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1. JOHDANTO

Hiihtovaellus on pöydän täydeltä ruokapakkauksia, täyteen pakattuja ahki-

oita, suksien huoltoa, hupun karvakauluksen viimeistelyä ja lainavarusteiden 

haalimista. Se on vaihtelevia tunteita, onnesta väsymykseen ja turhautumi-

seen, hetkessä elämistä ja ympäristölle altistumista. Se on luottamusta it-

seen ja varusteisiin, säätilan jatkuvaa tarkkailua ja reaaliaikaista kosketusta 

siihen. 

Kiinnostuin vaelluksen taiteellisista ja kasvatuksellisista mahdollisuuksista, kun löysin 

kuvataidekasvatuksen kirjallisuudesta vaellustaiteen ja taideperustaisen ympäristö-

kasvatuksen käsitteet. Kokemukseni luokkahuoneisiin sijoittuvasta kouluopetuksesta 

oli oman opettajaidentiteettini kanssa ristiriidassa. Halusin ulos. Halusin opettaa te-

kemällä ja kokemalla. Tämän seurauksena mielessäni heräsi kysymys vaelluksen ope-

tuksellisista mahdollisuuksista. 

Tutkimuksessani tarkastelen hiihtovaellusta taideperustaisen ympäristökasvatuksen 

työmuotona sekä taiteen paikkaa vaelluksella. Tutkimusasetelma syntyy halusta ym-

märtää ympäristövastuullisuuden opettamisen mahdollisuuksia ja taidekasvatuksen 

menetelmien mahdollisuuksia siinä, sekä tarpeesta käsitteellistää vaellukseen kiinnit-

tyviä ympäristökokemuksia. Tutkimus sijoittuu kuvataidekasvatuksen tutkimuksen al-

le ja taideperustaisina tutkimusmenetelminä käytän a/r/tografiaa ja taideperustaista 

toimintatutkimusta. Tutkimuksessa on omaelämänkerrallisia piirteitä ja sen aineisto 

syntyykin tutkijan omista kokemuksista hiihtovaelluksen kontekstissa. Tutkimuksessa 

taideperustaisen ympäristökasvatuksen, vaellustaiteen ja ympäristöestetiikan tutki-

musalueet yhdistyvät nykytaiteen ja kuvataidekasvatuksen tutkimuksen kautta. 

Tutkimuksessa pyrin etsimään yhdistäviä tekijöitä, keskeisiä teemoja ja kohtaamis-

pintoja taideperustaisen ympäristökasvatuksen, taiteen ja vaeltamisen välille hiihto-

vaelluksen kontekstissa. Tutkimuksen pääpaino ei ole vaelluksen tarkastelemisessa 

taiteena, vaan katse on kohdistunut kuvataidekasvatukseen ja taideperustaiseen ym-

päristökasvatukseen sekä taiteen mahdollisuuksiin ja keinoihin näillä kentillä.

Tavoitteenani on tarkastella itselleni harrastuksena tuttua vaeltamista käsitteellisesti 

ja analyyttisesti, sekä etsiä omien kokemusteni kautta eväitä taideperustaisen ympä-
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ristökasvatuksen käyttämiseen opetustyössä ja vahvistaa näin omaa opettajaidenti-

teettiäni. Pyrin päättämään tutkimuksen analysoituun ehdotukseen siitä, millä tavoin 

hiihtovaellus voisi soveltua taideperustaisen ympäristökasvatuksen työmuodoksi. En 

ole luomassa uutta opetusmenetelmää, mutta näen, että tulevaisuudessa taideperus-

taiset menetelmät ja ympäristökasvatuksen tavoitteet voisivat sisältyä tasavahvoina 

ilmiöpohjaiseen ja oppiaineiden rajat ylittävään kasvatus- ja opetustyöhön.

Tarkastelen gradussani hiihtovaellusta taideperustaisen ympäristökasvatuksen työ-

muotona. Etsin vastausta siihen, miten taide vaelluksella ilmenee, ja miten se voi-

daan tuoda yleisön nähtäväksi. Lisäksi tarkastelen sitä millaisia oppimisen paikkoja 

talvi ja hiihtäminen vaellukselle luovat. Näistä näkökulmista, tekemäni hiihtovaelluk-

sen, taiteellisen analyysin sekä sen esittämisen kautta pyrin tuottamaan analysoidun 

ehdotuksen siitä, mitä hiihtovaellus voi olla osana taideperustaista ympäristökasva-

tusta.

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat taideperustaiset menetelmät, ympäristökas-

vatus, kuvataidekasvatus, vaellus, vaellustaide ja talvi.

Tutkimuksen näkökulma nousee sekä ympäristökasvatuksen että taidekasvatuksen 

ajankohtaisista tutkimuksista. Sekä yleisemmin yhteiskunnassa että taidekasvatuksen 

kentällä ympäristökasvatus nähdään ajankohtaisena kasvatuksen osa-alueena, joka 

heijastelee nykypäivän kulttuuriamme. Päivi Takalan (2014) mukaan taide ja taidekas-

vatus voivat vastata ympäristön tutkimisen ja ymmärtämisen kulttuuriseen tarpee-

seen. Esillä on myös ajatus, että nykypäivän lapset ja nuoret ovat vaarassa vieraan-

tua luonnosta ja kulttuuriperinnöstään esimerkiksi sisätiloihin keskittyvän ajankäytön 

ja teknologiapainotteisen kulttuuriperintöön tutustumisen vuoksi. (Takala 2014, 145, 

166)

Ympäristökasvatuksen ajankohtaisuus linkittyy myös Suomessa käsillä olevaan siirty-

mäkauteen teollisesta myöhäisteolliseen aikaan, mikä näkyy luonnonvarojen käytös-

sä. Jarno Valkonen (2013) nostaa esiin Rannikon ja Ederin huomiot, joiden mukaan 

nykypäivän luontoympäristöt ovat teollisuuden raaka-aineiden lisäksi myös kulutta-

misen ja harrastamisen paikkoja ja luonnossa liikutaan entistä useammin juuri vapaa-

ajalla. Tämän muutoksen myötä myös ihmisten luontosuhde on muutoksessa. Sitä 
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määrittävät entistä useammin turistiset käytännöt, kuten ”käveleminen, kiipeily, ret-

keily ja virkistyskäyttäytyminen”. Näin luonnosta tulee ympäristöpalveluiden tuotta-

ja, kulutuksen ja elämysten kohde ja lähde. Myös globaalien ympäristöongelmien tie-

dostaminen on lisännyt kiinnostusta luontoa kohtaan. (Valkonen 2013, 5)

Tutkimuksen omaelämänkerrallinen näkökulma ja aineiston kerääminen itse vaelta-

en ovat valikoituneet tutkimuksen tekemisen tavaksi omien vahvuuksieni perusteel-

la. Aikataulusyistä aineistonkeruu on sijoittunut kevättalveen ja vaeltajana minulla 

on riittävästi tietoa ja taitoja sekä aikaisempaa kokemusta haastavaankin talvivael-

lukseen. Sen sijaan omat retkeily- ja ohjaustaidot eivät ole riittävät esimerkiksi työ-

pajan tai opastetun vaelluksen vetämiseen talvella. Myös Susanna Lappi (2010) on 

nostanut saman asian esille kasvatustieteen pro gradussaan, jossa hän on tarkastellut 

erämelontaa ja vaellusretkeä pedagogisten oivallusten lähteenä. Lapin mukaan oppi-

lasryhmien kanssa luonnossa toimimisen edellytyksenä ovat ohjaajan hyvät luontolii-

kunta- ja retkeilytaidot. (Lappi 2010, tiivistelmä.) Tutkimuksessa keskityn vaellukselta 

syntyviin kokemuksiin ja vaelluksella ilmenevään taiteeseen, sekä näiden ilmiöiden 

käsitteellistämiseen ja ymmärtämiseen teorian avulla. Tulevaisuutta ajatellen uskon 

tämän tutkimusprosessin vahvistavan kuvataideopettajan identiteettiäni ja lisäävän 

valmiuksia taideperustaisen ympäristökasvatuksen menetelmien käyttämiseen ope-

tustyössä. Talvi ja pohjoisuus tuovat tutkimukseen tarvittavan rajauksen, paikallisuu-

den ja ainutlaatuisuuden. Käveleminen muuttuu hiihtämiseksi ja talvinen ympäristö 

tuo oman luonteensa niin havaitsemiselle, ympäristökokemukselle kuin käytännön 

toimillekin.
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2. POHJOISUUS JA LAPPI TUTKIMUKSEN KONTEKSTISSA 

Pro graduni fyysistä toimintaympäristöä määrittää keskeisesti pohjoisuus. Lapin yli-

opisto on Suomen pohjoisin yliopisto ja Rovaniemi Lapin pääkaupunki. Myös vael-

lusharrastukseni on alusta alkaen keskittynyt Suomen Lappiin. Pro graduun liittyvä 

hiihtovaellus sijoittui maantieteellisesti Enontekiön kunnan alueelle, metsä- ja tun-

turilapin rajapintaan. Sen lähtöpiste on Enontekiön kuntakeskuksessa Hetassa, jos-

ta hiihdämme pohjoiseen Pöyrisjärvelle, ja sieltä Näkkälän kylän kautta takaisin Het-

taan. Vaellusreitti ylittää mäntymetsävyöhykkeen pohjoisrajan, joka sijaitsee Hetan 

pohjoispuolella, ja kulkee pääasiassa tunturikoivuvyöhykkeellä, jonka 600 metrin kor-

keudella kulkevaa metsänrajan ylitämme avotuntureilla hiihtäessä (Kärnä 2013, 18). 

Vaellusympäristöä määrittävät siis alkumatkasta havumetsät, myöhemmin koivikot, 

suot ja tunturiylängöt sekä Pöyrisjärvi, joka on toinen Enontekiön suurimmista järvis-

tä. Kulttuurisesti vaellusreitti asettuu Saamelaiseen kulttuuriympäristöön. Pöyrijärven 

erämaa-alueella on vuosisatojen ajan harjoitettu kalastusta ja metsästystä. Myöhem-

min poronhoidosta on tullut tärkeä elinkeino ja alueella onkin osan vuodesta asutut 

Pöyrisjärven ja Kalkujärven lapinkylät ja kesämerkitysalueet (Kärnä 2013, 34).  

Myös talvi määrittää vaellusympäristöä, onhan Enontekiön kesä lyhyt ja talven lumi-

määrät Suomen suurimpia (Kärnä 2013, 18). Vaellus sijoittuu maaliskuun alkupuolel-

le, joka on Lapissa kantohankien ja auringonpaisteen aikaa. Hiihdämme kohti lähes-

tyvää kevätpäivän tasausta. Vielä on talvi, yöt ovat kylmiä eikä auringon lämpö yllä 

lumen pintaa syvemmälle. Valoa kuitenkin riittää jo koko päiväksi.

Vuosia jatkunut retkeilyharrastukseni nousee tutkimuksen taustatiedoksi ja Lappiin 

kohdistuvan kiinnostukseni yhdeksi lähteeksi. Harrastuksen kautta olen tutustunut La-

pin eri alueisiin, opetellut kulkemaan luonnossa eri vuodenaikoina ja oppinut paljon 

itsestäni; kokemusteni kautta on syntynyt suhde tutkimusmaiseman – Lapin luonnon 

– kanssa. Leena Valkeapää (2011, 35) kuvaa retkeilyn merkitystä omalle väitöstutki-

mukselleen ja kirjoittaa, kuinka retkeillessä ympäristö on tullut kohdatuksi henkilö-

kohtaisesti elettynä tilana. Jaan tämän Valkeapään kokemuksen myös omissa vael-

luskokemuksissani: ”Retkeillessäni olen tuntenut maiseman mittasuhteet jäsenissäni. 

Olen tuntenut vuodeaikojen vaihtelun ja erilaisten säiden kosketuksen ihollani” (Val-

keapää 2011, 35). Myös ystäväni Jenni, jonka kanssa lähden tutkimukseen sisältyväl-

le hiihtovaellukselle, on tärkeä tietolähteeni. Hän asuu Hetassa ja hänen kontaktiensa 
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myötä olen itsekin kohdannut paikallista, läheisesti luontoon sidoksissa olevaa elä-

mäntapaa esimerkiksi kesäisen vasanleikkuun merkeissä. Vaelluskaverini tieto Pöyris-

järven alueesta korostuu, koska en ole ennen tutkimukseen sisältyvää hiihtovaellusta 

liikkunut itse tuolla alueella. Tältä osin vaellusmaasto on minulle koettuna tuntema-

ton, vaikka se sisältääkin aikaisemmilta vaelluksilta tuttuja, Lapille tyypillisiä piirteitä 

ja olosuhteita. Näiden kokemusten valossa tiedostan, että katson vaellusympäristöä 

ja sen kulttuuria ulkopuolelta ja että siinä on paljon tekijöitä, jotka eivät näy minulle 

tai joista en ole tietoinen.

Pohjoisuus kiinnostaa yhteiskunnassa myös laajempana ilmiönä. Arktiset luonnon-

varat ja pohjoisen ainutlaatuiset, vielä jäljellä olevat erämaa-alueet herättävät sekä 

taloudellista, geopoliittista että ekologistakin kiinnostusta (mm. Kuusikko 2013, 5). 

Patrick Huse (2013) korostaa pohjoisen merkitystä globaaleissa ilmiöissä, kuten ilmas-

tonmuutoksessa, koska Arktiset alueet ovat kaikkein herkimpiä planeetan tilan muu-

toksille. Myös pohjoisen kulttuuri ja historia kiinnostavat, vaikka globalisaation myötä 

maailmasta onkin tullut enemmän samanlainen ja paikallisuuden ja paikallisen tietä-

misen arvostus on laskenut. Pohjoinen identiteetti määrittyykin ensisijaisesti maan, 

ympäristön ja paikallisen tietämyksen kautta, koska harvaan asutussa ja karummassa 

elinympäristössä maan merkitys korostuu. (Huse 2013, 14)

Pohjoinen ja Lappi merkitsevät tutkimuksen konkreettista, hiihtovaellukselle sovel-

tuvaa ympäristöä. Ympäristö on tarpeeksi harvaan asuttua, helppokulkuista tuntu-

rimaastoa, jossa lunta on riittävästi, talvi on pitkä ja sääolosuhteet paikoin ankarat. 

Nämä seikat mahdollistavat kahdeksan päivän vaelluksen toteuttamisen. Samalla ym-

päristö on myös Saamelaista kulttuuriympäristöä, joka omaleimaisuudellaan haastaa 

minut tutkijana huomioimaan sen ja paljastaa oman ulkopuolisuuteni suhteessa sii-

hen. Pohjoinen on myös omaa koettua lähiympäristöäni, johon haluan tutkimukseni 

sitoa. Se on elettynä tuttu, ainutlaatuinen ja minulle tärkeä. Talvi ja pohjoisuus ovat 

keino palata yksinkertaisen ympäristösuhteen äärelle; paikallisesti, kokemuksellisesti 

ja esteettisesti. 
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3. TEOREETTISET SUUNTAVIIVAT

Tässä luvussa avaan tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Luvun alkuun avaan lyhyesti ym-

päristön ja luonnon ongelmallisia ja toisiinsa liittyviä käsitteitä. Käsittelen ympäristö-

kasvatuksen ja taidekasvatuksen suhdetta taideperustaisten sovelluksien ja nykytai-

teen kautta ja avaan kävelyä ja vaellusta monista eri näkökulmista. Siirryn retkeilystä 

ja vapaa-ajan harrastuksesta kohti ympäristö- ja paikkakokemusta, ajattelua ja moni-

aistisuutta ja päädyn tarkastelemaan vaellusta taiteena. Teoria-luvun lopuksi tarkas-

telen talvea ja pohjoisuutta vaelluksen toimintaympäristönä tämän tutkimuksen kon-

tekstissa.

3.1 Ympäristön ja luonnon määrittelyä

Ympäristö ja luonto ovat monimerkityksellisiä käsitteitä, joiden välinen eroa ei myös-

kään ole helppo määrittää. Yrjö Haila ja Ville lähde (2003, 13-14) esittävät tiivistetys-

ti ympäristön ja luonnon välisen eron sillä, että ympäristö ympäröi ja luonto on kaik-

kialla läsnä, eikä sijoitu tietyn pisteen ympärille. Ympäristön käsite voidaan ymmärtää 

vain kontekstista käsin ja sen määrittyminen on sidoksissa paikkaan ja aikaan (Haila & 

Lähde 2003, 13-14, Karjalainen 2013, 17). 

Kaikkialla läsnä oleva luonto määrittyy kulttuuristen kokemusten kautta. Olemme ih-

misinä myös osa luontoa, ja siksi luonnon määritteleminen on aina kulttuurisesti vä-

rittynyttä emmekä pysty erottamaan luontoa ja kulttuuria toisistaan. (Haila & Lähde 

2003, 14) Ympäristöfilosofi Arnold Berleantin (2006) mukaan länsimainen kulttuuri 

kantaa mukanaan käsitystä luonnosta ihmisen ulkopuolisena vastustajana ja valloit-

tamisen kohteena. Tällainen luontokäsitys pohjautuu ihmisjärjen ja voiman korosta-

miseen, sekä käsitykseen mielen ja ruumiin erillisyydestä. Vastakkainen käsitys luon-

nosta sulauttaa ihmisen osaksi sen laajaa kokonaisuutta. Tällöin ihminen ja luonto 

nähdään yhtenäisten olosuhteiden toisiaan täydentävinä piirteinä. Berleantin (2006) 

mukaan tällaisessa luontokäsityksessä ihminen ymmärtää paikkansa luonnon järjes-

telmän sisällä, mikä näkyy luonnon määräysvaltaa kunnioittavana olemisena ja toi-

mintana. (Berleant 2006, 93-95)

Berleant (2006) toteaa, että pyrkimys täydelliseen yhteyteen ja luonnon ymmärtä-

miseen kaiken kattavana edellyttää luonnonmuodostelmien, suurkaupunkien raken-

nelmien, tunnettujen maisemien ja urbaanien näkymien asettamista samalle viivalle, 
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yhtä arvokkaiksi ja samanlaisia tunteita herättäviksi. Tällaisen luontokäsityksen mu-

kaan ”luonto on kaikki mitä on” ja mikään ei ole vierasta tai ulkopuolista. Näin luonto 

näyttäytyy jatkuvana ja kokonaisvaltaisena prosessina, johon ei liity arvottavia mer-

kityksiä. Tämä käsitys ottaa huomioon sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Berleantin 

(2006) mukaan meidän on hyväksyttävä luonnon kaikenkattavuus, jolloin voimme toi-

mia sen mukaisesti. ”Järjestelmämme saattaminen tasapainoon edellyttää ihmiseltä 

myös nöyryyttä olla puuttumatta siihen, mitä ei ymmärrä.” Kaikenkattavan luonto-

käsityksen Berleant (2006) rinnastaa ympäristön käsitteen laajimpaan merkitykseen. 

Hänen mukaansa ympäristö on ”luonto koettuna, luonto havaittuna”. (Berleant 2006, 

95-97)

Globaalin ympäristöongelman myötä kasvanut huoli on hämärtänyt ympäristön ja 

luonnon käsitteiden eroa ja ympäristöllä tarkoitetaan entistä useammin ”maapallon 

luonnon elinvoimaan kokonaisuudessaan”. Ympäristöstä on näin ollen tullut yleiskä-

site, joka kuvaa koko koko ihmiskunnan ympäristöä. (Haila 2003, 14; 2004, 9) Tim In-

gold (2003) näkee, että ympäristön ja luonnon käsitteiden globaali käyttö abstrahoi 

niitä ja siten etäännyttää ne ihmisten konkreettisesta maailmasta. Tämä johtaa siihen, 

että ihmisten eletty ja koettu maailma eroaa radikaalisti siitä maailmasta, josta pu-

hutaan maapallon ja globaalin maailman käsitteillä. Ingoldin (2003) mielestä monien 

ympäristöongelmien taustalla on ajatus maapallon laajuisesta ympäristön yleiskäsit-

teestä, joka vieraannuttaa ihmiset eletystä maailmasta. (Ingold 2003, 150, 165)

Luonnon ja ihmisen suhde

Valkosen (2013, 7-8) mukaan luontosuhde voidaan ymmärtää laajasti kaikkena ihmi-

sen toimintana, koska ihmisen olemassaolo on kauttaaltaan sidoksissa luontoympä-

ristöön, esimerkiksi hengittämisen, kasvun ja ravinnon kautta. Ihminen ei ole kuiten-

kaan jatkuvasti riippuvainen kaikesta luonnosta, koska luonto on niin moninainen ja 

suuri ilmiö, että sitä ei voida tarkastella kokonaisuutena. Ihminen on siis aina suh-

teessa johonkin paikallisesti määrittyneeseen luontoon. (Valkonen 2013, 7-8) Myös 

Ingold (2013, 149) näkee, ettei yhtenäistä luontosuhdetta ole olemassa. Ympäristö-

estetiikan professori Yrjö Sepänmaa (2014) jakaa luontosuhteen kolmeen erilaiseen 

malliin; kohtaamiseen, toiminnalliseen ja jälkien jättämiseen (Sepänmaa 2014, 22). 

Kuvaan seuraavasti lyhyesti näitä malleja, keskittyen enemmän kolmanteen – jälkien 

jättämiseen. 
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Kohtaamisessa on kaksi osapuolta: ihminen ja luonto. Ihminen on ruumiiltaan sidok-

sissa luontoon eikä voi elää ilman sitä, mutta henkisesti hän eroaa luonnosta. Sepän-

maa (2014) nostaa esimerkiksi syväekologisen ajattelun, joka haastaa ihmiskeskeisen 

näkemyksen ja nostaa luonnon etusijalle. Kohtaaminen näkyy konkreettisesti katso-

misen tavoissa. Kun luontoa katsotaan, ympäristöstä luodaan ihmisen tai eläimen kal-

tainen subjekti. Katsomiseen painottuvaan maiseman kohtaamisen perustilanteen 

Sepänmaa paikantaa kansallismaiseman käsitteeseen ja maiseman kanssa kasvokkain 

olemiseen. (Sepänmaa 2014, 22–23)

Toiminnallinen lähestymistapa on luonnon rinnalle asettumista. Sepänmaan (2014) 

mukaan luonnosta puhutaan ”hoivakielellä”, luonto tarvitsee hoivaa luonnon muok-

kaamisen ja väärien menettelytapojen myötä syntyneessä tappiossaan. Markkinoin-

nissa tätä hoivan tarvetta käytetään hyväksi ja ”luonto kiittää” -tyyppisten mainos-

lauseiden avulla luontotietoisuuden trendiä hyödynnetään. Sepänmaan mukaan uusi 

puhumisen tapa on ”palvelukieli”. Puhutaan ekosysteemipalveluista ja siitä, kuinka 

luonto tarjoaa virkistystä, hyvinvointia ja terveyttä. Vastavuoroisesti ihmisen velvolli-

suus on hoitaa ja huolehtia luonnosta. Sepänmaa näkee tämän keskinäisenä riippu-

vuutena, vuorovaikutuksena joka johtaa vastavuoroisuuteen. Palvelijan ja palveltavan 

suhde on kuitenkin hierarkkinen, ja siksi palvelusanasto on ristiriitainen ja näyttää ih-

misen luontoa korkeampiarvoisena. Ihannetilassa yhteistyö kuitenkin hyödyttää mo-

lempia osapuolia ja toiminnan lähtökohtana on toisen osapuolen itsearvoinen kunni-

oitus. (Sepänmaa 2014, 25)

Jälkien jättäminen voi olla aineellista tai henkistä, ulkoista tai sisäistä. Kaikesta jää jäl-

ki, se syntyy kulkiessa, ajatellessa ja puhuessa. Jäljen jättäminen voi olla positiivista tai 

negatiivista, sekä persoonallista. Yhteistyö ja symbioosi muodostavat mahdollisuuden 

luonnon toimintamekanismien ymmärtämiseen, huomioonottoon ja kunnioitukseen. 

Sen sijaan yksipuolisessa ekosysteemien muokkaamisessa vaarana on hallitsematto-

man ja haitallisen kehityksen synnyttäminen. Onko luonto materiaalien tarjoaja, vai 

riiston kohde, mitä on kestävä kehitys ja mikä tai kuka siinä kehittyy, Sepänmaa (2014) 

kysyy. Onko ympäristöhuoli yleistä huolestumista vai huolenpitoa kumppanista – ym-

päristöstä? (Sepänmaa 2014, 26–27)

Myös luonto tuottaa jälkiä, joita voimme lukea. Eläimen jäljet ovat havaittavissa sekä 

visuaalisesti että hajujen perusteella. Luonnon aikaisemmat jäljet näkyvät esimerkiksi 
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puun vuosirenkaissa ja pisimmillään tähtitaivaalla. Sepänmaan (2014) mukaan viime-

aikainen jälkipuhe on laajentunut. Puhutaan vesi- ja hiilijalanjäljestä ja digitaalisista 

jäljistä ja toivottava kehitys on se, että tuotetut jäljet olisivat mahdollisimman kevyi-

tä ja huomaamattomia. Konkreettisten ja ympäristössä pitkäänkin näkyvien jälkien li-

säksi ihminen tuottaa kulttuurisia jalanjälkiä, jotka koetaan positiivisiksi. Näitä jälkiä 

tuottaa niin tiede kuin taidekin. Kalliopiirrokset ja ihmisen ensiaskeleet kuussa ovat 

molemmat kulttuuriperintöämme joilla on symbolinen merkitys. Kulttuuriperintö on 

ihmisen yksin tuottamaa ja koskematon luonto viimekädessä mahdollistaa sen. Sik-

si luonnon pitäisi olla suojelun kohteena itseisarvoisesti ja luonnonperintönä, mutta 

myös kulttuurin mahdollistajana. Sepänmaan mukaan rakentaessaan uutta kulttuuri 

tuhoaa itseään, kerrostuessaan luonnon ja kulttuurin aikaisempien vaiheiden päälle. 

(Sepänmaa 2014, 27–30)

Jälkien jättämiseen liittyvät esteettiset ja eettiset kysymykset. Ihmisten jättämät jäljet 

– kauniit teot – koetaan hyvinä ja kauniina silloin, kun se edistää hyvinvointia ja viih-

tyvyyttä. Sama arvottaminen toimii niin ihmisten kuin ihmisen ja luonnonkin välillä. 

Jäljissä on kyse myös menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Jäljet ovat aktiivisuuden ja 

toiminnan osoituksia ja kertovat meistä tuleville sukupolville. Ihminen ja luonto eivät 

siis ole ainoa vastapari, vaan ihminen ja ihminen – mennyt ja tuleva – ovat myös vas-

takkaisessa asemassa. Ideaali ja tavoiteltava tilanne on sellainen, jossa ihminen on ta-

sapainossa itsensä ja luonnon kanssa – jättäessään jälkeensä positiivisen jäljen. (Se-

pänmaa 2014, 30–31)

Valkosen (2013, 7) mukaan yksilön toiminta vaikuttaa arvoja ja asenteita voimakkaam-

min luontosuhteen syntymiseen ja ympäristötietoisuus ei välttämättä selitä käytän-

nön toimintatapoja. Jorma Hemmi (2005, 319) korostaa sitä, miten luontosuhdetta 

tarkasteltaessa luonnossa toimiminen ja luonnossa kokijan kehollisuus on usein jätet-

ty taka-alalle, keskittyen luontoon liitettävien arvojen ja tunteiden tarkasteluun. Val-

keapää (2014, 150) kirjoittaakin, kuinka luonto jatkuvasti muuttuvana muuttaa myös 

ihmisen suhdetta siihen. Valkeapään mukaan luontosuhde syntyy enemminkin kysy-

myksistä. Se on liikkuva ja avoin, ”valppautta ja olosuhteiden kuuntelemista”. (Valkea-

pää 2014, 150-151) Tutkimuksessani luontosuhde ilmenee vaeltajan kehollisessa suh-

teessa vaellusympäristöön, Hemmin (2005, 319) ja Valkeapään (2014, 150) ajatuksia 

mukaillen. Tarkastelen myös vaeltajan esteettisiä ja konkreettisia jälkiä luontosuhteen 

määrittäjänä.
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3.2 Ympäristökasvatus osana kuvataidekasvatusta

Seuraavissa luvuissa tarkastelen ja avaan ympäristökasvatuksen keskeisiä sisältöjä se-

kä ympäristökasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteneväisyyksiä. Tarkastelen myös tai-

teen, estetiikan ja taidekasvatuksen rooleja taideperustaisessa ympäristökasvatuksen 

erilaisissa toteutuksissa, kuten paikkasidonnaisessa taidekasvatuksessa. Taideperus-

taisen ympäristökasvatuksen teoriaosuus päättyy pohdintaan nykytaiteen ja taide-

kasvatuksen mahdollisuuksista ympäristövastuullisuuden opettamisessa.

3.2.1 Ympäristökasvatuksen määrittelyä 

Ympäristökasvatus on monitieteinen lähestymistapa ihmisen ja ympäristön suhtee-

seen. Nykypäivän ympäristöä koskevat teemat ovat laajoja ja monimutkaisiakin ja 

niiden merkityksellisyys on lisääntynyt. Ihmisen paikan hahmottaminen suhteessa 

ympäristökysymyksiin on haastavaa ja luonnon tuhoutumisen ja luonnonresurssien 

loppumisen näkökulmasta myös kipeää. Ympäristökasvatuksen monitieteiselle ken-

tälle on tyypillistä tietoisuus maailman tasapainottomuudesta ja huoli tulevaisuudes-

ta. (Valkeapää 2014, 141) Yksinkertaistettuna ympäristökasvatuksen pyrkimyksenä 

on vaikuttaa yksilöiden tai yhteisöjen arvoihin, tietoihin, taitoihin ja toimintatapoihin, 

kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ympäristökasvatuksen tavoitteet käsitte-

levät sekä ekologista, taloudellista, sosiaalista että kulttuurista kestävyyttä. (Yhteinen 

käsitys, 2014) Ympäristökasvatuksen taustalla voidaan nähdä kriittisen pedagogiikan 

kasvatusfilosofisia ajattelutapoja, joiden tavoitteena on katsoa länsimaisessa, kapi-

talistisessa yhteiskunnassa itsestään selvinä pidettyjä asioita uusista suunnista ja va-

pauttaa ihmiset alistavasta vallankäytöstä kohti omaa ajattelua (Heikkinen, Kontinen 

& Häkkinen 2010, 39–43). 

Tutkimusten mukaan ympäristövastuullisesti käyttäytyviä ihmisiä yhdistävät ”ympä-

ristöherkkyys ja myönteinen luontosuhde, ympäristöystävälliset arvot ja asenteet se-

kä tieto ympäristöstä”. Myös kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista on tärkeää. 

Seppo Saloranta (2010) on esittänyt ihmisten ympäristövastuullisuutta selittävät te-

kijät kuviona (Kuvio 1.), jossa kaiken toiminnan perustana on ympäristöherkkyys ja 

myönteinen luontosuhde. Tämän myötä myös toiminnan on mahdollista muuttua 

kestävämpään ja ympäristöä kunnioittavampaan suuntaan. (Saloranta 2010, 164)
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Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteet sisältyvät myös perusope-

tuksen uuteen opetussuunnitelmaan, ja niillä pyritään ympäristökasvatuksen perus-

tavoitteiden mukaisesti ympäristövastuulliseen kasvatukseen (Opetushallitus 2014, 

16). Salorannan (2010) mukaan muun muassa Järvinen ja Cantell ovat tutkimuksis-

saan kuitenkin havainneet, että nuorilla on hyvät tiedot ympäristöasioista, mutta he 

eivät ole kuitenkaan valmiita kestävän elämäntavan edellyttämiin muutoksiin. Salo-

ranta (2010) nostaa selittäväksi tekijäksi tietoon painottuvan kouluopetuksen. Ope-

tukselle on tyypillistä se, että lyhyessä ajassa pyritään omaksumaan paljon tietoa, 

jonka oppimista mitataan kokeilla. Luokkatilaan keskittyvä opetus lisää opetuksen tie-

tokeskeisyyttä kokemusten, elämysten ja tekemällä oppimisen kustannuksella. (Sa-

loranta 2010, 163) Myös Meri-Helga Mantere (1995, 16) korostaa eri kouluaineiden 

sulkeutuneisuuden, yksilöiden erillisyyden ja kilpailun korostaminen sekä irralliseksi 

jäävän faktatiedon arvostuksen lisäävän yksilön ympäristötunnottomuutta.

Saloranta (2010) ehdottaa myönteisen luontosuhteen vahvistamiseksi kouluopetuk-

sessa kokemukseen ja elämykseen keskittyvää ja eri aisteja hyödyntävää oppimisen 

ja opettamisen tapaa. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi luontoretkillä, joissa 

opetus keskittyy havainnointiin ja luonnon kokemiseen, ja tilanteisiin sisältyy tiedolli-

sen oppimisen lisäksi myönteisiä elämyksiä ja vapaata olemista (Saloranta 2010, 164-

166). Hanna Nordström (2004) nostaakin esille Karvisen ja Mustosen määrittelemät 

ohjatun luontoretkeilyn tavoitteet, joihin sisältyvät “luonnon huomaaminen, elämyk-

Ympäristöherkkyys ja myönteinen luontosuhde

Tieto ympäristöstä

Mahdollisuus toimia ympäristön hyväksi

Ympäristövastuullinen käyttäytyminen

Kuvio 1 Ympäristövastuullista käyttäytymistä selittävät tekijät. (Saloranta 2010, 164)
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sellinen kokeminen, elämän kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä yhteenkuulu-

vuus luonnon kanssa” Ohjattu luontoretkeily määrittyy ympäristökasvatuksen ken-

tällä yleensä luontokasvatukseksi, mitä pidetään ympäristökasvatuksen perinteisenä 

osa-alueena (Nordström 2004, 123). 

Luontoretkillä ympäristö toimii opettajana, ja osallistujia ohjataan löytämään omat 

kysymykset ja vastaukset toimintansa avulla (Nordström 2004, 123). Saloranta (2010) 

linkittää tunnetaitojen harjoittelemisen osaksi luontoympäristössä tapahtuvaa oppi-

mista. Hänen mukaansa sisäinen motivaatio ympäristön huomioimiseen edellyttää 

kykyä empatian kokemiseen luontoa kohtaan. Myös henkilökohtainen suhde opittuun 

asiaan tekee siitä oppijalle mielekkään (Saloranta 2010, 165). Luontokasvatuksessa 

rohkaistaankin menemään ja olemaan luonnon keskelle yksin, omaan rauhaan. Ste-

ve van Matren (2008, 90-91) mukaan luonnossa yksin vietetyt hetket luovat voimak-

kaan yhteenkuuluvaisuuden tunteen luontoympäristön kanssa. Ne antavat aikaa ja 

tilaa omille ajatuksille. Tällaisissa luonnon aistimisen kokemuksissa on Nordströmin 

(2004, 125) mukaan vapaus kokea juuri omalla tavallaan, eikä kaikkea koettua tarvitse 

selittää muille, sillä elämysten jakaminen toisille on vapaaehtoista. 

Käytännössä ohjatut luontoretket toteutetaan ryhmille. Tällöin on tarpeen tasapai-

noilla riittävän yksin olemisen ja omien havaintojen sekä ryhmässä toimimisen välil-

lä. Toimivan ryhmän syntyminen, aito yhteistyö ja välitön ilmapiiri vaativat myös ai-

kaa ja sitoutumista sekä ryhmän vetäjältä että jokaiselta ryhmäläiseltä (Nordström 

2004, 124-125). Salonen (2013) huomauttaa, että ohjatussa luontoretkeilyssä pai-

nottuu usein päämääräkeskeisyys, jolloin luonnossa kulkeminen on vain ohimene-

vää toimintaa tietyn päämäärän — luontoelämyksen tai maiseman huippukohdan 

— saavuttamiseksi. Tällöin luonnossa oleminen ei johda sen prosessien ja itsensä ym-

märtämiseen. Salosen mukaan luonnossa oleskelussa täytyy olla varaa muutoksien 

tekemiseen, pysähtymiseen, ajatteluun ja tutkimiseen. (Salonen 2013, 41-42)

Kansallispuistoissa ja Metsähallituksen luontokeskuksissa tapahtuva luonto-opastus 

on osaltaan myös luontokasvatusta. Erityisesti kansallispuistojen luontokohteissa on 

kuitenkin vaarana, että kokemus luonnosta jää kokijan ulkopuoliseksi ja näin sekä bio-

diversiteetiltään että kulttuurisesti ainutlaatuinen luontoympäristö voi näyttäytyä ek-

soottisena ja vieraana. (Nordström 2004, 124) Salosen (2013, 44) mukaan kansallis-

puiston luontokohteet voidaan myös asettaa luontoturismin näyttämöksi, kun niiden 
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saavutettavuus tehdään mahdollisimman helpoksi. Tällöin luonnon moniaistinen ko-

keminen vaihtuu maisemaestetiikaksi ja luontokohteista tulee näyttelyesineitä. 

3.2.2 Kuvataidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen yhteiset juuret

Miten yksilön ympäristösuhteeseen on mahdollista vaikuttaa ulkoapäin? Takala (2014) 

määrittelee abstraktin ympäristösuhteen tulevan näkyväksi tekoina suhteessa ympä-

ristöön. Hän korostaa sitä, että kun ympäristösuhde mielletään prosessiksi, joka on 

alati muuttuva ja siten vaikutuksille altis, siihen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi 

kasvatuksen keinoin (Takala 2014, 145). Berleant (2006) määrittelee ympäristön, ih-

misen ja luonnon jatkumoksi, jossa ihminen on osa prosessia ja kokonaisuutta. Hänen 

mukaansa jako ihmisen sisäiseen ja ulkoiseen elämään ja kokemuksiin on keinote-

koinen. Hän korostaakin ympäristön fyysiskulttuurista; aistimellisesti ja kulttuurisesti 

havaittua todellisuutta, johon ihminen osallistuu kaiken toimintansa kautta (Berleant 

2006, 89-91, 99, 106-107). Takala (2014) näkee erityisesti taidekasvatuksen näkökul-

masta, että ympäristösuhde muodostuu käytännössä suhteena tiettyihin paikkoihin. 

Siksi paikoissa toimimisen ja viipyilemisen kautta konkretisoituva, Ingoldin kuvailema 

yksilön kulttuurisen ymmärryksen ja käytännön tietojen ja taitojen ”ohjattu uudelleen 

löytäminen” on yksi ympäristösuhteen muodostamisen prosessi, jota hyödynnetään 

juuri taidekasvatuksessa (Takala 2014, 164-166). Ympäristökasvatus onkin kuulunut 

1970-luvulta asti kiinteästi osaksi taidekasvatusta ja 90-luvulta alkaen myös paikan 

käsite on yleisemmin sisältynyt taidekasvatuskeskusteluun (Hyry-Beihammer, Hiltu-

nen & Estola 2014, 5).

Ympäristökasvatukseen sovellettava paikkalähtöinen kasvatus on laajempi kasvatuk-

sellinen lähtökohta, joka ei pohjaudu mihinkään tiettyyn teoriaan. Kasvatustieteen 

teksteihin se on Reetta Hyvärisen (2014) mukaan tullut vasta 2000-luvulla, vaikka esi-

merkiksi John Dewey on jo paljon aikaisemmin korostanut lähiympäristön käyttämistä 

opetuksessa ja koulun ulkopuolisen kokemuksen merkitystä osana oppimisprosessia. 

Paikkalähtöisessä kasvatuksessa on nähtävissä piirteitä esimerkiksi kokemuslähtöises-

tä ja ongelmalähtöisestä oppimisesta sekä konstruktivismista ja opetuksen lähtökoh-

tana toimivatkin usein paikallinen yhteisö ja ympäristö. Erityisesti silloin kun kasva-

tuksen tavoitteena ovat kestävään tulevaisuuteen tai osallistavaan kansalaisuuteen 

kasvattaminen, on opetuksessa hyödynnetty paikkalähtöistä kasvatusta. Nykypäivänä 

paikkalähtöinen kasvatus voidaan nähdä vastapainona myös koulutuksen globaalille 
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kehitykselle ja maailmankansalaisten kasvattamistavoitteelle, jonka myötä koulutuk-

sesta on tullut yhä yhteismitattavampaa. Paikkalähtöinen kasvatus korostaa paikalli-

sen tiedon merkityksellisyyttä ja haastaa universaalin tiedon itseisarvon ja merkityk-

sen. (Hyvärinen 2014, 17-18)

3.3.3 Ympäristökasvatuksen taideperustaisia sovelluksia

Mitä lisäarvoa taide tuo ympäristökasvatukseen? Taiteen avulla on mahdollista yhdis-

tää kokemus ja elämys tietoon, jolloin ymmärrys ympäristöstä ja samalla itsestä syve-

nee (Jokela 1999, 14). Filosofi Juha Varto (2001, 8-9) kirjoittaa, kuinka meidän konk-

reettinen side maailmaan ja sen myötä toisiimme on esteettinen aistisena. Hänen 

mukaan taiteen tekeminen tekee tekijän ympäristösuhteen ja suhteen omaan itseen-

sä erityiseksi, niin että maailma ja ympäristö nousevat tekijää tärkeämmäksi, kokonai-

suudeksi jonka osa tekijä itsekin on (Varto 2001, 63-64). Kokonainen maailmasuhde 

on Varton (2001) mukaan kehollinen ja henkilökohtaisesti koettu, jolloin siihen sisäl-

tyy ymmärrys siitä, että olemme osa maailmaa, maata ja kasvua ja vasta tämän jäl-

keen tulevat pää ja ajattelu. Tällaisen maailmasuhteen kautta voi myös kokea luonnon 

valtavuuden ja käsittämättömyyden. (Varto 2001, 8-9, 63-64, 67) 

Suomalaisessa taidekasvatuksessa on Mantereen (1995, 2004) kehittämän taidepe-

rustaisen ympäristökasvatuksen lisäksi sovellettu myös muita ympäristökasvatukselli-

sia toimintatapoja. Mirja Hiltunen ja Timo Jokela ovat esittäneet Lapin yliopistosta kä-

sin Pohjoisen Suomen näkökulman taiteen ja ympäristön yhdistämiseksi (Varto 2014, 

10; Hiltunen & Jokela 2014, 78-106) ja Jan van Boeckel on väitöstutkimuksessaan luo-

nut päivitetyn version Mantereen kehittämälle menetelmälle (Varto 2014, 10). Sekä 

Aalto-yliopistossa että Lapin yliopistossa ympäristötaidekasvatushankkeissa ja -tutki-

muksissa on painotettu yhteisötaiteen ja nykytaiteen näkökulmia (Kallio 2008, 112–

113, Hiltunen & Jokela 2014, 78). 

Taideperustainen ympäristökasvatus

Mantereen (1995, 2004) mukaan taideperustaisen ympäristökasvatuksen perusteet 

muodostuvat ekologisesta tietoisuudesta ja siihen yhdistyvistä henkilökohtaisesta 

herkkyydestä ja kokemuksista. Hän pitää tärkeimpänä palaamista perustuntemusten 

ja havainnoinnin taidon sekä itsen ja toisen kuuntelun äärelle. Tällöin toinen voi ol-

la toisen ihmisen lisäksi myös ei-inhimillinen luonto. Tämä vaatii pysähtymistä: hiljai-
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suutta, aikaa sekä fyysistä ja psyykkistä turvallisuuden tunnetta. (Mantere 2004, 2; 

1995, 16) 

Mantereen (1995) mukaan taideperustainen ympäristökasvatus on parhaimmillaan 

silloin, kun taiteellinen ajattelu ja asenne läpäisevät toiminnan ja kulloisenkin projek-

tin kokonaisuudessaan. Tällöin taiteelle ominaiset havaitsemisen, kokemisen ja ajat-

telun tavat värittävät koko ympäristökasvatusprosessia (Mantere 1995, 11). Näen, et-

tä taideperustaisen ympäristökasvatuksen keskiöön voidaan nostaa aistisuus ja keho, 

jotka Varto (2014) määrittää taitamisen ja taiteen erityispiirteiksi. Ne erottavat tai-

tamisen ja taiteen ajattelemisesta ja reflektoinnista (Varto 2014, 22). Myös Jokelan 

(1999, 14) näkemys esteettisen havainnon merkityksestä tukee tätä ajatusta. Hän kir-

joittaa, kuinka paikkoihin liittyvät ja kokemuksiin pohjautuvat arvot, jotka syntyvät es-

teettisen havainnon kautta, vaikuttavat ympäristössä toimimisen tapoihin. 

Ympäristösuhteen syntyminen ja ekologinen herääminen vaativat vuorovaikutusta 

ympäristön ja yksilön sisäisen välillä. Taideperustaisen ympäristökasvatuksen avulla 

on mahdollista vahvistaa maailmassa ja yhteydessä olemisen kokemusta. Mantereen 

(1995) mukaan ympäristöymmärrystä ja vastuullisuutta voidaan syventää taiteen kei-

noin, omia ympäristökokemuksia ja -ajatuksia ilmaisemalla sekä aistimuksia ja havain-

toja herkistämällä. Taiteelliset elämykset ja toiminta kehittävät näkemisen kykyä ja 

auttavat tietämään ja ymmärtämään. (Mantere 1995, 7, 16) Valkeapää (2014, 148) 

näkee, että juuri tietoisessa virittäytymisessä luonnonilmiöiden vastaanottamiseen 

huomio kiinnittyy havaitsemiseen. Tietoisessa havaitsemisessa on mahdollisuus koh-

taamiseen, jossa Valkeapään sanoin: ”ihminen antaa luonnon olla äänessä ja  kuunte-

lee”. (Valkeapää 2014, 148) 

Paikkasidonnainen taidekasvatus

Taidekasvatuksen kentällä on viime vuosina korostunut paikkasidonnaisen taidekas-

vatuksen suuntaus. Sillä on sama historia ympäristökasvatuksen kanssa ja nykyisistä 

suuntauksista erityisesti kontekstuaalisella ympäristökasvatuksella on monia yhtymä-

kohtia paikkasidonnaisen taidekasvatuksen kanssa. Kontekstuaalinen opetus pyrkii 

sitomaan opiskeltavan aineksen yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja oppilaiden arkeen ja 

korostaa kokemuksen merkitystä oppimisprosessissa. Tältä osin se muistuttaakin suo-

malaisen taidekasvatuksen kentällä tunnettua taideperustaista ympäristökasvatusta 
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(Mantere 1995, 2004) ja sen toiminnallisuuteen perustuvaa lähtökohtaa. (Hiltunen & 

Jokela 2014, 86)

3.2.4 Nykytaide siltana ympäristön ja taiteen/kasvatuksen välillä 

Nykytaiteessa on nähtävissä ympäristökasvatukseen liittyviä ajankohtaisia näkökul-

mia, kuten luontosuhteesta kiinnostuminen (Valkeapää 2014, 141-142)  ja pyrkimys 

luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen (Hiltunen & Jokela 2014, 80). 

Taiteen kautta ympäristökasvatuksen teemat saattavat tulla esille ja ymmärrettäväk-

si yllättävälläkin tavalla. Taiteen voima on sen mahdollisuudessa avartaa ajattelua 

ja avata vaihtoehtoisia näkökulmia inhimillisen kokemuksen ja maailman tulkintaan 

(Anttila 2011, 5, Valkeapää 2014, 141-142).  

Varton (2014, 12) mukaan nykypäivän taidekasvatus on käsitteellistynyt ja yksinker-

taistunut; ”Taide on nyt selvemmin toimintaa aistikokemusten alueella ja sen tietä-

mistä”. Ajattelen, että juuri tässä on taidekasvatuksen ympäristökasvatuksellinen 

mahdollisuus. Varton (2001, 7) mukaan taidekasvatus ei pyri saavuttamaan valmii-

ta ajattelutapoja, vaan pikemminkin avaamaan ja tuomaan näkyväksi kasvatettavan 

omia mahdollisuuksia. Omien mahdollisuuksien esiin piirtyminen voidaan nähdä 

myös voimaantumisena, jota pidetään osallisuuden kanssa erityisen tärkeänä tekijä-

nä ympäristövastuullisen käyttäytymisen syntymisessä (Hiltunen & Jokela 2014, 86-

89). Yksi taidekasvatuksen tavoitteista ja mahdollisuuksista on ohjata näkemään maa-

ilmaa toisin (Anttila 2011, 5, Valkeapää 2014, 141-142). Tämä tavoite konkretisoituu 

esimerkiksi taideperustaisen ympäristökasvatuksen toimintatavoissa (Mantere 1995, 

2004). 

3.3 Vaeltamisen monitieteiset mahdollisuudet

Seuraavaksi tarkastelen kävelyä ja vaeltamista. Vaelluksesta voidaan käyttää myös 

eräretkeilyn, retkeilyn tai ulkoilun käsitteitä, mutta käytän tutkimuksessani vaellus-kä-

sitettä, koska tarkastelen sitä myös moniaistisuuden näkökulmasta, taiteellisena pro-

sessina – vaeltamisen tai kävelemisen taiteena – sekä pedagogisesta näkökulmasta. 

Kävelyä on tutkittu ja käsitelty eri näkökulmista useiden eri tieteenalojen sisällä. Esi-

merkiksi kuvataiteessa ja kaunokirjallisuudessa on pohdittu kävelyn olemusta. Hanna 
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Snellman & Anna Kajander (2014) nostavat esiin Jo Leen ja Tim Ingoldin ajatuksen län-

simaisen kävelykulttuurista, jonka oleellinen osa on ympäristö ja luonto, koska kävely 

hitaana kulkemisen muotona mahdollistaa paremman ympäristön huomioimisen ja 

tuntemisen. Luontoympäristön ja kävelemisen suhdetta on painotettu erityisesti ro-

mantiikassa. Se on ollut keino päästä lähemmäksi aitoa, eli luontoa, ja mahdollisuus 

irrottautua modernista (Snellman & Kajander 2014, 254). Kävely on kuitenkin kult-

tuurisidonnaista ja sen tavat ja reitit opitaan. Käveleminen on samaan aikaan ihmisen 

luonnollinen liikkumisen tapa ja keino olla yhteydessä fyysiseen ja kulttuuriseen ym-

päristöön (Snellman & Kajander 2014, 254).

Kävelyä voidaan käyttää myös tutkimusmenetelmänä. Snellmanin & Kajanderin (2014) 

mukaan Ingold ja Lee ajattelevat, että kävely on sosiaalista toimintaa. He kävelevät se-

kä toisten kanssa että yksin ja yhdistävät siihen autoetnografista pohdiskelua. Heidän 

mukaansa yhdessä kävellessä – yhteisen rytmin kautta – on mahdollisuus näkymättö-

mään jakamiseen. Tällä tavoin tutkija voi tutustua tutkimuskohteeseensa osallistuvaa 

havainnointia käyttäen, kulkien toisten rinnalla. (Snellman & Kajander 2014, 254-257) 

Anne K. Keskitalo (2006, 7) onkin tutkinut matkantekoa käsittelevien taiteilijoiden – 

Timo Vartiaisen ja Jussi Kiven – teoksia ja käyttänyt tutkimuksessaan kävelyä aineiston 

analysoinnin metodina.

Myös yksin kävelyssä on mukana kävelyn sosiaalinen ja kulttuurinen luonne. Kävelijä 

on yhteydessä toisiin ihmisiin esimerkiksi valmiiden reittien kautta. Tietyillä reiteillä 

kulkiessa kävelijä voi kokea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi La-

pin merkityillä kävelyretkillä kulkeva turisti voi kokea olevansa osa paikan historiaa. 

Kävelyn tarkasteleminen Suomen talven kontekstissa muuttuu väistämättä jalan kul-

kemisen etnografiaksi – lumen vuoksi kävely muuttuu hiihtämiseksi. Hiihtämisessä 

säilyvät kuitenkin kävelyyn liitetyt teemat: ”kosketus maahan ja ympäristöön sekä ha-

vainnointi ja sen kautta ympäristön tutuksi tuleminen”. (Snellman & Kajander 2014, 

254-257)

3.3.1 Vaellus retkeilynä ja vapaa-ajan harrastuksena

Suomalainen vaellus- ja eräretkeilykulttuuri pohjautuvat pitkälti metsästyksen ja ka-

lastuksen ympärille syntyneisiin käytäntöihin ja luontoympäristön käyttöön nautin-

ta-alueena ja ravinnon lähteenä. Nykypäivän vaelluskulttuurin turististen käytäntö-
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jen lähteet ulottuvat kuitenkin ainakin 30-luvulle, jolloin ryhmä naisia Kaarina Karin 

johdolla valloitti Haltin 30-luvulla (Kari 2004). Suurin motivoija naisten tunturiretkei-

lyn aloittamiselle oli ”tervehenkinen liikunta” (Rantala, Tuulentie & Valtonen 2013, 

67). Alusta alkaen naiset yhdistivät luonnossa liikkumiseen liikunnan lisäksi nautin-

non maisemista ja retkeilyyn liittyvien käytäntöjen ja toimintojen opettelemisen. Outi 

Rantala ym. (2013, 71) näkevät, että Kaarina Kari ja hänen vaellustoverinsa olivat tun-

turiretkeilyn edelläkävijöitä, mutta myös moderneja turisteja kameroineen ja valoku-

vausharrastuksineen.

Nykypäivän vaeltaminen vapaa-ajan harrastuksena voi retkeilijästä riippuen olla pel-

kistettyä luonnon ja itsensä äärelle rauhoittumista ja arkiympäristöstä irrottautumis-

ta tai uusien elämysten ja kokemusten hakemista toiminnan, seikkailun ja äärikoke-

musten kautta. Vaelluksella ihminen on kiinteässä suhteessa ympäristöön, itseensä ja 

varusteisiinsa, ja siksi nykypäivän retkeilijöiden luontosuhde voikin olla moninainen. 

Eräkäytäntö, retkeilykäytäntö ja kulutuskäytäntö sekä niiden taustalla olevat omat lo-

giikat, tavoitteet ja toimintatavat risteävät vaelluksen kontekstissa. Luonnon virkis-

tyskäyttö ja luonnossa olemisesta saatavat kokemukset määrittävät erityisesti naisille 

tyypillistä retkeilykulttuuria. Tällainen olemisen tapa eroaa miehisten armeijakoke-

muksien tai metsästykseen liittyvien eräkokemusten määrittämästä olemisesta (Ran-

tala, Tuulentie & Valkonen 2013, 66-67). Suomalaisen retkeilykulttuurin muutoksista 

kertoo päiväretkeilyn ja palveluiden käytön suosion kasvu esimerkiksi kansallispuisto-

jen retkeilyalueilla (Vatanen, Ovaskainen & Hyppönen 2014, 155). Retkeilykulttuuriin 

liittyy myös keskustelu luontoympäristön hyvinvointitekijöistä ja luonnossa liikkumi-

sen terveysvaikutuksista. Luonnossa olemisesta ja luontoliikunnasta on tullut yksi it-

sestä huolehtimisen tapa.

Yöpyminen on keskeinen osa retkeilykulttuuria, jolloin siihen liittyy oleellisesti teltat ja 

muut varusteet, reitit ja tiettyjen vuodenaikojen suosio. Yöpymisessä voi näkyä myös 

nykypäivän kulutuskulttuuri – esimerkiksi retkeilijän varusteiden tai yöpymispaikan 

valinnan kautta. Vaelluksella yöpyminen ja siihen liittyvä teltan pystytys ovat rutiine-

ja, jotka sujuvat kokemuksen synnyttämien tapojen ja merkitysten avulla. Tällaisten, 

vuosien myötä kerrostuneiden tiedostamattomien tapojen ja merkitysten muodostu-

minen edellyttää ruumiillista kokemusta asioiden tärkeydestä. Vaeltamisessa hiljaisen 

tiedon rooli korostuu. (Rantala, Tuulentie & Valtonen 2013, 66, 72) 
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Snellman & Kajander (2014) ovat tutkineet metsätyömiesten kokemuksia kävelystä. 

Heidän mukaansa jalan kulkemisessa – joko kävellen tai hiihtäen – varusteiden merki-

tys korostuu. Esimerkiksi hyvät jalkineet mahdollistavat kävelystä nauttimisen (Snell-

man & Kajander 2014, 255-256). Samat kokemukset toistuvat vaeltamisessa ja jal-

kineiden tärkeyttä voi verrata toimiviin suksiin hiihdettäessä. Myös säätila vaikuttaa 

suoraan varusteisiin. Varusteet saattavat olla riittämättömiä tai toimimattomia, mutta 

toisaalta huonot olosuhteet kestetään sillä asenteella, että olemassa olevilla varus-

teilla täytyy pärjätä (Snellman & Kajander 2014, 256).

Vaellusharrastus voi näyttäytyä myös erämaaturismina, romanttisen koskematto-

man erämaan etsimisenä, jossa luonnonkauniin ympäristön kokemista häiritsee tois-

ten katselijoiden läsnäolo (Keskitalo 2006, 53-55). Erilaisista luonnon katsomisen ta-

voista kertoo myös runsas retkeilykirjallisuus, missä painottuu retkeilyn ruumiillisuus 

ja omavaraisuus. Esimerkiksi Kullervo Kemppisen kirjallisuudessa eräretkeilijä kaipaa 

täysin koskematonta erämaa-aluetta, ja samaan aikaan näkee tarpeelliseksi valmiiden 

polkujen käytön mahdollisuuden. Näin erämaa näyttäytyy “koskemattoman luonnon 

haavekuvana” (Keskitalo 2006, 53-55). Eräkirjallisuudessa Lappia onkin kuvattu luon-

nonläheisenä ja myyttisenä maailmana, jossa liikkeellä oleminen on ollut keskeistä. 

(Snellman & Kajander 2014, 262)

3.3.2 Vaellus ympäristö- ja paikkakokemuksena

Valkeapää (2011) kirjoittaa, kuinka retkeilijän siirtyminen pois teiltä ja asutuksen lä-

heisyydestä muuttaa hänen suhdettaan ympäristöön. Äänimaailman muuttuessa ja 

pelkistyessä retkeilijä alkaa kuulla myös omat kulkemisen äänensä. Siirtyessä valmiilta 

poluilta ja reiteiltä niiden ulottumattomiin retkeilijä asettuu Valkeapään mukaan tiivii-

seen suhteeseen ympäristön kanssa. Hän joutuu kokoajan olemaan tietoinen ympäris-

tön kokonaisuudesta; maaston muodoista, säätilan vaihteluista ja omista voimistaan. 

Retkeilijä herkistyy aistimaan ja havainnoimaan ympäristöään. (Valkeapää 2011, 26) 

Luonnonilmiöiden ja hallitsemattomien olosuhteiden vaikutukselle altistuessa vael-

tajasta tulee myös katsoja, jolla ei ole mahdollisuutta tapahtumien ohjailuun. Hän ei 

pääse ulkopuolelle, sillä olosuhteiden kanssa on elettävä mukana. Ympäristön muut-

tuvat olosuhteet opettavat kokeilemaan ja etsimään kulloiseenkin tilanteeseen sopi-

via ratkaisuja. (Valkeapää 2014, 150) 



23

Luonnossa liikkuessa vaeltaja voi myös selkeämmin nähdä olemassaolon ja elämisen 

ehtonsa. Selkeä riippuvuussuhde esimerkiksi suoraan luonnosta saatavaan ravintoon 

– kuten veteen, marjoihin tai metsästettäviin eläimiin – saa ihmisen tietoiseksi te-

kemisestään (Salonen 2013, 38). Yksi keskeinen luonnossa olemisen erityisyyttä ko-

rostava tekijä on siellä yöpyminen (Rantala, Tuulentie & Valtonen 2013, 65). Luonto-

retkeilyn ja siihen liittyvien toimintojen kautta ihminen asettuu aktiivisesti tekemisiin 

luonnon kanssa. Hänen toimintansa ja tekonsa määrittävät ja muokkaavat luontosuh-

detta arvoja ja asenteita enemmän (Valkonen 2013, 6; Rantala, Tuulentie & Valtonen 

2013, 65).

Koettu ympäristö – merkitysten maailma

Humaanissa maantieteessä ajatellaan, että tietäminen on ensin käytännössä ja vasta 

sen jälkeen se muotoutuu teoreettiseksi tiedoksi. Luonnonkin täytyy olla ensin eletty-

nä tuttu ennen kuin se hahmotetaan esitettynä. (Karjalainen 2013, 15, 22) Näin ympä-

ristönkin voidaan nähdä ”syntyvän” vasta ihmisen toiminnan ja kokemuksen myötä. 

Pauli Tapani Karjalainen (2013, 20-21) nostaa esimerkiksi Einsteinin maailmankaikke-

uden rakennetta kuvaavan kaavan E = mc2, joka voidaan nähdä universumin teoreet-

tisena esitysmuotona. Hän vertaa tätä kaavaa Arto Mellerin samannimiseen runoon, 

johon sisältyvää haltioitunutta ihmettelyä Karjalainen kuvaa eksistentiaalisena koke-

muksena, taiteelle tyypillisenä olemisen merkityksellisyyden ja satunnaisuuden tul-

kintana. Arto Mellerin runo E = mc2 kuuluu näin:

Olin kuusi vuotta vanha 
ja niin korkealla taivaan tähdet, 
niin mustat avaruuden nurinkäännetyt taskut.

Seisoin lumisessa pihassa 
tiukkaan napitetussa takissani, 
niin että henkseleissä tuntui maan vetovoima.

Niin korkealla tähdet, 
niin mustat avaruuden nurinkäännetyt taskut.

Seison siinä vieläkin.

Filosofi Toivo Salonen (2013) kirjoittaa kuinka luontoympäristössä ollessa ihminen 

etääntyy arjen rutiineista ja sosiaalisista prosesseista. Samaan aikaan, luontoympä-
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ristölle altistuessa ihminen kokee ”sitoutumista omaan ymmärrykseensä ja taitoon-

sa”. Luonnossa liikkuessa ihminen on vastuussa itsestään, kun turvallisuutta valvova 

ja ylläpitävä koneisto puuttuu. Hänen mukaan vapaus, joka seuraa järjestelmän ulko-

puolelle asettumisesta voi olla stressaavaa ja pelottavaa. Luonnossa olevien riskien 

olemassaolo lisää jännitystä ja pelkoa, mikä vie voimia. Ihminen voi pelätä eksymistä, 

kastumista tai kylmettymistä sekä mielikuvituksen tuottamia kuvitteellisia uhkia. Jot-

kut ihmiset taas voimaantuvat ollessaan täysin itsensä ja omien taitojen varassa. Heil-

le pelon kohtaaminen on sen muuttamista voimaksi ja viisaudeksi. Salosen mukaan 

”Jotain arvokasta menetetään, jos luonnossa ollessaan ei lainkaan koe pelkoa, ahdis-

tusta tai tuskaa eikä hiljaisuutta ja rauhaa.” (Salonen 2013, 39–40, 46-47) 

Ympäristökokemuksen esteettisiä ulottuvuuksia

Berleantin (2006) mukaan taiteen teoriana yleisimmin tunnetun estetiikan avulla voi-

daan tarkastella myös ympäristöä. Hän korostaa taiteen ja ympäristön monitahoista 

riippuvuutta, mikä tekee estetiikan teorioiden ja ympäristön suhteiden käsittelemi-

sen haastavaksi. Tavanomaisesti ympäristön esteettinen tarkastelu keskittyy näköais-

tin käyttöön, mutta esteettisellä tarkastelutavalla on osansa myös vaikuttavien tai pe-

lottavien kokemusten ymmärtämisessä. (Berleant 2006, 88)

Berleantin (2006) mukaan ympäristön esteettinen tarkastelu laajentaa käsitystäm-

me ympäristöstä ja toisaalta syvällinen paneutuminen ympäristöön vaikuttaa esteet-

tiseen ymmärrykseemme. Hän korostaa esteettisen ulottuvuuden yhteyttä kaikkeen 

kokemiseen, jolloin esteettinen kokemus voi läpäistä kaiken sosiaalisen toiminnan ja 

olla kiinteästi sidoksissa ympäristöön. Ympäristön esteettinen tarkastelu ulottuu ra-

kennusten ja paikkojen lisäksi myös olosuhteisiin ja puitteisiin. (Berleant 2006, 97-

100)

Arkkitehti Juhani Pallasmaa (2006, 244) määrittelee ympäristön peruskokemuksiksi 

paikan, ajan ja hiljaisuuden kokemukset sekä ympäristön ja muistin vuorovaikutuk-

sen. Taidehistorioitsija Kaia Leharin (2004, 76) mukaan luonnon ajalliset rytmit, ku-

ten vuodenaika, ovat tärkeitä elementtejä ympäristön kokemuksen ymmärtämiseksi. 

Lehari tarkastelee aikaa ympäristöestetiikan näkökulmasta ja liittää sen ympäristöä 

muovaaviin tekijöihin kuten säätilaan ja ilmastoon. Hänen mukaansa aikaa käsitellään 

yleensä kronologisena ja se liitetään sosiaaliseen, poliittiseen tai kulttuuriseen kon-
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tekstiin. (Lehari 2004, 76) Aika on kuitenkin suhteellista, kuten Valkeapää (2011, 207) 

kirjoittaa. Aika voi olla myös kokemuksellista, jolloin se ei ole mitattavissa, vaan olo-

suhteisiin sidoksissa olevana sen luonne on jatkuvassa muutoksessa, jolloin sen voi 

vain tuntea (Valkeapää 2011, 209).

Vaellusympäristön hiljaisuus on esteettinen kokemus, joka on katoamassa arkielä-

mästämme sekä auditiivisena että visuaalisena muotona, kaikenlaisten ärsykkeiden 

lisääntymisen myötä. Luontoympäristö luo äänimaisemallisen vastapainon arkiym-

päristöllemme ja mahdollistaa näin hiljentymisen ympäristöön ja maisemaan sekä 

sen myötä vaeltajaan itseensä. Hiljaisuus voi kuitenkin olla myös pelottavaa, koska se 

nostaa esiin ihmisen pohjimmaisen yksinäisyyden maailmassa, Pallasmaa kirjoittaa 

(2006, 258). Salonen (2013) nostaa esiin sen, että jos luonnossa oleminen keskittyy 

vain suorittamiseen, luonnon prosessien ja itsensä ymmärtäminen ei toteudu. Ym-

märtäminen vaatii aikaa liikkumiseen, pysähtymiseen ja ajattelemiseen – sekä muu-

toksien tekemiseen. (Salonen 2013, 41)

Ihmettelyn, lumoutumisen tai kauneuden kokemukset ovat myös osa ympäristön es-

teettistä tarkastelua. Vaelkeapää (2011, 109) nostaa esiin lumoutumisen kokemuk-

sen, jossa kokija kohtaa ympäristön tunteena. Lumoutumisessa keskiöön nousee ym-

päröivä todellisuus, ja kuviteltu tai ennalta tiedetty menettävät merkityksensä.

Eletty ympäristö – paikkasuhteen syntyminen 

Maantieteellisesti karttaan merkityt paikat ovat universaalisti kaikille samoja. Ne ovat 

sopimuksenvaraisia, geometrisesti määrittyviä paikkoja. Humanistisessa maantie-

teessä paikat määritellään myös elettyinä ympäristöinä. Paikka elettynä sijaintina ei 

ole objektiivinen ja täsmällisesti määriteltävä, kuten se kartografisesta näkökulmasta 

on. Karjalaisen (2013) mukaan paikka muodostuu merkityssuhteiden kokonaisuudes-

ta, kokemuksen kautta. Se kiinnittyy ruumiiseen aistiemme kautta ja tulee sen myötä 

ajattelun kautta tulkituksi. (Karjalainen 2013, 22–23) 

Karjalaisen (2013) mukaan kartta on yksi maailmassa olon ja paikkaan sijoittumisen 

käsitteellinen muoto. ”Kartta on maaston kuva”, Karjalainen kirjoittaa. Tarvitsemme 

tällaisia kuvia, jotta pystymme käsittämään maailman ja kiinnittymään siihen (Karja-

lainen 2013, 16). Paikat liittyvät myös liikkumiseen – lähtemiseen ja saapumiseen. 
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Karjalaisen (2013) mukaan lähtemisen ja saapumisen vuoropuhelu mahdollistuu, jos 

ihmisellä on paikka mihin palata. Vuoropuhelun puuttuessa matka näyttäytyy pako-

matkana, kulkemisena viivaa pitkin – pysähtymättä – ilman ympyrän muodostamaa 

suojaa. Karjalainen (2013) kuvaa tätä ”liikkeen ja pysähdyksen inhimillistä dialektiik-

kaa” viivalla ja ympyrällä (Kuvio 2).

Karjalaisen (2013) mukaan tässä liikkeen ja pysähdyksen vuoropuhelussa on yksi ”it-

sensä tietämisen ja tuntemisen eksistentiaalinen perusta”. Yhtäaikaista lähtemisen 

ja palaamisen mahdollisuutta hän kuvaa soikiolla (Kuvio 3), jossa viivan ja ympyrän 

muodot muuttuvat dialektiseksi suhteeksi ja lähtemiseen ja palaamiseen on yhtäläi-

set mahdollisuudet. (Karjalainen 2013, 32)

Kuvio 2. Liikkeen ja pysähdyksen inhimillinen dialektiikka (Karjalainen 2013, 32)

Kuvio 3. Viivan ja ympyrän dialoginen suhde: liike / pysähdys / liike / pysähdys …  
(Karjalainen 2013, 33)
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Tauon merkitys luonnossa liikkuessa syntyy pysähtymisen suhteesta liikkeeseen. Sa-

lonen (2013) nostaa esiin fyysiset ja henkiset rasitukset retkieväiden arvon lisääjänä. 

Liikkumisen ja ponnistelujen jälkeen tuleva tauko – levähdys luonnossa syödyn ruo-

an kera – näyttäytyy palkintona. Salosen (2013) mukaan tämä vaivan kautta syntyvä 

nautinto uhkaa puuttua nykypäivän luontoturismin tuottamista elämyksistä, joissa kä-

velymatka on minimoitu. Hän näkee, että ”turismissa luonnon aistimuksellinen moni-

naisuus tiivistyy maisemaestetiikaksi ja erikoisten luontokohteiden korostavaksi näyt-

teille asetteluksi”. (Salonen 2013, 44)

3.3.3 Vaellus ajatteluna ja moniaistisena tapahtumana

Snellmanin & Kajanderin (2014) mukaan Lee & Ingold ovat sitä mieltä, että paikka, lii-

ke ja aistit nousevat kävelykokemuksen keskiöön (Snellman & Kajander 2014, 255). 

Kävelijä voi käpertyä itseensä ja ajatuksiinsa tai kiinnittää huomionsa aktiivisemmin 

ympäristöön. Kävellessä ympäristön havainnointi voi keskittyä moniin asioihin, maas-

ton, itsen ja maiseman synnyttämiin visuaalisiin kokemuksiin sekä tunto- ja kuulo-

aistin tuottamiin ilmiöihin. Kävelijä virittäytyy ympäristöönsä moniaistisesti, havaiten 

maan pinnan jalkojen alla ja säätilan ihollaan. (Snellman & Kajander 2014, 255) 

Kävellessä kulkija myös havainnoi itseään ja omaa kehoaan. Liikkeen ja oman ruu-

miinsa kautta hän on yhteydessä ympäristöönsä ja sen olosuhteisiin (Valkeapää 2011, 

159). Kylmyys tai kuumuus, väsymys, kipu, tai vastaavasti kulkemisen keveys ja nau-

tinto ovat kokemuksia, jotka liittävät vaeltajan osaksi ympäristöä. Antti Stöckell (2013, 

79) toteaakin, että “vaeltaja löytää usein myös itsensä uudella tavalla.” Vaeltaminen 

ja käveleminen ovatkin kokonaisvaltaista fyysistä toimintaa, jossa kaikki aistit ovat 

käytössä. Moniaistisemman maisemakokemuksen synnyttää liikkeen, näköaistin kaut-

ta koettujen syvyyden ja etäisyyden kokemusten sekä muiden aistien tuottaman kä-

sityksen ja tunnun yhdistelmä. Koettu ja kuljettu maisema (landscape) eroaa kuvan 

(scenery) yksiulotteisesta maisemasta (Snellman & Kajander 2014, 260). Pysähtyessä 

näkeminenkin pysähtyy ja katsominen keskittyy omaan ympäristöönsä (Varto 2001, 

12). 

Kävelyn kokonaisvaltaisuudella on yhtymäkohtia ruumiilliseen maailmassaolon koke-

mukseen, joka pohjautuu filosofi Maurice Merleau-Pontyn ajatteluun. Merleau-Pon-

tyn ruumiin fenomenologian keskeisenä tutkimuskohteena ovat kokemus, ruumis ko-
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kemisen subjektina ja havainnon suora suhde maailmaan (Hyvönen 2004, 76–79). 

Merleau-Pontyn mukaan havaitseva ja aistiva ruumis on olemisen läsnäolon lähtö-

kohta sekä ajattelun ja kielen alkuperä (Johansson 2004, 127). Ihmisruumiilla on siis 

keskeinen rooli merkitysten muodostamisessa. Merleau-Ponty korostaa minän, toi-

sen ja maailman kohtaamista merkitysten lähteenä ja pitää kieltä yksistään riittämät-

tömänä kokemusten ja havaintojen epämääräisen luonteen ilmaisemiseen. Käsitteel-

listäminen ja teoretisointi voidaan tehdä vain kokemuksesta käsin. (Hyvönen 2004, 

76–79)

Kuvataideopettaja Jaana Kortelainen (1995) on myös käsitellyt kävelemisen monia 

merkityssisältöjä viedessään oppilaitaan kävelyretkille yölliseen Helsinkiin. Hänen 

mukaansa kävelyllä ja ajattelulla on samanlainen rytmi. Kävellessä fysiologisen ja 

subjektiivisen ajan kokemus yhtyvät ja kokonaisvaltainen fyysisyyden kokemus tulee 

mahdolliseksi. Jalkaisin ympäristössä kulkiessa ihminen sulautuu siihen, koska kävel-

len kulkemisen täytyy käyttää enemmän aikaa, jolloin ympäristön yksityiskohdat ovat 

inhimillisten aistien saavutettavissa. “Ajan kokemus syntyy moniaistisen kokemuksen 

pohjalta”, Kortelainen (1995) toteaa. Kävellen ympäristöä tutkiessa vuorokauden ai-

ka, oma biologinen aika sekä menneisyys ja tulevaisuus vaihtelevat mielessä luonte-

vasti. Käveleminen onkin sielua ja kehoa yhdistävää toimintaa, jossa on mahdollista 

kokea kokonaisvaltaista fyysisyyttä. Tällaiset kokemukset voivat olla nykypäivän ihmi-

selle yhä harvinaisempia, koska kuvien, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan kautta ke-

hon tärkeimmäksi osaksi on nostettu pää (Kortelainen 1995, 58-61).

3.3.4 Vaellus taiteena – esimerkkinä Richard Long ja Hamish Fulton 

Tässä luvussa avaan vaellustaiteen käsitettä. Vaellustaide pohjautuu pitkälti kävelytai-

teeseen. Stöckell (2013, 80) määrittelee vaellustaiteen kävelytaidetta vapaammaksi 

käsitteeksi kulkutavan suhteen. Hänen mukaansa vaellustaiteeseen sopivat kaikki li-

hasvoimin tapahtuvat kulkemisen tavat. Avaan kävely- ja vaellustaiteen historiaa en-

sisijaisesti kuvataiteen esimerkkien kautta. Kävelytaidetta on tehty myös filosofian ja 

kirjallisuustieteen kentillä. Siksi myös ne limittyvät kuvataiteen rinnalle. Olen valinnut 

kaksi tunnettua Englantilaista kävelytaiteilijaa, Richard Longin ja Hamish Fultonin, joi-

den teosten, tekemisen tavan ja niiden taustalla vaikuttavien ajattelutapojen kautta 

pohdin kävelytaiteen suhdetta muuhun taidekenttään, sen rajapintoja ja esittämisen 
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tapoja. Tarkastelen myös luontosuhdetta sekä maiseman ja paikan roolia Longin ja 

Fultonin tekemisen tapojen kautta. 

Mitä on vaellustaide?

Stöckell (2013) on tarkastellut vaellustaidetta yhtenä ympäristötaiteen muotona ar-

tikkelissaan Vaeltamisen taide. Hänen mukaansa liikkeellä oleminen ja matka itses-

sään nousevat vaellus- ja kävelytaiteen prosessin olennaiseksi tekijäksi ja vaellus voi 

olla itsessään myös teos (Stöckell 2013, 79). Tällöin vaeltajan sisäiset kokemukset täy-

tyy jollakin tavoin tulkita ja käsitteellistää, jotta katsoja pääsee osaksi prosessia ja vas-

taparina tekee siitä valmiin teoksen. Vaellustaide sisällytetään yleensä ympäristötai-

teen laajaan kenttään. Tällöin on tyypillistä että vaeltamisen aikana tehdään teoksia 

paikanpäällä ja paikkasidonnaisesti. Teosten materiaalit voivat olla luonnonmateriaa-

leja tai maastosta löydettyjä materiaaleja. Teos itsessään voi olla myös hetkellinen tai 

hajoava, jolloin yleisö kohtaa vain dokumentin siitä (Ympäristökasvatus kuvataiteessa, 

2014). Vaellus ja sen synnyttämät kokemukset ja ajatukset voidaan nähdä myös olla 

alkuna ja lähtökohtana myöhemmin syntyville teoksille.

Vaellustaiteessa luonnolla voi olla monenlaisia rooleja, se voi näyttäytyä materiaalina, 

välineenä, muotona, aiheena ja sisältönä. Luonnosta tulee näin ollen kohteen sijas-

ta kumppani. Myös luonnontieteen menetelmiä voidaan lainata ja soveltaa vaellus-

taiteeseen. Löydettyjä materiaaleja ja esineitä – tai aineettomia vaellukseen liittyviä 

asioita - voidaan keräillä, järjestellä ja luetteloida. (Ympäristökasvatus kuvataiteessa, 

2014) Vaellustaiteessa voidaan painottaa myös sosiaalisen kanssakäymisen merkitys-

tä, jolloin se saattaa lähestyä keskustelu- tai yhteisötaidetta. Ympäristötaiteen kent-

tään kuulumista tukee kuitenkin se, että käveleminen tai muulla tavoin vaeltaminen 

tapahtuu aina jossain tilassa, ympäristössä tai paikassa. Myös sisätiloissa kävelemi-

nen on aktiivisessa suhteessa ympäröivään tilaan. 

Richard Long ja Hamish Fulton sekä kävelemisen taide

Richard Long ja Hamish Fulton kuuluvat ympäristö- ja maataiteen historiassa 1960-lu-

vulla amerikkalaisesta massiivisesta maataiteesta erottuneisiin englantilaisiin maise-

mataiteilijoihin (Beardsley 2006, 41). Richard Longin taiteessa käveleminen ja ruumiil-

linen toiminta ovat taiteellisen prosessin lähtökohtia. Long on muun muassa kävellyt 

edestakaisin viivasuoraa linjaa pitkin, kunnes hänen askeleensa ovat uurtaneet viivan 
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maisemaan (Johansson 2005, 63–64). Toisinaan hän jättää maisemaan hienovireisiä 

merkkejä järjestelemällä kiviä ja risuja perusmuotoihin, ympyrään, neliöön tai suorak-

si viivaksi. Long on myös tuonut konkreettisia teoksiaan – kiviä, risuja tai mutaa - gal-

lerioihin ja museoihin, vaikka siellä esitettyinä niiden kerroksellisuus ja rikas viitteelli-

syys ei pääse esille samalla tavoin kuin teosten alkuperäisessä maisemassa (Beardsley 

2006, 41–44). John Beardsleyn (2006) mukaan Longin taiteessa toiminnasta muodos-

tuu taideteos ja esimerkiksi kartta tai valokuva on sen visuaalinen tallenne (Beardsley 

2006, 41–44). Sen sijaan Johansson (2004) nostaa esiin Herman Rapaportin ajatuk-

sen, jonka mukaan Longin taiteessa kävelemisestä itsessään ei tule teosta, vaan teos 

on kävelemisestä syntyvä jälki maassa tai maisemassa (Johansson 2004, 123–124). 

Keskitalo (2006, 59–60) näkee Longin työskentelyssä jatkumon suhteessa dadaistien 

ja situationistien tiedostaviin kävelyretkiin ja Henry Thoreaun elämäntapaan. Helena 

Sederholm (2000, 110) taas vertaa Longin teoksia taiteen modernismin ja romantii-

kan perinteeseen. Hänen mukaansa Long esiintyy teoksissaan yksilönä – ikään kuin 

modernina koneena tai romantiikan ajan vaeltajana – jolloin ihmisestä tulee kaiken 

mitta. Oleellista on Sederholmin mukaan myös se pienenpieni muutos maisemassa, 

yhden kiven siirtäminen, joka tekee taiteilijasta manipuloijan. Teollaan taiteilija mer-

kitsee tilanteen, eletyn hetken, eikä niinkään paikkaa. (Sederholm 2000, 110) Lucy R. 

Lippardin (1997, 277-278) mukaan taitelijan työskentely vieraassa ympäristössä onkin 

usein romanttista, koska sitoutuminen paikkaan ei toteudu, jolloin taitelijan katse jää 

estetisoituneeksi turistin katseeksi.

Hamish Fultonin tekemisessä kävely itsessään on taidetta ja mittavasta vaellus- ja kii-

peilykokemuksesta huolimatta hän silti määrittelee itsensä käveleväksi taiteilijaksi, ei 

taidetta tekeväksi kävelijäksi. Hän määrittelee itsensä maataiteen ja maisemataiteen 

ulkopuolelle. (Fulton 2010, 39–41). Fultonin teokset koostuvat valokuvista ja niihin 

liitetyistä yksinkertaisista ja pelkistetyistä teksteistä ja piirroksista. Fulton on myös 

asettanut esille matkoilta keräämiään ja itse tekemiään esineitä ja objekteja (Johans-

son 2005, 62–63). Fultonin tekemisessä kävelemisen ja luonnossa leiriytymisen lisäksi 

oleellisia ovat hänen muistiinpanonsa. Hän kirjoittaa joka päivä, kotona, matkoilla ja 

kävellessä (Fulton 2010, 39). Hänelle luonnossa oleminen ja siellä leiriytyminen mah-

dollistavat läheisen luontosuhteen syntymisen; tärkeitä ovat retkeilyn väliaikaisuus ja 

se, että luonnossa voi liikkua jälkiä jättämättä. (Fulton 2010, takakansi.)
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Longin ja Fultonin suhde luontoon ja maisemaan

Longin ja Fultonin tekemisen taustalla on englantilainen maiseman kunnioittami-

sen traditio, joka näkyy myös maalauksissa, kirjallisuudessa ja maisemasuunnittelus-

sa (Beardsley 2006, 41). Heidän hienovireiset työskentelytavat, jotka usein viittaavat 

luonnon omaan kauneuteen ja merkitykseen, on nähty kritiikkinä luonnon hyväksi-

käyttöä vastaan. Jennifer Mundyn (2000, 50) mukaan heidän työskentely on tietoi-

sessa yhteydessä luontoympäristöön, jonka myötä he välttävät sen vahingoittamista 

ja alistamista ja ottavat huomioon luontoympäristön haurauden. Longin ja Fultonin 

työskentelylle tyypillistä kävelytaiteen toiminnallisuutta ja ruumiillisuutta Keskitalo 

(2006, 59–60) on peilannut ympäristölliseen performanssitaiteeseen ja löytänyt nii-

den välisen yhteyden juuri oman ruumiin mittakaavassa tehdystä prosessista ja sen 

kautta löydetystä yhteydestä ympäristöön. (Keskitalo 2006, 59–60)

Jussi Kivi (2004, 139, 141–142) kritisoi kuitenkin sitä, että Longin ja Fultonin tekemäs-

sä käsitteellisessä kävelytaiteessa sivuutetaan teosten tekemisen vaatimat lentomat-

kat maapallon eri puolille. Kiven mukaan maisemataiteen käsitteellisyys ja runollisuus 

sekä fyysisen luontokokemuksen korostaminen pehmentävät nykytaiteen ”urbaania 

kuvaa”. Samalla ne kuitenkin toistavat ja vahvistavat ”jo valistuksen ja romantiikan 

ajoista vallinneita käsityksiä”, Longin ja Fultonin tekemisessä voi Kiven mukaan nähdä 

valkoisen miehen koloniaalisia asenteita. (Kivi 2004, 139, 141–142)

Paikkasidonnaisuus ja maisema kävelytaiteessa

Longin kävelyteoksissa paikasta tulee prosessia hallitseva elementti. Keskitalon (2006, 

60) mukaan Rosenthal näkee tällaisen työskentelytavan rituaalina, jossa taiteilija kom-

mentoi prosessin kautta paikkaa jossa kulloinkin työskentelee. Longin ja Fultonin kä-

velyteokset keskittyvät useimmiten syrjäisille ja asumattomille seuduille. Molemmat 

taiteilijat ovat kävelleet maailman eri puolilla, esimerkiksi Andeilla, Himalajalla, Af-

rikassa ja Islannissa. Beardsleyn (2006, 42) mukaan syrjäisissä paikoissa voi aistia ih-

misen jäljen puuttumisen synnyttämää melankoliaa. Kiven (2004, 138–140) mukaan 

sekä Longin että Fultonin teoksissa kuljetun matkan myötä maisemasta tulee osa tai-

detta, joka on samalla paikkojen kulttuurillista haltuunottoa. Tämä erottaa taiteilijoi-

den teoskuvat vaellusretkiltä otetuista turistikuvista. Longin ja Fultonin minimalistiset 

valokuvat ja tekstit ilmaisevat pelkistyneitä ”peruskokemuksia”. Nämä kokemukset 

ovat syntyneet yksinäisyyden, hiljaisuuden ja harvaan asutun tai asumattoman seu-
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dun tuottamista kokemuksista. Kiven mukaan tämän tyyppisen minimalistisen taiteen 

taustalla on luontokäsitys, jossa luonto nähdään tyhjänä pintana, jota vasten teos voi 

syntyä (Kivi 2004, 138–140). 

Fulton itse (2010, 44) on kuitenkin sitä mieltä, että kontrolloimaton luonto – esimer-

kiksi tulivuorenpurkaukset tai tulvat – muistuttaa ihmisiä siitä, että luonnon voima on 

edelleen ihmisvoimaa suurempi, ja luonnolla on kyky häiritä teknologiariippuvuutem-

me. Longin työskentelytavasta poiketen, Hamish Fulton ei koskaan jätä kävelyteoksis-

saan merkkejä maisemaan. Beardsley (2006, 42, 44) kirjoittaa kuinka Fulton ei halua 

muuttaa maisemaa ja hänkin valitsee teoksillensa paikan, jossa on mahdollisimman 

vähän todisteita ihmisten toiminnasta. Fultonin mukaan hänen ”valokuvat näyttävät 

maan sellaisena millaisena sen pitäisi pysyä.” Ehkä tästä syystä hänen valokuvissaan 

ei pääasiassa näy ihmisiäkään.

3.3.5 Vaellus yhteisöllisenä prosessina ja pedagogisena toimintana

Soveltuuko ryhmässä käveleminen tai vaeltaminen taiteelliseksi tai taidekasvatuksel-

liseksi toiminnaksi? Miten käy moniaistisen havainnoinnin, kävelyn ja ajattelun yhte-

näisen rytmin tai ihmisen sulautumisen ympäristöönsä, jos kulkijoita on useampia ja 

käytännön toimet ovat yhteisiä? Kortelaisen (1995) mukaan “käveleminen ryhmäs-

sä on aivan erilaista kuin yksin. Sosiaalinen taso aktivoituu, eikä siirtyminen omien 

assosiaatioiden ja ajatuskulkujen virtaan ole niin selvää”. Ryhmässä tehdyssä vael-

lustapahtumassa yksilön sisäinen dialogi jää taka-alalle. Yhdessä liikkumisessa on 

kuitenkin ryhmää koossa pitävä vaikutus (Kortelainen 1995, 71–72). Snellmanin & Ka-

janderin (2014) mukaan Lee & Ingold tarkastelevat yhdessä kävelemistä yhdessä ole-

misen näkökulmasta. Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy samaan suuntaan kulkemi-

sesta ja yhteisestä rytmistä; katseesta, yhteisestä päämäärästä ja samojen näkymien 

jakamisesta (Snellman & Kajander 2014, 260).

Stöckell (2013, 83) näkee, että vaellustaiteen sisällä on mahdollista yhdistää eri tai-

teenlajeja tai välineitä yhteisen pedagogisen näkökulman kautta. Stöckell mieltää 

vaelluksen itsessään yhteisölliseksi tapahtumaksi, jossa välttämättömien välineiden 

kanssa on irrottauduttava tutusta arkiympäristöstä ja kuljettava valittua reittiä eteen-

päin. Vaeltaminen voi näin olla yhteistyön muoto ja metodi ja sen myötä voi syntyä 

hienoja mahdollisuuksia ideoiden ja kokemusten jakamiseen. Myös Stöckell mainit-
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see, että vaelluksella pitäisi olla mahdollisuus hiljaisuuden, itsen ja paikkojen kuunte-

luun, mutta toteaa, että vaelluksen käytännön toimien kautta on mahdollista saavut-

taa luonteva dialogia vaeltajien kesken. (Stöckell 2013, 83)

3.4 Talvi ja pohjoinen vaelluksen toimintaympäristönä

Seuraavassa luvussa tarkastelen talvea paikallisesta ja pohjoisesta näkökulmasta kä-

sin sekä luontoympäristön kohtaamista talvella ja esimerkiksi sen esteettisiä piirteitä. 

Päätän luvun lyhyeen katsaukseen pohjoisen kulttuurisista ja maantieteellisistä omi-

naispiirteistä ja niiden huomioimisesta vaelluksella.

Tiedetoimittaja ja kirjailija Tapani Niemen (2004, 38) mukaan pohjoisten ihmisten 

mentaalinen yhteys luontoon nousee vahvasta ja monisyisestä riippuvuussuhteesta 

siihen. Pohjoisessa elävä ihminen on ollut tiukasti sidoksissa vuodenaikoihin ja luon-

nonkiertokulkuun, koska hän on saanut ravinnon ja elinkeinon luonnosta. Näin ih-

minen on ollut kokoajan valmistautuneena seuraavaan vuodenaikaan ja siihen liitty-

viin toimiin. Tämä toimintamalli on vuosisatojen saatossa sisäistynyt osaksi luonnosta 

elävää ihmistä (Niemi 2004, 38). Talvea pidetään usein äärimmäisenä vuodenaikana. 

Pohjoisen ihmisille se on kuitenkin tuttu ja pohjoinen kulttuuri perustuukin siihen, et-

tä talveen on sopeuduttu (Lehari 2004, 78).

3.4.1 Ympäristökokemus talvella

Eroaako talvisen luonnon kokeminen muista vuodenajoista? Mitä erityispiirteitä tal-

vella on suhteessa ympäristön kohtaamiseen ja kokemiseen? Kirjailija Raimo O. Kojon 

(2004, 70) mukaan talvisen luonnon äänimaailma on hiljaisempi ja hienovireisempi. 

Se muodostuu pienistä äänistä, kuten lintujen ja muiden eläinten äänistä sekä pak-

kasesta. Kojo (2004) kirjoittaa myös talven tuulien moninaisuudesta ja vertaa tuulien 

loputonta kirjoa lumihiutaleiden muuttuviin muotoihin. Tuulta voi kategorisoida sen 

nopeuden ja voiman mukaan, mutta hän tarkastelee tuulen jatkuvasti muutoksessa 

olevaa sointia. Tuuli on eri kuuloinen alhaalla metsässä tai ylhäällä tunturissa. ”Tuuli 

soittaa myös maata, ja se soi maassa.” (Kojo 2004, 70) Valkeapää (2011, 160) kirjoit-

taakin, kuinka tuulen merkitys vaihtelee erilaisissa ympäristöissä. Tunturissa, jossa 

ollaan pääasiassa puurajan yläpuolella, tuuli on keskeinen elementti. Se on suorassa 

kosketuksessa vaeltajaan, sen tuntee iholla.
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Kojon (2004, 72) mukaan talvi herkistää aisteja, koska ympäristössä on vähemmän 

aistittavaa. Haisteltavaa ja maisteltavaa on selvästi vähemmän kuin kesällä, koska tal-

viluonnossa on harvemmin mitään syötävää. Hän kehottaa kuitenkin maistamaan lun-

ta, palaamaan lapsuuden kielletyn hedelmän äärelle. Talven selkein tuntoaistin ha-

vaittava elementti on kylmyys, joka tuntuu ensisijaisesti iholla (Kojo 2004, 72). Lehari 

(2004, 84) kirjoittaa, kuinka nykypäivänä - erityisesti urbaanissa ympäristössä - talven 

voi teknologisen kehityksen myötä jättää myös huomiotta. Tällöin ihminen näyttäy-

tyy luonnon hallitsijana ja samaan aikaan luonnosta vieraantuneena. Kulttuurinen ko-

kemus, joka on mahdollistanut selviämisen eri vuodenaikojen äärikokemuksistakin, 

unohtuu. Myös Lehari (2004) kehottaa ottamaan talven esteettiset mahdollisuudet 

käyttöön (Lehari 2004, 84).

3.4.2 Talven maisema

Pakkanen ja veden olomuodon muuttuminen muuttavat eniten talvista maisemaa. Lu-

men ja jään myötä maiseman kohdat menettävät muiden vuodenaikojen identiteet-

tinsä. Saaret eivät ole enää suljettuja tiloja veden keskellä ja suot menettävät pehme-

än vaikeakulkuisuutensa. Vesien jäätyessä talvi yhtenäistää maisemaa ja mahdollistaa 

kulkemisen uusissa paikoissa. Erilaisten paikkojen pinnat ja värit peittyvät lumeen ja 

valkoinen lumikenttä mahdollistaa jälkien jättämisen (Lehari 2004, 78–80, 82). Lumi 

siis peittää ja suojaa ja samaan aikaan se paljastaa kulkijan jäljet (Kojo 2004, 72). Tal-

ven maisemassa on vähän värejä. Jopa mustavalkoisena näyttäytyvän maiseman ra-

kenne abstrahoituu ja yksityiskohdat vähenevät. Leharin mukaan talvisen maiseman 

”tyhjyydessä” on mahdollista kokea maailman rajattomuus ja äärettömyys. (Lehari 

2004, 80–82)

3.4.3 Talvi vaellustaiteessa

Miten taide ilmenee talvivaelluksella? Sepänmaa (2004, 86) kirjoittaa vuodenaikojen 

estetiikasta ja talvesta ja sen taiteesta. Hän erottaa syntytavan mukaan talven taiteen 

ja talvitaiteen. Talven taide on kielikuva – talven itsensä tekemää taidetta. Talvitaide 

sen sijaan on ihmisen tekemää taidetta, jossa lähtökohtana ovat olleet talven omat 

ominaisuudet, materiaalit tai keinot. Talven ja taiteen suhde on vuorovaikutteinen ja 

vaikka talvea ei tarkasteltaisi taiteena, taide antaa kuitenkin työkaluja talven näkemi-

seen ja termejä talvesta puhumiseen. Talvi antaa myös välineitä taiteeseen ja taiteel-

le. Sepänmaan (2004) mukaan taiteilijoiden tekemä talvitaide ja luontoon suuntau-
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tuva taidekasvatus eivät korvaa, mutta voivat täydentää toisiaan. Luonnon tekemän 

talven taiteen näkemään ja kokemaan opettaminen on alku ihmisten tekemälle talvi-

taiteelle. Ja toisaalta taas kaikki taiteen tekeminen auttaa näkemään luontoa ja kaik-

kea ympäristöä, jolloin ympäristön suunnittelun ja suojelemisen arvostus voi nousta. 

(Sepänmaa 2004, 86, 92-94) 

Vaellustaiteen kontekstissa talven taide on suhteessa ihmiseen, vaeltajaan. Talven tai-

de tarvitsee Sepänmaan mukaan katsojan ja kokijan. Kun vaeltaja pysähtyy tarkas-

telemaan luonnon yksityiskohtia, niiden kiinnittäessä hänen huomionsa esteettises-

sä mielessä, yksityiskohdat nähdään taiteen läpi tai jopa taiteena itsessään. Talven 

taiteen näkemisessä korostuu ajan hetkellisyys, ohimenevyys ja havainnon herkkyys. 

Vaeltaja voi tallentaa näkemänsä tai kokemansa mieleensä ja muistiinsa, tai ikuistaa 

sen esimerkiksi valokuvaksi. Sepänmaa nimeää tällaisen taiteen löytötaiteeksi, jota 

vain ihmisellä on mahdollisuus löytää, osuessaan paikalle juuri oikealla hetkellä. (Se-

pänmaa 2004, 86)

Sepänmaa (2004) määrittelee katsomisen lisäksi ruumiillisen tekemisen talven tai-

teen muodostamisen tavaksi. Hänen mukaansa monet talven toiminnot, kuten erilai-

set talviurheilulajit, ovat vahvasti esteettisiä ja talven tuottamat elämykset syntyvät 

luonnon havainnoinnista, esimerkiksi hiihtoladulla. Myös oudot asiat ja aktiviteetit 

voivat olla talven taidetta. Taiteen kokeminen riippuu kokijan suhteesta talveen. Pai-

kallisen ihmisen päivittäiset toimet voivat talvea tuntemattoman silmin olla eksootti-

sia ja esteettisiä. (Sepänmaa 2004, 88) Näen talvinen teltassa yöpymisen juuri tällai-

sena esteettisenä ja myös eksoottisena kokemuksena. Taitelijan tekemän talvitaiteen 

Sepänmaa (2004) määrittelee teoksen materiaalien (esim. lumi ja jää), talven mah-

dollistamien toimintojen ja teoksen aiheen (talvi) mukaan. Perinteisen lumi- ja jäära-

kentamisen rinnalle hän nostaa talvitaiteen mahdollisuuksiksi myös kuulon, hajun ja 

maun lähtökohdat. (Sepänmaa 2004, 88)

3.4.4 Pohjoisen ympäristön kohtaaminen

Pohjoisella ympäristöllä on ominaispiirteitä, jotka määrittyvät maantieteen ja kult-

tuurin perusteella. Tarkastelen tässä luvussa vaellusympäristöön – Suomen Lappiin 

– kiinteästi liittyviä tekijöitä, joita jokainen siellä liikkuva kohtaa tavalla tai toisella. 

Tarkastelen tunturia ja tunturimaastoa sekä mielikuvina, koettuna ympäristönä et-
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tä luonnontieteellisenä paikkana. Tarkastelen myös pohjoisen kulttuurin, ympäris-

tö- ja luontosuhteen sekä pohjoisen kulttuuriperinnön huomioimista kolonialismin ja 

emansipaation välisen dilemman näkökulmasta.

Veli-Pekka Lehtola (1999) tarkastelee artikkelissaan tunturin mytologiaa, ja toteaa, et-

tä tyypillinen tunturi mielletään ihmistä suuremmaksi, jolloin suhde tunturiin sisältää 

sekä kunnioitusta että pelkoa. Lehtolan mukaan sekä tunturissa elävät ja sen tuntevat 

ihmiset että sitä ulkopuolelta katsovat ja vieraana pitävät ihmiset suhtautuvat tuntu-

riin samalla tavoin, suurena, koko elämänä. (Lehtola 1999, 28) Kokemus ihmistä suu-

remmasta tunturista johtaa Lehtolan (1999) mukaan moneen suuntaan. Perinteisin 

tapa on sopeutua tunturiin ja kulkea siellä kevyesti, jälkiä jättämättä. Toinen tapa taas 

on ottaa se haltuunsa., mikä näkyy esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämisenä, ku-

ten kaivostoimintana. Kolmanneksi tavaksi Lehtola määrittää pyrkimyksen tehdä tun-

turista koti. Tästä konkreettisina esimerkkeinä ovat polkujen, latujen ja teiden lisään-

tyminen ja lopulta teiden päihin nousevat talot. (Lehtola 1999, 30) Vaeltaja saattaa 

kiinnittyä tähän kehitykseen, polkujen ja esimerkiksi maaston jätettyjen roskien myö-

tä. Lehtola (1999) nostaa esiin myös runsaan retkeilykirjallisuuden vaikutuksen tuntu-

reihin. Hänen mukaan retkeilykirjoissa pidetään yllä ”villin” luonnon haltuun ottoa ja 

Lappi näyttäytyy kirjallisuudessa pienoismaailmana, äärirajana, jossa voi testata itse-

ään. ”Pyrkimällä kokemaan perimmäisen vierauden ihminen hahmottaa kuvaa omas-

ta itsestään”, Lehtola (1999, 30-31) toteaa.

Tunturin näkeminen sisältä päin vaatii läsnäoloa ja fyysistä kokemusta, jotka konkre-

tisoituvat esimerkiksi tunturiin kiipeämisessä, Jokela (1999, 15) toteaa. Hänen mu-

kaansa käsitys paikasta rakentuu läsnäolon kokemuksesta, joka eroaa välillisen ko-

kemuksen synnyttämästä ennakko-oletuksesta. Kehon liikeaisti ja moniaistisuus 

mahdollistavatkin kokonaisvaltaisen luonnonesteettisen kokemuksen, jota olen laa-

jemmin tarkastellut luvuissa 3.3.2 ja 3.3.3. Läsnäolo tuntureilla voi synnyttää myös 

kohtaamisia siellä työskentelevien poromiesten kanssa. Valkeapää (2011, 33, 37, 268) 

kirjoittaa, kuina tällaisten kohtaamisen myötä ulkopuolelta tuleva retkeilijä voi oppia 

näkemään tuntureille piiloutunutta paikallista elämää, ja nähdä kenties tyhjänä tilana 

näyttäytyvät tunturit tilana, jolla on paikallinen historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Tut-

kimuksen vaellusympäristöä – Pöyrisjärven erämaa-aluetta – määrittävätkin Saame-

laiset perinteiset elinkeinot kuten kalastus ja poronhoito (Kärnä 2013, 34). Valkeapää 
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(2001, 21) toteaa nykypäivän porotöiden olevan pääasiassa miesten töitä. Naiset asu-

vat yleensä kylällä tai ainakin maantien varrella.

Pohjoisen kulttuuridiversiteetin säilyttämistä on korostettu Lapin yliopistossa kehite-

tyissä taidekasvatuksen työskentelymenetelmissä. Erityisesti paikkasidonnainen tai-

dekasvatus pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon pohjoisen kulttuurin erityis-

piirteet toiminnan lähtökohtana. Pohjoisen kulttuurien oman taiteen huomioimisen 

lisäksi korostetaan ympäristö- ja luontosuhteen huomioimista ja toiminnan taustalla 

on käsitys pohjoisen kulttuurin läheisestä suhteesta ympäristöön ja luontoon. (Hiltu-

nen & Jokela 2014, 84-85) Tästä lähtökohdasta käsin tunturitkin on mahdollista koh-

data sopeutuen, suurempia jälkiä jättämättä. Pohjoisen toimintapaikkoja määrittävät 

pitkä talvi ja lumen vaikutus kaikkeen toimintaan. Ne luovat myös tuntureille omat, 

esteettiset erityispiirteensä, joita olen avannut luvussa 3.4. Sekä paikkasidonnaisessa 

taidekasvatuksessa että laajemmin Pohjoisessa kulttuurissa nykytaide onkin noussut 

keinoksi kertoa pohjoisen elämästä ja kulttuurista sisältä päin, ulkopuolelta tuotetun 

Lappikuvaston vastapainoksi (Hiltunen & Jokela 2014, 84-85).
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4 MENETELMÄLLISET VALINNAT

Tässä luvussa Avaan taideperustaisen tutkimusmenetelmien lähestymistapoja a/r/

tografian ja taideperustaisen toimintatutkimuksen kautta. Tarkastelen myös taidet-

ta tutkimuksen osana ja tiedon tuottajana ja avaan tutkimuksen toiminnallisia lähtö-

kohtia ja omia ennakkokäsityksiä, sekä  aineiston keräämiseen vaikuttavia tekijöitä ja 

suunnitelman aineiston analyysista.

Tutkimukseni noudattelee tyypillistä laadullista tutkimusprosessia, jossa tutkija kas-

vattaa ja syventää tietoisuuttaan tutkittavasta ilmiöstä koko tutkimusprosessin ajan, 

kuten Kari Kiviniemi (1999) asiaa kuvailee. Tällöin tutkimusprosessi kokonaisuudes-

saan on elävä ja muuntuva, ja aineistonkeruu ja tutkimusmenetelmät voivat myös 

muuttua prosessin aikana. Tästä johtuen tutkija ei voi etukäteen tehdä kaikkia aineis-

tonkeruuseen ja tutkimukseen liittyviä ratkaisuja (Kiviniemi 1999, 74). Tutkimuspro-

sessini eteneekin Tuulikki Kurkea (2010, 165) mukaillen aineiston, tutkijan ja teoria-

kirjallisuuden välisenä jatkuvana vuoropuheluna. 

Laadullisen tutkimuksen kentällä pro graduni sijoittuu kuvataidekasvatuksen tutki-

muksen alueella kehitettyihin taideperustaisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimukses-

sani yhdistellen sekä a/r/tografian että taideperustaisen toimintatutkimuksen mene-

telmiä. Avaan aluksi kuvataidekasvatuksen tieteenalan taustoja ja taideperustaisten 

tutkimusmenetelmien luonnetta. Sen jälkeen esittelen tarkemmin a/r/tografian ja 

taideperustaisen toimintatutkimuksen menetelmät sekä kuvataidetta tutkimuksen 

osana. Esittelen myös tutkimusprosessia, tutkimusaineistoni ja sen keräämisen ja kä-

sittelemisen tapojen kautta. Perustelen aineiston analysoinnin painotukset ja avaan 

taiteellisen osion roolia analyysin osana.

4.1 Taideperustaisten tutkimusmenetelmien lähestymistapoja

Taidekasvatuksen tutkimusala on monitieteinen ja se on saanut vaikutteita esimer-

kiksi taiteellisesta tutkimuksesta, filosofiasta, estetiikasta, kulttuuriantropologiasta ja 

erityisesti kriittisestä pedagogiikasta. Usein taidekasvatuksen tutkimus sitoutuu feno-

menologiseen, hermeneuttiseen tai pragmaattiseen tutkimusperinteeseen. Tavallista 

on myös yhdistää siihen esimerkiksi osallistuvaa toimintatutkimusta, etnografista tai 

narratiivista tutkimusta, tai muita laadullisia tutkimusmenetelmiä. (Kallio 2008, 108)
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Taidekasvatuksen tutkimus on viimeisen 20 vuoden aikana saanut uusia sisältöjä eri-

tyisesti taiteen tutkimuksesta. Samalla se on kasvattanut eroaan suhteessa kasvatus-

tieteiden tutkimuskenttään, Varto (2014) kirjoittaa. Hänen mukaan taidekasvatuksen 

tutkimus ei yksiselitteisesti kuulu kasvatustieteen tutkimuksen alle, koska taidekas-

vatuksen kentällä esiin nousevat kysymykset eivät asetu kasvatustieteen tutkimus-

perinteen alueelle (Varto 2014, 23). Myös Mira Kallio (2008, 107) painottaa sitä, et-

tä muuttuvassa maailmassa taidekasvatus pitäisi ymmärtää perinteistä tieteenalan 

määritelmää laajemmaksi ilmiöksi. Hänen mukaan taidekasvatuksen tutkimus ei vält-

tämättä liity ollenkaan opetukseen tai oppimiseen (Kallio 2008, 107). Varto (2014, 

23) perustelee eroa sillä, että kasvatustieteen tutkimus sijoittuu ensisijaisesti yhteis-

kunnallisiin rakenteisiin ja didaktisiin ratkaisuihin. Sen sijaan taidekasvatuksen tutki-

mus sitoutuu taiteelliseen toimintaan, joka on uutta luovaa ja radikaalia, eikä kiinnity 

olemassa oleviin rakenteisiin (Varto 2014, 23). Kallion (2008, 107) mukaan taidekas-

vatuksen tutkimus voi kuitenkin peilata yhteiskunnassa vallitsevia kasvatuksellisia ar-

voja ja tarkastella kriittisesti kulttuurisia käytänteitä ja rakenteita (Kallio 2008, 107).

Kallio (2008) on koonnut SYNNYT-verkkolehdessä julkaistuun artikkeliin kuvataidekas-

vatuksen tieteenalalle kehitettyjen taideperustaisten tutkimusmenetelmien lähes-

tymistapoja. Taideperustaisen tutkimuksen tausta-ajatuksena on moninainen ihmis-

käsitys ja sille on oleellista tietynlainen ymmärrys taiteen menetelmillä tai taiteen 

strategioilla syntyvästä tiedonmuodostuksesta. Näillä menetelmillä syntyvä tieto ja 

tietous käsittelevät Kallion (2008) mukaan sitä, mikä on oleellista elämässä; ”todelli-

suutta, ympäristöä, sosiaalisia kysymyksiä”. Taideperustainen tutkimus ei välttämät-

tä tutki taiteen sisäisiä ilmiöitä, tai edes opetusta tai oppimista. Tutkimus kuitenkin 

tuottaa tietoa ympäröivästä todellisuudesta ja se on kiinteästi sidoksissa taiteelliseen, 

moniaistiseen ja kokemukselliseen toimintaan. (Kallio 2008, 106-107) 

Kallion (2008, 109) näkemystä soveltaen tutkin hiihtovaellusta itse tekemällä ja koke-

malla ja analysoin aineistoani oman taiteellisen prosessin kautta juuri taideperustais-

ten tutkimusmenetelmien avulla. Koska tutkijan intentiot eivät välttämättä avaudu 

vastaanottajalle ilman niiden kielellistä avaamista, visuaalisen prosessin sanallistami-

nen ja käsitteellistäminen ovat oleellinen osa tutkimustani, mikä on tyypillistä taide-

perustaisille menetelmille. Keskeiseen rooliin nousevat myös tutkijan itsekriittisyys ja 

työn läpinäkyvyys, joita myös Kallio (2008, 109) painottaa.
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Taiteellinen, moniaistinen tai kokemuksellinen toiminta tiedon tuottajana on perin-

teisillä, yllätyksiä vierastavilla tieteenaloilla – erityisesti luonnontieteessä – koettu 

yleensä hankalaksi. Kallion (2008) mielestä tutkimuksen yllätyksellisyys ja hallitsemat-

tomuus voidaan kuitenkin nähdä prosessin voimavarana ja uuden tiedon tuottajana. 

Vaikka taiteellista ja kokemuksellista tietoa on vaikea ja jossain määrin myös saavut-

tamatonta muuttaa kirjalliseen muotoon, voi juuri tämä hetkellinen tieto paljastaa 

olennaisen ihmisyydestä ja todellisuudesta. Näin taideperustaisten menetelmien 

kautta on mahdollista keskittyä tietoon, joka muuten jäisi saavuttamatta. Myös intui-

tioon pohjautuvat ratkaisut voivat olla tasa-arvoisessa asemassa harkittujen ja ratio-

naalisten valintojen kanssa. Kallion (2008) mukaan tutkijan intuition hyödyntäminen 

taideperustaisessa tutkimuksessa merkitsee tutkijan kokemukseen luottamista. (Kal-

lio 2008, 109)

Taideperustaiset tutkimukset voivat olla prosessiltaan saman tyyppisiä taiteellisen 

työskentelyprosessin kanssa. Omassa tutkimuksessani samaistun kuvataiteilija ja tai-

deopettaja Jaana Erkkilän (2012, 39) kokemukseen siitä, että täsmällisen tutkimus-

kysymyksen määritteleminen on juuri tästä syystä erityisen vaikeaa. Erkkilä (2012) 

nostaakin esiin Sullivanin ajatuksen tutkimusprosessin mahdollisuuksista hyödyntää 

kuvataiteen työskentelytapoja, ja kääntää näin syntyneet kysymykset uudeksi ymmär-

rykseksi, josta on mahdollista löytää taas uusia kysymyksiä (Erkkilä 2012, 39). Myös Ti-

mo Jokela, Mirja Hiltunen & Elina Härkönen (2015) nostavat esiin taiteellisen proses-

sin erityisyyden suhteessa akateemiseen tutkimusperinteeseen. Heidän mukaansa 

luovan tutkimusprosessin intensiivisyydestä ja kokemuksellisuudesta johtuen taiteili-

ja-tutkijoiden voi olla vaikea puhua omasta työskentelystä ja hahmottaa sitä, millaisia 

polkuja pitkin he ovat päässeet tutkimuksen tavoitteisiin (Jokela ym. 2015, 435-436). 

Taiteessa on paljon hiljaista tietoa, mitä taideperustaisilla tutkimusmenetelmillä voi-

daan myös hyödyntää ja tehdä näkyväksi (Jokela ym. 2015, 435-436).

4.1.1 Autoetnografinen lähestymistapa ja a/r/tografia

Tutkimukseni keskiöön nousee kokeva subjekti – tutkija itse – ja hänen suhteensa 

tutkimusympäristöön ja paikkaan. Näin tutkimukseni myötäilee kanadalaisten tai-

dekasvatuksen tutkijoiden Rita Irwinin ja Alex de Cossonin kehittelemää a/r/togra-

fian menetelmää, jonka lähtökohdat ovat paikkasidonnaisen taiteen tutkimuksessa. 

A/r/tografia myös soveltaa autoetnografian ja autobiografian lähestymistapoja taide-
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perustaiseen tutkimukseen (Kallio 2008, 110), mikä näkyy tutkimuksessani tutkijan 

omaelämänkerrallisuuden huomioimisena ja siinä, että keskeiseksi aineistoksi nouse-

vat tutkijan omat, hiihtovaelluksella syntyneet kokemukset, jotka pyrin sijoittamaan 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. Tämä on Johanna Uotisen (2010, 179) mu-

kaan tyypillistä autoetnografiselle tutkimukselle. Oma elämäni ei ole kuitenkaan tut-

kimuksen aihe, vaan tutkimuskohteen ymmärtämisen keino, kuten Valkeapää (2011, 

21) autoetnografista tutkimusta määrittelee. Tavoitteenani on Ellisin ja Bochnerin ta-

voin yksittäisen ja yksityisen kautta ymmärtää yleistä, kuten Uotinen (2010) nostaa 

esiin. Autoetnografiaan liittyy myös Harawayn käyttämän paikantuneen tiedon käsi-

te, jossa korostuu kaiken tiedon kontekstuaalisuus. Tällöin tieto on sidoksissa aikaan, 

paikkaan, tilanteeseen ja toimijoihin (Uotinen 2010, 179). Siksi pyrin sekä teoriakirjal-

lisuuden että aineiston analysoinnin kautta hahmottamaan sitä moninaista kenttää, 

johon hiihtovaellukseni ja sen synnyttämät kokemukseni linkittyvät. 

A/r/torgrafian ydinajatuksen mukaan olen altistanut itseni tutkimustilanteeseen läh-

temällä hiihtovaellukselle, joka suunnittelusta ja aikaisemmista vaelluskokemuksista-

ni huolimatta on tutkimustilanteena ollut myös ennalta määrittelemätön ja jatkuvasti 

muutoksessa. Näin tutkijan persoona on noussut oleelliseksi osaksi tutkimusta. Me-

todin nimessä A/r/t onkin ”metafora” tai kuva taitelija-tutkija-opettajasta, joka yh-

distää nämä roolit sekä työelämässä että vapaa-ajallaan (Pinar 2004, 9). Nimi muo-

dostuu taiteilijan (artist), tutkijan (researcher) ja opettajan (teacher) alkukirjainten 

mukaan, yhdistäen näin taidekasvattajan eri roolit tasaveroisiksi. Tällainen tutkimus-

tapa vaatii tutkijalta avoimuutta ja tarkastelun kohteeksi asettumista, koska tutkijan 

elämänkokemus asettuu osaksi tutkimusta, ei sen ulkopuolelle (Kallio 2008, 110). Sik-

si pyrin kirjoittaen avaamaan omia, tutkimuksen lähtökohtiin vaikuttaneita taustojani 

ja reflektoimaan hiihtovaelluksella syntyneitä kokemuksiani myös henkilökohtaisista 

lähtökohdistani käsin.

Irwinin (2004) mukaan a/r/tografian tietokäsitys pohjautuu Aristoteleen kolmeen 

ajattelun tapaan; tietämiseen (knowing / theoria), tekemiseen (doing / praxis) ja luo-

vaan (taiteen) tekemiseen (making / poiesis). Hänen mukaansa taidekasvatuksen mie-

lenkiinnon kohteena on aina ollut taiteeseen suuntautuvan ymmärryksen lisääminen 

juuri näiden kolmen ajattelun muodon kautta (Irwin 2004, 27). Kallion (2008) mu-

kaan aikaisemmin tärkeänä pidetty dialektinen suhde näiden ajattelutapojen välillä ei 

enää ole toimiva, vaan dikotomista asettelua täytyisi muuttaa enemmän monitasoi-
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sen ymmärryksen suuntaan. Tämän myötä erilaisten kategorioiden välissä olevat raja-

tilat tulevat näkyviksi. Tällainen ”kolmas tila” mahdollistaa erilaisuuden ja yksilöllisyy-

den huomioivan yhtymisen, Kallio (2008, 111) toteaa. Irwinin (2004) mukaan Finley 

ja Knowles asemoivat taitelija-tutkija-opettajat juuri tämän kaltaiseen rajatilaan, luo-

misen, tutkimisen ja maailman ymmärtämisen sekä arvostamisen ja representoinnin 

oppimisen kautta (Irwin 2004, 29–30). 

Miten tutkijan omakohtaiseen ja ainutkertaiseen kokemukseen perustuva tutkimus 

voi olla muille antoisaa tai merkityksiä tuottavaa? Kallion (2008) mukaan kyse on sii-

tä, että luotamme taiteellisen tietämisen synnyttämään tietoon ja ymmärrykseen ih-

misyydestä. Vaikka tutkimuksen täytyykin tuottaa merkityksiä myös muille kuin tutki-

jalle itselleen, taidekasvatuksen tutkimusten päämääränä ei välttämättä ole uusien ja 

samanlaisina toisaalla sovellettavien menetelmien tuottaminen. Kallion (2008) näke-

mystä soveltaen ajattelen, että yksittäinen tutkimus ei voi olla metodi silloin kun se on 

yksittäinen ihmisyyttä ilmentävä tapaus. Näin ollen minunkaan tutkimukseni ei tuota 

uutta metodia tai valmista työskentelymallia. Tavoitteenani on kuitenkin subjektiivi-

sen kokemuksen kautta paljastaa ja tehdä näkyviksi asioita ja ilmiötä, jotka analysoin-

nin ja reflektoinnin kautta voivat muuttua käsitteelliseksi tiedoksi, kuten Kallio (2008) 

artikkelissaan painottaa. Näin tieto on mahdollista tuoda myös toisten ymmärrettä-

väksi, välineeksi toisille. (Kallio 2008, 113–114)

Autoetnografisen tutkimuksen tapaan olen keskittynyt arkisiin ja ”pieniin” käytän-

töihin, kuten vaelluksen askareisiin, leiriytymiseen ja hiihtämiseen liikkeenä. Nämä 

ovat usein toistuvia ja tavanomaisia käytäntöjä, jotka helposti muuttuvat näkymät-

tömäksi, kuten Uotinen (2010) toteaa. Tällaisten arkisten ja tuttujen käytäntöjen tar-

kastelu vaatii erityisen kriittisesti ja huolellisesti perustellen tehtyjä tutkimuksellisia 

valintoja, joilla taataan tutkijan henkilökohtaisen uskottavuuden säilyminen (Uotinen 

2010, 183-185). Valkeapää (2011) on taiteellisessa väitöskirjassaan – Luonnossa: Vuo-

ropuhelua Nils-Aslak Valkeapään kanssa – käyttänyt autoetnografista tutkimusotet-

ta taiteellisen ajattelun rinnalla. Hänen tutkimuksessa tutkijan omaan kokemukseen 

tukeutuminen kiinnittää ajattelun tekemiseen ja toimintaan ja tekemällä voi oppia 

ymmärtämään tutkimusympäristön merkityksellisiä asioita (Valkeapää 2011, 95). Sa-

maistun tähän Valkeapään kokemukseen, ja näen, että vaelluksen toiminnallisuus ja 

käytännön askareet ovat sekä tärkeitä kokemuksia itsessään että vaellusympäristön 

ymmärtämisen tapoja. Jyrki Siukonen (2002, 83-87) onkin ehdottanut taiteilijoiden 
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tekemiin tutkimuksiin juuri käsin kosketeltavaa suhdetta tekemiseen ja tekemisen 

kautta ajattelua.

4.1.2 Taideperustainen toimintatutkimus

Koska tutkimukseni lähtökohtana ovat omat vaellus- ja ympäristökokemukseni sekä 

kiinnostukseni ympäristökasvatuksen menetelmien käyttämiseen opetustyössä, tut-

kimuksessani on tältä osin nähtävissä myös Hannu L. T. Heikkisen (2010) esiin nosta-

mia toimintatutkimuksellisia piirteitä. Sekä Jokela ym. (2015) että Heikkinen (2010) 

korostavat, että toimintatutkimus voi keskittyä myös oman työn kehittämiseen. Täl-

löin tutkimuksen lähtökohtana on yleensä sekä käytännön kokemus ja tieto tutki-

muskohteesta että tutkimusaiheen tuntemus aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden 

pohjalta (Heikkinen 2010, 17). Erkkilä (2014) on määritellyt myös a/r/tografian taide-

perustaisen toimintatutkimuksen muodoksi, joka ”tarkastelee asioiden, ilmiöiden vä-

lisiä suhteita ja tuottaa enemmän kysymyksiä kuin selkeitä vastauksia” (Erkkilä 2014). 

Oman työskentelytavan kehittämisen näkökulmasta tarkastelen myös taideperustai-

sen toimintatutkimuksen menetelmää, jota Jokela ja Hiltunen ovat kehittäneet Lapin 

yliopiston taiteiden tiedekunnassa, painottaen pohjoisen sijainnin, olosuhteiden ja 

erityispiirteiden huomioimista sekä osallistavaa taidetta (Jokela ym. 2015, 435-436). 

Taideperustainen toimintatutkimus menetelmänä sijoittuu monitieteisten taidepe-

rustaisten tutkimusmenetelmien alle ja sillä on paljon yhteneviä piirteitä a/r/tografi-

an kanssa. Taideperustainen toimintatutkimus painottaa a/r/tografian tavoin paikalli-

suutta, kontekstisidonnaisuutta ja nykytaiteen työskentelymenetelmien käyttämisen 

edellyttävää avointa ja kriittistä suhdetta ympäröivään maailmaan (Jokela, Hiltunen & 

Härkönen 2015, 435-436). A/r/tografian yhteydessä Kallio (2008) kirjoittaa rajatilas-

ta ja ”kolmannesta tilasta”, joka mahdollistaa erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioi-

misen. Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa taiteilijat voivat Jokelan ym. (2015) 

mukaan hakeutua taiteen ja tieteen väliselle ei-kenenkään-maalle ja leikkiä näin eri-

laisilla näkökulmilla. Tämä välitila on paikka, jossa kokemusten ja käsitteiden on mah-

dollista käyttää hyväkseen toisiaan (Jokela ym. 2015, 437-439)

Jokela ym. (2015) ehdottavat, että taideperustaisen toimintatutkimuksen käyttämi-

nen tutkimusmenetelmänä antaisi tutkijalle mahdollisuuden kehittää kuvataideopet-

tajan omia työskentelytapoja ja vahvistaa näin tietojaan ja taitojaan. Tällä Jokela ym. 
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(2015) korostavat sekä taidekasvatuksen tutkimuksen että tarkemmin taideperustai-

sen toimintatutkimuksen tekemisen eroa suhteessa taiteellisen tutkimuksen perin-

teeseen, jossa tutkija keskittyy omaan taiteeseensa (Jokela ym. 2015, 435-436). Sen 

sijaan Kallio (2008) korostaa taideperustaisen tutkimusmenetelmän läheistä suhdetta 

taiteelliseen tutkimukseen, juuri tutkijan oman taiteen tekemisen kautta. Hän näkee, 

että taideperustainen tutkimus tuottaa taiteen menetelmillä ja strategioilla tutkimuk-

sellista tietoa ympäröivästä todellisuudesta, joka mahdollistuu menetelmän kiinte-

ässä suhteessa taiteelliseen, moniaistiseen ja kokemukselliseen toimintaan. (Kallio 

2008, 106, 109) 

Jokelan ym. (2015) kehittämä taideperustaisen toimintatutkimuksen menetelmä no-

jautuu sosiaalisen konstruktivismiin, joka näyttäytyy paradigmana, joka käsittelee tie-

tämisen ja taiteen dialogista olemusta. He soveltavat sosiaalisen konstruktivismin ko-

rostamaa kielen merkitystä kuvataiteeseen, jolloin visualisointi voidaan nähdä kielenä 

ja vuorovaikutteisen taiteellisen toiminnan dialogisena muotona. Näin kontekstuaali-

suus, prosessinomaisuus ja dialoginen toiminta nousevat nykytaiteen keskiöön ja sen 

myötä taidekasvatuksen perustaksi. Samalla ne nousevat teknisiin taitoihin keskitty-

vää välineiden ja ilmaisumenetelmien hallintaa oleellisemmaksi tekijäksi taidekasva-

tuksen kontekstissa. Tällöin myös taiteen tilannesidonnaisuus ja yhteys jokapäiväisiin 

toimintoihin, tapahtumiin ja paikkoihin korostuu, mikä poikkeaa modernismille tyy-

pillisestä universaalin taiteen näkökulmasta. Tämä painotus näkyy erityisesti yhteisö- 

ja ympäristötaiteessa. Näin yhteisöllisyydestä tulee Jokelan ym. (2015) mukaan uusi 

metodi, jonka avulla voidaan tarkastella ja ymmärtää ihmisten yhteyksiä, spontaaneja 

verkostoja ja yhteisiä harrastuksia äärimmäisen yksilöllisyyden ja kulutuksen vastavoi-

mana. (Jokela ym. 2015, 435-436)

Koska pohjoiseen kontekstiin kehitelty taideperustainen toimintatutkimus painottaa 

vahvasti osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa, se ei sellaisenaan ja kattavasti sovel-

lu oman tutkimukseni menetelmäksi. Tutkimuksessani korostuu taideopettajan työs-

kentelytapojen kehittäminen ja henkilökohtaisten kokemusten rooli aineiston ke-

räämisessä. Sen sijaan konkreettinen yhteisö jää puuttumaan, vaikken olekaan ollut 

hiihtovaelluksella ihan yksin. Enemminkin näen, että tutkimukseni yhteisöksi ja dialo-

gin toiseksi osapuoleksi asettuu vaellusympäristö ja talvinen tunturiluonto niin luon-

nontieteellisenä, kulttuurisena kuin kokemuksellisenakin paikkana. 
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Taideperustaisen toimintatutkimuksen pohjoinen diskurssi on kuitenkin kiinnostava 

tekijä, vaikken sellaisenaan sitä sovellakaan omaan tutkimukseeni. Lapin yliopistos-

sa ympäristö- ja talvitaide on nähty onnistuneiksi valinnoiksi ja keskeisiksi työskente-

lymetodeiksi pohjoisissa kulttuureissa, jotka ovat syntyneet ja kehittyneet läheisessä 

suhteessa ympäristön kanssa. Jokela ym. (2015) nostavat esiin esimerkiksi yhteistyön 

saamelaisten yhteisöjen kanssa, joka on selventänyt nykytaiteen, kulttuurisen iden-

titeetin ja hyvinvoinnin välistä suhdetta pohjoisen kontekstissa. Menetelmän pohjoi-

nen diskurssi korostaa pohjoisen ympäristön ja kulttuurin ainutlaatuisuutta, nopeaa 

muutosta ja historian kolonialististen piirteiden huomioimista. Taiteilijan tulee omaa 

yksilöllisyyttä vahvemmin ottaa huomioon pohjoisuuden sosiokulttuurinen aspekti ja 

nostaa kolonialismin ja emansipaation välinen dilemma sekä ympäristö- ja yhteisötai-

teen keskeiseksi metodologiseksi ja filosofiseksi näkökohdaksi että taiteen tekemisen 

tapojen valinnaksi.

4.1.3 Taide tutkimuksen osana ja tiedon tuottajana

Tässä luvussa avaan taiteen roolia tutkimuksen osana. Erotan taiteellisen analyysin 

myötä syntyneet kuvat visuaalisesta aineistosta – valokuvista ja videoista – jotka ovat 

aineiston keräämisen dokumentaatiota, ja keskityn seuraavissa kappaleissa käsitte-

lemään taiteellisessa analyysissa, perinteisillä kuvataiteen tekniikoilla syntyvää kuva-

materiaalia. Esimerkiksi Jaana Erkkilä (2012) on käyttänyt grafiikan tekniikoilla tehtyjä 

teoksia väitöstutkimuksensa osana ja käyttää kuvan käsitettä esitellessään tätä mene-

telmällistä valintaansa. Mukailen Erkkilää ja tarkoitan kuvalla tässä yhteydessä taiteel-

lisin menetelmin tuotettua teosta, joka toimii tutkimuksessa tiedon tuottajana – joko 

aineiston analysoinnin keinona tai tutkimustuloksien tuottajana.

Kuvaa on käytetty tutkimuksen osana niin taiteellisessa tutkimuksessa, visuaalisessa 

antropologiassa kuin taidekasvatuksen taideperustaisissa tutkimusmenetelmissäkin. 

Kuvan käyttöä voi perustella sillä ajatuksella, että kuva voi paljastaa jotain sellaista, 

mitä ei sanoin voida tuoda esille. Jokela ym. (2015, 435-436) näkevät visualisoinnin 

kielenä, jolla on mahdollista rakentaa sosiaalista todellisuutta. Erkkilä (2012) mieltää 

visuaaliset tutkimusmenetelmät kieleksi muiden kielten joukossa, ja perustelee nii-

den käyttämistä omassa tutkimuksessaan sillä, että ne ovat osa ihmisen viestinnän ja 

sisäisen kokemuksen kielivalikoimaa. Visuaalisen kielen käyttäminen tutkimusmene-

telmänä sopii Erkkilän (2012) mukaan erityisesti ”ihmisen elämään ja kokemukseen 
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perustuviin tutkimuksiin” (Erkkilä 2012, 33) Tukeudun myös Valkeapäähän (2011, 

274), joka näkee taiteellisen ilmaisun tilaisuutena elää koettu uudelleen.

Tutkimuksessani, aineiston analysoinnin osana, käytän perinteisin kuvataiteen teknii-

koin tuotettuja teoksia, jotka kykenevät näyttämään sekä silmin nähtäviä että mieli-

kuvituksellisia ilmiöitä, kuten Erkkilä (2012) toteaa. Voidaankin kysyä, voiko akatee-

minen maailma ottaa vakavasti näkymättömät ja taiteen keinoin näkyväksi tehdyt 

ilmiöt? Erkkilän (2012) näkemys on, että ”myös luotettavuudeltaan epäuskottava voi 

olla totta, kuten taiteen maailmassa usein on.” (Erkkilä 2012, 36-37) Taideteoksen to-

dellisuuden kysymys on tuttu myös filosofi Martin Heideggerin tuotannosta. Erkkilä 

(2012) nostaa esiin Heideggerin näkemyksen, jossa taidetta on teos, jossa näkyy tai 

johon sisältyy totuuden tapahtuma. Tehdessään teosta, taiteilija ei voi etukäteen tie-

tää, onko lopputulos taideteos vai jotain muuta. Tämä kokemus on tuttu myös omasta 

analysoinnin prosessista. Taiteen keinoin esiin nouseva todellisuus on myös jotain sel-

laista, joka ei välttämättä taivu kielelliseen muotoon ja on ensisijaisesti aistein havait-

tavissa. Aistien kautta havaitseminen on aktiivista vastaanottamista ja tekemistä, joka 

tapahtumana ”saattaa johtaa teoksen syntymiseen tai antaa vastauksen asetettuihin 

kysymyksiin”. (Erkkilä 2012, 37)

Myöskään kuvallisten taideteosten sijoittuminen tutkimusprosessin rakenteeseen ei 

välttämättä ole selkeää ja yksiselitteistä. Erkkilä (2012) nostaa esiin kysymyksen siitä, 

miten kuvat tai muut visuaaliset materiaalit määrittyvät aineistoksi tai tutkimustu-

loksiksi ja onko niiden välinen rajanveto selkeä. Tutkimustulokseksi tarkoitettu kuval-

linen materiaali voi tutkimusprosessin aikana määrittyä uudestaan aineistoksi, joka 

taas tuottaa uusia tutkimustulokseksi määrittyviä kuvia (Erkkilä 2012, 34). Olen omas-

sa  tutkimusprosessissani havainnut tämän suuntaisia muutoksia prosessin aikana. 

Toisaalta tutkimusprosessissa on ollut nähtävissä myös teosten rooli samaan aikaan 

sekä aineistona että tutkimustuloksina, ja kirjallisen osuuden erottamattomana pari-

na, mikä on tyypillistä taideperusteiselle tutkimukselle. 

4.2 Tutkimuksen toiminnalliset lähtökohdat

Tutkimuksen aikatauluista ja omista resursseista johtuen aineiston keräämisen ajan-

kohdaksi on määrittynyt kevättalvi, mikä on osaltaan tukenut sitä, että olen vaelluk-

sella keskittynyt vain omiin kokemuksiini, enkä esimerkiksi työpajan vetämiseen tai 
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oppaan rooliin vaelluksella. Talvi aineiston keräämisen ajankohtana on tarkoittanut 

hiihtovaellusta; suurempaa vaatimusta asianmukaisista varusteista ja aikaisemmasta 

vaelluskokemuksesta. Näiden lähtökohtien perusteella olen pyytänyt vaellukselle mu-

kaan vain yhden ystäväni, joka on ollut tarpeeksi tuttu, jotta pystyn vapaasti ottamaan 

oman, tutkimusta varten tarvitsemani tilan.

Tutkimusasetelman syntymiseen vaikuttavat myös ennakkokäsitykseni vaelluksesta 

taiteena. Vaellustaiteeseen olen perehtynyt vain kirjallisuuden kautta ja se kiinnostaa 

minua, mutta samalla omat aikaisemmat kokemukseni vaelluksilta ovat osittain risti-

riitaisia vaellustaiteesta saatavan tiedon kanssa. Vaeltaminen on minulle ensisijaisesti 

tärkeä harrastus, keino jaksottaa arkea, luonteva tapa liikkua luonnossa ja pitää kun-

toa yllä, sekä kokonaisvaltainen esteettinen ja moniaistinen elämys. Koen sen myös 

linkkinä nykypäivän ja menneiden elintapojen välillä. Erityisesti talvivaellukselle omi-

nainen itsensä voittaminen, selviäminen ja omien rajojen ja varusteiden tunteminen 

motivoivat palaamaan suksille yhä uudestaan. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat teoria-

kirjallisuuden lisäksi tutkimukseni alkuasetelmaan ja siihen, mistä suunnista lähden 

vaellusta tarkastelemaan.

Suhtaudun vaellukseen taiteena ristiriitaisesti siksi, että oman kokemukseni mukaan 

vaelluksella jää harvoin aikaa ”ylimääräiselle”. Aika ja energia kuluvat kulkemiseen ja 

perustarpeista huolehtimiseen, oleminen on kokonaisvaltaista ja sidoksissa ympäris-

töön, karttaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, jolloin omat ajatukset saattavat jää-

dä taka-alalle. Nälkä, kipu, arkiasiat ja esimerkiksi kylmyys täyttävät helposti ajatukset 

ja estävät ympäristölle herkistymisen. Vierastan myös ajatusta siitä, että esimerkiksi 

vaellukselle kuuluviin leiriytymisen hetkiin sisältyisi tietoisia taidetekoja tai teosten 

työstämistä. Omassa ajattelussa näen samaistumispintaa Mantereen (2004) ajatus-

ten kanssa. Taideperustaisen ympäristökasvatuksen menetelmässä hän tekee selkeän 

eron länsimaisen modernistisen taiteen taitelijan persoonaa korostavaan perintee-

seen ja hahmottelee taiteen ilmenevän jokaisen toimintamahdollisuuksissa; taide on 

jotain, joka ilmenee valmiuksissa tuntea, havainnoida ja ajatella (Mantere 2004, 2). 

Näistä lähtökohdista käsin tiedostan, että oman vaeltamisen tarkasteleminen taitee-

na on minulle haastavaa, mutta mielenkiinnolla lähden katsomaan, mitä tältä vaelluk-

selta löydän ja millaisia kokemuksia se tuottaa.
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Vaellus tutkimustilanteena ja aineiston keräämisen tapana

Vaellusympäristö ei ole ollut tutkimusta määrittävä tekijä, enkä ole tutustunut siihen 

etukäteen tarkemmin, vaan se on valikoitunut hetkeä ennen vaelluksen alkua käytän-

nön realiteettien, kuten bussiyhteyksien ja muiden kyytimahdollisuuksien mukaan. 

Kahdeksan päivän vaelluksen päädyimme aloittamaan Enontekiön kuntakeskuksesta 

Hetasta. Ensimmäisenä päivänä hiihdimme pohjoisen suuntaan Näkkälän välituvalle, 

jossa teimme lopullisen reittivalinnan ja päätimme hiihtää pohjoiseen kohti Pöyrisjär-

veä. Hiihdimme alkumatkan moottorikelkkareittiä pitkin ja sen jälkeen kolmen päivän 

ajan omia reittejä tunturissa. Pöyrisjärvellä yövyimme Metsähallituksen huoltamas-

sa autiotuvassa ja pidimme taukopäivän hiihtämisestä, jonka jälkeen palasimme koh-

ti Hettaa, nyt koko matkan kelkkareittiä pitkin. Yövyimme kolme yötä teltassa ja nel-

jä autiotuvassa. Kokonaisuudessaan hiihtoreitti noudatteli etelä-pohjoinen -suuntaa, 

lähdimme kohti pohjoista ja Pöyrisjärveltä palasimme takaisin kohti etelää. 

Millä tavoin taide voisi ilmetä hiihtovaelluksella? Tutkimuksessa vaellustaiteen lähtö-

kohdaksi asettuvat talvinen vaellusmaasto luonnontieteellisenä paikkana, kulttuuri-

sena paikkana ja elettynä kokemuksena. Mukailen tässä jaottelussa Stöckellin (2015) 

monitieteistä taiteellisen prosessin tarkastelua, jossa hän jakaa vaellustaiteen eri ta-

valla määrittyviin paikkoihin. Hänen mukaansa erilaiset paikan tarkastelun näkökul-

mat sulautuvat yhteen juuri taiteellisessa prosessissa ja siinä syntyvissä produkteissa 

(Stöckell 2015). Luonnontieteelliseen paikkaan linkittyvät vaellusmaaston maantie-

teellinen sijainti männyn metsänrajan ja koivun puurajan alueella. Kulttuuriseen paik-

kaan linkittyvät suomalaisen ja saamelaisen kulttuurin rajapinta ja saamelaiset luon-

taiselinkeinot sekä nykypäivän retkeilykulttuuri. Elettyyn kokemukseen linkittyvät 

molemmat aikaisemmat näkökulmat sekä kokonaisvaltainen ympäristökokemus, jo-

hon liittyvät esteettiset kokemukset ja ympäristölle, kuten äänille, tuulelle ja kylmyy-

delle altistuminen. Taiteellisessa analyysissa ja valmiissa teoksissa pyrin näiden näkö-

kulmien yhdistämiseen. 

Valkeapää (2014) kirjoittaa kuinka taiteessa luontosuhde syntyy kontaktissa luontoon 

ja teokset ovat tämän todellisuuden tiivistymiä. Hänen mukaansa taide onkin antoisa 

tila ympäristön ajattelemiselle. (Valkeapää 2014, 151) Pyrin luottamaan tähän näke-

mykseen ja etsimään vaeltamisen taidetta ensisijaisesti ympäristössä olemiseen kes-

kittymällä ja uskon että vaeltamisen käytännöt ja hiihtämiseen keskittyvä oleminen 

luovat monia kohtaamisen mahdollistavia hetkiä.
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4.3 Aineiston kerääminen

Tutkimukseni aineiston kerään lähtemällä itse hiihtovaellukselle ja aineisto koostuu 

vaelluksen dokumentaatiosta ja sen synnyttämistä kokemuksistani. Tällainen aineis-

tonkeruu, jossa tutkija asettuu osaksi tutkimusta ja kerää itse aineistonsa on Kivi-

niemen (1999) mukaan tyypillistä toimintatutkimukselle. Oleellista on myös sellais-

ten metodien käyttäminen, jotka vievät tutkijan lähelle tutkimuskohdetta (Kiviniemi 

1999, 74-75). Myös a/r/tografiassa painotetaan tutkijan omaelämänkerrallista ja lä-

heistä suhdetta tutkimuskohteeseen (Kallio 2008, 110). Pyrin toteuttamaan hiihtova-

elluksen niin kuin olisin tehnyt sen ilman tutkimuksellista näkökulmaakin. Näin pyrin 

saavuttamaan vaelluksen olemuksen ja sieltä nousevat ilmiöt mahdollisimman aitoi-

na. Tutkimus ja aineistonkeruu näkyvät vaelluksella suunnitelmallisena dokumen-

toimisena. Tavoittelen aineiston keräämisessä moninaisuutta enkä etukäteen rajaa 

tarkastelemiani teemoja kovin kapeiksi tai yksityiskohtaiseksi. Tavoitteena on enem-

minkin vaelluksen luonteen esiin tuominen kokonaisuudessaan ja moniäänisyydes-

sään. Teoriakirjallisuudesta nousseet teemat ovat kuitenkin aineiston keräämisen läh-

tökohtana. Tarkastelen seuraavissa kappaleissa lyhyesti näitä teemoja.

Vaelluksen ja vaellustaiteen välinen suhde. Mikä määrittää vaelluksen taiteeksi? Kul-

kijan intentio. Ihmettely, havainnointi ja pysähtyminen tiettyjen teemojen äärelle. 

Jälki-teemat: Longin ja Fultonin teokset ja niiden lähtökohdat, lumeen jäävät jäljet, 

hiihtojäljet, kelkan jäljet, leiriytymisen jäljet, romantisoinnin vastapainoksi. Ihminen 

jättää aina jälkiä, vähintään ulosteitaan. Likavesiä, latuja, katkenneita oksia, jotain. 

Hajuja eläinten aistittaviksi.

Käytännön askareet taiteena. Leiriytyminen, tulen tekeminen, puiden hakkaaminen, 

suunnistaminen, ruoanlaitto, tiskaaminen, varusteiden kuivattaminen. Lauri Anttilan 

näkemys omavaraistalouteen perustuvasta maaseutukulttuurista: 

Kulttuuri, joka on näin voimakkaasti käsityöläinen ja siten myös käytännölli-

syyden, yksinkertaisuuden ja kauneuden läpitunkema ei tarvitse erikseen tai-

detta sillä se on jo siihen sisältyvä. (Siukonen 2008, 84) 
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Käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja kauneus tarkoituksenmukaisissa välineissä, työka-

luissa, välttämättömissä tarvekaluissa. Onko näkemys ristiriidassa nykypäivän materi-

aalien ja värikkäiden retkeilyvälineiden sekä retkeilybisneksen kanssa? 

Vierauden kokemus, turistin kokemus, paikallisten lähiympäristössä oleminen vs. 

kansallispuiston vaelluskulttuuri. Tyhjältä näyttävä maisema toisten kotipaikkana. 

Kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa vastapainona maiseman tyhjyyden illuusi-

olle (esim. Long).

Naisena vaeltamassa - miehisen harrastuksen ja maiseman keskellä.

Vaelluksen aineistonkeruun suunnitelma muotoutui näiden teemojen pohjalta. Valo-

kuvasin jokaisen yöpymispaikan ennen kuin teimme jälkiä siihen. Lisäksi kuvasin lei-

riytymistä ja paikan päällä olemista sekä paikan leiriytymisen jälkeen, lähtöhetkellä. 

Näiden valokuvien tavoitteena oli tarkastella leiriytymisen synnyttämiä jälkiä ja sen 

hetkellisyyttä maisemassa. Jälki-teemaa jatkoin kuvaamalla päivittäisiä hiihtojälkiä 

aina lounastauolle pysähtyessä. Tarkastelin näillä valokuvilla lumen laadun ja sään 

vaikutuksia jälkien visuaalisuuteen. Lisäksi keräsin ja valokuvasin päivittäin syntyneet 

polttokelvottomat ruokapakkausjätteet. Vaelluksella pakkausten määrä oli karsittu 

minimiin, mutta silti jätettä syntyi. Erityisesti muovi oli keskeinen osa pakkausjätettä, 

koska pakkaamisen tavoitteena oli pitää ruoat kuivina ja ilmatiiviinä.

Kuvasin videolle päivittäin jonkin päivän aikana tapahtuvan, vaellukselle tyypillisen ja 

välttämättömän askareen. Vaelluksella perustarpeet ja niihin liittyvät toimet menivät 

dokumentoinnin edelle, joten kuvauskohteet valikoituvat päivän mukaan sellaisek-

si, johon muiden askareiden jälkeen jäi aikaa ja energiaa. Pyrin näillä videoilla kuvaa-

maan ainakin vaelluksien ajankäyttöä ja äänimaailmaa. Samalla sain dokumentoitua 

tyypillisiä askareita ja vaelluksen toimintaympäristöä ja tilaa.

Kirjoitin joka ilta päiväkirjaa päivän tapahtumista. Tekstimuistiinpanot muodostuivat 

päivän aikana nousseista ajatuksista ja ilmiöistä. En päättänyt etukäteen, mistä aion 

kirjoittaa. Sen sijaan luotin intuitiooni ja kirjoitin mahdollisimman kattavasti niistä asi-

oista, jotka olivat mielessäni ja herättivät ajatuksia vaelluksen aikana. Päiväkirjatekstit 

ovatkin sellaisenaan analysoitavaa aineistoa, mutta myös muistiinpanoja, joiden kaut-

ta voin myöhemmin palata vaelluksen aikaisiin tapahtumiin ja ajatuksiin.
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4.3.1 Suunnitelma aineiston analysoinnista

Tutkimusaineiston analysointi jakautuu kirjalliseen ja taiteellisen analyysiin ja etenee 

prosessina, jossa molemmat analyysitavat täydentävät toisiaan. Näin mukailen Erkki-

län (2012, 43-44) väitöstutkimuksen analyysimenetelmää, jossa aineiston analysoin-

tiin on sisältynyt sekä tutkijan omien kuvien (teosten) tuottamista että aineistosta 

kirjoittamista. Toki pro gradu –tutkimukseni on laajuudeltaan huomattavasti väitös-

tutkimusta suppeampi, mikä näkyy myös analyysin yksinkertaisemmassa rakenteessa. 

Kirjallinen analyysini painottuu päiväkirjateksteihin, mutta myös valokuvat kulkevat 

tekstin analysoimisen rinnalla. Päiväkirjatekstien analysoinnissa tavoittelen yleisnä-

kymää koko vaelluksen aikana esiin nousseisiin ilmiöihin. Laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisesti aloitan kirjallisen analyysin aineiston luokittelulla ja systemaattisella tee-

mojen jäsentämisellä (Kiviniemi 1999, 76-77). Lopullinen teemojen muodostuminen 

ja niiden sisäiset jäsennykset muotoutuvat suhteessa teoriakirjallisuuteen (Erkkilä 

2012, 43-44). Aineistosta esiin nousevat ilmiöt saattavat johtaa myös teorian laajen-

tamisen tai syventämisen tarpeeseen. Kiviniemeä (1999) mukaillen pyrin ensimmäi-

sen vaiheen teemoittelun jälkeen löytämään aineistosta kokonaisuuksia, ja käsittele-

mään niitä kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on löytää tutkimuksen kohteen kannalta 

keskeiset ilmiöt. Näin tutkimuksen käsitteellisyys nousee aineistosta käsin. (Kiviniemi 

1999, 76-77). 

Toinen osa aineiston analyysia on taiteellinen osio, jossa yhdistyvät vaelluksella ke-

rätty dokumentaatio, kokemukset ja teokset, joiden lähtökohtana on ollut vaellus ko-

konaisuudessaan. Konkreettisena työskentelytapana on taiteellinen tekeminen jonka 

lopputuloksena on maalauksista ja installaatioista koostuva näyttelykokonaisuus, jo-

ka on myös hiihtovaelluksen taiteellisen prosessin kuvaus ja tapa tuoda prosessi ylei-

sön nähtäville. Taiteellisena analyysina voidaan siis yksittäisten teosten lisäksi tarkas-

tella myös näyttelyä kokonaisuutena, johon näyttelytilan luonne ja sijainti sekä valitut 

näyttelytekniset ratkaisut sisältyvät. Taiteellinen prosessi on omaa taiteilija- ja opet-

tajaidentiteettiäni vahvistava ja tuottaa minulle tutkijana tietoa ja kokemusta taiteel-

lisesta prosessista ja teosten näytteille asettamisesta. 

Teosten sisällöissä ja taiteellisessa tekemisessä pyrin analysoimaan sekä vaelluksel-

ta että kirjallisesta analyysista esille nousseita ilmiöitä, jotka liittyvät sekä vaelluksen 

olemukseen että ympäristökasvatuksen kysymyksiin. Asioiden ja ilmiöiden tarkaste-
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lu taiteen kautta luo Erkkilän (2012, 43-44) mukaan tutkimustilanteen, jossa käsitte-

lyn keskiöön nousee tulkinta, josta on mahdollista tehdä myös uusia tulkintoja. Näin 

tiedon tulkinnallinen rakenne nousee havainnollisesti esiin. Myös Valkeapää (2011, 

53) korostaa alkuperäisen kokemuksen ja siitä tehtävän tulkinnan välistä matkaa, jo-

ka tekee aina tulkinnasta vain yrityksen tavoittaa alkuperäistä. Ja kuitenkin maala-

usta tehdessä on mahdollista palauttaa mieleen kehossa olevia vaelluskokemuksia. 

Valkeapään (2011) sanoin: ”… muistin vielä jäsenissäni hiihtämisen yksinkertaisen lii-

keradan, muistin rinkan painon selässäni ja lumen tuoksun” (Valkeapää 2011, 53)

Taiteellisessa analyysissa nojaan Erkkilän (2012) esiin nostamaan Sullivanin ajatuk-

seen sisäpiirin tiedosta, jota minulla tutkijana on sekä vaeltamisesta että taidekas-

vatuksesta. Mielikuvitukseni ja tietoni pohjalta minun on taiteen kautta mahdollis-

ta avata näkökulmia, jotka muuten voisivat jäädä avautumatta (Erkkilä 2012, 44-45). 

Erkkilän (2012, 83) mukaan Springgay määrittelee a/r/tografian tutkimukseksi, joka 

jäsentyy visuaalisen ja sanallisen ymmärtämisen ja kokemuksen kautta. Samalla ta-

voin pyrin taiteellisessa analyysissa ensisijaisesti ymmärtämään tutkimuskohdettani 

visuaalisesti. Ymmärrykseen pyrkiminen ja kokemuksen keskeisyys nousevat siis tut-

kimustulosten taiteellista esittämistä tärkeämmäksi, vaikka tutkimuksen prosessin-

omaisuudesta johtuen on mahdollista, että tekemäni teokset alkavat tutkimuksen 

edetessä näyttäytyä myös tuloksina. 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 4.) esitän aineiston analyysin rakenteen, josta hahmot-

tuu taiteellisen osion ja kirjallisen analyysin välinen suhde. Sekä kirjallinen että tai-

teellinen analyysi kulkevat tutkimusprosessissa rinnakkain, limittyen toistensa kanssa. 

Olen tehnyt niitä aikataulullisesti samaan aikaan, vuorotellen, niin, että menetelmät 

ovat tukeneet toisiaan ja antaneet ajatuksia toisilleen. Päätän analyysin yhteenve-

toon, jossa kirjallinen ja taiteellinen analyysi palaavat yhteen, yhteiseksi tekstiksi. Tä-

män tekstin pohjalta pyrin tutkielman Pohdinta-luvussa esittelemään analysoidun eh-

dotuksen vaellustaiteen soveltuvuudesta ympäristökasvatuksen työmuodoksi
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Kuvio 4 Aineiston analysoinnin rakenne.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tämä luku sisältää tutkimuksen analyysiosuuden, joka jakautuu kirjalliseen ja taiteel-

liseen analyysiin. Tarkastelen hiihtovaellusta sekä omista kokemuksista että teoriakir-

jallisuudesta käsin. Kuvaan taiteellisen analyysin prosessia ja siihen sisältyviä tutki-

muksellisia tavoitteita. Päätän luvun näiden analyysimenetelmien yhteenvetoon.

5.1 Päiväkirjatekstien ja valokuvien teemoittelu

Olen aineiston analysoinnin pohjaksi jakanut valokuvat teemojen mukaan ryhmiksi, 

omiin kansioihinsa. Joidenkin pääteemojen alle olen jakanut kuvat tarkemmin omik-

si alaryhmikseen. Lisäksi olen nimennyt kuvat niin, että ne ovat kronologisessa ai-

kajärjestyksessä  kansioissaan. Valokuvista esiin nousseet teemat, jotka pohjautuvat 

suunniteltuun aineiston keräämiseen, ovat jäljet, leiri, ruoka, vaeltajat ja luonnon 

ilmiöt. Jäljet-teemaan sisältyvät päivittäiset hiihtojäljet ja lisäksi muita havaitsemia-

ni jälkiä, kuten erilaisia kulkumerkkejä ja ihmisen jättämiä jälkiä maastossa. Leiri-tee-

man kuvat sisältävät dokumentoinnin leiriytymisen jäljistä sekä kuvia leiriytymiseen 

liittyvistä askareista. Ruoka-teeman kuvat ovat dokumentteja ruokapakkausjätteistä. 

Vaeltajat-teema sisältää kuvia vaeltajista, hiihtämisestä ja varusteista; ihmisistä mai-

semassa. Luonnon ilmiöt ovat vapaasti otettuja kuvia ympäristöstä; lumesta, tuulesta, 

revontulista, kasvien yksityiskohdista, valosta, väreistä ja maisemista.

Videoaineiston olen myös katsonut läpi, mutta en ole analysoinut tai ryhmitellyt si-

tä tarkemmin. Ensimmäisillä katselukerroilla esiin noussut ajatus on, että videot ovat 

“tylsiä” katsoa; aika kuluu hitaasti ja kuvassa ei tunnu tapahtuvan mitään. Se kuvaa 

hyvin vaelluksella olemisen tapaa. Aika kuluu huomaamatta ja koko ajan on tekemis-

tä. Mutta ulkopuolisen silmin (videon katselijan) saattaa näyttää siltä, että mitään ei 

tapahdu. Videoiden kuvakulmat ovat myös melko satunnaisia. Vaihtelevissa olosuh-

teissa, kylmyydessä ja tuulessa, olen ensisijaisesti keskittynyt kulloinkin käsillä ole-

vaan askareeseen. Sen kuvaaminen on ollut toisarvoista ja dokumentoivaa, jolloin vi-

deon visuaalinen lopputulos ei välttämättä ole paras mahdollinen. Videoista välittyy 

kuitenkin meneillään olevan tekemisen luonne ja siihen kulunut aika sekä yleiskuva 

ympäröivästä ääni- ja kuvamaailmasta.

Tekstiaineistot olen käynyt läpi kirjoittamalla ne sähköiseen muotoon, lause tai sa-

maan aiheeseen liittyvä tekstipätkä kerrallaan. Sen jälkeen olen listannut jokaisen 



55

tekstipätkän alle ne teemat tai ilmiöt, jotka siinä näyttäytyivät. Olen jaotellut nämä 

ilmiöt viiden eri yläkäsitteen alle ja tarkentanut niiden käsitteitä teoriakirjallisuuden 

kautta. Teksteistä on noussut viisi pääteemaa, jotka ovat: toiminta, sijainti, ympäris-

tön peruskokemukset, olemisen kokemukset ja oma tausta. Seuraavassa kuviossa 

(Kuvio 5.) näkyvät tarkemmin teemojen alla olevat alakäsitteet.

5.2 Päiväkirjatekstien, valokuvien ja videoiden analysointi

Seuraavissa kappaleissa käyn läpi ensisijaisesti päiväkirjateksteistä esiin nousseita il-

miöitä aikaisemmassa kappaleessa esitellyn viiden pääteeman pohjalta. Koska tee-

Kuvio 5. Tekstiaineistosta esiin nouseet tutkimusteemat ja niiden alakäsitteet.

TOIMINTA
Retkikuvaus, kulkeminen

Välttämättömät välineet

Käytännön toimet

Leirikuvaus

Kartalla oleminen

Vaelluskaveri, yhteistyö

Arjesta irrottautuminen

OLEMISEN KOKEMUKSET
Perustarpeet 

Ruumiillisuus, liike

Ihmettely ja haltioituminen

Kauneuden kokemus

Pelko

Turhautuminen

Herkistyminen (itselle / ympäristölle)

Yksin oleminen, yksinäisyys

Sisäänpäin kääntyminen

Moniaistisuus

YMPÄRISTÖN 
PERUSKOKEMUKSET
Aika

Säätilan vaikutus kulkemiseen

Ympäristökokemus 

Hiljaisuus (auditiivinen ja visuaalinen)

OMA TAUSTA
Aikaisemmat vaelluskokemukset 
tietona

Naiseus

SIJAINTI
Reitit, keinot

Sijoittuminen paikkaan, eletyt paikat

Paikallinen kulttuuri

Paikallisten kohtaaminen

Vieraus, ulkopuolisuus, turisti
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mojen alakäsitteet limittyvät osittain toistensa kanssa ja yksittäinen tekstikuvaus saat-

taa sisältää useamman teeman alle liittyviä ilmiöitä, en analyysissä painota teemojen 

välisiä määrällisiä suhteita. Valokuvat ja videot kulkevat analyysissä tekstiaineiston 

rinnalla, vahvistaen tekstistä nousevia teemoja, tai tuoden tekstien rinnalle erilaisia 

näkökulmia. Kaikki analyysiin sisältyvät suorat tekstilainaukset ovat peräisin päiväkir-

jateksteistäni. Tämä ilmiöiden ja teemojen tarkastelu on analysoinnin ensimmäinen, 

alustava vaihe. Syvennän analyysia ja tuon analyysitekstin rinnalle taiteellisen työs-

kentelyn kautta esiin nousseita ilmiöitä vielä ennen tutkimuksen lopputuloksia.

5.2.1 Ympäristön peruskokemukset

Ympäristön peruskokemukset on yleisimmin päiväkirjateksteistä esiin nouseva tee-

ma. Pallasmaa (2006, 244) määrittelee peruskokemuksiksi paikan, ajan ja hiljaisuuden 

kokemukset sekä ympäristön ja muistin vuorovaikutuksen. Aineiston teemoittelussa 

olen lisännyt tähän joukkoon säätilan ja sen vaikutuksen kulkemiseen. Sää nouseekin 

päiväkirjatekstien yleisimmäksi yksittäiseksi ilmiöksi. 

Säätilan liittyvistä tekijöistä selkeimmin nousee esiin tuuli. Havainnoinnin kohteena 

ovat olleet tuulen muutokset, suunta, voimakkuus ja ääni. Myötätuuli on vaikuttanut 

helpottavasti kulkemiseen ja maatuuli ilmiönä ollut sellainen, jota olen ihastellut ja 

tarkastellut useamman kerran. Tuuli on myös vaikuttanut teltan pystytykseen ja yön 

äänimaailmaan. Valkeapää (2011, 160) kirjoittaakin, kuinka tuulen merkitys vaihte-

lee erilaisissa ympäristöissä. Tunturissa, jossa ollaan pääasiassa puurajan yläpuolel-

la, tuuli on keskeinen elementti. Se on suorassa kosketuksessa vaeltajaan, sen tuntee 

iholla.

Hiihto-olosuhteet ovat myös sidoksissa säätilaan. Olen useamman kerran kirjoitta-

nut päivän auringonpaisteesta, joka plusasteiseen lämpötilaan yhdistettynä on teh-

nyt lumen märäksi ja raskaaksi, minkä vuoksi sukseni eivät ole pitäneet. Aurinkoisina 

päivinä lumen laatu ja sen myötä hiihto-olosuhteet ovat vaihdelleet paljon. Pitojen 

puuttuessa hiihtäminen on ollut joko hankalaa tai mahdotonta, mikä on turhauttanut 

erityisen paljon (ks. Kuva 1.). Säätila, lumi ja hiihtäjän varusteet synnyttävät yhdessä 

kokonaisuuden, joka vaikuttaa sekä hiihtäjän tunteisiin, että esimerkiksi hiihtonopeu-

teen. Tällöin hiihtäjä on Merleau-Pontyn ruumiin fenomenologiaa mukaillen suoras-

sa yhteydessä maailmaan, oman ruumiinsa ja sen synnyttämien havaintojen kautta 
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(Hyvönen 2004, 76-79). Säätilojen muutokset ja niiden arvaamattomuus pitävät vael-

tajan valppaana, koska ne vaikuttavat sekä suoraan että käytännön toimien kautta 

olemisen kokemuksiin. Valkeapään (2011, 171) mukaan eläminen kiinteästi sään ar-

moilla pakottaa oleman läsnä ympäristössään.

Aika esiintyy teksteissä sekä käytännön ajankäyttöön, että kokemukseen liittyvänä il-

miönä. Vaelluksella eletään sekä lineaarisen, kelloon sidotun ajan mukaan, että sykli-

sen, luonnon kiertokulun määrittelemän ajan mukaan. Aika on kuitenkin suhteellista, 

kuten Valkeapää kirjoittaa. Esimerkiksi vuorokauden rytmiä ei pohjoisessa välttämät-

tä pysty määrittelemään valon määrän mukaan, vaan sitä täytyy seurata kellosta (Val-

keapää 2011, 207). 

Lihasvoimin vaeltamiselle ominainen hitaus ilmenee esimerkiksi siinä, että olen kir-

joittanut muistiin sen, että monien reittisuunnitelmien jälkeen päädyimme lähte-

mään taajamasta ja kylän läheisyydestä kohti erämaata. “Lähdimme Hetasta hiihtä-

mään, mikä tuntui tosi hyvältä vaihtoehdolta. Hitaasti ja pikkuhiljaa arki jäi taakse.” 

Hitaus ilmenee myös käytännön toimiin liittyvissä tekijöissä. Vaelluksen aikana olem-

me usein joutuneet sulattamaan lumesta vettä. Kaasun vähentyessä keittimen teho 

on laskenut ja sulatusprosessi hidastunut, jolloin veden sulattamiseen käytetty aika 

on korostunut. “Keitin on hidas ja kaikki täytyy sulattaa lumesta.”

Kuva 1. Toisen suksen vaihtamisen jälkeen toinen suksi lipsui ja toinen piti, keräsi jopa lunta pohjaan 
lisäämään pitoa. Eteneminen oli näin mahdollista ja vaelluksen perusajatus toteutui.  
Kuva: Anni Hintsala
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Hitaudelle vastakkaisena ilmiönä olen kirjoittanut nopeuden ja vauhdin kokemukses-

ta, jotka poikkeavat vaeltamisen perusrytmistä. Tämä kokemus liittyy päivään, jolloin 

suksen pohjiin tarttuvan märän lumen vuoksi hiihtäminen on ollut erittäin hidasta ja 

raskasta. Vaelluskaverini paikalliset ystävät, jotka olemme kohdanneet kelkkareitillä, 

ovat tarjonneet meille kyydin seuraavalle etapillemme, noin 7 kilometrin päässä ole-

valle autiotuvalle. Olen kirjoittanut tuosta kelkkakyydin kokemuksesta: “Nautin vauh-

dista, tuulesta kasvoilla, moottorista, maaston muodoista kelkan alla. Siirtymä oli niin 

nopea, että mieli ei ihan ehtinyt mukaan. Maisema vilahti ohi.” Valkeapää kirjoittaa, 

kuinka lihasvoimin liikkuva ihminen on suorassa kosketuksessa ympäristön olosuhtei-

siin. Sitä vastoin moottorikelkalla liikuttaessa ”suora kosketus maahan katoaa” (Val-

keapää 2011, 259).

Aika kokemuksena ilmenee pyrkimyksenä hetkessä elämiseen ja passiiviseen viipy-

miseen. Jo toisena vaelluspäivänä olen kirjoittanut, kuinka olemisessa “yhdistyvät ai-

ka, liikkeen rytmi, pakolliset askareet ja kaikesta muusta irrottautuminen.” Kortelaisen 

(1995, 58-59) mukaan kävely on ympäristön ja itsen tutkimista, jossa ajan kokemus 

syntyy kulkemisen hitauden ja kokonaisvaltaisen ympäristön aistimisen pohjalta. Kah-

deksan päivän vaelluksella selkeä ajallinen käänne on tapahtunut viidentenä päivänä, 

jolloin olemme viettäneet lepo- ja huoltopäivää autiotuvalla Pöyrisjärvellä. Samaise-

na iltana olen kirjoittanut: “Tästä alkaa paluu. Yritän silti pysähtyä vielä hetkeen, vii-

pyä. Olla passiivinen ympäristössä.” Päiväkirjamerkinnöistä on havaittavissa tunteita 

siitä, että kolmesta jäljellä olevasta hiihtopäivästä huolimatta tuntuu siltä, että reissu 

on kohta ohi. Olo on tyhjä.

Viimeisenä iltana maastossa olen summannut koko reissun kokemuksia. Aikaan liitty-

vänä havaintona nousee esiin kokemus siitä, että se on mennyt nopeasti. Valkeapää 

(2011, 209) puhuu kokemuksellisesta ajasta. Hänen mukaansa se ei ole mitattavissa, 

vaan olosuhteisiin sidoksissa olevana sen luonne on jatkuvassa muutoksessa, jolloin 

sen voi vain tuntea. Viikon yhtämittainen vaellus on jälkeenpäin tuntunut paljon lyhy-

emmältä, ajan kokemus on siis poikennut lineaarisen ajan olemuksesta. Valokuvista 

aikaa ilmiönä on vaikeampi nähdä. Kuvat toki kertovat vuorokauden ajasta ja rytmistä 

esimerkiksi valon kautta. Videoissa sen sijaan on selkeästi nähtävissä vaellukselle tyy-

pillisen ajankäytön rytmi. Arkisten askareiden kuvaukset vaikuttavat hitailta ja niissä 

on paljon hetkiä jolloin ei tapahdu mitään. 
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Hiljaisuus on yksi ympäristöön liittyvä ilmiö, joka on noussut sekä tekstiaineistosta 

että videoista esiin. Päiväkirjateksteissä se näkyy vain muutaman kerran, vaikka en-

nakkoon voisi ajatella, että viikon vaelluksella sen merkitys tai näkyvyys korostuisi. 

Tätä oletusta tukee myös Pallasmaan (2006, 258) näkemys hiljaisuudesta esteetti-

senä kokemuksena, joka on katoamassa arkiympäristöstämme. Hän mieltää luonto-

ympäristön hiljaisuuden mahdollisuudeksi hiljentyä ympäristöön ja samalla itseen-

sä. Hiljaisuus nousee teksteissä esiin kuitenkin vain äänimaailman muutoksina, Olen 

kirjoittanut tuulen vaimenemisesta ja sen havaitsemisesta autiotuvassa: “Säätila on 

muuttumassa – – Tuulikin on ehkä vähän muuttunut, vaihtanut ehkä suuntaa ja laan-

tunut vähän. Se ei pidä niin isoa ääntä hormissa.” Myös yön hiljaisuudesta tai äänek-

kyydestä olen maininnut teksteissä. Hiljaisuutta käsittelevistä teksteistä käy ilmi, että 

äänen tuottaja on useimmiten tuuli ja teltassa yöpyessä ympäristön äänet ovat sel-

laisenaan läsnä. Hiljainen yö on siis harvinainen, mainitsemisen arvoinen asia. Koke-

mukseni on, että tuulettomina öinä teltassa yöpyessä hiljaisuus on niin vahvaa, että 

pienimmätkin äänet saavat todellisuutta suuremman merkityksen, vaeltaja ylivirittyy 

kuuntelemaan ja tarkkailemaan ympäristöä. 

Videoissa hiljaisuus on läsnä pienipiirteisenä äänimaailmana. Vastaavasti ulkona ku-

vatuissa videoissa tuuli paukkuu ja pitää kovaa ääntä mikrofoneissa. Vaellusympäris-

töön “kuulumattomat” äänet puuttuvat videoilta. Näistä ”vieraista” äänistä tai niiden 

puuttumisesta en ole myöskään kirjoittanut. Paikalliseen elämään liittyvänä maininta-

na teksteistä nousee koirien haukku Näkkälän kylässä. Sitä en ole kuitenkaan kokenut 

vieraaksi tai paikkaan kuulumattomaksi ääneksi.

Kuva 2. Tuulen ja lumen yhteistyökuvioita. Vasemmanpuoleiset hiihtojäljet ovat noin puoli tuntia van-
hat, oikeanpuoleiset juuri hiihdetyt. Kuva: Anni Hintsala.
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Ympäristöön liittyvät kokemukset jakautuvat sekä ulkoisiin havaintoihin että sisäisiin 

kokemuksiin. Esimerkiksi havainto maatuulesta näkyy teksteissä sekä hiihtämiseen 

vaikuttavana tekijänä, että visuaalisena elämyksenä (Ks. Kuva 2.). Havaintoihin liittyy 

myös tuulen vaikutus lumeen. “Kaunis ja kova maatuuli, joka tuiskutti jäljet nopeasti 

peittoon.” 

Ympäristökokemuksen kokonaisvaltaisuus nousee esiin tuvan antaman suojan kautta. 

Useamman päivän hiihdon ja telttaöiden jälkeen olen kirjoittanut, kuinka “Tuvassa 

tuuli on vain äänenä läsnä, sekin vaimeampana.” Kokonaisvaltainen olemisen koke-

mus näkyy myös seuraavassa päiväkirjamerkinnässä. “Nyt illalla kauniimpaakin kau-

niimpi tähtitaivas. Leiriytymisen kauneus. Avaruus yllä. Alla talja, kuin iho, toinen. 

Lämmin makuupussi, kaasukeittimen hiljainen ääni, riekon nauru.” Saman tyyppisestä 

äärettömyyden kokemuksesta kirjoittaa Karjalainen (2013, 21) kuvatessaan luonnon 

eksistentiaalista luonnetta. Hänen mukaansa ”haltioitunut ihmetyksemme tähtikirk-

kaan taivaan alla on eksistentiaalinen kokemus juuri siinä mielessä kuin taide usein 

tulkitsee ihmisen osaa: olemisen merkityksellisyyttä ja satunnaisuutta ynnä muita ek-

sistenssituntoja.”

Ympäristökokemuksista nousee esiin ruumiillisen maailmassaolon kokemusta mukai-

levia ajatuksia, jotka kiinnittyvät Merleau-Pontyn filosofiaan (Hyvönen 2004, 84) ja 

joista Mantere (1995, 16) kirjoittaa taideperustaista ympäristökasvatusta määritel-

lessään. Nämä kokemukset kiinnittyvät paikkaan, ympäristöön tai hetkeen esimerkik-

si kasvillisuuden tai sääolojen kautta. Olen kirjoittanut esimerkiksi liikkuessa tapah-

tuvasta oksien kosketuksesta olkapäihin: “Jotain selittämätöntä, sielua koskettavaa. 

Hetkellistä ja ohimenevää, kehollista.” Tämän kokemuksen voi nähdä ympäristön es-

teettisenä tarkasteluna, joka Berlantin (2006, 97-100) mukaan laajentaa käsitystäm-

me ympäristöstä. Olen myös pohtinut samanaikaista läsnäoloa ympäristön ja itsen 

kanssa. “Omat fiilikset ovat koko ajan läsnä, ne keskustelevat ympäristön kanssa. Kul-

kemisen haasteet ja helppoudet tuntee kehossaan.” Kokemukseni on, että vaeltaessa 

kulkeminen ja liike nousevat usein tietoista havainnointia tärkeämmäksi. Keskittyes-

säni kulkemiseen ja liikkeeseen ajatukseni kulkeutuvat yhtä aikaa menneisyyteen ja 

tulevaan. Olen pohtinut, että siirtyykö vaeltaja kulkemiseen keskittyessään näkemäl-

lä tietämisestä ruumiin kautta tietämiseen, ruumiilliseen olemassaoloon? Kortelaisen 

mukaan lihasvoimin tapahtuva liikkuminen on rytmiltään sellaista, jossa kokonaisval-

taisen fyysisyyden kokemus tulee mahdolliseksi (Kortelainen 1995, 60-61). 
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5.2.2 Toiminta

Toimintaan liittyvät kuvaukset keskittyvät vaelluksen käytäntöihin. Reittikuvaukset 

ovat konkreettisia, hiihtokilometrien ja maastotyyppien mainintoja. Leiriytymiseen 

liittyvät maininnat ovat toiminnan lisäksi kiinteästi sidoksissa paikkaan. ”Melkein Näk-

kälässä. Hassua olla tälleen kylän kulmilla telttaleirissä.” Pysähtyminen ja leiriytymi-

nen synnyttävät kokemuksen paikasta, joka saa merkityksen siellä olemisen ja toi-

mimisen kautta. Leiriytymisen ja hiihtämisen vuorottelussa on nähtävissä Karjalaisen 

(2013, 32) kuvailema liikkeen ja pysähdyksen vuoropuhelu, jota hän kuvaa ”itsensä 

tietämisen ja tuntemisen eksistentiaaliseksi perustaksi”.  Myös Salonen (2013, 44) kir-

joittaa pysähtymisen suhteesta liikkeeseen ja tauon merkityksestä luonnossa liikku-

essa. Hänen mukaansa juuri tauot – palkintoina liikkumisen vaivan rinnalla – mahdol-

listavat luonnon aistimuksellisen moninaisuuden, joka puuttuu maisemaestetiikkaan 

painottuvasta luontoturismista.

Välineet ja varusteet liittyvät kiinteästi vaelluksen toimintaan sekä sen synnyttämiin 

kokemuksiin (Kuva 3.). Olen kirjoittanut varusteiden toimimattomuudesta jo ympä-

ristökokemusten yhteydessä, koska vaelluksella varusteet liittyvät kokonaisvaltaiseen 

olemisen kokemukseen. Snellman & Kajander (2014, 156) nostavat esiin varusteiden 

merkityksen korostumisen, joka näkyy lihasvoimin liikkuessa. Kokemukseni mukaan 

Kuva 3. Leiritymisen kuvista talvivarusteiden kirjo piirtyy hyvin esiin. Kuva: Anni Hintsala
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hiihtovaelluksella varusteiden tärkeys korostuu kävellen tehtävää vaellusta enem-

män. Esimerkiksi lumen erilaiset olomuodot vaikuttavat kiinteästi suksien toimintaan. 

Varusteiden toimimiseen liittyvää iloa on myös havaittavissa teksteissä, joissa olen 

maininnut makuupussin lämpimyyden ja autiotuvan kaasukeittimen tehokkuuden.

Käytännön toimiin liittyvät päiväkirjatekstit käsittelevät ajankäytön suhdetta niihin. 

Olen kirjoittanut aikaa vievistä, ikään kuin poikkeuksellisista tekemisistä. Niistä kes-

kiöön nousee veden hankkiminen ja sulattaminen. ”Hiihdettiin alkuillasta parin kilo-

metrin päähän purolle hakemaan vettä. Kuvasin vedenhaun.” Sen sijaan vaellukselle 

tyypilliset, päivittäin toistuvat askareet ovat sellaisia, joita en ole erikseen teksteis-

sä maininnut. Ainoa teksteissä esiintyvä maininta niistä liittyy Lauri Anttilan ajatuk-

siin pohjautuvaan pohdintaan arjen askareista taiteena. ”Syöminen on onni. Ja kuivat 

vaatteet. Ruoanlaitto, puiden teko, veden sulattaminen.” 

Toinen teksteistä nouseva näkökulma käytännön toimiin on niiden suhde taiteelliseen 

ajatteluun, ympäristön havainnointiin ja ylipäätään vaellukseen gradun aineiston-

keruuna. Pohdin sitä, että olenko vaelluksen aikana tehnyt tarpeeksi asioita gradun 

kannalta ja toisaalta keskittynyt tarpeeksi vapaasti olemiseen? Olen kirjoittanut että 

”hiihtäminen ja käytännön toimet ovat kuitenkin tärkeimpiä.” Hiihtämisen lomassa 

pohdin: ”Viime päivät ovat kuluneet hiihtäessä ja välttämättömissä toimissa. Niihin 

kiteytyy vaeltamisen perusta. Tietoinen ”taideajattelu” jää taka-alalle. Silti oleminen 

on kokonaisuudessaan jotain, johon ehkä taide voisi sisältyä.” Tätä pohdintaa tukee 

esimerkiksi Stöckellin (2013, 79) näkemys vaellustaiteesta, jossa liikkeellä oleminen 

ja matka itsessään ovat vaellus- ja kävelytaiteen prosessin olennaisia tekijöitä. Myös 

vaellus itsessään voi olla teos.

Kartalla oleminen ja sen suhde maantieteelliseen sijaintiin liittyy myös käytännön toi-

mintaan. Teksteistä käy ilmi, että ”kartalla oleminen” ja paikkojen ja maisemien täs-

määminen kartan kanssa tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Ympärillä olevat 

tunturit saavat nimet. Ilo itsensä paikantamisesta syntyy, koska ilman gps-paikannus-

ta tarkan sijainnin määritteleminen on mahdotonta ja suunnistaessa kartalla pysy-

minen vaatii kokoajan tarkkaavaisuutta, eikä näin ollen ole itsestäänselvyys. ”Aidalta 

tuvalle hiihtelin yksin, Jenni jäi ottamaan aurinkoa. Hieno kokemus. Mukava. Oli kiva 

vastata itse omasta etenemisestä, päättää reitistä ja huomata, että oli hyvin kartal-

la ja tupa löytyi vaivattomasti.” Kartalla olemisen voi tulkita ympäristökokemuksek-
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si Karjalaisen (2013, 16) ajatusta mukaillen. Hänen mukaansa kartta on maailmassa 

olon ja paikkaan sijoittumisen käsitteellinen muoto.

Toiminta-teeman alle sijoittamani vaelluskaveri-ilmiö ei kovin usein näy päiväkirja-

teksteissä. Siihen liittyvät maininnat ovat usein sivulauseissa, tai siinä, että olen kir-

joittanut tapahtumista ja tekemisistä me-muodossa. Myös maininnat siitä, että olem-

me keskustelleet vaelluksen kulusta, kertovat vaelluskaverin tärkeydestä. Valokuvissa 

vaelluskaveri on nähtävissä konkreettisemmin. Teknisistä syistä yhteiskuvia ei ole ko-

vin montaa, mutta esimerkiksi leiriytymisen käytännöistä ja ruokatauoista otetuista 

kuvista on nähtävissä vaelluskaverin olennainen merkitys. Hiihtämisen lisäksi muiden 

käytännön toimien tekeminen yhdessä luo vaellukselle oman luonteensa, joka pi-

tää sisällään yhteistyötä, ajatusten ja kokemusten jakamista sekä varusteiden painon 

konkreettista jakamista ja vaelluskaverista syntyvää turvallisuuden tunnetta. Koke-

mukseni mukaan vaelluksella on ollut tarpeeksi aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia Korte-

laisen (1995, 71-72) kuvailemalle yksilön sisäiselle dialogille, vaikka vaelluskaveri on-

kin osaltaan luonut vaelluksen sosiaalisen tason. Tunnistan vaelluskokemuksista myös 

yhteisen päämäärän ja kokemusten jakamisen, mikä synnyttää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja tekee vaelluksesta yhteisöllisen tapahtuman (Snellman & Kajander 2014, 

260; Stöckell 2013, 83).

Salosen (2013, 39-40) mukaan luontoympäristö mahdollistaa etääntymisen arjen ru-

tiineista, mikä samalla synnyttää sitoutumista oman ymmärryksen ja osaamisen va-

raan. Tällainen on toiminta on luonteenomaista vaellukselle. Olen nimennyt tämän 

ilmiön arjesta irrottautumiseksi. Päiväkirjateksteissä on nähtävissä vaelluksen krono-

logiseen kulkuun sidoksissa olevia ajatuksia jotka kiinnittyvät tähän ilmiöön. ”Matka 

houkuttaa ja kiehtoo mutta myös pelottaa. Irtautuminen ”huoltoverkosta” eli tuvista 

ja reiteistä, pelkän itsen ja teltan varaan turvautuminen. Ehkä pelkään sitä mitä itses-

sä tapahtuu.” Arjesta irrottautuminen ei välttämättä ole kivutonta ja vapauttavaa, sa-

moin sinne palaaminen voi vaatia aikaa. Salonen 2013, 39-40) nostaakin esiin vaelta-

jan vastuun itsestään, sen synnyttämän vapauden ja pelon ja jännityksen, mitä vapaus 

saattaa lisätä. Myös Valkeapää (2011) kirjoittaa retkeilijän kokemuksista siirryttyään 

valmiilta poluilta ja retkeilyreiteiltä reittien ulkopuolelle. Polun jättäessään retkeilijä 

joutuu olemaan jatkuvasti tietoinen ympäristön kokonaisuudesta. ”Aistit herkistyivät 

ja havainnot täsmentyivät: minun ja ympäristön välille virittyi tiivis suhde” (Valkeapää 

2011, 26).
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Vaelluksen edetessä arjesta irrottautumisen kokemukset tulevat näkyväksi silloin kun 

eteen tulee jotain arkeen liittyvää, jonka mieltää vaellusympäristöön kuulumattomak-

si. Tällaisia ilmiöitä ovat paikallisten kohtaamiset Pöyrisjärvellä, yllättävät sosiaalisen 

kanssakäymisen hetket, sekä asutuksen merkit Näkkälän kylää lähestyttäessä. ”En-

simmäisenä silmiin pisti sähkölanka maisemassa. Sitä ei ollut näkynyt viikkoon. Toinen 

asia, johon kiinnitin huomiota, olivat liikennemerkit.” Paikallisten kohtaamisten miel-

täminen vaellusympäristöön kuulumattomaksi kertoo vaeltajan omista ennakkokäsi-

tyksistä ja vaellusharrastuksen yleisistä mielikuvista. Siinä on nähtävissä Keskitalon 

(2006, 53-55) esiin nostama erämaaturismin katse ja retkeilykirjallisuuden tuottama 

kuva täysin koskemattomista erämaa-alueista. Osaltaan tämä kertoo myös vaeltami-

sen turistisista käytännöistä (Valkonen 2013, 5) sekä mielikuvista Lapista tyhjänä, asu-

mattomana alueena, josta Valkeapää (2011, 33) kirjoittaa.

5.2.3 Sijainti – maantieteellinen ja kulttuurinen paikka 

Sijaintiin ja paikkaan liittyvät kuvaukset kiinnittävät aineiston maantieteelliseen ja 

kulttuuriseen kontekstiin. Ne käsittelevät vaellusmaastoa paikallisena kulttuurina ja 

paikallisten ihmisten kohtaamisen kautta. Paikallisuuteen liittyvät kiinteästi reitit ja 

keinot, maastossa ja maisemassa näkyvät kulkureitit, joita satunnainen retkeilijä pää-

see hyödyntämään. Talvella nämä reitit ovat moottorikelkkauria, kesällä taas mönki-

jäuria. Tekstiaineistossa reitit ilmenevät sekä visuaalisina mainintoina että hiihtämi-

seen vaikuttavana tekijöinä. Kelkkareitti helpottaa ja nopeuttaa kulkemista. ”Alkuun 

hiihdimme metsässä. Turhaumia porojen kuopista ja koivurääseiköstä. Loput 10 km 

sujuivat nopeasti kelkkauraa pitkin.”

Reittien visuaalisuus näkyy myös valokuvissa. Vaikka suurin osa vaellusreittimme 

kelkkaurista on merkitsemättömiä, paikallisten tarkoituksenmukaisia kulkureittejä 

tiettyihin paikkoihin, huomioni on kiinnittynyt myös virallisten kelkkareittien sään-

nönmukaisiin reittimerkintöihin. Maalla ne ovat puisia ristiviittoja ja jäällä muovi-

sia tikkuviittoja. Olen huomioinut ne jälkinä maisemassa ja rinnastan ne visuaalisina 

elementteinä (Kuva 4.) esimerkiksi Richard Longin kävellen tekemiin linjoihin maise-

massa (Johansson 2005, 63-64). Merkitsemättömistä kelkan jäljistä yksi kiinnitti huo-

miomme, koska se kiersi säännönmukaisesti järven rannan koivikoita ja mutkia ei-

kä kulkenut suorinta ja taloudellisinta reittiä maastossa. Myöhemmin Pöyrisjärvellä 

mutkainen jälki sai selityksensä: “Joku oli käynyt katsomassa ja tarkistamassa ansoja. 
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Riekkoansoja varmaan.” Kuten Lehari (2004, 72) kirjoittaa, samalla kuin lumikenttä 

suojaa, se myös paljastaa kulkijan jäljet. 

Maantieteelliseen sijaintiin liittyy myös ilmiö, jonka olen nimennyt paikkaan sijoit-

tumiseksi, eletyiksi paikoiksi. Maantieteelliset paikat muuttuvat eletyiksi paikoiksi 

paikallisten ihmisten kohtaamisen ja paikassa pysähtymisen kautta. Keskeisin paikka, 

johon nämä kokemukset sijoittuvat on Pöyrisjärvi. Olen kirjoittanut Pöyrisjärvellä ol-

lessa että ”olemme toisten takapihalla”, sekä Jennin kommentin paikkaa lähestyttä-

essä: ”Tulimme pois erämaasta. Poromiesten arkiseen kylään, työpaikalle”. Pöyrisjär-

vellä ollessamme kiinnitymme siis samalla paikalliseen kulttuuriin sekä siellä olevien 

ihmisten että maisemassa näkyvien paikalliseen elämäntapaan liittyvien elementtien 

kautta. Päiväkirjateksteistä käy ilmi vaeltajien paikkaan liittyviä ennakko-oletuksia, ku-

ten käsitys erämaasta, jotka Jokelan (1999, 15) mukaan syntyvät välillisistä kokemuk-

sista. Sen sijaan paikan käsityksen syntyminen vaatii välitöntä läsnäolon kokemusta 

(Jokela 1999, 15), jonka olemmekin saavuttaneet paikkaan pysähtymällä, siellä toimi-

malla ja ihmisiä kohtaamalla. 

Keskeisimpinä sijaintiin liittyvinä ilmiöinä tekstiaineistossa ovatkin paikallisten koh-

taaminen ja paikallinen kulttuuri. Nämä kaksi ilmiötä liittyvät kiinteästi toisiinsa, eikä 

niitä voi selkeästi erottaa omiksi osa-alueikseen. Niihin sisältyvät myös vierauden, ul-

kopuolisuuden ja turistin kokemukset. Paikallisten kohtaaminen keskittyy Pöyrisjär-

vellä vietettyihin päiviin. Tapasimme siellä olevia poromiehiä porokoirineen sekä au-

Kuva 4. Reittien visuaalisia muotoja, ja kulttuurisia jälkiä. Kuva: Anni Hintsala
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tiotuvalla yöpyessä, että järvellä hiihtäessä. Kirjoitin päiväkirjaani noiden tapaamisten 

jälkeen: ”Paikallisten kohtaaminen oli yllätys, ja alkuun ajattelin, ettei se sovi omaan 

vaellustaide-projektin ”henkeen”. Ajatus siitä, että paikallisten kohtaaminen jotenkin 

häiritsee omaa tutkimusprojektiani on pohjautunut kokemukseeni ajan, tilan ja hil-

jaisuuden tarpeesta, tarpeesta keskittyä omaan olemiseen. Tutkimuksen edetessä on 

kuitenkin käynyt ilmi, kuten olen päiväkirjaan kirjoittanutkin: ”Mutta se [paikallisten 

kohtaaminen] voikin avata uusia uria ja suuntia, näkökulmia omalle tekemiselle ja 

painotuksille.” Kuten Valkeapää (2011, 33, 37, 268) kirjoittaa, retkeilijä voi tällaisten 

kohtaamisten myötä oppia näkemään tuntureille piiloutunutta paikallista elämää.

Kohtasimme vapaa-aikaa viettäviä paikallisia: alkoholin värittämää illanviettoa, moot-

torikelkkailua ja joikua hämärässä mökissä. Usean päivän hiljaisen hiihtämisen jälkeen 

sosiaalinen kanssakäyminen oli yllättävää. Keskusteluiden kautta piirtyi esiin oma ul-

kopuolisuus ja turistin identiteetti. Työssä olevilta paikallisilta kuulimme kuvauksia 

poroelinkeinon talvisista työkuvioista ja esimerkiksi tulevien päivien sääennusteis-

ta. Yksi vahvimmista kokemuksista sijoittui Pöyrisjärven jäälle. Kirjoitin päiväkirjaani: 

”Näimme tänään ketun kuoleman jäällä. Naali-projektissa mukana oleva poromies 

ampui sen kelkastaan, koira apunaan.” Tilanteessa kiteytyivät käytännön tasolla il-

maston ja poroelinkeinon muutokset, jotka vaikuttavat esimerkiksi ketun ja naalin 

elinolosuhteisiin. Kettukantaa on Utsjoella ja Enontekiöllä harvennettu suunnitellus-

ti, tavoitteena Naalin pesinnän elvyttäminen Suomessa. Heikki Henttosen (2014) mu-

kaan kettujahdilla ei ole kuitenkaan pystytty näkyvästi auttamaan naalia (Henttonen 

2014, 162-164). 

Kohtasin myös toisen poromiehen. Kun kuuntelee hänen jutteluaan, kolmen 

tunnin välein tarkastetaan elo, ollaan töissä. Lauman liikkeitä on koko ajan 

tarkkailtava. Näissä keskusteluissa tuntee olevansa vieras tässä maisemassa. 

Ulkopuolinen lomailija. – – Täällä ajetaan erikseen kohdalle, tullaan tervehti-

mään, vaikka ei olisi varsinaisesti asiaa. Jutellaan säästä ja kysellään mene-

misiä. Kerrotaan myös omista. (Päiväkirjateksti)

Vierauden kokemuksesta huolimatta koin, että meidän olemisemme ei haitannut 

muita. Vaikka hiihtämistä ja erityisesti teltassa yöpymistä ihmeteltiin, sitä myös kun-

nioitettiin. Oletan, että tähän vaikutti osaltaan se, että olimme naisia ja kaikki alueel-

la työskennelleet olivat miehiä, mikä on Valkeapään (2011, 21) mukaan nykypäivän 
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työnjaolle tyypillistä. Vaelluksen liikkuva, vähän jälkiä jättävä ja ympäristöön sopeu-

tuva luonne määrittääkin kokonaisvaltaisesti vaelluksella eteen tulleita kohtaamisia ja 

paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Lihasvoimin liikkuvan vaeltajan on mahdollista 

kohdata sekä vaellusympäristö että siellä elävät ihmiset pohjoisen kulttuurin erityis-

piirteet huomioiden, jota esimerkiksi paikkasidonnainen taidekasvatus korostaa toi-

mintansa lähtökohtana (Hiltunen & Jokela 2014, 84-85). 

Sijaintiin, paikallisuuteen ja kohtaamisiin liittyviä valokuvia on hyvin vähän. Tämä joh-

tuu siitä, että kohdatessani paikallisen ihmisen, keskityin mieluummin siihen het-

keen. En halunnut katsoa tilannetta kameran takaa ja näin korostaa ulkopuolisuutta 

ja ulkopuolisen katsetta. Jokela (2008, 5) kirjoittaa taiteen ja paikallisen ympäristön 

suhteesta, ja toteaa että taiteilijan roolissa olemisen ja paikallisuuden suhteessa ko-

lonialismin ja emansipaation välinen ongelma on aina läsnä. Toiminnassani olenkin 

tiedostamattani pyrkinyt välttämään Lippardin (1997, 277-278) kuvaamaa taiteilijoille 

tyypillistä romanttista työskentelytapaa, joka ilmenee paikoissa, joihin he eivät ole si-

toutuneet. Tällöin taiteilijan katse jää Lippardin mukaan estetisoituneeksi turistin kat-

seeksi. Kuvien puuttumisesta huolimatta – tai ehkä juuri siksi – kokemukset ja muistot 

noista tilanteista ovat hyvin vahvoja. Niitä on tallennettu vain tekstiksi päiväkirjaan, 

mutta muistan silti ihmiset, koirat ja paikat sekä oman kokemukseni noissa hetkissä. 

5.2.4 Olemisen kokemukset

Olemisen kokemuksiin liittyvät kuvaukset ovat ryhmä moninaisia, toisiinsa ja muihin-

kin teemoihin linkittyviä ilmiöitä. Ne ovat tunteita ja tuntemuksia, vaeltajan havainto-

ja itsestään, jotka Stöckellin (2013, 79) mukaan liittävät vaeltajan osaksi ympäristöä. 

Ne ovat myös esteettisiä havaintoja, jotka vievät vaelluksen toimintoja kohti taidetta. 

Keskeisimmiksi ilmiöiksi nousevat perustarpeet, ruumiillisuus ja liike, haltioituminen 

ja ihmettely sekä kauneuden kokemus.

Perustarpeet liittyvät vaelluksen toimintaan ja omaan suoriutumiseen niistä sekä ym-

päristön olosuhteisiin (Kuva 5.). Ne ilmenevät sekä positiivisissa että negatiivisissa ko-

kemuksissa. Positiivisista kokemuksista esiin nousee vaelluksen yksinkertaisten aska-

reiden merkitys sekä kokemuksena että vaeltajan fysiologisina tarpeina. ”Syöminen 

on onni. Ja kuivat vaatteet. Ruoanlaitto, puiden teko, veden sulattaminen. Ne on ar-

jen askareita, taidetta itsessään? Välttämättömyytensä, käytännöllisyytensä ja yksin-
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kertaisuutensa vuoksi.” Perustarpeiden kokemuksissa on nähtävissä Berleantin (2006) 

esiin nostamaa olosuhteisiin ja puitteisiin ulottuvaa ympäristön esteettistä tarkaste-

lua. Hän korostaa esteettisen ulottuvuuden kiinteää suhdetta ympäristöön, jolloin se 

voi läpäistä myös kaiken sosiaalisen toiminnan (Berleant 2006, 97-100). 

Negatiivisemmat kokemukset ilmenevät 

väsymyksen, nälän tai kylmyyden koke-

musten kautta, kokemuksissa, joissa pe-

rustarpeet eivät ole tulleet täysin tyydy-

tettyä. Myös nämä kokemukset voidaan 

nähdä esteettisenä kokemuksina olo-

suhteista. ”Uni, ruoka, suoja, lämpö. Jos 

ne eivät ole kunnossa, en jaksa keskit-

tyä esimerkiksi maisemien tai revontul-

ten ihailuun. Ulkona oleiluun.” Perustar-

peisiin liittyy talvivaellukselle tyypillinen 

juomaveden saamisen ongelma. ”Vedes-

tä on tullut keskeinen asia. – – Itsestään-

selvyydestä ja välttämättömyydestä tu-

lee säästeltävää.” Toivo Salonen (2013, 

38) kirjoittaa, kuinka luonnossa olemi-

sen kautta ihminen hahmottaa riippu-

vuutensa luonnon välttämättömyyksistä. 

Myös tietoisuus tekemisistään korostuu esimerkiksi juuri suoraan luonnon kiertoku-

lusta saatavan juomaveden kautta. ”Vielä kun saatiin avanto, vettä onkin yhtäkkiä 

tuhlattavaksi asti. Silti sitä ei voi säilöä, tulevina telttaöinä sitä on taas vähän.”

Ruumiillisuuden ja liikkeen kokemukset liittyvät kiinteästi hiihtämiseen, aikaan ja 

hiihto-olosuhteisiin. ”Pitkä päivä, lopun väsymys. Keho liikkuu mutta mieli on jo tyhjä.” 

Ruumiillisen rasituksen ja eri aistien kautta vaeltaja kiinnittyy ympäristöönsä. Snell-

manin & Kajanderin (2014, 255) mukaan vaeltaja virittäytyykin ympäristöön moniais-

tisesti; hän tuntee säätilan ihollaan ja hangen pinnan suksiensa alla. Hiihtämisen liike 

on olemukseltaan rytmikästä, toistuvaa. Miellyttävät hiihto-olosuhteet voivat tuottaa 

positiivisen liikkeen kokemuksen: ”Etelästä puhaltava maatuuli siivitti hiihtoa. Teki 

mieli hiihtää reippaasti, liikkua, tuntea liike kehossa.” Haastavat olosuhteet taas väsyt-

Kuva 5. Veden sulattamisessa yhdistyvät vaelluk-
sen askareet, perustarpeista huolehtiminen ja 
ajankäyttö. Kuva: Anni Hintsala.
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tävät ja hidastavat etenemistä, mutta kiinnittävät hiihtäjän kuitenkin ympäristöönsä 

ja omaan ruumiiseensa. ”Lumi tarttui suksen pohjiin ja kulku oli raskasta. Samalla kui-

tenkin meditatiivista. Mustavalkoinen maisema, oma keho, lihakset, lumen märkyys. 

Metri kerrallaan eteenpäin.”

Kauneuden kokemus nousee esiin ainakin leiriytymisen kuvauksista. Niissä näkyy py-

sähtymisen ja tauon ja sen myötä ajankäytön merkitys ihmettelylle. Ajatukset ovat 

nousseet esiin juuri pysähtyessä, paikallaan ollessa. ”Taas on hiljainen yö. Vähän pil-

viä, tähdet ja revontulet. Tyytyväisyys ja kiitollisuus kaikesta tästä.” – – ”Nyt illalla 

kauniimpaakin kauniimpi tähtitaivas. Leiriytymisen kauneus. Avaruus yllä. Alla talja, 

kuin iho, toinen. Lämmin makuupussi, kaasukeittimen hiljainen ääni, riekon nauru.” 

Kokonaisvaltaisessa kauneuden kokemuksessa yhdistyvät niin auditiiviset ja visuaali-

set kuin tuntoaistinkin synnyttämät havainnot, lämmön tuntu, öinen taivas ja tuulen 

tyyntymisestä johtuva ympäristön hiljaisuus. Kokemusta voi tulkita myös Kojon (2004, 

72) ajatusta mukaillen: talvinen ympäristö, jossa aistittavaa on vähemmän, herkistää 

vaeltajan aisteja ja vahvistaa näin ympäristön esteettisiä kokemuksia.

Haltioituminen ja ihmettely liittyvät kiinteästi kauneuden kokemukseen. Ne ovat ko-

konaisvaltaisia esteettisiä kokemuksia, jotka voivat olla ohikiitäviä ja ”pieniä” tai koko-

naisvaltaisia ympäristökokemuksia. ”Huikea aurinkopäivä. Pientä pakkasta ja eteläs-

tä puhaltava kova tuuli. Maatuuli tunturissa. Kaunista. Ja lumen pinnan taidokkaat, 

loputtomat kuviot.” Haltioitumisen ja ihmettelyn esteettiset kokemukset voi Sepän-

maan (2004, 86) mukaan tulkita myös talven taiteeksi. Hänen mukaan vaeltajan es-

teettisessä mielessä tarkastelemat luonnon yksityiskohdat voi nähdä taiteen läpi tai 

jopa taiteena itsessään. Sepänmaa (2004, 86) korostaa ajan hetkellisyyttä, ohimene-

vyyttä ja havainnon herkkyyttä näiden yksityiskohtien näkemisessä.

Leiriytymisen toimiin ja paikkoihin liittyy onnistumisen ja esteettisyyden kokemuksia, 

jotka näkyvät konkreettisesti kuvassa 6.  ”Rakensimme hienon tuulisuojan, lumimuu-

rin. Ja teltan pystytyskin sujui mallikkaasti – – Rikoimme muurin ja täytimme kuopat 

lähtiessämme. Vähän jäi jäljelle.” Sepänmaan (2004, 88) mukaan monet talven toi-

minnot ovatkin vahvasti esteettisiä ja ne voidaan nähdä talven taiteena. Taiteen koke-

minen riippuu kokijan suhteesta talveen ja oudommatkin talven tuottamat elämykset 

voivat olla taidetta. Tätä mukaillen myös talvitelttailu voidaan nähdä eksoottisena ja 

esteettisenä – talven taiteena.
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Myös paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin kiinnittymistä olemisen esteettiset ko-

kemukset tukevat. ”Kiva porokoira, josta jäi vahva tunnejälki. – – Joiku.” Pöyrisjärven 

jäällä nähty ketun kuolema on myös jäänyt esteettisenä kokemuksena mieleen. Olen 

tapahtuman jälkeen pohtinut päiväkirjateksteissä kokemuksen työstämistä maalauk-

sena ja omien roskien ja olemisen jättämien jälkien yhdistämistä samaan kokonaisuu-

teen. Teemaan liittyy myös vaelluksella käydyt keskustelut Paavo Hellstedtistä, joka 

on tutkinut ketun reviirin laajenemista paljakoille ja retkeilijöiden jättämien jälkien 

vaikutusta ketun elintilan laajenemiseen (mm. Meriläinen-Tenhu, 2011).

Pelkoon liittyvät kokemukset kiinnittyvät selkeästi perustarpeisiin, varusteiden toimi-

vuuteen ja käytännön tekijöihin. ”Matka houkuttaa ja kiehtoo mutta myös pelottaa. 

Irtautuminen ”huoltoverkosta” eli tuvista ja reiteistä, pelkän itsen ja teltan varaan 

turvautuminen. Ehkä pelkään sitä, mitä itsessäni tapahtuu.” Kuten seuraavasta teksti-

lainauksesta ilmenee, jännitys ja pelko liittyvät myös unen saamiseen ja nukkumisen 

mahdollisuuksiin ”Yö vähän jännittää. Laitan korvatulpat.” Tämä teksti on kirjoitettu 

illalla teltassa, kovassa tuulessa, joka paukuttaa telttakankaita. Samalla tavalla pelko 

väsymisestä liittyy vaeltamisen käytännön mahdollisuuksiin. Perustarpeiden ollessa 

kunnossa pelkokin jää taka-alalle. ”Pelkään myös vähän omaa väsymistä, turhautu-

mista.”

Jokaisella vaelluksella tulevat ne hetket, kun ihmettelee että miksi tuli lähdettyä, al-

tistuttua ympäristön vaihteleviin ja ennakoimattomiin olosuhteisiin. Turhautuminen 

lisääntyy esimerkiksi nälän, väsymisen tai kuumuuden myötä. ”Turhautuminen hiih-

täessä, kun se ei suju, väsyttää, tuntuu raskaalta, on hiki, ei ole motivaatiota ja ahkio 

ui syvässä ja raskaassa nuoskalumessa.” Tällä vaelluksella se ilmeni erityisesti suksien 

pito-ongelmien kohdalla. Oma kärsivällisyys niiden suhteen oli kovin pieni, mikä joh-

Kuva 6. Leiri ja lumimuuri sekä paikka leiriytymisen jälkeen. Kuva: Anni Hintsala.
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tui osaltaan siitä, että omasta ajattelemattomuudestani johtuen minulla ei ollut mat-

kassa lämpötilaltaan riittävän laajaa pitovoidevalikoimaa. 

Herkistyminen itselle ja ympäristölle, yksin oleminen ja sisään päin kääntyminen 

näkyvät myös muutamissa päiväkirjaotteissa. Yksin olemisen positiivinen kokemus 

piirtyy esiin hiihtämisen muistikuvasta: ”Oli kiva vastata itse omasta etenemisestä, 

päättää reitistä ja huomata, että oli hyvin kartalla ja tupa löytyi vaivattomasti.” Olen 

myös pohtinut yksin olemisen ja toiselle tilan antamisen välistä dilemmaa ja toden-

nut, että ”yksin olemista voisin enemmän vielä opetella.” Vaikka yhdessä hiihtäessä 

on suurimman osan aikaa ”yksin”, pidemmällä vaelluksella vaeltaja saattaa silti kai-

vata myös oikeasti omia hetkiä ja omaa aikaa. Tauko- ja huoltopäivät antavat tähän 

hyvät mahdollisuudet. Hiljaiselle ympäristölle herkistyessä vaeltajan ajatukset voivat 

kääntyä sisään päin, itseensä, kuten myös Pallasmaa (2006, 258) kirjoittaa. ”On myös 

vähän tyhjä olo. Vaikka on vielä kolme hiihtopäivää jäljellä, tuntuu siltä, että kohta tä-

mä on ohi.” – – ”Mieli jotenkin aika tyhjänä, vahvasti jo kääntyneenä paluuseen. Yri-

tän silti olla vielä täällä.” 

Vaelluksen jälkeen kirjoitettu tekstiote kuvaa hyvin vaelluksen synnyttämää kokonais-

valtaista kokemusta itsessäni. Se kiteyttää vaelluksen mahdollisuuden paikkana ja toi-

mintana, jossa vaeltaja ja ympäristö voivat yhdistyä:

Henkisesti on avarampi, ehjempi ja levänneempi olo. Fyysisesti myös vah-

vempi. Kuumat sisätilat ja paljo istuminen tuntuvat vain vierailta, ei niin hy-

viltä. – – Pystyn edelleen aistimaan ja kokemaan itsessäni vaellusmaastojen 

avaruuden. Se on rentouttavaa ja tyynnyttävää, vahvistavaa, kokonais-val-

taista hyvää tilan tunnetta. (Päiväkirjateksti)

Kaikki olemisen kokemukset liittyvät moniaistisuudessaan myös ympäristön perusko-

kemuksiin. Siksi niitä ei voi tarkasti erotella omiksi kokemuksikseen, vaan ne ovat aina 

suhteessa paikkaan, aikaan ja kokijaan. Useat päiväkirjatekstit kuvaavat yhtä aikaa se-

kä kokemusta ympäristöstä, että sen herättämiä tunteita vaeltajassa. Kylmyys kertaa 

väsymyksen ja saa päivän viimeiset hiihtometrit tuntumaan pidemmiltä. ”Iltapäiväs-

tä tuulen kylmyys sai otteensa. Mutkien kautta tultiin tähän. Leiri avoimella paikalla, 

koivikossa. Tuuli paukuttaa telttaa.” 
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5.2.5 Oma tausta

Tutkijan ja vaeltajan oma persoona vaikuttaa väistämättä siihen, millaisiin asioihin hän 

kiinnittää huomiota, mitä tarkastelee ja sanoittaa ja mitä jättää huomioimatta. Vael-

luksella kirjoitetut päiväkirjatekstit ovat henkilökohtaisia ja persoonallisia kuvauksia. 

Monenlaiset tekijät, joista suurinta osaa en itse pysty yksiselitteisesti tiedostamaan, 

vaikuttavat siihen, miten koen ja näen vaelluksen olosuhteet. Muutamia selkeästi 

omaan persoonaan ja taustaani liittyviä tekijöitä nousee kuitenkin esiin aineistosta ja 

olen nostanut ne myös analyysissa tarkastelevien teemojen joukkoon. Yksi selkeä il-

miö on aikaisemmat vaelluskokemukset tietona. Se näkyy päiväkirjateksteissä kautta 

linjan, monissa käytännön toimiin liittyvissä huomioissa. Vaelluksella tarvittava hiljai-

nen tieto, jota myös Rantala, Tuulentie & Valtonen (2013, 72) korostavat, näkyy esi-

merkiksi suunnistustaidoissa, kokemuksina varusteista ja niiden toimivuudesta. ”Jos 

suksi ei toimi, eteneminen on mahdotonta. – – Kelikohtaisten pitojen tärkeys ja sään 

arvaamattomuus. Lumen laatu vaihteli tänään hurjasti.” Tieto ja taito näkyvät myös 

kovassa tuulessa onnistuneesti suoritetussa teltan pystytyksessä. 

Aikaisemmat kokemuksemme peilautuvat myös kohtaamamme miesten suhtautumi-

sessa meihin ja tekemisiimme. ”Kohtaamisista välittyi myös kunnioitus hiihtoa ja tel-

tassa yöpymistä kohtaan.” Outoudesta huolimatta talvista tunturissa kulkemista ja 

siellä yöpymistä arvostettiin. Yksi tekijä, joka on varmasti vaikuttanut paikallisten suh-

tautumiseen, on sukupuoli. Olen nimennyt tämän ilmiön naiseudeksi. ”Meidät mää-

riteltiin naisiksi miesten maailmassa.” Tämä päiväkirjaote sisältää sekä kunnioitusta 

ja arvostusta tekemisiämme kohtaan, että naisia välineellistävää suhtautumista, mikä 

tuli esiin esimerkiksi vihjailevina ehdotuksina yöpymisen suhteen. Uskon, että suku-

puolemme on korostuneesti noussut esiin siksi, että kaikki vaelluksella kohtaamam-

me ihmiset olivat miehiä. 

5.3 Taiteen tekeminen aineiston analyysina

Näyttelynä esitettävä taiteellinen analyysi koostuu maalauksista, installaatioista ja vi-

deosta, joissa käsittelen ja analysoin hiihtovaellukselta kerättyä aineistoa ja kokemuk-

sia. Teokset keskittyvät sekä retkeilijän ympäristöön jättämiin jälkiin että vaelluksen ja 

luontoympäristölle alistumisen jälkiin vaeltajassa. Jäljissä vaellusmaastojen maantie-

teelliset ja kulttuuriset paikat, vaelluksen käytännön toimet sekä ympäristökokemuk-

set kohtaavat. Pyrin sekä tekniikaltaan että sisällöltään moni-ilmeiseen näyttelykoko-

naisuuteen, matkaan hiihtovaeltajan jäljille.
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Omia teoksia tehdessä olen pohtinut materiaalivalintojani niiden ekologisuuden kan-

nalta. Käytännön syistä olen valinnut pääasiassa itselleni tuttuja tekniikoita ja materi-

aaleja – enimmäkseen olen työskennellyt akryylimaalauksen keinoin. Akryylimaalien 

muovimaisuuden vuoksi pohdin kuitenkin niiden tarkoituksenmukaisuutta taiteessa, 

joka liittyy kiinteästi ympäristökasvatukseen ja sen tavoittelemiin ekologisiin arvoihin. 

Myös Huse (2013) määrittelee taiteen ekologian koskemaan ”taideteoksen tekniikkaa, 

dialektiikkaa ja sisältöä” (Huse 2013, 12). Olen kuitenkin tietoisesti päättänyt käyttää 

muovimateriaaleja teoksissani, niin maalien kuin esimerkiksi minigrip-pussien muo-

dossa. Tällä haluan nostaa näkyväksi muovin käytön läpäisemän elämäntapamme, jo-

ka ulottuu myös vaellusharrastukseen; nykyretkeilijän varusteet ovat enimmäkseen 

teknisiä ja monimutkaisen tuotekehittelyn tuloksia, jolloin materiaalien raaka-aineen 

alkuperä helposti katoaa. Vaelluksella oma kulutuskäyttäytyminen voi kuitenkin nous-

ta näkyväksi, koska kaikki mukana kulkevat varusteet, pakkaukset sekä pois heitettä-

vät roskat ovat kokoajan matkassa. Luontoympäristöä ja hetkellisiä leiriytymispaik-

koja vasten ne eivät katoa infrastruktuurin mahdollistamiin rakenteisiin. Esimerkiksi 

Aamu autiotuvalla –maalauksessa (Kuva 7.) pyrin esittämään visuaalisesti vaelluksen 

varusteiden kirjoa ja runsautta.

Maalauspohjina käytän akryylipleksiä ja muovin käytön vastapainoksi koivuvane-

ria. Vanerin elävällä pinnalla olen halunnut rakentaa viittauksia orgaanisiin ilmiöihin, 

kuten lumen pintakuvioihin tai maiseman rakenteisiin. Ajatus tunturimaisemasta –

teoksen (Kuva 8.) lähtökohta ja visuaalinen muotokieli nouseekin vanerin pinnassa 

näkyvistä puusyiden kuvioista, jotka rinnastan kartan visuaalisuuteen. Pyrin tällä ko-

konaisuudella tarkastelemaan kartan ja eletyn vaellusympäristön suhdetta ja niiden 

Kuva 7. Aamu autiotuvalla, 2015. Akryyli, muovi ja silkkipaperi vanerille, 40 x 30 cm. Oikealla yksityis-
kohta teoksesta. Kuva: Anni Hintsala.
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välistä mahdollista ristiriitaa, erityisesti talvivaelluksen kontekstissa. Akryylipleksissä 

pyrin hyödyntämään sen läpinäkyvyyttä ja valoa teoksen oleellisena osana. Hiihtäen 

piirrän itseni näkyviin –teoksen ripustus ikkunaa vasten korostaa valon roolia (Kuva 9). 

Pyrin hyödyntämään myös pleksin peilautuvaa pintaa teoksen osana ja näyttämään 

katsojalle häivähdyksen peilikuvastaan teoksen pinnassa.

Vaellusta käsitellessä ei pääse irti maisemasta. Tunturimaasto on omaleimaisuudes-

saan vahvasti visuaalista ja valokuvadokumenttien kautta pääsen jälkeenpäin palaa-

maan noille kuljetuille reiteille ja eletyille tuntureille. Vaikka Tuuli on kaikille sama 

–teoksen (Kuva 10.) keskeisenä aiheena on tunturimaisema, olen omassa ilmaisus-

sani pyrkinyt irrottautumaan maiseman objektiivisesta ja visuaalisen kokonaisuuteen 

painottuvasta kuvaamisesta, koska miellän Lauri Anttilan (2008) tavoin tällaisen mai-

semakuvan syntymisen tilanteeksi, jossa katsoja asettuu tarkastelemaan maisemaa 

itsensä ulkopuolisena elementtinä, pelkästään näköaistin avulla. Tämä ajattelutapa 

nousee länsimaisen ajattelun korostuneesta visuaalisuudesta, joka on Anttilan (2008) 

mukaan jättänyt jälkeensä tietyn maiseman katsomisen ja ympäristön lukemisen ta-

van. (Anttila 2008, 295) Sen sijaan pyrin kyseisessä teoksessa kuvaamaan kokonais-

Kuva 8.  
Ajatus tunturimaisemasta, 2015. 
Tussi, muste ja akryyli vanerille, 
54 x 71,5 cm. Kuva: Anni Hintsala
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Kuva 10. Tuuli on kaikille sama, 2015. Akryyli, silkkipaperi ja langat kovalevylle, 100 x 70 cm.  
Kuva: Anni Hintsala

Kuva 9. Hiihtäen piirrän itseni näky-
viin. Akryyli pleksille, 70 x 100 cm. 
Kuva: Anni Hintsala
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valtaista ympäristökokemusta, ympäristössä sisällä olemista, tuulen, kylmyyden ja 

kirkkaan auringonpaisteen kohtaamista. Pohdin teoksessa myös vaelluskaverin mer-

kitystä kokemusten jakajana. Pyrin mukailemaan Berleantin (2006, 92) ajatusta mai-

semamaalauksesta, joka voivat muuttaa maiseman ympäristöksi, niin että katsoja voi 

ikään kuin astua sisään maalauksen maisemaan ja tilaan. 

Vaelluksen kokemus on vahvasti kokonaisvaltainen ympäristössä sisällä ja sen kanssa 

oleva. Ajatuksissa ovat kylmyyden, tuulen ja valon lisäksi olleet myös lumen olomuo-

dot ja liike, sekä yöpymiseen liittyvät suojan ja lämmön kokemukset. Äänetön uni –

teoksessa (Kuva 11.) olen pyrkinyt kuvaamaan yöpymisen esteettisestä kokemusta, 

sellaisia tunteita ja kokemuksia, jotka eivät ole lähtökohtaisesti visuaalisia. Olen teos-

ta tehdessä palannut teltan ja makuupussin antaman suojan ja lämmön kokemuksiin 

yön pimeydeyttä ja äärettömyyttä vasten. 

Nykytaiteessa maisemaa pyritäänkin käsittelemään pelkkää visuaalisuutta fyysisem-

pänä ilmiönä. Anttilan (2008) mukaan esimerkiksi Thoreaun visuaalista kokemusta 

laajempi luonnon kokemisen tapa on alkanut kiinnostaa samaan aikaan maalauksen 

Kuva 11.  
Äänetön uni, 2015. Akryyli vanerille, 
71,4 x 91,7 cm. Kuva: Anni Hintsala
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kentällä syntyneiden uusien työtapojen kanssa. Pyrin tällaisen kokemuksen esittämi-

seen installaation keinoin, Anttilan (2008) esiin nostamaa nykytaiteen tapaa mukail-

len. Installaation vahvuus on sen tilallisuudessa ja äänien ja jopa tuoksujen käytön 

mahdollisuudessa. Anttila liittää tällaisen maisemakuvauksen tavan myös ekologi-

seen keskusteluun. Nykytaiteen ympäristöä ja maisemaa käsittelevät suuntaukset – 

esimerkiksi biotaide, jossa työskennellään elävän materiaalin parissa – Anttila näkee 

pyrkimykseksi ja haluksi ymmärtää ympäristöön ja maisemaan liittyviä rakenteita, sel-

laisia ilmiöitä joilla ei aikaisemmin ole ollut ”kuvaa”.  (Anttila 2008, 295-298)

Olen pyrkinyt Veden olomuotoja –installaatiossa (Kuva 12.) käsittelemään talven ja 

lumen kokonaisvaltaista vaikutusta veden hankkimiseen ja sen myötä vaelluksen käy-

täntöihin. Videodokumentilla olen halunnut konkretisoida vaelluksen olosuhteita ja 

minigrip-pussien tilavuuksilla vaeltajan riippuvuutta veden saamisesta. Minigrip-pus-

seilla olen halunnut kuvata myös lumen ja jään loputtomien muotojen esteettistä ko-

kemusta. Videon äänimaailma – tuulen jatkuva ääni avoimessa maastossa – nousee 

myös oleelliseksi osaksi koko näyttelykokonaisuutta ja installaation vahvuuksia hyö-

dyntäen se luo kokemuksellisia ulottuvuuksia myös muille teoksille.

Kuva 12. Veden olomuotoja -installaatio, 2015. Video (5 min 5 sec, loop), minigrip-pussit, liima,  
akryylimedium, 120 x 300 cm. Kuva: Anni Hintsala.
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Kannan harvennusta ja unelma naalista –maalauksessa (Kuva 13.) olen käsitellyt ke-

tun kuolemaa Pöyrisjärven jäällä ja pyrkinyt kuvaamaan teoksen keskiössä olevaa 

kettua sekä inhimillisenä oliona että ympäristön ja poroelinkeinojen muutosten mo-

nisyisenä ilmentymänä. Sepänmaan (2014) mukaan nykypäivänä eläin nähdäänkin 

rinnakkaisena ihmisen kanssa ja taiteen muotokuvatraditio korostaa tätä inhimilli-

syyden piirrettä. Taustalla on ympäristömytologian tapa personifioida ja inhimillistää 

luonto ja ympäristö (Sepänmaa 2014, 21-22). Retkeilijöiden toimien vaikutuksen olen 

pyrkinyt yhdistämään maalaukseen moottorikelkkareitin symbolin ja akryylimaalin 

materiaalisuuden korostamisen kautta. Koivun tuohen käytöllä olen pyrkinyt kuvaa-

Kuva 13. Kannan harvennusta ja unelma naalista, 2015. Akryyli ja tuohi vanerille, 
90 x 122 cm. Kuva: Anni Hintsala.
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maan puurajaa maantieteellisenä sijaintina, ilmastonmuutoksen herkkänä mittarina 

ja ketun elinpiirin pohjoisena rajapintana.

Hiihtovaeltajan jäljillä –installaatio (Kuva 14.) liittyy kiinteästi Kannan harvennusta ja 

unelma naalista –teoksen teemaan. Installaatiolla olen halunnut konkretisoida sekä 

vaelluskulttuuria, ruokapakkausten määrää että niistä syntyvää jätettä. Haluan liittää 

installaation myös siihen jälkien jättämisen jatkumoon, jonka esteettisistä ja eettisis-

tä kysymyksistä Sepänmaa (2014, 30–31) kirjoittaa. Näin pyrin sijoittamaan vaeltajan 

osaksi kulttuurisia jälkiä, vuorovaikutteiseen suhteeseen ympäristön kanssa.

Näyttelytilan valinnassa olen päätynyt tiedekeskus Pilkeen kahvilaan Lapin yliopiston 

galleria Kilon sijasta. Ensisijainen valintaan vaikuttanut tekijä on ollut Pilkeen kahvi-

latilan olemus, puurakenteisena, korkeana ja isojen pohjoiseen suuntautuvien ikku-

noiden vuoksi luonnonvalon kanssa kiinteästi sidoksissa olevana tilana. Toinen tekijä 

on metaforamainen. Ounasjoen alkulähteiltä, Hetasta alkanut hiihtovaellus on taide-

näyttelynä päättynyt Pilkeeseen, joka sijaitsee Ounasjoen rannalla hetkeä ennen jo-

Kuva 14 Hiihtovaeltajan jäljillä -installaatio. kuva: Anni Hintsala
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en yhtymistä Kemijokeen. Olen näyttelysuunnitelmassa pyrkinyt hyödyntämään luon-

nonvaloa ja yhdistämään jokimaiseman osaksi teoksia. Lisäksi olen pyrkinyt luomaan 

näyttelystä ehjän ja yhtenäisen kokonaisuuden esimerkiksi paperista tehdyillä tilanja-

kajilla. Näyttelyyn liittyvä esittelyteksti sekä teosluettelo ovat luettavissa tutkimuksen 

liitteinä (Liitteet 1-2.).

5.4 Yhteenveto kirjallisesta ja taiteellisesta analyysista 

Tarkastelen tässä luvussa analyysista esiin nousseita ilmiöitä tiivistetysti. Pyrin kokoa-

maan kirjallisen ja taiteellisen analyysin sisällöt yhteen ja löytämään samalla niille yh-

teisen perustan ja kiteytyksen. Tarkastelen esiin nousseita ilmiöitä ympäristö- ja tai-

dekasvatuksen tavoitteiden näkökulmasta. 

Vaelluksen toiminnallisina tekijöinä tutkimuksesta nousivat keskeisimmin esiin hiihtä-

minen, leiriytyminen ja käytännön toimet sekä paikallisten ja heidän elämäntavan 

kohtaaminen. Vaellusympäristöä käsittelevät keskeisimmät ilmiöt olivat säätilan vai-

kutus vaeltamiseen ja aika ja sen kokeminen ja ilmeneminen. Myös perustarpeet ja 

vaelluskaveri nousivat esiin keskeisesti vaelluksen olemukseen sisältyvänä. Erityisesti 

taiteellisen analyysin kautta esiin nousi vaeltajan ja ympäristön vuorovaikutukselli-

nen suhde, vaeltajan ympäristöön jättämät jäljet ja toisaalta ympäristön jäljet vaelta-

jassa. Esteettiset kokemukset kiinnittyivät kaikkiin esiin nousseisiin ilmiöihin ja tulivat 

näkyväksi erityisesti taiteellisessa analyysissa. 

Ympäristö- ja taidekasvatuksen näkökulmat hiihtovaelluksella

Vaellukselle luonteenomainen lähes yhtämittainen ulkona oleminen, lihasvoimin liik-

kuminen ja valmiiden reittien ulkopuolelle siirtyminen mahdollistavat tiiviin ja välit-

tömän suhteen ympäristön kanssa. Säätilan suora vaikutus vaeltajaan, lumen vaiku-

tus hiihto-olosuhteisiin ja lihasvoimin liikkuminen sekä ympäristön jatkuva tarkkailu 

mahdollistavat vaeltajan ympäristöherkkyyden lisääntymisen. Vaeltajan ympäristöko-

kemuksiin voi sisältyä pelkoa ja epävarmuutta, mutta myös omasta selviytymisestä 

ja itsensä varaan asettautumisesta nousevia onnistumisen kokemuksia. Tekemällä ja 

kokemalla oppiminen konkretisoituvat vaelluksen käytännöissä ja varusteiden tarkoi-

tuksenmukaisessa käytössä. Myönteinen kokemus vaelluksesta voikin lisätä vaeltajan 

varmuutta omista taidoista ja osallisuuden mahdollisuuksista ja kokemusten ja elä-
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mysten yhdistyminen tietoon voi syventää ymmärrystä ympäristöstä ja itsestä, kuten 

myös Jokela (1999, 14) ja Saloranta (2010, 164-166) toteavat.

Vaellukseen sisältyvä hiljainen tieto rakentuu paikkakokemuksista ja vaelluksen moni-

aistisista elämyksistä käsin. Talvi antaa vaellukselle monia esteettisiä vivahteita jotka 

kiinnittyvät kiinteästi vaelluksen toimintaan ja ympäristöön. Esimerkiksi talvinen ve-

denhaku on esteettinen kokemus, joka konkretisoi vaeltajan riippuvuuden varusteis-

ta, lämmöstä, omasta liikkeestä ja luonnon välttämättömyyksistä. Myös teltassa yöpy-

minen osoittaa, kuinka talvivaelluksen suoja on lopulta vaeltajassa itsessään, hänen 

taidoissaan ja varusteiden tarkoituksenmukaisessa käytössä sekä vaeltajan liikkeessä, 

joka pitää hänet lämpimänä. Varto (2001, 8-9) kirjoittaakin, kuinka esteettinen ja mo-

niaistinen side maailmaan voi muuttaa ympäristösuhdetta niin, että ihminen hahmot-

taa olevansa osa maailmaa ja ympäristöä, jotka ovat häntä suurempia.

Lihasvoimin luontoympäristössä liikkuminen konkretisoi ajan eri tavalla ja pakottaa 

vaeltajan viipymään vaellusympäristössä. Luonnossa oleskelu ilman päämäärähakuis-

ta liikkumista sisältyykin ympäristökasvatuksen hyväksi havaittuihin sisältöihin (Salo-

nen 2013, 41-42). Hiihtämisen hidas rytmi mahdollistaa myös yksin olemisen hetket 

ja ympäristön havainnoinnin herkistymisen, jolloin vaeltaja voi keskittyä itseensä ja 

omiin ajatuksiinsa. Hiihtämisen liikkeen ja moniaistisuuden kautta vaeltaja voi aset-

tua kasvokkain myös luonnon kanssa. Ympäristön ja itsen kuuntelun tärkeyttä koros-

tetaankin taideperustaisen ympäristökasvatuksessa (Mantere 2004, 2; 1995, 16). 

Yöpyminen ja käytännön toimet vahvistavat luontevasti myös vaeltajan paikkasuh-

detta, joka Takalan (2014, 164-166) mukaan on keskeinen tekijä ympäristösuhteen 

muodostumisessa. Myös paikallisten ihmisten ja paikallisen kulttuurin kohtaamisessa 

mahdollistuu paikkasuhteen syntyminen ja vaeltajan oman kulttuurisen paikan mää-

rittyminen. Paikkasidonnaisessa taidekasvatuksessa (Hiltunen & Jokela 2014, 84-85) 

painotettavaa kulttuurisensitiivisyys on haaste vaellukselle, koska vaeltajan oman lä-

hiympäristön ulkopuolelle suuntautuvilla vaelluksilla ympäristö voi jäädä vieraaksi ja 

ulkopuoliseksi. Näen, että taideperustaisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin sisäl-

tyvän kulttuurisensitiivisen näkökulman (emt.) kautta vaelluksella voidaan hyödyn-

tää yöpymisen synnyttämiä paikkakokemuksia ja paikallisten kohtaamista oppimisen 

paikkana. Kohtaamisten ja henkilökohtaisten kokemusten kautta vaeltajien käsityk-

set pohjoisuudesta voivat muuttua laajemminkin. Oman lähiympäristön ulkopuolel-
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le suuntautuvassa vaelluksella on kuitenkin aina se riski, että vaellusympäristö jää 

vieraaksi ja ulkopuoliseksi. Nordström (2004, 124) nostaa esiin erityisesti kansallis-

puistoihin suuntautuvat vaellukset, jotka saattavat ylläpitää ajatusmallia, jossa luonto 

nähdään ihmisestä irrallaan olevana paikkana, johon erikseen lähdetään. 

Vaellus sisältää sosiaalisesti kestävän kasvatuksen tavoitteita, jotka ilmenevät sen yh-

teisöllisyydessä. Vaelluksella kanssakulkijoiden merkitys kulkemisen, askareiden ja 

kokemusten jakajana korostuu. Vaelluksella ollaan myös riippuvaisia toisista vaelta-

jista ja yhteinen päämäärä pakottaa yhteistyöhön, avoimeen keskusteluun ja tilan an-

tamiseen. Myös vastuu itsestä ja toisesta konkretisoituu selkeämmin kuin arkiympä-

ristössä. Vastuunotto, toimiva yhteistyö ja eteenpäin meneminen voimaannuttavat ja 

lisäävät osallisuuden kokemuksia. Ne konkretisoivat omat voimavarat, jotka vaelluk-

sella tulee usein ylitettyä.
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Hiihtovaellusta voidaan tarkastella nykytaiteen muotona ja oppimisen paikkana taide-

kasvatuksessa. Näen että vaeltamisen taide ilmenee vaelluksen käytännön toimissa, 

hiihtämisen ruumiillisessa kokemuksessa ja yöpymisen paikkasuhteessa, sekä kaikkiin 

näihin sisältyvissä esteettisissä kokemuksissa. Taide tuo hiihtovaellukselle tarkastelu-

kulman, jonka kautta ympäristökasvatuksen teemat voivat tulla esille juuri esteetti-

sen kokemuksen kautta. Hiihtovaellus taidekasvatuksena kiteytyy selkeimmin aistiko-

kemuksiin ja niiden tuottamaan tietoon maailmasta ja itsestä. Myös taidekasvatuksen 

tapa esittää kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan toteutuu vaelluksen toiminnas-

sa, jossa vaeltaja luo suhteensa ympäristöön oman toimintansa kautta ja piirtää näin 

esiin omat mahdollisuutensa.

Esteettisten kokemusten myötä syntyvä käsitys omasta paikasta maailmassa, olemi-

sen rajoista ja ympäristölle altistumisesta auttaa vaeltajaa hahmottamaan paikkaan-

sa ja toimintaansa laajemmassa kokonaisuudessa. Talvivaelluksella konkreettiset 

hiihtämisen ja leiriytymisen jäljet näyttäytyvät sekä esteettisinä että toiminnallisina. 

Jäljet ovat talviolosuhteissa hetkellisiä, mutta esimerkiksi tuottamiensa jätteiden ja 

retkeilyvarusteisiin liittyvän kulutuskulttuurin kautta vaeltaja voi hahmottaa myös py-

syvämpien jälkien syntymisen. Esimerkiksi ketun kuolemaan Pöyrisjärven jäällä, jo-

ta tarkastelen teoksessa Kannan harvennusta ja unelma naalista (Kuva 13.), kiteytyy 

monitahoisia ilmaston ja poroelinkeinon muutoksia sekä retkeilykulttuurin vaikutuk-

sia alueen nisäkäskantoihin ja erityisesti naalin elinmahdollisuuksiin Suomessa. Sa-

malla tapahtuma sitoo Hiihtovaeltajan jäljillä –installaation ruokapakkausjätteiden 

kautta vaeltajan osaksi sitä. Tapahtuma on yksittäinen ja tutkimustilanteeseen sattu-

malta osunut, mutta se on hyvä esimerkki monisyisestä, paikallisesti näkyvästä muu-

toksesta, jonka osana, muttei ainoana alkuunpanijana, paikassa liikkuva ihminen on. 

Muutosprosessissa näkyy käytännön tasolla elämän monimuotoisuus ja se, että ih-

minen on vain pieni – tosin myös toiminnoiltaan vaikuttava – osa sitä. Oman roolinsa 

hahmottamisen kautta vaeltaja voikin oppia näkemään luonnon itseisarvon ja ihmi-

sen riippuvuuden luonnosta. 

Talvi luo vaellukselle oppimisen kontekstin, jossa nykypäivän sisätiloihin painottuva 

elämäntapa kohtaa ulkona olemisen ja talven toimintamahdollisuudet. Ympäristön 

kokeminen talvella on pelkistetympää, joten se vaatii herkempää havainnointia ja al-

tistumista ympäristölle, mikä voi lisätä vaeltajan ympäristöherkkyyttä. Talvi luokin 
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hyvän mahdollisuuden kulttuurisesti kestävään kasvatukseen. Hiihtovaellus poikke-

aa  muista talviaktiviteeteista, kuten moottorikelkkailusta, laskettelusta tai kuntohiih-

dosta valaistuilla laduilla, lihasvoimin etenemisen ja hitaan nopeuden vuoksi. Myös 

luonnossa yöpyminen ja vaelluksen kesto korostavat vaelluksen erityisyyttä suhteessa 

muihin talviaktiviteetteihin. 

Vaeltajan ympäristösuhde ilmenee ohikiitävissä hetkissä, kokemuksissa ja muistossa 

ja on jatkuvassa muutoksessa. Näin ympäristösuhde näyttäytyy prosessina, joka ei tu-

le koskaan ”valmiiksi”. Siksi sitä ja sen suhdetta ympäristövastuulliseen toimintaan on 

mahdotonta arvioida yksiselitteisesti. Toiminta arkiympäristössä voi poiketa toimin-

nasta vaelluksella juuri ympäristösuhteen paikkasidonnaisuudesta johtuen. Näen, et-

tä vaelluksella mahdollistuva luonnon itseisarvon ja ihmisen ja luonnon välisen riip-

puvuussuhteen hahmottaminen voi kuitenkin vaikuttaa toimintaan myös vaelluksen 

jälkeen.

Vaelluksen soveltamisessa ryhmille tai kouluopetukseen on omat haasteensa. Erityi-

sesti talvivaelluksella riippuvuus toimivista varusteista voi asettaa oppijat tai koulut 

eriarvoiseen asemaan heidän resurssiensa mukaan. Myös koulun sijainti ja talvivael-

luksella lisääntyvät vaatimukset ohjaajan ammattitaidosta voivat olla eriarvoistavia 

tekijöitä. Talvisella vaelluksella on kuitenkin annettavaa taidekasvatukselle. Perintei-

sen hiihtovaelluksen lisäksi vaellukseen voi yhdistää muita taidekasvatuksellisia toi-

mintoja, kuten erilaisten lumimajoitteiden rakentamista, vaelluksen visuaalista doku-

mentointia tai yhteisöllisiä taideprojekteja, joissa voidaan hyödyntää myös erilaisia 

kartta- ja paikannussovelluksia.

Näen, että hiihtovaellus taideperustaisen ympäristökasvatuksen työmuotona sovel-

tuukin parhaiten esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukseen tai kuvataidekasva-

tuksen yliopisto-opintoihin, juuri talvisten olosuhteiden ja niiden vaatimien ohjaustai-

tojen vuoksi. Aikuisilla oppijoilla on paremmat mahdollisuudet ottaa vastuu itsestään, 

jolloin ohjaajien vastuu vaelluksen turvallisuudesta ei kasva liian suureksi. Lasten ja 

nuorten opetuksessa voidaan kuitenkin soveltaa monia hiihtovaellukseen sisältyviä 

oppimisen paikkoja ja ilmiöitä. Tällöin käytännön sovellus voi olla esimerkiksi perus-

leiristä tai omasta koulusta käsin toimiminen ja sen ympärille keskittyvä ympäristö- tai 

taidekasvatuksellinen toiminta. 



85

7 POHDINTA

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen tieteenalan tutkimuksissa ja projekteissa on 

käsitelty talvitaidetta erityisesti lumi- ja jäärakentamisen näkökulmasta. Myös tai-

deperustaista ympäristökasvatusta on käsitelty ainakin ympäristö- ja yhteisötaiteen 

näkökulmasta. Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksessa ja erityisesti liikunnan 

sivuaineen sisällä on tehty pro gradu –tutkimuksia vaelluksen käyttämisestä peda-

gogisena toimintana (Lappi 2010). Tutkimukseni yhdistelee näitä näkökulmia ja tuo 

hiihtovaelluksen ja taidekasvatuksen samalle viivalle. Vaikka en tutkimuksessani sy-

venny taidekasvatuksen käytännön sovelluksiin asti, tutkimus tuo uusia näkökulmia 

talviseen taidekasvatukseen ja jatkaa vaellustaiteen tarkastelua talven kontekstissa.

Itselleni tutkimuksen merkitys korostuu siihen sisältyvässä henkilökohtaisessa oppi-

misprosessissa. Olen pystynyt tutkimuksessa avaamaan kokemuksena tuttua harras-

tusta käsitteellisesti, ja tarkastelemaan sitä teorian valossa useista eri näkökulmista. 

Tutkimus on vastannut niihin kysymyksiin, jotka ovat olleet mielessäni ennen tutki-

musasetelman muotoutumista. Se on tuottanut myös uusia kysymyksiä, jotka liittyvät 

hiihtovaelluksen käytännön toteutukseen kuvataidekasvatuksessa ja ympäristökasva-

tuksen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tutkimuksen subjektiivisuudesta johtuen on huomioitava sen vaikutus myös tutki-

mustuloksiin. Tutkimustulokset peilautuvat sitä vasten, että tutkijana minulla on ol-

lut aikaisempaa kokemusta vaeltamisesta ja se on minulle tekemisen ja olemisen tapa 

josta pidän. Vaelluksen käyttäminen opetustilanteessa toisi eteen sen realiteetin, et-

tä kaikki eivät pidä hiihtämisestä tai vaeltamisen muista käytännöistä, ja osa ihmisistä 

kokisi nämä tilanteet kokonaisvaltaisesti epämukavina, kuten Lappi (2010, 98-99) on 

nostanut esiin pro gradunsa tuloksissa. Myös ympäristölle herkistyminen ja havain-

nointi ovat yksilöllisiä tekijöitä ja vaeltaja saattaa keskittyä vain fyysiseen suorituk-

seen, ellei siihen ohjauksen keinoin kiinnitetä huomiota.

Talvi asetti ajankohtana ja vaelluksen toiminnan määrittäjänä monia haasteita tutki-

mukselle. Toisaalta antoi toi sille hyvän ja pohjoisuuteen sopivan rajauksen. Kesä tai 

syksy vaeltamisen vuodenaikana tuottaisi todennäköisesti hieman erilaisia teemalli-

sia painotuksia sekä aineiston keruuseen että tutkimustuloksiin. Näen, että vaelluk-

sen käyttäminen opetustyössä on helpompaa, jos vaellus sijoittuu kesään tai syksyyn. 
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Tällöin ajankohta ei aseta niin suuria vaatimuksia vaelluksen varusteille, ja näin vael-

lukselle osallistumisen kynnys alenee. Talven mahdollisuudet ovat kuitenkin ainutlaa-

tuisia, ja olen tyytyväinen siihen, että olen tutkimuksessani saanut avattua juuri niitä. 

Tutkimuksen loppuvaiheessa näen, että jatkossa suunnittelisin aineiston keräämisen 

tarkemmin ja kiinteämmin teoriaan linkittyen ja tutustuisin myös vaellusympäristöön 

etukäteen, paikan päällä ja eri lähteistä tietoa hankkien. 

Luontevaksi jatkoksi tälle tutkimukselle näen jonkinlaisen käytännön toteutuksen. 

Koska tutkimuksen näkökulma on ollut subjektiivinen, jatkossa olisi mielenkiintoista 

selvittää muiden vastaavia vaelluskokemuksia esimerkiksi ryhmänä tehtävän hiihto-

vaelluksen avulla. Myös hiihtovaelluksen kontekstissa tehtävät yhteisölliset taidepro-

jektit olisivat mielenkiintoinen jatkosuunta. Monet ajatukset ja henkilökohtaiset teo-

sideat jäivät tämän tutkimuksen puitteissa vielä toteuttamatta. Uskon, että tulen siksi 

jatkamaan myös vaelluksen käsittelemistä oman taiteen kautta. Yksi kiinnostava mah-

dollisuus on paikallisen kulttuurin kohtaamisen keskittyvä tutkimusnäkökulma. Näen, 

että pohjoisen kulttuuriin sisältyvissä perinteisissä elämäntavoissa ja pohjoisen ihmi-

sen luontosuhteessa on monia oppimisen paikkoja, jotka voisivat olla lähtökohtana 

esimerkiksi kohtuutalouteen suuntautuvalle toiminnalle ja kasvatukselle, jossa taide 

voisi toimia kulttuurien välisenä siltana.
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LIITE 1. Näyttelyn kuvaus

HIIHTOVAELTAJAN JÄLJILLÄ

Anni Hintsala 

7.10.-1.11.2015 Pilke Cafe

Avarat ja kylmän kirkkaat tunturiylängöt, mustina kuvioina esiin piirtyvät 
koivikot, yön hiljainen pimeys ja kaikkialla oleva tuuli kietoutuvat ympä-
ristöksi, joka piirtää esiin ihmisen ja maailmassa olon ääriviivoja. Myös 
ketun kuolema Pöyrisjärven jäällä – yksi naalin pesinnän elvytysyritys –, 
ruokapakkausjät-teissä konkretisoituvat retkeilijän tuottamat jäljet ja juo-
maveden hankkimiseen liittyvät talviset haasteet piirtävät esiin talviva-
elluksen olemusta. Asettumalla luonnon kanssa kohdakkain vaeltaja pa-
kottautuu kohtaamaan itsensä, rajansa ja jälkensä. Vaeltajan maastoon 
jättämät jäljet ja yhtäältä vaellus-ympäristön jäljet vaeltajassa heijaste-
levat vaelluksen vuorovaikutteista luonnetta. Vaellusmaastojen maantie-
teelliset ja kulttuuriset paikat, vaelluksen käytännön toimet sekä liikkeen 
ja leiriytymisen suhde rakentavat vaeltajan ympäristösuhdetta. Jäljet 
myös vievät vaeltajaa kohti ympäristökasvatuksen kysymyksiä.

Anni Hintsalan näyttely Hiihtovaeltajan jäljillä on osa kuvataidekasvatuksen pro gradu 

-tutkielmaa, joka käsittelee vaellustaidetta ympäristökasvatuksen työmuotona. Teok-

set pohjautuvat kevättalvella 2015 Hetan ja Pöyrisjärven välillä tehtyyn hiihtovael-

lukseen ja sen synnyttämiin muistoihin ja kokemuksiin. Hintsala on Lapin yliopistosta 

valmistuva kuvataideopettaja, graafinen suunnittelija ja kuvittaja joka on kiinnostu-

nut kokemisen ja tekemisen kautta, luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvasta oppi-

misesta, sekä luontosuhteen ja ekologisten arvojen syventämisen mahdollisuuksista. 

Hän on myös retkeilijä, jonka vaellukset suuntautuvat useimmiten talvisille tuntureil-

le tai hiljaisiin metsiin, niin alkutalven, kaamoksen kuin kevään hankikelienkin aikaan. 

Harrastuksen syventyessä vaellukset pitenevät ja kiinnostus niiden soveltamisesta 

opetustyöhön kasvaa.

LIITTEET



 
 
 
1. Aamu autiotuvalla, 2015  

akryyli, muovi ja silkkipaperi vanerille, 40 x 30 cm 
 
2. Kannan harvennusta ja unelma naalista, 2015   

akryyli ja tuohi vanerille, 90 x 122 cm 
 
3. Äänetön uni, 2015  

akryyli vanerille, 71,4 x 91,7 cm 
 
4. Hiihtäen piirrän itseni näkyviin   

akryyli pleksille, 70 x 100 cm 
 
5. Veden olomuotoja, 2015   

installaatio; video (5 min 5 s, loop), minigrip-pussit, liima,  
akryyli-medium, 120 x 300 cm 

 
6. Tuuli on kaikille sama, 2015   

akryyli, silkkipaperi ja langat kovalevylle, 100 x 70 cm 
 
7. Ajatus tunturimaisemasta, 2015  

tussi, muste ja akryyli vanerille, 54 x 71,5 cm 
 
8. Hiihtovaeltajan jäljillä, 2015  

installaatio; kahdeksan päivän vaellukselta kertyneet kahden  
henkilön ruokapakkausjätteet, vaneri, liimalevy,  
avaruuslakana, paperi, 140 x 220 cm 

 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: a.hintsala@gmail.com 
 

LIITE 2. Teosluettelo 

Teosluettelo


