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1 JOHDANTO 

Kuvataiteen tekeminen ja sen opettaminen vaativat kehon käyttöä. Esimerkiksi elävää 

mallia piirrettäessä tai itseä ja toista valokuvatessa käsitellään kehoa. Opettajana toimi-

essa läsnäolo luokkatilanteessa vaatii myös kehollista läsnäoloa. Nämä kaikki toiminnat 

vievät yksilön lähelle ruumiinkuvan käsittelyn teemoja. 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani suunnittelemani ja toteuttamani kehotyöpajan 

merkityssisältöjä kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden oman ruumiinkuvan näkökul-

masta. Tutkimukseni pääkysymys on: Millaisia merkityssisältöjä kuvataidekasvatuksen 

opiskelijat liittävät omaan ruumiinkuvaan kehoa ja omakuvallista visuaalista ilmaisua 

yhdistävässä kehotyöpajassa? Tässä kehon ilmaisulla tarkoitan kehotyöpajassa tehtyjä 

liikeharjoituksia ja omakuvallisella visuaalisella ilmaisulla tarkoitan kehotyöpajassa 

tehtyjä itsen kuvaamisen kuvataiteen ilmaisutapoja. Tutkimukseni alakysymys liittyy 

osallistujien tulevaisuudennäkymiin. Siinä kysyn: Mitkä sisällöt ruumiinkuvan tunte-

muksesta koetaan työpajassa merkityksellisiksi tulevaa opettajuutta ja tulevia oppilaita 

ajatellen? Toinen alakysymykseni käsittelee kehotyöpajan mahdollista käyttöä kuvatai-

teen oppiaineessa. Siinä kysyn: Mitkä sisältöelementit kehotyöpajan lähtökohdissa ja 

toteutuksessa ovat tärkeitä suhteessa peruskoulun ja lukion kuvataiteen oppiaineen ta-

voitteisiin?  

Kuvataiteen kautta on mahdollista pureutua mielen sisään ja konkreettinen kuvien tuot-

taminen on kehollista. Siksi näen tärkeänä, että taidettava tekevä, kuvataidekasvatusta 

opiskeleva ja tuleva kuvataidekasvattaja on tiedostavassa kosketuksessa omaan  ke-

hoonsa. Henkilökohtaiset kokemukseni kilpaurheilusta esittävään tanssitaiteeseen ovat 

johtaneet minut ruumiinkuva-aiheen pariin. Keholliset harrastukset ovat saaneet minut 

käsittelemään omaa ruumiinkuvaani ja siitä kumpuaa myös innostut aiheen tutkimiseen. 

Tutkimukseni teoriaosuudessa käsittelen omakuvan sisältöjä yleisesti ja sen yhteyttä 

nykytaiteeseen ja koulumaailmaan. Teoriaosuudessa avaan myös nuoren aikuisen 

psyykkistä kehitystä, tutkimuksessani hyödyntämieni taiteenalojen terapeuttisuutta ja 

vanhojen arkistokuvien sekä mediakuvien vaikutusta yksilöön. Teorialukujen jälkeen 

esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruumenetelmät. Näistä seuraa 

aineiston analyysiosio, tutkimuksen johtopäätökset sekä pohdinta. 
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Tutkimuskohteenani on kuusi kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa opiskelevaa nuor-

ta aikuista. Järjestin syksyllä 2014 kaksi päivää kestävän kehotyöpajan, jossa keräsin 

aineistoni. Työpaja sisälsi erilaisia omaan ja toisten kehoon liittyviä liike-, piirustus-, 

maalaus- ja valokuvaustehtäviä. Lisäksi teetin tutkittavilleni puolistrukturoidut haastat-

telulomakkeet, jotka analysoin ja tulkitsin yhdessä kuvallisen aineiston, työpajassa tal-

lentamani videoinnin, nauhoitusten ja omien havaintojeni pohjalta. Tutkimukseni laa-

dullinen tapaustutkimus, jossa sovellan toimintatutkimuksellisia piirteitä. Sovellan ai-

neiston analyysissä empiristisen diskurssianalyysin ominaisuuksia, mutta pääanalyysi-

menetelmänä käytän sovellettua aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimukseni lähes-

tymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen, jossa hermeneuttisen kehän vaiheet kul-

kevat läpi aineiston analyysin.  

 

Ruumiinkuvaa käsitteleviä ja sitä sivuavia tutkimuksia on tehty jonkin verran aikai-

semmin. Lapin yliopistossa toteutettu Katri Kaljusen (2012) pro gradu käsittelee lasten 

tunteita ja kommunikointia soveltavan tanssin tunneilla. Elina Pöykkiön ja Jenni Kana-

sen (2006) Pro gradu -tutkielma selvittää motoristen interventioiden vaikutusta luke-

maan oppimisessa. Kummatkin edellä mainituista tutkimuksista ovat kasvatustieteiden 

tiedekunnasta. Taiteiden tiedekunnasta on valmistunut Silja Korhosen ja Marja Sarki-

maan (2014) yhteisöllistä videoteosta ja ivalolaisten nuorten paikallisidentiteettiä käsit-

televä pro gradu -tutkielma.  Tukevina tutkimuksina käytän myös Leena-Maria Blinni-

kan ja Marja Uusitalon (1988) tutkimusta, jossa he käsittelevät ruumiinkuvaa yleensä ja 

sen eroja ammattien, iän ja sukupuolen välillä. Sosiaalipsykologi Helena Erkkilä (2008) 

on tutkinut väitöskirjassaan ruumiinkuvaa performanssitaiteessa ja tanssipedagogiikan 

professori Eeva Anttila (2013) on väitöskirjassaan tutkinut tanssin soveltamista mukaan 

koko koulun toimintaan. 

 

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat kuvataidekasvatus, omakuva, ruumiinkuva, nuori 

aikuinen, minuus, identiteetti, itsetunto, aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 
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2 OMAKUVAN KÄSITTEEN JA ILMENEMISMUOTOJEN TARKASTELUA 

 

2.1 Muotokuvan ja omakuvan kehitys 

Muotokuva taideteoksena kuvaa tiettyä henkilöä tai ryhmää. Omakuva on yksi muoto-

kuvan lajeista. Ihanteellisessa muotokuvassa malli esitetään vallitsevien kauneusihan-

teiden mukaisesti. (Konttinen & Laajoki 2005, 281.) Muotokuvamaalaus kehittyi Eu-

roopassa 1400-luvun renessanssiaikana. Tuolloin alettiin ajatella, että yksilöllä on oike-

us muotokuvalla jättää muisto itsestään. Yleisimpiä muotokuvien maalauttajia olivat 

hallitsijat ja yhteiskunnan ylempien luokkien jäsenet. Näköisyys ei ollut muotokuvissa 

alkuun tärkeää, vaan henkilön sosiaalisen arvon korostaminen. Kuvien tyyli oli ihan-

noiva: mittasuhteita suurennettiin ja ryhtiä parannettiin. 1800-luvulla realismi taiteessa 

muutti muotokuvamaalauksen tyyliä totuudenmukaisemmaksi. (Kallio 2006, 6.) Kirjal-

lisuudentutkija ja semiootikko Roland Barthesin mukaan yksilö näkee itsensä muotoku-

vassa historiallisella tasolla (Barthes 1980, 18). Itsensä näkeminen historiallisella tasolla 

tapahtunee myös muotokuvan lajin omakuvan kohdalla ja mahdollistaa näin itsen histo-

riallisen havainnoinnin.  

Käsitys muotokuvasta yksilön sisäisyyden kuvaajana juontaa juurensa jo 1700-1800-

luvulle. Kuitenkin samojen vuosituhansien aikana muotokuvamaalaamiseen alettiin 

suhtautua negatiivisemmin. Taidetta pidettiin luovuuden ja vapauden ilmaisumuotona ja 

muotokuvamaalaus nähtiin vapautta estävänä suuntana. Taiteilijat säilyttivät muotoku-

vamaalauksen osana taiteellista tekemistään, jolloin kuvat alkoivat saada anonyymejä 

ominaisuuksia. (Palin 2001, 44–46.) Kun muotokuvaus nähtiin 1700-1800-luvulla yksi-

lön sisäisyyden kuvaajana, tuntuu ristiriitaiselta ajatella, että se jollain tavalla olisi estä-

nyt taiteen ilmaisuvapautta. Näkisin yksilön sisäisen maailman rikkaana ja monipuoli-

sena kanavana visuaaliseen itseilmaisuun.  

Omakuvan teossa alettiin keskityttyä vähitellen persoonan kuvaamiseen. Frida Cahlo, 

Rembrandt ja Helene Schjerfbeck olivat taitelijoita, jotka ovat tehneet urallaan lukuisia 

omakuvien sarjoja. (Konttinen & Laajoki 2005, 306.) Schjerfbeck kuvasi sarjallisissa 

omakuvamaalauksissaan omaa vanhenemistaan. Aika näkyy eri aikana tehdyissä kuvis-

sa muotojen hitaana hajoamisena. (Palin 2001, 47.) Schjerfbeckin työt puhuvat kuole-

masta, lähimmäisistä sekä omista tunteista ja voimista. Hän paljastaa omakuvissaan 
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pelkojaan, kauhujaan ja voimattomuuttaan. Omakuvien teko toimi Schjerfbeckille tera-

piakeinona käsitellä omaa haavoittunutta mieltä. (Ahtola-Moorhouse 2001, 108–109.) 

Schjerfbeckin omakuvissa ilmenee samanlaisia piirteitä mitä tavoittelen kehotyöpajassa. 

Omien tunteiden purkaminen kuvien kautta ja omakuvien teko terapeuttisena toimintana 

ovat mielestäni tärkeitä itsen käsittelyn keinoja. Koska Schjerfbeck teki elämänsä aika-

na useita omakuvia, niiden keskinäinen vertailu eri aikoina on ollut mahdollista. Oma-

kuvien tekemisessä toistuvuus vaikuttaisi paljastavan itsen kuvaamisessa tapahtuvia 

muutoksia.  

Muotokuvat jaotellaan erilaisiin tyyppeihin sen mukaan miten suuri osa kehosta kuva-

taan. Muotokuvauksessa voidaan puhua pääkuvasta, rintakuvasta, puolivartalokuvasta ja 

kokovartalokuvasta. (Kallio 2006, 7–8.) Teetin kehotyöpajassa piirustustehtäviä, joissa 

omakuva tehdään kokovartalokuvana, jotta ruumiinkuvan kehittymisen tutkiminen on 

mahdollista. Omakuvan historiallisesta läpikäynnistä siirryn käsittelemään omakuvan 

sisältöjä. Nykyään omakuvien teko valokuvaamalla on hyvin yleistä ja siksi tarkastelen 

maalaustaiteen lisäksi valokuvattua omakuvaa.  

 

2.2 Mitä omakuvat kertovat? 

Omakuvalle tunnusomainen piirre on 1900-luvulla ollut kasvojen ja pään peittäminen. 

Tällä on pyritty estämään ulkonäköön kohdistuvaa kuvan tulkintaa. Modernin omaku-

van tyypillisiä merkkejä ovat kasvoilla olevat maskit. Samasta ulkonäköön kohdistuvas-

ta kuvan tulkinnan välttämisen syystä fokus kasvoista on vaihtunut kehon kuvaamiseen. 

Keho on vaikeampi yksilöllistää. Usein alastomana kuvatut kokovartalo–omakuvat sekä 

taiteilijan osaa kehosta kuvatut omakuvat ovat lisääntyneet erityisesti viimeisen 50 vuo-

den aikana länsimaissa ja muualla maailmassa. Maalaustaiteen valta-asema omakuvan 

tekemisessä on hajonnut ja omakuvan lisääntynyt teko on levinnyt myös kuvanveistoon, 

valokuvaukseen ja videotaiteeseen. (Hall 2014, 231–232.) Kun omakuvasta tehdään 

anonyymi, teokseen voi samaistua kuka vain. Tämäntyyppisen omakuvan teko on täl-

löin omakuvan tekoa itselle ja muille.  

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan yliopistolehtori Mari Mäkirannan (2006, 57) 

mukaan valokuvattu omakuva voi olla kuin matka itsensä sisälle. Kuvat eivät välitä sa-

moja viestejä katsojalle kuin kuvauksen kohteelle. Ne eivät paljasta katsojalle tekijän 
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intentioita ja kuvauskohteen minuutta. Valokuva sisältää kuvatun henkilön lisäksi kult-

tuurisia merkityksiä ja katsojan kuvalle antamia tulkintoja, jolloin valokuvatun omaku-

van ominaisuus on näyttää ja peittää erilaisia merkityksiä.  

Valokuvatut omakuvat ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan, ne on tuotettu tiettynä histo-

riallisena hetkenä, tietyssä kulttuurissa ja kuvat ovat tiettyä sukupuolta kuvaavia. Oma-

kuvat heijastavat sitä, millaisia ruumiillisia esityksiä tässä ajassa ja paikassa voidaan 

valokuvalla esittää.  Ne herättävät myös kysymään, millaisia asemia kuvauksen kohteet 

ovat kuvissa ottaneet ja millaisia ruumiillisia kokemuksia kuvista on luettavissa. (Mäki-

ranta 2006, 57.) Sisällytän kehotyöpajaan vanhojen kuvien tarkastelua. Valokuvien 

kautta tapahtuva aika, paikka ja kulttuurisidonnaisuuden tarkastelu auttaa osallistujia 

hahmottamaan kuvanottohetken ainutkertaisuutta.  

Taidehistorian ja naistutkimuksen yliopistolehtori ja akatemiatutkija Tutta Palin (2011, 

10–11) kirjoittaa miten tavallinen kuva muuttuu omakuvaksi. Kuvasta tulee omakuva 

kuvauskohteesta riippumatta, kun käyttäjä esittää kuvan omakuvanaan. Toisaalta Mäki-

rannan (2006, 67) mukaan omakuvassa kohde on samaan aikaan kuvaaja ja kuvattava 

kohde. Palinin näkemys omakuvasta, jonka ei tarvitse olla omakuvan kohteen itse otta-

ma, on näkemyksenä erilainen verrattuna Mäkirannan ajatukseen omakuvasta, jossa 

kohde on kuvaaja ja kuvattava. Kehotyöpajassa otetaan valokuvia, jotka eivät ole koh-

teen itse ottamia, mutta kuvaavat kuitenkin häntä. Näkisin tällöin kuvan olevan kuiten-

kin tekijästä otettu omakuva.  

Tekijän työstäessä omakuvia, omaa elämää ja itseä käsittelevistä asioista tehdään itselle 

merkityksellisiä ja ymmärrettävämpiä. Onnistuneessa omakuvien työstössä itseymmär-

rys kasvaa niin kuvien tuotantoprosessin aikana kuin sen jälkeenkin. (Mäkiranta 2006, 

67.) Itsen määrittely ja valokuvat, jotka kertovat itsestä, muuttuvat ajan kuluessa. Itsen 

määrittelyyn valokuvien kautta ovat sidoksissa historiastaan ja kontekstiin ja ne raken-

netaan erilaisiksi tilanteiden mukaan. (Mäkiranta 2008, 174.) Kehotyöpajassa käydyt 

muistelut vanhasta valokuvasta eivät Mäkirantaan viitaten sisällä kuvauksen kohteena 

oleville enää täysin samoja merkityksiä kuin kuvan ottohetkellä ne sisälsivät. Aika ja 

kuvien esittämisen konteksti ovat muuttuneet kuvaushetkestä. Tästä huolimatta omien 

kuvien tarkastelu on tärkeää. Näkisin, että Palinin näkemys omakuvasta valmiina kuva-

na voi myös rakentaa yksilön käsityksiä itsestä. Valmiiseenkin kuvaan ladataan ominai-

suuksia ja käsityksiä itsestä, mikä auttaa yksilöä havaitsemaan tapansa nähdä itsensä. 
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Historiallisesta omakuvakatsauksesta ja omakuvan sisältöjen tarkastelusta etenen kou-

luopetuksen ja nykytaiteen piiriin. Selvitän mikä merkitys omakuvilla on 2000-luvun 

nykytaiteessa, sillä merkitykset heijastuvat nykyisiä yhteiskunnan arvoja ja ovat sidok-

sissa myös kuvataiteen oppiaineeseen. 

 

2.3 Omakuvan merkityksiä ja sisältöjä nykytaiteessa 

Nykytaiteessa tuotetuissa omakuvissa identiteetti nähdään Kuvataitelijan ja Turun am-

mattikorkakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikön Taina Erävaaran (2011, 32) mukaan 

jatkuvana prosessina. Identiteetille on omakuvissa erilaisia rakentumistapoja, mikä nä-

kyy erilaisina rooleina, ruumiillisuuden määrittelyinä ja elämänvaiheiden kuvauksina. 

Magnus Scharmanoff on taiteilija, joka on tehnyt lukuisia valokuvasarjoja kahdenkym-

menen vuoden ajan. Näille sarjoille yhteistä on se, että hän on kuvannut niissä lavaste-

tusti miehen identiteettiä ja esittää kuvissa itseään roolihahmon kautta. (Scharmanoff 

2011, 137.)  

Scharmanoffin valokuvat kertovat juuri näistä naamioon piiloutuneista roolihahmoista. 

Taiteilija tunnustaa kuvien miehillä olevan yhteys hänen omaan henkilöhistoriaan ja 

persoonaan. Vaikka hän ei ole tarkoituksella esittänyt itseään, kuvat ovat olleet hänelle 

minuuden peilikuvia. (Scharmanoff 2011, 143, 145.) Nykytaiteen omakuvissa aiheena 

ovat olleet myös sukupuolisuus sekä yksityisten ja kollektiivisten muistojen prosessoin-

ti. Omakuvien esittämistapana nykytaiteessa on käytetty kertomuksellisia sarjoja ja tek-

niikkana erilaisia taiteen medioita. Omakuvan kautta voidaan kysyä mitä kuvauksen 

kohde on itselle ja mitä se on toisille. Toisen omakuvat voivat auttaa katsojaa identitee-

tin käsittelyssä. Omakuvan kautta voidaan myös oikeuttaa ja arvostaa erilaisuutta. (Erä-

vaara 2011, 33.) Erävaaran (2011, 35) mukaan omakuvat toimivat keskustelukumppa-

neina yksilölle hänen pohtiessaan omaa ruumiillisuuttaan, muistojaan ja minuuksiaan.  

Scharmanoff näkee kuvien toimivan omakohtaisena hoitomuotona ja toivoo niiden pu-

huttelevan myös muita miehen identiteetin etsinnässä (Scharmanoff 2011, 148–149). 

Vaikka Scharmanoffin tarkoitus ei ole ollut itsen kuvaaminen, kuvat vaikuttavat väis-

tämättä menneen siihen suuntaan. On mielenkiintoista miten naamioiduistakin, rooli-

hahmotetuista kuvista tekijä voi tunnistaa omaa persoonaansa. Mielenkiintoista on se 

miten toisen omakuvat voivat toimia omakuvina myös muille omassa minuuden raken-
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tamis- ja identiteettityössä. Kehotyöpajassa kuvataan itse toisaalta aitona, mutta toisaal-

ta itselle voi luoda uudenlaisen roolin. Itselle voi maalata maskin tai saada maalaamalla 

kehonsa näyttämään joltain muulta kuin mitä se on.  

 

2.4 Omakuvan käsittelyä koulukontekstissa 

Tuoreimmassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa1–2 vuosiluokkien kuva-

taiteen oppiaineen tehtäviin sisältyvät muun muassa oppilaiden identiteetin rakentumi-

sen vahvistaminen sekä kokemukselliseen ja moniaistiseen oppimiseen totuttaminen. 1–

2 vuosiluokille ilmaisun taitojen kehitystä tuetaan ottamalla kuvataiteessa koko keho ja 

aistit käyttöön. (Opetushallitus 2015, 143.) Myös 3–6 sekä 7–9 vuosiluokilla  kuvatai-

deoppiaineen tehtävä on vahvistaa identiteetin rakentumista, mikä tapahtuu kuvien tuot-

tamisen ja tulkitsemisen kautta (Opetushallitus 2015, 266, 426). Tavoitteet vaikuttavat 

soveltuvan hyvin kehotyöpajan monipuolisiin, monien aistien käyttöä sisältäviin tehtä-

viin ja identiteetin kehittämispyrkimyksiin. 

Lukion kuvataiteen oppiaineen yksi tavoitteista on mahdollistaa oppilasta ilmaisemaan 

itselle tärkeitä asioita. Opetuksen lähtökohdaksi on määritelty opiskelijan oma koke-

mus, jonka pohjalta kuvia tuotetaan. (Opetushallitus 2003, 200.) Kehotyöpaja toimisi 

myös hyvin lukion kuvataiteen opetuksessa, sillä se sisältää paljon kokemukseen pai-

nottuvia tapoja käsitellä omaa ruumiinkuvaa. 

Face (in) the Mirror työpaja on projekti, jonka tarkoitus on kehittää kulttuurista voi-

mauttamista. Tavoitteena projektissa on oppilaan taiteellisten taitojen ja itsetunnon ke-

hitys. Oppilaat luovat projektissa sarjan omakuvia maalaten ja piirtäen. Tehtäviä on 

työpajassa viisi. Ensimmäisessä tehtävässä oppilas piirtää itsensä niin kuin hän itsensä 

näkee. Toisessa tehtävässä oppilas piirtää varjonsa, mikä muodostuu paperille kun pape-

rin taakse heijastetaan valo. Seuraavassa tehtävässä oppilaalla on heijastava lasi, minkä 

mukaan hän piirtää itsensä. Sitten oppilaat piirtävät pareittain toisensa läpinäkyvään 

paneeliin ja lopuksi oppilas pitää joko hänen peilimuotokuvaansa tai lasipaneelimuoto-

kuvaansa kasvojensa edessä ja hänestä otetaan kuva. (Hoedekie 2008, 111.)  

Muotokuvat Face (in) the Mirror työpajassa ovat yksilöllisiä ja ne käsittelevät kysy-

myksiä, millainen kuva minulla on itsestäni, millainen kuva muilla on minusta  ja mil-

laisen kuvan haluaisin itsestäni antaa. Työpaja pyrkii rakentamaan identiteettiä ja posi-
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tiivista itsetuntoa ja omakuvan uudelleenrakentumista. Tämäntyyppinen pedagogia vah-

vistaa osallistujia kuvittelussa, reflektoinnissa ja omista kokemuksista puhumisessa. Se 

kehittää myös itsetietoisuutta ja kommunikaatiokykyä. Projektista saadut tulokset anta-

vat osallistujille palautetta heistä itsestään. Projekti voidaan nähdä interaktiivisena me-

todina tai opetuksen työkaluna sekä tapana tuottaa taidetta. (Hoedekie 2008, 115.) 

Face (in) the Mirror -projekti toimii rakenteeltaan ja tavoitteeltaan oman kehotyöpajani 

yhtenä lähtökohtana. Erilaiset omakuvantuottamisten tavat sekä yksilö- ja paritehtävät 

ovat mielestäni tärkeitä monipuolisen ja toimivan työpajan ominaisuuksia. Projekti on 

hyvä esimerkki siitä miten omakuvan tekemistä voidaan tuoda kuvataiteen oppiainee-

seen.  

Eräs esimerkki tanssitaiteen yhdistämisestä koulun opetukseen on tanssipedagogiikan 

professorin Eeva Anttilan (2013) Koko koulu tanssii! –tutkimus. Hän toi siinä tanssin 

vahvasti mukaan kouluopetukseen. Tämä sai aikaan positiivisen kierteen yksilön kehol-

lisen kokemuksen kietoutuessa yhdessä tekemiseen. Merkittäväksi tulokseksi nousi se, 

että kun oppilaat ymmärtävät kaikkien olevan osallisia tanssiopetukseen, osallistuvuu-

desta syntyy yhteinen kokemus. Tämä poisti oppilaiden pelkoja ja ennakkoluuloja. Li-

säksi tanssin vaikutus ulottui Anttilan tutkimassa koulussa myös koulun yleiseen tun-

nelmaan. (Anttila 2013, 169.) Tutkimus osoitti kehollisen oppimisen ylittävän op-

piainerajat ja oppimistulokset, mikä sisälsi yhdessä olemista, itsensä hyväksymistä ja 

luovaa toimintaa (Anttila 2013, 183–185). Anttilan tutkimus toimii yhtenä tutkimustani 

tukevana näkökulmana siihen, miten tiettyä taiteenalaa voi soveltaa koulun opetukseen. 

Oma näkökulmani on Anttilaan nähden hieman erilainen, sillä tutkimuksessani keskityn 

kuvataiteen oppiaineeseen koko koulun toiminnan käsittelyn sijaan.  

Omakuvan historian ja sen sisältöjen käsittely antaa ymmärryksen siitä miten merkittä-

viä ominaisuuksia omakuvan tekemisellä on kuvataidekasvatuksen ja kuvataiteen kon-

tekstissa. Omakuvan teon soveltuvuuden käsittely kouluopetuksen linkkeihin nojaten, 

tukee tutkimukseni tavoitetta selvittää kehotyöpajan lähtökohtien ja toteutuksen suhdet-

ta peruskoulun ja lukion kuvataiteen oppiaineen tavoitteisiin. Omakuvan käsittelystä 

siirry tarkastelemaan nuoren aikuisen psyykettä tarkastellen nuorta aikuista nykyaikana, 

minuuden sisältöjä yleisesti sekä nuorella aikuisella. Lopuksi tarkastelen vielä ruumiin-

kuvaa, mikä vahvasti kytkeytyy omaan tutkimukseeni.  
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3 NUOREN AIKUISEN PSYYKE 

 

3.1 Nuori aikuinen 2000-luvulla 

Varhaisaikuisuus sijoittuu ikävuosien 20–40 välille (Kronqvist & Pulkkinen 2005, 196). 

Näen Kronqvist & Pulkkisen tarkoittavan tässä varhaisaikuisuudella nuorta aikuisuutta. 

Ikävuosien jaottelu on mukaan sosiaalinen konstruktio eli jonkun yhteiskunnan hyväk-

symä ja siten sidoksissa aikakauteen. Psyykkisesti aikuisuuden alkaminen on hyvin yk-

silöllistä.  

Soveltavan psykologian professori Risto Vuorinen (2004, 220) määrittelee nuoruusiän 

sijoittuvan noin 18-25 -vuoden ikään. Sekä Krongvist ja Pulkkisen että Vuorisen ikä-

määritelmät ovat  melko tuoreita ja ne osoittavat, että nuoruuden ja siitä nuoreen aikui-

suuteen siirtyminen ei ole äkillinen hyppäys vaan asteittainen prosessi. Siinä missä 

Vuorisen nuoruusikä loppuu 25 ikävuoteen, on Krongvist ja Pulkkisen mukaan osalla 

nuorista tapahtunut jo siirtyminen nuoreen aikuisuuteen.  

Samassa elämänvaiheessa olevat nuoret aikuiset saavat vaikutteita toisiltaan eri tilan-

teissa toimimisesta. Vaikka yksilön toiminta vaikuttaa vahvasti individualistiselta, se 

merkitsee nuorilla aikuisilla uusien sosiaalisten sääntöjen muodostumista. (Ketokivi 

2005, 130–131.)  Kasvatusfilosofi Kari Turusen (2005, 147, 166) mukaan varhaisaikui-

suudessa innostavia virikkeitä omaksutaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Varhaisikuisuus 

on viimeinen elämänvaihe, kun ihminen omaksuu asioita koko persoonallaan. Se on 

myös otollista aikaa tavoittaa uusi kokemuspiiri ja esteettisesti voimakas suhde todelli-

suuteen. Tutkimukseni käsittelee nuoria aikuisia ja siksi on hyvä ymmärtää, millainen 

on nuoren aikuisen psyyke ja millainen tilanne nuorilla aikuisilla on nykyajan Suomes-

sa. Yhteiskunnallinen tilanne vaikuttanee myös yksilön psyykkiseen kehitykseen, mitä 

käsittelen seuraavaksi tarkemmin.  

 

3.2  Minuus – psyyken kokonaisuus  

Yksilön minuuteen sisältyvät identiteetti, minäkuva ja itsetunto. Identiteetti kertoo kuka 

minä olen, minäkuva millainen minä olen ja itsetunto miten hyvä olen. (Vilkko-Riihelä 

1999, 504.) Persoonallisuus tarkoittaa yksilön psyykkisten toimintojen kokonaisuutta 
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(Vuorinen 1992, 20).  Käsittelen yksilön minuutta ja sen kolmea sisältöä edellä maini-

tussa järjestyksessä minuuden käsittelystä aloittaen. En kuitenkaan ota persoonallisuutta 

tässä tarkempaan käsittelyyn, sillä tutkimukseni ei suuntaudu tutkittavien persoonalli-

suuden tutkimiseen. Toisaalta minuus ja persoonallisuus voidaan käsittääkseni nähdä 

merkitykseltään lähes samoina. 

Minä laajassa merkityksessä käsittää koko psyyken (Vuorinen 1992, 138). Minäihantee-

seen sisältyy kaksi osaa. Ensimmäinen syntyy jo yksilön ensimmäisenä elinvuotena. 

Lapsi torjuu mielestä pois negatiiviset tunteet positiivisilla vuorovaikutusmielikuvilla. 

Tätä minää kutsutaan mielihyväminäksi. Toisena elinvuotena tästä kokemisesta on luo-

vuttava, mutta se säilyy yksilön mielessä eheydenkaipuuna. Varsinainen minäihanne 

näkyy positiivisina mielikuvina itsestä, mutta sellaisina jotka ovat tarpeeksi kaukana 

aidosta minäkokemuksesta. Tämä näkyy yksilössä haluna oppia asioita ja ponnistella 

niitä kohti. Minäihanteelle tunnusomainen kysymys on: Millainen haluaisin olla? (Vuo-

rinen 1992, 140–141.) Kronqvist ja Pulkkisen (2007, 55) mukaan yksilö pyrkii elämässä 

toimimaan minuutensa mukaan toteuttamalla itselleen merkityksellisiä asioita. Mielihy-

väminän ollessa liian voimakas suhteessa ihanneminään, siitä voi muodostua yksilölle 

ahdistusta luovia täydellisyysvaatimuksia (Vuorinen 1992, 140-141). Kehotyöpajassa 

osallistujat käsittelevät aluksi itseään sellaisena kuin he itsensä näkevät, sitten käsitte-

lyyn tule lisäksi se, millaisena toinen hänet näkee. Työpajan loppupuolella näkökulma 

laajenee muotoon: mikä merkitys sillä on yksilölle, miten hän itsensä näkee.  

Varhaisaikuisuudessa minuus puhkeaa esiin ja kohtaa itsen ja ulkopuolisen maailman 

(Turunen 2005, 151). Minuus ei kuitenkaan säily aina haavoittumattomana. Tilanteissa, 

joissa yksilö joutuu kyseenalaistamaan omaa minuuttaan, hänen on luotava uusia mieli-

kuvia itsestään palauttaakseen minäkokemuksensa. Kun vallitseva minäkokemus järk-

kyy, tulee yksilölle tunne jonkin tärkeän menettämisestä. Siksi yksilö turvautuu minuu-

den palauttamisessa mahdollisimman samantyyppisiin mielikuviin verrattuna hänen 

aikaisempaan minuuden kokemukseen. Myönteisten kokemusten saaminen ja elämän-

kriisin kohtaaminen ovat tilanteita, joissa yksilöllä on edellytykset muuttaa minuuttaan. 

(Vuorinen 1992, 135–136, 138.) Tutkimuksessani tämä näkyy siten, että kehotyöpajassa 

toisten antama palaute saa osallistujan tarkastelemaan omaa minuuttaan uudestaan.  

Mediakasvatuksen tutkijan Anu Mustosen mukaan yksilön minuuden ja yksilöllisyyden 

vakiinnuttua sopeutuminen eri rooleihin ja elämäntilanteisiin helpottuu. Yksilö voi 



	   16	  

myös median avulla vahvistaa minuuttaan ja lisätä ymmärrystä itsestään. Mediavalinnat 

perustuvat omaan minäkuvaan, jolloin mediakanavien valinta tehdään omien kiinnos-

tusten mukaan. Yksilö vastaanottaa itsetuntoa vahvistavaa tietoa helpommin. (Mustonen 

2001, 121.) Median voi siten nähdä yhtenä hyvänä kanavana minuuden vahvistamiseen 

ja itsen ymmärtämiseen. Mustosta tulkiten yksilö ei ole mediaärsykkeisiin reagoimaton 

tai niitä suodattamaton käyttäjä. Myös kehotyöpajaan osallistujien puheenaiheet käsitte-

livät paljon mediassa esillä olevia länsimäisen yhteiskunnan kauneusihanteita.  

Seuraavaksi käsittelen minuuden osaa identiteettiä yleisesti ja poikkean hieman myös 

sukupuoli-identiteettiin, mikä vaikuttaa ruumiinkuvan muodostumiseen. En kuitenkaan 

ota sitä syvään käsittelyyn, sillä en pyri tutkimuksessani syventymään sukupuoleen. 

Lopuksi käyn läpi myös minuuden muiden osien, minäkuvan ja itsetunnon käsitteet.  

 

3.3 Minuuden osat:  identiteetti, minäkuva ja itsetunto  

Kehityspsykologi James Marcian (1980, 160) mukaan identiteetin kehitys alkaa varhais-

lapsuudessa ja jatkuu aina vanhuuteen asti. Hyvin kehittynyt identiteetti on joustava ja 

antaa tilaa muutoksille yhteiskunnassa ja ihmissuhteissa. Yksilö jolla on kehittynyt 

identiteetti, kasvaa kriiseissä vahvemmaksi. Vuorinen (2004, 232) toteaa, että nuoruus-

iän tavoite on eheän identiteetin saavuttaminen. Tällöin yksilö on onnistunut kokoa-

maan aiempien kehitysvaiheiden samaistumiset ja rakentamaan toimivia yhteyksiä ym-

päristöön. Identiteetti ei ole koskaan pysyvästi eheä, mutta nuoruusiän hyvät kokemuk-

set luovat perustan aikuisuuden identiteettiin liittyville haasteille.  

Nuoruusikään kuuluu minän sosialisaatio. Tällöin identiteetti muovautuu lopullisesti ja 

yksilö luo omakohtaisen maailmankuvan ja elämänkatsomuksen. Maailmankuva, mikä 

on sisäisesti jäsentynyt, toimii perustana ehjälle identiteetille. Tässä ajanjaksossa nuo-

ruusikään kuuluvat biologiset muutokset ovat päättyneet, mutta aivojen plastisiteetti on 

toisella tapaa käytössä kuin esimerkiksi 40-vuotiailla. Nuori on oppinut enemmän tun-

teiden hallintaa ja siten oppii työstämään kokemuksiaan paremmin. Myös sosiaalisessa 

toimintakentässä tapahtuu myöhäisnuoruudessa suurta laajentumista. (Vuorinen 2004, 

220–222.) Vuorisen näkemykset identiteetin kehityksestä painottuvat yksilön sosiaali-

seen vuorovaikutuksen merkitykseen. Vaikka tutkimukseni keskittyy yksilöihin, myös 
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ryhmän sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkitystä. Sosiaaliset tilanteet ilmenevät 

kehotyöpajan ryhmäluonteisuudesta ja työpajan paritehtävistä.  

Marcia kuvaa identiteetin itseen rakentuneena, dynaamisena järjestyksenä, mikä sisältää 

kyvyt, uskomukset, vietit ja yksilöllisen historian. Mitä kehittyneempi identiteetti on, 

sen paremmin yksilö kykenee olemaan oma itsensä heikkouksineen ja vahvuuksineen. 

Heikko identiteetti taas johtaa hämmennykseen yksilön erottuvuudesta suhteessa muihin 

yksilöihin. Tällöin arvioidakseen itseään yksilön täytyy voimakkaammin kääntyä ympä-

ristön puoleen. Identiteetin rakenne ei ole pysyvä vaan dynaaminen ja sen olemus voi 

muuttua. (Marcia 1980, 159.)  

Marcia näkee, että yksi identiteetin sisällöistä on yksilöllinen historia. Tämä toistuu 

myös kehotyöpajan etenkin ensimmäisessä valokuvamuistelutehtävässä. Mielenkiintois-

ta on se, että uskomukset olisivat osa identiteetin sisältöä. Tätä tutkin myös kehotyöpa-

jassa sillä se, millaisia uskomuksia osallistujilla on omasta ruumiinkuvastaan, kertoo 

siitä miten he näkevät itsensä. Voisi nähdä, että siten myös tietynlaiset uskomukset it-

sestä kertovat osallistujan identiteetin rakentuneisuudesta. Marcian ajatus identiteetin 

dynaamisuudesta poikkeaa Vuorisen pysyvän identiteetin näkemyksestä. Näkisin, että 

identiteetti on vielä nuorella aikuisellakin jonkin verran muuntuva. 

Varhaisaikuisuudessa identiteetin merkittävin alue on ammatillinen identiteetti ja intii-

miys. Ahkeruuteen ja työntekoon liittyvä onnistuminen lisää yksilön luottamusta omiin 

taitoihin ja kykyyn tehdä hyödyllistä työtä. Siitä syntyy positiivinen asenne työtä koh-

taan ja taitojen hallinta, mikä rakentaa perustan ammatilliseen suuntaan. Intiimiys iden-

titeettiin liittyen merkitsee sitä, että yksilöllä on tunne omasta varmuudestaan. Tämä 

varmuus mahdollistaa riskien ottamisen ja samalla haavoittumisen. Intiimiyteen sisältyy 

paradoksi, jossa vahvuus saavutetaan haavoittuvuuden kautta ja haavoittuvuus mahdol-

listuu vain,  kun yksilöllä on sisäinen varmuus vahvasta identiteetistä. (Marcia 1980, 

160.) Marcian mukaiset varhaisaikuisuuden identiteetin merkittävimmät alueet ovat 

molemmat tutkimukseni kannalta oleellisia. Ammatillinen identiteetti liittyy työpajaan 

osallistujien tulevien kuvataidekasvattajien opettajuuteen oman ruumiinkuvan tunte-

muksen näkökulmasta. Intiimiys liittyy taas voimakkaasti työpajan luonteeseen, missä 

osallistujat laittavat itsestään kertomisen kautta itsensä alttiiksi haavoittumiselle. Toi-

saalta Marcian mukaan juuri haavoittuvuuden kautta saavutetaan vahvuus. Jotta työpa-
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jaan osallistujat voisivat altistaa itsensä haavoittuvuudelle, heillä tulee olla valmiiksi 

tarpeeksi vakaa identiteetti.  

Yksilön sukupuoli-identiteetti määräytyy sen mukaan miten hän tulkitsee sukupuoliroo-

leja ja näkee ne itsessään. Kokemus itsestä on osittain sosiaalisesti konstruoitu. (Vuori-

nen 2004, 229–230.) Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan sukupuolista käsitystä itsestä. 

Suurin osa ihmisistä määrittelee sukupuoli-identiteettinsä omaan biologisuuteen pohja-

ten. Sukupuoli-identiteettiä ilmaistaan kehon muokkauksella, pukeutumisella, meikka-

uksella ja elekielellä. Seksuaalisuus liittyy merkittävästi sukupuolisuuteen. Seksuaali-

suuskäyttäytyminen sisältää tunteet, ajattelun, arvot, fantasiat ja seksuaalisen toiminnan. 

Sekä sukupuolisuus että seksuaalisuus ovat tärkeä osa yksilön identiteettiä. Sukupuoli-

suuden varaan rakentuu minäkäsitys. Yksilön hyvinvoinnille on merkittävää, että hän 

toimii sen mukaan miten itsensä kokee. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 212–213.) Mar-

cia (1980, 160–161) näkee, että jos täyttä identiteettiä ei saavuteta, syynä voi olla halut-

tomuus katsoa menneisyyteen. Osittainen identiteetti aiheuttaa sen sijaan yksilössä epä-

varmuutta tulevaisuutta kohtaan. 

Se miten osallistujat kehotyöpajassa näkevät oman kehonsa, on yhteydessä myös heidän 

sukupuoli ja seksuaali-identiteettinsä. Mielenkiintoinen on myös Marcian näkemys täy-

den identiteetin saavuttamisesta. Saavuttamaton identiteetti heijastuu yksilön kykyyn 

käsitellä mennyttä ja tulevaa. Työpajan menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntaavat 

harjoitukset voivat auttaa identiteettiä kehittymään entistä täydemmäksi. Identiteetistä 

siirryn käsittelemään minuuden toista osaa minäkuvaa.  

Fyysinen minäkuva sisältää yksilön käsitykset ulkoisesta olemuksestaan. Suoritus-

minäkuva sisältää käsityksen kyvyistä ja emotionaalinen minäkuva kuvaa yksilön käsi-

tyksiä persoonallisista ominaisuuksistaan. (Vilkko-Riihelä 1999, 502–503.) Minäkuva 

sisältää psykologi ja temperamenttitutkija Keltikangas-Järvisen (2006, 17) mukaan yk-

silön käsitykset itsestään heikkouksineen ja vahvuuksineen. Se sisältää myös käsitykset 

omasta osaamisestaan, arvostuksistaan ja elämän pyrkimyksistä.  

Sosiaalipsykologi Helena Erkkilä (2008, 90) selventää ruumiinkuvan ja minäkuvan yh-

teyttä. Ruumiinkuva on minäkuvan ydintä. Kun minäkuva nähdään kokonaiskäsityksenä 

itsestä, ruumiinkuva tulee ennen minäkuvaa. Yksilön tulee hahmottaa itsensä ulkopuo-

lelta eheänä kokonaisuutena ja sen jälkeen hän voi tarkastella itseään kuvana. Minäku-

van käsityksien ristiriitaisuus estää ehjän kuvan syntymistä itsestä. Minäkuvan kautta 
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maailmasta luodaan mielekästä ja ymmärrettävää. Lehtonen täydentää (2011, 106) että 

ruumiin kypsyessä kasvaa minäkuvan ja todellisuuskäsityksen kehitys aikuiselle tasolle. 

Kehitysprosessin myötä nuori oppii näkemään elämän monitasoisuuden ja maailmanku-

va laajenee. Minäkuvan käsittelystä siirryn viimeiseen osioon, itsetuntoon. 

Itsetunto liittyykin vahvasti minäkuvaan, sillä itsetunto on sen osa. Itsetunnossa arvioi-

daan laadullisesti sitä onko minä hyvä vai huono. Yksilön itsetunto on sitä parempi, 

mitä enemmän hyviä ominaisuuksia yksilö liittää itseensä. Hyvässä itsetunnossa yksilö 

luottaa itseensä, uskaltaa ottaa haasteita vastaan ja asettaa tavoitteita. Hän myös uskoo 

suoriutuvansa asettamistaan tavoitteistaan. Itsetuntoon sisältyy myös itsearvostus siinä 

mielessä, että yksilöllä on kyky tarpeen vaatiessa puolustaa itseään. (Keltikangas-

Järvinen 2006, 101–103.) Keskeistä hyvässä itsetunnossa on se, että yksilö ymmärtää 

oman elämänsä ainutkertaisuuden, mikä on hyvin subjektiivinen kokemus (Keltikangas-

Järvinen 2006, 104.) Hyvä itsetunto käsittää itsensä arvostamisen (Jaari 2004, 30). Itse-

tuntoon liittyy oleellisesti itsearvostus, mikä tarkoittaa itsestä pitämistä itsenänsä myön-

teistä esille tuomista (Viljamaa 2006, 14). 

Rakensin kehotyöpajan sisällön niin, että suorittamisen painetta ei tulisi kenellekään 

osallistujalle. Korostin monesti, että tärkeää tehtävissä ei ole esteettisesti upeat lopputu-

lokset, vaan työskentelyn aikana tapahtuva prosessi. Tällä halusin Keltikangas-Järviseen 

viitaten välttää suorittamisen tunnetta ja kilpailuhenkistä ilmapiiriä. Siten jokaisella 

osallistujalla olisi mahdollisuus itsearvostukseen ja itsetunnon vahvistumiseen omassa 

tekemisessään työpajassa. 

Hyvässä itsetunnossa ihmisen minäkäsityksessä on enemmän positiivisia ominaisuuksia 

kuin negatiivisia. Minäkuva on totuudenmukainen ja hän havaitsee heikkoutensa. Heik-

koudet eivät kuitenkaan vaikuta hänen itseluottamukseen vaan hän on rehellinen huono-

jenkin puolien suhteen. (Keltikangas-Järvinen 1994, 17.) Hyvässä itsetunnossa yksilö 

kokee olevansa tarpeeksi tyytyväinen itseensä (Jaari 2004, 33). Kehotyöpajassa käsitel-

lään oman kehon positiivisia ja negatiivisia alueita. Työpaja etenee oman kehollisen 

käyttäytymisen havainnoinnista sen vahvuuksien ja heikkouksia erittelyyn. Lisäksi pa-

lautetta omasta kehosta saadaan muilta osallistujilta.  

Itsetunto liittyy oleellisesti myös itsenäisyyteen, jolloin ihminen toimii itsenäisesti 

omissa elämänsä ratkaisuissa. Hyvään itsetuntoon kuuluu riippumattomuus toisten mie-

lipiteistä. Lisäksi siihen kuuluu kyky sietää pettymyksiä ja epäonnistumisia. Pettymys-
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ten havaitseminen ei johda itsesyytöksiin vaan oppimiseen ja epäonnistumisen välttämi-

seen. (Keltikangas-Järvinen 1994, 20–23.) Kehotyöpajaan sisältyi paljon vuorovaikutus-

ta ja palautteen antoa. Osallistujalla on lopulta itsellä vastuu siitä, miten hän vastaanot-

taa toisten mielipiteet ja palautteen hänestä ja miten palaute häneen vaikuttaa. 

Viimeisenä nuoren aikuisen psyykkiseen kehitykseen liittyvä alalukuna käsittelen ruu-

miinkuvaa. tätä edeltävien lukujen määrittelyt minuus, minäkuva, itsetunto ja identiteet-

ti sisältyvät yksilön ruumiinkuvan muodostumiseen. Edeltävien kappaleiden sisällöillä 

on yksilön kokonaisvaltaisen psyyken ymmärtämisen kannalta merkittävä tehtävä. 

 

3.4 Ruumiinkuva  

Käytän tutkimuksessani käsitettä ruumiinkuva, vaikka sana ruumis viittaa suomen kie-

lessä kuolleeseen. Ruumiinkuva on kuitenkin käsite, jota on pääsääntöisesti käytetty 

suomenkielisissä aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. (ks. Erkkilä 2008.) 

Yksilön ruumiillisuuden kehitykseen kuuluvat psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehi-

tys. Muutokset yhdessä osassa vaikuttavat muihin ja yhden osan kehitys edistää kehitys-

tä myös muissa osissa. Yksilön motorinen kehitys käsittää lihasten hallinnan ja liikku-

misen. Vauvaiässä liikkuminen on aluksi refleksinomaista, mutta kokemusten kasaantu-

essa oma tapa liikkua ja käyttää kehoa alkaa hahmottua vahvemmin. Lapsuus- ja nuo-

ruusiässä saavutetaan motoriset perustaidot ja aikuisuudesta eteenpäin fyysiset ominai-

suudet alkavat heiketä. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 30–31.)  

Vuorinen syventää Kronqvist & Pulkkisen näkemystä, sillä hänen mukaan motoriikan 

kehitys luo edellytykset subjektikokemukselle. Ruumiillisuuden kokemus alkaa varhais-

lapsuudessa minän muodostuessa ruumiillisen minäkokemuksen pohjalle ja aikuisuu-

dessa psykoseksuaalisen kehityksen taustalle. Ruumiillisuuden merkitys säilyy näin 

koko elämän ajan. (Vuorinen 2004, 72.) Psykologi ja psykoterapeutti Leena-Maria 

Blinnikka täydentää ruumiinkuvan merkitystä identiteetin rakentajana. Ruumiinkuva 

sisältää yksilön mielikuvan omasta kehostaan niin tieto- kuin tunnepohjaisestikin. Oman 

ruumiin kokemus liittyy arjen peruskokemuksiin. Tuntemukset, joita yksilö saa omasta 

ruumiistaan, rakentavat hänen identiteettiään. (Blinnikka 1995, 103.) Ruumiinkuvan 

muutos tapahtuu käytännön kokeilujen kuten liikunnan kautta. Kehityksessä keskeisim-
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piä tekijöitä ovat oman ruumiin tuntemus ja kokemus ruumiinsa omistamisesta. (Lehto-

nen 2011, 105.) 

Leena-Maria Blinnikka ja Marja Uusitalo ovat tutkineet ruumiinkuvaa yleensä sekä sitä, 

miten se eroaa eri ammattien, iän ja sukupuolen välillä. Heidän mukaan aikuiselle oma 

ruumis merkitsee yhteyttä elämään ja kuolemaan. (Blinnikka & Uusitalo 1988, 1). 

Ruumiin ulkomuodon luominen on sidoksissa kulttuurisiin käsityksiin, ideaaleihin, ar-

voasetelmiin ja sanktioihin. Ulkonäköön liittyy arviointia ja hierarkisointia. Ulkomuo-

toa hallitaan ja hoidetaan. Se voidaan nähdä myös kokonaisvaltaisesti samaistuttavana 

asiana, mistä kertoo esimerkiksi lause ”tukka hyvin, kaikki hyvin”. Ruumiinkuvassa 

juuri ulkomuodolla on vuosituhannen vaihteesta lähtien ollut erityisen merkittävä ihmis-

tä määrittävä ominaisuus. Nykyaikana ulkomuoto kertoo yksilön asemasta, kauneudesta 

ja terveydestä. Ulkomuoto kertoo yksilön statuksesta. Se suojaa ja rajaa, mutta myös 

estää tunteidemme suoraa näkyvillä olemista. Näkyväksi tuleminen vieraannuttaa. (Erk-

kilä 2008, 95–96.) Koska ruumiin ulkomuodolla on Erkkilän mukaan suuri vaikutus 

yksilön ruumiinkuvaan, on minun luonteva lähestyä ruumiinkuvaa tästä lähtökohdasta. 

Tehtävät joita työpajassa järjestän, käsittelevät kaikki eri tavoin ruumiin ulkomuotoa.  

Nuoren aikuisen psyyke ja siihen sisältyvät minuuden elementit identiteetti, minäkuva 

ja itsetunto ovat merkittäviä seikkoja tutkimukseni ruumiinkuvan merkityssisältöjen 

tarkastelun näkökulmasta. Ruumiinkuvan teoreettinen käsittely on myös tärkeää, sillä se 

liittyy suoraan tutkimukseni aiheeseen. Seuraavassa luvussa käsittelen omakuvan tekoa 

eri terapeuttisten menetelmien näkökulmasta, sillä myös kehotyöpaja tarkoituksellisesti 

luonteeltaan terapeuttinen.  
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4 OMAKUVAN TEKO TERAPEUTTISENA MENETELMÄNÄ 

 

4.1 Taiteen terapeuttinen vaikutus  

Taiteen avulla on mahdollista yhdistää erilaisia mielen osa-alueita: värejä, muotoja, 

musiikkia ja liikettä. Samalla tämä auttaa yksilöä löytämään toisista erillään olevia yh-

teyksiä mielen sisältöihin. Jos taiteen vaikutus jää vain tiedostamattomalle tasolla tai 

nousee vain kevyesti mielen tietoisuuteen, sen ominaisuudet eivät pääse yksilössä täysin 

esiin. Tämän takia taide mielen eheyttävänä ominaisuutena vaatii taidekokemuksen ja 

tästä kokemuksesta nousevien henkilökohtaisten merkitysten käsittelyn vuorovaikutuk-

sessa toisen ihmisen kanssa. Taiteen kautta tavoitellaan uudenlaisia hahmotuksia todel-

lisuudesta, joita ei ilman taidetta pystyttäisi tavoittamaan. Näin taide lisää turvallisuu-

dentunnetta ja sillä on terapeuttinen vaikutus. (Lehtonen 2011, 138–139.)  

Taideterapia on alkanut määriteltynä metodina 1900-luvun puolivälistä eteenpäin. Adri-

an Hill oli 1940-luvulla tuberkuloosipotilaana parantolassa, jossa hän havainnoi taiteen 

tekemisen merkityksiä. Hill uskoi taiteen terapeuttisuuteen ja näkikin itsensä ensimmäi-

senä taideterapeuttina. Toinen varhaisimmista taideterapiaa työssään käyttävistä henki-

löistä oli Margaret Naumburg. Hän uskoi asiakkaiden tuottamien kuvien olevan puhetta 

symbolisissa muodoissa. (Malchiodi 2011, 37–38.) Taideterapiaan liittyy kehon käyt-

tämistä ja siinä tuotetaan säilyviä töitä. Syntyviä töitä voidaan katsella ja niistä voidaan 

keskustella. (Malchiodi 2011, 40.) Kun tadeterapiaa tehdään ryhmässä, sillä on hoitavaa 

voimaa. Ryhmätaideterapia aloitetaan esimerkiksi siten, että aluksi keskustellaan ja 

lämmitellään, minkä jälkeen ohjataan yksilölliseen tai ryhmässä tehtävään harjoituk-

seen. Lopuksi harjoitus puretaan keskustellen ja harjoituksesta saadut kokemukset jae-

taan yhteisesti. Oleellista taideilmaisun käyttämisessä ryhmässä on se, että ryhmässä 

tapahtuva prosessi tehdään näkyväksi. (Malchiodi 2011, 62–63.) 

Stephen K. Levine on yksi merkittävimpiä ekspressiivisen taideterapian uranuurtajia. 

Siinä luovaa toimintaa ei ymmärretä rationaalisesti vaan mielikuvien kautta. Levinin 

mukainen ekspressiivinen taideterapia nähdään fenomenologisen filosofian vinkkelistä. 

Siinä maailma, mielen liikkeet ja taideilmaisu nähdään siten millaisena ne kokemukses-

sa ilmenevät, ilman ennakkokäsityksiä. Kuvan tekeminen vaatii tässä terapiamuodossa 

kontrollin ja jopa minuuden keskeisyyden heltymistä ja tekemisessä antaudutaan itse 
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prosessiin. Tämä vaatii myös epävarmuuden kohtaamista ja siten kyllin suuri psyykki-

nen turvallisuus on tarpeen tämän terapiamuodon toteuttamisessa. (Mantere 2007, 13.)  

Ekspressiivisen taideterapian kehitys alkoi 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Ekspressiivi-

sessä taideterapiassa ilmaisun elementteinä käytetään liikettä, kuvaa, sanaa ja ääntä. 

Siinä ajatellaan että mielikuvat ovat kaikille aisteille yhteisiä. (Aura 2007, 131.) Eks-

pressiiviselle taideterapialle ominaista on juuri lähestymistavan  monitaiteellisuus. Eng-

lanninkielinen termi Expressive Arts Therapy merkitsee suomeksi taideterapiaa, jossa 

eri taidemuodot integroituvat. Tässä taidemuotoina ovat muun muassa tanssi, kuvatai-

teet ja tarinankerronta. Sana ekspressivinen ei tässä tarkoita ekspressionismia. Sillä eks-

pressiivinen ilmaisu ei ole tämän terapiamuodon tavoite. Ekspressiivinen taideterapia 

perustuu ymmärrykseen jossa ajattelu ja tunteet yhdistelevät eri aisteja ja tapoja havain-

noida. (Hentinen 2009, 30–31.) 

Tutkimuksessani en pyri lähestymään tutkimustapausta täysin taideterapian menetelmin, 

sillä se edellyttäisi alan koulutusta. Sovellan kehotyöpajaan taideterapiassa käytettyjä 

toimintatapoja, sillä kehotyöpaja on luonteeltaan selkeästi terapeuttinen. Ekspressiivi-

nen taideterapia toimii sen monitaiteellisuuden näkökulmasta lähtökohtana kehotyöpa-

jani toiminnassa, mutta täysin ekspressiivistä taideterapiaa se ei ole. Osassa työpajan 

tehtävistä on piirteitä ekspressiiviselle taideterapialle ominaisesta ennakkoluuloista ja 

kontrollista irrottautumisesta.  

 

4.2 Valokuvaterapian sisältö ja käytännöt 

Valokuvaterapia alkoi vuonna 1839 ja sitä käytettiin ensimmäistä kertaa psykiatriassa 

vuonna 1856. Englantilainen harrastevalokuvaaja ja psykiatri Diamond oli kuvannut 

potilaitaan diagnostisesta syystä, mutta myös voidakseen kuvien kautta tuoda esille po-

tilaissa tapahtuvia muutoksia. Diamond huomasi, että kuvien katselu oli merkityksellis-

tä niin potilaille kuin henkilökunnallekin. 1980-luvun alussa alkoivat valokuvaajat Jo 

Spence ja Rosy Martin tutkia kriittisesti ja analyyttisesti perhealbumikuvia ja niiden 

viestittämää tarinaa. He kehittivät itsetutkiskeluun sopivia valokuvausmenetelmiä. 

Suomessa perhealbumikuvien tarkastelu alkoi 1980-luvun alkupuolella valokuvataiteen 

sisällä. (Halkola 2009, 13–14.) 
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Valokuvaterapiassa valokuvausta ja valokuvia käytetään menetelmällisesti psykoterapi-

assa sekä terapeuttisessa työssä. Menetelmiä voidaan varioida asiakkaan tarpeiden mu-

kaisiksi. Valokuvaterapiassa on kolme eri menetelmää: omaelämänkerrallisten valoku-

vien käyttö, symbolisten valokuvien käyttö sekä uusien valokuvien ottaminen ja niiden 

käyttäminen terapiatyössä. Judy Weiser erotti valokuvaterapiatyön kahteen alueeseen: 

valokuvaterapiaan ammatillisessa terapiatyössä ja terapeuttiseen valokuvaukseen. Jäl-

kimmäinen alue ei kuulu viralliseen terapiatoimintaan ja se on luonteeltaan itseohjautu-

vaa, itsetutkiskelua ja taiteen ilmaisua. (Halkola 2009, 14–15.) Vaikka terapeuttinen 

valokuvaus terminä viittaa valokuvien ottamiseen, näen siihen sisältyvän myös edellä 

mainittujen omaelämänkerrallisten valokuvien ja symbolisten valokuvien käyttöä. Ke-

hotyöpajassa hyödynnän osallistujien omaelämänkerrallisia valokuvia ja uusia valoku-

via. Esittelen seuraavaksi esimerkin siitä millaisia ominaisuuksia terapeuttinen valoku-

vaus voi sisältää. 

Valokuvaaja sekä taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen voimauttavan valokuvan 

menetelmän tehtäviä ovat yksilöllinen identiteettityö sekä vuorovaikutussuhteiden ja 

toimintatapojen kehittäminen. Menetelmään sisältyy muun muassa vuorovaikutukselli-

sia valokuvaustilanteita ja elämäntarinallisten albumikuvien käsittelyä. Valokuvien ja 

kuvaamisen kautta selvitetään omaa elämäntarinaa, omia rooleja ja oman elämän teemo-

ja. Siinä pyritään vahvistamaan yksilölle merkittäviä elämänteemoja sekä löytämään 

yksilön piilossa olevia voimavaroja. (Savolainen 2008, 197–198.) 

Voimaantuminen nähdään tässä yksilöstä lähtevänä sisäisen voiman kasvuna. Yksilö 

voimaantuu vain oman prosessin kautta. Voimauttavassa valokuvan käytössä on tasa-

vertaisuuden periaate. Siinä kuvaajan valta pyritään purkamaan ja tekemään kuvausti-

lanteesta dialoginen vuorovaikutustilanne. Voimauttavassa valokuvassa halutaan tehdä 

näkyväksi kuvattavan subjektiivinen kokemus. (Savolainen 2008, 198.) 

Sovellan kehotyöpajassa olevia valokuvaustehtäviä terapeuttiseen valokuvaukseen. Sen 

ominaisuudet itseohjautuvuus, itsetutkiskelu ja taiteen ilmaisu ovat niitä keinoja joita 

käytän työpajassa. Valokuvaterapia ammatillisessa terapiatyössä ei ole tutkimuksessani 

mahdollista, sillä minulla ei ole alan koulutusta. Siihen kuuluvat ajatusten, tunteiden ja 

kokemusten aktivointi ovat tarpeellisia ominaisuuksia myös tutkimukseni työapajassa ja 

voinkin käyttää niitä tehtäviin aktivoivina lähtökohtina.   
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Terapeuttisessa valokuvauksessa tehdään henkilökohtaista kuvatyöskentelyä valoku-

vaan liittyen. Se voi olla valokuvausta, jossa pyritään itsetutkiskeluun ja kasvuun. Valo-

kuvataiteeseen sisältyvä henkilökohtainen kuvien kanssa työskentely voi saada terapeut-

tisen valokuvauksen luonteen, vaikka se ei olisikaan tavoitteena. Niin taiteessa kuin 

terapiassakin tavoitteena on ymmärtää elämää ja ilmaista sen merkityksiä. (Halkola 

2009, 16–17.) Merkittävää valokuvaterapiassa on se, että asioita ei tarvitse käsitellä 

ainoastaan verbaalisesti, vaan kuvien kautta on mahdollista tehdä tunteiden ohjaamia 

assosiatiivisia aikamatkoja (Halkola 2009, 57).  

Valokuvassa menneisyyden hetki on pysähtynyt ja valokuvaterapiassa tätä hetkeä tutki-

taan uudestaan sanoittamalla kuva ja herättämällä se henkiin (Koffert 2009, 94). Valo-

kuvassa todellisuus on samaan aikaan mennyttä ja todellista (Barthes 1980, 90). Näin 

ollen valokuvien menneisyyttä ei voi mitätöidä ja kuvien käsittelyn kautta se on mah-

dollista tuoda takaisin nykyhetkeen.  

 

4.3 Tanssin ja kehonkäytön terapeuttisuus 

Yksilön tapa liikkua perustuu perimään, vuorovaikutuskokemuksiin, ympäristöön ja 

yksilön omaan toimintaan. Jo varhaiset kiintymyssuhteet vaikuttavat kehon tapaan rea-

goida ja liikkua. Liikkumisen tapa kertoo eletystä elämästä ja yksilön psyykkisestä tilas-

ta. Kun liikkuminen muuttuu, se vaikuttaa myös kokemukseen ja psyykeen. Näin liik-

keen kautta on mahdollista tuoda alitajunnan sisältöjä tietoisuuteen. Näiden sisältöjen 

työstö on siten mahdollista nykyhetkessä. Kun yksilö tunnistaa ja voi kertoa tällaisista 

havainnoista itsessään, se samanaikaisesti auttaa rakentamaan yksilön sisäistä koke-

musmaailmaa ja mahdollistaa omien toimintatapojen rakentamisen suhteessa muihin. 

(Pylvänäinen 2012, 300.) 

Tanssi- ja liiketerapia on nähty virallisena ammattina 1960-luvulta lähtien. Alan pionee-

rit hyödynsivät modernin tanssin taustaansa tunteiden, kokemusten, spontaaniuden sekä 

yhteisöllisyyden ilmaisuun. He huomioivat myös tanssin ja liikkeen kulttuurisen puolen, 

missä tanssia on käytetty parannusrituaalina sairauksiin. (Loman 2011, 98.) Jo 1920-

luvulla modernin tanssin luojilla oli radikaaleja ajatuksia siirtyä klassisen baletin tark-

kaan määritellystä liikekielestä vapaampaan ilmaisuun. Tästä ajatuksesta kehittyi tanssi- 

ja liiketerapian näkemys yksilöstä, joka on oikeutettu ja kyvykäs ilmaisemaan itseään 
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liikkeen kautta. (Pylvänäinen 2012, 299.) Tanssi- ja liiketerapian ajatuksena on, että 

mielen, kehon ja hengen integraatio on tie terveeseen toimintakykyyn. Yhtenäisyyden 

puuttumisesta voi yksilölle seurata psykofyysisiä häiriöitä. Tämä psykoterapian muoto 

käyttää liikettä vuorovaikutuskeinona ja interventiona muutokseen. (Loman 2011, 100.)  

Nuorille tanssi- ja liiketerapiasta on etua identiteetin, sukupuolisuuden ja ruumiinkuvan 

käsittelyssä. Kun yksilö menettää kosketuksen kehonsa ilmaisukykyyn, syntyy stressiä, 

jännitteitä ja vaikeuksia vapauttaa tunteita. Tällainen toimintakeskeinen terapia johtaa 

muutoksiin ja kasvuun. (Loman 2011, 117–118.)  

Kehoa käyttämällä muodostuu yksilöllä yhteys kognitiiviseen toimintaan ja tunne-

elämään (Anttila 1994, 5). Anttilan Jääpatsaat -nimisessä harjoituksessa työskennellään 

aluksi itsenäisesti kuvitellen oman kehon olevan jäätynyt patsas, mikä vähitellen sulaa 

varpaita ja sormenpäitä myöden. Tämän jälkeen ryhdytään parityöskentelyyn, missä 

osallistujat asettuvat lähelle toisiaan, mutta eivät kosketa toisiaan. Kun patsaiden jäh-

mettyminen alkaa, ne kiinnittyvät toisiinsa. Ja kun sulaminen alkaa tapahtua, kontakti 

toisiin pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Tämän tehtävän tavoitteet liitty-

vät kykyyn ja rohkeuteen tuottaa liikkeitä ja muotoja omassa kehossa sekä rohkeuteen 

koskettaa omaa ja toisten kehoa. Tavoitteita ovat myös vapautuneisuus ja koskettamisen 

salliminen. (Anttila 1994, 35.) Tehtävä sen tavoitteineen tukee kehotyöpajassa teettä-

miäni liikkumisharjoitustehtäviä. 

Toinen Anttilan kehoharjoitus on nimeltään Kosketusviesti. Siinä osallistujat seisovat 

piirissä ja ohjaaja aloittaa harjoituksen koskettamalla viereistä osallistujaa esimerkiksi 

olkapäähän. Tämä osallistuja jatkaa harjoitusta koskettamalla vieressä olevaa olkapää-

hän. Kun kierros on mennyt läpi, voi koskettamisen aluetta vaihtaa esimerkiksi päähän 

tai vatsaan. Tämän harjoituksen tarkoitus on Anttilan mukaan oppia paikallistamaan 

kehoa, sallia kosketus ja lisätä rohkeutta oman kehon ja toisen kehon koskettamiseen. 

(Anttila 1994, 34.) Teetän kehotyöpajassa useita kosketukseen perustuvia harjoituksia. 

Yhdessä harjoituksessa osallistuja koskettaa kehoaan ja piirtää koskettamansa kohdat, 

toisessa osallistuja maalaa omaan kehoonsa kehomaalilla ja kolmannessa pari maalaa 

toisen kehoon.  

Tanssi- ja liiketerapiassa käytetty työskentelytapa on autenttinen liike. Siinä liikkuja 

toimii oman kehon liikeimpulssien mukaisesti. (Pylvänäinen 2012, 299.) Hyödynnän 
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tätä työskentelytapaa kehotyöpajan liikeharjoitustehtävässä rohkaisten työpajaan osallis-

tujia vapaaseen liikkumiseen.  

Tanssi- ja liiketerapiassa pyritään yksilön oman kehollisuuden entistä luonnollisem-

paan, joustavampaan ja vahvempaan suhteeseen. Tavoitteena on myös yksilön liikkeen 

ja sanallisen ilmaisun yhteyksien vahvistuminen. Kehon aistimuksista ja liikkeistä tulee 

yhteneviä suhteessa kerrottuihin kokemuksiin, jolloin sosiaalisissa tilanteissa itseilmaisu 

ja tunteiden jakaminen kehittyy. (Pylvänäinen 2012, 302.) Tutkimukseni oletuksena on, 

että tästä on etua myös kuvataidekasvattajana toimimisessa. Vahvempi suhde omaan 

kehoon ja kykyyn sanallistaa kehoon tuntemuksia oikein, johtaa tasapainoiseen tapaan 

ilmaista itseä luokkatilanteissa.  

 

4.4. Kehon ja visuaalisen ilmaisun yhdistäminen liitettynä ruumiinkuvaan 

Taideterapian näkökulmasta jonkin toisen ilmaisumuodon käyttäminen taiteellisessa 

työskentelystä voi olla etua. Eri taidemuotojen yhteydessä aktivoituvat aisti-alueet vaih-

televat. Kinesteettiseen, visuaaliseen ja auditiiviseen alueeseen erikoistuneiden taiteiden 

kielellä voidaan parhaiten ilmaista näitä alueita. Liikkeen tai symbolisten tekojen kautta 

voidaan ilmaista kuvan sisältöä tai sen elementtejä. Kuvallinen ilmaisu pohjautuu ke-

holliseen toimintaan ja kehollisuus on mahdollista liittää osaksi taiteellista ilmaisua tie-

toisemminkin. (Hentinen 2009, 149–152.) 

Yksilön käyttäessä omaa kehoaan hän käsittelee sitä, miten kehon toiminnallinen puoli 

ja yksittäiset liikkeet aikaansaavat tunteiden ja assosiaatioiden ilmentymistä mielessä. 

Kehon osien liikkeet ja niitä vastaavat assosiaatiot auttavat yksilöä näkemään oman 

itsensä ja elämäntarinansa. Tunteet ovat varastoituneet kehon eri osiin, mikä tapahtuu 

usein tiedostamatta. Tunteiden ja ajatusten tiedostamaton kotelointi voi rajoittaa ja estää 

kasvua. Kehon varastoidessa positiivisia ja negatiivisia jälkiä yksilö vahvistaa vanhoja 

ohjelmointeja ja jatkaa vanhojen traumojen ja uskomusten kanssa elämistä. Tämä näkyy 

fyysisessä kehossa ja sen eri osissa liikkeinä, asentoina, tapana liikkua sekä tiettyjen 

kehonalueiden jäykkyytenä. (Halprin 2003, 145–146.) Kehotyöpajassa teettämäni liike-

harjoitukset pohjaavat näkemykseen kehosta joka varastoi tunteita. Osallistujat havain-

noivat liikeharjoituksissa oman kehon löysiä ja jäykkiä alueita.  
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Prosessi aloitetaan joko liikkeen tai kuvan tekemisen kautta. Liikkeellä aloittaminen 

toimii hyvänä lämmittelynä ja tuo yksilön nykyhetkeen. Kuvan kautta ilmaisu mahdol-

listaa taas mielikuvien näkyväksi tekemisen. Kuvan tekeminen prosessin alussa ja lo-

pussa auttaa huomaamaan muutoksia omassa ajattelussa ja mielikuvissa sekä siinä mitä 

yksilö haluaa itsessään muuttaa. (Halprin 2003, 171.) 

Terapeuttisiin tavoitteisiin tähtäävässä työskentelyssä prosessin havainnointi on usein 

tärkeämpää kuin lopputuloksen tarkastelu. Taideterapiatilanteessa ilmaisusta muodostuu 

kokonaisuus, mikä tarkoittaa esimerkiksi eri taidemuotojen jatkumoa. Tätä voidaan tut-

kia kokonaisuutena, jossa edellinen ilmaisumuoto on vaikuttanut seuraavaan. Tämä 

avaa reflektoinnille ulottuvuuksia, joita yksittäinen kuva ei voi antaa. (Hentinen 2009, 

164.)  

Blinnikka kirjoittaa kokonaisilmaisun ryhmäterapiasta, jonka tavoitteena on antaa yksi-

lölle mahdollisuus käyttää hänen kaikkia kommunikaatiokanaviaan. Siinä käytetään 

erilaisia ruumiinkielen harjoituksia korjaavasti ja analysoivasti. Korjaavassa näkökul-

massa rakennetaan kosketuspintoja toisten välille sanallisesti ja fyysisesti koskettaen. 

Analysoivassa näkökulmassa analysoidaan mielen sisältöjä ja tarkastellaan ruumiin tun-

temuksia. Tämä voidaan aloittaa puheesta ja selvittää sitten, mikä on ruumiin kokemus 

tilanteesta. (Blinnikka 1995, 108–109.) 

Omakuvaa voidaan tehdä monella eri tavalla siten, että tekemisen vaikutukset ovat tera-

peuttiset. Eri taiteenalojen, kuten valokuva-, tanssi-  ja kuvataiteen yhdistäminen tera-

peuttisista lähtökohdista käsin, tukee tutkimukseni kehotyöpajan tarkoitusta. Seuraavak-

si käsittelen vielä arkistokuvia ja median tuottamia kuvia sekä niiden merkityksiä ja 

vaikutuksia yksilöön. Lisäksi tarkastelen miten kehollisuus näkyy mediassa. Kehotyö-

pajassa käsittelemme osallistujien tuomia vanhoja valokuvia, jotka sijoittuvat arkisto-

kuvien luokkaan. Tästä syystä aihetta on hyvä avata. Median tuottamat kuvat liittyvät 

taas niihin vaikutuksiin, joille nuori aikuinen on alttiina oman ruumiinkuvan käsittelys-

sä. Kehotyöpajassa ilmeni paljon keskustelua mediakuvastoihin liittyvistä teemoista, 

mikä osoittaa myös aiheen käsittelyn tärkeyden. 
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5 ARKISTOKUVISTA MEDIAN KUVIIN 

 

5.1 Albumikuvat minuuden rakentajina 

Valokuvattu muotokuva on Suomessa ja muualla Euroopassa lukumääräisesti koko va-

lokuvataiteen historian hallitsevimpia valokuvan lajityyppejä. 1980-luvun puolivälistä 

eteenpäin ovat valokuvatutkijat nähneet arkiston erityisesti henkilökuvan perusyksikkö-

nä. Arkistoja voivat olla esimerkiksi museon julkiset kokoelmat tai kotien perhealbumit. 

(Palin 1999, 41.) 

Valokuvalle erityislaatuista on se, että siinä toistetaan sellaista mitä ei voida eksistenti-

aalisesti enää koskaan toistaa (Barthes 1980, 10). Jokainen valokuva on kohteesta luotu 

tulkinta. Kaikkiin kuviin sisältyy määrittelyvallan piirre. Tapa, miten ihminen esitetään 

kuvassa, riippuu siitä miten todellisuus koetaan. (Palin 1999, 42.) Nykyhetkeä käsittele-

vät kuvat rakentavat menneisyyttä, mutta ne konstruoivat myös tulevia muistoja. Albu-

mikuvien kokoamisessa huomioidaan tulevaisuudessa tapahtuva valokuvien katselu. 

Kuvat harvoinkin katsottuna ovat merkittäviä subjektiuden rakentajia. Albumikuvissa 

tarinalla on jatkuvuus ja kuvat muistetaan, sillä ne ovat materialisoituneita minä –

esityksen merkkejä. (Mäkiranta 2008, 65.) 

Kuvataidekasvatuksen yliopistolehtori Seija Ulkuniemi tutkii väitöskirjassaan Valotetut 

elämät perhevalokuvan lajityypin syntyä ja kehitystä teoreettisesti. Ulkuniemi tarkaste-

lee myös mitkä ovat perhevalokuvan lajityypin tyypillisiä piirteitä ja miten kuvia käyte-

tään. (Ulkuniemi 2005, 3.) Tutkimuksesta paljastui muun muassa, että perhevalokuvia 

otetaan nykyisen näppäilykuvien aikakaudella runsaasti. Kuvilla luodaan yksilön omaa 

visuaalista elämänhistoriaa. Tosin teini-iässä kuvaaminen on vähäistä, vaikkakin monen 

nuoren saadessa oman kameran, alkavat he kuvata ystäviään ja seurustelukumppaniaan. 

Aikuisikää lähestyessä kuvaamisen kohteena ovat harrastukset ja perheestä irtautumis-

aiheiset kuvat, kuten armeija- ja ylioppilaskuvat. Lomamatkojen kuvaus on yleistä kai-

ken ikäisillä. Perhevalokuvia värittävät tarinat onnesta, missä kuolemalle ja vastoin-

käymisille ei haluta antaa tilaa. (Ulkuniemi 2005, 151.)  

Itsestä kertovien, henkilökohtaisten kuvien tapauksessa voi yksilö tehdä voimakasta 

sensuuria. Ikäviä muistoja ja haavoittuvaisuutta ei haluta näyttää ulkopuoliselle. Tällai-

set kuvat saatetaan tuhota. Omien kuvien tuhoaminen voidaan nähdä itsemääräämisoi-
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keutena. Toisen henkilön ottaman kuvan tuhoaminen tarkoittaa irtisanoutumista merki-

tyksistä, joita kuvaaja on kuvattavaan liittänyt. (Mäkiranta 2008, 67.) 

Hyvät muistot palauttavat mieleen elämän rikkauden ja onnellisuuden kun taas vaikei-

den muistojen kautta voi huomata, että vaikeista elämäntilanteista voi selvitä. Ikäville 

muistolle on hyvä luoda uusi merkitys. Kun yksilö palauttaa mieleensä vaikeita muisto-

ja, hän voi oppia ymmärtämään tämänhetkistä itseään paremmin. (Hohenthal-Antin 

2009, 16–17.) Kehotyöpajassa vanhoihin kuviin palaaminen mahdollistaa vanhojen 

muistojen mieleen palauttamisen. Jos kuva tuo mieleen vaikeita muistoja, samalla se 

mahdollistaa niiden käsittelyn. Näkisin, että toisten osallistujien palaute valokuvasta 

auttaa luomaan uusia merkityksiä omasta kehosta. 

 

5.2 Mediakuvat kulttuuristen ihanteiden luojina 

Tekstit, kuvat, graafiset elementit ja äänet muodostuvat medioiden välityksellä levites-

sään erilaisiksi mediaesityksiksi (Seppänen 2005, 214). Ihmisen katsoessa kuvia kauka-

na tapahtuvasta katastrofista nousee esiin kysymys esittämisen vallasta. Kuka hallitsee 

esittämisen välineitä ja miten kuvatut henkilöt voivat vaikuttaa kuvatuksi tulemiseen? 

(Seppänen 2005, 82–83.) Valokuvan totuusarvo on 2000-luvulla kyseenalainen. Nyky-

päivän katsoja on huomattavasti kriittisempi kuvien suhteen. (Halkola 2009, 55.) 

Kulttuurisilla kuvastoilla tuotetaan ihanteita, ideologioita ja arvoja sekä käsitystä todel-

lisuudesta. Valokuvien todellisuus muodostuu katsojalle sosiaaliseksi todellisuudeksi 

kuvien ja niihin kytkeytyvien kertomusten sekä valokuvien käyttötarkoituksen kautta. 

(Mäkiranta 2008, 24.) Kulttuurisilla ihanteilla on vahva voima, kun kuvattava asettuu 

poseerausasentoon. Haluttua ilmettä voidaan harjoitella jopa etukäteen peilin edessä, 

jolloin kulttuuriset ihanteet ulottuvat myös kuvaustilanteen ulkopuolelle määrittäen mi-

nuutta. (Mäkiranta 2008, 129.)  

Yksilön kokemus kuvasta tapahtuu usein tiedostamattomalla tasolla, jolloin kuvassa 

olevat vaikutukset jäävät yksilöltä huomioimatta. Kokemus, jonka kuva välittää, voi 

ilmetä ruumiissa eleinä tai asentoina. Ihminen aistii kokonaisvaltaisesti ja yksilö voi 

tietoisesti kehittää aistien vivahteikkuutta syvemmäksi. Tämä kertoo siitä, että yksilö 

vastaa esteettisiin ärsykkeisiin vastaanottokykyjensä mukaan, eikä vastaanota niitä täy-

sin passiivisesti. (Seeskari 2004, 46.) 
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Median kautta tulevien ihanteiden merkitys kasvaa nuoruudessa. Median vääristyneet 

ihmisihanteet voivat olla nuorelle psyykkisesti tuhoisia. Mainonta suosii hoikkaa ke-

honkuvaihannetta. Nuorilla miehillä median ja kaveripiirin odotukset ja niihin pohjaavi-

en ihanteiden etsinnän tulos voi johtaa väkivaltaisiin roolimalleihin. Riski tähän on 

etenkin silloin, jos olemassa ei ole aikuisuuden terveitä roolimalleja. (Martikainen 2009, 

123, 125.) Ymmärtääkseni median vaikutukset säilyvät nuoressa aikuisuudessa osittain 

samanlaisina, joskin hieman lievempinä kuin nuoruudessa. Mikäli nuori aikuinen on 

saavuttanut suhteellisen vakiintuneen identiteetin ja hänellä on realistinen kuva itses-

tään, käsittäisin että myös median ihanteiden vaikutukset lievenevät.  

 

5.3 Kehollisuus mediassa 

Kauneus on kulttuurisesti kiinnityksissä ruumiillisuuteen. Kauneuden ja nuoruuden ta-

voittelu on saanut entistä radikaalimpia muotoja. Eräässä brittiläisessä televisiosarjassa 

kunkin jakson asiakkaalle tehdään plastiikkakirurgisia leikkauksia tavoitteena saada 

asiakas näyttämään monta vuotta nuoremmalta. Tällaisissa ohjelmissa muuttumisen 

väitetään muokkaavan myös persoonallisuutta, vaikka fyysisen voimakkaan muutoksen 

riskinä on identiteettikriisi. Nuorten halu olla entistä kauniimpia ja hoikempia muuttuu 

kuitenkin vähitellen suurimmalla osalla oman itsensä hyväksymiseen. ( Manner-

Raappana 2007, 121–122.)  

Valokuva on omaelämäkerrallisessa kontekstissa väline, jolla tuotetaan representaatioita 

ihanteellisesta ruumis- ja sukupuoliesityksestä sekä representaatioon, mikä poikkeaa 

ideaalista. Valokuvan kautta voi pohtia millaisiin toimintamalleihin, ruumiinkuviin ja 

ihanteisiin kohde samaistuu. Valokuvan avulla voidaan testata ruumiin kulttuurisia rajo-

ja sekä representoidaan ja normalisoidaan omaa käsitystä ruumis- ja sukupuoliesitykses-

tä. (Mäkiranta 2008, 163.) 

Eräs näkökulma ruumiin koon kasvavaan kontrollointiin löytyy yhteiskunnallisesta ti-

lanteesta. Länsimaissa eletään nopeassa elämäntahdissa, epävarmuudessa tulevaisuuden 

suhteen sekä yhteiskunnan nopeiden muutosten alla. Kun tilanne on näin hallitsematon, 

ruumis tarjoaa keinon elämän hallinnalle. Toisaalta myös ruumis on arvaamaton ja sen 

hallinta on vaikeaa, minkä vuoksi se voi ottaa ison osan elämästä. Tästä voi seurata 
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syömishäiriöitä ja muita psyykkisiä ongelmia, joita kulttuurissa oleva laihuuden ihan-

nointi edistää. (Harjunen & Kyrölä 2007, 23.) 

McComben omakuvamuotokuvien sarja ”Appetitets” on kytköksissä sukupuoleen ja 

ruumiinkuvaan. Hän kuvasi siinä itsensä alastomana kaulasta reisiin sijoittaen erilaisia 

karkkeja eri puolille kehoaan. Sarja kuvaa syömistä ja ruumiinkuvaa kulttuurissamme, 

mutta toisaalta sen voi yhdistää syömiseen ja mielihyvään, jossa nainen on kulutettava 

osapuoli. Itsensä esittäminen on voimaannuttavaa toimintaa, sillä itsensä näkeminen on 

omien epäkohtien korjaamisen ja naisen ruumiinkuvan kulttuuristen stereotypioiden 

muuttamisen kannalta äärimmäisen tärkeää. (Meskimmon 1996, 173, 175.) 

Niin arkistokuvilla kuin mediankin kuvilla on oma vaikutuksensa yksilön minuuden 

rakentumiseen ja kulttuuristen ihanteiden luomiseen. Kehollisuus näyttäytyy mediassa 

muun muassa kauneusihanteiden ja sukupuolisuuden esittämisenä. Teoriaosuudesta 

siirryn seuraavaksi käsittelemään tutkimukseni aineisto-osuutta.  
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6 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖ-

KOHDAT 

Tutkimukseni pääkysymys on:  Millaisia merkityssisältöjä kuvataidekasvatuksen opis-

kelijat liittävät omaan ruumiinkuvaan kehoa ja omakuvallista visuaalista ilmaisua yh-

distävässä kehotyöpajassa? Koska tutkin tulevia kuvataidekasvattajia, haluan alakysy-

mykselläni selvittää: Mitkä sisällöt ruumiinkuvan tuntemuksesta koetaan työpajassa 

merkityksellisiksi tulevaa opettajuutta ja tulevia oppilaita ajatellen? Koska halusin sel-

vittää kehotyöpajan lähtökohtia ja toteutusta kuvataiteen oppiaineen näkökulmasta, toi-

nen alakysymykseni on: Mitkä sisältöelementit kehotyöpajan lähtökohdissa ja toteutuk-

sessa ovat tärkeitä suhteessa peruskoulun ja lukion kuvataiteen oppiaineen tavoittei-

siin?  

 

6.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkijan asema  

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus ja sovellan myös toimintatutkimuksellisia 

piirteitä. Lähestymistapani tutkimuksessa on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutki-

muksellisena viitekehyksenä tutkimuksessani toimii sosiaalinen konstruktionismi.  

Kvalitatiivisessa, laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata todellista elämää 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan on huomioitava omat arvolähtökohdat, 

sillä ne vaikuttavat siihen miten hän ymmärtää tutkittavan ilmiön. Objektiivisuuden 

säilyttäminen tutkimuksessa on haastavaa, sillä tutkijan ja tutkittavan roolit ovat voi-

makkaasti vuorovaikutuksissa toisiinsa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 157.) 

Aineistoa kerätessäni reflektoin jatkuvasti itseäni ja pyrin näkemään tilanteet mahdolli-

simman objektiivisesti, jotta omat ennakkokäsitykseni tutkittavista ja tutkimustuloksista 

eivät värittyisi. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapaukset nähdään ainutlaatuisina tilanteina ja aineisto 

tulkitaan myös tällä periaatteella. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 160.) Kvalita-

tiivinen tutkimus on abduktio, päättelyprosessi, jossa teorian ja käytännön näkökulmien 

vuoropuhelu ohjaa johtopäätösten muodostumiseen (Anttila 2006, 282). Emansipatori-

suus liittyy laadullisen tutkimuksen luonteeseen. Siinä tutkimuksen on tarkoitus lisätä 

niin tutkittavien, mutta myös tutkijoiden ymmärrystä tutkimastaan aiheesta. (Vilkka 

2005, 103.) 
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Kohteena tapaustutkimuksessa on yksilö, ryhmä tai yhteisö (Hirsjärvi & Remes & Saja-

vaara 2007, 130–131). Toimintatutkimukselle on luonteenomaista tuottaa tietoa käytän-

nön kehittämistä varten (Heikkinen 2006, 19). Tutkimuksessani tiedon tuottamisen ta-

pana toimii kehotyöpajassa tapahtuva toiminta. Testaan työpajaa ensimmäistä kertaa 

samalla kun kerään sen kautta tutkimukseni aineiston. 

 Tutkija on toimintatutkimuksessa aktiivinen toimija, joka tekee intervention tutkimus-

kohteeseensa ja käynnistää muutoksen. Väliintulon tarkoitus on muuttaa toimintaa. 

Toimintatutkimuksessa tutkimukseen osallistujia kannustetaan luottamaan omiin ky-

kyihinsä ja voimaannuttamaan heitä. (Heikkinen 2006, 19–20.) Kehotyöpaja toimii in-

terventiona tutkimieni nuorten aikuisten kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden elämään. 

Tutkimuksessani toimintatutkimuksellisuus näyttäytyy hieman eri tavoin kuin perintei-

sessä toimintatutkimuksessa tapahtuu eikä se siksi ole toimintatutkimus. Teen interven-

tion kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden elämään, järjestämällä kehotyöpajan. En siten 

suoraa pyri vaikuttamaan tutkittavieni toimintakulttuuriin, mutta he itse työpajaan osal-

listumalla tulevat interventiosta osallisiksi, joten tutkimus sisältää kyllä toimintatutki-

muksellisia piirteitä.  

Lähestymistapani tutkimuksessa on fenomenologis-hermeneuttinen. Fenomenologinen 

lähestymistapa soveltuu tutkimukseeni, jossa selvitän työpajaan osallistujien merkityssi-

sältöjä suhteessa osallistujan ruumiinkuvaan. Tuomi ja Sarajärven (2009, 34) mukaan 

fenomenologinen merkitysteoria perustuu oletukseen ihmisen toiminnan intentionaali-

suudesta, jossa ihmisen suhde todellisuuteen on täynnä merkityksiä. Ajatuksena merki-

tysteoriassa on myös, että ihminen on perusteiltaan yhteisöllinen, jolloin merkitysten 

lähde tulee yhteisöstä, jossa yksilö kasvaa.  

Fenomenologiassa tutkimus kohdistuu oman elämäntodellisuutensa suhteeseen. Ihmisen 

maailmansuhteen perusmuotona nähdään kokemuksellisuus. Fenomenologian mukaan 

ihminen on intentionaalisesti suhteessa maailmaan, jolloin kaikella tekemisellä on mer-

kitys yksilölle. (Laine 2010, 29-30.) 

Hermeneutiikka kehittyi Euroopassa 1700-luvulla korostamaan ihmisen henkisyyttä ja 

humanismia. Ideologia tuli rationaalis-empiristisen ja positivistisen ideologian rinnalle. 

Merkittäviä hermeneutiikan keskushahmoja olivat Martin Heidegger ja hänen oppipoi-

kansa Hans-George Gadamer. (Anttila 2006, 548, 552, 554.) Hermeneutiikka merkitsee 

kykyä tulkita ja ymmärtää (Gadamer 2009, 40). Hermeneuttista tutkimusta tehdään siel-
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lä missä ihmiset kommunikoivat. Kielelliset ja keholliset ilmaisut ovat tärkeitä ymmär-

tämisen välineitä ja ne sisältävät merkityksiä. Näitä merkityksiä lähestytään tulkinnan ja 

ymmärtämisen kautta. (Laine 2010, 31–32.) Kehotyöpajassa tapahtuu monensuuntaista, 

niin kielellistä, kehohollista kuin visuaalistakin kommunikaatiota, jota pyrin ymmärtä-

mään ja tulkitsemaan. Jotta näiden kommunikaatioiden merkityksen ymmärtäminen on 

ollut mahdollista, olen joutunut luopumaan tilanteita kohtaan asettamistani ennakkoluu-

loista.  

Esituttuus on edellytys merkitysten ymmärtämiselle. Hermeneuttisessa tutkimuksessa jo 

tunnettu tehdään tiedetyksi. (Laine 2010, 32–33.) Tutkimukseni tutkittavat ovat saman 

alan opiskelijoita ja lähes samanikäisiä nuoria aikuisia kuten itsekin olen. Lisäksi kolme 

osallistujaa ovat minulle entuudestaan tuttuja. Nämä seikat, sekä eletty elämäni, muo-

dostavat minulle tutkijana tietynlaisen esiymmärryksen tutkimuskohteistani ja mahdol-

listavat minulle merkitysten ymmärtämisen. Hermeneuttinen ulottuvuus yhdistyy tutki-

muksessani fenomenologiaan tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneutiikka tutkimuksessa-

ni merkitsee yleisesti ymmärtämisen teoriaa, jossa ilmiön merkitykset tulevat oivalle-

tuiksi.  

Hermeneuttinen kehä tarkoittaa aineiston kanssa käytyä tutkimuksellista dialogia. Tut-

kivassa dialogissa tutkija käy aineiston  ja oman tulkinnan välillä kehämäistä liikettä. 

Siinä tutkijan ymmärrys tutkittavasta aiheesta syvenee ja samalla tutkijan minäkeskei-

syys menettää voimaansa. Dialogin tavoitteena on avoimuus toista kohtaan. Kehän alus-

sa tutkija tulkitsee asioita jo aineiston hankintavaiheessa. Välittömästä tulkinnasta pyri-

tään eroon kriittisyyden ja reflektoinnin avulla ja ottamalla etäisyyttä omiin tulkintoihin. 

Tämän jälkeen palataan aineiston pariin ja pyritään näkemään se ilman ennakkokäsityk-

siä. Aineistosta tulee esiin uusia puolia, joita tutkija ei aikaisemmin huomannut ja ne 

tulkitaan uudestaan. Lopuksi tutkija luo aineiston pohjalta hypoteesin, minkä jälkeen 

uusia havaintoja aineistosta verrataan hypoteesin pitävyyteen. Tavoite hermeneuttisessa 

kehässä on löytää todennäköisin tulkinta suhteessa tutkittavan tarkoitukseen. (Laine 

2010, 36–37.) Anttila nimeää hermeneuttisen kehän tasot kuvailun, luokittelun, sisältö-

elementtien yhdistelyn sekä ilmiön kokoamisen tasoksi. (Anttila 2006, 280.)  

Havainnoin ja tulkitsin tutkimusaineistoa jo kehotyöpajan järjestämisen aikana, mutta 

koetin ylläpitää kriittistä reflektointia itseäni kohtaan. Työpajan jälkeen pidin pienen 

tauon, ennen kuin palasin uudestaan aineiston pariin. Tauon jälkeen ryhdyin litteroi-
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maan nauhoituksia ja videointeja ja siten palasin takaisin aineiston käsittelyyn. Palates-

sani aineistoon pyrin suhtautumaan siihen kuitenkin tuoreeltaan. Litteroinnin jälkeen 

syvennyin aineistoon vielä useaan kertaan.  Hermeneuttisen kehän vaiheet ilmenevät 

tutkimuksessani siten että aluksi kuvailen kehotyöpajan kulun, sitten jaan eli luokittelen 

aineiston eri teemoihin ja tyyppeihin. Tämän jälkeen teen uudet teemojen väliset tyypit-

telyt eli yhdistelen sisältöelementit ja lopuksi kokoan ilmiön uudestaan.  

Oma positioni tutkimuksessa on tutkija ja aineistonkeruussa kehotyöpajan suunnittelija 

ja ohjaaja. Roolini kehotyöpajassa oli tapahtumien eteenpäin viejä, asioihin rohkaisija ja 

ohjeiden antaja. Seurasin tarkkailijana sivusta kun osallistujat tekivät tehtäviä. Välillä 

osallistuin myös keskusteluihin ja autoin työpajaan osallistujia kehossa olevien hankali-

en paikkojen maalaamisessa. Koska tunsin muutaman työpajaan osallistujan entuudes-

taan, tämä vaikutti väistämättä rooliini ja mahdollisesti teki näille henkilöille työpajasta 

helpommin lähestyttävän. Myös oman ikäni ja opiskelualani yhteys tutkittaviin teki 

työpajaan osallistujiin samaistumisen ja omana itsenä olemisen työpajan ohjaajana mi-

nulle helpommaksi.  

Tutkimuksellisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii sosiaalinen konstruktionismi. 

Sen juuret ulottuvat 1960-luvulle ja merkittävimpiä henkilöitä tässä tutkimussunnassa 

ovat muun muassa Peret L. Berger sekä Thomas Luckmann. Heidän mukaan sosiaalinen 

todellisuus on ihmisten luoma merkitysjärjestelmä. Sosiaalisessa konstruktionismissa 

tarkastellaan sitä miten sosiaalinen todellisuus ja merkitykset rakentuvat. Tieto raken-

tuukin tutkimussuunnan mukaan sosiaalisesti. Sosiaalinen konstruktionismi liittyy muun 

muassa Michel Faucaltin kautta diskurssianalyysiin, sillä Faucault on merkittävimpiä 

diskurssi käsitteen synnyn edistäjiä. (TYT.Verkko-opinnot.)  

 

6.2 Tutkimusmenetelmät 

Käytän tutkimuksessani aineistonkeruumenetelminä puolistrukturoituja kirjallisia haas-

tatteluja, työpajasta otettuja nauhoituksia ja videointeja sekä siellä tuotettuja visuaalisia 

tuotoksia: piirustuksia ja valokuvia. Lisäksi toimin itse osallistuvana havainnoitsijana ja 

tein muistiinpanoja työpajan jälkeen. Nauhoitusten ja haastattelujen analyysissä hyö-

dynnän sovellettua empirististä diskurssianalyysiä. Teemoittelen ja tyypittelen piirus-

tukset ja haastattelut ja käytän niiden analysoinnissa sovellettua aineistolähtöistä sisäl-
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lönanalyysiä. Empiristinen diskurssinanalyysi toimii tukevanan menetelmänä tutkimuk-

sessani, sillä etsin puheesta ja tekstistä merkityssisältöjä. Pääanalyysimenetelmäni on 

sovellettu aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöisyys toteutuu erityisesti kun 

vastaan tutkimukseni pääkysymykseen, mutta kahdessa alakysymyksessä tukeudun 

myös teoriaan. Siksi aineistolähtöinen sisällönanalyysi on sovellettu, eikä puhtaasti ai-

neistolähtöinen.  

Aineistonkeruussa monimenetelmällisyys tarkoitta sitä, että samasta lähteestä käytetään 

useita eri menetelmiä ja ne yhdistetään (Anttila 2006, 277). Tutkimustriangulaatiossa 

tarkastellaan tutkittavaa ongelmaa niin monesta eri näkökulmasta kuin mahdollista. Sii-

nä jokainen metodi edustaa yhtä symbolista todellisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

143–144.) Monimenetelmällisyys ja tutkimustriangulaatio toteutuvat tutkimuksessa 

tekemissäni aineistonkeruumenetelmissä, mikä lisää myös tutkimukseni luotettavuutta. 

Dokumenttia on hyvä hyödyntää, kun ilmiötä ei pystytä tutkimaan tarpeeksi esimerkiksi 

haastattelun avulla (Anttila 2006, 202). Videoinnilla kerätty materiaali mahdollistaa 

tapahtumien ja niissä olevien ihmisten systeemisen tarkastelun, jolloin tarkastelun koh-

teena on kokonainen vuorovaikutustilanne. Videointi tutkimusaineistonkeruumenetel-

mänä lisää tutkimukseen autenttisuutta ja rinnakkaisen aineiston tuottajana lisää tutki-

mustulosten luotettavuutta. (Vienola 2004.) Samalla kun kerään aineistoa videoinnilla ja 

nauhoituksilla, ne toimivat dokumentteina kehotyöpajassa tapahtuneista tilanteista. Vi-

deointi aineistonkeruumenetelmänä on tutkimuksessani tukeva aineistonkeruutapa. 

Merkittävimmiksi aineistonkeruumenetelmiksi tutkimuksessani nousivat puolistruktu-

roidut haastattelut sekä nauhoitukset. Ensimmäisessä pystyin kysymään osallistujilta 

täsmällisiä kysymyksiä tutkimuskysymykseni kannalta ja jälkimmäinen osoitti millaisia 

merkityksenantoja osallistujat antoivat omasta ruumiinkuvastaan kehotyöpajan aikana 

käydyissä keskusteluissa.   

Haastattelun kautta yksilö voi tuoda vapaasti esille asioita itsestään. Sen avulla voidaan 

vastauksia ja tietoa myös selventää, pyytä perusteluja ja esittää lisäkysymyksiä. (Hirs-

järvi & Remes & Sajavaara 2007, 200.) Vaikka käytin haastattelujenkin lisäksi monia 

muita aineistonkeruumenetelmiä, näin että kirjalliset haastattelut mahdollistivat työpa-

jaan osallistujaa kertomaan sellaisia asioita itsestään, mistä olisi ollut vaikea puhua ko-

ko ryhmän kanssa. Haastatteluaineistosta saatu materiaali syvenee, kun havainnointi 

toimii sen tukena. Haastattelu rakentaa tutkimukselle rungon ja havainnointi luo lihat 
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sen ympärille. (Grönfors 2010, 159.) Koska minun piti tutkimuksen onnistumisen kan-

nalta esittää osallistujille vielä jälkikäteen kaksi lisäkysymystä, haastattelulla se onnis-

tui. 

Haastattelutyyppini on puolistrukturoitu haastattelu. Siinä kysymykset ovat samat kai-

kille haastateltaville. Jokainen haastateltava vastasi kysymyksiin omin sanoin, eikä 

valmiita vaihtoehtoja ollut annettu. Tämä poikkeaa teemahaastattelusta siten, että teemat 

ovat valmiiksi määritellyt, mutta kysymykset eivät ole tarkkaan muotoiltuja ja tietyssä 

järjestyksessä (Eskola & Vastamäki 2010, 28). Teemahaastattelussa taas haastattelun 

teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja muoto eivät (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2007, 203). Haastattelukysymykseni ovat tarkkoja, mutta niissä on haastatel-

tavalla vapaus kertoa ja selittää. Olenkin lisännyt usein kysymysten loppuun vielä lisä-

kysymyksen: ”Miksi?”, ”Millainen?” tai ”Kerro millä tavalla.” Tarkoituksenani on saa-

da osallistujia pohtimaan kysymyksiä vielä syvemmin.  

Haastattelulomakkeita oli yhteensä kolme. Kaksi ensimmäistä lomaketta liittyivät valo-

kuvatehtäviin, joissa kerrottiin kaikille osallistujille kuvasta ja sen jälkeen lähes samat 

kysymykset toistuivat kirjallisessa haastattelussa (liite 3 & 4). Kolmannen haastattelu-

lomakkeen annoin toisen työpajapäivän lopussa ja siinä kysyin osallistujilta puolistruk-

turoituja kysymyksiä käyden läpi koko kehotyöpajan alusta loppuun (liite 5). Huomasin 

jälkikäteen, että olin unohtanut näistä viimeisistä kysymyksistä erään merkittävän ky-

symyksen liittyen oman ruumiinkuvan tuntemusten vaikutuksiin tulevana kuvataide-

opettajan. Tämän lisäkysymyksen kysyin kaikilta osallistujilta vielä jälkikäteen sähkö-

postin välityksellä 1.12.2014, kun työpajasta oli kulunut neljä päivää (liite 5). 

Havainnoinnin avulla on mahdollista selvittää, toimivatko ihmiset kertomallaan tavalla. 

Havainnointi on hyvä menetelmä välittömän tiedon keräämiseen yksilön tai ryhmän 

toiminnasta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 208.) Kun tutkija havainnoijana 

osallistuu myös itse tutkittavaan tapahtumaan, hänellä on tutkimustyössään kaksoisrooli 

ihmisenä ja tutkijana. Tutkijan on kyettävä vakuuttamaan tutkittavat käytöksellään siitä, 

että hän ei ole osa tutkittavia. Kun tutkija havainnoi ja osallistuu tutkimustilanteeseen, 

parasta olisi että hän kykenisi olemaan mahdollisimman luontevasti oma itsensä. (Grön-

fors 2010, 155–156.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkittavien toimintaan heidän ehdoil-

laan. Tutkijan tavoite on usein päästä tutkittavien jäseneksi. Tämä saa aikaan sen, että 
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havainnoija omaksuu ryhmässä tietyn roolin. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 

211.) Osallistuvassa havainnoinnissa tukena käytetään videointia ja puheen nauhoitta-

mista. Tutkija osallistuu tapahtumiin vaihtelevasti. Välillä hän toimii tilanteen johtajana, 

kun taas välillä hän vetäytyy sivummalle havainnoimaan tilanteita. (Huovinen & Rovio 

2006, 106.)  

Analysoin työpajassa toteutetut ensimmäisen työpajapäivän piirustukset aineistolähtöi-

sen sisällönanalyysin menetelmin. Sovellan yleensä isoihin aineistoihin käytettävää si-

sällönanalyysiä pieneen kuva-aineistoon. Tutkimuskysymysteni perusteella määrittelen 

piirustuksista analysoimani alueet ja käyn ne läpi systemaattisesti. Sisällönanalyysissä 

aineisto pyritään kuvaamaan sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106). Kuvat ja teks-

tit muutetaan siinä järjestelmällisesti numeroiksi. Aineistosta nostetaan näin esiin mää-

rällisiä piirteitä. Sisällönanalyysissä aineisto on yleensä suuri. (Seppänen 2005, 142, 

144.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä ensin aineisto litteroidaan ja aineistoon 

perehdytään. Sen jälkeen seuraa kolme vaihetta: aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja 

teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistetystä aineistosta eli teemoista etsitään sa-

mankaltaisuuksia ja eroja. Näistä pelkistyksistä muodostetaan alaluokkia eli tyyppejä. 

Lopuksi nämä alaluokat yhdistellään ja yläluokat muodostetaan. Yläluokat yhdistetään 

toisiinsa, joista syntyvät tutkimuksen tulokset eli kokoavat käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 109.) Näin etenee tutkimukseni analyysi. 

Analysoin myös muun aineiston, haastattelut ja nauhoituksen, määrällisen sisällönana-

lyysin menetelmin, mutta hyödynnän siinä myös sovelletusti empiristisen diskurssiana-

lyysin lähtkohtia. Diskurssianalyysin lähtökohtia hyödynnän siksi koska etsin aineistos-

ta merkityssisältöjä eli diskursseja ja  diskurssit rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa kehotyöpajan aikana. Tiivistettynä aineiston analyysi eteni käytännössä siten, että 

sisällönanalyysin keinoin etsin aineistosta merkityssisältöjä teemoitellen ja tyypitellen 

ne eri ryhmiin. Merkityssisältöjen löytämiseksi hyödynsin empiristisen diskurssianalyy-

sin lähtökohtia, joista kerron seuraavaksi.  

Diskurssi tarkoittaa tapaa representoida ja antaa merkityksiä todellisuudelle sosiaalisissa 

käytännöissä. Näissä käytännöissä muodostuu myös valtasuhteita. Myös kuva on dis-

kurssi. Tämä diskurssi muotoutuu kuvaa tuotettaessa, kielessä, representaatiossa ja vas-

taanotossa. Kuva tuottaa merkityksiä materiaalisen objektin lisäksi myös kuvan otta-

mispaikassa, ajassa, paikan sosiaalisessa kontekstissa sekä paikassa jossa kuvaa tarkas-
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tellaan. Siten kuvan diskursiivisuus voidaan nähdä sosiaalisena käytäntönä. (Kupiainen 

2007, 48, 53.) 

Diskurssien tutkimus on alkanut vasta viimeisien muutamien vuosikymmenten sisällä. 

Tiedettä ja sen tekemistä on tämän ajan sisällä alettu tarkastella kriittisesti. (Remes 

2006, 307.) Diskurssinanalyysissä suhtaudutaan kriittisesti tekstiin, mutta siinä on myös 

objektiivinen tieteellinen katsontatapa. Diskurssianalyysin peruskysymyksiä ovat: kuka 

sanoi ja mitä, mitä hän sanomisellaan tarkoitti, miksi hän sanoi, mihin hän sanomisel-

laan pyrki ja kehen hän pyrki sanomisellaan vaikuttamaan. (Metsämuuronen 2006, 

107.) Koska käytän empirististä diskurssianalyysiä sovelletusti, analysoin ainoastaan 

sitä millaisia merkityssisältöjä omasta ruumiinkuvasta ilmenee kehotyöpajan aikana. En 

pyri tässä selvittämään osallistujien sosiaalisia valtasuhteita ja vaikuttamispyrkimyksiä.  

Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita siitä miten yksilöt ovat vuorovaikutteisessa 

maailmassa ja miten olemisen prosessi tapahtuu. Diskurssianalyysissä tutkitaan sosiaa-

lista todellisuutta. Analyysissä selvitetään miksi toimimme tietyllä tavalla. (Remes 

2006, 288–189.) Diskurssianalyysin avulla tutkitaan niitä näkemyksiä, jotka rakentavat 

kulttuuria. Siihen sisältyvät kulttuurin elävänä ja muuttuvana pitävät kulttuuriset käy-

tänteet. Ihminen nähdään osaksi kulttuuria, sillä hän on sitä omalla käytöksellään luo-

massa. Diskurssinanalyysin mukaan ihminen on vuorovaikutteinen yksilö, joka luo dis-

kursseja sosiaalisesti toimiessaan. Päinvastaisesti tietyt diskurssit pakottavat ihmistä 

luomaan kulttuuria. Kaikkia diskurssianalyyttisiä lähestymistapoja yhdistää se, että niis-

sä ajatellaan ihmisten omaksuvan tiettyjä kulttuurisia toimintatapoja ja myös tuottavat 

niitä sosiaalisesti. (Remes 2006, 289.) Diskurssinanalyysin kolme tieteenfilosofista lä-

hestymistapaa ovat empiristinen, rationalistinen ja pragmaattinen lähestymistapa (Re-

mes 2006, 293–294). Etsin aineistosta diskursseja, ja vahvistan niitä muiden aineistojen 

ja aikaisempien tutkimusten sekä kuvataiteen oppiaineen opetussuunnitelman avulla.  

Empiristisessä diskurssianalyysissä tutkimuskysymys on minä-muotoinen ja siinä kysy-

tään mikä diskurssi on ja miten tämä diskurssi näkyy tilanteissa joihin ihmisen toimin-

nallaan osallistuvat. Empiristisessä traditiossa väitteitä esitetään yksittäisen ihmisen 

suulla (Remes 2006, 318, 331).  

Diskurssit ilmenevät empiristisessä traditiossa esimerkiksi ihmisten tavoissa ilmaista 

vallitsevaa kulttuuria keskustelun kautta. Tutkija analysoi sosiaalisessa tapahtumassa 

kerätyn aineiston kulttuurin tuntemuksensa avulla ja havaitsee siten myös diskurssit ja 
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niiden merkitykset. Analysointi tehdään aineiston kielen sisältämien viestin puitteissa. 

Tulkinta tapahtuu puheen logiikan ehdoilla. (Remes 2006, 358.) Koska kehotyöpajassa 

omaa kulttuuria ilmaistaan keskustelujen kautta, empiristisen diskurssianalyysin lähtö-

kohtien soveltaminen sopii mainiosti tutkimukseeni. 

Diskurssianalyysissä ajatellaan, ettei ihminen voi vaikuttaa paljoakaan ilmeneviin dis-

kursseihin ja siihen miten ne vaikuttavat. Diskurssitutkimusken tärkeys piileekin siinä, 

että kun ilmenevät diskurssit tulevat ihmisten tietoon, niihin voidaan tulevaisuudessa 

vaikuttaa. Se miten tietoinen tutkija on diskursseista ja omasta toiminnastaan diskurssi-

en luojana, vaikuttaa siihen, miten hyvin hän kykenee arvioimaan diskurssien vaikutuk-

sen kulttuuriin. (Remes 2006, 340.) Esimerkiksi kehotyöpajan aikana ilmeneviin dis-

kursseihin ei voi etukäteen vaikuttaa, sillä osallistujat puhuvat niistä asioista, mikä sille 

ryhmälle kyseisellä hetkellä tuntuu luontevalta. Kuitenkin diskurssit mitä työpajassa 

ilmenee, toimivat suuntana tulevaisuuden toiminnalle.  
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7 KEHOTYÖPAJA TUTKIMUKSEN AINEISTONA 

 

7.1 Työpajan kulku  

Keräsin tutkimukseni aineiston järjestämällä kehotyöpajan Lapin yliopiston kuvataide-

kasvatuksen opiskelijoille. Mainostin työpajaa kaksi viikkoa ennen työpajan alkua. 

Kiinnitin yliopiston tiloihin paperisia kehotyöpajamainoksia ja lähetin kuvataidekasva-

tuksen opiskelijoille sähköpostiin ilmoituksen työpajasta. Sain Lapin yliopiston taitei-

den tiedekunnan elävän mallin kursseista vastaavalta opettajalta luvan antaa työpajaan 

osallistujille yhden korvaavuuden Lapin yliopistossa järjestettävälle elävän mallin kurs-

sikerralle, jos osallistuja näin halusi. Hermeneuttinen kehän ensimmäinen vaihe alkaa 

tutkimuksessani tästä kehotyöpajan kulun kuvailusta (ks. Anttila 2006, 280). 

Toteutin työpajan kahden päivän aikana Lapin yliopiston ateljeetilassa. Ensimmäinen 

työpajapäivä pidettiin maanantai iltapäivänä 24.11.2014. Työpaja kesti noin kolme tun-

tia. Tarjosin työpajaan osallistujille tauon aikana teetä, mehua ja pientä purtavaa. Työ-

pajakertojen välissä oli kaksi päivää taukoa ja toisen työpajapäivän järjestin saman vii-

kon torstaina 27.11.2014. Tämäkin kerta sijoittui iltapäivälle ja kesti noin kolme tuntia. 

Osallistujia oli ensimmäisenä päivänä kuusi ja toisena päivänä viisi. Olin ennen työpa-

jan alkua tietoinen siitä, että yksi osallistuja pääsisi vain ensimmäiselle päivälle. Käytin 

häneltä saatua aineistoa tutkimuksessani, mutta otin poikkeuksellisen tilanteen huomi-

oon analyysiä tehdessäni. 

Kehotyöpajamainoksessa olin pyytänyt osallistujia tuomaan mukaan työpajaan vähin-

tään viisi vuotta vanhan kuvan itsestään. Kuvan täytyi olla kokokuva, jossa osallistujan 

keho on hänelle merkittävästi esitettynä. Lisäksi pyysin osallistujia tuomaan mukaan 

luonnoslehtiön, lyijykynän sekä kevyttä vaatetusta kehomaalausta varten. Pyysin työpa-

jaan osallistumisesta kiinnostuneita lähettämään minulle henkilökohtaisen ilmoittautu-

misviestin sähköpostiini. Tämän tein jotta tutkittavien anonymiteetti säilyisi. 

Kehotyöpajaan osallistuneet olivat 21–26-vuotiaita naisia. Heidän joukossa oli kolme 

henkilöä, jotka tunsin entuudestaan. Ensimmäisenä päivänä kuuden henkilön osallistuja-

ryhmä oli jakautunut kahteen kolmen hengen kaveriporukkaan. 
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Kehotyöpaja alkoi kun kaikki osallistujat olivat saapuneet paikalle. Kerroin ensin itses-

täni ja tutkimuksestani ja jaoin jokaiselle osallistujalle tutkimuslupa lomakkeen allekir-

joitettavaksi. Seuraavaksi pyysin jokaista kertomaan nimensä ja sen miksi halusi osallis-

tua työpajaan. Tämän jälkeen pyysin jokaista osallistujaa ottamaan esiin vanhan kuvan 

itsestään. Jokainen sai kertoa kuvasta milloin se on otettu, minkä ikäinen osallistuja on 

kuvassa ja mitä kuvassa tapahtuu. Kun kierros saatiin käytyä läpi, annoin vielä tarkem-

mat puolistrukturoidut kyselylomakkeet jokaiselle osallistujalle. Lomakkeet täytettiin 

itsenäisesti.  

Tämän jälkeen ohjeistin osallistujille liikkumisharjoituksen, jossa heidän tuli tutkia 

oman kehon liikettä, sitä mikä tuntuu heistä luontevalta, mikä kehonosa on jäykkä ja 

mikä löysä. Neuvoin heitä keskittymään vain omaan tekemiseen ja laittamaan silmät 

kiinni jos siltä tuntui. Laitoin liikkumisharjoituksen taustalle soimaan rauhallista mu-

siikkia ja sammutin valot.  

Muutaman minuutin päästä sammutin musiikin ja kerroin harjoituksen päättyneen. Tä-

män jälkeen tehtiin kolme piirustusharjoitusta. Ensimmäisessä piirrettiin omakuva ul-

komuistista, toisessa omakuva tunnustellen. Siinä tuli ensin koskettaa omaa kehoa ja 

vasta sitten sai piirtää koskettamansa kehonalueen. Kolmannessa piirustustehtävässä 

omakuva piirrettiin peilin kautta ja lopuksi kuvaan kirjoitettiin hyviä ja huonoja puolia 

omasta kehosta. Kaikissa omakuvatehtävissä oli tarkoituksena piirtää koko keho.  

Tämän jälkeen pidettiin pieni teetauko kunnes aloitettiin viimeinen tehtävä. Tässä teh-

tävässä jokainen valitsi kolmannesta piirustustehtävästä kolme kehon aluetta, joita hän 

haluaisi kehittää itsessään. Sitten jokainen maalasi nämä alueet omaan kehoonsa vapaal-

la tyylillä. Lupauduin auttamaan vaikeiden kohtien maalaamisessa. Lopuksi otin jokai-

sesta osallistujasta valokuvan kehomaalaukset ihossaan. Tähän loppui ensimmäinen 

työpajapäivä. Minun oli tarkoitus vielä kehottaa osallistujia tarkkailemaan omaa kehon 

käyttöä kahden välipäivän aikana, mutta unohdin tämän.  

Toinen työpajapäivä alkoi siten, että keräännyimme yhteen piiriin ja jaoin osallistujille 

tulostamani valokuvat edelliseltä kerralta. Tähän päivään osallistujia oli viisi. Jokainen 

osallistuja sai selittää kuvasta, miksi hän päätti maalata tietyt alueet kehostaan ja sitten 

jaoin osallistujille puolistrukturoidut haastattelulomakkeet, jotka täytettiin itsenäisesti. 
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Sitten tehtiin samantyyppinen liikkumisharjoitus kuin ensimmäisenä päivänä. Se val-

misti ja rentoutti kehoa piirustustehtävään, jossa otettiin itselle vieraat parit. Ryhmässä 

muodostui yksi pari ja yksi kolmen hengen porukka. Pari piirsi toisen ja kirjoitti lopuksi 

paperiin asioita, jotka hän näki toisen kehossa kauniina. Tämän jälkeen vaihdettiin roo-

leja ja lopulta, kun kaikki olivat saaneet piirustustehtävän valmiiksi, jokainen kertoi 

vielä parilleen piirustuksen avulla mitkä kehonalueet näki parissa kauniina ja miksi.  

Tämän jälkeen pidettiin pieni teetauko. Sitten ohjeistin osallistujia valitsemaan piirtä-

mästään parin kuvasta kolme kohtaa kirjoittamaansa kohtaa kehosta ja maalaamaan ne 

parin ihoon. Tyyli maalaamisessa oli jälleen vapaa. Kun maalaukset saatiin tehtyä, pari 

joka oli maalannut toisen kehoon, otti hänestä vielä valokuvan. Lopuksi jaoin kaikille 

osallistujille puolistrukturoidut kirjalliset haastattelukysymykset, mitkä liittyivät koko 

työpajaan aloituksesta lopetukseen. Osallistujalle, joka pääsi vain ensimmäiselle työpa-

japäivälle, annoin myös kysymykset ja hän sai vastata kysymyksiin ensimmäisen päivän 

pohjalta. Esitin osallistujille vielä jälkikäteen sähköpostilla yhden kysymyksen, jonka 

unohdin sisällyttää loppukysymyksiin työpajassa. Tähän päättyi kehotyöpaja.  

 

7.2 Aineiston käsittely ja analyysi 

Litteroin kuuden tunnin mittaiset nauhoitukset sanatarkasti ja kirjoitin auki samanpitui-

set videoinnit tietokoneelle. Kirjoitin tietokoneelle sanatarkasti myös kirjalliset haastat-

telut, jotta aineisto pysyisi paremmin hallinnassa. Valokuvadokumentteja muokkasin 

photoshop -ohjelmalla poistaen piirustukista tekijöiden nimet. Muutin myös tutkittavie-

ni nimet tähän tutkimukseen. Peitin työpajaan osallistujien vanhoista valokuvista ja ke-

homaalausvalokuvista kasvot, joko täysin tai osittain niin, että tutkittavieni anonymi-

teetti säilyisi. Kysyin vielä analyysinteon loppuvaiheessa tutkittaviltani sähköpostilla 

ovatko heidän näkökulmasta kuvat tarpeeksi anonyymejä ja tekstit johdonmukaisia. 

Vaikka olin saanut kaikilta osallistujilta tutkimusluvan aineistojen anonyymiin julkai-

suun, halusin vielä varmuuden vuoksi vahvistaa heidän mielipiteensä asiasta. Kuvia tai 

tekstejä ei pyydetty muuttamaan. Käsittelin keräämäni aineiston systemaattisesti tehden 

niistä teemoittelut ja tyypittelyt. Systemaattisen aineiston käsittelyvaiheen tuloksena 

siitä nousi viisi merkittävää teemaa. Teemoja muodostaessani vertailin niitä teorian ai-

hepiireihin ja huomaisin niiden sisältöjen vastaavan toisiaan.  
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Teemoittelussa aineisto pelkistetään nostamalla esiin sen olennaisimmat asiat (Moilanen 

& Räihä 2010, 55). Teemojen tarkoitus on merkitysantojen ytimen löytäminen. Teemat 

ovat aineiston sisältöä eivätkä sen yksityiskohtia. Kun teemat ovat löytyneet, tehdään 

teeman ensimmäinen formulointi missä tarkennetaan teemojen merkityssisällöt. (Moila-

nen & Räihä 2010, 55–56.) Tutkimuksessani ensimmäisessä formuloinnissa valitsin 

teeman alle sopivat työpajassa tehdyt tehtävät. Poimin ne litteroiduista, eri aineistonke-

ruumenetelmien alla olevista tehtäviin liittyvistä aineistoista.  

Seuraavassa teemoittelun vaiheessa selvitetään mikä on kunkin teeman merkityssisällön 

suhde toisiin teemoihin. Kussakin teemassa merkityssisällöt muodostuvat osittain itse-

näisesti ja osittain suhteessa muihin teemoihin. Tästä syntyy yksityiskohtainen merki-

tysverkosto. Uskollisuus aineistoa kohtaan on teemoittelussa tärkeää, ettei olemassa 

olemattomia teemoja ilmaannu analyysiin. (Moilanen & Räihä 2010, 56.) Tässä kohtaa 

aineistoa analysoidessani selvitin miten tyypittelyt risteävät eri teemojen välillä.  

Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään teemoista tyypeiksi, Teemojen sisältä etsitään yhtei-

siä ominaisuuksia sisältäviä näkemyksiä, joista muodostuu tyyppiesimerkki. Tietyt nä-

kemykset voidaan tyypittelyn kautta tiivistää yleistykseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93.) Tyypittely etenee teemoittelua pidemmälle, sillä siinä kuvaus on laajempaa ja tee-

mat sisältyvät tyyppeihin. Tyypittelyssä tiivistetään aineistossa ilmenevät kokonaisuutta 

kuvaavat seikat esiin. Aineistosta kootaan tyypilliset asiat havainnollisiksi tyypeiksi. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Teemoittelun ja tyypittelyn pohjalta tein 

yhteenvedon ja johtopäätökset koko tutkimuksen toiminnasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	   46	  

8 AINEISTON TEEMOITTELUT 

Nostin aineistosta esiin viisi teemaa. Näistä kolme ensimmäistä liittyvät ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni, neljäs ja viides teema liittyvät kahteen alakysymykseen. Sisäl-

lytän näihin viiteen teemaan aineiston ensimmäisen kierroksen tyypittelyt ja samalla 

kuvailen hieman myös kehotyöpajan tapahtumia tarkemmin. Merkityssisällöt, joita ai-

neistosta etsin, vastaavat teemojen alla olevia tyypittelyjä. Tämän jälkeen tein teemoja 

risteävät tyypittelyt, minkä rakensin omaksi luvuksi. Nämä toisen kierroksen tyypittelyt 

paljastavat tutkimukseni tulokset. Aineiston luokittelu teemoihin ja tyyppeihin on toinen 

tutkimukseni hermeneuttisen kehän taso (ks. Anttila 2006, 280). 

 

8.1 I Teema: kehomuistelu 

Tässä teemassa käsittelen sitä millaisia merkityssisältöjä kehotyöpajaan osallistuneet 

liittävät heidän ruumiinkuvaansa oman kehon muistelussa. Tässä kehomuistelulla tar-

koitan itsestä otetun vanhan valokuvan kautta tapahtuvaa oman ruumiinkuvan tarkaste-

lua. Keräsin aineiston tähän teemaan suurimmaksi osaksi puolistrukturoiduista haastat-

teluista, mutta myös omista havainnoistani. Tämä teema liittyy teoriassa lukuihin 2, 4 ja 

5 (ks. Mäkiranta 2006, 57; Halkola 2009, 14-15; Ulkuniemi 2005; 151).  Valokuvat 

löytyvät liitteestä kuusi. Esittelen tässä lyhyesti jokaisen osallistujan vanhan valokuvan, 

sekä tuon vertailukohteeksi toisen päivän kehomaalauskuvan ja vertaan niiden yhteyk-

siä toisiinsa. Ensimmäinen teema toimii myös tutkimushenkilöitä esittelevänä lukuna.  

Kirjallisista haastatteluista ilmeni, että työpajaan tuodut valokuvat ovat kaikille osallis-

tujilla melko tuoreita nuoruusajan kuvia. Osallistujat ovat kuvissa 16–22-vuotiaita. Va-

lokuvat ovat keskimäärin 5,7 vuotta vanhoja. Kaikkien kuvat sijoittuvat nuoruusikään, 

vaikka työpajaan olisi voinut tuoda myös lapsuusajan kuvia. Kuvan valinnasta löytyi 

osallistujien kesken yhdistäviä tekijöitä. Monelle keho näyttäytyy edustavana kuvassa ja 

kehon asento on itselle tyypillinen.  

Ensimmäisen päivän lopussa osallistujat tekivät kehomaalaukset itsestään ja otin heistä 

valokuvan. Olin tulostanut jokaiselle oman kuvan edelliseltä kerralta ja kävimme toisen 

päivän alussa samankaltaisen keskustelukierroksen otetuista valokuvista. Asettelin kun-

kin osallistujan ensimmäisen ja toisen päivän valokuvat rinnakkain, missä osallistujan 

tuoma valokuva on vasemmalla puolella ja valokuva maalatusta kehosta oikealla puolel-
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la. Asetellessani kuvia rinnakkain, huomasin että vanhan ja uuden kuvan kehojen asen-

noissa, kuvientunnelmassa ja sommitelmissa löytyi samankaltaisuuksia. Toisaalta ku-

vissa henkilöiden asennot muistuttavat toisiaan, sillä kuvauksen kohteena on ollut sama 

henkilö. On vaikea tarkkaan tietää miten paljon vanhan valokuvan tarkastelu ja kuvauk-

sen kohteena olevan tyypillinen tapa olla kuvassa vaikuttavat vanhan ja uuden valoku-

van samankaltaisuuteen. Näkisin, että molemmilla on vaikutusta siihen. 

Suvi on ystävänsä kanssa vaaralla ottamassa valokuvakurssin kuvia. Hän on pukeutunut 

kuvaan bisnesnaiseksi. Suvi muistelee kuvattavana olemisen olleen hauskaa, vaikka oli 

melko kylmä sää. Hän kertoo poseeraavansa kuvassa nautiskelevan rehvakkaasti. Vit-

sailu poseeratessa on Suville melko luonnollinen tapa olla kuvassa. Hän kertoo asennon 

olevan rento, mutta siveellisen arka. Suvin molemmissa kuvissa yhtenevää on kehon 

rehvakas asento. 

                    

 

 

 

 

 

  

                      (Suvi a)                      (Suvi b) 
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Aino on valokuvassa Milanon ostoskeskuksen sisäpihalla. Ihmisiä virtaa hänen ympäril-

lä ja on paljon melua. Kuvan on ottanut jompikumpi hänen vanhemmistaan. Aino istuu 

kuvassa risti-istunnassa, mikä on hänelle luonteva ja turvallinen asento. Molemmissa 

kuvissa henkilö on rauhallinen, mutta ympäristö levoton ja täynnä yksityiskohtia. Ke-

homaalauskuvaa ottaessani Suvi halusi itse mennä kuvassa olevaa värikästä seinää vas-

ten.  

 

 

 

 

   

           

  

         

  

                                                                           (Aino a) 

 

         

 

 

 

 

 

   

                        (Aino b) 
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Sara on valokuvassa kuvaamassa videota yliopiston kurssille ja hän on kuvassa ääni-

miehenä. Hän pelleilee valokuvassa mikrofonitelineen kanssa, mikä toimii sauvana. 

Kuvan on ottanut hänen kaverinsa. Sara seisoo kuvassa jalat hieman harallaan ja vasen 

käsi ojennettuna, sillä hän leikkii kuvassa Jeesusta. Hänet on kuvattu puoliksi oikealta 

sivulta. Täistä kahdesta kuvasta on löydettävissä molemmista Saralle tyypillinen ku-

vanottohetken humoristinen tunnelma.  

 

 

 

 

 

 

                     

        (Sara a)  

           

 

 

 

 

  

 

        (Sara b)  
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Veera on valokuvassa Kreikan rannalla. Hän heittää kuvassa kiviä merta kohti ja on 

selkä kameraan päin. Veera ei kuvaushetkellä tiedä että häntä kuvataan. Veera seisoo 

valokuvassa paino oikealla jalalla ja hän on nojautuneena eteenpäin. Hän on juuri heit-

tänyt kiviä käsistään, jotka ovat siksi jääneet heiton jälkeen sivulle. Yhdistävä tekijä 

vanhan ja uusien kuvien kohdalla Veeran kuvissa on asento. Hän on molempina aikoina 

otetuissa valokuvissa kallistunut toisen jalan varaan ja kädet ovat kääntyneenä kallistu-

neen jalan puolelle.  

 

            

 

 

 

 

                              

          (Veera a)    

 

     

 

 

 

 

 

 

         (Veera b) 
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Kaisa on valokuvassa Bulgarian aallokossa. Hän hölmöilee kameralle samalla kun aal-

lot melkein kastelevat vaatteet ja kaatavat hänet. Hän on kuvassa hieman etukumarassa 

ja polvet ovat kevyesti koukussa. Hän pitää molemmin käsin kiinni hameen helmoista, 

jotta ne eivät kastuisi. Tällä tavoin hän yrittää säilyttää tasapainonsa. Näitä kahta kuvaa 

yhdistävät kuvien selkeys ja yksinkertainen sommittelu, mikä tekee tunnelmasta rauhal-

lisen. Olen kuitenkin itse ottanut Kaisan uudemman kuvan ja siten se millaiselta tausta 

näyttää oli tässä tapauksessa minusta riippuvaista. Siten mielenkiintoinen kolmas ulot-

tuvuus vanhan ja uuden kuvan yhteydessä on siinä millainen osuus minulla on kuvaaja-

na kuvien ilmeeseen ja tunnelmaan. 

 

 

 

 

 

                                           

  (Kaisa a)                                                          (Kaisa b) 
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Hanna on valokuvassa navetassa hulluttelemassa. Hän roikkuu lehmien karsinatilan 

väliportin päällä. Hannan vasen jalka on puomilla ja hän nojaa selkäänsä ja vasenta 

kyynärpäätään parrenerottajaan. Hannan oikea jalka on alimmalla puomilla kannattele-

massa kehoa. Hänen niska ja hartiat ovat työntyneet eteenpäin, mikä oli hänen mukaan 

tyypillistä kyseiselle ajalle. Hannan kehon paino on oikealla kantapäällä kumisaappaan 

koron varassa. Näitä kahta kuvaa yhdistävät taustan huomattava samankaltaisuus. Mo-

lempien valokuvien taustalla kulkevat ikkunarivistöt. Taustoissa toistuvat ristikkäiset 

linjat. Molemmissa kuvissa Hanna on asettunut pienen, rajatun alueen sisälle. Vanhassa 

kuvassa hän on väliportin ja karsinoiden rajaamassa tilassa ja uudessa kuvassa ateljees-

sa olevan lattiatilaa rajaavan korokkeen päällä. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                     (Hanna a)          (Hanna b) 

 

Loppuhaastattelussa kysyin valokuvamuistelutehtävien vaikutuksesta oman ruumiinku-

van käsitykseen. Tehtävä nosti esiin erilaisia merkityssisältöjä omasta ruumiinkuvasta. 

Se auttoi  kaikkia osallistujia huomaamaan muutoksia ja samana säilyneitä suhtautumis-

tapoja omaan kehoon eri aikoina. Tyypittelin aiheen seuraavasti: omaan kehoon suhtau-

tumisen näkeminen, omaan kehoon suhtautumisen parantuminen, vaikeus katsoa uutta 

kuvaa, vanhaan kuvaan suhtautumisen parantuminen. Sara, Aino ja Suvi huomasivat 

valokuvamuistelutehtävien kautta miten he suhtautuvat omaan kehoonsa. Kaisalla ja 

Hannalla omaan kehoon suhtautuminen oli parantunut. Ainolle ja Veeralle uuden kuvan 
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katsominen oli vaikeaa, sillä he tarkkailivat niissä niitä kehonalueita joihin he ovat tyy-

tymättömiä. Heillä suhtautuminen vanhaan kuvaan on puolestaan parantunut.  

Aineiston pohjalta käy ilme, että valokuvilla on oma vahva tehtävänsä palauttaa mieleen 

muistoja ja kehon tuntemuksia. Sanonta ”aika kultaa muistot” vaikuttaisi pätevän osalla 

osallistujista vanhan kuvan tarkasteluun. (ks. Mäkiranta 2008, 174.) Aineistosta ilmenee 

myös, että vanhan itsestä otetun valokuvan tarkastelu ja siitä muille kertominen lisää 

tutkittavan ymmärrystä omasta ruumiinkuvastaan suhteessa menneeseen ja nykyhet-

keen. Osallistujat osaavat aika hyvin kuvailla kehon asennon yhteyttä mielentilaan:  

Hiekka pakeni jalkojen alta, joten olo oli aika horjuva. Tasapainottelu oli vaikeaa, mut-

ta samalla hauskaa. Olotila vaikutti asentoon, kun yritti maadoittaa itsensä ettei kaatui-

si. (Kaisa) 

Ryhmässä käydyn keskustelun ja kirjallisten haastattelukysymysten tarkoituksena oli 

johdatella osallistujia havainnoimaan omaa suhtautumistaan kehoonsa kuvanottohetkes-

tä nykyhetkeen. Itsestä kertominen ja omien asioiden jakaminen muille lisäsi omien 

havaintojeni mukaan ryhmähenkeä, rentoutti tunnelmaa ja tutustutti osallistujia toisiin-

sa, mikä oli myös tavoitteeni työpajaa suunnitellessani. 

Kuvien luontevuus ja tyypillisyys kertovat mahdollisesti siitä, että osallistujat ovat ha-

lunneet tuoda kehotyöpajaan sellaisen kuvan, josta on helppo kertoa ja jota on luonteva 

esitellä muille. Kuvista kertomisen helppous välittyykin työpajassa. Osallistujien tarkka 

oman kehon havainnointi ja siitä kertominen viittaisi siihen, että työpajaan on tullut 

sellaisia henkilöitä, joilla on valmiiksi kiinnostus omaa kehoa kohtaan ja halu kertoa 

itsestään muille. Vanhan ja uuden kuvan välillä löytyi yhdistävinä tekijöinä kuvatun 

henkilön asento, kuvan tunnelma ja kuvan sommittelu. Näkisin, että näihin vaikuttavat 

osallistujan vanhan kuvan tarkastelu ja kuvasta saadut vaikutteet, osallistujan tyypilli-

nen tapa olla kuvassa sekä kuvaajana minun omat saamani vaikutelmat osallistujien 

vanhoista valokuvista ja heidän niihin liittyvistä kertomuksistaan. Tämä vaikuttaisi ker-

tovan siitä, että toimin yhtenä vaikuttajana kehotyöpajassa tapahtuvalle osallistujien 

ruumiinkuvan tarkastelulle. 

Kirjallisissa haastattelukysymyksissä kysyin osallistujilta miksi he valitsivat kyseisen 

kuvan kehotyöpajaan sillä näen, että asian pohtiminen ja ääneen sanominen itselle ja 

muille, auttaa heitä myös ymmärtämään paremmin omaa valintaansa. Osallistujan poh-
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tiessa kuvan tapahtumia hänen on palautettava mieleen ympäristö, jossa kuva otettiin. 

Tämä auttaa häntä pääsemään takaisin kuvanottohetkeen ja siihen liittyviin tuntemuk-

siin. 

Oman asennon pohtiminen saa osallistujan miettimään omaa kehollista olemistaan ku-

vassa. Asennon tyypillisyyden tai epätyypillisyyden pohtiminen vaatii osallistujan tulee 

asennon havainnoinnin lisäksi häntä pohtia sitä miten luontevalta asento hänen mielestä 

tuntui tuolloin ja mikä hänelle on luonteva asento nyt. Kuvanottohetken olotilan pohti-

minen ja sen yhteys kehon asentoon, liittyvät kehon asennon havainnointiin, asennon 

tyypillisyyteen tai epätyypillisyyteen ja kehon ja mielen väliseen yhteyteen. Viimeinen 

kysymys on kaikkein oleellisin tutkimuskysymykseeni nähden, mutta sitä edeltävät ky-

symykset ovat välttämättömiä, jotta viimeisestä kysymyksestä saisi mahdollisimman 

kattavia vastauksia. Jotta saisin tutkittavistani perustiedot, pyysin osallistujia vielä kir-

joittamaan kysymyspaperiin minkä ikäisiä he ovat kuvassa ja minä vuonna kuva on 

otettu.  

 

8.2 II teema: kehokontakti ja liike 

Tässä teemassa selvitän millaisia merkityssisältöjä kehotyöpajassa tapahtunut kehokon-

takti ja liikeharjoitukset nostavat osallistujilla esiin omasta ruumiinkuvastaan. Tähän 

teemaan sisältyvät työpajassa tehdyt liikeharjoitukset, kehomaalausharjoitukset sekä 

omakuva tunnustellen -harjoitus. Aineistosta hyödynnän videoita, omia havainnointeja-

ni sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Teoriassa teema liittyy lukuun neljä: Omaku-

van teko terapeuttisena menetelmänä (ks. Loman 2011, 117-118; Pylvänäinen 2012, 

299; Hentinen 2009, 149-152). 

Kuvailen liikkumisharjoitusten etenemistä videoinnin ja omien havaintojeni pohjalta. 

Ennen kehotyöpajan liikeharjoituksen alkua ja liikkumisen aikana pyydän osallistujia 

havainnoimaan omaa kehoa ja kiinnittämään huomiota siihen onko kehossa joitain löy-

siä tai jäykkiä alueita. Rohkaisen osallistujia myös katsomaan peilistä omaa liikkumis-

taan. Kaikenlainen liikkuminen, kuten tanssiminen tai juoksu on sallittua. Tarkoitus on 

saada tuntuma omaan kehoon ja saada se rentoutuneemmaksi.  

Kuvailen lyhyesti videoiden pohjalta miten liikeharjoitukset etenivät. Alussa osallistujat 

liikkuivat lähellä kavereitaan ja juttelivat heille. Ehdotin valojen pois laittamista, jotta 
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omaa tilaa vielä helpompi ottaa. Aino pyysi vielä valojen sammuttamista. Pikkuhiljaa 

vilkas puheensorina loppui ja osallistujat alkoivat keskittymään omaan tekemiseen.  

Ehdotin seuraavaksi, että he voivat laittaa silmät kiinni, minkä jälkeen osa ryhmäläisistä 

kokeili sitä. Osallistujat liikkuivat tilassa nyt vapaammin ja käyttivät suurempaa osaa 

tilasta ja menivät myös pois kavereiden läheisyydestä. Pikkuhiljaa liikkuminen alkoi 

vapautua ja muuttua luontevammaksi. Osallistujat alkoivat uskaltaa kokeilla useampia 

erilaisia liikkumisen tapoja kun alussa he ottivat mallia toisiltaan. Moni osallistujista 

aloitti liikkumisen venyttelyllä ja uskaltautui pikku hiljaa kokeilemaan entistä monipuo-

lisempia liikkumisen tapoja ja abstrakteja liikeratoja. Kun musiikki loppui, osallistujat 

alkoivat hidastaa liikkumista ja rauhallisesti lopettavat sen. Toisena työpajapäivänä lii-

keharjoitus lähti luontevammin käyntiin. Minäkin liikuin vähän osallistujien mukana, 

jotta tunnelma rentoutuisi eivätkä osallistujat kokisi, että tarkkailen heitä. Tila otettiin 

hyvin liikkumiseen käyttöön. 

Loppuhaastatteluissa ilmeni, että monen osallistujan mielestä liikkumisharjoitus, vaikka 

se olikin osalle aluksi vaivaannuttavaa, lopulta rentoutti ja helpotti aloittamaan seuraa-

vaa tehtävää (ks. Anttila 1994, 35). Tyypittelin tutkittavat sen mukaan millä tavalla ren-

toutuminen poikkesi eri henkilöillä. Aino ja Kaisa tunsivat, että liikeharjoitukset ren-

touttivat heitä. Suvi ja Veera tunsivat harjoituksen lopussa tai vasta sen jälkeen, että 

sillä oli ollut rentouttava vaikutus heihin. Sara koki liikeharjoituksen vaikuttavan, mutta 

ei rentouttavalla tavalla, vaan antaen luvan olla hölmö. Hanna ei kokenut liikeharjoituk-

sesta olevan lainkaan hyötyä. 

Ensimmäisen päivän kehomaalausharjoituksessa osallistujat kerääntyvät yhden lakanan 

päälle maalamaan. Asetin maalausvälineet kankaan keskelle. Läheinen kontakti muihin 

tuntui lisäävän keskustelua. Yksi osallistujista maalasi omia kasvojaan ja asettui sen 

takia hieman syrjemmälle peilin eteen. Minun roolini oli katsoa, että kaikkia tarvikkeita 

on riittävästi ja lupauduin auttamaan, jos joku osallistujista tarvitsi maalaamisessa apua 

etäällä olevan kehonalueen vaikean maalaamisen takia. Osallistujat keskustelivat paljon 

maalaamisen ohessa.  

Toisen päivän kehomaalausharjoituksessa maalattiin toisen kehoa. Työhön ryhdytään 

innokkaasti ja rento juttelu jatkui. Molempien päivien kehomaalausharjoituksissa tun-

nelma oli työpajassa kaikkein rennointa. Tässä kehomaalausharjoituksessa, jossa toimi-
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taan pareittain, oli toisessa ryhmässä kaksi ja toisessa kolme jäsentä. Jälkimmäisestä 

ryhmästä yhden täytyi odottaa vuoroaan. Olin itse tarkkailijan ja havainnoijan roolissa.  

Loppuhaastatteluista nousi esiin kehomaalausharjoitusten positiivisia vaikutuksia osal-

listujan omaan ruumiinkuvaan liittyen. Osallistujien kokemukset kehomaalaustehtävistä 

olivat osittain yhtäläisiä, mutta mielenkiintoisia erojakin löytyi. Tyypittelin tutkittavat 

aineistosta nousseisiin seuraaviin merkityssisältöryhmiin: positiivinen vaikutus ruu-

miinkuvaan parin maalatessa toista, positiivinen vaikutus ruumiinkuvaan kun pari maa-

laa toista niistä kohdista joista ei itse pidä, koskettamisen positiivinen vaikutus sekä 

positiivinen vaikutus arkojen paikkojen paljastamisesta.  Sara, Aino, Veera ja Kaisa 

kokivat, että parin maalatessa häntä, se vaikutti omaan ruumiinkuvan käsitykseen. Aino 

ja Veera korostavat sen vaikutusta erityisesti, jos maalausalueet ovat sellaisia, joista ei 

itse pidä. 

Kehonmaalaustehtävä oli vaikeampi tehdä itse, sillä siinä piti itse tunnustaa ne "huonot 

kohdat" ja tarttua niihin. Maalattavana oleminen oli voimauttava kokemus, sillä siinä 

toiselta sai positiivista huomiota, minun tapauksessani vielä niille "huonoillekin" koh-

dille… (Veera) 

Saralle ja Ainolle toisen koskettamisella oli positiivinen vaikutus. 

 Itse maalaaminen, siveltimellä ”hipsuttelu” oli kivaa ja hoivaavan tuntuista. Niin kuin 

joku ois silittänyt, ”lohduttanut” niitä paikkoja, joihin ei kehossaan ole tyytyväinen… 

(Aino) 

Ainon ja Kaisan mukaan arkojen paikkojen paljastamisella oli vaikutusta oman ruu-

miinkuvaan. Ainoastaan Suvi kertoo, että kehomaalausharjoituksilla ei ollut suoraa vai-

kutusta hänen ruumiinkuvaansa. Hänen mielestä toisaalta maalatun kehon kuvaaminen 

teki ylpeäksi omia maalauksia ja kehoaan kohtaan.  

Lopuksi käsittelen vielä omakuva tunnustellen piirustusharjoitusta, sillä siinä osallistuja 

ottaa kosketuskontaktin itseensä. Omakuva tunnustellen harjoituksen loppuhaastatte-

luun eivät Veera ja Kaisa vastanneet. Tyypittelin tämän vastanneiden mukaan seuraa-

vasti: Itsensä näkeminen realistisesti, uusien alueiden löytäminen omassa kehossa sekä 

rauhallisen ja tutkivan kehon kosketuksen miellyttävyys. Tehtävä auttoi Saraa ja Ainoa 

näkemään itsensä realistisesti. Hanna ja Suvi löysivät kehostaan tehtävän aikana uusia 

alueita. 
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Tunnustelun kautta huomasi ottaa huomioon ´sokeitakin´ kohtia kehossa, niitä mitä ei 

aina edes muista. (Suvi) 

Hanna ja Suvi näkivät hyvänä myös rauhallisen ja tutkivan kehon kosketuksen.  

Tuntui hyvältä koskettaa itseään rennosti ja tutkivasti, eikä siten kuten yleensä (kiirees-

ti, ankarastikin). (Hanna) 

Liike, kehomaalaus ja kosketusharjoitukset vaikuttivat nostavan osallistujien ruumiin-

kuvan näkökulmasta esiin monia positiivisia ominaisuuksia. Liike yhdistettiin suurim-

malla osalla kehon rentoutumiseen. Kehomaalausharjoituksista nousi esiin sosiaaliseen 

kontaktiin liittyviä merkityssisältöjä. Niissä merkityksellisiksi osoittautuivat maalatuksi 

tuleminen, kosketus ja arkojen paikkojen paljastaminen muille. Omakuva tunnustellen 

harjoituksesta merkityssisällöiksi oman ruumiinkuvaan liittyen osoittautuivat itsensä 

realistinen näkeminen, uusien alueiden löytäminen omasta kehossa ja miellyttävä ko-

kemus oman kehon rauhallisesta kosketuksesta. (ks. Anttila 1994, 34.) 

 

8.3 III teema: uskomukset ja palaute 

Tässä teemassa käsittelen kehotyöpajassa ilmenneitä merkityssisältöjä liittyen osallistu-

jien uskomuksiin omasta kehosta ja toisten antaman palautteen vaikutukseen suhteessa 

heidän ruumiinkuvaansa. Aineistona käytän tässä teemassa työpajassa keräämiäni nau-

hoituksia ja loppuhaastattelusta parin kanssa tehtyjä piirustus- ja kehomaalausharjoituk-

sia. Nämä ovat tilanteita, joissa ollaan toisten kanssa tekemisissä ja näissä tilanteissa 

verrataan itseä muihin ja saadaan muilta palautetta. Teoriassa teema liittyy lukuihin 3 ja 

4 (ks. Marcia 1980, 159; Erkkilä 2008, 90; Malchiodi 2011, 62–63). Kuvailen aluksi 

miten osallistujat puhuivat itsestään ja miten palautetta annettiin. Sen jälkeen kerron 

miten osallistujat itse kokivat palautteenannon merkityksen oman ruumiinkuvan kehi-

tykseen.  

Kehotyöpajassa käydyissä vapaissa keskusteluissa ilmeni niin kriittistä kuin positiivis-

takin tapaa nähdä itsensä. Pelkistä työpajan aikana tapahtuvista vapaista keskusteluista 

en voi tehdä yksilökohtaisia yleistyksiä, etenkään kun en löytänyt Kaisalta ja Hannalta 

kuvailua siitä miten he näkivät oman kehonsa. Siitä syystä en ota tätä tyypittelyä mu-

kaan analyysin myöhemmässä vaiheessa tulevaan lopputyypittelyyn lainkaan. Tyypitte-
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ly toimii kuitenkin osviittana sille minkä luonteisia itseensä kohdistuvia oman ruumiin-

kuvan näkemyksiä työpajassa ilmeni. Sara, Veera ja Aino tarkkailivat itseään negatiivi-

sen kriittisesti, mikä tarkoittaa tässä oman kehon näkemistä erilaisena kuin se todelli-

suudessa on ja minkä huomaamisesta osallistujalle tulee negatiivisia, esimerkiksi pet-

tymyksen tunteita. Siinä negatiivisina nähtyjä kehon alueita voidaan korostaa huonossa 

valossa. Tässä on osallistujien kommentteja toisen päivän paripiirustustehtävästä. 

Mutta se johtu siitä että on niin kriittinen itsestään et kyttää itteään joka päivä peilistä 

hmm onkos tuohon tullu gramma lisää vai haa olisko tuosta lähteny jotain. (Veera) 

Sit sen vielä liiottelee niinku ainaki omalla kohdalla käy silleen että mä piirrän itelleni 

jotenki todella, todella pienen nenän, vaikka ei se nyt ehkä niin pieni oo. (Aino) 

Suvi sen sijaan noteerasi alueet, joista ei kehossaan pitänyt, mutta paikkasi sen siten että 

korosti itsessään pitämiä alueita entistä enemmän. Tämä tapahtui omakuva peilin kautta 

piirustusharjoituksessa. 

Noku miust tuntuu et ite tai ainaki miulla on vähä sellanen heti ku olis just ku ei haluis 

olla semmonen nii ruipelo nii haluais et olis semoset habahartiat tai piirtää vähä sillei, 

liiottelee vähä sillei ja sinne hartia tulee. (Suvi) 

Seuraavaksi käyn läpi otteita kehotyöpajassa annetuista palautteista toisille ja erittelen 

niiden piirteitä. Palautteet sisältävät myönteisyyttä muita kohtaan, pohdintaa siitä miten 

toinen näkee itsensä verrattuna itseen sekä palautteen annon yleistä pohdintaa. Havait-

sin videoiden, nauhoitusten ja omien työpajassa tekemieni havaintojen perusteella, että 

palautteenanto toisille oli oman tulkintani mukaan aina lähtökohtaisesti positiivista.  

 Sulla on sopusuhtainen vartalo niin sitten tehdään koko vartalo. (Kaisa) 

Veera kertoi selästään, missä olevaan arpeen hän on tyytymätön ja hänen mukaan pilaa 

koko selän. Hanna oli Veeran maalauspari ja vastaa tähän: 

 Öö ku mä tulin maalaamaan sen nii mä olin vaan sillei että en todellakaan nähnyt sitä 

siis mulla meni minun piti ettiä sitä kohtaa mitä sie halusit että mie maalaan sillei mis-

sä, mitä? (Hanna) 

Kokemus toisen kehosta verrattuna toisen kokemukseen omasta kehostaan kokemusten 

ollessa erilaisia, tuotti hämmennystä. 
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Hassua kuulla mitä toiset ajattelee omasta vartalostaan… ku ite aattelee sillei et eihän 

tuo pidä paikkaansa…paha mennä sanomaan toiselle, ei sä oot väärässä sun tuntemuk-

sien kans, lopeta.  (Kaisa) 

Loppuhaastattelussa selvitin millaisia merkityssisältöjä liitettiin kehotyöpajassa käytyi-

hin keskusteluihin, toisilta saatuun palautteeseen ja omasta kehosta kertomiseen suh-

teessa omaan ruumiinkuvaan. Tyypittelin vastaukset kolmeen tyyppiin seuraavasti: 

omaan kehoon suhtautumisen tiedostamisen kehittyminen, muiden omaan kehoonsa 

suhtautumisen huomaaminen sekä positiivinen palaute kehon osista, joista ei itse pidä. 

Sara, Aino, Kaisa, Hanna ja Suvi mainitsevat vastauksissaan, että tiedostaminen heidän 

suhtautumisestaan omaan kehoonsa lisääntyi. Sara, Aino, Kaisa ja Suvi huomasivat 

myös paremmin miten muut suhtautuivat omaan kehoonsa palautteen ja omasta kehosta 

kertomisen kautta. Sara ja Veera mainitsivat lisäksi, että toiselta positiivisen palautteen 

saaminen oman kehon sellaisista aluista, joista ei itse pidä, vaikutti oman ruumiinkuvan 

kehitykseen.  

Toisen päivän piirustustehtävä, jossa pari merkitsi piirtämäänsä kuvaan toisen hyviä 

ominaisuuksia, vaikutti piirrettävän ruumiinkuvaan. Kun ajatus siitä että ne kehon alu-

eet, joita henkilö on pitänyt rumina kumoutuvat sillä, että toinen osallistuja kertookin 

niiden hänen mielestään olevan kauniita, ehkä jopa tietämättään toisen ajatuksista, saa 

aikaan hämmennystä ja  oman ruumiinkuvan muutosta. Suurimmalla osalla parin piir-

tämä kuva vastasi piirrettävän omaa käsitystä kehostaan. Ainoastaan Kaisa kertoo, ettei 

kuva vastannut hänen käsitystään omasta kehosta. (ks. Vuorinen 1992, 135–136, 138.) 

Loppuhaastattelussa ilmeni, että paripiirustusharjoituksista ensimmäinen, missä kysyin 

miltä parin piirtäminen tuntui, tuli työpajaan osallistuneilta vähiten vastauksia. Tehtä-

vässä keskityttiin siihen, että saataisiin pari näyttämään realistiselta. Vaikuttaa siltä, että 

tehtävän merkityksellisyys omaan ruumiinkuvan kehitykseen ei ollut niin merkittävä 

piirtäjälle, mutta piirrettävälle kylläkin, mistä kertovat osallistujien vastaukset. Sara, 

Aino, Veera ja Kaisa kertovat, että paripiirustustehtävässä merkittäväksi nousi se, mil-

laisena toinen näkee hänet. Veeran ruumiinkuvaan tämä tehtävä vaikutti kaikkein eni-

ten. Hannalle tilanne oli luonteva ja hän lähes unohti olevansa mallina.  
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8.4 IV teema: tuleva opettajuus ja oppilaat   

Tämä teema käsittelee sitä mitkä sisällöt ruumiinkuvan tuntemuksesta koetaan työpajas-

sa merkityksellisiksi tulevaa opettajuutta ja oppilaita ajatellen. Teema liittyy teoriassa 

lukuihin 2 ja 3 (ks. Opetushallitus 2003, 200; Opetushallitus 2015, 266, 426; Hoedekie 

2008, 115; Vuorinen 2004, 232). Tyypittelin aiheen tulevan kuvataidekasvattajan kan-

nalta kahteen osaan: Tulevan kasvattajan terveen itsetunnon ja identiteetin muodostumi-

sen tärkeyteen ja kuvataiteen oppiaineeseen liittyvän anatomian kuvaamisharjoitusten 

hyödyntämiseen. Sara, Aino ja Hanna puhuvat vastauksissa terveestä itsetunnosta ja 

identiteetistä oman ruumiinkuvan ymmärtämisen rinnalla. 

Kun ammattiin vielä kuuluu opettajan ja ohjaajan tehtävät (esillä oleminen) on ruu-

miinkuvansa tunteminen entistäkin tärkeämpää. Vaikutelma siitä, millainen ihmi-

nen/opettaja on, muodostuu suurilta osin siitä, miltä hän näyttää, miten liikkuu ja miten 

“kantaa itsensä”. (Aino) 

Sara ja Aino mainitsevat että kasvattaja, joka omaa terveen ruumiinkuvan, on mahdol-

lista hyödyntää syvemmin kuvataiteen oppiaineeseen kuuluvia anatomian kuvaamishar-

joituksia. 

Oppilaiden näkökulmasta tyypittelin aiheet kolmeen osaan: Opettajan roolimallina toi-

miminen oppilaille, luottamus oppilaiden ja opettajan välille sekä oppilaiden kehollisen 

epävarmuuden tukeminen. Aino, Veera, Kaisa, Suvi ja Sara mainitsivat että tulevalla 

kuvataidekasvattajalla tulee olla käsitys omasta ruumiinkuvasta, sillä kasvattajana hän 

toimii roolimallina oppilaille. Ainon, Veeran, Kaisan ja Hannan mukaan luottamus op-

pilaisiin syntyy todennäköisemmin, kun tulevalla kasvattajalla on ymmärrys omasta 

ruumiinkuvastaan. (ks. Blinnikka 1995, 103; Lehtonen 2011, 105.) Lisäksi Kaisan, Ai-

non ja Saran mielestä tulevan kasvattajan ymmärrys omasta ruumiinkuvastaan edesaut-

taa häntä tukemaan oppilaita heidän kehollisen epävarmuutensa kanssa.  

Erityisesti nuoret ovat usein epävarmoja itsensä suhteen, joten opettajan terve ja realis-

tinen ymmärrys omasta ruumiista voi auttaa häntä käsittelemään asiaa niin, että hän 

osaa ottaa huomioon oppilaiden epävarmuudet ja kannustaa heitä oman kehon tutkimi-

seen turvallisella ja itsetuntoa edistävällä tavalla. (Sara) 

Osallistujien mukaan oman ruumiinkuvan tuntemus on tärkeää tulevassa opettajuudessa 

itse opettajan ja tulevine oppilaiden kannalta. Palaan teeman vielä tarkemmin toisessa 
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tyypittelykierroksessa. Siirryn seuraavaksi käsittelemään viimeistä teemaa, työpajan 

toimivuuden arviointia ja sen hyödyntämismahdollisuuksia kuvataiteen oppiaineessa. 

 

8.5 V teema: toimivan työpajan lähtökohtia ja toteutuminen     

Viimeinen teema käsittelee kehotyöpajan lähtökohtien ja toteutuksen tärkeitä sisältö-

elementtejä. Tyypeiksi nousivat työpajassa vallinnut tunnelma ja ajallinen sijoittuminen. 

Selvitin myös  osallistujien kokemuksia ruumiinkuvan muutoksista työpajan aikana. 

Teema liittyy teoriassa lukuihin 2, 3 ja 4 (ks. Anttila 2013, 169; Vuorinen 2004, 220–

222; Mantere 2007, 13). Kysyin loppuhaastattelussa osallistujilta millaisen he kokivat 

tunnelman kehotyöpajassa sen aloituksesta lopetukseen. Tyypittelin vastaukset neljään 

merkittävimmiksi nousseisiin tyyppeihin: Tunnelman rentous ja avoimuus, ryhmän pie-

nuus keskustelun lisääjänä sekä työpajan avoimuuden ja rentouden kasvu työpajan aloi-

tuksesta lopetukseen. Saran, Veeran, Kaisan, Suvin ja Ainon mukaan tunnelma keho-

työpajassa oli rento ja avoin. Aino, Hanna ja Suvi olivat sitä mieltä, että työpajan tun-

nelman avoimuus ja rentous kasvoi työpajan edetessä. Ainon ja Hannan vastauksen 

osoittivat, että ryhmän pienuus lisäsi keskustelun määrää työpajassa. 

Veera: Tunnelma kehotyöpajassa oli koko ajan rauhallinen ja miellyttävä ja siellä oli 

helppo työskennellä turvallisessa ilmapiirissä, varsinkin verrattuna siihen että osa työ-

pajalaisista oli itselle tuntemattomia. (Veera) 

Tässä tunnelman rentous ja avoimuus käsittävät kaikki ne seikat mitkä lisäävät työpa-

jassa olon miellyttävyyttä. Rennossa ja avoimessa ilmariisissä on turvallista olla. Se 

millainen kuva kehotyöpajaan osallistujilla tuli työpajasta, vaikuttaa myös sen toimi-

vuuteen. Näkisin, että rennosta ja avoimesta ilmapiiristä johtuva turvallisuuden tunteen 

lisääntyminen mahdollista oman kehon hyväksyvän ja rehellisen tarkastelun. Ryhmän 

pienuus auttaa osallistujia saamaan tarvittaessa äänensä kuuluville ja avoimen ilmapiirin 

siivittämänä osallistujat tulevat todella kuulluiksi. Kun kehotyöpajan tunnelma ja avoi-

muus kasvoivat työpajan edetessä, kasvoivat edellä mainitut ominaisuudet entisestään. 

(ks. Malchiodi 2011, 62–63; Mantere 2007, 13.) 

Kysyin osallistujilta loppuhaastattelussa miten he kokivat työpajan jakamisen kahteen 

päivään vaikuttavan heidän oman ruumiinkuvan käsittelyyn. Koin, että tyypittelyn teko 

tähän kysymykseen erikseen olisi jäänyt liian suppeaksi. Merkittäväksi tekijäksi tässä 
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teemassa nousi kuitenkin se, että kertoja olisi voinut olla enemmän ruumiinkuvan syväl-

lisemmälle pohdinnalle. Tätä mieltä olivat Sara ja Veera. Toiseksi merkittäväksi teki-

jäksi teemassa nousi käytännön näkökulmasta se, että vireystaso pysyi Ainon mukaan 

hyvänä kun työpaja jaettiin kahdelle päivälle. Myös Veeran mukaan tauko oli välissä 

hyvä. Hanna koki toiselle päivälle tulon hieman jännittävänä kun ensimmäisenä päivänä 

oli puhuttu henkilökohtaisista asioista.  

Kysyin kehotyöpajaan osallistujilta kokivatko he, että työpajalla oli vaikutusta heidän 

ruumiinkuvan kehitykseen. Tyypittelin tämän osan seuraavasti: Työpajan vaikutus ruu-

miinkuvan kehitykseen, työpajan vaikuttamattomuus ruumiinkuvan kehitykseen, 

Omaan kehoon suhtautumisen parempi huomaaminen, omaan kehoon suhtautumisen 

muuttuminen positiivisemmaksi sekä toisten antaman palautteen vaikutus oman ruu-

miinkuvan kehitykseen. Aino, Veera, Kaisa ja Hanna kokivat, että kehotyöpajalla oli 

vaikutusta heidän oman ruumiinkuvan kehitykseensä. Sara ja Suvi puolestaan eivät 

osanneet varmuudella sanoa oliko työpajasta hyötyä. Sara, Kaisa, Hanna ja Suvi huo-

masivat työpajan kautta paremmin miten suhtautuvat omaan kehoonsa. Ainolla, Suvilla 

ja Saralla sekoon suhtautuminen muuttui työpajan kautta positiivisemmaksi. Veeralle ja 

Kaisalle vaikuttivat työpajasta saatu toisten palaute oman ruumiinkuvan kehitykseen.  

Kun on kuullut ja nähnyt edes vähän miten muut näkevät sinut, osaa verrata niitä 

omaan mielikuvaan ja ehkä ymmärtää niiden ristiriidat. (Kaisa) 

Työpajaan osallistujien vastausten perusteella kehotyöpajalla oli vaikutusta osallistujien 

omaan ruumiinkuvaan. Vaikka en pyri tutkimuksellani selvittämään osallistujien oman 

ruumiinkuvan kehittymistä, heidän kokemuksensa siitä on mielenkiintoinen lisä tutki-

mukselle. Työpaja auttoi osallistujaa toisten palautteen ja osallistujan oman havainnoin-

nin kautta huomaamaan millainen suhde hänellä on omaan kehoonsa. Osa huomasi, että 

kehonalueita joista osallistuja ei aikaisemmin pitänyt, oli nyt vähemmän. Jos toinen 

osallistujista piti toisen osallistujan sellaista kehonaluetta kauniina, minkä tämä itse nä-

kee rumana, vaikuttaa voimakkaasti osallistujan käsitykseen tuosta kehonalueesta. Toi-

mivan työpajan lähtökohdiksi nousi tämän teeman alla rento ja avoin ilmapiiri ja ryh-

män pienuus keskustelun lisääjänä.  
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9 PIIRUSTUSHARJOIOTUSTEN KUVA-ANALYYSI 

Tämä luku käsittelee kehotyöpajassa tehtyjen piirustusharjoitusten analysointia. Kuval-

lisen tekemisen harjoituksiin sisältyi kolme erilaista tapaa tehdä omakuvaa, näitä ovat 

omakuva ulkomuistista, omakuva tunnustellen sekä omakuva peilin kautta harjoitus. 

Kaikissa harjoituksissa omakuva tehdään koko keho piirtäen. Olin varannut jokaiselle 

harjoitukselle noin 15 minuuttia aikaa. Toisen kehotyöpäivän piirustusharjoitusta en 

analysoinut erikseen tässä, vaan sisällytin sen III teeman alle. Tavoitteeni kuva-

analyysissä on selvittää viidennen teeman tavoin  kehotyöpajan lähtökohtien ja toteu-

tuksen tärkeitä sisältöelementtejä.  Nojaan tässä aineistoon, aikaisempiin tutkimuksiin 

sekä vuoden 2015 ja 2003 opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin. Analyysi-

luku liittyy teoriassa lukujen 2 ja 5 alle (ks. Kallio 2006, 7–8; Mäkiranta 2006, 67; 

Manner-Raappana 2007, 121–122). Tallensin valokuvaamalla kaikki piirustusharjoituk-

sissa tuotetut piirustukset (liite 7).  

Kuva-analyysiä tehdessä tulee selvittää muun muassa kuvan esittämisen aika, paikka, 

alkuperäisyys ja kohderyhmä. Lisäksi tulkintaan vaikuttaa tutkijan esiymmärrys ja suh-

de kohderyhmään. (Koskennurmi-Sivonen) Taideteoksen kuvailussa tarkoitus on kiin-

nittää huomio tiettyihin piirteisiin teoksessa ja näin välittää siitä tietoa. Samalla tapah-

tuu tiettyyn luokkaan tai lajiin kategorisoivaa märittelyä. Tässä määrittelemme miten 

jokin seikka teoksessa on samanlainen tai erilainen toiseen teokseen verrattuna. (Elovir-

ta & Lukkarinen 1998, 211.) 

Teemoittelin kuvat kokonaisuudessaan niissä käytettyjen vaatteiden määrän, piirrosjäl-

jen ja sen muuttumisen, asentojen sekä sen miten itseä kuvataan tai jätetään kuvaamatta 

perusteella. Tyypittelin teemat, mutta asento-osiosta tein vain kuvailun, sillä siitä ei 

ilmennyt tutkimukseni kannalta erityisen merkittäviä seikkoja. Vertaan harjoitusten ai-

kana tapahtuneita muutokset kuvien tekemisessä.  

 

9.1 Vaatteiden määrä 

Tyypittelin piirustusharjoituksissa tuotetut kuvat sen mukaan miten paljon vaatteita 

niissä on käytetty. Selvitän millainen itsen kuvaaminen vaatteiden määrän näkökulmas-

ta on kullekin harjoitukselle tyypillistä ja miksi. Tyypit ovat seuraavat: itse on piirretty 

arkivaatteissa, itse on piirretty alusvaatteissa ja itse on piirretty alasti.  
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Omakuva ulkomuistista –piirustusharjoituksessa Kaisa, Suvi ja Aino ovat kuvanneet 

itsensä arkivaatteissa, Hanna alusvaatteissa ja Veera ja Sara ovat kuvanneet itsensä alas-

ti. Tässä harjoituksessa suurin osa oli piirtänyt itsensä arkivaatteissa. Harjoituksen olles-

sa työpajan ensimmäinen omakuvapiirustusharjoitus, itsensä kuvaaminen arkivaatteet 

tai alusvaatteet päällä on turvallista kun muita ryhmäläisiä ei tunne vielä niin hyvin. 

Toisaalta Veera ja Sara, jotka piirsivät itsensä alasti, kuvasivat itsensä suurpiirteisesti.  

Omakuva kosketuksen kautta –piirustusharjoituksessa Kaisa, Suvi ja Aino piirsivät it-

sensä arkivaatteissa ja Hanna ja Veera kuvasivat itsensä alasti. Tässä tehtävässä kukaan 

osallistujista ei piirtänyt itseään alusvaatteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Aino 2)                (Veera 2) 

 

Näen, että koska osallistujan tässä harjoituksessa täytyy koskettaa itseään aina ennen 

kuin piirtää kutakin kohtaa, vaikuttaisi olevan luontevaa piirtää itselleen joko ne vaat-

teet joita koskettaa tai kehon pinnan jonka tuntee vaatteiden läpi. Itsensä kuvaaminen 

alusvaatteissa ei tuntuisi loogiselta tämän harjoituksen kohdalla. Tämä kertoo myös 

siitä, että tämän harjoituksen vaikutukset poikkeavat muiden piirustusharjoitusten vai-

kutuksista. Tässä harjoituksessa osallistuja kokee voimakkaammin oman kehonsa mate-

riaalisena. Itseä kuvattiin eniten alasti tässä harjoituksessa, mikä kertoisi siitä myös että 

kosketus omaan kehoon oli tässä harjoituksessa vahvinta. 
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Omakuva peilin kautta –harjoituksessa kaikki osallistujat piirsivät itsensä arkivaatteissa, 

mikä tuntuu hyvin loogiselta kun mallia itsestä katsotaan peilistä ja kaikilla piirtämis-

hetkellä on vaatteet päällä.  

Vaatteiden määrän kuvaamisesta voidaan nähdä se mihin tehtävässä keskityttiin. Tässä 

merkittävimmäksi tekijäksi nousi omakuva kosketuksen kautta piirustusharjoitus, missä 

itse piirrettiin joko alasti tai arkivaatteissa. Näen, että tämä kertoo juuri siitä, että harjoi-

tuksessa tehty oman kehon kosketus ohjaa kuvaamaan itseä joko täysissä vaatteissa, niin 

kuin osallistuja kokee itsensä kosketuksen hetkellä tai vastaavasti koskettaessaan tunti-

essa oman ihon vaatteiden alla. (ks. Anttila 1994, 34.) 

 

9.2 Piirrosjälki 

Ensimmäisen piirustustehtävän omakuvat ovat kaikilla muihin kuviin verrattuna piirros-

jäljeltään jäykempiä. Tehtävien edetessä yksityiskohdat ja varjostus lisääntyy. Piirros-

jälki on kaikilla itsevarmempaa tehtävien edetessä. Viimeisessä omakuvassa jälki on 

varmaa, yksityiskohtaista, viimeistellyintä ja selkeästi henkilöä kuvaavaa. Kun osallis-

tujat ovat tehneet kaksi piirustusta ennen viimeistä tehtävää, he ovat saaneet tottumusta 

piirtämiseen.  

Tyypittelin tämän teeman kehon jäykkyyden kuvaamisen muuttumisen, kynänkäytön 

keventymisen sekä jäljen varmuuden muutoksen mukaan. Hannalla ja Veeralla muuttuu 

osallistujista kaikkein selkeimmin toisen harjoituksen kohdalla piirrosjälki rentou-

tuneemmaksi. Tämä näkyy viivojen ja muotojen lisääntymisenä ja kehon hahmottelemi-

sena luonnosmaisemmin. 
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                 (Hanna 1)                                 (Hanna 2) 

 

Rentouden lisääntyminen piirrosjäljessä selittyisi sillä, että kehoon ei voi ottaa mallia 

kuin kosketukseen pohjautuvasta tuntemuksesta, mikä voisi mahdollisesti tehdä jäljestä 

muotoja hahmottelevampaa. Siinä mielessä oli erikoista, että vain kahdella osallistujalla 

jälki muuttui jäykästä rentoutuneemmaksi. Toisaalta tämä oli vasta toinen piirustushar-

joitus ja ryhmä oli vasta vähän aikaa sitten kokoontunut, mikä voi tehdä piirtämisestä 

yhä jännittävän tilanteen. 

Hannan, Siljan ja Veeran kohdalla omakuva kosketuksen kautta harjoituksessa kynän-

käyttö selkeästi keveni, mikä tekee piirroksen vaikutelmasta herkemmän. Jäykkyys kui-

tenkin säilyi yhä Siljan kuvassa, mikä erottaa piirustuksen Hannan ja Veeran kuvasta. 

Herkkä jälki tulee mahdollisesti siitä että tehtävässä tulee koskettaa itseään aina ennen 

piirtämistä, joten lempeä kosketus omaan kehoon näkyy myös herkkänä piirrosjälkenä. 

Kaikilla osallistuilla  on omakuva peilin kautta harjoituksessa jälki selvästi edellisiä 

piirustusharjoituksia varmempaa ja jäljen varmuus kasvaa harjoitusten edetessä. Tämä 

näkyy vahvoina viivankäyttöinä ja piirteiden yksityiskohtaistamisina.  

Näyttäisi siltä, että piirustusharjoitusten määrä ja kunkin harjoituksen yksilöllisyys vai-

kuttavat piirrosjäljen muuttumiseen. Piirrosjäljen muuttumisesta voi taas nähdä miten 
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osallistuja huomioi oman kehonsa ja tätä kautta miten hän kohtelee omaa kehoaan. Eri-

tyisesti toisessa piirustusharjoituksessa ilmeni eroa piirrosjäljen muuttumisessa, mikä 

kertoisi siitä, että oman kehon koskettamisella on vaikutusta siihen miten itsensä näkee 

ja sitä kautta siihen miten kuvaa itseään kyseisellä hetkellä. Omakuva peilin kautta har-

joituksessa jälki oli kaikilla varmaa. Näkisin, että koska itsensä näkeminen peilistä, ker-

too suoraa sen miltä osallistuja näyttää, se tekee myös piirtämisestä selkeää ja varmaa.  

 

9.3 Asennot 

Tästä teemasta selvitin, mitkä ovat kullekin harjoitukselle tyypillisimmät asennot ja 

miten osallistujien asennot poikkeavat toisistaan. Ensimmäisessä omakuvassa on kaikil-

la pönöttävä seisoma-asento, mutta Suvilla ovet kädet ja oikea jalka ilmassa kuin balle-

rinalla. Toisessa harjoituksessa Hanna, Aino, Kaisa ja Suvi istuvat, Sara ja Veera seiso-

vat. Viimeisessä piirustusharjoituksessa kaikki ovat kuvanneet itsensä seisaaltaan ja 

luonnoslehtiö kädessä kuin olisivat piirtämässä. Tämä onkin oletettavaa, sillä omakuva 

tehdään peilin kautta. 

 

 

(Aino 1)  (Kaisa 2)         (Veera 3) 
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Kaikkia asennot on kuvattu joko seisten tai istuen. Kukaan ei ole kuvannut itseään ma-

kuultaan, nojaamisasennossa tai takaapäin. Kaikissa piirustuksissa asennot ovat siten 

kuvattu aika luonnollisesti. Toisaalta asennoilla ei olla haluttu korostaa itseään. Siten 

osallistujat ovat tarkastelleet itseään piirtäen sellaisina kuin ovat ulkoisesti.  

 

9.4 Miten itse kuvataan ja  mitä jätetään kuvaamatta? 

Suurimmalla osalla ensimmäisessä piirustuksessa ei ole kuvattu kasvoja. Kasvot muut-

tuvat entistä tarkemmiksi ja ilmeikkäämmäksi tehtävien edetessä. Kaikki omakuvat on 

kuvattu suoraa edestä eikä esimerkiksi sammakko tai lintuperspektiivissä. Tämä kertoo 

siitä että kuvaan ei ole ladattu ylemmyyteen tai alemmuuteen liittyviä tehokeinoja vaan 

itse on kuvattu objektiivisesti. Monet omakuvat on kuvattu niin että kuvattava on aset-

tunut neutraalisti, jopa nöyrästi kädet selän takana tai rauhallisesti sivuilla. Kaikissa 

kuvissa on rauhallinen tunnelma. Omakuvissa ei ole ylimääräisiä esineitä lukuun otta-

matta piirustuslehtiötä. Esineiden lisääminen kuvaan, kertoisi mahdollisesti lisää tai 

tukisi kuvatun persoonallisuutta. Omakuvista ei välity suuria tunnekuohuja lukuun ot-

tamatta Suvin ensimmäisen piirustuksen lennokasta tunnelmaa.  

Tyypittelin tämän osion henkilön tunnistettavuuden, kuvakulman, tunnelman ja yksi-

tyiskohtien perusteella. Hanna ja Suvi ovat piirtäneet itselleen kasvot jo ensimmäiseen 

piirustukseen kun muilla ei kasvoja näy. Tämä voi johtua siitä, ettei kasvoja ehditty piir-

tää tai ensimmäinen piirustus haluttiin säilyttää vielä anonyyminä. Toisessa piirustuk-

sessa vain Sara ja Kaisa ovat kuvanneet itsensä yhä kasvottomiksi. Viimeisessä piirus-

tuksessa Kaisa on ainut joka on sälyttänyt itsensä kasvottomana. Alla olevista kuvista 

näkee, miten eri tavalla Suvi ja Sara ovat samassa tehtävässä kuvannet kasvonsa. Saran 

ensimmäisestä ja kolmannesta piirustuksesta voi nähdä huomattavan eron henkilön tun-

nistettavuudessa. 
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           (Suvi 1)                                   (Sara 1)                           (Sara 3) 

 

Piirustusten kuvakulma on kaikissa kuvissa suoraan edestä, mikä kertoo mahdollisesti 

siitä, että itse on kuvattu sellaisena kuin sen näkee. Tunnelma on lähes kaikissa piirus-

tuksissa on rauhallinen, herkkä ja mietteliäs. Ensimmäinen harjoitus antoi tilaa leikitte-

lyyn kun taas kaksi viimeistä harjoitusta olivat enemmän omaan kehoon keskittyviä 

siten että se nähtiin sellaisena kuin se on. 

Yksityiskohdat piirustukissa kasvavat piirustusharjoitusten edetessä. Osallistujat tutki-

vat itseään harjoitusten myötä enemmän ja tästä syystä mahdollisesti he myös piirtävät 

itsestään enemmän.  

Piirustusharjoitusten analysointi kertoo miten itse kuvassa arvotetaan ja miten tunnistet-

tavaksi itse kuvataan. Toisaalta tehtävänannot niiden rajoitteissaan voivat vaikuttaa tä-

hän, vaikka annoinkin itsen kuvaamiseen täydet vapaudet, voivat osallistujat tehdä nii-

hin omia rajauksia. Kaikkea ei välttämättä haluta näyttää muille. Myös ajalliset rajoit-

teet voivat vaikuttaa siihen mitä itsestä ehditään piirtää. Piirustusharjoitusten analysointi 

paljastaa erilaisten harjoitusten tärkeyden työpajassa. Harjoitusten erilaisuuteen liittyvät 

ruumiinkuvaamisen lähestymistapojen vaihtelu kun jokaisessa harjoituksissa tuli keskit-

tyä eri asioihin ja harjoitusten ulkomuistista piirtämisen ja mallista piirtämisen vaihtelu. 

Esimerkiksi omakuva kosketuksen kautta piirustusharjoituksessa omaa kehoa oli mah-

dollista käsitellä hyvin toisella tavalla kuin muissa piirustusharjoituksissa. (ks. Hentinen 

2009, 149–152.) 
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10 TEEMOJEN VÄLISET TYYPITTELYT TUTKIMUSTULOSTEN PALJASTAJI-

NA  

Kun olin käsitellyt viisi teemaa sekä kuva-analyysin teemat ja tyypitellyt ne, kävin 

kaikki teemojen alla olevat tyypittelyt systemaattisesti läpi. Kokosin niistä uudet, tee-

moja yhdistävät tyypittelyt. Tyypit antavat teoriaan tukeutuen vastaukset kolmeen tut-

kimukselleni asettamaan tutkimuskysymykseen. Tämä teemojen välinen tyypittely eli 

sisältöelementtien yhdistäminen on kolmas hermeneuttisen kehän vaihe tutkimuksessani 

ja ilmiön kokoaminen on neljäs ja viimeinen vaihe (ks. Anttila 2006, 280).  

Tarkastelin myös mitä tyyppejä osallistujilla työpajassa ilmenee yksilökohtaisesti. Tä-

män tein sen perusteella, mitkä teemoja risteävistä tyypeistä nousivat kullakin osallistu-

jalla vahvimmin esiin. Lisäksi vertasin tuloksia omiin työpajassa saamiini kokemuksiin 

kustakin osallistujasta ja sillä tavalla arvioin tulosten luotettavuutta. Erilaisiksi tavoiksi 

käsitellä omaa ruumiinkuvaa työpajan aikana nousivat itsereflektio, sosiaalisen kontak-

tin ottaminen, palautteen vastaanotto ja itsestä kertomisen tärkeys. Näistä tavoista kol-

me viimeisintä liittyvät kaikki vaativat toteutuakseen sosiaalista vuorovaikutusta. Tosin 

myös itsereflektioon liittyy vuorovaikutusta muihin, sillä esimerkiksi identiteetti raken-

netaan muiden ihmisten kautta (ks. Vuorinen 2004, 220–222). 

Henkilötyypittelyt osoittavat, että kehotyöpajaan osallistuneista kaikilla oli omanlaisen-

sa tapa toimia työpajassa. Tyypittelyjen luotettavuudessa tulee ottaa huomioon, että 

tämä oli vain yksi tapaus tutkittavista henkilöistä. Siten heistä ei voi tämän perusteella 

tehdä vankkoja johtopäätöksiä. Henkilötyypittelyt osoittivat joka tapauksessa, että työ-

pajassa toimiminen ja oman ruumiinkuvan käsittely tapahtui tässä tutkimuksessa eri 

tavalla eri ihmisillä. Jotta työpaja voisi tarjota peruskoulu- ja lukioikäisille toimivan 

tavan oman ruumiinkuvan kehittymisen käsittelyyn, siinä täytyy olla monipuolisia har-

joituksia ja niin pari- että yksilötehtäviä. Osan tehtävistä tulee tarjota mahdollisuus itse-

reflektioon, osan sosiaaliselle kontaktille ja osan palautteenannolle sekä sen vastaan-

otolle.  
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11 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

11.1 Tutkimuksen tulokset 

Kehotyöpajasta saadun aineiston perusteella totean, että omaan kehoon suhtautumisen 

tunnistaminen sekä muiden omaan kehoonsa suhtautumisen havaitseminen, olivat työ-

pajassa merkittäväksi ilmenneitä merkityssisältöjä. Lopulta ehkä jopa merkittävin mer-

kityssisältö oli toisten antama positiivinen palaute itsestä. Siinä erityisesti oltiin kiinnos-

tuneita siitä, millaisena toinen osallistuja näkee toisen kehon. Kaikkiin edellä mainittui-

hin tutkimustuloksiin liittyy sosiaalinen vuorovaikutus. Lehtosen (2011, 138–139) mu-

kaan taide mielen eheyttävänä ominaisuutena vaatii taidekokemuksen ja tästä kokemuk-

sesta nousevien henkilökohtaisten merkitysten käsittelyn vuorovaikutuksessa toisen 

ihmisen kanssa. Taiteen kautta tavoitellaan uudenlaisia hahmotuksia todellisuudesta, 

joita ei ilman taidetta pystyttäisi tavoittamaan. Näin taide lisää turvallisuudentunnetta ja 

sillä on terapeuttinen vaikutus. Näin olen kehotyöpaja osoitti, että onnistuin sille aset-

tamissani tavoitteissa. 

Haastateltavien kehotyöpajaan osallistujien mukaan oman ruumiinkuvan tuntemuksella 

on omaan tulevaan opettajuuteen kahdenlaista vaikutusta. Aineiston perusteella totean, 

että oman ruumiinkuvan tuntemus liittyy keskeisesti yksilön identiteetin ja itsetunnon 

vahvuuteen. Ne toimivat voimavarana tulevana kuvataidekasvattajana toimimiseen. 

Mitä kehittyneempi identiteetti on, sen paremmin yksilö kykenee olemaan oma itsensä 

heikkouksineen ja vahvuuksineen (Marcia 1980, 159). Oman ruumiinkuvan tuntemus 

edesauttaa myös kuvataiteen oppiaineeseen sisältyvien anatomiaharjoitusten syvempää 

hyödyntämistä opetuksessa.  

Työpajaan osallistujien haastattelussa nousi esiin kolme merkittävää tekijää siitä millai-

nen vaikutus oman ruumiinkuvan tuntevalla kuvataidekasvattajalla on tuleviin oppilai-

siin. Totean aineiston perusteella, että tulevan kuvataidekasvattaja nähtiin osallistujien 

nostamien merkityssisältöjen mukaan, kykenevän toimimaan roolimallina oppilaille, 

kun hänellä on hyvä tuntemus omasta ruumiinkuvastaan. Toiseksi opettajan oman ruu-

miinkuvan tuntemus lisää luottamusta oppilaisiin. Nämä kaksi vaikuttaisivat liittyvän 

toisiinsa. Kolmanneksi, kun opettajalla on tuntemus omasta ruumiinkuvastaan, hän voi 

tukea oppilaita heidän kehollisen epävarmuutensa kanssa. Tutkimustulokset osoittavat, 
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että tulevan kuvataidekasvattajan tulee olla ammatissaan toimiessa tietoinen itsestään ja 

tehdä töitä oman ruumiinkuvan kehittymisen kanssa. Oppilaat tarvitsevat tukea, neuvoa 

ja vahvistusta omassa psyykkisessä kasvussaan, johon opettajalla tulee olla valmiudet. 

(ks. Martikainen 2009, 123–125.) 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä kehotyöpajan lähtökohtien ja toteutuksen sisältö-

elementtien tärkeydestä suhteessa peruskoulun ja lukion kuvataiteen oppiaineeseen liit-

tyvät tässä siihen, miten ja miksi työpajaa voisi hyödyntää jatkossa kuvataiteen oppiai-

neessa. Totean aineiston perusteella, että työpajan toimivuuden ensisijainen tekijä oli 

ilmapiirin rentous ja avoimuus. Lisäksi hyvänä asiana nähtiin työpajan pienuus, mikä 

lisäsi osallistujien verbaalista vuorovaikutusta työpajassa.  

Aineistosta saamiini tuloksiin ja teoriaan tukeutuen totean, että työpajan menetelmien, 

tekniikoiden ja oman sekä toisten kehon lähestymistapojen monipuolisuudella on posi-

tiivinen vaikutus työpajan toimivuuteen ja siten oman ruumiinkuvan tuntemukseen. 

Erilaisia menetelmiä kehotyöpajassa olivat valokuvamuistelu, visuaaliset omakuvahar-

joitukset, kehomaalausharjoitukset sekä parin valokuvaaminen. Lisäksi työpajassa oli 

niin yksilö- kuin pariharjoituksiakin. Tekniikkoina käytettiin valmiista valokuvista ker-

tomista, piirtämistä, kehomaalaamista ja valokuvausta. Eri lähestymistapoja kehoon 

työpajassa olivat menneisyyteen kohdistuva oman kehon tarkastelu, nykyisyyteen koh-

distuva oman kehon tarkastelu, toisen kehon tarkastelu ja oman kehon muokkaus maa-

laamalla. Täten kehotyöpaja tarjosi varsin monipuolisen tavan käsitellä omaa ruumiin-

kuvaa.  

Totean aineiston ja teorian perusteella, että kehotyöpajaa voisi hyödyntää sovelletusti 

niin peruskoulun kuin lukionkin kuvataiteen oppiaineessa. 1–2 -vuosiluokkien kuvatai-

teen oppiaineen tavoitteisiin sisältyy identiteetin rakentumisen vahvistaminen ja koke-

muksellisen ja moniaistinen oppiminen (Opetushallitus 2015, 143). Kehotyöpajassa 

positiivinen palautteen saaminen osoittautui tärkeäksi merkityssisällöksi suhteessa 

omaan ruumiinkuvaan. Toisilta saatu positiivinen palaute on taas sidoksissa yksilön 

identiteetin rakentumiseen, jolloin kehotyöpaja sisältää välineitä identiteetin rakentumi-

sen vahvistamiselle (ks. Vuorinen 2004, 232). Lisäksi kehotyöpajan harjoitukset vaati-

vat usean aistin käyttöä. 3–6 sekä 7–9 vuosiluokilla kuvataiteen oppiaineen tehtävä on 

yhtä lailla vahvistaa identiteetin rakentumista (Opetushallitus 2015, 266, 426). Lukion 

kuvataiteen oppiaineessa merkitykselliseksi nousee oma kokemus kuvien tuottamisessa 
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ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisu (Opetushallitus 2003, 200). Täten kehotyöpaja sen 

kokemuksellisuuden, kokemuksista tuotettujen kuvien ja työpajan itsensä ilmaisemisen 

mahdollisuuksien puolesta sopisi myös hyvin lukion kuvataiteen oppiaineeseen.  

 

11.2 Tutkimuksen haasteet  

Jotta kehotyöpajaa voisi onnistuneesti soveltaa peruskoulun ja lukion kuvataiteen oppi-

aineessa, tämä vaatii rentoa ja avointa ilmapiiriä työpajassa. Tässä rentous ja avoimuus 

merkitsee helppoutta olla työpajassa ja kokemusta muiden hyväksynnästä. Havaitsin 

kehotyöpajan eduksi ryhmän pienuuden, sillä pienessä ryhmässä uskallettiin kertoa it-

sestä hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Tämä saattaa isoissa peruskoulun ja lukion ku-

vataiteen ryhmissä tulla haasteeksi. Lukion valinnaisilla kursseilla ryhmät ovat usein 

pieniä ja tällaisissa ryhmissä työpajaa voisi erityisesti hyödyntää. On otettava kuitenkin 

huomioon, että tutkin tässä nuoria aikuisia, joilla oman ruumiinkuvan käsittely on ky-

seiselle ikäkaudelle tyypillistä. Kuitenkin näkisin kehotyöpajan melko kattavaksi koko-

naisuudeksi oman ruumiillisuuden vahvistamisessa kaiken ikäisille. Lisäksi näkisin, että 

työpajaa voi myös muokata kullekin ikäkaudelle parhaiten soveltuvaksi. Esimerkiksi 

kehomaalaustehtävät, joissa tuli riisua itsensä vähiin vaatteisiin, voivat aiheuttaa teini-

ikäisille nuorille hankaluuksia, jos oma keho tuntuu epävarmalta. Tällaisessa kohdassa 

työpajaa voisi muuttaa esimerkiksi niin, että vaatteita ei tarvitse ottaa niin paljoa pois. 

Ylipäänsä se, että tehtävään liittyy oman keho paljastamista, voi tuottaa oppilaille pai-

neita. Kuitenkin työpajan tarkoituksena on avoimen ja rennon ilmapiirin ylläpitäminen. 

Toinen haasteita tuova harjoitus työpajassa oli pari piirtää toisen piirustusharjoitus, sillä 

siinä osallistuja herkistyy voimakkaasti parin palautteelle siitä miten hän näkee toisen 

kehon. Tämä olikin myös merkittävä omaa ruumiinkuvaa kehittävä tutkimustulos keho-

työpajassa. Tästä harjoituksesta on mahdollista saada hyvinkin merkittäviä ruumiinku-

van kehityksen tuloksia, mutta jos pari piirtää toisen hyvinkin erilaiseksi, sillä on myös 

riski heikentää toisen itsetuntoa. Toisaalta piirtämisen jälkeen pari merkitsee toisesta 

positiivisia asioita kuvaan, minkä tarkoitus on vahvistaa piirrettävän itsetuntoa ja osoit-

taa miten toinen näkee hänet. Se minkä toinen näkee positiivisena, voi toiselle näyttäy-

tyä kuitenkin negatiivisena asiana. 
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Aineistonkeruumenetelmien kohdalla tuli vastaan tiettyjä haasteita. Minulla oli käytössä 

monta aineistonkeruumenetelmää. Haasteeksi minulle tuli aineiston suuri määrä. Riski-

nä suuressa määrässä olisi voinut olla se, että jokin oleellinen jää muiden seikkojen var-

joon. Toisaalta teemoittelun ja systemaattisen, monikerroksisen tyypittelyn sekä omien 

havaintojeni ja tutkittavien ymmärtämiseen pyrkimiseni kautta näen, että tutkimukseni 

lopputulokset ovat luotettavia.  

Aineiston laajuuden vuoksi minun tuli tehdä karsintaa sen suhteen miten syvällisesti 

analysoin kutakin aineistoa. Tein tämän siksi koska näin toisten aineistojen olevan tut-

kimukseni kannalta hedelmällisempiä kuin toisten. Toisaalta tutkimuksessa on kyseessä 

on pro-gradu -tutkielma ja suhteutin aineiston käsittelyn ja analysoinnin määrän sen 

mukaiseksi. Puolistrukturoitujen haastattelujen  haasteena oli kysymysten liika ohjaa-

vuus. Toisaalta teemahaastattelu olisi voinut viedä aihetta väärään suuntaan. Pyrin kui-

tenkin puolistukturoitujen haastattelukysymysten puitteissa mahdollisimman suureen 

avoimuuteen.  

Tutkimusprosessin aikana minun tuli tietyin väliajoin tarkentaa ja täsmentää tutkimus-

kysymyksiäni. Samalla myös tutkimus muokkaantui tarkennusten mukaan. Täsmälli-

syyden kehittäminen oli minulle tärkeä oppimiskokemus. Tutkimusmenetelmissä ilmeni 

myös joitain haasteita. Teemoittelu ja tyypittely osoittautuivat toimiviksi menetelmiksi 

tutkimustulosten selvittämiseen. Tyypittely oli kuitenkin työlästä, sillä aineiston suuren 

määrän vuoksi siitä tuli monivaiheinen prosessi. Tässäkin nousi riski tulosten luotetta-

vuuden suhteen. Tutkimus olisi voinut avata lisää merkittäviä seikkoja, jos analyysiä 

olisi jatkanut vielä useammalla kierrokselle. Jos kehotyöpajaa voisi tulevaisuudessa 

jatkaa pidemmän aikaa, aineistosta voisi paljastua aikaisempaa syvällisempiä ilmiöitä 

esimerkiksi siitä miten osallistujat kokevat oman ruumiinkuvan kehittyvän työpajan 

aikana. Tämä tosin vaatisi jos toisentyyppistä tutkimusmetodin käyttöä ja mahdollisesti 

myös huomattavasti pitkäkestoisempaa aineistonkeruuprosessia.  
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12 POHDINTA 

Tutkimusprosessi, kehotyöpajan suunnittelu ja sen toteutus ovat olleet antoisia, haasta-

via ja opettavaisia kokemuksia. Kaksi päivää kestävä tapaustutkimus, jossa on kuusi 

tutkittavaa osoittaa vain tämän tutkimustapauksen tulokset. Olin tietoinen siitä, että 

merkittäviä muutoksia työpajaan osallistujien ruumiinkuvaan ei voi tässä ajassa saavut-

taa, mutta mielestäni aiheen käsittely tuntui tutkimuksen alusta loppuun merkittävältä.   

Tutkimustehtäväni kannalta prosessi oli onnistunut. Kehotyöpaja antoi osallistujille 

itseen liittyviä positiivisia kokemuksia. Työpajan avoin henki ja osallistujien rohkeus 

kertoa itsestä saivat minut tuntemaan työpajan jatkossakin toteuttamiskelpoiseksi toi-

minnaksi. Toisenlaisella ryhmällä ja erityyppisellä ohjauksella tunnelma työpajassa olisi 

voinut muodostua täysin toisenlaiseksi. Jos yksikin osallistuja koki työpajassa onnistu-

misenkokemuksia, työpaja oli onnistunut ja kannattava. Toisaalta oman ruumiinkuvan 

käsittely on todellisuudessa pitkällinen ehkä jopa koko elämänmittainen prosessi.  

Vaikka tutkin kehon ja omakuvallisen visualisen ilmaisun yhdistävää kehotyöpajaa, 

siinä omakuvallinen visuaalinen ilmaisu oli korostuneempaa kuin kehon ilmaisu. Liike-

harjoituksia oli työpajassa kaksi. Toisaalta kehon käytön vähittäinen lisääminen kuva-

taiteen oppiaineessa vaikuttaa luontevalta. Jostain pisteestä on lähdettävä liikkeelle, 

jotta uusia toimintatapoja on mahdollista ottaa kuvataiteen oppiaineessa käyttöön. 

Tutkimusta tehdessäni huomasin itsekin käsitteleväni omaa ruumiinkuvani. Tämä ta-

pahtui jopa syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin olin ajatellut. Kun litteroin 

aineistoa, kun analysoin sitä, kun kirjoitin tutkimukseni teoriaosuutta ja itse työpajan 

aikana käsittelin omaa ruumiinkuvaani. Näin suhtauduin itseenikin hermeneuttisen 

ymmärtävästi. Toisaalta näin oman ruumiinkuvan käsittelyn edellytykseksi sille, että 

kykenin ymmärtää myös tutkittaviani. Minulle selveni työpajan kautta muun muassa 

millainen käsitys itselläni on omasta ruumiinkuvastani ja miten eri tavoilla työpajaan 

osallistuneet näkevät ja suhtautuvat omaan kehoonsa. Työpaja antoi minulle kokemusta 

terapeuttisen taidetyöpajan suunnittelusta ja ohjaamisesta. Tämä vahvisti haluani tuoda 

omaan opetukseeni terapeuttisen ilmaisun ulottuvuuksia. Työpajan ohjaaminen lisäsi 

myös itsevarmuutta omaa opettajuuttani kohtaan. 

Kehotyöpajaa suunnitellessani pohdin miten itse haluaisin käsitellä omaa ruumiinku-

vaani. Kehotyöpajassa käytetty kehomaalaus tekniikkana oli minulle uusi ja se haastoi 
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minut sukeltamaan itselleni vieraalle alueelle. Ajattelin, että oman kehon paljastaminen 

saattaisi olla osallistujille haastavaa, mutta kun tehtävät sujuivatkin luontevasti, se loi 

uskoa kehomaalaustehtävien hyödyntämismahdollisuuksista  kuvataiteen oppiaineessa. 

Aineistonkeruumenetelmistä videointi ja valokuvaus olivat minulle uusia menetelmiä ja 

oli opettavaista käyttää niitä tutkimuksessani.  

Tutkimukseni tuo merkittävän näkökulman kuvataiteen oppiaineeseen, sillä tutkimustu-

lokset osoittivat opettajan oman ruumiinkuvan tuntemuksen liittyvän vastuulliseen ja 

kasvattavaan opettajana toimimiseen. Siten opettajalta vaaditaan jatkuvaa itsen ja oman 

toiminnan reflektointia. Kehotyöpajan lähtökohtien ja toteutuksen tarkastelu osoitti, että 

mikäli kuvataidekasvatukseen ja kuvataiteen oppiaineeseen halutaan tuoda terapeuttista 

näkökulmaa, se vaatii harjoitusten menetelmien, tekniikoiden sekä oman ja toisen kehon 

lähestymistapojen monipuolisuutta, sillä jokainen oppilas käsittele itseään hänelle tyy-

pillisellä tavallaan. Mielenkiintoista olisi jatkaa tutkimusta järjestämällä osallistujille 

vielä pidempään kestävä kehotyöpaja. Työpajan sisältöjä voisi kehittää myös entises-

tään ottaen mukaan enemmän kehon ilmaisuun liittyviä harjoituksia. 

Laajemmin nähtynä kehotyöpajan hyödyntäminen ja soveltaminen tuo kuvataiteen op-

piaineessa uuden, taiteen ilmaisuja laajentavan ulottuvuuden. Näen kehon ilmaisun ja 

omakuvallisen visuaalisen ilmaisun yhdistämisen soveltuvan luontevasti osaksi kuvatai-

teen oppiainetta. Etenkin itse voin tulevana kuvataidekasvattajana hyödyntää kehotyö-

pajan sisältöjä omassa opetuksessani. Myös kehotyöpajaan osallistuneilla kuvataidekas-

vatuksen opiskelijoilla on nyt valmiudet hyödyntää työpajassa käytettyjä tehtäviä omas-

sa tulevassa opetuksessaan sekä myös oman ruumiinkuvan tarkastelussa jatkossa.  
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Tutkimuslupa-anomus                   LIITE 1 

24.11.2014 

Lapin yliopisto 

Tutkimuksen ohjaaja: Professori, TaT, Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto, Taiteiden tiede-

kunta, Kuvataidekasvatus. 

Teen pro gradu-tutkielmaa Lapin yliopistossa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmas-

sa. Aiheeni liittyy kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ruumiinkuvaan ja kerään aineis-

toni kyseisen alan opiskelijoilta kaksi päivää kestävässä työpajassa Lapin yliopiston 

tiloissa. 

Aineiston käsittelyä varten dokumentoin työpajaa ja siellä tuotettua materiaalia nauhoit-

taen puhetta ja videokuvaten työpajaa. Tutkielmassani käyttämä aineisto tulee sisältä-

mään tekstin ohella työpajaan osallistuneiden kuvallisia tuotoksia. Työpajan aikana tuo-

tetut työt dokumentoin valokuvaamalla. Dokumentteja käytetään vain tutkimukseni tar-

koituksiin. Teetän työpajaan osallistujille myös kirjalliset haastattelut. Valmiissa tutki-

muksessa ei mainita työpajaan osallistuneiden oikeita nimiä. Tutkielmassa käyttämäs-

säni aineistossa huolehdin työpajaan osallistujien anonymiteetistä. 

Annan luvan käyttää työpajassa tuottamiani kuvallisia ja kirjallisia materiaaleja Maria 

Leskisen pro gradu-tutkielmassa. [   ] 

Annan luvan käyttää työpajan aikana dokumentoitua materiaalia Maria Leskisen pro 

gradu-tutkielmassa. [   ] 

Allekirjoitus ja nimenselvennös 

___________________________________ 

Lisätietoja: Maria Leskinen 

marleski@ulapland.fi 

 

 

 

 



Kehotyöpaja                       LIITE 2 

 
1. Päivä  
24.11.2014 
 
Tutkimuslupa-anomus 
A. Valokuvamuistelutehtävä 
Keskustelua  

Miksi valitsit tämän kuvan? 
Mitä kuvassa tapahtuu? 
Millaisessa asennossa olet tässä kuvassa? Miksi? 
Onko asento sinulle luonteva? 

Kirjalliset haastattelukysymykset 
Liikeharjoitus: Vapaata liikkumista tilassa ja oman kehonkielen havainnointia.  
Piirustusharjoitukset 
1. Omakuva ulkomuistista 
2. Omakuva tunnustellen 
3. Omakuva peilin kautta ja ruumiin havaintojen merkkaus 
B. Kehomaalaus ja valokuvaus 
Maalataan kolme merkittävintä kuvaan merkattua kohtaa, joita haluaa kehittää itsessä. 
Otan valokuvan maalatusta osallistujasta. Osallistuja voi mennä haluamaansa itselle 
luontevaan asentoon.  
Muistutus! 
Tarkkaile muutaman päivän aikana omaa kehonkäyttöäsi ottaen huomioon ensimmäisen 
päivän aikana tehdyt harjoitukset. 
 
2. päivä 
27.11.2014 
 
B. Edellisen päivän valokuvamuistelutehtävä 
Keskustelua valokuvista kuten ensimmäisenä päivänä 
Kirjalliset haastattelukysymykset 
Liikeharjoitus: Vapaata liikkumista tilassa ja kehon havainnointia.  
Piirustusharjoitus 
4. Pari piirtää toisen 
Piirtäjä merkkaa kuvaan mielestään upeat alueet piirrettävästä.  
C. Kehomaalaus ja valokuvaus  
Pari maalaa toisesta kolme kohtaa, jotka hän merkkasi piirustukseen. Sitten pari ottaa 
valokuvan toisesta. 
Kirjalliset haastattelukysymykset 
 

 

 

 

 



Haastattelukysymykset tehtävään A                      LIITE 3 

Valokuvamuistelu 

24.11.2014 

 

Nimi:_________________________________________________ 

1. Miksi valitsit tämän kuvan? 

 

 

Palauta mieleen kuvanottohetki. 

2. Mitä kuvassa tapahtuu? 

 

3. Millaisessa asennossa olet tässä kuvassa? Miksi? 

 

 

4. Onko asento sinulle tyypillinen tai epätyypillinen? Kerro millä tavalla. 

 

5. Yritä muistella millainen olotila sinulla oli kuvanottohetkellä ja kuvaile olotilaa. 

Pohdi oliko olotilalla yhteys kehosi asentoon? Millainen? 

 

 

Voit jatkaa vastauksia paperin kääntöpuolelle. 

 

 



Haastattelukysymykset tehtävään B                       LIITE 4 

Maalattu keho valokuvamuistelu 

27.11.2014 

Nimi: _____________________________________ 

Palauta mieleen kuvanottohetki 

1. Mitkä kehon alueet päätit maalata? Miksi? 

 

 

2. Millaisessa asennossa olet tässä kuvassa? Miksi? 

 

 

3. Onko asento sinulle tyypillinen tai epätyypillinen? Kerro millä tavalla. 

 

 

 

4. Yritä muistella millainen olotila sinulla oli kuvanottohetkellä ja kuvaile olotilaa. 

Pohdi oliko olotilalla yhteys kehosi asentoon? Millainen? 

 

 

 

Voit jatkaa vastauksia paperin kääntöpuolelle. 

 

 



Haastattelukysymykset kehotyöpajasta                     LIITE 5 

27.11.2014    

Nimi:_____________________________ Ikä:____________ Vuosikurssi:________ 

 

1. Palauta mieleesi kehotyöpaja aloituksesta lopetukseen. Kuvaile tunnelmaa työpajas-

sa. 

 

 

 

2. Miten koet kehotyöpajassa käytyjen keskustelujen, toisten palautteen ja omasta ke-

hosta kertomisen toisille vaikuttavan käsitykseesi ruumiinkuvastasi? 

 

 

3. Miten koet 1. Ja 2. päivän valokuvamuistelutehtävien vaikuttavan käsitykseesi ruu-

miinkuvastasi? 

 

 

4. Kuvaile miltä liikkumisharjoitukset tuntuivat yhdistettynä työpajassa tehtyihin kuval-

lisiin harjoituksiin? 

 

 

5. Miten koet piirustusharjoitusten vaikuttavan käsitykseesi ruumiinkuvastasi? ( 1. Ke-

hon piirtäminen ulkomuistista. 2. Kehon piirtäminen tunnustelun kautta. 3. Kehon piir-

täminen peilin kautta 4. Parin piirtäminen. 5. Mallina oleminen kun pari piirtää sinut.) 

 



 

6. Miten koet kehomaalaustehtävien vaikuttavan käsitykseesi ruumiinkuvastasi?  

 

 

 

7. Vastasiko parisi piirtämä omaa ruumiinkuvaasi? Miten? Jos ei, niin mistä luulet sen 

johtuvan?  

 

 

 

8. Koitko vaikutusta omaan ruumiinkuvaasi erityisesti jossain tehtävässä? Missä? Mistä 

luulet sen johtuvan? 

 

 

9. Työpaja oli jaettu kahteen päivään ja työpajapäivien välissä oli kaksi päivää taukoa. 

Kuvaile millainen vaikutus sillä oli ruumiinkuvasi käsittelyyn. 

 

 

 

10: Kun ajattelee työpajaa kokonaisuutena, koetko että sillä oli vaikutusta omaan ruu-

miinkuvaasi? Millaista? Jos et, niin mistä luulet sen johtuvan? 

 

 

11. lisättävää: 



 

 

Voit jatkaa vastauksia paperin kääntöpuolelle. 

 

 

 

Lisäkysymys 

1.12.2014  

 

Lähetetty kaikille tutkittaville sähköpostin välityksellä. 

 

12. Miten tärkeänä koet tulevana kuvataidekasvattajana, että sinulla on ymmärrys omas-

ta ruumiinkuvastasi: a) Itsesi kannalta? b) Oppilaiden kannalta? Miksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALOKUVAT                     LIITE 6 

 

a) Vanha valokuva 

b) Ensimmäisen päivän kehomaalauskuva 

c) Toisen päivän kehomaalauskuva 

 

Suvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suvi a)                                (Suvi b) 

 

                  

 

 

 

 

 



Aino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aino a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aino b)     (Aino c) 

 

 

 



Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sara a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sara b) 

(Sara c) 

 

 

 



Veera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Veera a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Veera b) 

       (Veera c) 

 

 

 

 

 

 



Kaisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Kaisa a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Kaisa b)            (Kaisa c) 

 

 

 

 



Hanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Hanna a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Hanna b)              (Hanna c) 

 

 

 

 



PIIRUSTUKSET                        LIITE 7 

1) Omakuva ulkomuistista 

2) Omakuva tunnustellen 

3) Omakuva peilin kautta ja ruumiin havaintojen merkkaus 

4) Pari piirtää toisen 

Suvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suvi 1)       (Suvi 2) 

 

 

 

 

 

 

 

        

       (Suvi 3) 

 

 



 

Aino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Aino 1)         (Aino 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Aino 3)     (Aino 4) 

 

 



Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sara 1)             (Sara 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sara 3)                     (Sara 4)  

 

 

 

 



Veera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Veera 1)                        (Veera 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   (Veera 3)        (Veera  4) 

 

 

 



Kaisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Kaisa 1)                  (Kaisa 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (Kaisa 3)                      (Kaisa 4) 

 

 

 



Hanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Hanna 1)                                 (Hanna 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (Hanna 3)                     (Hanna 4) 
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