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TIIVISTELMÄ 

POIKAVOIMAA KUVATAIDEHARRASTUKSEEN

Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta 
ja kuvataideopetuksesta 

Kuvataideharrastus on sukupuoleen sidottu harrastus, jossa tytöt ovat enemmistönä. 
Tutkimus tarkasteli kuvataideharrastusta pohjoisen 7–10 -vuotiaiden poikien ja hei-
dän vanhempiensa näkökulmista. Tarkastelukulma keskittyi fyysisen elinpiirin har-
rastusmahdollisuuksiin. Tutkimuksen toinen tehtävä oli kehittää kuvataideopetusta 
ja huomioida poikien sille asettamat vaatimukset. Isien ja isoisien perinteinen mas-
kuliininen maailma säröilee ja pojat elävät muuttuvan maskuliinisuuden ristiriidassa. 
Kuvataideharrastus on pojille yksi mahdollisuus käsitellä perinteisen maskuliinisen 
maailman muuttumista. 

Hermeneuttinen tutkimusote, fenomenologis-hermeneuttinen tiedonkäsitys sekä 
sosiaalisen konstruktionismin ihmiskäsitys olivat tutkimuksen ontologiset lähtökohdat. 
Tapaustutkimuksen tavoitteena oli paljastaa poikien harrastusmahdollisuuksiin liitty-
vät itsestään selvät totuudet ja stereotypiat. Tutkimusotteen mahdollisuus perustui sii-
hen, että tutkittavaa ilmiötä voitiin tarkastella suomalaisen yhteiskunnan, Rovaniemen 
kuvataidekoulun, asuinalueen, perheen ja poikien näkökulmista käsin. Laadullisen 
analyysin tuloksena heteronormatiivisen maskuliinisuuden tiukat rajat, sukupuoleen 
sidottu taidekasvatuksen toimintakulttuuri sekä taidemaailman vieraus lappilaiselle 
lapsiperheelle estävät poikien kuvataideharrastusmahdollisuudet. 

Tutkimuksen toisessa osassa luotiin sarjakuvallista analyysimenetelmää. Sen tu-
loksena kuvataideopetuksen poikanäkökulmaa kehitettiin toimintatutkimuksellisesti 
taidekasvatuksen sisällöistä ja seikkailukasvatuksen menetelmistä ja luotiin opetukseen 
kokemuspohjainen lähestymistapa. Kaverisosiaalisuus, kinesteettinen oppiminen ja 
poikien oppimisvahvuudet olivat suunnittelutyön keskiössä. Kaverisosiaalisuus pai-
nottaa yhdessä tekemistä. Sen huomioiminen muuttaa tavallisesti yksilölliseksi toimin-
naksi mielletyn taiteellisen työskentelyn painopistettä tulosten tarkastelusta prosessiin 
ja nostaa prosessin taiteeksi. Poikakulttuurin kohtaaminen kuvataideopetuksessa on 
kuvataideopetuksen tasa-arvoa. 

Kriittisen tutkimusotteen traditio, monimetodinen lähestymistapa sekä tapaus- ja 
toimintatutkimuksen yhdistäminen samaan tutkimukseen tuotti sekä vanhempien että 
poikien vastakkaiset näkemykset kuvataideharrastuksesta. Monenlaiset näkökulmat 



paljastivat harrastamisen merkityksen ihmiselle, jolloin harrastustoimintaa on mah-
dollista myös kehittää monipuolisesti. 

Avainsanat: poika, sukupuoli, kuvataideharrastus, fyysinen elinpiiri, kokemus-
pohjainen kuvataideopetus, taidekasvatus, seikkailukasvatus, kaverisosiaalisuus.

 



ABSTRACT 

BOY POWER FOR VISUAL ARTS HOBBY

Northern aspect of boys’ and parents’ visions of visual arts hobby and art education

Visual arts hobby is a sex-linked hobby, where the girls are in the majority. This study 
examined the visual arts hobby from the viewpoints of 7 to 10-year-old northern boys 
and their parents. The perspective focused on the opportunities for leisure activities in 
physical living environments. Second task of this study was to develop art education 
with a special attention to the boys’ demands. The masculine world built around fathers 
and grandfathers is breaking and the boys are living in the disharmony of changing 
masculinity. The visual arts hobby offers the boys a possibility to deal with the trans-
formation of the traditional masculine world. 

Hermeneutic research approach, the phenomenological-hermeneutic understanding 
of knowledge and the idea of man in the social constructionism formed the ontological 
basis of this study. The aim of the case study was to disclose the self-evident truths 
and stereotypes involved in the boys’ opportunities for leisure activities. The research 
approach was based on the possibility, that the phenomenon under investigation 
could be studied from the perspectives of the Finnish society, the Rovaniemi School 
of Visual Arts, the neighborhood, the family and the boys. As a result of quantitative 
analysis, the strict limits of the hetero-normative masculinity, the sex-linked culture 
in the art education as well as the fact, that the world of art is rather unknown for 
Lappish families with children, are preventing the boys’ opportunities for visual arts 
hobby.

In the second part of the study a cartoon-like method of analysis was created. As a 
result, the boy perspective was developed on action research basis from the meanings 
of art education and methods of adventure education, building an experience-based 
approach to the education. The planning work focused on the boys’ way of acting 
collectively (in Finnish kaverisosiaalisuus), kinesthetic learning and the boys’ learning 
strengths. Kaverisosiaalisuus, i.e. the boys’ way of acting collectively emphasizes the 
importance of doing things together as a group. If we pay attention to this, the focus 
of artistic working activity, which is usually considered as an individualistic activity, 
will change from observing the results into the process itself, and raise the process 



into art. Facing the boy culture in the art education means gender equality in the art 
education. 

Critical research tradition, multi-methodic approach as well as combining the case 
and action studies within the same study produced the parents’ and boys’ opposite 
views to the visual arts hobby. Various viewpoints showed the meaning and importance 
of leisure activities, which enables a versatile development in this field. 

Key words: boy, sex, visual arts hobby, physical living environments, experience-
based art education, art education, adventure education, acting collectively (kaveri-
sosiaalisuus)

 



KIITOKSET 

Kirjoittaessani tätä esipuhetta tutkimukseni on loppusuoralla ja ajatukseni palaavat 
usein seikkailukokemukseni fyysisiin tunnelmiin. Kiitän teitä kaikkia Tornion huma-
nistisen ammattikorkeakoulun ERSK 05 seikkailijaystäviäni yhteisistä seikkailuista, 
jännityksen kokemuksista sekä kasvattavista keskusteluista. Tiivis ryhmämme ja yh-
teiset seikkailukokemuksemme loivat tutkimukseni lähtökohdaksi merkittävän oppi-
misen kontekstin. Kiitos myös ohjaajallemme Kai Lehtoselle, joka turvallisesti luotsasi 
meidät kerta toisensa jälkeen tukevalle maalle. 

Tutkimuksen loppumetreillä koen, että tutkimustulokseni kannustavat minua 
jatkamaan reflektoivana kuvataideopettajana. Tutkimusmatkani oli kokemuspohjaista 
oppimista, jonka aikana kasvoin monissa rooleissani. Erityisesti tutkimusprosessini kas-
vatti minua kohtaamaan pienen pojan poikana. Kiitän Rovaniemen kuvataidekoulun 
poikia, jotka näyttivät minulle, mitä on kuvataideopetuksen poikanäkökulma sekä 
pitivät aktiivisesti esillä poikana olemista. Teiltä olen saanut oppia paljon. Kiitän Ro-
vaniemen kuvataidekoulua sekä Rovaniemen koulutointa mahdollisuudesta suorittaa 
tutkimukseni harrastustoiminnan ja kuvataidekasvatuksen arjessa. Kuvataideopettaja-
kollegoitani vuosien varrelta kiitän käydyistä kiinnostavista taidekasvatuskeskusteluista 
ja osoittamastanne kiinnostuksesta työtäni kohtaan. Kiitän myös aineistoni muita poi-
kia sekä vanhempia. Ilman teitä ei tutkimusmatkastani olisi muodostunut niin rikasta 
ja monisyistä. 

Kiitän lämpimästi ohjaajaani Tuija Hautala-Hirviojaa, jonka kannustus ja ohjaus 
ovat korvaamattomalla tavalla pitäneet työni aktiivisena koko tutkimusprosessin ajan. 
Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitoksen jatko-opiskelijaseminaaria luotsanneita 
Tuija Hautala-Hirviojaa ja Päivi Granötä sekä muita osallistujia Anniina Koivurovaa, 
Piritta Malista, Päivi Ruutiaista, Tuomo Kivelää sekä Terhi Sainiota kiitän säännöl-
lisistä ja tutkimusta eteenpäin vievistä keskusteluista tutkimusmatkani aikana. Sil-
loista Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitosta ja tutkijakoulua kiitän monista 
tutkimusmenetelmäkursseista. Monitieteiset kohtaamiset muiden tiedekuntien jatko-
opiskelijoiden kanssa ovat tuoneet uusia näkökulmia tarkastelemaani ilmiöön sekä 
syventäneet omaa ymmärrystäni. Kiitän Lapin yliopistoa sekä Jenny ja Antti Wihu-
rin säätiötä tutkimukseni taloudellisesta tukemisesta. Esitarkastajiani Sirkka Laitista 
ja Tarja Kankkusta kiitän tarkoista ja kriittisistä huomioista, jotka auttoivat minua 
viimeistelemään työni ja saattamaan prosessini päätökseen. 

Kollegoitani Heidi Simppalaa ja Antti Stöckeliä kiitän rakentavista kommenteis-
ta tekstiäni kohtaan tutkimuksen eri vaiheissa.  Kiitän Anttia myös Lähdelammen 
ympäristötaidetapahtumassa mukana olosta. Läsnäolosi lisäsi turvallisuutta oppimis-



tilanteeseen.  Tekstini viimeistelytyöhön osallistuneita Susanna Ruotsalaista kiitän 
kielenhuollosta, kirjan graafisesta ilmiasusta Maaret Postia sekä Saara Vanhatapioa tii-
vistelmän englanninkielisestä käännöstyöstä. 

Kuvataidekasvattajana ja äitinä on vaikea asettua tarkastelemaan ilmiötä, jossa 
joutuu kohtaamaan myös omat sukupuolistavat käytännöt ja kyseenalaistamaan omat 
opetus- ja kasvatusmenetelmät. Vanhempiani Alli ja Aatu Tapioa kiitän sukupuoli-
sensitiivisestä lapsuudestani, joka on siivittänyt minua tutkimusprosessissani. Sain kas-
vaa pikku Villenä. Polvet ruvella ja nauloja taskussa minulla oli mahdollisuus rakentaa 
persoonallinen feminiininen sukupuoli-identiteettini rauhassa naiseudelle asetettujen 
rajojen ulkopuolella. Henkinen tuki ja kannustuksenne ovat elämäni kivijalka. 

Kiitän ystäviäni Annikki Aalto-Kangasta ja Esko Kangasta, Hanne ja Jukka Metsoa, 
sekä Ritva Mattasta ja Eino Vaaraa yhteisistä seikkailu-, marjastus- ja kalastusmatkoista 
Inarilla. Kiitos Antti Sarrelle Kirakkavuonoon, jossa olen kyennyt irtautumaan kiirei-
sestä arjestani. Kiitos rakkaille ystävilleni ja persoonallisille naisille Lea Borgille, Ma-
rika Lehtiselle, Paula Granatille ja Sari Pekkalalle. Teidän kanssanne olen voinut jakaa 
naisena kasvamisen ilot ja surut. 

Miestäni Kalervoa kiitän kärsivällisestä suhtautumisesta poissaolevaan läsnäolooni. 
Olen voinut rauhassa keskittyä tutkimukseeni yhteisessä arjessamme. Kiitos, että olet 
pitänyt huolta jaksamisestani ja vetänyt minut irti työpöytäni ääreltä. Erityinen kiitos 
tyttärelleni Marikalle tutkimustani kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta ja niistä lu-
kuisista keskusteluista, jotka ovat selkiyttäneet ajatustani ja vieneet tutkimusprosessiani 
eteenpäin. Poikaani Mikkoa kiitän huolenpidosta ja huumorista, jotka ovat pitäneet 
minut kiinni elämäni arjessa. Tutkimukseni omistan lapsilleni Mikolle ja Marikalle, 
jotka poikana ja tyttönä olemisen tavoilla ovat todentaneet ymmärrystäni sukupuolesta 
ja näyttäneet minulle elämän tärkeimmät asiat ja todelliset kasvun paikat. 

Juhannusviikolla Norvajärvellä 2010 
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1 TUTKIMUSMATKALLE 

Tällä vuosituhannella on yhteiskunnassamme käyty vilkasta keskustelua poikien koulu-
viihtyvyydestä. Tutkimukseni aikana tapahtuneet Jokelan1 ja Kauhajoen2 koulusurmat 
ovat poikien huonovointisuuden ääri-ilmauksia ja asettavat tutkimukseni taustalle vaka-
van kontekstin. Poikien huonovointisuuskeskustelussa koulun kuin myös harrastus-
toiminnan rooli lasten ja nuorten elämässä nousevat keskeiseen asemaan. Todellinen 
apu vastaavanlaisten tapausten ennaltaehkäisyyn saadaan kiinnittämällä huomio insti-
tuutioiden toimintakulttuureihin, työskentelyolosuhteisiin sekä lasten ja nuorten todel-
lisiin kasvunmahdollisuuksiin. Tutkimuksessani tarkastelen kuvataideharrastusta poikien 
näkökulmasta. Ajattelen sen olevan toisenlainen harrastusvaihtoehto ja kasvunpaikka 
liikunta- ja urheiluharrastusten rinnalle. 

Kiinnostukseni taidekasvatuksen mahdollisuuksista tukea lapsen kasvua ja kehitys-
tä on syntynyt työhistoriani aikana. Laki ja asetus taiteen perusopetuksesta hyväksyttiin 
vuonna 19923, mikä virallisti kuvataiteen asemaa silloisen Rovaniemen maalaiskunnan 
päivähoidon toiminta- ja kasvatuskulttuurissa. Lain myötä päiväkoteihin perustettiin 
taiteen perusopetusryhmiä ja käynnistettiin henkilökunnan peruskoulutus. 

Yhdeksänkymmentäluvun alun taidekasvatuskeskustelun juuret Suomessa olivat 
Juho Hollon esteettisen kasvatuksen määritelmässä, joka korosti taiteen yleistä kasva-
tuksellista merkitystä. Hollo määritteli koulun taideopetuksen kasvatukseksi taiteen 
avulla. Hänen mukaansa taide voi toimia kaiken kasvatuksen perustana, ja hän korosti 
koulun esteettisen ympäristön merkitystä oppimiseen. Toiseksi Hollo nosti esille ylei-
sön kasvatuksen ja kritiikin osuuden erilaisissa taiteen vastaanottamisen prosesseissa. 
Kasvatuksessa taidetta varten voidaan nähdä museopedagogiikan alku. Kolmanneksi 
Hollo puhui taiteilijakoulutuksesta käsitteellä kasvatuksesta taiteeseen. Tällä hän tar-
koitti erilaisten ilmaisukeinojen, materiaalien ja välineiden opettamista. Hollolle kas-
vatus oli kasvatuksen taidetta, joka kohdistui opettajien taitoon luoda kasvatusprosessista 
taideteoksen kaltainen kokonaisuus.4 

Omaan päivähoidon taidekasvatustyöhöni vaikutti merkittävästi silloisista taide-
kasvatusvaikuttajista Antero Salminen. Hän painotti kulttuuriin kasvamista sosiaalisis-
sa vuorovaikutustilanteissa. Salminen määritteli opetukseksi tapahtuman, jossa lapsen 
toimintaa ja käyttäytymistä aktiivisesti suunnataan ihmiskunnan yhteiskunnallisen 

1.  7. 11. 2007. 
2.  23. 9. 2008. 
3.  Taiteen perusopetuslaki n:o 633/1998. 
4.  Hollo 1918, 134–190. 
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kokemuksen omaksumiseen. Kasvatus hänen mukaansa on edellä mainitun toiminnan 
vaikutusta lapsen persoonallisuuteen. Hänen käsityksissään taiteen kasvattava merkitys 
oli lapsen ajattelun ja tahdon kehittämistä.5 Taidekasvatuksellinen painotus oli toimin-
nan sosiaalisissa merkityksissä. 

1990 -luvun taidekasvatuksen lähtökohta oli lapsikeskeisyyden merkitystä painot-
taneiden kirjoittajien käsityksissä, amerikkalaisen John Deweyn pragmatismissa sekä 
englantilaisen Herbert Readin näkemyksessä taiteesta kaiken kasvatuksen perustana. 
Aistien avulla lapsi kerää kokemuksellista tietoa ympäristöstä, jolloin tapahtumat saa-
vat esteettistä tai taiteellista arvoa kunkin yksilön oman ja persoonallisen kehityksen 
mukaan. Esteettisen kokemuksen kautta ihminen ymmärtää itsensä ja ympäristönsä 
välisen todellisuuden ja tasapainon. Deweyn mukaan taiteellinen toiminta on prosessi, 
jossa taideopetuksella tulee varmistaa lapselle rikkaat ja monipuoliset aistikokemukset. 
Taideopetuksessa ei pelkkä taidon ja tekniikan opettaminen riitä, vaan kokonaisval-
tainen, kokemuksellinen oppiminen auttaa yksilöä tunteiden, ideoiden ja arvojen sel-
kiinnyttämisessä.6 

Read jatkoi Deweyn ajattelua ja päätyi siihen, että taiteen avulla voidaan opettaa 
melkein mitä vain. Taide on koko kasvatuksen perusta. Taiteessa ja leikissä on samoja 
piirteitä; ne sisältävät spontaania ja inspiroivaa toimintaa. Hyvän taidekasvatuksen tulee 
siis olla luova prosessi, jonka lopputulosta ei voida ennustaa. Read korostaa ekspressii-
vistä näkemystä taidekasvatuksessa, mikä merkitsee jokaisen ihmisen henkilökohtaisen 
kokemuksen kunnioittamista eikä tuohon kokemukseen saisi liiallisella opettamisella 
vaikuttaa.7 Mielestäni lasta ei kuitenkaan saa jättää oppimistilanteessa yksin. Opetus 
on vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, jossa opettaminen ei vähennä toisen ihmisen 
henkilökohtaisen kokemuksen määrää. Hyvän taideopetuksen tehtävänä on tehdä ih-
minen tietoiseksi tunteistaan ja näkemyksistään. Estetiikan avulla ihminen ymmär-
tää oman minuutensa ja tilansa maailmassa. Esteettinen arvokapasiteetti, jolla Paula 
Tuomikoski tarkoittaa kykyä nähdä ja kuulla, erottaa laatuja, muodostaa ja ilmaista 
mielikuvia sekä kykyä eläytyä tunnetiloihin, on lapsessa kehittyvä ja kehitettävissä oleva 
ominaisuus8. 

Sen lisäksi, että taidekasvatuksen mahdollisuudet yhdeksänkymmentäluvun 
alussa avautuivat päivähoitoon, arvosteltiin samaan aikaan päivähoidon hoito- ja 
opetuskulttuuria tyttöjä suosivaksi sekä poikien toiminnallisuutta rajoittavaksi. Kri-
tiikki kohdistui toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, jonka katsottiin lähtevän 
tyttöjen tarpeista. Toimintatavat sisälsivät runsaasti hienomotorisia taitoja sekä keskitty-

5.  Salminen 2005, 193 & 212. 
6.  Dewey 1934, passim. 
7.  Read 1958, passim. 
8.  Tuomikoski 1987, 33. 
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mistä vaativia tehtäviä pöydän ääressä. Poikien toiminnallisuuteen ei päivähoidon arjes-
sa osattu riittävästi vastata. Heidän rajummat, fyysiset leikkinsä kiellettiin vetoamalla 
tilojen riittämättömyyteen ja leikeistä aiheutuvaan meluun. 

Siirtyessäni kuvataideopettajaksi vuosituhannen vaihteessa keskustelu tyttöjen suo-
simisesta oli siirtynyt koulumaailmaan. Paikallisesti Rovaniemellä kiinnitettiin huomio 
siihen, että taidealojen harrastuksissa enemmistö oli tyttöjä. Vuonna 2004 sellotaiteilija 
László Ghéczy kertoi oppilasorkestereiden tyttöistyvän Rovaniemellä9. Sama tilanne oli 
Rovaniemen kuvataidekoululla. Huomioni kiinnittyi ilmiön moninaisuuteen. Taide-
maailmassa toimii miestaiteilijoita ja esimerkiksi Lapin yliopiston miesvaltaisimmat 
koulutusohjelmat ovat audiovisuaalisen mediakulttuurin ja teollisen muotoilun puo-
lella. Taidealan harrastukset ovat kuitenkin sukupuolittuneita. Jäin pohtimaan ilmiön 
ristiriitaisuutta. Liittyykö harrastustoiminnan sukupuolittuneisuus poikien oppimisen 
tapaan vai heidän mahdollisuuteensa vaikuttaa omiin harrastuksiinsa? Onko asuin-
ympäristöllä ja perheellä merkitystä, sekä millä tavalla poikakulttuuri näkyy harrastus-
valinnoissa? 

Tutkimuksen muotoutuminen ja tutkimuskysymykset 

Kokemuksen poikien mielekkäästä kuvataideopetuksesta sain Klopit kiertoradalle 
-projektissa, joka toteutettiin Porin lastenkulttuurikeskuksen organisoimana kolmen 
kuvataidekoulun yhteistyönä vuonna 2003–200410. Tavoitteena oli saada mukaan 
kuvataidekoulujen toimintaan poikia, jotka eivät aikaisemmin olleet harrastaneet vi-
suaalisia taiteita. Yhteistyömuodon tavoitteena oli innostaa poikia kuvataiteiden opis-
keluun, sekä kehittää kuvataideopetusta poikia kiinnostavaksi toiminnaksi. Opetuksen 
sisällöllinen painopiste oli ajatuksessa, että kuvataide tarjoaa pojille rakennusaineita 
monipuolisen identiteetin, psyykkisen ja fyysisen itsetunnon ja itsearvostuksen kehit-
tämiseen. Oppilaille annettiin mahdollisuus valita ilmaisu oman persoonansa lähtö-
kohdista. Toiminnan ja tehtävien aiheet koskettivat poikien elämismaailmaa ja arki-
kokemuksia.11 

Projektisuunnitelman mukaan valtakunnallisessa toiminnassa oli mukana jokaiselta 
paikkakunnalta yksi kuvataideopettaja tai taiteilija, joka piti viikonloppukurssin mu-
kana oleville kouluille. Lisäksi kukin paikkakunta järjesti omien resurssiensa mukaan 

9.  Lapin Lääninhallituksen sivistysosaston vuonna 2004 järjestämä Kulttuuri elää meissä -seminaari 
Rovaniemellä. 

10.  Mukana olivat Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Helsingin Annantalon taidekeskus ja 
Rovaniemen kuvataidekoulu. 

11.  Klopit kiertoradalle -projekti 2005. 
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useampia opetustunteja omalle ryhmälleen. Projektin aikana Rovaniemellä pidettiin 
kahdeksan viikonloppukurssia, joissa yhdessä oli mukana myös isä, vaari tai isoveli. 

Jokaisella paikkakunnalla oli vaikeuksia saada poikia mukaan toimintaan. Osa 
projektiin osallistuneista kouluista joutui jopa kokoamaan ryhmänsä koulun omis-
ta oppilaista. Mukaan lähteneiden poikien kokemukset olivat kuitenkin positiivisia. 
Aiheen valinta sekä käytettävät opetusmuodot tukivat poikien käsitystä mielekkäästä 
oppimisesta ja mukavasta harrastuksesta. Klopit kiertoradalle -projekti ennen varsi-
naisen tutkimukseni alkamista lisäsi ymmärrystäni kuvataideharrastuksen poikanäkö-
kulmaan. Projektista muodostui tutkimukseni esiymmärryksen kiteytynyt lähtökohta; 
kuvataideopetus on mahdollista suunnitella poikien kuvataideopetukselle asettamien 
vaatimusten mukaan. 

Vuosituhannen alussa Pohjoismainen Miehet ja tasa-arvo -työryhmä totesi, että 
koulutusyhteiskunnassa tytöt ovat voittajia. 1980 -luvulla aloitettu toiminta tyttöjen 
tulevaisuudennäkymien parantamiseksi onnistui. Liikuntaa lukuun ottamatta tytöt 
olivat parempia kuin pojat kaikissa peruskoulun aineissa ja 60 % korkeakoulutuksen 
hankkivista oli tyttöjä. Tästä huolimatta tytöt kuitenkin valitsevat edelleen perinteisiä 
naisten ammatteja, eivätkä he tavoita niitä virkoja, joita heidän lukumääränsä ja päte-
vyytensä edellyttäisi. Edelleen on siis tärkeää pitää naisten tasa-arvokysymyksiä esillä. 
Kuitenkin 90 % niistä, jotka eivät selviydy koulutusjärjestelmässä, marginalisoituvat 
tai täyttävät väkivalta- ja rikostilastot, ovat poikia. Työryhmä painotti keskustelun ja 
tutkimuksen lisäämistä poikien aseman parantamiseksi.12 

Ole Bredesenin mukaan poikien huonovointisuutta selitetään kulttuurisilla kä-
sityksillä sukupuolesta. Näkyvin niistä on selitys, jossa poikien toimintaa selitetään 
miehisillä ominaisuuksilla, jotka tytöiltä puuttuvat. Pojat on poikia -sanonta perustuu 
biologisiin eroihin ja antaa ymmärtää, että mitään ei ole tehtävissä. Toiseksi poikien 
huonovointisuutta selitetään miesmallin puuttumisella. Tällä viitataan yksinhuoltaja-
perheisiin, mutta samalla unohdetaan, että poikien elämän miesmallit voivat olla myös 
heidän ympäristössään. Kolmas kulttuurinen selitys sisältyy niihin pohdintoihin, joissa 
mietitään eri instituutioiden, kuten koulun toimintakulttuuria. Ajatellaan, että koulun 
opetustavat on luotu tyttöjen tarpeista. Silloin kuitenkin unohdetaan yksilön oppimi-
sen tavat, jotka eivät ole sukupuoleen sidottuja. Maskuliinisuuteen vetoavat selitykset 
listaavat poikien syrjäytymisen syiksi vääränlaiset miehiset ihanteet, poikaporukoiden 
sisäiset kulttuuriset maailmat ja heteroseksuaalisen järjestelmän.13 

Tutkimuksessani sukupuoli poikien elinpiirissä näyttäytyy muun muassa ristirii-
taisina maskuliinisuuden malleina, joiden keskellä pojat nykyisin elävät. Heidän iso-

12.  Bredesen 2004, 4. Miehet ja tasa-arvo työryhmä, 2002. Sukupuoleen sosiaalistuminen julkisessa 
tilassa -konferenssi. Norja. 

13.  Bredesen 2004, 16–21. 
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isänsä ovat kasvaneet metsään liitettyihin maskuliinisiin arvoihin ja poikien isät elävät 
maskuliinisuuksien murroksessa yrittäen sopeutua sen uudenlaisiin ilmenemismuotoi-
hin. 7–10 -vuotiaat pojat elävät keskilapsuuttaan, mikä tarkoittaa heidän elämässään 
poikaporukoita, joiden kanssa harjoitellaan ja koetellaan elinpiirissä kohdattuja ilmiöitä 
ja asioita. Pojat rakentavat tällä ikäkaudella omaa minuuttaan. Tällöin voidaan miet-
tiä, millä tavalla muutoksessa oleva maskuliinisuus vaikuttaa heidän minuutensa ra-
kentamiseen. Perinteisten maskuliinisuuksien murtuminen voidaan ymmärtää myös 
mahdollisuutena rakentaa uudenlaista miehuutta. Tutkimuksessani tarkastelen tätä 
mahdollisuutta kuvataideharrastuksen kontekstissa. 

Harrastustoiminta on vapaa-ajalla tapahtuvaa ihmisen omista mielenkiinnon-
kohteista lähtevää vapaaehtoista toimintaa. Sen tulee olla harrastajan kannalta mie-
lekästä, kiinnostavaa sekä mukavaa yhdessäoloa ikätovereiden kanssa. Harrastuksessa 
saadaan uusia ystäviä sekä opitaan uusia asioita ja taitoja. Se yhdistää samanhenkisiä 
ihmisiä. Harrastuksen voima on sen vapaaehtoisuudessa, koska se sisältää motiivin 
toimintaan itsessään. Dewey määrittelee koulun ja yhteiskunnan suhdetta, mikä so-
pii mielestäni myös harrastustoiminnan perustaksi. Hän näkee koulun pienoisyhteis-
kuntana, jonka toimintaan sisällytetään monenlaisia aktiivisen toiminnan muotoja. 
Tällöin koulu ja tutkimuksessani kuvataideharrastus samaistuvat elämään ja tulevat 
lapsen kotipaikoiksi, joissa hän oppii elämästä.14 

Tietopainotteisuuden lisääntyminen peruskoulussa tukee yhteiskunnan ja talou-
den tarpeita. Luovien aineiden vähentymisen myötä poikien omat ilmaisun mahdol-
lisuudet häviävät koulumaailmasta. Samoin vähenevät tuntiresurssit vievät mahdolli-
suuden kasvaa kuvalliseen kulttuuriin, ja vaaditut opetussisällöt ehditään käsitellä vain 
pintapuolisesti. Kuvataidekoulu on yksi paikka, joka täydentää ja syventää ilmaisua ja 
kuvakulttuurin ymmärtämistä. 

Tutkimuksessani käsittelen monilta osin ilmiöitä, jotka eivät ole sukupuoleen si-
dottuja ja koskevat myös tyttöjä. Sukupuolesta riippumatta kaikilla lapsilla tulisi olla 
yhtäläiset kulttuuriset ja sivistykselliset oikeudet. Tällöin sukupuolittunutta harrastus-
toimintaa voidaan tarkastella tasa-arvon kautta, koska kulttuurinen ja opetuksellinen 
tasa-arvo eivät eri harrastuksissa toteudu. 

Kuvataideopetuksen tasa-arvon ymmärrän tasa-arvoisina opetusmenetelminä, 
jotka huomioivat poikien kehitysvahvuudet, poikana olemisen tavat sekä yksilölli-
set piirteet. Kiinnitin huomiota Klopit kiertoradalle -projektissa, että pidin tärkeänä 
suunnitelmien ja luonnosten tekemistä ennen varsinaisen työn aloittamista, kun taas 
mieskollegat ohjasivat pojat suoraan toimintaan. Kuvataidetunneilla olen huomannut, 
että luonnosten tekeminen on pojille hankalin ja työläin vaihe tehtävän toteutuk-
sessa. Pitkäjännitteisyys näyttää heiltä puuttuvan ja sen kehittämistä opetuksessa 

14.  Dewey 1957, 25. 
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laiminlyödään, koska tietynlainen impulsiivisuus hyväksytään luonnollisena osana 
olemista. Kohdistamalla tutkimukseni poikiin minulla on mahdollisuus tarkastella 
kuvataideopetuksen käytäntöjä sukupuolen näkökulmasta. 

Tutkimusongelmani on muotoutunut työ- ja koulutushistorianani aikana varhais-
kasvatuksen hoitotyöstä kuvataidekoulun opettajaksi. Tänä aikana käyty keskustelu 
poikien viihtyvyydestä eri lapsuuden instituutioissa on kulkenut mukanani ja vaati-
nut minua säännöllisin välein palaamaan asiaan. Työni Rovaniemen kuvataidekoululla 
perusopetuksen opettajana määrittelivät tutkimukseni poikien kuvataideharrastukseen 
ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Kokemukseni mukaan pojat viihtyvät kuva-
taiteen harrastuksessa. Tästä huolimatta he kuitenkin lopettavat sen varhaisteini-iässä. 
Sekä ymmärtääkseni viihtymisen ja lopettamisen välisen ristiriidan että siksi, että 
mielestäni perusopetuksessa luodaan pohja murrosikäisten taideopetukselle, valitsin 
tutkimuskohteekseni 7–10 -vuotiaat pojat. 

Kuvataideharrastuksen sukupuolittuneisuus on tutkimukseni kohteena. Vanhem-
pien arvot ja asenteet sekä paikkakunnan harrastusmahdollisuudet luovat reunaehdot 
poikien harrastusvaihtoehdoille. Keskityn elinpiirin liikkumatiloihin, jotta näen mitkä 
ehdot, mahdollisuudet ja rajoitukset se asettaa pojalle. Siten kykenen näkemään, mitä 
vanhemmat ajattelevat ja puhuvat poikien harrastuksista, kuvataideopetuksesta ja taide-
maailmasta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on:

 
1. Mitkä seikat pojan elinpiirissä vaikuttavat hänen kuvataideharrastusmahdollisuuteensa? 

Toinen tehtäväni on tutkia ja kehittää poikien kuvataideopetusta. Työssäni Rova-
niemen kuvataidekoululla olen päivittäin opetustyössä, joten minulla on mahdollisuus 
konkreettisesti testata, kokeilla ja kehittää kuvataideopetusta poikien näkökulmasta 
käsin. Toinen tutkimuskysymykseni on:

 
2. Millaisia ovat poikia kiinnostavat kuvataideopetuksen menetelmät ja painopistealueet? 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote 

Tutkimuksen taustalla olevat ontologiset ratkaisut ovat tutkimuksen perusratkaisuja, 
jotka paljastavat tutkimuskohteen juuri siksi mitä tutkitaan15. Tekemäni ratkaisut 
määrittelevät tutkimusotteeni ja käytettyjen tutkimusmenetelmieni valinnat, joiden 

15.  Varto 1992, 41. 
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avulla tarkastelen 7–10 -vuotiaiden poikien mahdollisuutta harrastaa kuvataidetta sekä 
kehitän kuvataideopetusta huomioiden poikien opetukselle asettamat vaatimukset. 

Tutkimukseni ymmärtämisen lähtökohta on työkokemukseni aikana syntynyt 
kokemustieto. Martin Heideggerin fenomenologinen hermeneutiikka lähestyy ym-
märtämistä ontologisista lähtökohdista. Tällöin ihmisen inhimillinen olemassaolo 
muodostuu niistä kokonaisuuksista, jotka hän on itse valinnut, joihin hän on joutunut 
tahtomattaan tai joihin hänet on kasvatettu. Ihmisen olemassaolo muodostuu erilais-
ten asioiden yhdistelmistä, jotka määräytyvät hänestä riippumattomista asioista ja asi-
oista, joihin hän voi itse vaikuttaa.16 Hans-Georg Gadamer määrittelee esiymmärryksen 
siten, että sen voi ymmärtää vasta sitten, kun sen on kokenut eli jälkeenpäin17. Esi-
ymmärrykseni ja mielenkiintoni tutkittavasta ilmiöstä ovat muodostuneet työhistoriani 
aikana. Ne ovat syntyneet niissä tilanteissa, jolloin olen toistuvasti törmännyt keskuste-
luun poikien huonovointisuudesta sekä päivähoidossa että koulumaailmassa. 

Heideggerin filosofia sisältää ajatuksen viattomuudesta, joka hänen mukaansa näkyy 
lapsen ja taiteilijan tavassa katsoa maailmaa. Heidegger jäsentää ihmisen ymmärtämisen 
olemiseen ja olevaan. Oleva on ihmiselle tuttu maailma, kuten elinpiiri, oma osoite, 
harrastus, ammatti, sähkö, maan vetovoima ja niin edelleen. Oleminen puolestaan on 
käsitteiden ja kielen tuolla puolen. Ymmärrämme asioita paljon enemmän kuin osaam-
me selittää. Olemiseen ei liity mitään mystistä tai jumalallista, eikä se ole käsitteiden ja 
instituutioiden maailmaa. Se on syvempää ja pysyvämpää olemista, joka ei antaudu 
käsitteille ja sanoille. Se on ihmisen maailmasuhde, jossa tieto on sidottu ihmisen 
fyysiseen olemukseen. Oleminen ihmisen kokemuksena tarkoittaa hänen kykyään 
nähdä maailma.18 Tutkimukseni ontologinen lähtökohta on ymmärtää poikana ole-
minen, jolloin hänen kokemuksensa ovat hänen tapansa nähdä maailma, jota minun 
on kunnioitettava. Tarkastelen poikien harrastuksia sekä kehitän kuvataideopetusta 
heidän maailmasuhteestaan käsin. 

Tutkimuksen ontologisiin, epistemologisiin ja metodologisiin valintoihin vaikuttavat 
sekä kulttuurinen konteksti että aikakausi, jossa ihminen elää19. Tutkimusprosessissani 
pohjoisen elinpiirin kulttuurinen konteksti vaikuttaa oman inhimillisen ajatteluni 
ja toimintani taustalla. Juha Perttulan mukaan hermeneuttisessa tutkimusotteessa 
kokemukset ymmärretään sosiaalisina prosesseina, joissa tutkijan oleminen on väljää. 
Tällöin ollaan kiinnostuneita merkitysten ketjuista, joista ihmisen ideaalinen elämän-
tilanne muodostuu20. Aineistonkeruun ja tulkinnan aikana vuorovaikutukseni tutkit-

16.  Ks. Heidegger 2001; Rauhala 1995. 
17.  Gadamer 2004, passim. 
18.  Heidegger 2001, passim. 
19.  Venkula 1995, 8. 
20.  Perttula 2009, 142. 



191 tutkimusmatkalle

tavieni kanssa tuottavat syvenevää ymmärrystä tutkimuskohteesta. Lähestyn tutkimus-
kysymyksiäni tiedostamalla, että sosiaaliset tilanteet ja kulttuuriset prosessit tuottavat 
ihmisen kokemuksen ja käyttäytymisen sekä antavat niille merkityksen21. 

Hermeneuttisessa tutkimusotteessa kerätty aineisto, teoria ja todellisuus käyvät 
keskinäistä vuoropuhelua, jossa tutkijana vaellan tämän maailman sisällä. Tutkimusta 
kuvataan spiraalimaisesti ajassa ja tilassa etenevänä prosessina. Juha Varton mukaan 
hermeneuttinen kehä lähtee liikkeelle tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin niiden 
oivaltamiseen ja ymmärtämiseen22. Hermeneutiikka on tulkinnallinen menetelmä, joka 
antaa asioille merkityksen ja mielen23. 

Hermeneuttisen fenomenologian mukaan maailma on kokemusten ensisijainen 
ymmärtämisyhteys. Tällöin tutkitaan, miten keholliset, tilalliset, ajalliset ja tilanteelliset 
tapahtumat saavat merkityksen ja muuntuvat kokemuksiksi ihmisen tajunnassa. Erona 
puhtaasti fenomenologiseen tietoon, jossa tutkija selittää kokemuksen, hermeneut-
tisessa tiedossa tutkija pyrkii ymmärtämään, mistä kokemukset saavat sisältönsä.24 
Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa tieto on omassa kokemuksessani ja 
kyvyssäni saada se näkyville. Kun korostan kokemusta ymmärtämiseni lähtökohtana, 
on minulla mahdollisuus autenttisemmin ymmärtää tutkimuskohdetta ja elettyä to-
dellisuutta. 

Tutkimuksessani lähestyn kuvataideharrastustoimintaa tiedostaen ne sosiaaliset ti-
lanteet ja pohjoisen kulttuuriset prosessit, joissa tutkittavani elävät. Tutkimusotteena se 
vaatii minulta jatkuvaa herkkyyttä ja avoimuutta keräämääni aineistoon ja olemassa 
oleviin teorioihin. Fenomenologisesti painottuneen hermeneuttisen tutkimusotteen 
avulla pääsen poikien kuvataideharrastukseen vaikuttavien elämismaailman ja elinpiirin 
ilmiöiden taakse. Tavoitteeni on ymmärtää näitä ilmiöitä. 

Tutkimukseni keskiössä oleva alaluokkalainen leikkivä poika rakentaa minuuttaan 
omassa arjessaan ja omissa kokemuksissaan. Professori Elina Lahelman mukaan ihmi-
sen kuuluminen tiettyyn sukupuoli-, etniseen tai uskonnolliseen ryhmään sekä rajaa 
yksilön toiminnan mahdollisuuksia että vaikuttaa hänen kokemuksiinsa25. Tällöin on 
merkitystä myös sillä, missä ja kenen kanssa vapaa-aikaa vietetään. 

Käsitykseni ihmisestä liittyy sosiaalisen konstruktionismin käsitteeseen, jonka mu-
kaan ihminen kehittyy läheisessä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisönsä kanssa. 
Ihminen on aktiivinen ja reflektiivinen olento; hän sekä rakentaa omaa minuuttaan 
että rakentuu toisten ihmisten kanssa. Peter Berger ja Thomas Luckmann lähestyvät 

21.  Ks. Burr 2004, 159. 
22.  Varto 1992, 77. 
23.  Anttila, Pirkko 2000, 25–31. 
24.  Latomaa 2005, 47–48.
25.  Mietola & Lahelma & Lappalainen & Palmu 2005, 14. 
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todellisuuden ja tiedon suhdetta yhteiskunnan ja arjen vuorovaikutustilanteista käsin. 
Tiedon sosiologeina he tutkivat todellisuuden sosiaalista rakentumista. Heidän mu-
kaansa ihmisen biologisena tehtävänä on rakentaa maailma ja elää siinä yhdessä toisten 
kanssa. Rakennettu maailma on ihmisen todellisuus, jonka rajat asettaa luonto. Sosiaa-
lisesti rakennettu maailma ja luonto näyttäytyvät paikkana, jossa ihminen muotoutuu. 
Tässä dialogissa ihminen tuottaa oman todellisuutensa ja sitä kautta itsensä.26 Tämä 
on yksilöä muokkaava vuorovaikutteinen prosessi, jossa ihminen jatkuvasti rakentaa 
sosiaalista ja symbolista maailmaansa27. 

Maailmassa ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ajatustenvaihdossa toisten 
ihmisten kanssa. Tällöin ihmisen eletty elämä pitää ymmärtää suhteessa nykyhetkeen, 
jota tulevaisuus muokkaa.28 Tätä ajassa ja tilassa etenevää kehämäistä kokemusteni 
sarjaa pyrin tutkijana välittämään ja järjestämään mielekkääksi kokonaisuudeksi29. 
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote näkyy tekemissäni tutkimusvalinnoissa 
ja -käytännöissä. Tutkimusprosessissa ymmärrykseni 7–10 -vuotiaista pojista ja heidän 
olemisen tavoistaan rakentuu erilaisissa kohtaamisissani poikien sekä heidän elinpiirinsä 
ihmisten kanssa. Samoin kuvataideopetuksen kehittämistyö selkiytyy monenlaisissa ope-
tuksen vuorovaikutustilanteissa tutkimukseni edetessä. 

Tutkimusmenetelmät 

Laadullinen tutkimusote sallii ymmärtävän lähestymistavan sekä poikien harrastus-
mahdollisuuksiin että kuvataideopetuksen kehittämistyöhön. Ensimmäinen tutkimus-
tehtäväni on tarkastella pojan elinpiirin vaikutuksia hänen harrastusmahdollisuuksiinsa. 
Tutkimukseni ensimmäinen osa sisältää piirteitä tapaustutkimuksesta. Tapaustutki-
muksen tehtävä on analyyttinen yleistäminen, jolloin tutkimusta käytetään kyseen-
alaistamaan tai vahvistamaan aiemmin esitettyä tai itse kehitettyä teoreettista näke-
mystä30. Professori Markus Laineen mukaan paljastavassa tapauksessa tarkastellaan 
tutkittavaa ilmiötä tavalla, josta ollaan tietoisia mutta sitä ei ole tutkittu 31. Tut-
kimuksessani kyseenalaistan poikien harrastusmahdollisuudet paljastamalla elinpiirin 
rakenteiden vaikutukset harrastustoimintaan. Tapaustutkimuksessa pyritään ymmär-

26.  Berger & Luckmann 1994, 205. 
27.  Burr 2004, 142–160. 
28.  Berger & Luckmann 1994, 30–39. 
29.  Gadamer 2004. Gadamer toi dialogisuuden heideggeriläiseen hermeneutiikkaan. Dialogisuus 

ilmenee puheessa. 
30.  Yin 2003, 31–33. 
31.  Laine & Bamberg & Jokinen, Pekka 2007, 33. 
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tämään tarkasteltavaa ilmiötä kokonaisuutena, mikä käsittää erilaisia näkökulmia ja 
yhteiskunnallisia prosesseja. Tällöin yhteiskunnallinen konteksti on osa tarkasteltavaa 
ilmiötä.32 

Laineen mukaan tapaustutkimusta luonnehtivat muun muassa holistisuus eli 
kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta, useanlaisten ai-
neistojen ja menetelmien käyttö sekä aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen. 
Tapaustutkijaa ajaa eteenpäin tunne tai alustava tieto siitä, että tapaus on jollain lailla 
tärkeä ja sen lopullinen merkitys paljastuu vasta tutkimuksen kuluessa. Tutkijan tavoit-
teena on sanoa kohteesta jotain konkreettista tai teoreettista.33 

Tapauksen tutkijan tulee erottaa toisistaan tapaus ja tutkimuksen kohde34. Tutki-
mukseni tapaus on harrastustoiminnan sukupuolittuneisuus, jota tarkastelen pohjoisen 
kuvataideharrastuksen kontekstissa. Tutkimukseni ensimmäisen osan kohteena ovat 
erilaisten asuinalueiden lasten vanhemmat, joita haastattelemalla pyrin selvittämään 
ilmiön syitä. Tutkimusprosessi on konkreettista tutkimuksen välineiden rakentamista 
ja hyödyntämistä vuorovaikutuksessa tutkimuksen kohteena olevien kanssa35. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen painopiste on teorian, käsitteistön ja ai-
neiston vuorovaikutuksessa36. Vanhempien kolmella eri haastattelukierroksella kerätty 
aineisto syventää tutkittavan ilmiön moninaisuutta kierros kierrokselta. Käytännön 
kokemuksesta syntynyt esiymmärrykseni toimii tutkimukseni alkulähtökohtana ja 
induktiivisen päättelyn logiikkana. Kierros kierrokselta syvenevä ymmärrykseni ai-
neiston tulkinnassa lähtee liikkeelle empiriasta käsin, ja suuntautuu kohti teorian 
muodostusta37. Jari Eskolan laadullinen analyysimalli mahdollistaa asiakokonaisuuk-
sien säilyttämisen. Tällöin tulkinnassa kokonaiset lauseet ja puheenvuorot säilyttävät 
keskustelukontekstinsa ja mahdollistavat ilmiön taakse näkemisen ja ymmärtämisen38, 
toisin kuin diskursiivinen lähestymistapa, joka korostaa kielen ja siihen liittyvien pro-
sessien sekä kielen ja puheen kontekstien merkitystä. Diskursiivisessa analyysissä kiin-
nostus kohdistuu kielellisesti puheessa tuotettuun todellisuuteen ja merkityksiin. 
Sen tehtävä on paljastaa erilaiset keskustelukontekstit, joissa keskustelua käydään39. 
Tutkimustehtävänäni on ymmärtää vanhempien lastensa harrastustoimintaan liittyvät 
käsitykset eikä paljastaa sitä, missä tai miten ne ovat syntyneet. 

32.  Häikiö & Niemenmaa 2007, 42. 
33.  Laine ym. 2007, 10–11. 
34.  Laine ym. 2007, 10. 
35.  Peltola 2007, 122. 
36.  Anttila, Pirkko 2000, 130–132. 
37.  Sama. 
38.  Eskola 2001, 133–157. 
39.  Jokinen, Arja & Juhila & Suoninen 1993, 17–45. 
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Toinen tehtäväni on tutkia ja kehittää poikien kuvataideopetusta. Kehittämistyön 
lähtökohtana pidän Deweyn pragmaattista kasvatusajattelua40, jossa toiminnan, ko-
keilun ja toistuvan kokemuksen rooli ovat kehittyvän tiedon ja oppimisen lähtö-
kohta. Ymmärrän lapsuuden ihmisen elämässä itsenäisenä elämänkaaren vaiheena, 
minkä vuoksi tarkastelen poikaa lapsuuden omaleimaisuudesta käsin. 

Pirkko Anttilan mukaan toimintatutkimus tarjoaa mahdollisuuden kytkeä yhteen 
käytännön työskentelyssä syntyneen kokemusperäisen tiedon, empiirisesti todennetta-
van kokeellisen tiedon sekä hermeneuttisesti tulkitsevan tiedon käytön ja tulokset41. 
Kuvataideopetuksen tutkimus- ja kehittämistyöni sisältää piirteitä toimintatutkimuk-
sesta, sillä työni Rovaniemen kuvataidekoululla mahdollistaa opetuksen jatkuvan ref-
lektoinnin ja kehittämisen tutkimuksen edetessä. Toimintatutkimus on syklinen pro-
sessi, jossa toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuvat kiinteässä yhteistyössä 
tutkittavien kanssa42. Sitä käytetään toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen, jonka 
tarkoituksena on tutkia sosiaalista todellisuutta ja muuttaa sitä43. Tämän osan metodi-
nen viitekehys lähtee brittiläisestä toimintatutkimuksesta, jossa korostetaan toiminnan 
kehittämisen näkökulmaa44. Tutkimukseni toisen osan tavoite on kehittää kuvataide-
opetuksen toimintatapoja suuntaan, joka huomioisi poikien opetukselle asettamat 
vaatimukset. 

Seppo J.  A. Karppinen tarkastelee väitöstutkimuksessaan Seikkailullinen vuosi 
haastavassa luokassa. Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta 
seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa kasvatus-, opetus- ja oppimisnäkemyksenä. Hän tar-
kastelee kyseistä pedagogiikkaa peruskoulun yleiseen opetussuunnitelmaan sisältyvänä 
vaihtoehtoisena käytännön opetus- ja oppimismenetelmänä.45 Omassa tutkimuksessa-
ni haen poikien kokoista ja näköistä kuvataideopetusta seikkailukasvatuksen tekemi-
sen muodoista ja taidekasvatuksen sisällöistä. Väitöskirjassaan Tien päällä ja leirissä: 
matkanteon kokemuksesta taideteokseksi Anne Keskitalo pohtii kokemuksen ja kerronnan 
suhdetta, jossa matkanteon kokemuskerroksista rakennetaan taideteos. Keskitalon tut-
kimuksen kävelemisen kokonaisvaltainen ja moniaistinen kokemus avaavat yhden 
mahdollisuuden toteuttaa poikien kokemuspohjaista oppimista.46 Lähtökohtani kuva-
taideopetuksen kehitystyössä on poikien kehitysvahvuuksissa ja elämismaailmassa, joista 
käsin lähden rakentamaan kokonaisvaltaista, toiminnallista ja fyysistä opetusta. 

40.  Dewey 1957, 6–7. 
41.  Anttila, Pirkko 2000, 416. 
42.  Järvinen & Järvinen 2000, 129. 
43.  Heikkinen 2006, 17. 
44.  Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25–62. 
45.  Karppinen 2005. 
46.  Keskitalo 2006. 
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Seikkailukasvatusnäkemykseni perustuu hahnilaiseen pedagogiikkaan, jossa te-
keminen on keskeistä. Matti Telemäen mukaan hahnilaisen pedagogiikan ydin on 
tuottaa kokemuksia yhteisössä, jossa on turvallista oppia. Näkemys opettamisesta 
painottaa lapsuuden piirteiden säilyttämistä, jolloin yksilön omat oppimisen vah-
vuudet ovat hänen käytettävissään läpi elämän. Huomioimalla erilaiset oppijat peda-
gogiikan painopiste siirtyy tuloksista prosessiin, jolloin opetuksessa käytetyt menetel-
mät tukevat oppijan senhetkistä kehitysvaihetta sekä oppimisen tarvetta.47 Prosessin 
nostaminen taiteeksi näkyi erityisen hyvin Lea Kantosen väitöstutkimuksesta Teltta. 
Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa48 syntyneessä näyttelyssä Tärkeintä Elämässä49. 

Marjo Räsänen on kehittänyt väitöskirjassaan Building bridges Experimental art un-
derstanding: A work of art as a means of understanding and constructing self kokemuksel-
lista taiteentarkastelumallia. Hän kiinnittää huomionsa taiteen kokemuksellisessa koh-
taamisessa prosessiin, jossa painotetaan vastaanottajakeskeistä reflektiivistä lukutapaa. 
Taiteen ja vastaanottajan kohtaamisessa teos herättää muistoja, tunteita ja omaan elä-
mään liittyviä kysymyksiä.50 Oma tutkimukseni kohdistuu kokemukselliseen taideoppi-
miseen, jossa oppilaan kokemuksesta muodostuu reflektiivisen työskentelyotteen avulla 
taiteellisen prosessin lähtökohta. Räsäsen mukaan kokemuspohjaisen taideoppimisen 
tavoite on rakentaa siltaa oppijan elämismaailman ja taidemaailman välille. Tällöin 
taiteen ymmärtäminen edistää itsen ymmärtämistä ja itseymmärrys tukee taiteen ym-
märtämistä.51 Kokemuksellis-konstruktivistinen taideoppiminen lähestyy tietoa kult-
tuurisessa kontekstissa ja painottaa opitun eettistä ja esteettistä arvoa52. 

Kuvataideopetuksen tutkimukseni ja kehittämistyön aineisto on syntynyt Rova-
niemen kuvataidekoulun poikien haastatteluista ja kahdesta eri kohderyhmien kanssa 
toteutetuista poikien ympäristötaidetapahtumista. Haastatteluiden lisäksi ympäristö-
taidetapahtumien valokuvat, videoinnit, nauhoitukset ja prosessin aikana syntyneet työt 
ovat tutkimukseni toinen aineisto. Tämä aineisto sisältää poikien kuvataideopetukselle 
asettamat vaatimukset. 

47.  Telemäki 1998b, 12–19. 
48.  Kantonen 2005. Tutkimus tarkastelee yhteisötaidetta kolmen eri maan nuorten kanssa toteu-

tettujen taidepajojen kautta. 
49.  Rovaniemen taidemuseo, Tärkeintä Elämässä Lea ja Pekka Kantosen näyttely yhteistyössä eri 

kansojen nuorten kanssa. 3. 3–27. 4 2006. 
50.  Räsänen 1998. 
51.  Räsänen 2008, 105. 
52.  Räsänen 2008, 109. 
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Tutkimuksen merkitys ja rakenne 

Taidekasvatustutkimuksessa lapsuutta tarkastellaan usein aikuisuudesta käsin. Lähes-
tymistapa korostaa niitä lapsuuden kokemuksissa, joita ihminen säilyttää muistois-
saan. Tutkimuksellani on päinvastainen lähtökohta. Tavoitteeni on tuoda kuvataide-
opetuksen kehittämistyön keskiöön 7–10 -vuotias poika, joka elää omaa lapsuuttaan 
ja rakentaa minuuttaan omissa kokemuksissaan. Sirkka Laitisen väitöskirja Hyvää ja 
kaunista. Kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan 
tukena korostaa aistisuuden merkitystä lukiolaisten taideopetuksessa53. Laitinen esit-
tää muun muassa taideopetuksen kehittämistä siihen suuntaan, että oppilaiden omat 
kokemukset ja tarpeet muodostuvat opetuksen lähtökohdiksi54. Tutkimukseni antaa 
mahdollisuuden osoittaa, miten näitä aikuisuuden tärkeitä muistoja ja kokemuksia 
voidaan lapsuudessa kerätä muun muassa kuvataideharrastuksessa. 

Anttilan mukaan hermeneuttinen tutkimusprosessi johtaa kriittiseen tutkimus-
otteeseen55, minkä ymmärrän tutkimuksessani paljastavan harrastustoimintaan liitet-
tyjä itsestään selviä totuuksia. Pohtiessaan taideteosten estetiikan tulkintaa ja kritiik-
kiä Marcia Muelder Eaton huomioi kulttuurisen taustan. Hänen mukaansa kritiikin 
tehtävä on esittää perusteet ja osoittaa piirteet kohteena olevasta teoksesta. Tällöin 
katsojaa kehotetaan tarkastelemaan yhteisesti arvostamiamme asioita kriittisesti, jonka 
jälkeen katsoja jatkaa omin neuvoin ilmiön jäsentämistä ja arviointia. Edellisen lisäksi 
kritiikin tehtävä on kehottaa meitä katsomaan asioita eri tavalla.56 Kriittisen tutkimus-
otteen tehtävä on tutkimuksessani paljastaa vanhempien ja poikien harrastustoimintaan 
liittämät ilmiöt uudenlaisessa valossa. 

Kriittinen miestutkimus horjuttaa maskuliinisuuteen liitettyjä itsestään selviä to-
tuuksia ja tuo esiin niiden rakenteita57. Kriittinen miestutkimus on yksi naistutkimuk-
sen sisällä toimiva kokonaisuus, joka kohdistaa tutkimuksensa miesten näkökulmaan ja 
miehenä olemisen ilmiöihin. Tarkoituksena on tehdä näkyväksi sukupuolen merkitys 
miehelle sekä miten mies tuottaa tai rakentaa sukupuoltaan58. Tutkimusala hyödyn-
tää feministisessä tutkimuksessa kehitettyjä sukupuolen teorioita ja suuntauksia sekä 
hyväksyy feministiset käsitykset sukupuolen merkityksestä. Tavoitteena on edistää su-
kupuolten ja muiden sosiaalisten ryhmien tasa-arvoa, jolloin tutkimus tuottaa uutta 
tietoa miehistä ja maskuliinisuuksista. 

53.  Laitinen 2003. 
54.  Laitinen 2003, 200. 
55.  Anttila, Pirkko 2000, 196–203. 
56.  Eaton 1994, 143–147. 
57.  Jokinen, Arto 2003a, 18. 
58.  Jokinen, Arto 1999, 16. 
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Miestutkimus painottuu aikuisten miesten elämän ilmiöiden tutkimiseen. Suku-
puolinäkökulman mukaan ottaminen taidekasvatuskeskusteluun laajentaa taiteen kas-
vattavan merkityksen keskustelua. Tarja Kankkusen väitöskirja Tytöt, pojat ja ’erojen 
leikki’. Sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa on sukupuolen 
näkökulmasta tehty taidekasvatusalantutkimus59. Tutkimus tarkastelee ja hahmottaa 
sukupuolen rakentumista ja merkityksellistymistä kuvataideopetuksen arjessa perus-
koulun seitsemännen luokan oppilaiden kuvanteon yhteydessä60. Kankkunen esittää 
tutkimuksen lisäämistä muun muassa poikien itsensä kuvataiteelle antamien merkitys-
ten tutkimiseen. Lisäksi hänen mukaansa tulisi kiinnittää huomiota myös oppilaiden 
omiin opiskelumenetelmiin.61 Kuvataideopetuksen kehitystyössä oma tavoitteeni on 
tuoda näkyville poikien kuvataideharrastukselle asettamia vaatimuksia. Avaan tutki-
muksessani kuvataideharrastuksen sukupuolittunutta toimintaa lapsen fyysisen elin-
piirin kautta ja kuvataideopetuksen kehittämistyötä poikien vaatimuksista käsin. 

Alle kouluikäisten lasten taidekasvatustutkimus on lisääntynyt yhdeksänkym-
mentäluvulta alkaen. Sinikka Rusanen tarkastelee väitöskirjassaan Taidekasvattajaksi 
varhaiskasvatukseen Kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuk-
sessa varhaislapsuuden taidekasvatusta lastentarhanopettajan koulutuksen näkökulmas-
ta62. Harriet Strandellin mukaan lasten hyvinvointia ja elinoloja voidaan tarkastella 
sisältöalueittain, mutta myös ikävaiheittain. Jako alle kouluikäisiin (0–6 vuotta) ja 
kouluikäisiin (7–18 vuotta) lapsiin on liian karkea. Hän ehdottaa, että muun muassa 
keskilapsuudesta (7–12 -vuotiaat) olisi aihetta muodostaa oma kokonaisuutensa. Tämän 
ikäiset lapset ovat jossain määrin väliinputoajia, koska heitä ei tutkimuksissa enää 
sisällytetä pikkulapsiin, eivätkä he myöskään kuulu nuorisoon.63 

Keskilapsuutta ei myöskään ole tutkittu taidekasvatuksen alalla. Mirja Hiltusen 
taidekasvatuksen alan väitöskirja Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen 
sosiokulttuurisissa ympäristöissä tarkastelee taidekasvatusta yhteisöjen näkökulmasta. 
Hän lähestyy taidekasvatusta yhteisöllisesti pohjoisten kylien ja nykytaiteen väli-
sessä vuorovaikutuksessa, jolloin toiminta huomioi paikkakunnan sosiokulttuurisen 
ympäristön.64 Yhteisöllinen lähestymistapa taidekasvatuksessa pitää sisällään oman 
tutkimukseni kohteena olevat pienet pojat yhtenä yhteisönsä jäsenenä. 

Strandelin mukaan lapsia voidaan tutkia monella tavalla, mutta kuitenkin niin, 
että saadaan selville lapsen oma suhde tutkittavaan ilmiöön. Tällöin joudutaan pohti-

59.  Kankkunen 2004. 
60.  Kankkunen 2004, 185. 
61.  Kankkunen 2004, 152. 
62.  Rusanen 2007. 
63.  Strandell 1995, 30–31. 
64.  Hiltunen 2009. 
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maan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä.65 Lapsitutkimuksen yhtenä lähtökohtana tulisi 
olla positiivinen tarkastelukulma tutkittavaan ilmiöön66. Huolimatta tutkimukseni 
taustalla olevista poikien huonovointisuuden ääri-ilmiöistä tavoitteeni on tarkastella 
poikien harrastustoimintaa mahdollisuuksien kautta. 

Kriittisen tutkimusotteeni tehtävä on horjuttaa kuvataideharrastuksen oletettuja 
itsestäänselvyyksiä ja tuoda esille niitä rakenteita, jotka vaikuttavat harrastuksen suku-
puolittuneeseen käytäntöön. Tutkimuksessani kuvataidekoulu edustaa yhtä taidealan 
instituutiota ja on sitä kautta yleistettävissä taidekasvatuksen kontekstiin. Kriittisen 
tutkimusotteen tavoitteena on saada kuvataidekoulun opettajat pohtimaan toimintansa 
lähtökohtia sekä vanhemmat ajattelemaan tarkemmin ja uudelleen poikansa harrastus-
vaihtoehtoja. Sen lisäksi, että tutkimukseni haastaa vanhemmat uudenlaiseen ajatteluun, 
kyseenalaistaa se omat aikaisemmat käsitykseni poikana olemisesta. Tavoitteeni on pääs-
tä käsiksi niihin uskomuksiin ja arvostuksiin, jotka ohjaavat poikien harrastusvalintoja. 
Tutkimuksessani tämä tarkoittaa sekä tutkijapersoonani kehittymistä että omien opetus-
menetelmieni laajenemista ja kehittymistä huomioimaan myös poikien tarpeet kuva-
taideopetuksessa. 

Tutkimukseni jakaantuu teoriaosaan ja empiiriseen osaan. Teoriaosa avaa keskuste-
luni tutkittavan ilmiön kanssa. Seikkailua kuvataideharrastukseen ja taidekasvatukseen 
-luvussa määritän harrastus -käsitteen elinpiirin ja kuvataidekoulun näkökulmasta. Li-
säksi rakennan pohjaa taidekasvatuksen ja seikkailukasvatuksen mahdollisuuksille toi-
mia poikien kuvataideopetuksen kehittämistyön lähtökohtana. Kolmannessa luvussa 
tarkastelen tutkimukseni keskiössä olevia ja keskilapsuuttaan eläviä leikkiviä poikia. 
Kiinnitän huomioni miesten tasa-arvoon, pojan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, 
sukupuoleen ja kuvalliseen ilmaisuun. 

Empiirisen osan aluksi esitän keräämäni aineistot kronologisessa keräämisjärjestyk-
sessä. Tämän jälkeen esittelen kaksiosaisen aineistoni sekä tutkimuksessa käyttämä-
ni analyysimenetelmät. Pohjoinen elinpiiri ja harrastustoiminta sekä Taidemaailma 
-kappaleissa tuon esille haastatteluaineistoista nousevat elinpiirin ja taidemaailman 
asettamat ehdot ja rajat poikien harrastusmahdollisuuksiin. Kappaleiden lopuksi vas-
taan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. 

Monimenetelmällisesti keräämääni aineistoa käytän Poikavoimaa kuvataideope-
tukseen ja Taidekasvatuksen seikkailu -kappaleissa, joissa kehitän kokemuspohjaista 
kuvataideopetusta ja vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni. Viimeisessä luvussa arvi-
oin tutkimusprosessiani kriittisesti sekä tarkastelen tutkimustuloksia laajemmin. 

65.  Strandell 1995, 31. 
66.  Strandell 1995, 18. 
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2 SEIKKAILUA KUVATAIDEHARRASTUKSEEN JA 
TAIDEKASVATUKSEEN 

Kuvataideharrastus 

Ensimmäinen tutkimustehtäväni oli tarkastella niitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat poi-
kien kuvataideharrastusmahdollisuuksiin. Harrastustoiminta sijoittuu tutkimuksessa-
ni pojan fyysiseen elinpiiriin, joka rajaa 7–10 -vuotiaiden poikien vapaa-ajanviettoa. 
Elinpiiri muodostuu päivittäisistä puuhien edellyttämistä ja leikin kannalta kiinnos-
tavista paikoista ja niitä yhdistävistä reiteistä, joissa lapsi voi omaehtoisesti ja turvalli-
sesti kulkea. Sitä ei voida fyysisesti tarkalleen rajata, sillä se muuntuu lapsen kasvaessa 
ja kehittyessä. Elinpiiri pitää ympäristökasvatuksen käsitteistössä sisällään pihapiirin, 
naapuruston sekä asuinalueen tarkoittaen taajamaa, kylää tai kaupunginosaa.67 Tutki-
muksessani olen sisällyttänyt elinpiiriin käsitteeseen myös kodin, koska lasta koskevat 
päätökset tehdään perheessä. 

Professori Mikko Lehtonen lähestyy Suomi -kuvaa ja suomalaisuutta suhteiden 
kimppuna. Hänen mukaansa suomalaisuuskeskustelu tarvitsee uusia määritelmiä ja 
näkökulmia todellisuudesta, koska suomalainen identiteetti muuttuu ja muotoutuu 
myös muiden kuin suomalaisten itsensä määrittämänä.68 Hän tarkastelee Suomea 
rajamaana, jossa vanhat suomalaiset identiteetit eivät toimi. Rajamaa saa identiteettinsä 
suhteessa toisiin ja/tai kolmansiin, joiden rajamaata se on. Suomalaisuus ei muotoudu 
pelkästään maan rajojen sisällä, vaan se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden paik-
kojen kanssa.69 Lehtosen käyttämät rajatila ja rajamaa -käsitteet70 antavat mielenkiintoi-
sen näkökulman tarkastella myös kuvataideharrastustoimintaa eräänlaisena rajamaana. 
Tällöin harrastus voidaan nähdä paikkana, jota määrittelevät sekä harrastuksen tarjoajat, 
harrastajat että muut toiminnan kanssa tekemisissä olevat ihmiset ja organisaatiot. Eri 
tarkastelukulmat avaavat monenlaisia ja mahdollisesti ristiriitaisiakin näkökulmia kuva-
taideharrastustoimintaan. 

67.  Allas & Horelli & Kallioloski & Vepsä 1992, 27. 
68.  Lehtonen, Mikko 2004a, 9–27. 
69.  Lehtonen, Mikko 2004b, 190–193. 
70.  Lehtosen käyttämät rajatila ja rajamaa -käsitteet ovat peräisin kolmijaosta, jonka ovat kehittä-

neet Fornäs, Johan & Klein, Kajsa & Ladendorf, Martina & Sunden, Jenny & Sveningsson, 
Malin, 2002. Digital Borderlands. Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. 
New York: Peter Lang. 
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Raja on esimerkiksi eri alueita erottava selväpiirteinen linja, joka näkyy maastoon 
tai kartalle vedettynä viivana. Rajamaa puolestaan on välitila. Se on ambivalenttia 
aluetta, joka samaan aikaan sekä erottaa että yhdistää. Tämä määrittelemätön alue 
sijaitsee kahden selvärajaisen tilan välissä siirtymäalueena, jossa on mahdollista kulkea. 
Välitilaksi ajateltu rajamaa voi sijaita rajalla ainakin kolmella eri tavalla. Ensiksi se voi 
olla määrittelemätön alue kahden selvärajaisen tilan välissä. Tällöin siellä oleminen 
merkitsee katsomista kahteen suuntaan. Se on ei kenenkään maalla olemista, jossa 
joutuu määrittelemään itseään. Se on niin sanottu kolmas tila, joka on enemmän tai 
vähemmän olemassa olevien alueiden ulkopuolella. Tällöin se on vapaata tilaa tai mah-
dollisesti myös pakopaikka. Kolmannen tilan logiikka on sekä–että logiikkaa, joka ei 
ole poissulkemista vaan sisällyttämistä.71 

Kun kuvataideharrastusta tarkastellaan määrittelemättömänä alueena eli kol-
mantena tilana, katseet suuntautuvat sekä yksityiseen kotiin että julkiseen kouluun. 
Harrastuspaikkana se on tietyn oppilasjoukon suljettu harrastusympäristö. Kuvataide-
harrastus sijoittuu lapsen elämässä kodin ja koulun väliin, jolloin se erottaa oppilaan 
elämässä virallisen koulun ja tutun kodin toisistaan (kuvio 1). Välittävänä alueena se 
sitoo tutkimukseni pojan elinpiirissä julkisen ja yksityisen alueen yhteen. Kolmas tila 
toimii tällöin lapsen elämässä vapaana tilana, joka voi olla myös pakopaikka. Oppilai-
den vanhempien positiosta käsin kuvataideharrastus kolmantena tilana on puolestaan 
avoin paikka72, jota he määrittelevät omien lastensa harrastustoimintaa koskevien vaa-
timustensa kautta. 

Toiseksi rajamaa eli kolmas tila voi olla kamppailun kenttä, jossa kaksi toisiaan 
koskettavaa tilaa käyvät keskinäistä rajanmäärittelyä ja kamppailua. Tällöin siitä muo-
dostuu kynnys tai jopa raja.73 Mikäli nämä kaksi toisiaan koskettavaa tilaa, julkinen 
koulu ja yksityinen koti käyvät keskinäistä rajamäärittelyä ja kamppailua, tulee kuva-
taideharrastuksesta kynnys tai raja. Kuvataidekoulussa joudutaan pohtimaan sijoit-

71.  Lehtonen, Mikko 2004b, 190. 
72.  Ks. Lehtonen, Mikko 2005, 153–154. 
73.  Lehtonen, Mikko 2004b, 190.

Kuvio 1. Rajamaa harrastuspaikkana
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taako se itsensä enemmän kouluorganisaatioksi, kotien kasvatustoimintaa tukevaksi 
harrastuspaikaksi vai pelkästään yhdeksi vapaa-ajanviettopaikaksi. 

Kolmas tila voi olla myös hedelmällinen liittymä74. Kodin ja koulun sekoittuminen 
harrastustoiminnassa synnyttää uuden risteymän, jossa kuvataideharrastus yhdistää 
kodin kasvatustavoitteet, pojan mielekkään vapaa-ajan harrastuksen ja koulun organi-
satoriset mahdollisuudet. Kuvataidekoulun sitoutuminen pelkästään toiseen alueeseen 
sulkee toisen alueen mahdollisuudet ulkopuolelle. Mikäli kuvataidekoulu sitoutuisi 
pelkästään koulumaailmaan, näyttäytyisi kuvataideharrastus vieraana ja ulkopuolisena 
paikkana. Sitoutuminen pelkästään kodin suuntaan ja mukavaan vapaa-ajanviettoon 
vähentäisi toiminnan taloudellisia resursseja. Kun kuvataidekoulu harrastuspaikkana 
määrittelee itsensä kolmannen tilan kautta, ottaa se silloin huomioon molemmat suun-
nat. Kuvataidekoulun, kodin ja peruskoulun hedelmällinen yhteenliittymä palvelee 
parhaiten poikien mielekästä harrastustoimintaa ja on turvallinen elinpiirin kasvun 
paikka. Hyvän harrastustoiminnan tulee sisältää aineksia sekä kotoa että koulusta. Sil-
loin harrastus on mielekästä, koska se sisältää kodin tuttuja elementtejä, mutta myös 
uutta opittavaa. 

Kuvataidekoulut ovat syntyneet vuodesta 1979 lähtien ympäri Suomea aktiivisten 
kuvataideopettajien75, taiteilijoiden ja lasten vanhempien toimesta. Heidän yhteinen 
huolensa kohdistui taideaineiden vähenemiseen peruskoulun opetussuunnitelmasta. 
Toiminnan tavoitteena oli luoda peruskoulun ulkopuolelle musiikkioppilaitosten ta-
voin yhtenäinen ja pitkäjänteistä kuvataideopetusta antava järjestelmä. 1980 -luvulla 
kuvataidekouluja perustivat kunnat, yksityishenkilöt, taideyhdistykset, kuvataide-
koulujen kannatusyhdistykset ja taiteilijajärjestöt. Vuonna 1982 perustettiin Suomen 
lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto toimimaan koulujen etujärjestönä. Sen 
keskeisenä tehtävänä oli tiedottaminen ja neuvotteleminen koulujen vakiinnutta-
misesta valtiovallan kanssa. Ensimmäinen laki taiteen perusopetuksesta tuli voimaan 
1. 6. 1992, sitä tarkistettiin vuonna 199876. 1990 -luvulla liitto alkoi solmia yhteyksiä 
ulkomaisiin vastaavanlaisiin instituutteihin, ja 2000 -luvulla se on lisännyt toimintaa 
Suomen muiden taiteenalojen vastaavien liittojen kanssa.77 

Rovaniemellä on mahdollisuus harrastaa ja opiskella kuvataidetta aina esiopetuksesta 
lähtien Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan puitteissa taiteen tohtorin tutkintoon 
asti. Rovaniemen kuvataidekoulu on peruskoulun ulkopuolinen yksikkö tässä ketjussa. 
Opetuksen rakenne koostuu kuuden vuoden perusopetusjaksosta ja oppilaan oman 

74.  Lehtonen, Mikko 2004b, 190–191. 
75.  Kuvaamataidon opettajan ammattinimike muuttui kuvataideopettajaksi 1999. Kuvataide- 

opettajasta käytetään asiayhteydestä riippuen myös termiä kuvataidekasvattaja. 
76.  Taiteen perusopetuslaki n:o 633/1998. 
77.  Heinimaa 2007, 74–76. 
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valinnan mukaan eriytyneistä neljän vuoden työpajaopinnoista. Lisäksi koulu tarjoaa 
varhaisiän kuvataideopetusta esiopetusikäisille. Koulu päättyy oppilaan itsenäisesti to-
teutettavaan päättötyöhön.78 

Rovaniemen kuvataidekoulu aloitti toimintansa kerhotoimintana vuonna 1981. 
Kouluksi se muuttui vuoden 1990 alusta, jolloin se hallinnollisesti siirtyi kaupungin 
koulutoimen alaisuuteen. Kuvataidekoulussa on toteutettu visuaalisten taiteiden tai-
teen perusopetuksen laajaa oppimäärää syksystä 2004 lähtien. Opetus on tavoitteellista 
ja tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille tarjottavaa kuvataiteen opetusta. Se antaa 
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilli-
seen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Kati Rantalan mukaan kuvataidekoulujen taidekasvatuksen perusta on edelleen 
modernistisessa kuvataidekasvatuksessa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että taide nähdään 
kielenä, joka on itseilmaisun väline. Yksilöllisyyttä painottavassa taiteen tekemisessä 
pyritään ja ohjataan yksilölliseen ilmaisuun, koska sen nähdään olevan ihmiselle hy-
väksi. Tämän ajattelun perusta on taiteen universaalissa kielessä, joka kuitenkin on 
tietyn aikakauden tuote.79 

Kuvataidekoulujen toimintaa on alusta asti leimannut taistelu oman asemansa 
puolesta pienten määrärahojen turvin. Koulujen opettajilla on usein ollut jokin muu 
päätyö. Resurssit ja voimavarat ovat usein menneet jatkuvaan todisteluun olemassa-
olon oikeudesta. Kuvataidekoulut ovat tällöin sijainneet määrittelemättömällä, ei-
kenenkään maalla, mikä on pakottanut niitä puolustamaan omaa identiteettiään ja 
olemassaoloaan suhteessa toisiin ja näiden muodostamiin uhkiin. Tätä taustaa vasten 
on ymmärrettävissä, että koulujen pedagoginen ajattelu oli vuosituhannen vaihtuessa 
vakiintunut perinteisen taidekoulun malliin. 

Tällä vuosituhannella taiteen perusopetusta on kehitetty ja laajennettu. Taiteen 
perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus-
teet valmistuivat vuonna 2002. Laaja taiteen perusopetus tarkoittaa tuntimäärältään 
laajempaa ja pitkäjännitteisempää kuvataideopetusta lapsille ja nuorille. Opetushal-
lituksen antaman laajan taiteen perusopetuksen oppimäärän opetussuunnitelman 
ihmiskäsitys on esteettisesti aktiivisessa ja omaan elämäänsä vaikuttavassa ihmisessä. 
Opetuksen tulee tukea oppilaan elämänhallinnan kasvua visuaalisin keinoin. Väli-
neinä tähän ovat oma ilmaisu ja kokemus vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja 
ympäristön kanssa.80 Rovaniemen kuvataidekoulun opetussuunnitelma painottaa 
paikallisuutta ja pohjoisuutta. Perinteisten kuvataiteen tekniikoiden lisäksi opiskelu 
sisältää nykytaiteen mukanaan tuomia uusia ilmaisun muotoja. Yhteisöllisyys näkyy 

78.  Rovaniemen kuvataidekoulu 2008. 
79.  Rantala, Kati 2001, 10–11. 
80.  Opetushallitus 2002. 
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muiden kulttuurilaitosten ja eri taiteenalojen oppilaitosten kanssa tehtävänä yhteis-
työnä sekä osallistumisena paikallisiin ja valtakunnallisiin taidekasvatus- ja kulttuuri-
alan projekteihin. 

Opetussuunnitelma on side koulun ja yhteiskunnan välillä. Se heijastaa yhteis-
kunnallisia arvostuksia, ihmiskäsityksiä ja näkemyksiä koulun tehtävistä.81 Laajan 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman valmistumisen katsotaan turvaavan 
taideharrastusten laadullisen kehittämisen sekä harrastusmahdollisuuksien paremman 
saatavuuden. Tämä luo hallinnollisella tasolla mahdollisuuden kiinnittää asiaan huo-
miota, mikäli asianomaiset päättäjät näkevät sen tarpeelliseksi. 

Laajan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma sekä koulun oma opetussuun-
nitelma ovat sukupuolineutraaleja, joissa tytöt ja pojat näyttäytyvät sukupuolettomina 
oppilaina. Perusopetuksessa puhutaan lapsista yksilöinä ja toimijoina, jolloin toi-
minnan lähtökohdaksi otetaan lapsen elämismaailma. Tämä on toki tärkeää, mutta 
silloin jätetään kiinnittämättä huomiota sukupuolen mukanaan tuomiin merkityksiin. 
Tämän päivän pohjoismainen sukupuolitutkimus korostaa ajatusta sukupuolittuneista 
toimijoista. Tällöin tyttönä ja poikana oleminen on enemmänkin sitä, mitä lapset ja 
nuoret tekevät kuin sitä, mitä he ovat. Lapset muodostavat, määrittelevät ja rakentavat 
sukupuolensa itse.82 

Kankkusen esiin nostama käsite ´gender play´, jonka hän vapaasti suomentaa 
´erojen leikki´, sisältää ajatuksen, ettei sukupuolen rakentuminen ole yksisuuntaista 
sukupuoleen sosiaalistamista, vaan se on myös muotoutuvia rajoja vuoroin vahvis-
tava vuoroin haastava prosessi. Lapset ja nuoret testaavat itse aktiivisesti näitä rajoja. 
Väitöskirjassaan Kankkunen toteaa kuvataidetuntien sisältävän näitä erojen merkityk-
sellistämisen prosesseja, joissa rakennetaan kulttuuriin kuuluvia perinteisiä miehen ja 
naisen representaatioita. Hänen mukaansa näiden erojen tuottamisen tavat tiedostava 
kuvataideopettaja voisi auttaa oppilaita tarkastelemaan niitä kriittisesti visuaalisessa 
kulttuurissa ja medioissa. Nostamalla tietoisesti esille monenlaisia tyylejä, estetiikkoja, 
sisältöjä ja kädenjälkiä voisi kuvataideopettaja tukea useampia tyttönä ja poikana ole-
misen tapoja. 83 

Kuvataidekoulu toimii sukupuolisen sosiaalistumisen areenana. Pohjoismaiden 
ministerineuvoston alainen Miehet ja tasa-arvo -työryhmä katsoo, että pohja miesten 
myönteiselle tai kielteiselle kehitykselle luodaan lapsuus- ja nuoruusvuosina84. Rova-
niemen kuvataidekoulun 141 oppilaasta tutkimukseni alussa lukuvuonna 2003–2004 
poikia oli 26 (18,43 %). Tällä vuosituhannella poikien osuus koko koulun oppilaista 

81.  Lahelma 1992, 40. 
82.  Bredesen 2004, 33. 
83.  Kankkunen 2004, 185. 
84.  Ks. Bredesen 2004. 
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on vaihdellut 16 ja 18 prosentin välillä, mikä merkitsee nollasta kahteen poikaa ryh-
mässä. Viime vuosien pieneen prosentuaaliseen nousuun (lukuvuonna 2008–2009, 
n. 27 %) on mahdollisesti vaikuttanut se, että koulu on kiinnittänyt vuosittaisissa 
toimintasuunnitelmissaan huomiota poikien opetukseen. Pojat taidealan harrastuk-
sissa olivat myös Kuvataidekoulujen liiton syyspäivien teemana Lahdessa vuonna 
2006 otsikolla ”Taide perusoikeudeksi”. Toiminnasta huolimatta lähes kaikki pojat 
keskeyttävät kuvataideharrastuksensa; vuoteen 2009 mennessä koulun päättötyön 
on tehnyt neljä poikaa. Tutkimuksellani tuon yhden mahdollisuuden kehittää kuva-
taidekoulujen pedagogista ajattelua poikien näkökulmasta. 

Oppimiskäsitys 

Oppimiskäsitykseni alkoi muotoutua toimiessani lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa. 
Päivittäinen kosketus pieneen lapseen vahvisti käsitystäni oppimisen vuorovaikutus-
luonteesta. Näin lasten kasvavan, kehittyvän ja oppivan erilaisia elämäntaitoja, kun 
samalla koin itse oppivani työn arjessa lapsilta yhteisissä kokemuksissamme. Kirjoit-
tamassani artikkelissa Lastenhoitajalehteen yhdeksänkymmentäluvun alussa, puhuin 
ensikertaa siitä, miten tunnekokemukset ovat tärkeitä tapahtumia lapsen kasvun ja 
kehityksen kannalta. Toinen, edelleenkin mielestäni tärkeä asia, jota painotin, olivat 
omat kasvun mahdollisuudet lasten kasvun rinnalla.85 

Työssä oppimisen lisäksi ajatteluuni vaikutti italialaisen Reggio Emilian päivä-
kotien toimintatapojen rantautuminen Suomeen. Ajattelussani tukeuduin Karin 
Walinin teokseen (1989) Lapsen rajaton luovuus. Rusasen mukaan reggiolainen pe-
dagogiikka ei sitoudu mihinkään taidekasvatukselliseen traditioon, vaan päivähoidossa 
on toimintaan otettu eri lähestymistavoista ne piirteet, jotka parhaiten tukevat lapsen 
kokonaisvaltaista kehittymistä86. Reggio Emilian kaupungin päivähoidossa lapsella on 
oppimisessa päärooli, jolloin hänen tulee saada aktiivisesti osallistua opetustapahtumaan. 
Lapsen oma oivaltaminen asioiden ja ilmiöiden yhteyksistä sekä konkreettinen vaikut-
taminen niihin opettavat hänelle elämänhallintaa.87 

Reggio Emilian -pedagogiikan isän Loris Malaguzzin ajatuksena oli, että lapsella on 
sata kieltä ja hänellä on oikeus ilmaista itseään niillä kaikilla. Pedagogiikan perusajatus 
pohjautuu Lev Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen periaatteeseen, jolloin lapsessa tu-
lee kehittää juuri niitä asioita, mitkä kulloinkin ovat kehittymässä. Sen mukaan lapsen 
oppiminen tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa aikuisten, toisten lasten ja ym-

85.  Vanhatapio 1991, 16–17. 
86.  Rusanen 2007, 96. 
87.  Wallin 1990, 47. 
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päristön kanssa. Deweyn hengessä oppimisympäristö laajenee näin koskemaan koulun 
ulkopuolista maailmaa ja ottaa oppimiseen mukaan koko lapsen elämän. Kun lapsen ko-
ko elämismaailma ymmärretään oppimisen paikkana, mahdollistuvat lapsen sata kiel-
tä, ja hän voi kasvaa ja kehittyä oman persoonallisen kehitystehtävänsä mukaisesti.88 

Reggiolainen pedagogiikka korostaa ymmärtävän, turvallisen ja kuuntelevan ai-
kuisen merkitystä oppimistilanteissa. Vuorovaikutteinen opettaja–oppilassuhde antaa 
opettajalle mahdollisuuden kasvaa yhdessä lasten kanssa.89 Tällainen suhde vaatii opet-
tajalta reflektiivistä työotetta, jossa hän kykenee jäsentyneesti pohtimaan, kehittämään 
ja tutkimaan oman toimintansa perusteita ja kokemuksia oppilailta saadun palautteen 
kautta90. Reggiolaisessa pedagogiikassa kokemuksellisuus ja luovuus ovat minän kas-
vun lähtökohta. Se korostaa oppijan itseohjautuvuutta, jolloin oma toiminta on oppi-
misprosessin tärkein tekijä. 

Kokemuksen merkitys oppimisen tärkeänä lähtökohtana vahvistui käsityksissäni 
yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella kuvataideopettajaopintojeni aikana. Dewey 
tunnetaan lapsikeskeisen ajattelun kehittäjänä ja modernin kokemuksellisen oppimisen 
isänä. Toiminnallisessa oppimisessa toisiinsa kytkeytyvät sekä toiminnan tarkoitus, älylli-
nen ja teoreettinen opiskelu että käytännön tekeminen91. Kasvatuksen on oltava elämää 
eikä pelkästään valmistautumista siihen. Teoksessaan Art as experience (1934) Dewey 
korostaa, että ihmisen kaikissa kokemuksissa taide on myötäsyntyisenä mukana. Hän 
painottaa lapsen yksilöllistä esteettistä kokemusta, joka toimii yhdistävänä tekijänä 
ympäristön ja ihmisen välillä. Kokemus yhdistää taiteen ja ympäristön, jolloin esteet-
tinen kokemus liittää taiteen ihmisen jokapäiväiseen elämään.92 

Pragmatismissa todellisuus on funktionaalinen kokonaisuus, jossa tiedon saavut-
taminen edellyttää toimintaa. Tieto on yksi kokemuksen muoto, joten absoluuttista 
totuutta ei ole olemassa.93 7–10 -vuotiaiden lasten kehitystä ohjaa voimakkaasti fyysi-
nen kehitys, joka selittää heidän luontaista aktiivista toimeliaisuuttaan ja kiinnostus-
taan ympärillä oleviin asioihin ja ilmiöihin. Lapsi muodostaa käsityksensä laajenevasta 
elinpiiristä oman toimintansa avulla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Prag-
matistisen kehitysteorian mukaan kiinnittämällä huomio näihin yksilöllisiin tekoihin 
ja niiden pohjalta syntyneisiin tapoihin voi ihminen itse edistää omaa kehittymistään 

88.  Rankin 2004, 28–33.
89.  Sama. 
90.  Korkeakoski 2004, 160–161. 
91.  Dewey 1957, 16–18. 
92.  Dewey 1934, passim. 
93.  Dewey 1957, 6–7. 
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tai oppimistaan94. Ymmärrän nämä yksilölliset teot ja tavat tutkimukseni ikäryhmässä 
lasten kasvun ja kehityksen ohjaamina toimintoina. 

Opiskelu- ja työvuosieni aikana muotoutunut käsitys oppimisen luonteesta on tut-
kimuksessani poikien kuvataideopetuksen kehittämistyön lähtökohta. Harrastaminen 
on vapaa-ajalla tapahtuvaa tekemistä toisten ihmisten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää 
kiinnittää huomio kuvataideharrastuksen sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Alaluokkien taidekasvatus 

Paula Tuomikoski lähestyy taidekasvatuksen kasvatuksellisia mahdollisuuksia minän ke-
hittymisen kautta. Hän puhuu lapsen eläytymiskyvyn säilyttämisestä korostaessaan lap-
sen tunne-elämän kehittymistä. Taidekasvatusta tarvitaan ihmisen inhimillistämiseksi. 
Koulun tietopainotteisuus vähentää oppilaiden mahdollisuuksia luovaan työskentelyyn. 
Moniaistiset kokemukset rikastuttavat lapsen tunne-elämyksiä ja näiden kokemusten 
reflektoinnilla saadaan tekojen seuraukset näkyville. Edellä mainittu prosessi on alku 
omantunnon kehittymiselle. Oppiessaan hallitsemaan omia hetkellisiä halujaan ih-
minen kykenee asettumaan niiden yläpuolelle. Tällöin taidekasvatus laajenee kosket-
tamaan moraalista kehitystä.95 Tuomikosken taidekasvatuksellinen näkökulma ottaa 
kantaa ihmisen syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Tämän näkökulman esille nostaminen 
on tärkeää nykyisessä poikien koulupahoinvointikeskustelussa. 

Postmodernin taidekasvatuksen tarkoituksena on saada oppilaat ymmärtämään niitä 
sosiaalisia ja kulttuurisia maailmoja, joissa he elävät. Arthur Efland, Kerry Freedman ja 
Patricia Stuhr ovat kehittäneet postmodernin taidekasvatuksen opetussuunnitelmaa.96 
Sen ilmiöt ja työskentelytavat on suunniteltu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille, jotka 
kykenevät ymmärtämään modernismin taustalla vaikuttaneet ilmiöt sekä sen murtu-
misen ja muuttumisen aikamme taidemaailman ilmiöiksi. 

Tämän päivän monikulttuuriset oppimisympäristöt ja medioiden välittämä kuva 
maailmasta ovat kaikkien ulottuvilla. Sosiaalisen todellisuuden syntymiseen tarvitaan 
omia kokemuksia, ja taiteen tehtävä tässä prosessissa on muuntaa ihmisen yksityiset ko-
kemukset tietoisiksi. Nuoremmilla oppilailla postmoderni painotus taideopetuksessa to-
teutuu monenlaisten kokemusten, tapahtumien, ajatusten ja puheen välittämänä lapsen 
kehitystason mukaan. Taiteella kasvatuksessa on todellisuuden rakentamisen tehtävä, 
jolla representoidaan todellista tai kuviteltua maailmaa. Taidekasvatus antaa sosiaalisen 

94.  Venkula 1993, 70. 
95.  Tuomikoski 1987, 151–153. 
96.  Efland & Freedman & Stuhr 1998, passim. 
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ja kulttuurisen maailman ymmärtämiseen eväitä yhteisen visuaalisen kielen avulla97 tai 
kuten reggiolaisuudessa korostetaan uudenlaisen kokemisen avulla. Ymmärrän tämän 
uudenlaisen kokemisen lasten persoonallisina tapoina nähdä ja reagoida oman elämis-
maailmansa ilmiöihin. Moniaistinen lähestymistapa kulloinkin tutkittavaan ilmiöön 
mahdollistaa maailman näkemisen uudella tavalla, koska se huomioi oppilaan omat 
kokemukset sekä hänen kehitysvaiheensa. 

Räsänen on kehittänyt kuvataidekasvatuksen kolmioleipämallin, jossa hän lähestyy 
integroitua kuvataideopetusta taideteorioiden, oppimisnäkemysten, kuvallisen kehityk-
sen, taidekasvatusmallien ja vuorovaikutusmallien avulla. Hän haluaa osoittaa, ettei ole 
olemassa puhtaita malleja, joihin opetuskäytännöt voidaan sijoittaa. Räsänen haluaakin 
antaa opettajalle käytännön välineitä oman työnsä kehittämiselle. Kolmioleipämallissa 
taide ymmärretään avoimena käsitteenä, jolloin taideopetuksessa on mahdollista tuoda 
esille erilaisia näkemyksiä taiteesta.98 

Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys on Reijo Kauppilan mukaan yksilöllinen 
ja yhteisöllinen tietojen ja taitojen konstruktiivinen rakennusprosessi. Tällöin oppija 
hahmottaa ilmiöt omakohtaisesti, mutta hän vahvistaa niitä toisten ihmisten kans-
sa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen muuttuu henkilökohtaiseksi tiedoksi, 
kun ihminen toimii ja omaksuu tietoja ja taitoja yksilönä ryhmässä. Ihmisen arvot 
ja asenteet syntyvät vuorovaikutustilanteissa, jolloin oppimisen vaikutukset näkyvät 
yhteisöjen toiminnassa.99 Lapsen elämässä kulttuurin sääntöjen ja käytäntöjen omak-
suminen tapahtuu sosialisaation ja oppimisen tuloksena myös harrastustoiminnassa. 
Tällöin tulee pohtia kuvataideopetusta oppilaan, opettajan, oppimisympäristön ja so-
siaalisuuden kautta. 

Räsäsen mukaan oppilaskeskeisessä vuorovaikutusmallissa oppilas osaa itse par-
haiten määritellä omat oppimistavoitteensa ja -tapansa100. Aikuisuudessa muistamme 
omista oppimiskokemuksistamme parhaiten ne tilanteet, joissa olemme olleet osaajia 
ja kokeneet oppimisen riemua. Nämä hetket sisältävät usein moniaistisia kokemuksia 
ja tunnelmia. Ne ovat niitä tilanteita, kasvunkohtia ja jännityksen kokemuksia, joita 
kannamme muistoissamme läpi elämän. Taidekasvatusajattelussani alle kymmen-
vuotiaan lapsen tärkeimmät oppimistilanteet ovat juuri niitä hetkiä, jolloin kerä-
tään kokemuksia omaa elämää varten ja kuvataideharrastus antaa tähän toimintaan 
mitä parhaimmat puitteet. Nämä lapsuuden kokemukset ja muistot konkretisoituvat 
ihmisen elämässä hänen elämänsä myöhemmissä oppimistilanteissa. Ymmärrän ala-
luokkalaisten lasten oppimisen kokemusten ja elämysten keräämisen ajaksi, jolloin 

97.  Efland ym. 1998, 86–88. 
98.  Räsänen 2008, 14–15. 
99.  Kauppila 2007, 113–116. 
100.  Räsänen 2008, 87. 
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positiiviset oppimiskokemukset säilyttävät jokaisen ihmisen oppimisen vahvuudet ai-
kuisuuteen saakka. 

Kasvatusajattelussani painottuu varhaislapsuuden yksilöllisten oppimisvahvuuksien 
säilyttämisen ajatus. Lapsen elämässä koulumaailma toimii omana kokonaisuutenaan, 
joka ei ota riittävästi huomioon lapsella jo olemassa olevia tietoja, taitoja ja persoonan 
vahvuuksia. Kouluopetus alkaa ikään kuin tilanteesta, jossa lapsen ajatellaan olevan 
tabula rasa, tyhjä taulu, jolle tiedot ja taidot on opetettava alusta alkaen. Kasvatuksen 
tavoitteet ja menetelmät on tällöin laadittu aikuisuudesta käsin, eikä lapsen maailmasta 
käsin. Taiteilija Pablo Picasso on sanonut, että häneltä meni koko elämä oppiessaan 
piirtämään kuin lapsi. Ymmärrän hänen tarkoittaneen, että lasten kuvissa on jotain 
tärkeää, joka on kuvallisen ilmaisun kannalta säilyttämisen arvoista. Omassa oppimi-
sessani aikuisuudessa muistan hetken, jolloin tajusin tarkastelevani maailmaa lapsen 
silmin. Kokemuksena se merkitsi minulle sitä, että olin unohtanut tämän taidon, jonka 
kuvataideopettajaopintojeni aikana uudelleen opin. Käytännössä olin elänyt pitkän 
jakson tiedostamatta tätä minulle tärkeää maailmantarkastelutapaa. 

Elinympäristössämme on ihmisen luomia visuaalisia ärsykkeitä enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Sen vuoksi kuvalla on kulttuurissamme voimaa ja valtaa. Sak-
salainen Alfred Lichtwark kehitti 1800 -luvun loppupuolella museopedagogiikkaa. 
Hampurin taidehallin johtajana hän loi kiinteät suhteet paikallisiin kouluihin pitä-
mällä opettajille taidehistoriallisia esitelmiä sekä suunnittelemalla koululaisille taiteen 
tarkasteluharjoituksia. Taiteen toteutumisen kannalta oli ratkaisevaa taideteosten 
vastaanottamiseen liittyvät prosessit, jossa kuvataideteoksen syntyminen elämään 
edellytti vastaanottajan aktiivista panosta. Esteettinen nauttimiskyky Lichtwarkin 
mukaan muodostuu, kun katsojalla on taiteen harrastamisen mukanaan tuomaa 
kokemusta sekä taiteellisen ilmaisun keinoista että rajoituksista101. Taideteoksen ja 
vastaanottajan välinen vuorovaikutus puolestaan pragmatistisessa estetiikassa ei palve-
le pelkästään esteettisiä arvoja. Taideteoksen tehtävä on lisäksi edistää vastaanottajan 
tietoisuutta ja toimintaa.102 

Taidemuseot ovat myös erilaisia oppimisympäristöjä. Lichtwark ymmärsi taiteen 
kulttuurisen merkityksen kunkin ajan ja paikkakunnan omana voimavarana, jolloin 
taidemuseoilla oli omien taidekokoelmiensa kautta erityinen kasvatustehtävä103. Pai-
kalliset taidemuseot tarjoavat opettajille mahdollisuuden lähestyä taidetta ja paikal-
lisia ilmiöitä lapselle tutun elinpiirin kautta. Helena Sederholmin mukaan nykytai-
teen monenlaisia ilmenemismuotoja ei hyödynnetä kuvataideopetuksessa riittävästi. 
Hänen mukaansa ristiriita nykytaiteen ja taidekasvatuksen välillä näyttäytyy siten, 

101.  Suominen 1999, 26–28. 
102.  Räsänen 2008, 31. 
103.  Ks. Suominen 1999. 
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että taidekasvatus sitoutuu visuaalisen kulttuurin muotoihin ja noudattaa perintei-
seen näköaistiin perustuvaa kuvataiteen käytäntöä. Visuaalisuuden lisäksi nykytaide on 
Sederholmin mukaan toiminnallista, kielellistä, osallistavaa, yhteisöllistä, performatiivis-
ta, ajatuksia herättävää, emotionaalista ja alati muuttuvaa104. 

Nykytaiteen toiminnalliset muodot nostavat tekemisen ja sitä kautta myös taiteen 
prosessin vuorovaikutukseen katsojan kanssa. Nykytaiteen mahdollisuudet kuvataide-
opetuksen välineenä siirtävät taidekasvatuksen painopisteen prosessiin ja jättävät loppu-
tuloksen vähempiarvoiseen asemaan. Taidekasvatus toimii tällöin pirstaleisen tiedon ja 
monenlaisten elämänilmiöiden kokoajana ja integroijana. Se on sosiaalista kasvatusta, 
jossa asiayhteydet ja niiden väliset suhteet otetaan haltuun esteettisen kokemuksen kei-
noin. Esteettinen nautinto toimii oppimisen ja kasvutapahtuman lähtökohtana. Laitisen 
mukaan taidekasvatuksen esteettinen havainnointi tavoittelee reflektoivaa otetta taiteen 
ja ihmisen välille, jolloin esteettiset elämykset rikastuttavat elämää. Terävöittämällä 
havaintokykyä ne tekevät elämästä kiinnostavan. Suhteessa taiteeseen ihminen kohtaa 
itsensä kokonaisvaltaisesti.105 

Elliot Eisnerin mukaan taiteen mukanaolo ihmisen elämässä tuo mukanaan inhimil-
lisen lähestymistavan elämään ja sen eri ilmiöihin. Taideopetus mahdollistaa erilaisen     
lähestymistavan oppimiseen kuin tiedollinen opetus. Taidetta voidaan käyttää kasvatus-
tilanteiden apuna erilaisena ja eri oppiaineita integroivana vaihtoehtona. Kuvataide-
opetus kehittää lapsessa inhimillistä, persoonallista ja erilaista maailman tarkastelumallia 
vaihtoehtona perinteiseen tietoon perustuvaan lähestymistapaan.106 Taiteessa välittyy 
oman kulttuurin arvoja, merkityksiä, mielikuvia ja asennoitumistapoja. 

Postmodernit kulttuuri- ja taideteoriat korostavat sosiaalisuutta107 ja nostavat 
kuvataideopetuksen vuorovaikutustilanteet opetuksen keskiöön. Oppimiskäsitykseni 
mukaan alaluokkalaisten lasten kuvataideopetuksen suunnittelun tulee lähteä lapsen 
kehityksen tasolta ja säilyttää hänen persoonalliset oppimisensa vahvuudet. Opetus-
tilanteiden toiminta keskittyy tällöin lähikehityksen vyöhykkeelle, ja opetus suunna-
taan lapsessa kehittymässä oleviin asioihin. Kasvatusnäkemykseni painottaa ihmisen 
kasvua vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. 
Monenlaiset vuorovaikutusmahdollisuudet kuvataideopetuksessa suuntaavat opetuksen 
oppilaiden elämismaailmaan. Vuorovaikutuksen mahdollisuus voi tuoda oppimistilan-
teisiin myös suunnittelemattomia yllätyksiä, jotka luovat tuntitilanteisiin vuorovaiku-
tuksellisia jännitteitä. Taidekasvatusajattelussani yhdistän yllätyksellisyyden oppimisen 
iloon, joka kasvattaa sekä oppilaiden että opettajan kykyä nauttia oppimisesta.

104.  Sederholm 2006, 50–58.
105.  Laitinen 2003, 13. 
106.  Eisner 1972, 257. 
107.  Räsänen 2008, 89. 
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Seikkailukasvatus ja hahnilainen pedagogiikka 

Kiinnostukseni seikkailukasvatusta kohtaan syntyi omassa seikkailukasvatuskokemuk-
sessani tutkimuksen alkutaipaleella108. Havaitsin seikkailutoiminnan sisältävän yhtymä-
kohtia taidekasvatukseen. Erityisesti minua kiinnostivat seikkailutoiminnan tekemisen 
muodot, jotka fyysisyydellään muistuttivat käsitystäni poikien oppimisen tavoista. 

Seikkailukasvatus kokoaa yhteen historiallisesti hyvin erilaisia toimintatapoja 
tutkimusmatkoista vuorikiipeilyyn ja edelleen eri mantereilla toteutettuihin kasvatuk-
sellisiin tapahtumiin, joilla on omat painotusalueensa ja tapansa toimia. Seikkailu yh-
distetään luonnossa liikkumiseen ja erilaisiin seikkailullisiin lajeihin, kuten kalliokiipei-
lyyn, melontaan, vaeltamiseen ja maastopyöräilyyn. Oma mielenkiintoni kohdistuu 
hahnilaiseen pedagogiikkaan, jossa seikkailu ymmärretään elämyspedagogiikaksi. 
Elämyspedagogiikka seikkailutoiminnassa liitetään kasvatukseen ja sosiaaliseen op-
pimiseen. 

Saksalais-juutalainen Kurt Hahn109 on elämys- ja seikkailupedagogiikan tunnetuin 
kehittäjä. Vuosien ajattelu- ja kasvatustyön pohjalta Hahn kehitti Outward Bound 
-koulutusmallin, joka painottaa lähimmäisen palvelemista. Vuonna 1962 hän perusti 
Walesiin kansainvälisen koulun Atlantic Collegen, joka oli alkuna the United World 
College Movement -liikkeelle. Tänä päivänä kansainvälinen koulu (ISA) on levinnyt 
kaikille mantereille. Suomessakin näitä IB-lukioita on useassa kaupungissa. OB-järjestön 
tunnuslause on Hahnin mielipide lapsista ja nuorista, minkä mukaan on lasten ja nuor-
ten hyväksikäyttöä pakottaa heidät mielipiteisiin. Samoin sitä, ettei lapsille ja nuorille 
tarjota mahdollisuuksia elämyksiin, joiden avulla he tulevat tietoisiksi itsessään piilevistä 
mahdollisuuksista, voidaan pitää heitteillejättönä.110 

Hahn puhuu lapsuuden piirteiden säilyttämisestä. Tällä hän tarkoittaa koulun teh-
tävää, joka on enemmän lapsen persoonallisten ominaisuuksien säilyttämistä ja vahvis-
tamista kuin uuden opettamista. Hahn ihmettelee, mitä pienelle lapselle kouluvuosina 
tapahtuu. Lapsi on päiväkoti-ikäisenä täynnä luottamusta itseensä, utelias, ihmettelevä 

108.  Suoritin seikkailukasvatuksen erityisopinnot (30 op) Tornion Humanistisessa ammattikorkea-
koulussa vuonna 2005. Koulutuksen seikkailutoimintana olivat kiipeily, melonta ja vaeltami-
nen. 

109.  Kurt Hahn ei ole itse kirjoittanut pedagogiikastaan, vaan keskittyi kehittämistyöhön. Seikkai-
lu- ja elämyspedagogiikka yleistyivät Hahnin perinteeseen nojautuen Keski-Euroopassa 1980 
-luvulla ja levisivät Suomeen 1990 -luvulla. Suomessa seikkailukasvatusta ovat tehneet tunnetuksi 
professori Matti Telemäki Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä sekä Steven 
Bowles 1980 -luvun lopulla toimiessaan Torniossa, Perä-Pohjolan opiston seikkailukasvatuksen 
opettajana (nykyisin Tornion Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK). Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunta aloitti seikkailukasvatuksen approbatur -opetuksen 1997. 

110.  Telemäki 1998a, 20–32. 
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ja onnellinen. Kuitenkaan nämä piirteet eivät enää näy nuoruudessa. Hahnin mu-
kaan lapsuuden säilyttämisen arvoiset asiat ovat lapsuuden aarteita, jotka ovat hyviä 
luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia myös aikuisuudessa. Näitä ovat halu kehittyä ja 
kasvaa, seikkailun kaipuu, ilo tutkia tuntemattomia asioita, musiikin, maalauksen ja 
kirjoittamisen tarve sekä luova mielikuvitus. Hahnin kehittämässä seikkailuun perus-
tuvassa kasvatusmenetelmässä huomioidaan lapsen liikunnalliset ja toiminnalliset tar-
peet. Hänen pedagogiikkansa ydinajatuksena on tuottaa kokemuksia yhteisössä, jossa 
on turvallista oppia.111 

Reggiolaisuudessa käsite lapsen sadasta kielestä sisältää ajatuksen lapsuuden vah-
vuuksien säilyttämisestä. Sen mukaan mustavalkoajattelun sijaan tulisi säilyttää lapsen 
ajattelun monimuotoisuus. Tähän pyritään luovan pedagogiikan avulla, joka korostaa 
kykyä nähdä kaikessa toiminnassa oppimisen mahdollisuus.112 Oppiminen on teho-
kasta silloin, kun mahdollisimman moni aisteista on oppimistilanteessa käytössä. 
Alaluokkalaisen pojan elämä on vielä konkreettista, ja tuo konkreettisuus tulisi liittää 
opetustapahtumaan. Lapsen omaehtoinen aktiivinen toiminta varmistaa mahdollisuu-
den säilyttää oma oppimisen tapa joko auditiivisesti, visuaalisesti tai kineettisesti. 

Hahnilainen pedagogiikka ei tarkoita mitään yhtenäistä kasvatusteoriaa, vaan 
Hahn keräsi omaan ajatteluunsa sopivia kasvatuksellisia näkemyksiä. Hän yhdisteli 
mm. Platonin, Aristoteleen, Locken, Rousseaun ja Goethen ajatuksia lapsen ehdoilla 
tapahtuvasta moniaistisesta kasvatuksesta käytännön tilanteissa113. Pedagogiikassa las-
ten rohkaisu ja tuen antaminen ovat toiminnan keskeisiä välineitä. Lapsille tulee tarjota 
mahdollisuus fyysiseen toimintaan ja jännityksen kokemiseen, jotta sijaistoimintoja ei 
esiintyisi. Ilmiö esiintyy myös taiteen maailmassa. Kalervo Palsa kertoi päiväkirjoissaan 
maalaavansa sellaisia kuvia kuin maalasi sen vuoksi, ettei hän olisi tehnyt mitään pahem-
paa114. 

Amerikassa 1900 -luvun alussa syntyi progressiivinen kasvatussuuntaus, uudistus- 
eli reformipedagogiikka, jonka esikuvina olivat mm. Rousseau, Pestalozzi ja Fröbel. 
Liike vaati lapsen kunnioitusta, hänen aktiivisuutensa ja omatoimisuutensa tukemista. 
Koulupakon tilalle vaadittiin vapautta ja mahdollisuutta yhteistyöhön ja sosiaalisuu-
den kehittämiseen. Sekä hahnilainen pedagogiikka että 1800 - ja 1900 -luvun vaihteen 
taidekasvatukselliset suuntaukset muodostivat osansa reformiliikettä. Uudistukset ja 
reformit ilmenivät taiteissa ekspressionismina ja jugend -tyylinä, joille oli ominaista 
kaipuu luontoon. 

111.  Telemäki 1998a, 12–19. 
112. Wallin 1990, 98. 
113.  Telemäki 1998a, 12. 
114.  Pitkänen 2002, 94. 
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Kehittäessään omaa metodiaan Hahn oli huolissaan teollistuvan yhteiskunnan 
vaikutuksista nuoriin. Liikkumisen helpottuminen, aloitteisuuden ja yritteliäisyyden 
väheneminen sekä muistin ja mielikuvituksen heikkeneminen olivat hänen mukaansa 
yhteiskunnallisia sairauksia. Hahn jatkaa luetteloaan yhteiskunnallisista sairauksista: 
käden taitojen unohtuminen, itsekurin rappeutuminen liiallisten virikkeiden ja ärsyk-
keiden vuoksi sekä säälin heikentyminen ainaisen kiireen ja lisääntyvän tehokkuuden 
takia. Lasten ja nuorten omien henkilökohtaisten kokemusten vähentyessä kokemus 
Hahnin mukaan muuttuu passiiviseksi, mikä ei vaadi osallistujalta fyysistä tekemistä 
vaan pelkästään seuraamista. Muisti ja mielikuvitus jäävät kehittymättä arkielämän 
jatkuvasti kiihtyvässä tahdissa, koska lapset ja nuoret eivät ehdi pysähtyä miettimään 
elämäänsä, itseään eivätkä tapahtumien ja kokemusten vaikutuksia.115 Vaikka lista on 
kirjoitettu ennen ensimmäistä maailmansotaa, näyttää edelleen siltä, että kasvattajien 
huoli lapsista on nykyisinkin samanlainen. 

Kurt Hahn ei ollut kiinnostunut koulujensa opillisista saavutuksista vaan mene-
telmistä, joilla tavoitteet toteutettiin. Hänen ajatuksenaan oli, että kasvattamalla ter-
veitä yksilöitä luomme terveen yhteiskunnan. Suunta oli siis yksilön kasvattamisesta 
vastuuseen yhteisöä ja kanssaihmistä kohtaan. Hahnilaisen kasvatuksen arvot ovat 
osallistuminen, vastuu, myötätunto, luonne ja siveellisyys sekä kansainvälisyys ja su-
vaitsevaisuus.116 

Edellisten pohjalta Hahn kehitti neljä kohtaa sisältävän elämysterapiansa 
(Erlebnistherapie) tai elämyspedagogiikkansa:
1. Fyysinen harjoittelu, johon kuuluvat rohkeuden, kunnon ja kestävyyden paranta-

minen. 
2. Projektit, joiden tarkoitus on vedota nuoren mielikuvitukseen ja auttaa häntä 

suunnittelemaan ja organisoimaan, tekemään käsillä ja kestämään rasituksia. 
3. Retket eli ekspeditiot (purjehdus, melonta, kiipeily, hiihto), joissa itsenäisesti laa-

ditut suunnitelmat toteutetaan. Niissä harjoitellaan aloitteellisuutta, itsensä voitta-
mista ja kykyä tehdä päätöksiä. 

4. Pelastuskoulutus, jonka kautta opitaan arvioimaan riskejä sekä ottamaan vastuuta 
muista ihmisistä ja ryhmän jäsenistä. 
Hahnin elämyspedagogiikan metodinen kivijalka on yhteisöllisyydessä, toiminnassa, 

itsensä löytämisessä ja emotionaalisuudessa. Pedagogiikan fyysisyys (1) liittyy siihen, että 
ihminen oppii tuntemaan vahvuutensa. Silloin on tappion tai epäonnistumisen tilanteis-
sa mahdollisuus kasvaa ja oppia tuntemaan omia rajojaan ja mahdollisuuksiaan. Projekti-
työskentely (2) toimii vastapainona fyysiselle toiminnalle ja on henkistä tekemistä. Hen-
kinen työskentely auttaa nuorta parantamaan keskittymiskykyään. Retket (3) kehittävät 

115.  Telemäki 1998a, 8–13. 
116.  Telemäki 1998a, 18–19. 
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kykyä tehdä päätöksiä sekä lisäävät päättäväisyyttä, huolellisuutta ja hermojen hallintaa. 
Pelastaminen (4) puolestaan liittyy toisesta ihmisestä huolehtimiseen.117 

Hahnilainen pedagogiikka toteutuu seikkailukasvatuksessa. Stewen Bowlesin mu-
kaan seikkailullinen toiminta korostaa seikkailua aktiivisena prosessina. Seikkailun 
filosofinen tausta yhdistää tietämisen ja tekemisen heideggeriläisessä hengessä. Ym-
märtäminen on enemmän kuin pelkästään selittämisen taito. Seikkailullisessa ymmär-
tämisessä yhdistyvät sekä taiteen että tieteen rationaalinen ja ei-rationaalinen puoli, 
jolloin ajatus ja toiminta sulautuvat yhteen.118 

Taidekasvatuksen ja seikkailukasvatuksen yhtymäkohtia 

Seikkailukasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteisen historiallisen taustan sekä yhteis-
ten auktoriteettien vuoksi niillä on yhteisiä piirteitä. Kasvatustermeinä niitä voidaan 
tarkastella myös sukupuolen kautta. Gadamerin mukaan kielen olemukseen kuuluu 
tiedostamattomuus, joka välittää myös arvoja. Oppiessaan puhumaan ihminen tulee 
kielen avulla tutuksi maailmansa kanssa, hankkii siitä tietoa ja oppii tapoja, joilla 
maailma kohdataan.119 Seikkailu on tekemistä, joksi myös seikkailijan identiteetti 
määritellään. Tiedostamaton kielellinen viesti välittyy myös visuaalisesti kuvien kaut-
ta. Tietoyhteiskuntatutkija Niklas Vainio on todennut maskuliinisuuden ilmenevän 
seikkailukuvissa siten, että tunteet ovat näkyvillä ja luonto hallinnassa, kaveria ei jätetä 
ja naiset eivät häiritse päämäärän saavuttamista. Henkilö seikkailukuvissa näyttäytyy 
sisukkaana, rohkeana mutta ei tyhmänrohkeana. Hän ei ole diiva ja on hetero.120 Voi-
daankin ajatella, että seikkailukuvista välittyvät viestit kertovat seikkailutoiminnan 
maskuliinisista arvoista. 

Pen Dalton tarkastelee teollistumisen aikakauden Englannin työväenluokan tyt-
töjen taidekasvatusta. Hän osoittaa taidekasvatuksen historiassa tapahtuneiden muu-
tosten olevan yhteydessä kunkin ajan yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Daltonin mukaan 
modernistinen taidekasvatus on osallistunut matalapalkkaisten työväenluokan naisten 
alistuvien identiteettien rakentamiseen. Hän osoittaa, että taideopetuksen menetelmät 
ja oppisisällöt ovat alistettu palvelemaan kunkin ajan maskuliinisen maailman arvo-
ja.121 Kun taidekasvatusta tarkastellaan tästä näkökulmasta, voidaan ajatella, että tyttö-
jen taideopetus on keskittynyt palvelemaan yhteiskunnan pehmeämpiä arvoja. Niinpä 

117.  Telemäki 1998b, 14–15. 
118.  Bowles 1998, 29. 
119.  Gadamer 2004, 81–85. 
120.  Vainio 2003, 63–88. 
121.  Dalton 2001, 109–135. 
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taideopetus on vuosien saatossa samalla saanut yhä enemmän feminiinisiä piirteitä. 
Tästä johtuen on syytä tarkastella ja kehittää taideopetusta sukupuolen näkökulmasta 
ja painottaa taidekasvatuksen kasvatuksellisia merkityksiä ihmisen kasvussa. 

Tutkija Päivi Tynjälän mukaan konstruktivismi on filosofinen ja tietoteoreettinen 
lähtökohta oppimisen tarkasteluun. Konstruktivistisessa tiedonkäsityksessä tieto ja 
tietämys ovat aina joko yksilön tai sosiaalisen yhteisön rakentamia. Oppimisessa ei 
konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaan ole kysymys passiivisesta tiedon vastaan-
ottamisesta, vaan oppijan aktiivisesta toiminnasta, jossa oppija rakentaa maailmaansa 
havaintojensa, aikaisemman tietonsa sekä kokemuksensa pohjalta.122 Oppimisen kes-
keinen käsite on tällöin transfer eli siirron periaate, millä tarkoitetaan oppijan kykyä 
soveltaa aikaisemmin opittu asia uusissa yhteyksissä. 

Transferin -käsite on sisällytetty sekä seikkailu- että taidekasvatuksen kokemuksellis-
konstruktivistisiin oppimisnäkemyksiin. Seikkailu metaforana sisältää kaksi painotus-
aluetta. Euroopassa vallalla oleva seikkailutoiminta painottaa kokemuksellista seikkailua. 
Amerikassa puolestaan painotetaan seikkailun käyttöä yksittäisten asioiden oppimisessa. 
Terapeuttinen seikkailukokemus toimii tällöin metaforana yksilön elämäntilanteessa, 
ja seikkailussa saatu oppiminen on siirrettävissä (transfer) kokijan arkielämään. Tätä 
käytetään työskentelyssä erityisryhmien kanssa ja siinä seikkailukokemukseen otetaan 
tietoisesti mukaan juuri niitä elementtejä, joita kyseinen ryhmä tai henkilö tarvitsee. 
Tavoitteena on saada kasvua aikaan niillä elämänalueilla, jotka tukevat ryhmän selviy-
tymistä elämässä.123 

Karppinen toteutti väitöstutkimuksessaan elämyspedagogisen kokeilun sosiaalis-
emotionaalisiin ongelmiin sekä masennukseen taipuvien oppilaiden kanssa. Hän ko-
keili muun muassa seikkailullisten elämysten soveltuvuutta kohderyhmään. Hänen 
mukaansa konstruktivistiseen aikaisemman tiedon ja tietämisen varaan rakentuva kasvu- 
ja oppimistapahtuma vaativat selkeyttämistä. Hän korostaa, että pelkkä teko tai elämys 
ei riitä, vaan oppimiseen tarvitaan näiden kahden ilmiön välistä vuoropuhelua ja lisäksi 
monipuolista keskustelua ja arviointia, jotta elämys saisi merkityksensä. Siirtovaikutus 
hänen mukaansa tapahtuu parhaiten ulko-oppimisympäristöissä, joissa transfer tapah-
tuu luonnollisena siirtymänä oppijan todellisuuteen.124 

Eisnerin mukaan kuvataideopetuksen transfer tapahtuu silloin, kun annetun teh-
tävän siirtovaikutukset sijoittuvat luokan ulkopuolella oppilaan muuhun elämään, 
ja lapsi soveltaa opittua elämässään125. Marjo Räsäsen kehittämän kokemuksellis-
konstruktivistisen taideoppimismallin perusta on transferin käsitteessä. Käsite liittyy 

122.  Tynjälä 2002, 37–38. 
123.  Clarke 1998, 67–69. 
124.  Karppinen 2007, 89–96. 
125.  Eisner 1972, 98–101. 
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kokemukselliseen taideteoksen ja vastaanottajan väliseen vuorovaikutukseen, jossa 
siirto tapahtuu taiteen ja henkilökohtaisen elämän välillä. Kulttuurisessa kontekstis-
saan taideteoksen synnyttämän kokemuksen avulla oppilas voi muuntaa saamansa 
taidekokemuksen omaan elämismaailmaansa.126 Kokemuksellinen taideoppiminen 
on tiedonhankintaa ja hankitun tiedon muuntamista, joka perustuu pohdiskelevaan 
havainnointiin, käsitteellistämiseen ja toimintaan. Oppimisprosessissa on kyse mer-
kityksenannosta, ymmärtämisestä ja toiminnasta. Näissä prosesseissa konkreettista ja 
henkilökohtaista kokemusta muunnetaan kuvataideopetuksessa mentaalisilla ja mate-
riaalisilla keinoilla. Asioiden ja tapahtumien ymmärtämiseen käytetään sanoja, kuvia 
ja muita kuvan tekemisen välineitä. Oppimisen tavoitteena on jaettu ja tiedostettu 
kokemus, joka johtaa uuteen toimintaan ja uusiin toimintamalleihin.127 

Alle kymmenvuotiaalla lapsella abstrakti ajattelu on vielä kehittymässä. Hänen ky-
kynsä siirtää aiemmin opittu asia uusiin tilanteisiin on hyvin konkreettista ja kiteytyy 
lapsen puheessa usein tunteenomaiseksi kokemuskertomukseksi. Pieni lapsi ei kykene 
yhdistelemään etäisiä asioita toisiinsa, vaan kuten Räsänenkin mainitsee, transfer yksin-
kertaisimmillaan on sitä, että oppilas osaa käyttää juuri oppimaansa taitoa tai tunnistaa 
samankaltaisuuksia aiemmin oppimansa ja uuden tiedon välillä128. Näen kuitenkin 
nämä muistiin jääneet kokemukset tärkeinä yksilön oman elämän rakennuspalikoina. 
Esimerkiksi Martti Lindqvist muistelee varhaisia kasvuvuosiaan ja pyrkii tutkimaan 
itseään pienenä poikana. Lapsuusmuistojen arvioiminen nostaa voimakkaasti hänen 
tietoisuuteensa silloiset olot ja tunteet, jotka mahdollistavat asioiden uudelleen koke-
misen.129 

Seikkailukasvatusta kuvataan toiminnalliseksi pitkäkestoiseksi matkaksi tai pro-
sessiksi, jolla on yksilöä kehittävä tavoite seikkailullisin menetelmin. David Hopkins 
ja Roger Putnam määrittelevät seikkailun toiminnaksi, jolle toiminnan alussa on 
ominaista epävarmuus tuloksista. Lopussa sen sijaan koetaan iloa, tyydytystä ja hel-
potusta onnistuneesta seikkailusta130. Kanadalaisen Simon Priestin mukaan outdoor 
education on kokemusperäinen oppimisen metodi, jossa käytetään kaikkia aisteja. Sii-
nä ollaan etupäässä, mutta ei yksinomaan, alttiina luonnon ympäristölle, jossa oppimi-
nen sijoittuu ihmisen ja luonnon voimien väliseen suhteeseen.131 

Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen idea on keskeinen oppimisen väline seikkai-
lukasvatuksessa. Siinä puhutaan turvallisen toiminnan alueesta ja vaaran vyöhykkeestä. 

126.  Räsänen 2000, 4.
127.  Räsänen 2000, 12–15.
128.  Räsänen 2006, 19.
129.  Lindqvist 2000, 29. 
130.  Hopkins & Putnam 1993, passim. 
131.  Priest 1990, 113–117. 
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Nämä ovat oppilaan itsensä määrittelemiä alueita, joilla hän haluaa oman oppimisensa 
kulkevan. Seikkailukasvatuksen keskeinen päämäärä on asettaa ihminen niin uuteen ja 
haastavaan tilanteeseen, että aikaisemmin opitut ja automatisoituneet toimintatavat ei-
vät toimikaan, mistä seuraa niiden kyseenalaistaminen ja muuttaminen132. Kari Uusi-
kylän mukaan riskin ottaminen kuuluu luovuuteen, kun sitä harjoittelee turvallisessa 
ympäristössä. Tällaisissa tilanteissa onnistuminen palkitsee tekijää ja epäonnistumista 
ei pidetä katastrofina.133 Seikkailukasvatuksessa omien rajojen löytyminen on yksi op-
pimisen tavoite. Omien rajojen kohtaaminen ja koetteleminen ovat minän kasvun 
keskeisiä välineitä. 

Seikkailukokemukseen, kuten taidekokemukseenkin, sisältyy tiedostamattomia 
asioita ja tapahtumia. Seikkailupedagogiikassa korostetaan kokemuksen reflektointia, 
jolloin tiedostamattomat asiat ja tapahtumat saadaan näkyviksi. Taidekasvatuksessa 
reflektoinniksi voidaan ymmärtää pienten lasten kanssa kokemuksesta valmistuneet 
teokset. Keskilapsuudessa ajattelu on vielä konkreettista, joten lapsen luonnollinen 
tapa käsitellä itselleen uusia asioita ja tapahtumia on leikki. Kun leikkiminen ajatellaan 
reflektoinniksi, tulee leikkimisen mahdollisuus sisällyttää opetustilanteeseen. Esimerkiksi 
ympäristötaiteessa lapsi leikkii tekemällään teoksella, koska se on usein konkreettinen 
maja tai rakennettu pienoismaailma. 

Matti Telemäki yhdisti kirjoituksissaan seikkailutoiminnan elämyskokemusten 
kautta taiteeseen, musiikkiin ja kulttuuriin. Tämä alue on kuitenkin jäänyt seikkailu-
toimintaan liittyvässä elämystutkimuksessa vähemmälle huomiolle134. Anglosaksisissa 
maissa seikkailukasvatusta lähestytään kokonaisvaltaisemmin kuin Suomessa. Tavoit-
teena on löytää tasapaino fyysisen, älyllisen, emotionaalisen ja henkisen kehityksen 
välille, jolloin toimintaan sisällytetään sosiaalisia, luovia ja emotionaalisia harjoituksia 
eri taiteen tekemisen alueilta135. Telemäki kiinnitti huomiota seikkailutoiminnan ja 
ympäristökasvatuksen väliseen suhteeseen, joka on läsnä ympäristötaiteessa. Seikkailu-
toiminnassa ekologisuus ja suhtautuminen ympäristöön syntyvät syvästi ja merkityk-
sellisesti ihmisen omassa kokemuksessa ikään kuin jalkojen kautta136. 

Kuvataideopetuksessa pienten lasten kanssa voidaan käyttää niin sanottua alhaisen 
riskitason seikkailutoimintaa. Karppisen mukaan maltilliseen seikkailuun sopivia paik-
koja löytyy koulun lähiympäristöstä, puistoista, vesistöjen rannoilta ja lähimaastosta137. 
Poikien mielenkiinto kohdistuu usein omien rajojen kokeiluun sekä uusien ja outojen 

132.  Hopkins & Putnam 1993, 10–12. 
133.  Uusikylä & Piirto 1999, 110–111. 
134.  Telemäki 1998a, esipuhe. 
135.  Telemäki 1998a, 41–44. 
136.  Bowles 1998, 39. 
137.  Karppinen 2007, 90. 
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asioiden tutkimiseen. Fyysisyyden häviäminen tai väheneminen arkielämästä johtaa 
tyhjyyteen ja yksitoikkoisuuteen. Lapset ja nuoret hakevat sijaistoimintoja vaarallisista 
tekemisistä, koska ihminen tarvitsee tiedon ja tunteen omista fyysisistä rajoistaan. Elä-
myksellinen oppiminen antaa keholle ja aisteille suuren merkityksen, jolloin somaatti-
set, emotionaaliset ja aistilliset kokemukset kuuluvat yhteen.138 

Kokemuspohjainen kuvataideopetus 

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat käytettyjä termejä tämän päivän opetus- ja 
kasvatustyössä. Kokemuksellinen oppiminen on humanistisen oppimiskäsityksen kes-
keinen oppimismalli139. Sen teoriamallin loi D. A. Kolb, jonka mukaan oppiminen 
tapahtuu konkreettisen kokemisen, reflektiivisen havainnoinnin, abstraktin käsit-
tämisen ja aktiivisen kokeilun tuloksena140. Teoriamallissa hän jatkaa Deweyn prag-
matismin filosofista näkökulmaa, Kurt Lewinin hahmopsykologian fenomenologista 
suuntausta sekä Jean Piaget’n lapsen kehityksen kognitiivisia prosesseja. Kolb peilaa 
myös Vygotskin käsitykseen, että kokemalla oppiminen on prosessi, jossa ihminen 
kehittyy141. 

Kokemuksellinen oppiminen on elämyspedagogiikan sukulaiskäsite. Englannin-
kielen Experiential learning (kokemuksellinen oppiminen) ja Experiential education 
(kokemuksellinen opetus) käsitteisiin sisältyvät sekä elämysten ja kokemusten avulla 
oppiminen että elämyksiin ja kokemuksiin vaikuttaminen. Saksan kielessä sanoilla elä-
mys ja kokemus ovat omat erityiset merkityksensä. Tämän vuoksi elämyspedagogiikka, 
Erlebnispädagogik ja kokemuspohjainen opetus, Erfahrungsbezogenen Unterrricht, 
voidaan erottaa toisistaan.142 Tutkimuksessani elämys ja kokemuskäsitteet noudattavat 
saksankielen merkityksiä. Poikien kuvataideopetuksen kehittämistyössä, käytän sanaa 
kokemuspohjainen kuvataideopetus. 

Deweyn määritelmä Learning by Doing (tekemällä oppiminen) ymmärretään 
taidekasvatus- ja seikkailukasvatuskäsitteistössä eri tavalla. Taidekasvatuksessa teke-
mällä oppiminen liitetään ihmisen kokonaisvaltaiseen olemiseen, jolloin oppiminen 
laajenee koulun ulkopuolelle tavallisen arjen käytäntöihin143. Kokemuskäsite painottaa 
ympäristön ja esinemaailman välistä vuorovaikutuksellista suhdetta. Kokemus on yh-

138.  Becker 1998, 171–174. 
139.  Kauppila 2007, 27–31. 
140.  Kolb 1984, 68–69. 
141.  Kolb 1984, 1–19. 
142.  Karppinen & Latomaa 2007, 11. 
143.  Dewey 1957, 72–73. 
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teisöllistä, jolloin esineet ja oliot ovat ihmisen toimenpiteiden kohteena ja välineenä. 
Taidekasvatuksellinen tietoisuus on tapahtumien merkitysten uudelleen muotoutu-
mista erilaisissa tekemisen prosesseissa.144 

Deweyn tekemällä oppiminen seikkailukasvatuksessa liitetään kokemuskeskuste-
luun omana ala-lajinaan. Käytännön tietojen ja taitojen oppimisessa ihminen kehittyy, 
oppii asioita tai muuttaa toimintaansa lähes automaattisesti. Tässä toiminnassa ei ole 
mukana sosiaalis-emotionaalista elämysulottuvuutta kuten taidekasvatuskeskustelussa. 
Tekemällä oppimiseen ei seikkailukasvatuksessa tarvita reflektiota eikä merkityksen 
antoa.145 Omassa kokemusajattelussani liitän Deweyn tekemällä oppimisen nimen-
omaan alaluokkalaisen toiminnan näkyvään, ulkoiseen ja konkreettiseen oppimiseen, 
jolloin se liittyy kokemuspohjaiseen opetukseen. Elämyskäsitteen liitän mielensisäisiin 
merkityksiin, jotka näkyvät poikien tekemissä teoksissa. Näitä elämyksiä lapset käsit-
televät leikeissään. 

Taide- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen ja tuominen mukaan taideopetuksen 
menetelmiin vaatii elämyskäsitteen avaamista. Seikkailukasvatuksesta ja elämyspeda-
gogiikasta ei ole järkevää puhua synonyymeinä, koska aitoa seikkailua ei voida tarkoin 
etukäteen suunnitella. Seikkailun edellytys on yllättävä, välitön tilanne, jossa todelli-
suus ei ole ennustettavissa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat ovat läsnä oppimis-
tilanteissa. Tämän vuoksi seikkailua itsessään ei määritellä, koska määrittelyn myötä 
seikkailu kuolee. Lehtori Outi Linnossuon mukaan seikkailutoiminta sisältää sellaisia 
aktiviteetteja, jotka haastavat yksilön ja ryhmän ylittämään rajojaan. Se sisältää erilaisia 
leikkejä ja pelejä, luottamusharjoituksia, ongelmanratkaisutehtäviä, leiri- ja retkeily-
taitoja, köysi- ja kiipeilytoimintaa, melontaharjoituksia, oppimisprojekteja sekä retki-
kuntia, joissa koetellaan edellä opittuja yksilö- ja ryhmätaitoja.146

Elämyspedagogiikkaa määritellään monella tavalla, koska kasvatusteoriat sen taus-
talla ovat kirjavia. Seikkailukasvatuksessa se liittyy hahnilaiseen ja saksalaiseen perin-
teeseen, jossa kasvatuksellisuus on enemmän painotettuna. Hahn haki ajattelulleen 
pohjaa Sokrateen ja Rousseaun ajatuksista, joissa kasvatuksen tehtäväksi määritellään 
lapsen auttaminen hänen luonnollisten päämääriensä saavuttamiseksi. Tällöin painot-
tuvat eläminen, tieto, kokemukset ja näkemykset. 

Telemäen ja Bowlesin mukaan hahnilainen elämyspedagogiikka alkaa konkreetti-
silla elämyksillä, ja vasta niiden jälkeen tulee abstrahointi. Toiminta tapahtuu luonnos-
sa tai kulttuuriympäristössä, minkä tavoitteena on kehollinen tietoisuus, ponnistelu, 
tuntemukset sekä psyykkinen ja fyysinen tunne. Luonnossa tapahtuvaa fyysistä toi-
mintaa kutsutaan outdoor -toiminnaksi, jossa konkreettinen tekeminen ja kokeminen 

144.  Dewey 1999, passim. 
145.  Karppinen & Latomaa 2007, 12. 
146.  Linnosuo 2007, 222. 
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tapahtuvat. Sisätiloissa tapahtuva indoor -pedagogiikka on kuvataiteellista tekemistä, 
musiikillisuutta, kulttuurisuutta ja ilmaisutoimintaa.147 

Kanadalainen professori Jörg Ziegenspeck määrittelee elämyspedagogiikan kasva-
tuksen ja sosiaalisen oppimisen avulla. Pään, käden ja sydämen (Herz-Hand-Kopf ) 
keskinäinen vuorovaikutus mahdollistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehitty-
misen. Sydän, käsi ja ymmärrys ovat välitöntä oppimista tositilanteissa, joissa mukana 
ovat luovat ongelmanratkaisuyritykset. Sosiaalisuus ja ongelmanratkaisu muodostavat 
vaatimuskehikon niille muutoksille, joita toiminnalle asetetaan148. Taidekasvattajana 
liitän tähän kokonaisuuteen vielä uuden tuottamisen, joka on oman alani keskeinen 
väline ihmisen kasvussa. Elämys kuvataideopetuksessa on oppijan henkilökohtaisen 
käytännön kokemuksen muuntuminen taiteellisen työskentelyn tulokseksi. Tällöin 
fyysinen olemus, tunne ja järki yhdistyvät teoksen tekemisen välineiksi. Elämysten 
kautta kasvaessaan ihminen toimii oman itsensä voittamiseksi, jolloin elämysten kaut-
ta syntyneet kokemukset muotoutuvat ihmisen henkilökohtaiseksi elämäntarinaksi. 
Taidekasvatuksellinen elämys syntyy sillä hetkellä, kun ihminen lähtee liikkeelle, etsii 
uutta, luopuu puolustautumisesta ja katsoo maailmaa uudella tavalla. Seikkailukasva-
tuksellinen elämys syntyy puolestaan silloin, kun ihmisen oma haavoittuvaisuus on 
kokemuksessa läsnä. Kokemus sinänsä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, mut-
ta ihminen kohtaa itsensä ja kokemus muuttaa häntä hivenen. 

Kurt Hahnin pedagogiikkaa tulee tarkastella oman aikansa kulttuurista taustaa vas-
ten, jolloin hänen humanistinen, ihmistä ymmärtävä, vaatimuksia ja vastuuta antava 
pedagogiikkansa voidaan soveltaa tämän päivän taidekasvatukselliseen traditioon. Hahn 
keskittyi nuorison ja nuorten aikuisten kanssa tehtävään toimintaan, jota tutkimukses-
sani sovellan seitsemästä kymmeneen vuotiaiden poikien kuvataideopetukseen. 

Tämän päivän kulutusyhteiskunta luo lapsille jatkuvasti uusia tarpeita, joiden tyy-
dyttäminen tapahtuu erilaisten tavaroiden välityksellä. Poikien mahdollisuudet kokea 
erilaisia asioita jäävät näiden tavaroiden varjoon ja lapsuudesta jäävät puuttumaan tärkeät 
omat kokemukset ja löytämisen riemut. Yhteiskunnassa vallitseva hektinen elämänrytmi 
opettaa lapsetkin haluamaan uusia tapahtumia ja tilanteita yhä kiihtyvään tahtiin. Tämä 
näkyy muun muassa leikkikalujen kehittelyssä, jossa lemmikkeinä ovat virtuaalihahmot 
ja leikit tapahtuvat erilaisten koneiden ruuduilla. Poikien mahdollisuudet konkreetti-
seen kokeiluun ja tutkimiseen vähentyvät päivä päivältä. 

Toinen tutkimustehtäväni on kehittää poikien kuvataideopetusta. Kokemusten 
kerääminen ja lapsuuden vahvuuksien säilyttäminen ovat kasvun tukemista fyysisen 
ryhmätoiminnan avulla, jossa taiteellinen työskentely tuo näkyville mielen sisäiset liikah-
dukset. Tutkimuksessani kuvataideopetus näyttäytyy harrastustoiminnan näkökulmasta, 

147.  Telemäki & Bowles 2001, 29–32. 
148.  Telemäki 1998a, 42. 
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jossa seikkailutoiminnan muodot ovat väline poikien kuvataidekasvatukselle. Näkö-
kulmani tuo mukanaan taidekasvatukseen seikkailukasvatuksellisesti painottuvan ajat-
telutavan, joka rikastuttaa taidekasvatuksen sisällä käytävää keskustelua. Toivon näke-
mykseni rikastuttavan myös seikkailukasvatuksen kehittämistyötä. 





3 Leikkivät pojat
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3 LEIKKIVÄT POJAT 

Professori Elisabeth Öhrn on tutkinut luokkahuoneen erilaisia sukupuoleen liittyviä 
prosesseja. Hänen mukaansa naistutkimuksessa tyttöjä tarkastellaan tyttöinä, jolloin 
sukupuolen kuvaus on sidottu naisiin ja tyttöihin. Poikia puolestaan tutkitaan proble-
matisoimatta sukupuolen käsitettä, mikä johtaa siihen, että pojista saattaa tulla tietyn-
laisen yleisen, sukupuolettoman ihmisen edustajia. Tällöin on vaarana, että nämä yleis-
tävät kuvaukset piilottavat sukupuolen sisällä vaikuttavat valtasuhteet.149 Miestutkimus 
ymmärtää sukupuolen konstruktiona, mikä on avannut miestutkimuksen naistutkimuk-
sen rinnalle. Tällöin on mahdollista ymmärtää maskuliinisuutta positiivisesti ja tutkia 
miesten näkökulmaa miehenä olemiseen.150 Tutkimukseni yhtenä peruslähtökohtana 
on tuoda esille poikien näkökulmat poikana olemiseen. 

Kuvataideopetuksen kehittämistyössä tutkimukseni kohteena olevat 7–10 -vuotiaat 
pojat elävät keskilapsuuttaan ja ovat vielä leikkiviä lapsia. Keskilapsuus sisältää ikävuodet 
seitsemästä kahteentoista, joten olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle esimurrosiän. 
Abstrakti ajattelu on alle kymmenvuotiailla vielä kehittymässä151, jolloin tutkimukseni 
toisen osan keskiöön nousevat kuvataideopetuksen konkreettiset tekemiset ja poikien 
kokemukset. Tutkimukseni rajausta perustelen myös omien, samansuuntaisten havain-
tojeni perusteella. Kuvataideopettajana ajattelen, että perusopetuksessa luodaan pohja 
kuvan tekemiselle, jonka viehätys joko säilytetään tai jonka olemassaolo tuhotaan ih-
misen elämässä. 

Ymmärrän lapsuuden ihmisen elämänkaaressa omaksi tärkeäksi alueekseen, jota 
tulee lähestyä lapsen elämismaailmasta ja kokemuksista käsin. Petteri Värtö määrit-
telee lapsena olemisen lapsena tajuamiseksi heideggeriläisen filosofian mukaan. Tällä 
hän tarkoittaa, että lapsi tarkastelee maailmaa omasta positiostaan käsin eikä aikuisten 
luomilla käsitteillä.152 Tutkimuksessani poikana oleminen on poikana tajuamista, jolloin 
lapsen kehityksen taso ja sukupuoli ovat keskeisiä käsitteitä sekä lähestyttäessä harrastus-
toimintaa että poikien kuvataideopetuksen kehittämistyötä. 

149.  Öhrn 2005, 78–79. 
150.  Jokinen, Arto 1999, 16. 
151.  Ks. esim. Piaget & Inhelder 1977. 
152.  Värtö 2000, 103. 
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Tasa-arvo miesnäkökulmasta 

Suomessa laki sukupuolten välisestä tasa-arvosta on vuodelta 1987, sitä on täsmennetty 
ja uudistettu vuonna 1995153. Lain henki on yksilöiden yhdenvertaisuudessa, jossa ta-
sa-arvo ei ole samanlaisuutta. Tasa-arvolla tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat vapaita 
kehittämään henkilökohtaisia kykyjään ja tekemään valintoja ilman tiukkojen suku-
puoliroolien asettamia rajoituksia. Naisten ja miesten erilaista käyttäytymistä, haluja ja 
tarpeita arvioidaan, arvostetaan ja suositaan tasa-arvoisesti.154 Viime vuosikymmenten 
aikana käyty tasa-arvokeskustelu Suomessa on kohdistunut naisten aseman paran-
tamiseen työelämässä. Keskustelun ja toimenpiteiden taustalla ollut naisasialiike on 
johtanut siihen, että puhe ja kirjoitus ovat naisista. Tasa-arvoiseen tasa-arvokeskusteluun 
kuuluu myös miesten ja poikien elinehtoihin ja elämätilanteisiin kuuluva keskustelu. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta155 kiteyttää miesten näkökulman tasa-arvoon 2000 
-luvulla. Keskustelu kohdistuu miehen sukupuoleen, johon sisällytetään perheeseen 
liittyvät kysymykset yhteiskunnan eriarvoisuudesta, esimerkiksi eniten ylitöitä tekevät 
pienten lasten isät. Lisäksi asevelvollisuuslaki on tasa-arvolain hengen vastainen. Tasa-
arvokeskustelu epäilee armeijan kasvatustavoitteita, jossa tappaminen asetetaan osaksi 
miehisyyttä. Miesten lyhyempi elinikä, terveyteen liittyvät seikat sekä miesten väliset 
sosiaaliset erot ovat myös keskustelun teemoja. Mitä tarkoittaa miesten valta miesnä-
kökulmasta, samoin kuin miesten väkivalta, parisuhde, seksuaalisuus ja sukupuolinen 
häirintä? Tasa-arvokeskustelussa on mukana miehiin kohdistuva kaupallinen seksi, 
pornografia ja prostituutio. Miesten tasa-arvoon sisältyy myös naisten tasa-arvotyön 
tukeminen.156 Tutkimukseni kannalta keskeistä tasa-arvokeskustelua käydään poika-
kulttuurista, mikä sisältää poikien huonovointisuuden, huonon koulumenestyksen, 
alisuoriutumisen ja tyttöjen väitetyn suosimisen kouluissa. 

Pojilta puuttuu mieskuva yhteiskunnan naisistumisen myötä, sillä naiset toimivat 
niissä työtehtävissä, jotka liittyvät pienen pojan elämään. Miehiä ei näy kaupan, kou-
lun, päivähoidon ja muun hoitotyön aloilla. Yhteiskunnassamme valta on miehillä, 
mutta yhteiskunnan kasvot ovat naisten. Todellisen tasa-arvon mukaan yhteiskunnan 
tulisi kaikilla sektoreilla rakentua ilman sukupuoliroolien asettamia rajoituksia. 

153.  Tasa-arvolaki 1995. 
154.  Horelli & Saari & Kaaja & Wahlberg 2003. 
155.  Kumpumäki 2006, 5. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on vuonna 1972 perustettu 

sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva parlamentaarinen neuvottelukunta, jolla on 
valtionhallinnassa neuvoa antava rooli. Neuvottelukunnan tehtävä on edistää naisten ja miesten 
välistä yhteiskunnallista tasa-arvoa, jossa poliitikot, viranomaiset, tutkijat ja kansalaisjärjestöt 
kehittävät yhteistyössä suomalaista tasa-arvopolitiikkaa. 

156.  Kempe 2001a, passim. 
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Suomessa tällä vuosituhannella koulumaailmaa on arvosteltu tyttöjä suosivaksi. 
Julkinen keskustelu poikien kouluongelmista ja -menestyksestä on ollut vilkasta sekä 
valtakunnallisesti että paikallisesti. Keskustelu on sisältänyt myös vaatimuksia erityi-
sestä poikapedagogiikasta. Opettaja -lehden haastattelussa (2004) Elina Lahelma on 
kuitenkin sitä mieltä, että emme tarvitse erillistä sukupuoleen perustuvaa pedagogiik-
kaa, vaan hän peräänkuuluttaa näkemystä siitä, minkälaista maskuliinisuutta kouluis-
sa tuetaan. Koulussa hänen mukaansa sukupuolikysymystä tärkeämpi kysymys on 
tasa-arvokysymys. Tyttöjen ja poikien koulumenestykseen esimerkiksi suhtaudutaan 
epätasa-arvoisesti: menestyvä poika on lahjakas ja mikäli hän ei menesty, niin häntä ei 
vain koulunkäynti kiinnosta. Mikäli tyttö puolestaan menestyy koulussa, se on osoitus 
hänen ahkeruudestaan ja mikäli hän ei menesty, niin hän on lahjaton.157 

Tutkija Jouni Kempen mukaan koulumaailmassa tasa-arvokehitys merkitsee saman-
arvoista suhtautumistapaa molempiin sukupuoliin. Oppi- ja kasvatussisältöjen sekä 
opetusmateriaalien yhdenvertaiseen mieheyden ja naiseuden esittämiseen tulee kiin-
nittää huomiota. Lisäksi opetustoimen henkilöstön naisvaltaista rakennetta on tar-
kasteltava yhteiskunnallisena työnjakona, jonka mukaan kasvatus ja hoiva kuuluvat 
naisille ja naiseuteen.158 Jotta harrastustoiminnassa voitaisiin murtaa ja muuttaa perin-
teisiä sukupuolimalleja ja -rooleja, on poikiin ja heidän harrastusmahdollisuuksiinsa 
kiinnitettävä huomiota. Tutkimuksessani lähestyn tasa-arvokysymystä myös poikien 
oppimisen kautta; minkälaiset toiminta- ja opetustavat kiinnostavat heitä kuvataide-
opetuksessa, sekä kiinnostavatko perinteiset yksilökeskeiset kuvataideopetustavat vai 
tuleeko niiden rinnalle kehittää toiminnallisempia opetusmuotoja. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo antaa 
miehille mahdollisuuden luopua vallasta ja kilpailusta sekä löysentää kiristyvää kilpailua 
työmarkkinoilla. Uudet tavat ja tyylit olla mies tuovat mukanaan mahdollisuuden löytää 
uusia tehtäviä kotona. Näin perheen ja lasten merkitys miehen elämässä kasvaa. Fyysinen 
ja henkinen hyvinvointi luovat pohjan luopua miehisyyttä rasittavista ilmiöistä kuten 
homofobiasta159 ja heteroseksismistä. Molempien sukupuolten mahdollisuus kohdata 

157.  Nissilä 2004, 12–13. 
158.  Kempe 2001b, 9. 
159.  Jukka Lehtonen (2001) jakaa heteroseksismin kulttuuriseen ja psykologiseen. Kulttuurista 

heteroseksismiä uusinnetaan esimerkiksi koululaitoksessa, tiedotusvälineissä ja lainsäädän-
nössä pitämällä heteroseksuaalisuutta itsestään selvänä ja ainoana mahdollisuutena järjestää 
ihmissuhteita. Muista vaihtoehdoista vaietaan tai ne tehdään arveluttaviksi. Psykologinen 
heteroseksismi on yksilötason homoseksuaalisuuteen liittyvä pelko tai viha, josta käytetään 
nimitystä homofobia eli homokammo. Homofobia ilmenee miehen elämässä jatkuvana hete-
rouden todisteluna. 
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toinen ihminen tasa-arvoisena kanssaihmisenä on tasa-arvoa,160 myös harrastustoimin-
nassa. 

Keskilapsuuden kokonaisvaltainen kehittyminen sukupuolen 
sisällä 

Ihmisen kehitystä koskevat tutkimukset ovat usein sukupuolineutraaleja. Jotta ym-
märrän sukupuolen mahdolliset vaikutukset pojan kasvuun ja kehitykseen, tarkastelen 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioiden sukupuolen. 

Piaget’n mukaan kognitiivisen kehityksen prosesseja ovat kaikki kokemukset, joi-
den välityksellä ihminen eri ikäkausina ja eri yhteyksissä tiedostaa maailmaa sekä käsit-
telee sen kohteita. Lapsen kognitiiviset, leikkiin liittyvät, affektiiviset, sosiaaliset ja mo-
raaliset kehityksen eri osa-alueet kehittyvät samansuuntaisesti jokaisen kehitysvaiheen 
aikana. Tämän koko lapsuuden kestävän kokonaisprosessin aikana lapsi siirtyy subjek-
tiivisesta minäkeskeisyydestä kaikilla kehityksen osa-alueilla kognitiivisten, sosiaalisten 
ja moraalisten toimintojen eriyttämiseen.161 Näin ollen pojan kokonaisvaltainen kehit-
tyminen, yksilöllisten erojen muotoutuminen sekä maskuliinisen identiteetin kasvu 
tapahtuvat tutkimukseni ikäryhmässä. 

Yksilön toiminta sosiaalisessa ympäristössä aktivoi ajatteluprosesseja ja sen vuok-
si lapsen ajattelukyvyn kehittyminen edellyttää yksilön omaa toimintaa sosiaalisessa 
ympäristössä. Piaget’n mukaan oppiminen on jatkuvaa tietojen tarkistamista ja kor-
jaamista, mikä tapahtuu parhaiten yhdessä samanikäisten lasten kanssa. Näissä kog-
nitiivisissa konflikteissa lapsi korjaa ajatteluaan korvaamalla162 tai mukauttamalla163 
aikaisemmat tietonsa uusilla tiedoilla. Saadessaan uutta tietoa, joka on ristiriidassa 
vanhan maailmankuvan kanssa, ihminen muuttaa maailmankuvaansa ja liittää kaikki 
aikaisemmat kokemuksensa jo olemassa olevaan skeemaan tai rakenteeseen, jolloin ne 
tulevat tietoisiksi.164 

Itse ymmärrän kognitiivisen kehityksen enemmän Vygotskin määrittelemällä ta-
valla. Hän liittää ihmisen kognitiiviseen kehitykseen olennaisena osana sidokset kult-
tuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön. Erona Piaget’n näkemykseen lapsen vaiheittaisesta 

160.  Kempe 2001a, passim. 
161.  Piaget & Inhelder 1977, 124
162.  akkommodaatio 
163.  assimilaatio 
164.  Piaget & Inhelder 1977, 13–21. 



56 poikavoimaa kuvataideharrastukseen

sosiaalistumisesta Vygotski ymmärtää lapsen alusta asti sosiaalisena olentona, jonka 
toiminta suuntautuu vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.165 

Psykologi Bonnie Macmillan on tutkinut lukuopetusmenetelmiä sekä muistin ja 
aivojen kehittymistä kirjassaan Why Schoolchildren Can´t Read166. Ihmisen aivot kehit-
tyvät nopeimmin kymmenen ensimmäisen elinvuoden aikana, jolloin oppiminen on 
helppoa. Mielenkiintoisten ja haastavien kokemusten tarjoaminen tällä ikäkaudella 
kehittää aivoja merkittävästi. Tyttöjen ja poikien aivojen rakenteellisten erojen vuoksi 
poikien spatiaaliset kyvyt ovat alue, jossa sukupuolierot näkyvät. Jo vauvaiässä pojat 
ovat kiinnostuneita itseään ympäröivän tilan tutkimisesta. Heillä kehittyy kyky seura-
ta katseella esineitä, jolloin liikkeen merkitys näkemisessä korostuu. Tytöt puolestaan 
keskittyvät ihmisten ja esineiden havainnoimiseen, heitä kiinnostavat visuaaliset yksi-
tyiskohdat. Hyvä visuaalis-spatiaalinen kyky näkyy poikien halussa selvittää nopeasti, 
miten asiat toimivat.167 

Kinesteettisyys poikien hahmottamisen tavassa tarkoittaa kuvataideopetuksessa 
huomion kiinnittämistä opetustapoihin, sillä kaavamaiset opetustavat voivat turhaut-
taa poikia. Oppimisvaikeuksien välttämiseksi ja oppimismotivaation säilyttämiseksi 
myös harrastustoiminnan tulee kiinnittää huomiota työskentelytapoihin. Työskentely-
tapoja, itseluottamusta ja onnistumisen odotusta kannattaa vahvistaa, koska niillä on 
merkitystä oppimiskykyyn. Vygotskin luoma käsite lähikehityksen vyöhykkeestä tar-
joaa mielenkiintoisen perustan opettamiseen. Lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa sitä 
kohtaa lapsen suoritustasojen välissä, jonka hän kykenee itsenäisesti suorittamaan ja 
sen, johon hän kykenee aikuisen ohjaamana. Työskentelemällä omalla lähivyöhykkeel-
lään lapsi saa turvallisesti aikuisten läsnä ollessa käyttää kaikkia valmiuksiaan ilman, 
että häneltä vaaditaan liikaa. Opetus on hyvää silloin, kun se kulkee kehityksen edellä. 
Tällöin se herättää lapsessa toimintoja, jotka ovat kypsymisvaiheessa lähikehityksen 
vyöhykkeellä.168 

John Dewey kiteyttää edellä mainitun asian sanomalla, että opetettavan asian 
laadun, monipuolisuuden ja määrän tulee tarkalleen vastata lapsen perustarpeita ja 
voimia tiettynä kasvukautena169. Liitän edellisiin määritelmiin mukaan sukupuolinä-
kökulman, jolloin opetuksessa käytettävien työskentelymuotojen tulee tukea sekä tyt-
töjen että poikien kasvua ja kehitystä. Oletan, että oppimisen tavoissa on jonkin verran 
eroja myös sukupuolten välillä, vaikka suurimmat erot ovat kuitenkin yksilöiden vä-
lisiä eroja. Marjatta Saarnivaaran mukaan biologia vaikuttaa ihmisen elämässä siihen, 

165.  Vygotski 1982, 254. 
166.  Macmillan 1997. 
167.  Macmillan 2006, passim. 
168.  Vygotski 1982, 181–187. 
169.  Dewey 1957, 92. 
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miten joitakin toiminnan ja käyttäytymisen muotoja opitaan helpommin. Ne eivät 
kuitenkaan aseta rajoja yksilön toiminnalle ja käyttäytymiselle, sillä ihmisten symboli-
set ja sosiaaliset järjestelmät ovat syntyneet ja kehittyneet niin pitkän ajan kuluessa, et-
tä toimintamuotojen palauttaminen biologisiin sukupuolieroihin on mahdotonta.170 

Motoriset perustaidot ovat pohja kehittyneimmille ja erikoistuneimmille taidoille, 
joita tarvitaan taiteellisen ilmaisun kehittymisessä kuten esimerkiksi piirtämisessä171. 
Hienomotoriikkaan liittyvät hermoradat kehittyvät pojilla hitaammin kuin tytöillä. 
Poikien kehitys keskittyy visuaalis-spatiaaliseen havainnointiin, karkeamotoriikkaan, 
tähtäyskykyyn ja varastoidun tiedon hyväksikäyttöön. Kuitenkin erot tyttöjen ja poi-
kien karkeamotorisissa taidoissa ovat heitto- ja pallonkäsittelytaitoja lukuun ottamat-
ta tutkimukseni ikäryhmässä vähäiset. Molemmilla sukupuolilla yksilölliset erot ovat 
suuremmat. Nuoruudessa karkeamotoriset erot kasvavat poikien eduksi.172 

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan keskilapsuuden perustehtävä ihmisen 
elämässä on oman identiteetin lujittaminen tyttönä ja poikana sekä psyyken muok-
kaaminen puberteettia varten. Parhaiten se tapahtuu omaa sukupuolta olevien ikä-
tovereiden ja aikuisten kanssa.173 Professori Jouko Huttunen puolestaan määrittelee 
keskilapsuuden poikien elämässä jaksoksi, joka on poikaleikkien ja isän ihailun aikaa. 
Kehitysvaiheen tehtävä on tärkeä persoonallisen miehisen identiteetin muotoutumisen 
kannalta, sillä tässä iässä tehdyt asiat palaavat poikien elämään murrosiän jälkeen.174 
Kaikki pojat eivät ole kovaäänisiä liikkujia kuten yleisesti ajatellaan. Valitettavan usein 
hiljaiset pojat jäävät vaille huomiota. Maskuliinisen minuuden rakentaminen on hel-
pompaa, jos ympäristön tuottamat tukirakenteet on pystytetty suojaamaan kehittyvää 
minuutta. Perinteisen perheinstituution murruttua perheet ovat nykyisin monenlaisia. 
Voidaankin kysyä, missä ovat poikien miehenmallit tänään. Ovatko ne opettajassa, ys-
tävien isissä, sukulaismiehissä, naapurissa, harrastustoiminnassa vai median tuottamas-
sa mieskuvassa. Varmaa kuitenkin on, että pojat rakentavat maskuliinisuuttaan kodin 
lisäksi yhä enemmän kodin ulkopuolella. Pojille tämä voi olla mahdollisuus rakentaa 
persoonallista minuutta ja uudenlaista maskuliinisuutta. 

170.  Saarnivaara 1989, 83. 
171.  Väyrynen 1993, 51. 
172.  Macmillan 2006, 98–101. 
173.  Sinkkonen 2005, 182. 
174.  Huttunen, Jouko 1992, 33–34. 
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Sukupuolisuudesta 

Heteronormatiivinen maskuliinisuus 

Maskuliinisuus tutkimuksessani on läsnä sekä vanhempien määrittämänä että poikien 
kokemana todellisuutena. Lahelman mukaan sukupuolikäsitettä voidaan lähestyä bio-
logisesti, opittuna käyttäytymismallina, sukupuoliorientaation ja sosiaalisen sukupuolen 
kautta175. Ymmärrän biologisen sukupuolen lapsen fysiologisina ominaisuuksina, jotka 
erottavat tytön ja pojan toisistaan. Tällä tarkoitan lähinnä miehen siittämisen ja naisen 
synnyttämisen kykyä. Tutkimuksessani lähestyn poikaa enemmän opitun sukupuolisen 
käyttäytymismallin kautta. Tämä ilmenee tutkimuksessani silloin, kun biologisesti mää-
ritelty sukupuoli asettaa pojille heteronormatiiviset mallit käyttäytymisen esikuviksi. 

Jukka Lehtonen määrittelee heteronormatiivisuuden ajattelutavaksi, ”johon si-
sältyy näkemys ihmisistä joko miehinä tai naisina, mutta kyseenalaistamattomasti 
heteroseksuaalisina”176. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja feminiinisyys ymmärre-
tään tällöin ainoina, itsestään selvinä tai luonnollisina lähtökohtina seksuaalisuudelle 
ja sukupuolelle, jolloin ne esitetään parhaina ja oikeina vaihtoehtoina. Malli heijas-
tuu yhteiskunnassa instituutioihin, niiden rakenteisiin ja ihmissuhteisiin siten, että ne 
edustavat luonnollisia, oikeutettuja, toivottuja ja usein ainoita mahdollisuuksia olla 
ihminen.177 

Miehiä ja maskuliinisuuksia koskevan tutkimuksen uranuurtaja R. W. Connell 
määrittelee hegemonisen maskuliinisuuden käsitykseksi tosi miehestä, joka on sisäis-
tänyt ajatuksen naisten alisteisesta asemasta suhteessa miehiin. Samanaikaisesti miehet 
jaotellaan ”oikeisiin” ja ”vääriin” miehiin, jolloin olemassa olevat maskuliinisuudet 
ovat eriarvoisessa suhteessa toisiinsa. Lisäksi maskuliinista asemaa on ylläpidettävä 
sosiaalisissa ja kulttuurisissa prosesseissa. Hegemonista maskuliinisuutta rakennetaan 
jatkuvasti suhteessa alistettuihin maskuliinisuuksiin ja tehdään eroa feminiinisyyteen. 
Tätä erontekoa tuotetaan muun muassa oikeanlaisella kielenkäytöllä, ihannoimalla 
maskuliinisia ominaisuuksia kuten väkivaltaa, sisukkuutta ja tunteiden hallintaa sekä 
suorittamalla erilaisia miehuuskokeita. Se on miesihanne, joka on valta-asemassa mui-
hin maskuliinisuuksiin ja feminiinisyyteen nähden. Tämä miesihanne on muodoltaan 
ideologinen, jossa yksi ja ainut miesihanne hyväksytään.178 

175.  Lahelma 1992, 6–8. 
176.  Lehtonen, Jukka 2003, 31.
177.  Sama. 
178.  Connell 2000, 10–11. 
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Hegemonisesta maskuliinisuudesta puhuttaessa on muistettava, että arjen tilanteis-
sa jokainen mies itse päättää, mikä on ”miehekkäin” tapa toimia. Mies tekee päätöksen 
itse, mutta tarjolla olevat mieheyden mallit rajaavat hänen valinnanmahdollisuuksiaan. 
Edellisen lisäksi käsitettä on kritisoitu, koska se ei huomioi paikallisia eroja maskulii-
nisuuden malleissa.179 Arto Jokinen kehittää kulttuurisen maskuliinisuuden käsitettä 
konkretisoimaan hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä. Hän ymmärtää kulttuu-
riset maskuliinisuudet hegemonisen maskuliinisuuden ilmenemismuodoiksi miehen 
elämässä. Ne ovat niitä odotuksia, joita mieheen ja mieheyteen tietyssä kulttuurisessa 
kontekstissa kohdistuu. Se sisältää miesideaalit ja stereotypiat, joita näistä odotuksista 
muotoutuu. Ne ovat yhteiskunnassa hyväksyttyjä tapoja osoittaa olevansa mies, ne 
määrittävät muun muassa puhumista, pukeutumista ja käyttäytymistä. Kulttuurisia 
maskuliinisuuksia esiintyy yhteiskunnassa yhtä aikaa useita, mutta niiden muotoja ar-
vostetaan eri tavalla. Nuorison alakulttuurit ovat hyvin erilaisia kuin vallalla oleva ylei-
nen maskuliinisuus. Suomalaisen miehen maskuliinisuus koostuu fyysisestä voimasta, 
aktiivisesta heteroseksuaalisuudesta, vankasta taloudellisesta asemasta, itsenäisyydestä ja 
rationaalisuudesta. Kunnianhimo, kilpailuvietti ja hyvät tekniset taidot ovat miehisiä 
piirteitä. Mieheyteen ei liity feminiinisiä ominaisuuksia, homoseksuaalisuutta ja tuntei-
den näyttämistä julkisesti. Mies on ulkona töissä ja nainen hoitaa kotia sisätiloissa.180 

Tutkimuksessani mieheen ja mieheyteen liittyvät odotukset näyttäytyvät pohjoi-
sessa kontekstissa ja kohdistuvat elinpiirin määrittämiin maskuliinisuuksiin. Sukupuo-
liorientaation kautta ympäristö luokittelee ja määrittelee maskuliinisia ja feminiinisiä 
piirteitä, jotka eivät tarkoita biologista sukupuolta. Sukupuoliorientaatio näyttäytyy 
arkikielessä mm. termeinä poikamainen tyttö ja tyttömäinen poika. Maskuliinisuus 
tässä mielessä sisältää kulttuurissa esiintyvät arkikielen ja ”arkiymmärryksen” käsityk-
set. Ne ovat persoonallisuuteen ja ruumiiseen viittaavia piirteitä, joille löytyy vastaa-
vuutensa ja symbolinsa esineiden ja ilmiöiden maailmasta181. Sukupuoliorientaation 
kautta pojat ja tytöt asettuvat toistensa vastakohdiksi ja toisensa poissulkeviksi. 

Pojan elinpiirissä edellä mainitut ympäristön luokitukset voivat antaa hänelle risti-
riitaisia viestejä maskuliinisuudesta. Hänen saamat ristiriitaiset viestit liittyvät miesten 
elämässä meneillään olevaan identiteettikriisiin. Mies joutuu tänä päivänä määritte-
lemään itseään erilaisista lähtökohdista kuin edelliset sukupolvet, jotka ovat eläneet 
maaseutuyhteisöissä182. Jokisen mukaan tämän hetken poikien isoisien elämän käy-
tännöt ovat olleet sidoksissa metsään, jolloin he ovat rakentaneet maskuliinisuuttaan 
metsien ja siellä suoritettavien käytäntöjen kautta. Poikien isät puolestaan elävät aikaa, 

179.  Kempe 2001d, 7–8. 
180.  Jokinen, Arto 2000, 203–230. 
181.  Jokinen, Arto 2003a, 7–31. 
182.  Arminen 2003, 36. 
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jossa sukupuolten muuttuneet suhteet ovat kaukana kulttuurisesti ja historiallisesti 
tuotetuista miehuuden malleista. Tässä kulttuurin muutoksessa kansalliset hegemoniat 
ovat väistymässä globaalin, länsimaisen maskuliinisen hegemonian tieltä.183 

Sukupuoliorientaatiot ylläpitävät lisäksi sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
niihin sisältyviä negaatioita. Sukupuolistereotypiat ovat kaavamaisia ja vanhanaikaisia 
yleistyksiä, joilla muodostetaan käsityksiä ja oletuksia siitä, millaisia miehet ja naiset ovat. 
Ne ovat pitkälti tiedostamattomia, syvälle kulttuuriin iskostuneita itsestäänselvyyksiä, 
jotka ohjaavat ja kahlitsevat yksilöllisiä valintoja ja elämänmahdollisuuksia. Ne kuulu-
vat havainnoimiseen ja helpottavat jatkuvan tietotulvan käsittelyä, mutta samalla ne 
niputtavat ihmisyksilöt yhden yleistävän mallin alle ja pyrkivät tukahduttamaan yk-
silölliset erot. Sukupuolistereotypiat korostavat naisten keskinäistä samankaltaisuutta, 
samoin kuin kaikkien miesten samanlaisuutta, ja vähättelevät yksilöiden välisiä eroja 
kummankin sukupuolen sisällä. Stereotypiat sisältävät usein myös negatiivisia ennakko-
luuloja ja niitä käytetään helposti vallitsevan epätasa-arvoisen tilanteen ylläpitämiseen. 
Ne ovat epätarkoituksenmukaisia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.184 

Sukupuoliroolit ovat syntyneet ja kehittyneet historiallis-yhteiskunnallisen kehi-
tyksen tuloksena. Ne ovat luonteeltaan sosiaalisia ja vaihtelevat kulttuureittain. Suku-
puoliroolien lähtökohtana on ihmisyhteisössä vallinnut työnjako, joka on vuosisatojen 
kuluessa muuttunut vähitellen. Käsitykset miehenä ja naisena olemisesta ovat säilyneet 
mm. uskonnossa, tieteessä ja taiteessa. Näiden käsitysten muuttaminen on vaikeaa, 
koska niitä pidetään luonnollisina ja luonnostaan määräytyvinä asioina.185 Tutkimuk-
seni ikäryhmän pojat omaksuvat näitä rooleja ympäristöstään samaistumalla ja jäljitte-
lemällä, mallioppimisen kautta sekä osana kognitiivista kypsymistä. 

Sukupuoliroolien stereotypiat ovat niitä piirteitä, kykyjä ja odotuksia, jotka liite-
tään tyttöihin ja poikiin pelkästään tiettyyn ryhmään kuulumisen perusteella. Ne eivät 
huomioi ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia. Nämä perusteettomat ja piintyneet usko-
mukset liittävät miehen yhteiskuntaan ja valtaan sekä naiset kotiin ja alistumiseen.186 
Sukupuoliroolien stereotypiat toimivat itseään toteuttavina ennustuksina, jotka vah-
vistavat perinteisiä käsityksiä ja odotuksia miehenä ja naisena olemisesta.187 Stereotypi-
oissa tiivistyy käsitys miesten ja naisten tehtävistä. Tällöin voidaan ajatella, että ne rajaa-
vat vanhempien ajattelua ja vaikuttavat heidän poikia koskeviin harrastusvalintoihinsa. 

183.  Jokinen, Arto 2003b, 137. 
184.  Horelli ym. 2003. 
185.  Saarnivaara 1989, 83. 
186.  Lahelma 1992, 29–30. 
187.  Saarnivaara 1989, 91. 
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Sosiaalinen sukupuoli 

Tutkimukseni pojat elävät Rovaniemen seudulla pienillä asutusalueilla, joiden kult-
tuurinen konteksti määrittää elinpiirin sosiaaliset rajat. Simone de Beauvoirin mää-
ritelmän mukaan naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi kasvetaan tietyssä kulttuurisessa 
kontekstissa188, jolloin sosiaalisen sukupuolen ajatellaan rakentuvan elämän sosiaali-
sissa käytännöissä. Sosiaalinen sukupuoli Judith Butlerin mukaan on kulttuurin eikä 
yksilön ominaisuus. Hän käyttää sukupuolesta termiä gender, joka on suhteen repre-
sentaatio. Se osoittaa kuulumisen johonkin ryhmään, ja samalla se määrittelee suh-
teen muihinkin ryhmiin. Sukupuoliryhmillä hän tarkoittaa naisia ja miehiä, jolloin 
sukupuoli ilmenee ryhmän ominaisuuksina. Nämä ryhmän ominaisuudet eivät edusta 
yksilöä vaan yhteiskunnallista suhdetta, joka on ollut ennen yksilöä. Tällöin sosiaalisen 
sukupuolen kulttuurinen ominaisuus määrittelee ihmisen muiden kautta.189 Identi-
teetti rakentuu performatiivisesti juuri niissä sukupuolen ilmauksissa, joita arkiajatte-
lussa pidetään seurauksina. Eleet, positiot ja roolit aiheuttavat sukupuolen, mutta eivät 
ilmaise sitä. Tämä johtaa ajatukseen, että biologinen sukupuoli on läpeensä sosiaalinen 
ja poliittinen kategoria. 

Sukupuoli rakentuu performatiivisesti. Se ei ole olemista vaan tekemistä ja esittä-
mistä. Sukupuoli tuotetaan toistamalla merkityksiä ja eleitä yhä uudelleen ja uudelleen. 
Butler ymmärtää sanat todellisuutta luovina tekoina. Mies ja nainen rakentuvat juuri 
niissä sukupuolen ilmauksissa, joita arkiajattelussa pidetään sukupuolen seurauksena. 
Eleet, ilmeet ja roolit tuottavat sukupuolen.190 Ymmärrän maskuliinisuuden tällaisina 
performatiivisina toistoina, joita tutkimuksessani kasvavat ja omaa sukupuolisuuttaan 
rakentavat pojat tänä päivänä merkitsevät, merkityksellistävät ja representoivat masku-
liinisiksi luokiteltujen tekojen, eleiden, asioiden ja ilmiöiden kautta. 

Tutkimuksessani 7–10 -vuotias poika on helppo ymmärtää sukupuolisena olentona. 
Poika puolestaan seksuaalisena olentona on ongelmallisempi määrittelyn kohde. Butler 
mainitsee uudessa esipuheessaan (1999) kymmenen vuotta Hankala Sukupuoli -kirjan 
ilmestymisen jälkeen, että jotkut queer-teoreetikot ovat tehneet analyyttisen eron su-
kupuolen ja seksuaalisuuden välille kieltäen niiden kausaalisen tai rakenteellisen yh-
teyden. Butlerin mukaan eronteko on hyvinkin järkeenkäypä, jos se merkitsee sitä, 
että heteroseksuaalisen normatiivisuuden ei pitäisi määrätä sukupuolta. 191 Ajattelen, 
että tutkimukseni kohteena olevat ja keskilapsuuttaan elävät pojat kokeilevat, esittä-
vät ja rakentavat maskuliinista minuuttaan, jolloin heteroseksuaalinen normatiivisuus 

188.  Ks. Beauvoir 1980. 
189.  Ks. Butler 2006, 54–68. 
190.  Butler 2006, 218–236. 
191.  Butler 2006, 24. 
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määrittää sukupuolen rakentamisen mahdollisuudet. Butler ei yhdistä seksuaalisuutta 
seksuaaliseen käyttäytymiseen vaan tuo näkyville sen, miten sukupuolta rajoitetaan 
seksuaalisesti. Tuomalla tarkastelun kohteeksi seksuaalisten vähemmistöjen näkökulman 
hän sulkee pois normatiivisen seksuaalisuuden vaikutukset sukupuoli-identiteetin raken-
tumisesta.192 Tällöin voidaan ajatella, että aikuiset määrittelevät sukupuolen seksuaa-
lisesti, jolloin tutkimuksessani seksuaalisuus on poikien elinpiirin rakenteissa. Keski-
lapsuuttaan elävän pojan sukupuoli on pojassa itsessään, mutta seksuaalisuus on hänen 
ympäristössään. Lähestyessään sukupuolta seksuaalisten vähemmistöjen näkökulmasta 
Butler osoittaa, miten tärkeää on yhä edelleen lisätä seksuaalisuuden reuna-alueilla 
elävien tai sitä yrittävien elämän mahdollisuuksia193. Tutkimukseni tarkoitus ei ole 
osoittaa seksuaalisuuden muotoutumista, vaan tuoda näkyville poikien mahdollisuu-
det rakentaa maskuliinista identiteettiään haluamallaan tavalla. 

Bredesen näkee sukupuoleen sosiaalistumisessa kaksi haastetta. Ensimmäinen haas-
te on poikien kouluvihamielinen käyttäytyminen, jota ympäristö pitää luonnollisena. 
Toinen on naisellisuuden pelko, jossa pojille ei sallita naiselliseksi miellettyjä asioita, 
kuten ihmissuhdeleikkejä, nukkeleikkejä, ompelua, halaamista ja tyttöjen vaatteisiin 
pukeutumista. Tyttö voi helpommin kokeilla miehisiä ilmaisukeinoja, kuten esimerkiksi 
puissa kiipeilyä. Pojan kiinnostus puolestaan kokeilla naismaisiksi ajateltuja toiminta-
tapoja koetaan epävarmana sukupuoli-identiteettinä.194 Sukupuoleen sosiaalistuminen 
harrastustoiminnassa johtaa tarkastelemaan kuvataideharrastuksen pedagogisia ratkai-
suja, ja pohtimaan, mitkä ovat poikien vahvuudet ja voimavarat kuvataideoppimisessa. 

Lähestyn tutkimuksessani poikana olemista sukupuolisensitiivisesti, mikä tarkoittaa 
tutkijana herkkyyttä ymmärtää poikana ja lapsena olemisen tavat. Sukupuolisensitii-
visyys tarkoittaa sukupuolen huomioimista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toimin-
noissa. Se on todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon edellytys.195 Pojan tulee saada 
esittää sukupuoltaan haluamallaan tavalla, jolloin hänen yksilöllisyytensä huomioidaan. 
Sukupuolisensitiivinen erityisyys mieheksi kasvussa tasa-arvon näkökulmasta luo mah-
dollisuuden rakentaa yksilöllistä ja persoonallista minuutta. Kuvataideopetuksessa su-
kupuoliherkkyys on sukupuolten eron huomioon ottamista, mutta ero ei perustu tyt-
töjen ja poikien vastakohtaisuuteen, vaan opettajan herkkyyteen kohdata oppilaansa 
yksilöllisinä poikina ja tyttöinä. 

192.  Butler 2006, 24. 
193.  Butler 2006, 36–37. 
194.  Bredesen 2004, 33–35. 
195.  Horelli ym. 2003. 
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Leikki kaverisosiaalisuuden ja tunne-elämän kehityksen 
näyttämönä 

Dewey määrittelee lapsen sosiaalisen kehityksen tarpeeksi olla tekemisessä toisten ih-
misten kanssa, sillä muihin kuulumisen kokemus mahdollistaa lapsen jäsentymisen 
omaan yhteisöönsä ja kulttuuriinsa196. Havaintojeni mukaan ympäristö, koulu ja 
vanhemmat kohdistavat leikkeihin maskuliinisiksi ja feminiinisiksi ominaisuuksik-
si ajateltuja arvoja, normia ja odotuksia. Tytöt voivat leikeissään helpommin rikkoa 
sukupuolten välistä rajaa. He saavat olla poikamaisia. Poikien tekemisiä puolestaan ei 
rajoiteta, mikäli he valitsevat miehisiä leikkejä. Tyttömäisiä poikia ei hyväksytä tai ai-
nakin heitä pyritään ohjaamaan miehisempään suuntaan. Leikeissä poikien sosiaalinen 
vapaus on siis tyttöjen leikkejä rajoitetumpaa. 

Vygotskin ja Piaget’n mukaan leikki on kytköksissä tunteisiin. Leikkiessään lapsi 
toteuttaa omia tarpeitaan ja ajatuksiaan sekä muuntaa ympäröivää todellisuutta minän 
tarpeisiin sopivaksi197. Se on lapsen vapaata toimintaa, jossa mielikuvat ja kiinnostuk-
sen kohteet toteutuvat lasta tyydyttävällä tavalla198. Leikin ydin on symboleissa ja niiden 
luomisessa. Mitä taitavammin lapsi näitä symboleja käyttää, sitä paremmin hän käsitte-
lee erilaisia tunteita. Aito leikki syntyy lasten keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa.199 

Leikkimällä poika käsittelee hänelle itselleen ajankohtaisia asioita. Se on työtä, 
jossa mielikuvitus kehittyy. Leikkien mielikuvamaailman rikkaus tukee tunne-elämän 
kehitystä ja tunteiden käsittelykykyä. Mielikuvitus suojaa lasta, ja hyvä mielikuva-
aineisto edistää moraalisen tajun kehitystä, jolloin sinne voi myös paeta painostavaa 
todellisuutta ja käsitellä vaikeita asioita200. Myönteinen tunne-elämän kehittyminen 
vahvistaa lapsen itsehallintaa, sillä liian varhain odotettu itsenäisyys ja vastuunkanto 
lisäävät turvattomuutta201. Turvallisuuden tunne on arvio ympäristön ennakoitavuu-
desta. Tämä systeemi aktivoituu stressitilanteessa, jolloin ympäristöön tutustuminen 
ja leikki lakkaa.202 Terveeseen tunne-elämän kehittymiseen tarvitaan leikkimisen mah-
dollisuutta. 

Vuorovaikutteisissa leikkitilanteissa omatunto kehittyy lapsen kehityksen tasolla. 
Omantunnon kehittyminen tarkoittaa asteittaista siirtymistä ulkoisesta säätelystä sisäi-
seen säätelyyn. Sen myönteiset puolet ovat altruismi eli toisen hyväksi toimiminen sekä 

196.  Dewey 1957, 37–63. 
197.  Piaget & Inhelder 1977, 60–61. 
198.  Dewey 1957, 113. 
199.  Sinkkonen 2005, 106. 
200.  Pulkkinen 2002, 111. 
201.  Sama. 
202.  Sinkkonen 2005, 73. 
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empatia eli toisen tunteiden myötäeläminen, vastuuntunto ja muista huolehtiminen. 
Omatunto tekee ihmisille mahdolliseksi mukautua käyttäytymisen yhteiskunnallisiin 
normeihin, toimia muiden hyväksi ja pidättäytyä epäsosiaalisista tai vahingollisista te-
oista silloinkin, kun valvontaa ei ole.203 

Deweyn mukaan leikin erityistehtävä opetusmenetelmänä alakouluissa on lapsen 
kokonaisvaltaisen kehityksen ymmärtäminen ja tajuaminen niin, että lapsen käsittä-
minen ja harkinta saatetaan korkeammalle tasolle204. Leikit lapsen luonnollisena toi-
mintana sisältävät hänen oppimisen kannalta parhaat mahdolliset metodit. Mielikuvien 
kehittymistä laiminlyödään, jos opetuksen painopiste on tietopainotteinen. 

Vivian Burrin mukaan sosiaalinen kehitys kytkeytyy roolinoton kehitykseen eli 
kykyyn nähdä asioita toisten ihmisten silmin205. Ryhmässä ihmistä muovaavat muiden 
meistä tekemät havainnot, jolloin vuorovaikutustilanteissa lapsi reflektoi näitä havain-
toja. Ryhmän jäsenenä hän oppii sovittamaan omat tavoitteensa ryhmän tavoitteisiin, 
jolloin opitaan työn jakoa, toimintatapoja ja sovittujen sääntöjen kunnioitusta. On-
nistumisen ilo ja epäonnistumisen pettymys ovat tunteita, joita näissä ryhmätilanteis-
sa harjoitellaan.206 Ryhmään leimautumalla lapsi oppii ymmärtämään ja hallitsemaan 
omia tunteitaan, ymmärtämään toisten tunteita sekä sovittamaan omat tarpeensa tois-
ten ihmisten tarpeisiin. 

Burrin sanoin identiteetti suodaan, muovataan ja ylläpidetään sosiaalisesti207. Hy-
vissä sosiaalisissa suhteissa lujittuu lapsen itsekunnioitus, joka syntyy siitä, että lapsi saa 
kokea onnistumista ja toisten ihmisten arvonantoa itseään kohtaan208. Psykologinen 
turvallisuus vuorovaikutustilanteissa merkitsee ensinnäkin sitä, että jokaisen ihmisarvo 
hyväksytään varauksetta. Kenenkään ei tarvitse pelätä kasvojensa menettämistä. Toi-
seksi turvallisissa ryhmätilanteissa on vapaa ilmapiiri, jossa ei ole arvostelun pelkoa. 
Kolmanneksi empaattinen ymmärtäminen ohjaa suhtautumistamme toisiin, jolloin 
ymmärrämme toista hänen näkökulmastaan.209 Lahelman mukaan alakouluiässä tyttö-
jen ja poikien maailmat leikkeineen, harrastuksineen ja kiinnostuksen kohteineen ero-
avat toisistaan. Tämä on aikaa, jolloin lapset sitoutuvat entistä enemmän ikätovereihinsa 
ja ystävyyssuhteisiinsa. Tällöin tytöt muodostavat kahdenvälisiä ystävyyssuhteita ja po-
jat toimivat suuremmissa ryhmissä.210 

203.  Pulkkinen 2002, 116. 
204.  Dewey 1957, 122–123. 
205.  Burr 2004, 111–112. 
206.  Pulkkinen 2002, 112–113. 
207.  Burr 2004, 111–112. 
208.  Pulkkinen 2002, 113. 
209.  Uusikylä & Piirto 1999, 35–36.
210.  Lahelma 1989b, 25. 
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Jokisen mukaan homososiaalisuus tarkoittaa miesten itsensä määrittämiä miesten 
välisiä suhteita. Hänen mukaansa on tärkeää määritellä, mikä on niiden merkitys mie-
hille itselleen ja miten miehisyyttä rakennetaan homososiaalisissa suhteissa. Hän erot-
taa homososiaalisuuden homofobiasta ja heteroseksismistä. Homososiaalinen sidos 
ei välttämättä ole ystävyyttä, mutta se on kuitenkin mahdollista.211 Tommi Hoikkala 
käyttää homososiaalisuudesta termiä kaverisosiaalisuus, joka liittyy poikien yhdessä-
oloon212. Tutkimuksessani ymmärrän homososiaalisuuden Hoikkalan määrittämällä 
tavalla. Itse olen käyttänyt termiä ”jytyäminen”, joka kuvaa alaluokkalaisten poikien 
keskinäisen yhdessäolon toiminnallisuutta, fyysisyyttä, kisailua ja liikkeellä oloa. Poika-
ryhmien keskinäinen oleminen on rentoa irrottelua, vitsailua ja usein jonkin koneen 
tai muun esineen ympärillä oloa. Kuvataideopetuksessa tämä voi olla tarinallinen piir-
ros, jossa jokaisella pojalla on oma paperi, mutta tarina kuvissa on yhteinen. Havainto-
jeni mukaan kaverisosiaalisuus on alakouluikäisille pojille tyypillinen olemisen muoto 
ja kehys poikien yhdessä olemiselle ja leikkimiselle. Sosiaalinen kehitys toimii kaveri-
sosiaalisuuden sisällä peilin tavoin vuorovaikutuksessa samanikäisten poikien kanssa. 

Tutkimuksessani kaverisosiaalisuus on positiivinen termi, jota käytän puhuessani 
poikien ryhmistä. Termiä on arvosteltu muun muassa siitä, että se pitää sisällään kai-
kenlaiset ryhmät, myös epäsosiaaliset ja vaaralliset yhteisöt. Tutkimuksessani ymmär-
rän kaverisosiaalisuuden pienen pojan luonnollisena olemisen tapana, joka on keskeis-
tä ja merkityksellistä poikana olemista. 

Piirtämisen merkitys 

Marjo Räsäsen mukaan lapsen kuvailmaisunkehityksen ikäkausimalleihin213 perustuva 
lasten piirrosten tarkastelu auttaa ymmärtämään erityisesti pienten lasten opetuksessa 
psykologisen kasvun piirteitä214. Tutkimuksessani en kuitenkaan keskity tarkastele-
maan poikien piirustuksia sinänsä, vaan painotan enemmänkin piirtämisen merkitystä 
kasvun yhtenä välineenä. Joudun kuitenkin tarkastelemaan kuvia, jolloin lähestymis-
tapani painottaa lapsen kulttuurista kuvallista kehitystä. Tällöin oppilaan kuvia tarkas-
tellaan persoonallisuuden, elinympäristön ja kulttuuritaustan näkökulmasta215. 

211.  Jokinen, Arto 2005. Kriittisen miestutkimuksen intensiivikurssi, Lapin yliopisto. 
212.  Hoikkala 1996, 365. 
213.  Räsänen 2008, viittaa mm. Viktor Lowenfeldin 1947/1987 ja Rhoda Kellogin 1959/1970 tut-

kimuksiin. 
214.  Räsänen 2008, 45. 
215.  Ks. Efland 2002. 
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Salmisen lapsen kuvailmaisunkehitystä käsittelevissä kirjoituksissa 1980 -luvun lo-
pulla ja 1990 -luvun alussa on nähtävissä ikäkausimalleihin pohjautuva lähtökohta. 
Hänen ajattelunsa kuitenkin painottaa lapsen omaa tekemistä: ”Voidakseen ymmärtää 
ja hallita jotakin lapsen täytyy rakentaa se itse, keksiä maailma uudelleen.” Lapsen 
piirtäminen on lapselle oman todellisuuden luomista.216 Seuratessaan oman poikan-
sa kuvailmaisun kehittymistä hän konkretisoi aikansa taidekasvatuskeskustelua, jossa 
olivat mukana myös pienet lapset, toisin kuin tällä vuosituhannella, jolloin keskustelu 
painottuu yläkoulu- ja lukioikäisiin nuoriin. 

Kuvailmaisun kehityksen ikäkausimallien mukaan tutkimukseni ikäryhmän poiki-
en kuvailmaisun kehityksessä tapahtuu siirtyminen spontaanista kuvailmaisusta kohti 
visuaalisesti uskottavampaa kuvaa. Spontaanissa kuvassa lapsi viestii omaa ideaansa, 
jota hän tehostaa kuvaan liittyvällä kertomuksella. Ensimmäisen ikävuosikymmenen 
lopulla nämä kuvat alkavat tuntua riittämättömiltä, ja lapsi haluaa kuvata kohteen vi-
suaalisesti uskottavasti ilman selityksiä. Tällöin lapsi alkaa tajuta, että toisten ihmisten 
näkökulma poikkeaa hänen omastaan. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa oma minä ale-
taan nähdä uudella tavalla.217 Tutkimukseni kiinnittää huomioni poikien spontaanien 
kuvien tekemisprosessiin ja piirustusten merkityksiin pojille itselleen. 

Rudolf Arnheim on lähestynyt lasten kuvallista ilmaisua kognitiivisten prosessien 
kautta. Hänen mukaansa havaitseminen on kognitiivista toimintaa.218 Havaintomaa-
ilman kehittyminen on keskeistä tutkimukseni ikäryhmän pojilla, koska kokemuk-
set ympäristöstä laajenevat päivittäin. Salmisen havaintojen mukaan kuvallisessa 
ilmaisussaan lapsella ei ole vielä tässä vaiheessa taiteellisia päämääriä219. Lapsi voi kyllä 
leikkiä taiteilijaa, mutta silloin hän käsittelee ympäristöstään saamaa kuvaa taiteili-
juudesta. Moniaististen kokemusten hankkiminen ja niiden käsitteleminen erilaisten 
visuaalisten keinojen avulla on kokemukseni mukaan tärkeimpiä kuvataideopetuksen 
tehtäviä pienen lapsen elämässä. Ympäristöön tutustuminen ja siellä leikkiminen ovat 
poikien näkökulmasta fyysistä toimintaa, joka pitää oppimismotivaatiota yllä. Lapsen 
kasvussa moniaistinen liikkuva toiminta on mielikuvien kehittymisen perusta, joka on 
keskeinen luovan toiminnan ajattelumuoto. 

Kokemuksen kautta syntyneen havaintomaailman laajeneminen edellyttää hah-
mottamiskyvyn kehittymistä. Osien ja kokonaisuuksien välisten yhteyksien ymmärtä-
minen vaatii erittelevän ja yhdentävän hahmottamistavan vuorottelua220. Tämä vaatii 
pitkäaikaista harjoittelua ja kokeilua, jota erityisesti visuaalis-spatiaaliset pojat harjoit-

216.  Salminen 2005, 52. 
217.  Salminen 2005, 61. 
218.  Parsons 1998, 80–91. 
219.  Salminen 2005, 55. 
220.  Ks. Arnheim 1969. 
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televat piirtäessään. Yksinkertaisenkin kohteen kuvaaminen vaatii näköhavaintojen 
erittelemistä ja yhdistämistä, kykyä luoda rakenteellisia vastaavuuksia piirrettävän koh-
teen ja kaksiulotteisen piirroksen välille, motorisia taitoja sekä tietoa piirustusvälineen 
ja -materiaalin mahdollisuuksista ja rajoituksista. 

Lasten kuvat Brent Wilsonin mukaan heijastavat kulttuurin sosiaalisia sopimuksia, 
jotka lapset oppivat jäljittelemällä221. Kuvat syntyvät kuvista222, jolloin lapset oppivat 
kuvan tekemistä seuraamalla muita lapsia, aikuisia sekä tutkimalla ympäröivää kuva-
kulttuuria. Pojat harjoittelevat ja käsittelevät kuvissaan kehittyvää minuuttaan. Tällöin 
ei ole tärkeää kuvata kohdetta realistisesti, vaan riittävän ymmärrettävät kuvamerkit 
riittävät. Kuvataideopetuksessa on mielenkiintoista huomata, että pojat eivät ota vaikut-
teita kuviinsa tytöiltä, vaikka mahdollisuus siihen olisi. Poikien kuvat syntyvät vuoro-
vaikutuksessa tämän päivän kuvamaailman ja median luoman kuvakulttuurin kanssa. 
Kuvamaailma antaa pojille viestejä myös maskuliinisuudesta. Kun sosiokulttuurisia vai-
kutuksia pidetään lapsen kehityksen kannalta olennaisina, voidaan lapsen kuvailmaisun 
kehitystä tarkastella myös sukupuolen ja muiden sosiaalisten erojen kautta. Lapsen 
ajatellaan rakentavan kuviensa avulla identiteettiään223. Mikäli pojat eivät saa testata ja 
kokeilla näkemiään erilaisia maskuliinisuuden ilmenemismuotoja omissa piirustuksis-
saan, vahvistaa se hegemonisen maskuliinisuuden kapeita rajoja. Kuvataideopetuksen 
aiheiden valinta tyttöjen estetiikasta käsin vahvistaa sukupuolistereotypioita, jossa taide 
on tyttöjä eikä poikia varten. 

Kuvallisen kehityksen sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan lasten kuvat ovat 
useimmiten kertomuksia, jotka liittyvät lapsen elämään224. Kuvallinen ilmaisu toimii 
kommunikaatiokeinona, jolla kerrotaan omista havainnoista ja kokemuksista. Tällöin 
painotetaan kuvallisen kehityksen vuorovaikutusta sosiaalisen ympäristön kanssa. An-
na Kindler ja Bernard Darras ovat kehittäneet kuvallisen kehityksen monikanavaista 
mallia, jossa he tarkastelevat lasten kuvia niiden käyttöyhteyden ja tarkoituksen poh-
jalta. Heidän mukaansa lapsilla on yhtä aikaa käytössä useita rinnakkaisia kuvakielen 
järjestelmiä, joita he käyttävät sen mukaan mitä haluavat ilmaista sekä missä ja kenen 
kanssa he kuviaan tekevät. Taide on tällöin avoin käsite, joka rinnastuu sosiaalisuutta 
painottaviin taidesuuntauksiin. Lasten kuvat sisältävät myös ääntä ja liikettä, jolloin ne 
muistuttavat esimerkiksi performanssia, dadaa ja poptaidetta225. 

221. Wilson 1997, 80–93. 
222.  Taidehistorioitsija Ernst Gombrichin (1960/2002) näkemys kuvallisten traditioiden vaiku- 

tuksista. 
223.  Räsänen 2008, 53. 
224.  Wilson 1997, 82. 
225.  Kindler & Darras 1997, 16–44. 
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Kuvan 1 ensimmäinen piirros on syntynyt tutkimusprosessin aikana. Piirrokses-
sa poikaryhmä ilmaisee omaa merkitystään ja tarkentaa paikkaansa kuvataidehar-
rastuksessa. Kuvassa PV -ilmapallot (tarkoittaa Poika Voimaa) kulkevat onnistuneesti 
useiden kenttien läpi väistäen eteen tulevia ammuksia. Piirroksella pojat loivat tuntiti-
lanteeseen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 

Kun lapsen kuvat ymmärretään kommunikaatiokeinona, tulee niitä tarkastella 
kokonaisvaltaisesti ja huomioida erilaiset ilmaisukanavat. Sukupuolierot lasten pii-
rustuksissa näkyvät kuvien rakenteessa ja aihevalinnoissa. Kuvataidekoulussa piirtä-
minen on yksi poikien suosituimpia tekemisen muotoja, jonka ymmärrän ajatteluksi. 
Kehittyessään alaluokkalainen lapsi muodostaa suhdettaan maailmaan ja itseensä. Kun 
pojat kuvaavat kokemuksiaan, heidän piirustuksistaan näkyvät elinympäristön visuaa-
lisen maailman kuvat ja mallit, kuten kuvan 1 toinen piirros osoittaa. 

Macmillanin mukaan pojilla on kyky synnyttää mielikuva liikkeestä ja muodon 
muutoksesta226. Sarjakuvien ja tietokonepelien suosio poikien elämässä voidaan ym-
märtää myös niiden visuaalisen liikkeen kautta, mikä vastaa visuaalis-spatiaaliseen 
maailmanhahmottamistapaan. Poikien piirustuksissa on nähtävillä kuvaan liittyvät 
kertomukset, jotka kuvataan kokonaisuudessaan. Kun piirtämisen lähtökohta on tari-
na tai kertomus, on se täynnä liikettä ja ääntä. 

Räsäsen mukaan erityisesti pienten lasten opetuksessa tulisi korostaa kuvailmaisun 
sosiokulttuurisia merkityksiä ja kuvan tekemisen vuorovaikutuksellista luonnetta sekä 
oppilaiden että lasten ja aikuisten välillä227. Molempien sukupuolten kehityksen vah-
vuuksien huomioiminen kuvataideopetuksessa tasapuolisesti säilyttää myös poikien 
kiinnostuksen kuvan tekemistä kohtaan. Tämä tarkoittaa karkeamotoriikan, liikunnal-
lisuuden, avaruudellisen hahmottamiskyvyn ja kaverisosiaalisuuden huomioimista. 

226.  Macmillan 2006, 122–123. 
227.  Räsänen 2008, 56. 

Kuva 1. Poikien piirustuksia 
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4 POJAT JA VANHEMMAT TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Tutkimukseni alkuasetelman muotoutumista ohjaa työvuosieni aikana syntynyt ko-
kemustieto. Rauhalan mukaan ihminen ohjaa todellistumistaan esiymmärryksensä 
rajoissa. Tällöin esiymmärrys rajaa ihmisen valintoja, mutta tulkkiutumista tapahtuu 
myös omien valintojen tuloksena.228 Nojautuen esiymmärrykseeni, joka on muotou-
tunut vuosien varrella sekä päivähoidossa että kuvataidekoulussa, hahmotin tulevan 
tutkimuskenttäni. Tutkimuksen lähtökohtien hahmottaminen Bengt Starrinia mu-
kaillen (kuvio 2) selventää tutkimukseni alkuasetelman jäsentymistä. Sijoitin suunnit-
telemani tutkimuskentän pojan harrastuksiin vaikuttavista ilmiöistä tutkimusaineiston, 
teorian ja todellisuuden välistä suhdetta ilmentävään kolmioon. Kolmion kärkien välillä 
on keskinäinen yhteys, ja tutkijana vaellan edestakaisin aineiston, teorian ja todellisuu-

228.  Rauhala 1995, 108. 

Kuvio 2. Tutkimuksen lähtökohtien hahmottaminen Starrinia mukaillen
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den välillä229. Hermeneuttisen maailmankäsitykseni mukaan saan esiymmärrykseni, 
tutkimushavaintoni, kokemukseni sekä näkökulmani vuorovaikutukseen tutkimuk-
seni teoreettisten näkökulmien kanssa. Alkuasetelmien muotoutumisessa ymmärtä-
minen tapahtui esiymmärryksen rajaamana, mutta aikaisemmat ymmärtämisyhteydet 
toimivat esiymmärryskaavion laatimisen perustana. 

Pohjoissuomalaisen pojan kuvataideharrastusmahdollisuuteen ajattelin vaikutta-
van lapsen elinpiirin ilmiöt. Jaoin ilmiöt perheen sisäisiin (kuviossa 2: kohdat 1–3) 
sekä ympäristöstä tuleviin ulkoisiin olosuhteisiin (kohdat 4–6). Sisäisiin harrastusvalin-
toihin vaikuttavat perheen taloudellinen tilanne (1), koska harrastustoiminta on mak-
sullista. Ajattelin myös miestradition, lähinnä isän ja isoisän tai muiden miespuolisten 
sukulaisten vaikuttavan pojan harrastusvalintoihin (2). Lisäksi perheen arvomaailma 
ja kasvatusperinne ohjaavat äidin ja isän poikaa koskevia valintoja (3). Ulkoiset vaiku-
tukset pojan harrastusmahdollisuuksiin näkyvät suomalaisessa miestraditiossa, jonka 
ymmärrän ympäristön asettamiksi odotuksiksi ja paineiksi (4). Ulkoisiin olosuhteisiin 
liitin myös pojan henkilökohtaiset kokemukset taidekasvatuksesta, lähinnä koulun kuva-
taideopetuksesta (5). Poikakulttuurin sisällä ajattelin ystäväpiirin vaikutuksen ohjaavan 
pojan kiinnostuksen kohteita (6). 

Kerätyt aineistot 

Tutkimustehtäväni on tehdä näkyväksi sekä poikien että vanhempien näkemykset pojan 
kuvataideharrastuksesta. Saadakseni molemmat näkemykset esille ja vuorovaikutukseen 
toistensa kanssa päätin tutkimukseni alussa kerätä aineistoni vuorotellen pojilta ja van-
hemmilta. Gadamerin mukaan oleminen, jota voidaan ymmärtää, on kieltä. Herme-
neuttinen kehä muotoutuu kielelliseksi kehäksi, missä dialogisuus ilmenee ihmisten 
puheessa, mutta voi olla myös tekstiä.230 Keräämällä aineistot vuorotellen molempien 
kohderyhmien kanssa vein edellisiltä haastateltavilta nousseita teemoja seuraaville haas-
tateltaville. Näin kykenin vähentämään kierros kierrokselta omia ennakkokäsityksiäni 
tutkittavasta ilmiöstä. Keräämällä aineistoni vuorotellen molempien kohderyhmien 
kanssa avautui poikien vähäinen kiinnostus kuvataideharrastusta kohtaan sekä poiki-
en että vanhempien näkökulmasta. Samanaikaisesti oma ymmärrykseni tutkittavasta 
ilmiöstä lisääntyi tutkimusprosessin edetessä. 

Aineistonkeruun lähtökohtana pidin todellisen elämän kuvaamista, jolloin lähes-
tyin poikien kuvataideharrastusta kokonaisvaltaisesti. Hannu Heikkisen ja Jyrki Jyr-
kämän mukaan toimintatutkimuksessa tutkimustehtävä, teorianmuodostus, aineiston 

229.  Starrin & Larsson & Dahlgren & Styborn 1991, 32; ks. myös Anttila, Pirkko 2000, 135–139.
230.  Gadamer 2004, 79–125. 
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keruu ja tulkinta tapahtuvat vähitellen ja muotoutuvat joustavasti tutkimuksen edetes-
sä231. Monimenetelmällinen aineistoni syntyi tutkimusprosessin edetessä, koska jokainen 
toteutettu aineistonkeruukierros vaikutti seuraavan kierroksen tutkimusasetelmaan. 

Aineiston kronologinen kerääminen (kuvio 3) esittää aineiston keräämisjärjestyksen. 
Kuviossa on neliöllä merkitty tutkimuksen poikien kanssa toteutettu aineisto ja ympy-
rällä vanhemmilta kerätty aineisto. 

Tutkimukseni alussa Rovaniemi ja Rovaniemen maalaiskunta olivat vielä erillisiä 
kuntia. Yhdistyminen uudeksi Rovaniemen kaupungiksi tapahtui vuoden 2006 alussa. 
Rovaniemi on pinta-alaltaan laaja kunta, johon kuuluvat ydinkeskusta, tiheään asutut 
kaupunginosat sekä ympäröivä maaseutu kylineen. Selvyyden vuoksi puhun tässä tut-
kimuksessa Rovaniemen kaupungista, jota kuitenkin tekstissä tarkennan asuinalueen 
ominaisilla piirteillä. 

Kuvataidekoulun pojat – ensimmäinen aineisto 

Tutkimuksen aineistonkeruun aloitin haastattelemalla kuvataidekoulun poikia232 
keväällä 2005 (kuvio 3). Luvat haastattelujen suorittamiseen kuvataidekoululla sain 
Rovaniemen koulutoimen johtajalta Risto Kuoksalta (liite 1). Lisäksi pyysin luvat 
haastatteluihin osallistumisesta lasten vanhemmilta sekä suostumukset haastateltaviksi 
pojilta itseltään. Asettamalla poikien kuvataidekokemukset ensimmäiseksi aineiston-
keruutehtäväkseni sain lapsen näkökulman kivijalaksi tulevaan tutkimusprosessiin. 

231.  Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25–56. 
232.  Luvat poikien haastattelujen suorittamiseen sain Rovaniemen kaupungin koulutoimen johta- 

jalta. Lisäksi pyysin myös pojan oman suostumuksen. 

Kuvio 3. Aineiston kronologinen kerääminen 
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Lapsilähtöinen ymmärtäminen sekä lapsille ominaisten toimintatapojen huomioimi-
nen on keskeistä päivähoitotyössä, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja osal-
listujana. Samoin ymmärrän lapsen myös taidekasvatustyössä. Poikien haastattelun 
tavoitteena oli saada selville, miksi he harrastavat edelleen kuvataidetta ja mitkä seikat 
pitävät heidät harrastuksensa parissa. 

Tutkimustilanteessa haasteeksi nousee, miten tavoitan ja saan näkyville poikien 
kuvataideopetukselle asettamat vaatimukset233. Ryhmähaastattelua aineistonkeruu-
muotona pidetään hyvänä tiedonkeruumuotona lapsia haastateltaessa, koska ryhmän 
tuki vähentää osallistujien keskusteluarkuutta234. Gadamerin mukaan yhteisen kielen 
avulla saamme yhteisen kokemuksen, jota kautta voimme toisiamme ymmärtää235. 
Työvuosieni tuoma kokemus lasten kanssa on opettanut minut ymmärtämään lasten 
puhetta ja keskustelemaan heidän kanssaan. Tämän vuoksi koin haastattelutilanteet 
poikaryhmien kanssa luonnollisina tilanteina. 

Toteutin ryhmähaastattelut pääosin ryhmä kerrallaan kuvataidekoululla oppituntien 
päätteeksi. Näin se oli perheille helpoin järjestää, ja tuntitilanne oli pojilla tuoreessa 
muistissa. Yksi haastatteluryhmä oli sekaryhmä, joka koostui eri-ikäisistä ja eri ryhmis-
sä olevista pojista. Koulun 28 pojasta haastatteluissa oli mukana 26 poikaa. Heistä 15 
oli tutkimuksen ikäryhmästä ja 11 oli vanhempia (taulukko 1 s. 83). Kuvataidekoulun 
poikien haastattelussa ovat mukana myös tutkimuksen ikäryhmää vanhemmat pojat, 
koska heidän haastatteluistaan ilmenevät pitkän aikavälin kokemukset kuvataidehar-
rastuksesta. Siten kykenin tarkentamaan niitä syitä, joiden vuoksi he ovat jatkaneet 
harrastusta. Haastattelemalla pelkästään poikia pyrin minimoimaan omaa sukupuolis-
tavaa käyttäytymistäni. Keskittymällä poikiin sain heidän vaatimuksensa kuvataide-
opetuksen ja oppimisen keskiöön. Haastattelutilanne ei sallinut vertailua sukupuolten 
välillä. 

Kuvataidekoulun poikien haastattelutilanteissa oli piirteitä sekä teemahaastattelusta 
että avoimesta haastattelusta. Avoimessa haastattelussa saadaan selville haastateltavan 
ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan, kuin ne tulevat keskuste-
lussa aidosti esille236. Koin kuitenkin, että varsinkin lasten kanssa on syytä varmistaa 
haastattelutilanteen onnistuminen ennalta suunnitelluilla tukikysymyksillä. Tältä osin 
haastattelutilanne muistutti teemahaastattelua. Valitsin haastattelutavaksi teemahaas-
tattelun, jossa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä, sen sijaan haastattelun 
aihepiiri ja teema-alueet olivat tiedossa237. Ensimmäisen teemahaastattelun ryhmä-

233.  Hirsjärvi & Hurme 2000, 128–132. 
234.  Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 207. 
235.  Gadamer 2004, 95. 
236.  Hirsjärvi ym. 2000, 205. 
237.  Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48. 
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haastattelurungon (liite 2) laadin esiymmärrykseni pohjalta. Kuvataideharrastukseen 
vaikuttavat asiat jäsensin pojan 

–  taustoihin 
–  sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
–  harrastuspaikkaan 
–  opetukseen. 
Taustakartoituskysymyksillä hahmotin elinpiiriä koulun ulkopuolella, pojan omis-

ta, perheen sekä ystävien harrastuksista. Kuvataideopetuskysymykset kohdensin tunti-
tilanteisiin ja kokemuksiin niistä. Sosiaalisia suhteita kartoitin kysymyksillä kuvataide-
koulun ystävistä, tytöistä, omasta opettajasta sekä koulun muusta henkilökunnasta. 
Tässä kohdin kartoitin myös poikien kokemuksia toimia ryhmässä, jossa enemmistö 
on tyttöjä. Esitin kysymyksiä kuvataidekoulusta paikkana tavoitteena ymmärtää, mikä 
merkitys fyysisellä ympäristöllä on harrastusviihtyvyyteen. 

Jokainen ryhmähaastattelu alkoi poikien omilla kertomuksilla päättyneestä tun-
nista. Sain näin haastattelutilanteen haltuuni ja jokaisen pojan oman kokemuksen nä-
kyville. Henkilökohtaiset, tärkeät asiat nousivat esiin. Pidin huolen, että kaikki saivat 
vuorollaan kertoa oman kokemuksensa. Pääpaino tulevissa keskusteluissa oli niissä asi-
oissa, jotka nousivat poikien puheesta esille. Tarvittaessa tarkensin keskustelua omil-
la kysymyksilläni. Mitä nuoremmista haastateltavista oli kyse, sitä enemmän kerroin 
esimerkkejä tuntitilanteista, jotta lapset saisivat kosketuksen esittämiini kysymyksiin. 
Poikien mielestä vaikeiden kysymysten kohdalla annoin yleensä kaksi vaihtoehtoa, joi-
den taustalla olivat edellisten poikaryhmien haastattelukerroilla esille tulleet asiat. An-
tamistani vaihtoehdoista huolimatta pojat saattoivat vastata myös niiden ulkopuolelta. 
Nauhoitin ryhmähaastattelutilanteet ja pyrin suorittamaan ne 30 minuutissa, jotta 
keskustelut pysyisivät tuoreina eikä väsymys vaikuttaisi vastauksiin. 

Klopit kiertoradalle -projektin vanhemmat – toinen aineisto 

Vanhempien aineistonkeruun aloitin haastattelemalla Klopit kiertoradalle -projektissa 
mukana olleiden poikien vanhempia. Lähestyin perheitä kirjeitse (liite 3). Haastattelut 
suoritin perheiden kotona ennen lomakauden alkua kesän 2005 alussa (vertaa kuvio 3). 
Valitsin heidät haastateltavikseni, koska perheillä ei ennen Klopit kiertoradalle -pro-
jektia ollut aikaisempaa kosketusta kuvataideharrastukseen. Tavoitteeni oli kartoittaa 
vanhempien kokemuksia kyseisestä projektista. Hermeneuttisen maailmankäsitykseni 
mukaan ajassa ja tilassa etenevää kehämäistä kokemusten sarjaa ihminen välittää ja jär-
jestää arjen mielekkääksi kokonaisuudeksi kielen avulla238. Ajattelin, että vanhemmat 

238.  Berger & Luckmann 1994, 30–39.
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olivat joutuneet pohtimaan poikiensa harrastuksia, koska harrastuskokemus oli ollut 
pojille myönteinen. Projektin päättymisestä haastattelujen suorittamiseen oli kulunut 
vuosi, joten tärkeimmät kokemukset olivat ehkä jääneet vanhempien mieleen. 

Käytän tutkimustekstissä myös käsitettä perhe puhuessani vanhemmista. Tämän 
päivän perheet ovat monenlaisia. Perhe yksikkönä on lapsen lähipiirissä se paikka, jossa 
häntä koskevat päätökset tehdään. Osa myöhemminkin toteutettavista aineistonkeruu-
kierroksista oli sellaisia, joissa toinen vanhempi edusti perhettä tai perheen muoto ei 
käynyt haastattelusta ilmi. 

Klopit kiertoradalle -projektin vanhempien haastattelussa mukana olleet vanhem-
mat olivat entisen maalaiskunnan puolelta ja haastateltavat perheet asuvat noin 10 
kilometrin säteellä ydinkeskustasta eri kaupunginosissa. Projektissa oli mukana seitse-
män perhettä, joista tutkimukseen tavoitin viisi. Neljässä haastattelussa mukana olivat 
molemmat vanhemmat, ja yhdessä oli äiti (taulukko 2 s. 83). Koulutukseltaan van-
hemmat olivat korkeakoulututkinnon, keskiasteen ja ammattikoulututkinnon suorit-
taneita. 

Parihaastattelu on yksi ryhmähaastattelun alamuoto, jota käytetään mm. lapsia, 
nuoria ja lasten vanhempia haastateltaessa239. Pidin tärkeänä saada haastateltaviksi po-
jan kanssa elävät aikuiset, koska tälle kierrokselle asetin tavoitteeksi saada vanhemmat 
keskustelemaan avoimesti keskenään. Vanhemmilla oli kuvataideharrastuksesta poi-
kansa kautta kokemus, josta pyysin heitä kertomaan. Haastattelutilanteen tueksi laadin 
teemahaastattelurungon (liite 4). Laadin haastattelun teemat sekä esiymmärryskaavion 
(kuvio 2) että kuvataidekoulun poikien haastatteluista saamaani tietoon pohjautuen. 

Olin vanhemmille projektin ajoilta ennestään tuttu, jonka vuoksi arvelin heidän 
ottavan minut vastaan kotonaan. Koti on intiimi paikka, jossa minä haastattelijana 
olin ulkopuolinen. Menemällä perheiden reviirille ajattelin vanhempien turvallisuuden 
tunteen säilyvän haastattelutilanteissa. Klopit kiertoradalle -projektin aikana suhteeni 
vanhempiin oli ollut opettaja-vanhempisuhde. Nyt lähestyin heitä tutkijana, joten oli 
vaarana, että vanhemmat puhuvat sellaisista asioista, joita olettivat minun haluavan 
kuulla. Pekka Sulkusen mukaan tutkija on kiinnostunut haastateltavien mielipiteistä ja 
kulttuurisista jäsennyksistä. Näissä tilanteissa haastattelija voi vähentää omaa rooliaan 
ja vaikutusvaltaansa sallimalla haastateltavien keskustella keskenään.240 Haastatteluti-
lanteissa vanhemmat kykenivät yhdessä muistelemaan kyseistä projektia sekä tuke-
maan ja rohkaisemaan toinen toistaan puhumaan aiheesta. 

Koin haastattelutilanteet luonnollisina tilanteina, koska päivähoidossa päivittäiset 
keskustelut vanhempien kanssa olivat olennainen ja merkittävä osa työtäni. Roolini tut-
kijana haastattelutilanteissa vaati minulta kuitenkin uutta asennoitumista tilanteeseen. 

239.  Hirsjärvi ym. 2000, 206. 
240.  Sulkunen 1990, 264. 
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En ollut enää kasvattajan ja auktoriteetin roolissa vaan tutkijana utelias kuulemaan 
vanhempien kokemuksia ja ajatuksia. Mukanani olevilla tukikysymyksillä varmistin 
roolini säilymisen tutkijana. Tarkoitukseni oli saada vanhemmat keskustelemaan kes-
kenään ja muistelemaan Klopit kiertoradalle -projektin tapahtumia ja vaikutuksia poi-
kansa elämään. Ensimmäisissä haastatteluissa roolini ja ohjaavat kysymykseni olivat 
liian keskeisellä sijalla, mutta vähenivät haastattelukertojen lisääntyessä. Vanhemmat 
esittivät myös minulle kysymyksiä, ja varsinkin ensimmäisillä kerroilla koin olevani 
hetkittäin yksi keskustelija ryhmässä. Haastattelujen edetessä oma osallistumiseni vä-
heni. Otin seuraavissa haastattelutilanteissa mukaan edellisten perheiden ajatuksia, 
jolla sain uusia näkökulmia keskusteluun ja perheet eräänlaiseen vuorovaikutukseen 
keskenään. 

Haastattelutilanteista muodostui alkujännityksen mentyä keskustelutilanteita, 
joissa vanhempien omat aiheet ja esittämäni kysymykset veivät keskustelua eteenpäin. 
Tukikysymykseni kohdentuivat vanhempien sukupuolikäsityksiin, perheen ja pojan 
muihin harrastuksiin, taiteeseen ja taidekasvatuskokemukseen. Turvallisen haastattelu-
tilanteen syntymiseen vaikuttivat aikaisemmat tapaamisemme projektin ajalta. Pelkoni 
tuttuuden haitallisista vaikutuksista haastatteluihin osoittautui aiheettomaksi. Van-
hempien keskinäiset keskustelut käynnistyivät luontevasti, koska heillä oli tilanteessa 
toistensa tuki, ja olin heille entuudestaan tuttu henkilö. Ainoastaan yhden perheen 
kohdalla jäin miettimään vanhempien mielipiteiden totuudenmukaisuutta, sillä kes-
kustelussa oli kuultavissa asioita, joita keskustelijat olettivat minun haluavan kuulla. 

Tämän aineistonkeruukierroksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miksi vanhem-
mat eivät ole aikaisemmin ohjanneet poikiaan kuvataideharrastuksiin, sekä millaisena 
he kokivat kyseisen projektin. Haastatteluista muodostui reilun puolen tunnin mittai-
sia keskusteluja. En pyrkinyt keinotekoisesti pidentämään haastattelutilannetta, koska 
ajattelin vanhempien ensisijaisesti puhuvan tärkeimmistä mieleen jääneistä kokemuk-
sistaan. 

Lumenveistotapahtuma alakoululla – kolmas aineisto 

Kolmas aineistonkeruukierrokseni oli poikien kanssa toteutettava lumenveistotapahtu-
ma yhdellä kaupunkia ympäröivistä maaseutukylistä (vertaa kuvio 3: maaliskuu 2006). 
Luvan aineistonkeruun suorittamiseen sain palvelupäällikkö Tuovi Jussilalta (liite 5). 
Kuvataidekoulun poikien haastatteluaineistossa oli poikien harrastusvaatimusten li-
säksi poikien käsityksiä hyvästä kuvataideopetuksesta. Tässä vaiheessa aineistonkeruuta 
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päätin toteuttaa ja testata heidän vaatimuksiaan käytännössä. Tutkimukseeni tuli näin 
mukaan myös kuvataideopetuksen kehittämistyö. 

Toteutin lumenveistotapahtuman yhdessä tyttäreni Marika Vanhatapion kanssa. 
Projektin järjestäminen oli osa hänen erikoistumisopintojaan Rovaniemen Ammat-
tikorkeakoulussa, jossa hän opiskeli Kansainvälistä projektinhallintaa ja opintoihin 
kuului yhden projektin läpivieminen. Tyttäreni on itse käynyt alakoulunsa pienellä 
kyläkoululla, ja hänen omana tavoitteenaan oli lisätä pienten kyläkoulujen mahdolli-
suuksia erilaiseen oppimiseen. Hänen ehdotuksestaan suunnittelimme yhdessä tapah-
tuman, joka täytti hänen opintojensa vaatimukset ja minun väitöskirjatyön senhetkisen 
aineistonkeruuvaiheen. 

Tyttäreni huolehti käytännön järjestelyistä koululla, ja minä toimin lumenveistota-
pahtuman vetäjänä kuvataideopettajan roolissa. Projekti oli viikon mittainen opetuk-
sellinen kokonaisuus, jossa olivat mukana kaikki kyläkoulun noin 50 oppilasta. Tapah-
tumassa mukana olleista 21 pojasta tutkimuksen ikäryhmän poikia oli 16 (taulukko 1 
s. 83). Maanantaina pidin alkuinformaation kaikille koulun oppilaille. Kerroin heille 
tulevasta lumenveistoviikosta sekä tutkimuksestani, jonka vuoksi tapahtuma videoitiin 
ja valokuvattiin. Informaation jälkeen täytimme poikien kanssa osan lumimuoteista. 
Tiistaina kävimme täyttämässä tyttäreni kanssa lisää muotteja, ja keskiviikkona pojat 
täyttivät viimeiset muotit opettajansa johdolla. Samanaikaisesti oppilaat olivat valmis-
taneet teknisentyön tunnilla lumenveistotyökaluja. Torstai oli koko koulun yhteinen 
veistopäivä, jonka aloitin poikien kanssa luonnosten tekemisellä ja jatkoimme veis-
tämällä. Koulun pojat olivat minun ohjauksessani, ja tyttöjä ohjasivat koulun omat 
opettajat. Perjantaiaamuna kävin poikien kanssa vielä läpi veistoksen tekemisen vai-
heita. 

Toteuttamani kaksi taideprojektia sisältävät tapaustutkimuksen toimintatutkimuk-
sellisia piirteitä, joista lumenveistotapahtuma oli ensimmäinen. Lumenveistotapahtu-
man tarkoitus oli kartoittava, jossa etsin sekä kuvataidekoulun poikien määrittelemiä 
että uusia näkökulmia poikien oppimiseen241. Aineiston kerääminen kohdentui poiki-
en toimintaan, jonka kuvaamisesta tutkimusapulaisena toimiva tyttäreni huolehti. 

Lumenveistostapahtuman monimetodisesti kerätty aineisto sisältää jokaisen päi-
vän tapahtumien ääninauhat, videot ja valokuvat. Kuvamateriaalissa ovat mukana 
poikaryhmien lumiveistosluonnokset ja valmiiden veistosten kuvat. Videot sisältävät 
yleiskuvaa opetustilanteista, joka on tyttäreni tallentamaa. Itse tallensin tapahtumat 
valokuvaamalla, jolloin tässä materiaalissa on subjektiivisempi näkökulma tapahtumi-
en kulusta kuin videotaltioinnissa. 

Ääninauhat sisältävät suunnittelun, veistotapahtuman ja reflektoinnin opetusta-
pahtumat. Nauhuri oli povitaskussani, joten äänitallenteet sisältävät myös omia kes-

241.  Ks. Hirsjärvi ym. 2000, 136. 
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kustelujani ryhmien kanssa. Nauhoituksissa ovat mukana huomioni, kommenttini 
ja puhetta tilanteiden kulusta, koska oppimisympäristöt olivat laajoja ja tutkittavia 
oli paljon. Nauhoitukset toimivat eräänlaisina puhuttuina kenttämuistiinpanoina. 
Aineistossa on lisäksi jokaisen päivän jälkeen kotona tekemäni tutkimuspäiväkirja-
merkinnät. Videot, valokuvat ja nauhoitukset tukevat toinen toistaan ja selventävät 
tapahtumien kulkua. Tutkimuspäiväkirjamerkinnät toimivat päivittäin eräänlaisina 
reflektion muotoina, joissa nostin esille kunakin päivänä mieltäni eniten askarrutta-
neet asiat tai ilmiöt. 

Haja-asutusalueen vanhemmat – neljäs aineisto 

Taustaoletuksissani (kuvio 2) pojan elinpiirin ja elämismaailman ilmiöt ovat keskei-
sessä asemassa vaikuttamassa harrastuksiin, minkä takia oli tärkeää saada aineistoon 
näkyville asuinpaikan vaikutus poikien harrastusmahdollisuuksiin. Tämän vuoksi 
valitsin seuraavan vanhempien aineistonkeruukierroksen haastateltavat perheet haja-
asutusalueelta (vertaa kuvio 3: maaliskuu 2006). 

Neljännen aineistoni keräsin yhdellä kaupunkia ympäröivistä kylistä. Matkaa 
kaupunkikeskustaan on noin 20 km. Kylä on tyypillinen haja-asutusalueen maaseutu-
taajama, joka sijaintinsa ja elinkeinorakenteen muutoksen myötä kehittää itseään vireäk-
si ja elinvoimaiseksi. Tälle aineistonkeruukierrokselle asetin tavoitteeksi saada näkyville 
poikien todelliset harrastukset ja niihin liittyvät valinnat. Kyläkoulun oppilaiden van-
hemmat valitsin haastateltaviksi myös sen vuoksi, koska olin toteuttanut kylän alakou-
lulla poikien aineistoon liittyvän lumenveistotapahtuman. 

Kyselylomake (liite 6) tälle aineistonkeruukierrokselle tuntui luontevalta vaihto-
ehdolta. Näin tavoitin kaikki kyseisen kylän lapsiperheet, joilla on alakouluikäisiä 
lapsia. Kysymysten laatimisen lähtökohtana olivat aikaisemmat aineistonkeruukier-
rokset, joista erityisesti Klopit kiertoradalle -projektin vanhemmille suorittamani 
haastattelu ja siitä tehty tulkinta ohjasivat kysymysten suunnittelua. Hermeneuttisessa 
tutkimusotteessa aineisto, teoria ja todellisuus käyvät keskinäistä vuoropuhelua, jolloin 
tutkijana minulta vaaditaan jatkuvaa herkkyyttä ja avoimuutta jo kerättyyn aineistoon 
ja olemassa oleviin teorioihin. Varton mukaan hermeneuttinen kehä lähtee liikkeelle 
tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin niiden oivaltamiseen ja ymmärtämiseen242. 

Välitin kyselylomakkeet perheille oppilaiden kautta, koska arvioin näin saavutta-
vani mahdollisimman suuren vastausprosentin, mikä sitten toteutuikin. Sisaruksille 
pyysin opettajia antamaan yhden yhteisen kaavakkeen. Puolet perheistä (27 perhettä) 
vastasi kyselyyn. Koulun 54 oppilaasta poikia oli puolet. Vastauksissa poikia oli 22 

242.  Varto 1992, 77. 
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perheessä ja viidessä oli pelkästään tyttöjä, joten lähes kaikki poikaperheet vastasivat 
kyselyyn. Lapsia vastanneiden perheissä oli yhteensä 68, joista poikia oli 33. Osa po-
jista oli tutkimuksen poikien ikäryhmän ulkopuolella (taulukko 2 s. 83). Otin tutki-
mukseen kuitenkin mukaan kaikki vastaukset, koska tavoitteena oli selvittää yleisellä 
tasolla, mitkä asiat vaikuttavat poikien harrastusmahdollisuuksiin. Kaavakkeen täytti 
perheissä 18 äitiä, yksi isä, molemmat vanhemmat vastasivat yhdessä kuudessa per-
heessä ja kaksi määrittelee itsensä joksikin muuksi eikä heidän suhteensa perheeseen 
käy vastauksista ilmi. 

Kyselylomakkeen heikkoutena pidetään vastausten pinnallisuutta eikä voida taata 
sitä, kuinka huolellisesti ja rehellisesti vastaajat suhtautuvat kyselyyn243. Tämä näkyi 
vastauksissa lyhyinä lauseina ja pitäytymisenä kysymyksille varattuun tilaan, vaikka 
kaavakkeessa oli lupa jatkaa kirjoittamista lomakkeen kääntöpuolelle. Tavoitteeni 
oli saada tietoa haja-asutusalueen poikien harrastuksista ja mahdollisuuksista valita 
ja vaikuttaa omiin harrastuksiinsa. Oletin vanhemmilla olevan lastensa kautta jotain 
kosketusta taidekasvatukseen, koska koululla pitämäni lumenveistotapahtuma oli ta-
kanapäin. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa, kuka perheessä päättää lasten harrastus-
toiminnasta ja miten tietoa eri harrastusmahdollisuuksista saadaan. Minkälaisia harras-
tuksia perheet pitävät pojilleen tärkeinä ja mitä pojat saavat tai voivat harrastaa. Lisäksi 
halusin tietää perheiden käsityksiä ja uskomuksia erilaisista taidealan harrastuksista. 
Avoimilla kysymyksillä, jotka kohdensin taiteeseen, halusin antaa perheille mahdol-
lisuuden puhua vapaasti ja omin sanoin taiteesta ja sen ilmiöistä, sillä Klopit kierto-
radalle -projektin vanhemmille taiteeseen liittyvät kysymykset olivat olleet vaikeita. 
Lisäksi annoin haastateltaville mahdollisuuden puhua niistä asioista, joita en osannut 
kysyä ja samalla sain vihjeitä seuraavan kierroksen strukturoidumpien kysymysten te-
koon. Yksi tavoite oli myös hahmottaa, onko erilaista olla poikana maaseudulla kuin 
kaupungissa ja miten kylän sijainti näkyi lasten harrastustoiminnassa. 

Tutkijanroolini oli erilainen verrattuna aikaisempiin tutkimustilanteisiin. Tällä 
aineistonkeruukierroksella pysyin tutkittavilleni vieraana ja ulkopuolisena kyselijänä 
vastakohtana erityisesti Klopit kiertoradalle -projektin vanhempien haastatteluille. 
Tutkimuksessani kysely tukee muuta aineistoa ja on aineistona merkittävä poikien 
harrastusvalintojen ymmärtämisen kannalta. Lomakekyselyn avulla saadaan kerättyä 
tietoa käyttäytymisestä ja toiminnasta sekä arvoista ja asenteista244. Perheiden usko-
mukset, käsitykset ja mielipiteet poikien harrastuksista ovat aineistossa näkyvillä. 

243.  Hirsjärvi ym. 2000, 189–200. 
244.  Hirsjärvi ym. 2000, 193. 
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Kuvataidekoulun ympäristötaidetapahtuma – viides aineisto 

Kokemuspohjaisen kuvataideopetuksen ja poikien mielekkään oppimisen tapoja tes-
tasin kolmipäiväisellä ympäristötaidetapahtumalla kuvataidekoululla seitsemästä kym-
meneen vuotiaiden poikien kanssa (aineistonkeruulupa, liite 5). Pyysin luvat myös 
vanhemmilta. Viidennen aineistonkeruukierroksen (vertaa kuvio 3: toukokuu 2006) 
tapahtuman ohjelman (liite 7) ja toteutuksen suunnittelin edellisillä kierroksilla saa-
mani tiedon ja kasvavan ymmärrykseni pohjalle. 

Tarjosin ympäristötaidetapahtumaa viikonloppukurssina ensimmäisen kerran 
kuvataidekoulun pojille jo syksyllä 2005. Koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi, 
siirsin tapahtuman seuraavaan kevääseen, jolloin suunnittelin kurssin pitemmälle 
ajanjaksolle. Olin jälleen tutkimukseni peruskysymyksen juurella: Miksi kuvataidealan 
tapahtumiin on vaikea saada poikia? Pohtiessani syitä osallistujien puuttumiseen mie-
leen nousivat seuraavat seikat. Vuodenaika oli väärä, koska koulut olivat juuri alkaneet 
ja kesän jalkapallokausi päättymässä. Poikien elämässä tekemistä ja tapahtumia oli 
runsaasti. Syksyisin perheet viettävät vielä viikonloppuja mökillä, koska marjakausi ja 
metsästys ovat parhaimmillaan. Kolme peräkkäistä päivää harrastuksen parissa yhtenä 
viikonloppuna olivat erään äidin mielestä liian paljon. Toinen äiti epäili tapahtumaan 
liittyvän pyöräilymatkan olevan liian pitkän. Toteutuneen kevään kurssin sijoitin pi-
demmälle ajanjaksolle, ja ehdin esitellä tapahtumaa pojille itselleen. Keväällä kurssille 
ilmoittautui yhdeksän poikaa, joista läsnä kunakin päivänä oli kahdeksan. Lisäksi ta-
pahtumassa oli mukana kenttäharjoittelua suorittava opiskelija Antti Stöckell Lapin 
yliopiston taidekasvatuksen laitokselta. 

Erona lumenveistotapahtumaan, jossa poikien suuri lukumäärä korosti ryhmän 
merkitystä oppimistilanteissa, asetin tälle tapahtumalle tavoitteeksi saada näkyville yk-
sittäisen pojan kokemuksen. Rajasin ympäristötaidetapahtumaan osallistuvien poikien 
lukumäärän enintään kymmeneen. Tapahtumaan osallistui yhdeksän poikaa (taulukko 
1 s. 83). Viidennen aineistonkeruukierroksen tavoitteena oli tarkentaa ja selventää 
kokemuspohjaisen taidekasvatusprosessin eri vaiheita. 

Lumenveistotapahtuman aineistonkeruun muodot havaitsin toimivaksi kokonai-
suudeksi saada näkyville poikien kuvataideopetuksen vaatimukset. Sen vuoksi käytin 
samoja menetelmiä myös toisessa tapahtumassa. Ympäristötaidetapahtuman aineisto 
koostuu videoista, valokuvista, ääninauhoista, poikien ja poikaryhmien tekemistä luon-
noksista ja töistä. Luokkatilanteissa ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä videokamera 
tallensi oppituntien kulut kokonaisuudessaan. Ulkona tapahtuvasta työskentelystä ei 
ole videokuvaa, koska minulla ei ollut mahdollisuutta käyttää tutkimusapulaista. Valo-
kuva-aineisto sisältää kaikilta kolmelta päivältä yksityiskohtaisia kuvia tuntitilanteista, 
poikien työskentelyä, syntyneitä luonnoksia, harjoitustöitä ja maalauksia. Ääninauhat 
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sisältävät kolmen päivän oppitunnit kokonaisuudessaan, jolloin nauhalle tallentui myös 
kahdenkeskeiset keskustelut poikien kanssa. Kolmannen päivän aloituskeskustelun ai-
kana nauhuri ei jostain syystä pyörinyt, joten tämän osan tapahtumat kirjoitin tun-
tien päätteeksi muistelemalla ylös. Ääninauhalle tallentui ulkotilanteessa jälleen paljon 
omaa puhetta, huomioitani ja alustavaa reflektointia tapahtumien kulusta. 

Sekä lumenveistotapahtuman että ympäristötaidetapahtuman ääninauhat sisältä-
vät piirteitä osallistuvasta kenttähavainnoinnista. Havainnoinnin etuna pidetään välit-
tömän ja suoran tiedon saantia ryhmän ja yksilön toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se 
sopii käytettäväksi lasten kanssa, koska he eivät osaa vielä kielellisesti ilmaista itseään 
tarkasti.245 Havainnointiaineistoksi ymmärrän myös luokassa kuvatut videotallenteet. 

Taajaman vanhemmat – kuudes aineisto 

Klopit kiertoradalle -projektin vanhempien sekä haja-asutusalueen vanhempien ai-
neistoissa taide, taidemaailman monenlaiset ilmiöt tai taidealan harrastukset ovat vain 
satunnaisesti näkyvillä. Tälle aineistonkeruukierrokselle asetin tavoitteeksi keskustel-
la vanhempien kanssa taiteesta ja kuvataidealan harrastuksista. Suoritin kuudennen 
aineistonkeruukierroksen jalkapalloa pelaavien poikien vanhemmille kaupungin eri 
urheilukentillä (vertaa kuvio 3: heinäkuu 2006). Samalla sain tutkimukseeni mukaan 
kaupungin keskustassa asuvat perheet, joilla periaatteessa on helpoimmat mahdolli-
suudet lähettää poikansa kuvataideharrastukseen. Näin ei kuitenkaan tapahdu. 

Suoritin haastattelut jalkapallokauden loppupuolella. Ajattelin harjoitusten seu-
raamisen olevan vanhemmille jo tuttua, minkä vuoksi uskoin heidän kiinnostuvan ai-
heestani ja suostuvan keskustelemaan kanssani. Luvan haastatteluiden suorittamiseen 
jalkapallokentillä sain paikallisten jalkapalloseurojen vastaavilta. Toteutin vanhempien 
haastattelut ryhmähaastatteluina kolmella Rovaniemen kentällä poikien jalkapallo-
harjoitusten aikana. Suoritin viisi haastattelukertaa, joissa kolmessa oli mukana yhtä 
aikaa kaksi perhettä ja kahdessa oli mukana yksi perhe. Perheellä tarkoitan edelleen 
sekä molempia vanhempia, joita oli mukana kolmessa tapauksessa että vain toista van-
hempaa. Näistä isä tai äiti oli haastateltavana viidessä tapauksessa (taulukko 2 s. 83). 

Tutkija-asetelmani oli jälleen erilainen verrattuna aikaisempiin aineistonkeruu-
kierroksiin. Nyt olin vanhemmille täysin tuntematon ja jalkapalloharrastuksen ulko-
puolinen haastattelija mutta haastattelutilanteessa fyysisesti läsnä. Haastatteluryhmis-
sä oli läsnä sekä yksittäisiä perheitä että useampia yhdessä. Perheet tunsivat toisensa 
poikien yhteisen jalkapalloharrastuksen kautta, minkä vuoksi haastattelutilanteissa oli 
välitön tunnelma. Haastatteluiden aluksi esittelin itseni kuvataidekoulun opettajaksi, 

245.  Hirsjärvi ym. 2000, 209–214. 
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esitin vanhemmille tutkimuslupani ja pyysin heitä keskustelemaan kanssani poikien 
pelin ajan väitöskirjatyöhöni liittyvästä poikien harrastustoiminnasta. Vanhemmat 
suostuivat keskusteluun helposti. 

Pallokenttien vanhempien haastattelun tavoitteena oli saada perheet keskustele-
maan poikiensa harrastuksista ja kuvataideharrastuksen mahdollisuudesta. Tein it-
selleni haastattelurungon (liite 8), jonka avulla johdattelin keskustelua haluamaani 
suuntaan. Haastattelurungon pohjana käytin aikaisempien aineistonkeruukierrosten 
tuloksia, ja ajatuksena oli ohjaavien kysymysten avulla saada perheet keskustelemaan 
taiteesta ja taidekasvatuksesta. Keskusteluaiheet rajasin poikien harrastuksiin ja sen 
ilmiöihin, vanhempien kuvataideopetuskokemuksiin, ja heidän käsityksiinsä yleises-
ti taidemaailman ilmiöitä kohtaan sekä siihen, miten vanhemmat näkevät poikansa 
luovuuden. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija kerää aineistoa päättämättä etukäteen, miten 
monta tapausta hän tutkii. Haastatteluja jatketaan niin kauan, kun ne tuottavat 
tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Aineisto on silloin riittävä, kun samat asiat 
alkavat kertaantua haastatteluissa. Tällöin saturaatio eli aineiston kyllääntyminen on 
saavutettu.246 Jalkapallokenttien haastattelujen edetessä viidennellä haastattelukerralla 
havaitsin, että vanhemmat puhuivat samoista asioista ja tutkimuskysymysten kannalta 
ei ilmaantunut enää uutta tietoa. 

Kaksiosainen aineisto 

Haastateltavien perheiden sekä tutkimukseen osallistuneiden poikien määrä kullakin 
kierroksella on yksinään pieni, mikä johtuu tutkimusaiheesta ja alueasukasmäärältään 
suhteellisen pienestä haja-asutuskunnasta. Prosessinomainen aineistonkeruutapa kui-
tenkin kasvattaa aineiston kokoa. Koko tutkimuksen poikien määrä on yhteensä 56 
(taulukko 1) ja tutkimuksen perheiden määrä 40 (taulukko 2).  

Monimetodisesti kerätty aineisto ja siitä saatava informaatio on koottu eri tavoin 
ja erilaisissa tilanteissa, jolloin prosessi mahdollisti tutustumiseni poikien kuvataide-
harrastukseen useasta näkökulmasta. Aineistonkeruuasetelmani mahdollistaa ilmiöi-
den vastakkainasettelua ja vertailua. Keräämisprosessin aikana kykenin korjaamaan 
ja tarkentamaan tutkimusasetelmaa kierros kierrokselta. Michael Pattonin mukaan 
monimetodisesti kerätyn aineiston koonnissa toteutuu tieto triangulaatio, joka lisää 
tutkimuksen luotettavuutta. Tieto triangulaatio tarkoittaa erilaisia ja eritavalla kerätty-

246.  Eskola & Suoranta 1998, 62–64. 
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jä aineistoja, jotka valottavat tutkimuskohdetta monelta suunnalta247. Aineistonkeruu-
prosessi paransi myös tutkijan taitojani. 

Kaksiosainen aineisto -taulukossa (taulukko 3) on tiivistetysti esitetty kerätyt ai-
neistot, keruumenetelmät, aineistojen koko sekä kunkin keruukierroksen merkitys 
aineistonkeruuprosessissa. Kyetäkseni tarkastelemaan poikien mielipiteitä ja vanhem-
pien näkemyksiä erotin poikien kanssa ja vanhempien kanssa keräämäni aineistot 
toisistaan. Kronologisesta keräämisjärjestyksestä poiketen esitän taulukossa poikien ja 
vanhempien aineistot omina kokonaisuuksinaan ilmentääkseni kaksiosaisen aineistoni 
merkitystä. Saadakseni aineistonkeruuprosessin aikana syntyneen kasvavan ymmär-
rykseni näkyville avaan tekstissä aineiston merkitys -sarakkeen. 

Poikien aineistot sisältävät tutkimuksessani poikien näkökulman kuvataidehar-
rastukseen ja kuvataideopetukseen. Kuvataidekoulun poikien ryhmähaastatteluilla on 
aineistossa kahtalainen merkitys. Ensiksi aineistossa on poikien näkemys hyvästä ku-
vataideopetuksesta, jota käytin poikien tarpeet huomioivan opetuksen suunnittelussa. 
Toiseksi poikien näkemykset kuvataideharrastuksesta käyvät vuoropuhelua vanhempi-
en aineistojen kanssa. Merkittäviksi huomioiksi tässä aineistossa nousevat liikkuminen, 
toisten poikien läsnäolo, työskentelyyn käytettävä aika sekä vaatimukset opettajasta ja 
oppimisympäristöstä. 

247.  Patton 1990, 187–188. 

Taulukko 1. Tutkimuksen poikien lukumäärä 

Taulukko 2. Tutkimuksen perheiden lukumäärä



84 poikavoimaa kuvataideharrastukseen

Taulukko 3. Kaksiosainen aineisto
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Tavoitteeni lumenveistotapahtumalle oli kartoittaa poikien oppimisen tapoja, 
jotka kuvataidekoulun pojat olivat määrittäneet kaverisosiaalisuudeksi, fyysisyydeksi, 
oppimisen iloksi sekä ryhmässä toimimiseksi. Projektin teoreettiseksi perustaksi asetin 
nykytaiteen prosessiluonteen mahdollisuudet toimia poikien mielekkään oppimisen 
tapana, jolloin opetuksen painopiste nostaa prosessin taiteeksi ja jättää lopputuloksen 
vähempiarvoiseen asemaan248. Poikien kehityksen vahvuudet huomioivana opetuksena 
liitin mukaan hahnilaisen pedagogiikan ydinajatukset, jotka huomioivat lapsen liikun-
nalliset ja toiminnalliset tarpeet sekä tuottavat kokemuksen turvallisessa yhteisössä249. 

Lumenveistotapahtuman yhteydessä kerätyn aineiston merkitys kasvoi tutkimuksen 
edetessä, koska se selvensi ja kirkasti omaa ajatteluani ja ymmärrystäni poikien tavasta 
olla poikia. He eivät olleet aikaisemmin olleet mukana vastaavissa taidekasvatusprojek-
teissa. Poikien kokemus taidekasvatustapahtumasta poikkeaa merkittävästi vanhem-
pien kuvataideharrastuskäsityksistä. Veistotapahtuman tärkeimmiksi asioiksi nousevat 
oppimisen ilo, fyysisyys ja yhdessä tekemisen merkitys poikien oppimistapahtumassa 
(kuva 2).       

Kokemuspohjaista kuvataideopetusta kehitin kuvataidekoulun poikien kanssa to-
teutetussa ympäristötaidetapahtumassa. Tarkensin prosessin eri vaiheita sekä kiinnitin 
erityistä huomiota suunnitteluun ja reflektointiin. Ryhmän pienuudesta johtuen ai-
neistossa on nähtävillä yksittäisen pojan kokemus tapahtuman aikana (kuva 3). 

Vanhempien aineistot sisältävät elinpiirin näkemyksiä poikien harrastustoimin-
nasta. Klopit kiertoradalle -vanhempien haastatteluaineistosta on kuultavissa tulevaan 
kuntaliitokseen liittyvää epävarmuutta sekä silloisia harrastustoiminnan mahdolli-
suuksia rajoittava kahden erillisen kunnan olemassaolo, mikä minun on huomioitava 
analyysivaiheessa. Tutkimuskysymysten kannalta aineisto antaa viitteitä vanhempien 
arvoista ja asenteista taidetta ja poikien taideharrastusmahdollisuuksia kohtaan. 

248.  Sederholm 2006, 50–58. 
249.  Telemäki 1998a, 12–19. 

Kuva 2. Poikien oppimisen peruslähtökohta 
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Haja-asutusalueen vanhempien aineistosta käyvät ilmi elinpiirin asettamat rajat ja 
mahdollisuudet poikien harrastamiseen. Kysymykset, jotka kohdistuivat harrastustoi-
mintaan, oli koettu helpoiksi, ja niihin oli vastattu huolellisesti ja perustellen. Kylän 
koululla suorittamani lumenveistotapahtuma ei näy vastauksissa ollenkaan. Mainin-
nat taiteesta ja taideharrastuksista ovat kyselyssä satunnaisia. Aineistossa ovat näkyvillä 
poikien sen hetkiset harrastukset. 

Viimeinen haastatteluaineisto taajamien vanhemmille täsmentää ja tarkentaa ai-
kaisempia aineistoja. Vanhemmat keskustelivat harrastusten vaikutuksista perheiden 
arkeen, harrastusten kustannuksista ja paikkakunnan harrastustarjonnasta. Tämän ai-
neiston merkittävimmäksi asiaksi nousee sukupuolen ja taiteen kautta käyty keskuste-
lu poikana olemisesta. 

Analyysit ja tulkinnat 

Jatko-opintojeni aikana250 minulle selvisi toimintatutkimuksen eräs tärkeä piirre, jonka 
mukaan tulosten analysointia tapahtuu koko tutkimusprosessin ajan. Myös tutkimus-
kirjallisuus korosti tätä piirrettä251. Hyödynsin tätä toimintatutkimuksellista piirrettä 
aineistonkeruuprosessissa. Litteroinnit ja ensimmäiset analyysit suoritin heti jokaisen 
keräämäni aineistokeruukierroksen päätyttyä. Ymmärsin toisiaan seuraavat keruu-
kierrokset ikään kuin hermeneuttisena prosessina, jolloin vähittäinen ymmärtäminen ja 
tulkinta avautuivat kierros kierrokselta. Analysoimalla jokaisen aineistokokonaisuuden 
ennen seuraavaa keruukierrosta kykenin tarkentamaan ja kohdentamaan seuraavan 
kierroksen tavoitteita ja tutkimusmenetelmiä. Tämä käytäntö osoittautui hyödylliseksi 
keinoksi hallita laajaa tutkimusaineistoani. 

250.  Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitos sekä menetelmätieteiden laitos vuosina 2004–2009. 
251.  Ks. esim. Heikkinen 2006; Anttila, Pirkko 2005; Suojanen 1992. 

Kuva 3. Yksittäisen pojan kokemus 
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Suoritin tutkimukseni alussa sekä kuvataidekoulun poikien haastattelun että 
Klopit kiertoradalle -vanhempien haastattelun taustahaastatteluina tuleville aineisto-
keruukierroksille. Näiden aineistojen analyysin jälkeen huomasin niiden sisältävän 
tutkimuskysymysten kannalta merkittävää tietoa tutkimusaiheesta sekä avaavan kes-
kustelua poikien ja vanhempien välille. Sen vuoksi käsittelin niitä jatkossa ensimmäi-
sinä aineistonkeruukierroksina. 

Toteuttamani teemahaastattelujen ryhmä- ja parihaastattelut analysoin Eskolan 
laadullisen aineiston analyysimallin mukaan252. Malli mahdollistaa asiakokonaisuuksien 
säilyttämisen tai ilmenemisen, jolloin kokonaiset lauseet ja puheenvuorot säilyttävät 
keskustelukontekstinsa ja mahdollistavat ilmiöiden taakse näkemisen ja ymmärtämi-
sen. Gadamerin mukaan tutkijan on nähtävä tekstin taakse, jotta dialoginen suhde sen 
kanssa on mahdollista253. 

Litteroin ryhmä- ja parihaastattelut sanatarkasti ja samalla tutustuin aineistoihin 
alustavasti. Seuraavaksi järjestin tekstit teemoittain. Eskola määrittelee teemoittamisen 
aineiston käsittelyssä vaiheeksi, jossa aineistoa ei sanottavasti karsita vaan järjestetään 
uudelleen254. Keskityin litteroiduista teksteistä nouseviin teemoihin, joiden mukaan 
järjestin kulloinkin kyseessä olevat tekstit uudelleen teemojen alle. Teemoittelun jäl-
keen annoin tutkittavilleni tutkimuskoodit255. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa tematisoin tekstit siten, että sain esiin tutkimus-
ongelmaa valaisevia teemoja ja sitaatteja tulkittavaksi. Tämän vaiheen analyysissä on 
Eskolan mukaan jäsennettävä teksti sellaisella tavalla, että sen informaatioarvo kasvaa256. 
Lisäsin teksteihin teoreettisia kytkentöjä, ihmetteleviä kysymyksiä ja omia pohdintoja-
ni. Lomakekyselyn vastauksista kirjoitin perhekohtaiset kuvaukset muodostaakseni jo-
kaisesta perheestä kokonaiskuvan. Hermeneuttisen maailmakäsitykseni mukaan ajassa 
ja tilassa spiraalimaisesti etenevä ymmärrykseni syventyi kierros kierrokselta. Pitkän 
aineistonkeruuprosessin ja litteroitujen tekstien tematisointien vuorottelusta johtuen, 

252.  Eskola 2001, 133–157. 
253.  Gadamer 2004, 90–109. 
254.  Eskola 2001, 143–144. 
255.  Tutkimuksessani esiintyvistä suorista aineistolainauksista olen muuttanut haastateltavieni ni-

met. Lainauksissa esiintyvät suluissa olevat huomautukset ovat omia asiayhteyttä selventäviä 
lisäyksiä. Aineistolainauksista olen poistanut vain puheessa esiintyviä ylimääräisiä täytesanoja. 
Haastateltavien merkintä tekstissä: A tarkoittaa vanhempien puhetta ja B poikien puhetta. 
Ensimmäinen numero 1–3 on tutkimuksen molempien aineistojen keruukierros: ä tarkoittaa 
äitiä, i isää, pe perhettä ja po poikaa. Viimeinen numero on tutkittavien vanhempien ja perhei-
den järjestysnumero tai poikien ikä. Esimerkiksi A1-ä1 on tutkimuksen vanhempien haastattelu-
jen ensimmäisen kierroksen haastateltava äiti. 

256.  Eskola 2001, 146. 
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tulee kolmannen vaiheen analyysi ymmärtää jo tulkinnaksi, joka kuvaa paremmin 
omaa subjektiivista ymmärtämistäni. 

Analyysin neljännessä vaiheessa nostin tematisoiduista teksteistä esiin kunkin ai-
neiston mielenkiintoisimmat teemat. Kirjoitin auki tulkintani kyseisestä aineistosta ja 
yhdistin tekstiin aineistoesimerkit.257 Huomioni kohdistui myös niihin asioihin, joista 
varsinkaan vanhemmat eivät puhuneet. Pertti Alasuutari puhuu aineiston analyysistä 
johtolankoina, jotka ovat merkkejä sellaisista todellisuuden piirteistä tai ulottuvuuksis-
ta, jotka eivät ole suoraan havaittavissa258. Analyysiteksteistä tässä vaiheessa oli löydet-
tävissä se tieto, mikä ohjasi seuraavalle aineistonkeruukierrokselle. 

Lopullisen analyysin tein aineistonkeruuprosessin päätyttyä yhdistämällä kaikkien 
kierrosten teemahaastatteluanalyysit. Jatkoin tulkintaani konstruoimalla kokonaisuu-
desta yleisimpiä tyyppejä, jotka kuvasivat tutkittavaa ilmiötä laajemmin259. 

Kuvallisen aineiston analyysi ja tulkinta 

Kuvallisen aineistoni analysoinnissa tukeuduin Tutta Palinin Visuaalinen datasessio 
-menetelmäkurssilla saamaani tietoon260. Sekä lumenveisto- että ympäristötaideta-
pahtuman jälkeen suoritin videolitteroinnit ja ääninauhalitteroinnit yhdessä, koska 
aineistonkeruumuotoina ne tukevat toinen toistaan. Litteroimalla aineistot yhdessä 
sain tarkennettua tapahtumien kulkua sekä sain kulloisetkin puhujat varmemmin 
näkyville. Lisäksi kuvan ja sanan yhdistämisen mahdollisuus analyysimenetelmänä 
alkoi hahmottua mielessäni, jonka vuoksi suoritin sarjakuvamaisen videolitteroinnin 
maaliskuussa 2007. Heideggerin määritelmän mukaan oleva tapahtumissa oli tuttu 
ja näkyvä ympäristö. Oleminen puolestaan oli poikien maailmasuhde, jossa tieto on 
sidottu ihmisen fyysiseen olemukseen. Poikana olemisen kokemus tarkoittaa hänen 
kykyään nähdä maailma.261 Tutkimukseni kuvataideopetuksen kehittämistyössä kes-
keinen lähtökohta on ymmärtää poikana oleminen, jolloin hänen kokemuksensa ovat 
hänen tapansa nähdä maailma, jota minun on kunnioitettava. Heideggerin fenomeno-
logisen hermeneutiikan mukaan tieto ihmisessä on hänen kokemuksessaan ja fyysisenä 
tietona ruumiissa, jolloin se on nähtävissä ilmeissä, eleissä ja fyysisessä olemuksessa262. 

257.  Ks. Eskola 2001, 148. 
258.  Alasuutari, Pertti 1989, 31. 
259.  Ks. Eskola & Suoranta 1998, 175–186. 
260.  Palin 2006. Visuaalinen datasessio, tutkimusmenetelmäkurssi. Lapin yliopisto. 
261.  Heidegger 2001, passim. 
262.  Kunnas 2009. Hermeneutiikka ja fenomenologia -luentosarja. Lapin yliopisto. 
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Videoilta on nähtävissä miten pojat toimivat, työskentelevät sekä millainen on heidän 
keskinäisen vuorovaikutuksensa luonne. 

Näiden aineistojen analyysi eteni kuvallisena kerrontana. Tapahtumissa ottamani 
valokuvat sekä kerrontaa tukevat videoklipit järjestin kronologisesti eteneviksi sarja-
kuviksi. Sarjakuvat tein lumenveistotapahtumasta ryhmittäin ja ympäristötaidetapah-
tumasta sekä ryhmittäin että jokaisesta pojasta omana kokonaisuutenaan. Näin sain 
visuaalisesti näkyville sekä ryhmien että poikien omat prosessit päivien aikana. Kuva-
aineiston kronologinen esittämisjärjestys toimi analyysissä kuvalitteroinnin alkuna.263

Pekka A. Mannisen mukaan sarjakuvakerronnassa kuviin liitetty teksti esiintyy 
yhtä aikaa neljässä kerroksessa. Kuvaruutuun voidaan sijoittaa kertovaa tekstiä, dia-
logia, äänitehosteita ja detaljitekstejä.264 Seuraavassa vaiheessa lisäsin kuvasarjoihin 
litteroiduista teksteistä (video- ja ääninauhalitteroinnit) aineistopaloja, joita sarja-
kuvakerronnassa nimitetään kertovaksi tekstiksi. Tekstikerronnan lisääminen kuviin 
toi kerrontaan mukaan omat havaintoni, jolloin voidaan ajatella, että kuvasarjojen 
informaatioarvo kasvoi. Jatkoin analyysiä lisäämällä kuvasarjoihin uusia kerroksia. 
Sarjakuvakerronnassa käytetään termiä muu pinta, joka analyysissäni tarkoitti teorian 
ja aikaisempien tutkimusten lisäämistä tekstiin.265 Tässä vaiheessa tiivistin kuvasarjoja 
keskittyen kuvakerronnasta esiin nouseviin yleisimpiin teemoihin. Jatkoin analyysiä 
tulkitsemalla syntyneitä kuvasarjoja, joissa kuva ja teksti näyttäytyvät sarjakuvamaisena 
kerrontana valaisten tutkittavaa ilmiötä. 

Tutkimukseni kuva-aineistoon sisältyvät taidetapahtumien aikana syntyneet poi-
kien työt ovat sekä valokuvia että alkuperäisiä teoksia. Lumenveistotapahtumassa 
syntyneet veistokset ja veistoskokonaisuuden valokuvat (kuva 4) analysoin käyttäen 
formalistista analyysin mallia266. 

Formalistinen analyysimalli kehittyi vaihtoehdoksi yksilöllisyyttä korostavan elä-
mänkerrallisen taiteen tarkastelun rinnalle. Formalistit pyrkivät määrittelemään taide-
teoksen kuvalliset peruselementit. He ajattelivat, että teoksen tuli vaikuttaa pelkästään 
muotojensa ja väriensä kautta. Huolimatta formalistisen analyysin modernistisesta 
perinteestä Marjo Räsäsen mukaan se tarjoaa tärkeitä kuvatulkinnan välineitä. Sen 
avulla voidaan havainnollistaa esittävän ja ei-esittävän taiteen kokemisen eroja. Abst-
raktin teoksen välittämä merkitys ei ole sen kertovassa sisällössä, vaan se on värien ja 
muotojen nauttimisessa. Formalistinen analyysi antaa katsojalle luvan tarkastella teosta 

263.  Videolitteroinnit suoritettu maaliskuussa 2006. Kuviin piirretyillä nuolilla ja tähdillä on mer-
kitty tulkinnan kohteena olevat ihmiset tai tilanteet. 

264.  Manninen 1995, 37. 
265.  Ks. Filppa 2007. Harri Filpan sarjakuvakerronnalla esitetyn pro gradu -tutkielman analyysi-

malli tuki sarjakuvakerronnallisen analyysini muotoutumista. 
266.  Borgersen & Ellingsen 1994, 150–152. 
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pelkkien aistihavaintojen pohjalta, jolloin se tarjoaa vaihtoehtoisen tarkastelukulman sa-
noihin keskittyvälle tiedonkäsitykselle.267 Keskittymällä analyysissäni lumiveistoteosten 
muotoon, sain näkyville poikien visuaalis-spatiaaliseen havainnointiin ja karkeamoto-
riikkaan perustuvat kehitysvahvuudet268 sekä veistoksen liikunnallisen ilmeen. 

Ympäristötaidetapahtumassa syntyneitä luonnoksia ja teoksia en analysoinut erilli-
sinä teoksina. Gert Nordströmin mukaan lasten kuvia tulee tarkastella historiallisesti, 
aikaan, paikkaan ja kulttuuriin sitoutuneina269. Liitin teoskuvat ryhmien ja poikien 
omiin sarjakuvakerrontoihin, jolloin niiden analysointi ja tulkinta ovat sidoksissa jo-
kaisen ryhmän tai pojan omassa prosessissa. 

Esitän tulkintani seuraavissa neljässä luvussa Alasuutarin tieteellisen kirjoittamisen 
ohjeisiin nojautuen270. Tulkitsen aineistoani elinpiirin, taidemaailman ja pojan näkö-
kulmasta, sekä kehitän kokemuspohjaista kuvataideopetusta. Käyttämäni tulkinnan 
luokitus on syntynyt sekä teemahaastattelujen yhdistämisen jälkeen että kuva-aineiston 
sarjakuvamaisen kerronnan jälkeen analyysien viimeisissä vaiheissa. 

Jokaisessa luvussa käsittelen yhtä analyysissä keskeiseksi teemaksi noussutta argu-
menttia, joka vastaa tutkimuskysymyksiin. Kussakin luvussa tuon näkyville tutkimus-
aineistoa tiheinä lainauksina tutkittavien puheesta, kenttämuistiinpanoista, videolit-
teroinneista tai valokuvin, jotta tulkintani ja perusteluni ovat selkeästi seurattavissa. 
Vanhempien tai poikien aineistolainauksista olen poistanut vain puhekielen tyypillisiä 
toistoja, jotka eivät muuta asiasisältöä. Haastattelulainauksissa säilytän omat kysymyk-
seni silloin, kun ne avaavat keskustelukontekstia. 

267.  Räsänen 2008, 155–157. 
268.  Macmillan 2006, 98–101. 
269.  Nordström 1992, 251. 
270.  Alasuutari, Pertti 2002, 151–153. 

Kuva 4. Valmis lumiveistos 
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Jokaisen luvun lopussa tiivistän tulkintani kautta löydetyt vastaukset tutkimus-
kysymyksiin. Näissä loppuluvuissa on reflektiivinen ote. Tutkimani ilmiön ymmärtä-
misyhteydet ennen aineistonkeruuta ja analyysiä olivat omissa aikaisemmissa koke-
muksissani. Ne olivat tunteena ja sanattomana tietona, mitkä näkyivät intuitiivisena 
toimintana lasten kanssa. Aineistonkeruun alussa asetin tutkimuksen teoreettiset 
näkökulmat vuorovaikutukseen esiymmärrykseni, kokemukseni, tutkimushavaintoni 
sekä näkökulmieni kanssa. Näin tekemällä määrittelin samalla uuden ymmärtämis-
yhteyden. Aineiston keruun jälkeen uudet ymmärtämisyhteyteni olivat aineistonkeruu-
prosessien kierros kierrokselta syvenevissä analyyseissä. Hermeneuttinen tutkimusote 
näkyy kunkin kappaleen loppuluvussa, kun tulkitsen analyyseissä esiin nousseita argu-
mentteja myös oman kokemustietoni kautta. 





5 Pohjoinen elinpiiri 
ja harrastustoiminta
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5 POHJOINEN ELINPIIRI JA HARRASTUSTOIMINTA

Asuinalueen vaikutus harrastamiseen 

Fyysisen elinpiirin tarjoamat vaihtoehdot tai rajat vaikuttavat poikien harrastusmahdolli-
suuksiin. Asuinalueen merkitys on suuri. Rovaniemen seudun asuinalueille on tyypillistä 
pieni koko, vähäinen asukasmäärä ja keskustaajamien ulkopuolella harva asutus. Pie-
nuudesta johtuen asuinalueita voisi luonnehtia intiimeiksi alueiksi, joissa asukkaat usein 
tuntevat toisensa ja ovat paljon vuorovaikutuksessa keskenään. 

Asuinpaikasta riippumatta pohjoinen ympäristö, luonto ja toisistaan selvästi erot-
tuvat vuodenajat tarjoavat perheille vaihtelevia liikuntamahdollisuuksia ja mahdolli-
suuden yhteiseen vapaa-ajan viettoon. Tämä näkyy perheiden vapaa-ajanviettotavoissa. 
Kesäisin perheet viettävät yhteistä aikaansa luonnossa, jolloin kalastus ja luontoretkeily 
ovat yhdessä tekemisen muotoja. Talvella perheiden yhteinen vapaa-aika vietetään 
erilaisissa talvisissa aktiviteeteissa. Usein liikunta on perhettä yhdistävää vapaa-ajan 
viettoa ja retkeilyä.

Koko perhe kalastaa. Kaikki harrastukset lähtevät vanhempien omasta esimerkistä. 
(A2-pe3)

No aika laajasti meillä harrastetaan näitä talvisia liikuntalajeja, kyllä me lasketellaan, 
kevätkaudella oikeastaan koko perhe hiihdetään ja luistellaan. Jonne pelaa ihan jää-
kiekkoakin. (A3-i1) 

Kulttuuritarjonnasta aineistossa perheiden yhteisenä vapaa-ajanviettomahdollisuute-
na on vain yksi maininta, joka liittyy teatteriin. 

Kulttuuripuolelta, aika paljon käydään teatterissa, kesäteatterissa ja lasten näytelmissä. 
Kyllä me kuitenkin aika paljon harrastetaan myös tämmöistä talvella. (A3-i1)

Teatterit ja elokuvat mielletään ehkä enemmän viihteeksi kuin perheiden yhteisen 
vapaa-ajanvieton kohteeksi. Tähän mahdollisesti vaikuttavat kiertävien teattereiden 
sekä seuraintaloilla esitettyjen elokuvien pitkät perinteet, jolloin tapahtumilla on ollut 
koko kyläyhteisöä yhdistävä luonne. 

Asuinalue määrittelee sitä, mistä käsin vanhemmat tarkastelevat lastensa harrastus-
toimintaa. Haja-asutusalueilla asuville perheille harrastuskäsite on taajamissa asuvien 
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perheiden käsityksiä laajempi. Mitä kauempana asuinpaikka kuntakeskuksesta sijaitsee, 
sitä enemmän vanhemmat sisällyttävät harrastuskäsitteeseen lasten vapaata toimintaa, 
leikkiä sekä perheiden yhteistä vapaa-ajanviettoa. Poikien omaehtoinen toiminta täyt-
tää vanhempien mielestä vapaa-ajan tekemisen tarpeet varsinkin haja-asutusalueilla, 
joten ohjattua ja maksullista harrastusta ei tarvita. 

Pikkuveli harrastaa hiihtoa, luistelua ja uintia vanhempien ja sisaren matkassa. Perhe 
liikkuu ja ulkoilee yhdessä. Sen lisäksi poika leikkii vielä paljon kotona. (A2-pe1)

Haja-asutusalueilla vanhemmat liittävät poikien harrastamiseen myös kotona ja 
lähiympäristössä tapahtuvan toiminnan. Kolmantena tilana harrastaminen on siis po-
jille vapaata tilaa, jossa he voivat määritellä itse kiinnostuksensa kohteet. 

Taajamien vanhemmat puolestaan ymmärtävät harrastustoiminnaksi ainoastaan 
maksullisen ja jonkin ulkopuolisen organisaation järjestämän toiminnan. Vanhempien 
kanssa vietetty vapaa-aika sekä lapsen omaehtoiset leikit eivät ole taajama-alueella har-
rastamista. Taajamissa poikien harrastaminen on kodin ulkopuolista toimintaa. Täl-
löin harrastus on selvärajainen rajamaa ja kolmas tila kodin ja koulun välissä. Poikien 
harrastamista määrittelevät tällöin vanhemmat ja harrastusta tarjoavat organisaatiot. 

Maksullinen harrastustoiminta keskittyy taajama-alueille, joten haja-asutusalueiden 
perheiden valintamahdollisuudet ohjattuun harrastamiseen ovat vähäisemmät. Kansa-
laisopisto tarjoaa kylille palveluja, jotka usein kuitenkin on suunnattu aikuisille. Pal-
veluiden tarjontaan vaikuttaa asukkaiden oma aktiivisuus ja heidän tekemänsä har-
rastusaloitteet kansalaisopistolle. Harrastusryhmän perustaminen kylälle vaatii tietyn 
osallistujamäärän, mikä rajoittaa harrastusmahdollisuuksia. Asukasmääriltään pienissä 
kylissä harrastusvaihtoehdot varsinkin lapsille ovat rajoitettuja, joten haja-asutusalueiden 
vapaa-ajanviettomahdollisuudet jäävät paikallisen tarjonnan varaan. 

Mitä kauemmas kuntakeskuksesta mennään, sitä enemmän korostuu perheiden 
yhteinen vapaa-ajanvietto. Julkisen sektorin intressi on suunnata taloudellinen tuki 
syrjäkylillä perheiden hyvinvointiin. Asuinalueiden harrastustarjontaan vaikuttavat 
valtion ja kuntien eri organisaatioille suuntaamat rahat, joista liikunnan osuus on suuri 
verrattuna kuvataideharrastustoiminnan saamiin avustuksiin. Kyläyhteisöjen intressit 
ovat liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä, koska se on kylää yhdistävää toimintaa. 
Kylätoimikunnat kehittävät erilaisten hankerahojen turvin fyysistä ympäristöään ja 
palvelujaan lapsiperheiden tarpeita vastaaviksi pitääkseen kylät elinvoimaisina. Tähän 
panostukseen liittyvät erilaiset talviset liikuntapalvelut kuten hiihtoladut ja moottori-
kelkkareitit. Niiden ylläpitoa kunta avustaa muun muassa kylätoimikuntien kautta. 
Kylätaajamat maaseudulla tarjoavatkin perheille hyvät liikuntamahdollisuudet. 
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Harvaan asuttu ja pinta-alaltaan laaja kunta ei kykene tuottamaan julkisia liiken-
neyhteyksiä iltaisin, jolloin harrastustoiminta tapahtuu. Asuinpaikasta riippumatta 
vanhemmat toivovat, että lapsen harrastus olisi mahdollisimman lähellä kotia, tai 
julkiset kulkuyhteydet toimisivat myös iltaisin. Perheenjäsenten arki-iltojen tapah-
tumien ja menojen yhteensovittaminen on monimutkaista, koska kaikkien jäsenten 
harrastukset vaikuttavat ajan käyttöön. 

Mitä kauempana kuntakeskuksesta perheet asuvat, sitä hankalampaa on lasten 
kuljettaminen harrastustoimintaan vanhempien työpäivän jälkeen. Pitkät matkat ja 
julkiset liikennepalvelut rajaavat poikien harrastusvaihtoehtoja. 

Joo, minusta se oli (Klopit kiertoradalle -projekti) tuota niin kaikella lailla hyvä ja 
ainakin Aapo innostu hirveesti ja varmaan olis hyvinki tarpeellinen semmonen. Mutta 
eihän sinne maalaiskunnassakaan ole oikeastaan mahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta, 
täällä on ne etäisyydet niin pitkiä, että siinähän pitää olla koko ajan auto (A1-i3)
ja kuski. (A1-ä3)

Kylien kehittäminen näkyy poikien elinpiirissä erilaisten liikuntamahdollisuuksien 
runsaana tarjontana. Näihin mahdollisuuksiin sisältyvät sekä ohjattu harrastustoiminta 
että lasten oma liikkuminen vapaa-aikana. Haja-asutusalueilla liikunnan mahdolli-
suus keskittyy koulujen yhteyteen. Koulut sijaitsevat kylien keskustoissa, joissa moni 
lapsiperhe asuu, sillä kunnan tonttikaavoitukset tehdään usein koulujen läheisyyteen. 
Kyläkoulun kentällä poikien keskuudessa vapaaehtoisesti syntyneet pelit täyttävät van-
hempien harrastuskriteerit. Urheilukentillä pojat pelaavat kesäisin jalkapalloa ja talvi-
sin jääkiekkoa. 

Liikunta ja kaikki tämmöiset mitä tässä koululla järjestetään. (A1-i3)

Aapohan on koko talven kulkenut liikuntaharrastuksessa tuossa koululla. (A1-ä3)

Kyläkouluilla toimii omia urheiluseuroja ja liikuntakerhoja, mikäli omalta kyläl-
tä löytyy aktiivinen vetäjä. Lapsille suunnatut kylien omat urheiluseurat ja taajamien 
ohjatut urheiluharrastukset tukevat omalta osaltaan liikunnan suosiota poikien harras-
tuksina. Tutkimukseni haja-asutusalueen kylällä on monipuoliset liikuntamahdollisuu-
det, joten pojat pystyvät kulkemaan paikallisissa harrastuksissaan itsenäisesti.

Liikuntaharrastus on hyväksi, on rauhallisempi kun saa purkaa ylimääräistä energiaa. 
Ohjattu harrastus on vaikea toteuttaa, koska matkat ovat suhteellisen pitkät ja työajat 
ovat vanhemmilla epäsäännölliset. (A2-pe15)
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Liikuntaharrastus näyttää olevan poikien tärkein harrastusmuoto, ja luonnollinen 
liikkumisen tarve on helppo toteuttaa asuinympäristössä. Siitäkin huolimatta, että 
elinpiiri tarjoaa hyvät liikkumisen mahdollisuudet, kuljettavat vanhemmat poikiaan 
maksullisissa liikuntaharrastuksissa kuntakeskuksissa. 

Työpäivien jälkeen on hankalaa lähteä keskustaan harrastuksiin monta kertaa viikos-
sa. (Perheen pojat uivat uimaseurassa. Koko perhe ui ja on uinut). (A2-pe7)

Muut kiinnostuksen kohteet liittyvät poikien omaehtoiseen toimintaan ja leikkiin 
vapaa-aikana. Vaikka poika olisi osoittanut kiinnostusta jotakin taidelajia kohtaan, se 
ei ole yhtenä vaihtoehtona mukana hänen harrastusvalinnoissaan. 

Ollaan keskimmäisen kanssa käyty Rovalassa huovutuskurssilla ja hän tykkäsi kovasti. 
Jonkin verran ollaan huovuteltu myös kotona. Mielellään hän varmaan osallistuisi taide-
kerhoon tai johonkin sen suuntaiseen juttuun, jos se olisi omalla kylällä. (A2-pe7)

Paikallinen tarjonta ja vapaaehtoiset harrastusmahdollisuudet ovat olennainen ky-
symys, kun perheet miettivät lastensa harrastuksia. Tutkimukseni haja-asutusalueen 
koululla on ollut tarjolla puutyökerho ja kokkikoulu, johon pojat ovat osallistuneet. 
Puutyöt ovat perinteiseen miehiseen kulttuuriin kuuluvia, ja ruuanlaitto puolestaan 
näyttäytyy trendinä tämän hetken mieskulttuurissa. Sen sijaan kansalaisopiston tar-
joamaan pianonsoiton opetukseen kukaan vastanneiden perheiden pojista ei ole osal-
listunut. 

Vuodenaikojen vaihtelu näkyy myös poikien harrastuksissa. Suosituimpia kesäisiä 
harrastuksia ovat jalkapallo ja uinti. Laskettelu, hiihto ja jääkiekko puolestaan ovat tal-
visia harrastuksia. Liikunnan lisäksi haja-asutusalueella tietokonepelit, musiikin kuun-
telu ja lukeminen mainitaan poikien harrastuksina. Lukemisharrastus on syrjäkylillä 
mahdollista, koska kirjastoautot kulkevat laajasti kunnan eri osissa. Radiot, televisiot 
ja tietokoneet mahdollistavat musiikin kuuntelun ja tietokonepelien pelaamisen koti-
oloissa. 

Pojat piirtelevät kotona, kuuntelevat musiikkia ja lukevat kirjoja. Pelit ovat myös tär-
keitä. Pelit ovat 1–6 luokan pojille hyvin keskeinen asia. (A2-pe5) 

Länsimaisessa kulttuurissa teknologia liitetään miehiseen maailmaan. Ajatellaan, et-
tä miehet ovat kiinnostuneita teknologiasta, joten poikien arvellaan luonnostaan toimi-
van kaikenlaisten koneiden kanssa. Tietokonepelit ovat poikien harrastus, jota he voivat 
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harrastaa ilman ohjausta, yksinään kotona. Tietotekniikka nähdään radioamatööriyden 
tai muun vastaavan perinteisen teknisen poikaharrastuksen jatkona271. 

Monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia halutaan omalle asuinpaikalle, mutta 
taideharrastukset eritoten ovat alue, jota kunnallispoliitikot vanhempien mielestä eivät 
lähde kehittämään. Luovempien harrastusvaihtoehtojen katsotaan olevan tuottama-
tonta toimintaa. 

Etenki tämmöiset asiat aina (taidealojen harrastukset), nehän on aina suurennuslasin 
alla, että kannattaako niitä tehdä vai eikö niitä kannata tehdä. Ja se on niin, jos aja-
tellaan sillä tavalla kylmästi sitä asiaa niin että mitä se tuottaa, niin se hyvin äkkiä 
virkamies laskee, että se ei tuota mittään. Kaikki pitäisi mitata jollakin lailla mutta 
miten sinä mittaat tämmöstä? Niin se on varmasti se suurin ongelma kohta. Ei minun 
mielestä pitäs mitata mutta näin tehdään vaan. (A1-i3)

Taidealojen harrastustoiminnan vieminen haja-asutusalueille näyttääkin jäävän yk-
sittäisten harrastusorganisaatioiden vastuulle. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna näyt-
tääkin siltä, että mitä kauempana kuntakeskuksesta perheet asuvat, sitä pienempi on 
poikien mahdollisuus harrastaa kuvataidetta. 

Vanhempien harrastustoiminnalle asettamat vaatimukset 

Yhteiskunnan pienin yhteisöllinen yksikkö on perhe, jossa tehdään lasta koskevat pää-
tökset. Tästä näkökulmasta katsottuna harrastuksen tulee täyttää vanhempien vaati-
mukset toiminnasta, jossa lapsi voi viettää mielekästä vapaa-aikaa. Vanhemmat määrit-
televät harrastustoimintaa kodin ulkopuolisena tilana, jolloin se sijoittuu kolmantena 
tilana kodin ja koulun väliin ja liittyy lapsen laajenevaan elinpiiriin. Vanhempien nä-
kökulmasta korostuvat tällöin harrastustoiminnan turvallisuus ja laatu. 

Perheet tarvitsevat tietoa erilaisista paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista miet-
tiessään oman lapsen harrastusvaihtoehtoja. Kuvataidekoulu aloitetaan pääsääntöisesti 
7–8 -vuoden iässä keväällä toteutettavan valintapäivän kautta. Koulun voi aloittaa myös 
esiopetusiässä varhaisiän kuvataideopetuksessa, josta lapsi siirtyy suoraan perusopetuk-
seen. Kesken lukuvuotta hakeutuvat vanhemmat oppilaat pyrkivät kuvataidekouluun 
esittämällä yleensä omia piirustuksiaan ja maalauksiaan. Heidät voidaan ottaa mukaan 
opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa. Kuvataidekoulun aloittaminen tätä kautta on 
kuitenkin sattumanvaraista, koska opetusryhmät ovat usein täynnä. 

271.  Uotinen 2003, 235–249. 
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Tämä nuorempi näistä tyttäristä olisi pitänyt saada. Sitä olisi pitänyt hoksata hakea 
silloin, kun ne oli 7–8 -vuotiaita. Minulla ei ainakaan ole ollut sillä lailla niin kuin 
riittävästi tietoa siitä (kuvataidekoulusta). Kaduttaa hirveästi, kun ei ole saanut tie-
toa. Tuon Leenan kohdalla, sillä ei lukiolaisen kohdalla nyt enää ole sinänsä merkitys-
tä, kun se nyt on kuvataidelukiossa tai kuvataideluokalla, mutta tämän kohdalla olisi 
ollut erityisen tärkeää, tämän nuoremman. Kun se nyt on niin hankala tilanne sitten, 
kun siellä on kaverit. Kaverit saavat käydä kuvataidekoulussa ja hänkin haluaisi siellä 
mielellään käydä mutta sinne ei vaan pääse. (A3-ä5)
Sinne on niin kuin portit kiinni. (A3-i5)

Lasten kuvataideharrastusmahdollisuuksista Rovaniemellä perheet tietävät vähän, 
ja kuvataidekoulun toiminnasta heillä ei ole tietoa lainkaan. Kuvataidekoulun valinta-
päiväilmoitus on paikallisessa lehdessä toukokuussa, jolloin perheissä yleensä suunni-
tellaan tulevaa kesää ja lomakautta. Lasten harrastukset ovat perheissä ajankohtaisia 
asioita vasta alkusyksystä. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi kuvataidekoulu ei tavoita 
lapsiperheitä. Tämä näkyi erityisen selvästi Klopit kiertoradalle -projektin alussa, kun 
kesken syyslukukautta julkaistu ilmoitus paikallisessa sanomalehdessä ei tavoittanut 
perheitä, eikä yhtään poikaa ilmoittautunut mukaan. 

Me ei sillä tavalla seurata näitä ja se kun oli (Klopit kiertoradalle -projekti) vielä kes-
ken vuotta, että niihin ei osaa edes tarttua. (A1-ä1)

Kansalaisopisto postittaa syksyisin jokaiseen kotiin lehtisen, jossa tulevan vuo-
den harrastuspiirit esitellään. Tällöin vanhemmat osaavat hakea kyseistä tietoa myös 
paikallisista sanomalehdistä. Urheiluseurat puolestaan tuovat toimintansa perheiden 
tietoisuuteen pitämällä informaatiotilaisuuksia, joissa esitellään uusia harrastuslajeja. 
Kokemukseni mukaan urheilu- ja liikuntaharrastukset hyödyntävät kouluja markki-
noimalla toimintaansa niiden kautta. Henkilökohtaisen tiedottamistavan avulla har-
rastuksen toimintakulttuuri ja -tavoitteet saadaan vanhempien tietoon. Esimerkiksi 
urheilu- ja lajiliitoilla on valtakunnalliset, yhtenäiset tavoitteet ja säännöt lasten liikun-
taharrastuksista. Kun toiminta on tuttua vanhemmille, lisää se heidän turvallisuuden 
tunnettaan ja uskottavuuttaan harrastusta kohtaan. 

Ropsillahan on se juttu, että mitenkähän se menee. Tai jalkapalloliitolla se taitaa olla, 
että kaikkien pitää saada pelata, että pelissä ei vilttijengissä ole kukkaan. Niin se on 
minusta ehdoton, että sillä lailla se ilo ehkä pysyy, että ei kauhean aikaisin aleta karsi-
noimaan kuka on hyvä ja kuka ei. (A3-ä6)
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Taiteen perusopetuksen ja laajan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat ei-
vät tavoita lapsiperheitä. Henkilökohtainen kontakti kuvataidekoululla on ainoastaan 
osaan seudun päivähoidosta. Vuosia jatkuneen yhteistyön kautta päivähoidon henkilö-
kunta muistuttaa perheitä koulun valintapäivästä. Tätä kautta aloittaakin vuosittain 
muutama oppilas kuvataideharrastuksen.

Se ei vaan näy (kuvataidekoulu). Se ei vaan tule sillai esille, ainakaan meillä, että minä 
lukisin jostakin. Ainostaan työn puolesta saan siitä sitten tietoa (perhepäivähoitaja). 
(A3-ä3)

Poikien keskuudessa tieto harrastuksesta kulkee pojalta toiselle. Tällöin mielekkää-
seen harrastustoimintaan houkutellaan mukaan myös kaverit. Kokemustieto näyttää-
kin olevan yksi tärkeimpiä tiedonkulun muotoja. 

Mutta ei varmaan, jos tuo Aapo ei olis ollu Kain kanssa juttusilla, niin ei me olis 
tästä tietty (Klopit kiertoradalle -projekti) eikä Kai olis osannu olla edes kiinnostunut. 
(A1-i4)
Ja kyllä tuon ikäset lähtee vielä kaveriporukkapohjalta. Jos on kaveri menny, niin sitte 
lähetään justiin kattomaan, miltä se näyttää. Ja jos on kiva homma niin sitte sinne 
jäähään. Jos se ei ole, niin se ei vaikuta vaikka se kaveri siellä käypi. Se kaveri se ta-
vallisesti vie. (A1-ä4)
Mutta niin se on joka harrastuksessa. Se on aivan sama mikä. Nyt on tuo painonnosto-
buumi. Siellä kuljetaan painoja nostamassa. Millon on käyty miekkailemassa ja millon 
mitäki. (A1-i4)

Koska kuvataideharrastuksissa ei ole poikia, kokemus kuvataiteesta saadaan kou-
lussa. Peruskoulun kuvataideopetus tavoittaa lähes kaikki lapset, jolloin sen merkitys 
kokemustiedon siirtäjänä on keskeinen. Mikäli pojat kokisivat kuvataiteen mielenkiin-
toiseksi ja mielekkääksi toiminnaksi, loisi se pohjaa hakeutua harrastukseen. Alakoulun 
hyvällä kuvataideopetuksella olisi mahdollisuus lisätä taideaineiden kiinnostavuutta. 

Perheiden harrastusperinne 

Koulujen kautta kulkeva harrastusinformaatio sekä poikien keskuudessa siirtyvä koke-
mustieto tulevat perheisiin äitien välittämänä. 
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No palataan vielä siihen kloppi -projektiin. Mistä te saitte silloin tiedon siitä? (Minä)
Minä sain vaimolta. (A1-i1)
Se tuli kyllä tuolta (A1-ä1)
Tuliko se Janhusilta? (A1-i1)
Tuolta Janhusen Pirjolta. Pirjon kautta. … Ja se johtuu ihan siitä, että Jouni ja Teemu 
ovat kavereita. Niin tämmönen ihana kytky. (A1-ä1)

Tiedon saaminen erilaisista tarjolla olevista harrastusmahdollisuuksista on en-
simmäinen ehto harrastustoiminnan aloittamiselle. Myös perheen sisäinen harrastus-
perinne näyttää vaikuttavan poikien kuvataideharrastusmahdollisuuteen. Positiiviset 
kokemukset jostakin harrastuksesta näyttäytyvät siten, että vanhemmat ohjaavat kaik-
ki lapsensa helposti samoihin harrastuksiin. Tällöin voisi kokemus jostain taidealan 
harrastuksesta täyttää vanhempien vaatimukset lasten harrastustoiminnasta. 

Se on niin vierasta. Ainakin meidän perheessä. Ei tulis mieleenkään. (A3-i1)
Se ei tule lähelle ihmistä. Pitäisi osata hakeutua ja jotta osaisi hakeutua, pitää olla jo-
tain esiymmärrystä ja esiymmärrys tarvitsee tietoa tai aikaisempaa kokemusta. (A3-i2)

Vanhempien omat lapsuudenajan harrastukset näkyvät omien lasten harrastuksissa. 
Isä tai äiti ohjaa poikansa oman harrastuksensa piiriin, koska heillä on kokemustietoa 
toiminnasta sekä harrastus ympäristöineen ja sisältöineen on tuttu. Turvallisuuden 
tunne syntyy ympäristön ennakoitavuudesta. Lisäksi perheet osaavat hakea tietoa näis-
tä harrastusmahdollisuuksista. 

Isompien sisarusten esimerkki on pojille yksi mahdollisuus aloittaa kuvataide-
harrastus. Ison siskon positiivinen kuvataidekokemus mahdollistaa pikkuveljen kuva-
taideharrastuskokeilun. Mikäli vanhempi sisko harrastaa kuvataidetta tai käy kuvatai-
dekoulua, pikkuveli piirtää ja maalaa kotona hänen mukanaan. Tällöin vanhemmat 
huomaavat pojan piirustukset ja kiinnostuksen kuvan tekemistä kohtaan ja antavat 
hänelle mahdollisuuden kokeilla harrastusta.

Piirtelee innokkaasti, johtuen isosiskon suuntauksesta kuvataiteisiin. (A2-pe9)

Poikien mahdollisuuteen päästä kuvataideharrastukseen voi vaikuttaa myös van-
hempien ammatti. Äidin tai isän työ voi tukea ajatusta, että lapsi oppii kuvataiteen 
kautta hyödyllisiä taitoja.
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Olen tällä alalla, tällä hetkellä töissä sen puolesta, että tuolla sitä nyt tarvii tämmöistä 
niin sanottua luovaa mielikuvitusta ja kappaleiden muotoa ja näkemystä ja tämmöis-
tä. (A3-i4)

Vanhempien esimerkki antaa pojille joko positiivisia tai negatiivisia vihjeitä äidin 
ja isän valinnoista ja osaamisesta. Poikien ja isän yhdessäoloon kotona liittyvät usein 
kaikenlaiset koneet pelikonsoleista autoihin. Toinen heidän yhteisen toiminnan muo-
to ovat erilaiset liikuntamuodot.

 
Mikroautoilu on ollut pojan ja isän yhteinen harrastus ja kiinnostuksen kohde. (A2-p6)

Onhan se tietenkin vanhemmistakin kiinni. Jos ne on liikkuvia, niin kyllä silloin liik-
kuu lapsikin, pakostakin. Tämmöiset seikat siellä on mitä minä olen pannu merkille. 
(A3-i4)

Meidän perheessä ei ole sitä piirtämisen eikä soittamisen kulttuuria. Se on varmaan 
se, että yleensä jos vanhemmat soittaa, askartelee, piirtää, tykkää piirtää. Ne lähettää 
pojatkin niihin (taidealan harrastuksiin). Mutta valitettavasti minä olen ollut aina 
luokan surkein piirtäjä. (A3-ä6)

Aineistoni ei tue erilaisissa keskusteluissa kuulemaani väitettä vanhempien kunnian-
himoisista tavoitteista lapsen harrastusta kohtaan. Harrastusvalintoihin ei näytä liittyvän 
vanhempien omia kunnianhimoisia tavoitteita tai lapsen uratoiveita, vaan harrastustoi-
minta lapsen elämässä näyttää liittyvän pelkästään mielekkääseen vapaa-ajan viettoon.

Meillä kävi just niin kuin päinvastoin, kun tämä vanhempi lapsi (tyttö), se viisivuo-
tiaana sen aloitti (baletin) ja tosiaan valmistui muutama vuosi sitten opettajaksi, niin 
aina yleensä minulla oli mielessä se, että no eihän sitä ammatiksi mutta onpahan hyvä 
harrastus koko sen ajan. (A3-ä5)
Minä olin oikeastaan pahoillaan, varmasti Ritva sen huomasikin, että olin pahoillaan, 
että kun hän lähti balettiopettajaksi. (A3-i5)

Vanhempien mukaan harrastustoiminta on avoin paikka, jota he määrittelevät 
omien lastensa harrastustoimintaa koskevien vaatimustensa kautta. Kolmantena tila-
na harrastus on välittävä alue, joka sitoo kodin ja sen ulkopuolisen alueen yhteen. 
Vanhemmat kokevat harrastustoiminnan vapaana tilana, joka on eräänlainen lapsen 
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oma paikka. Harrastuksen tuleekin olla lasta kiinnostavaa toimintaa ja tuottaa hänelle 
positiivisia kokemuksia.

Ei erityisiä toiveita tai vaatimuksia, kunhan poika itse pitää tekemisistään. (A2-pe2) 

Ainoastaan lapsen erityislahjakkuus voi synnyttää vanhemmissa kunnianhimoi-
sempia tavoitteita. Jos vanhemmat pitävät poikaansa lahjakkaana piirtäjänä, häntä kul-
jetetaan viikoittain kuvataideharrastukseen pitkiäkin matkoja. Mikäli kuljettaminen ei 
ole mahdollista, vanhemmat järjestävät yksityisopetusta. 

Piirtäminen ja maalaus: Pojilla oma innostus asiaan. Vanhin poika (18 v) on ollut 
kiinnostunut ja osallistunut koulun tarjoamiin kuvataideopetuksiin ja käynyt Rovalan 
(kansalaisopisto) öljyvärimaalauskursseilla ja maalannut kaksi vuotta Paavo Laineen 
ohjauksessa. Nuorin poika (11 v) on edelleen kiinnostunut piirtämisestä. (A2-pe4)

Harrastustoiminta voi laajentaa lapsen elinpiiriä ja toimia kolmantena tilana kodin 
ulkopuolella. Toiminta kodin ja uuden elinpiirin välissä on siirtymäaluetta: se antaa 
mahdollisuuden solmia uusia ystävyyssuhteita. Tähän kiinnittymiseen liittyy erityisesti 
poikien kohdalla kuuluminen johonkin ryhmään. Niinpä vanhemmat ohjaavat poi-
kansa sellaiseen toimintaan, jossa he tietävät olevan toisiakin poikia. Joukkuelajeissa 
tutustuminen oman alueen samanikäisiin on helppoa.

 Minä olen kyllä itse kotoisin täältä ja meillä on mummola täällä mutta sitten tuota 
tavallaan, tämä on minulle paluumuutto mutta hänelle (pojalle) kaikki on uutta. Ja 
joku harrastus piti löytää. Että pääsee kiinni jonnekin. Kyllä tänne muutto on ollut iso 
juttu, se ryhmän löytäminen. Tämä on auttanut tämä jalkapallo paljon siihen. Yllättä-
vän vaikea se on, kokeillaan montaa kaveria. … On se kyllä löytänyt niitä. (A2-ä6) 

Kuvataideharrastus yhtenä harrastusvaihtoehtona ei tavoita lapsiperheitä. Informaa-
tiota toiminnasta ei osata hakea paikallisista lehdistä eikä internetistä. Lisäksi kokemus-
tieto toiminnasta puuttuu sekä pojilta että vanhemmilta. Koska perheillä ei ole tietoa 
paikkakunnan kuvataideharrastuksen mahdollisuuksista eikä toimintakulttuurista, 
eivät vanhempien harrastustoiminnalle asettamat vaatimukset turvallisuudesta ja laa-
dusta toteudu. Vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna näyttää siltä, että poikien 
mahdollisuus päästä kuvataideharrastukseen liittyy satunnaisiin tekijöihin. Näitä ovat 
perheen isompien sisarusten esimerkki ja vanhempien henkilökohtainen suhde taitee-
seen joko oman harrastuneisuuden tai työhön liittyvien yhteyksien kautta. 
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Harrastuksen sosiaalinen luonne 

Vanhempien mukaan heidän tärkein tehtävänsä on tarjota lapselle harrastusmahdol-
lisuuksia. Liikunnallisia harrastusvaihtoehtoja tarjotaan monipuolisesti, joista pojat 
valitsevat itselleen mieluisimman. Erilaisia paikkakunnan tarjoamia vaihtoehtoja ko-
keillaan. Vanhempien tehtäväksi jää kontrolloida vaihtoehtoja ja kieltää vaaralliseksi 
kokemansa lajit. 

No tietenkin se, että mistä se sitten loppupelissä kiinnostuu ja alkaa harrastamaan, niin 
itsehän se sen päättää. Eihän sitä, en minä ainakaan koskaan ole mihinkään pakotta-
nut. Mutta olen yrittänyt tarjota mahdollisuuksia. Se on käynyt, esimerkiksi nyt tämä 
kuvataidejuttu on muun muassa semmonen. Käy nyt katsomassa kun et ole koskaan 
harrastanut, että mikä juttu se on jos vaikka tykkäisit. Ja liikuntaharrastuksiakin on 
monenlaisia. Se kävi punttikoulussa. No se jakso talvisydämen käydä mutta sitten kun 
alkoi laskettelukausi, niin se veti puoleensa ja sitten se jäi (punttikoulu). Minä olen itse 
saanut harrastaa mistä oon tykänny, niin sen mukaan on saanut mennä. Ei minusta 
ole kiva, eikä pakottamalla varmaan saa ainakaan mitään hyvää aikaseksi. (A1-ä2)

Sensuuri on vanhemmilla. Ettei aivan kaikkia. Kaikkiahan ne haluais tehä. Millon 
miekkailemaan, millon potkupalloilemaan, millon mitäki. (A1-i4) 

Lisäksi vanhempien tehtäviin kuuluu huolehtia harrastukseen liittyvistä käytän-
nön järjestelyistä, kuten kuljettamisesta ja aikatauluista. Tukeminen ja kannustaminen 
kuuluvat heidän tehtäviinsä, mikä näkyy liikuntaharrastuksissa muun muassa toimin-
tana huoltojoukoissa. 

Kuskata, se se on. Tietenkin muistina pitää olla, kun niille sanotaan jokin asia, eihän 
tämänikäiset muista, että sitten on harjoitukset siellä kentällä ja silloin. Huolehtia 
aikataulusta. (A3-i5)
Semmoinen tuki ja kannustus ja sitten semmoinen palautteen antaminen ja kehumis-
ta. (A3-ä5)

Mahdollisuus osallistua lapsensa harrastustoimintaan näyttää olevan vanhemmille 
tärkeää. Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpänä he pitävät mah-
dollisuutta saada olla mukana lastensa harrastustoiminnassa. Toisin kuin taidealan 
harrastuksissa, liikuntaharrastuksissa vanhemmat voivat useimmiten seurata lastensa 
toimintaa. Mahdollisuus nähdä oma lapsi kodin ulkopuolisessa ryhmässä ja saada 
konkreettisesti tietoa lapsensa käyttäytymisestä ja elinpiirin laajentumisesta lisäävät 
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vanhempien turvallisuuden tunnetta. Vanhempien mukaan heidän mukanaolonsa on 
tärkeää myös lapsille. 

Onko lapselle tärkeää, että te istutte täällä katsomossa? (Minä)
Kyllä se ilmeisesti on, koska minä olen joskus meinannut, että äiti ei nyt lähde kun kui-
tenkin isä menee, kyllä se tuntuu olevan niin tärkeää vielä, äidinkin pitäsi tulla. Mut-
ta turnaukseen ei vaadi mukaan, niihinkään mitä on Rovaniemellä ollut. (A3-ä5) 
Kyllä, pitää niitä seurata siinä mutta eihän tuossa monetkaan välitä ollenkaan, ehkä 
se pikkuisen antaa pontta. (A3-i5)
Minusta näitä on itse asiassa mukava kattoa tämän hetken mitä täällä on ja kuun 
puolessavälissähän nämä loppuu sitten. (A3-ä5)
Niin oikein mielellään näitä katsoo. Oikein pienetkin tuossa, nekin koittaa ja sillä oli 
pientä peliälyä ja (A3-i5)

Pojat viettävät vapaa-aikaansa toisten poikien kanssa poikaporukoissa, jolloin har-
rastuksetkin valitaan poikien yhteisistä intresseistä. Kun pojilla on yhteiset harrastuk-
set, voivat perheet jakaa kuljetusvastuuta. Harrastuksiin voidaan kulkea ystävien kans-
sa yhdessä, mikä helpottaa perheiden arki-iltojen ajankäyttöä. Samalla se opettaa 7–10 
-vuotiaita poikia hallitsemaan laajenevaa elinpiiriään. 

Mitä kauempaa vanhemmat lastaan kuljettavat, sitä tärkeämmäksi nousee harras-
tuksen kesto. Vanhempien mukaan sen on oltava kerralla tarpeeksi pitkäkestoista, jotta 
he voivat mielekkäästi käyttää lapsen harrastusajan hoitamalla omia asioitaan, kuten 
kaupassa käynnit. Lapsen harrastuksessa viettämä aika voi olla vanhemmille mahdol-
lisuus kohdata toisia vanhempia ja samassa elämäntilanteessa olevia perheitä tai mah-
dollisesti viettää aikaa keskenään. 

Koska, jos se aika (harrastuksen kesto) on hyvä, että vaikka, jos se on kerran viikossa, 
niin se on sitten tarpeeksi pitkä aika, että sillon sitä ehtis kaupassa käydä tai jottain. 
Mutta jos se on niin kuin Aapolla oli tuo muskari, se oli 45 min. Jos lähdit kauppaan 
niin ei tienny, että jos siellä on kassalla jonoa niin et voinut lurppassa siellä kaupas-
sakkaan. (A1-ä3)
Melkein se oli odoteltava siellä. (A1-i3)

Jalkapallossa toiminnan viikoittainen kesto on vanhemmista sopiva. Harjoituskerrat 
kestävät kerrallaan tunnin. Yksi harjoituskerta ja yksi peli viikoittain ovat kohtuulli-
nen määrä. Tämän lisäksi on viikonloppuisin joitakin otteluita muiden paikkakuntien 
joukkueita vastaan. Kesäaikaan vanhemmat toivovat jopa enemmän toimintaa, heidän 
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mukaansa se olisi lapsen tarpeista lähtevää mielekästä lomanviettoa ja yhdessäoloa tois-
ten poikien kanssa. 

Meillä on vain kerran viikossa nämä harjoitukset ja kerran viikossa on peli, että mi-
nusta kesällä voisi olla vaikka kaksi kertaa viikossa. (A3-ä6) 

Kuvataidekoulussa perusopetuksen oppilailla jokaisella ryhmällä on viikoittain yk-
si tapaamiskerta. Oppitunnit kestävät kahtena ensimmäisenä perusopetusvuonna 2 
oppituntia ja siitä eteenpäin 3 oppituntia. Kuvataideharrastuksen viikoittainen kesto 
siis täyttäisi vanhempien vaatimukset. Käsitykset taidealojen lyhytkestoisesta luontees-
ta tulevat soitinharjoituksista, jotka vanhemmat kokevat liian lyhyiksi. 

Lapsen harrastusmahdollisuuksiin kuljettamisen ja harrastuksen keston lisäksi har-
rastuksen valintaan vaikuttaa hinta. Vanhempien mielipiteet harrastusten hinnasta an-
tavat ristiriitaisia viestejä. Näyttää kuitenkin siltä, että perheiden taloudellinen tilanne 
määrittää harrastusvalintoja. 

Ja sitten ihan oikeasti silloin kun Mikan kohalla sitä mietittiin (kuvataidekoulua) sil-
loin, niin meillähän oli silloin tilanne se, että se oli tästä (rahasta) kiinni. Me ei voitu 
ottaa yhteyksiäkään silloin. Se oli sitä aikaa. (A1-ä5)

Yleisesti ottaen vanhemmat ovat valmiita maksamaan lastensa harrastuksista jopa 
luopumalla omista menoistaan. Harrastuksen hinta ei ole ratkaiseva tekijä, jos toimin-
ta on koko perheen yhteinen intressi. 

Se menee vähän senkin mukaan, miten harrastetaan koko perhe. Tämmöisiä väline-
harrastuksia, niitä kalliita harrastuksia, kuten laskettelua ja muita niin kyllä, jos perhe 
harrastaa, niin sitten harrastetaan. En minä sitä oikeastaan niin hinnan kautta ajat-
tele, kaikella on hintansa. Jos se on mieltymys ja kiintymys (pojalle) ja jos se on vielä 
perheen yhteinen harrastus, niin ei se ole hinnasta kiinni. (A3-i1) 

Vanhemmat miettivät hintaa suhteessa lajin tuomaan hyötyyn. Ymmärrän tämän 
lapsen kasvun, kehityksen, fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden tukemisena. 

Monikin puhuu, että hiihto on kallista, no onhan se tietyllä tavalla kallista mutta 
tuota se, mitä siitä saadaan, niin ei se silti ole, maksaahan se tietenkin harrastus kuin 
harrastus. (A3-i4) 
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Harrastustoiminnan hintaan vaikuttavat toiminnan järjestäjän kannalta kiinteät 
kulut: harrastuspaikan kulut, henkilökunnan palkat sekä toiminnassa tarvittavat vä-
lineet ja materiaalit. Jalkapallossa ohjaajat tekevät vapaaehtoistyötä, jonka ajatellaan 
alentavan toiminnan hintaa. Voisi myös ajatella, että joukkuelajien suuret ryhmäkoot 
laskevat hintaa. Kuitenkin osalle perheistä kesäkauden jalkapalloharrastusmaksu on 
liian kallis.

 
Kun esimerkiksi pelaajamaksut ovat tänä päivänä niin hirveän korkeat, ainakin mei-
dän mielestä, että jos ne olisi alhaisemmat, täällä olisi paljon enemmän nappuloita 
pelaamassa… Sisaralennukset oli otettu pois. (A3-ä3)

Yhden kuukauden hinta jalkapallotoiminnassa maksoi vuonna 2006 noin 36 e, 
minkä lisäksi lapselle oli ostettava uudet kengät ja säärisuojat vuosittain. Kuvataide-
koulun lukukauden hinta oli 110 e, johon tulee lisäksi materiaalimaksu, 25 e. Syksyllä 
2006 kuvataidekoulun kuukauden hinnaksi tuli noin 33 e ja keväällä 27 e. Pelkäs-
tään harrastustoiminnan lukukausimaksujen kautta laskettuna kuvataideharrastus on 
halvempaa kuin edulliseksi mielletty jalkapalloharrastus. Harrastustoiminnan yhden 
kuukauden hinta on kuvataidekoulussa jalkapallotoimintaa edullisempaa – siitäkin 
huolimatta, että koulun opettajat ovat palkallista henkilökuntaa ja päteviä kuvataide-
opettajia. Jalkapallokausi kestää kesäisin kolme kuukautta ja kuvataidekoulun lukuvuosi 
on 9 kuukautta. Kuitenkin perheet mielsivät yksilölajit välinehankintoineen kalliina, ja 
näihin taidealan harrastukset helposti liitetään.

Seuratoiminnat ja muut, jotka mahdollistaa ja pudottaa sitä hintaa, niin kyllä se var-
maan tuo ainakin useimmille vielä lähemmäs sen mahdollisuuden, että voi harrastaa. 
Sitten semmoiset yksilöharrastukset, siinä se hinta voi olla se valinnan kriteeri. (A3-i4)

…koska ne maksaa. Tuo balettikin ja musiikkiopistokin ovat niin tuhottoman kallista 
soittimien hankintoineen. Jos sitä kautta laskee, niin sitten ei raskis laittaa. (A3-ä5)

Liikunnan suosio poikien harrastustoimintana vanhempien vaatimusten kautta 
tarkasteltuna ei riittävästi selitä kuvataideharrastuksen tyttöjen enemmistöä. Vanhem-
pien asettamat poikien harrastuksen yleiset vaatimukset koskevat mielestäni kaikkea 
lasten harrastustoimintaa. Kulkuyhteydet, harrastuksen hinta ja kesto ovat kuvataide-
koulussa täysin verrannollisia liikuntaharrastuksiin nähden. 

Lasten harrastustoiminnan kustannuksia lisää vielä toiminnassa tarvittavien väli-
neiden hankinta. Lasten käyttämien välineiden tulee olla hyvät, jotta harrastaminen 
olisi edes mahdollista ja pysyisi lapselle mielekkäänä. Oikean kokoiset ja lapsille suun-
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nitellut välineet varmistavat kiinnostuksen säilymisen ja pysymisen lajin piirissä. Kas-
vavat lapset tarvitsevat uudet välineet vuosittain. Perheillä on tämän vuoksi yhteinen 
huoli lastensa harrastusmahdollisuuksista ja he kehittävät erilaisia keinoja mahdollistaa 
lapsen harrastuksen jatkuvuus. Talkootyö ja välineiden kierrättäminen ovat tällaisia 
mahdollisuuksia. Vanhempien mukaan lasten harrastusten hintojen tulisi säilyä kohtuu-
hintaisena, jotta kaikilla lapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa ja kokeilla 
erilaisia liikuntalajeja. 

Vanhempien talkootyö on yleistä lasten harrastustoiminnassa. Talkoiden järjestäjä-
nä toimii yleensä harrastusta tarjoava organisaatio. Joillekin lajeille, varsinkin urheilus-
sa, se on jopa toiminnan ehdoton edellytys. 

Sehän on, minusta se on vapaaehtoistyötä. Kyllähän se tietenkin vaatii mitä nyt täs-
säkin katsoo, kun valmentajat tekee vapaaehtoisesti, ne ei saa juuri mitään korvausta 
tuosta. Kyllä se aika paljon perustuu siihen, että siellä on kuitenkin se muutama hyvä 
vetäjä, joka sen saa pyörimään ja sieltä kautta siihen on tietenkin helppo mennä sem-
moisen, joka on vähemmän aktiivinen. (A3-i4)
Mutta kaikki kisajärjestelyt, niin kuin ajanotot, kaikki kuulutukset kaikki pelaa talkoo-
voimilla. Siellä tarvitaan sitä henkeä kovasti tänä päivänä, että ei ne muuten pelaisi, 
jos ei siellä olisi sitä talkooporukkaa. (A3-ä3)

Talkootyö herättää vanhemmissa ristiriitaisia tunteita. Osa pitää sitä vanhempia yh-
distävänä toimintana, mutta osalle perheistä talkooaikaa on vaikea järjestää työasioiden 
ja perheen arjen kiireiden vuoksi. Näyttää kuitenkin siltä, että tutkimukseni ikäryhmän 
poikien vanhemmat jaksavat tehdä talkootyötä.

 
No jaa, se on vähän kaksipiippuinen juttu. Puolesta olen ja toisesta puolesta en. Vält-
tämättä ei vanhemmilla ole aikaa ja kuitenkin sitä vaaditaan sitä talkoohenkeä. Osa 
haluaisi (vanhemmista), että hyvä kun pääsisi maksamalla mutta kun sekään ei ole 
mahdollista sitten. (A3-ä3) 

Silloin kun oli yksi lapsi, silloin sitä vielä jaksoi. Meillä oli kymmenen vuotta vain 
ainokainen, silloin jaksoi hyvin talkoilla. Mekin ollaan talkoiltu kyllä niin monella 
tavalla silloin, niin kuin balettiopiston eteen aikoinaan. Hyvin monessa muodossa, 
on ommeltu ja tehty myyjäisiin myytävää ja … Siivottu kerrostaloja ja … Enää ei 
jaksaisi, kun rupiaa itselläkin olemaan niin paljon ikää, ei missään tapauksessa, mutta 
muutaman vuoden sitä jaksaa ihan hyvin. (A3-ä5) 
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Urheiluharrastusten toimintakulttuuri on perheille tuttua usein vanhempien omi-
en harrastuskokemusten kautta. Liikuntaharrastusten sosiaalinen luonne korostuu 
sekä vanhempien että poikien haastatteluista. Pojille joukkuelajien sosiaalinen luon-
ne ja ryhmätoiminta tukevat lapsen elinpiirin laajentumista. Vanhemmat puolestaan 
korostavat urheiluharrastusten avointa toimintakulttuuria. Tällöin he voivat seurata 
poikansa harrastuksia ja tavata toisia vanhempia. Vanhempien yhteistoiminta, yhteis-
kuljetusten järjestäminen ja välineiden kierrätys puolestaan pienentävät harrastuskus-
tannuksia. Taidealojen harrastukset mielletään yksilö- ja välineharrastuksiksi, joiden 
ajatellaan olevan kalliita harrastuksia. Liikuntaharrastusten puolella tällaisia ovat esi-
merkiksi laskettelu ja jääkiekko. Taidealojen kalleuskäsitys tulee musiikin soittimien 
hankkimisen ja tanssin pukukustannusten kautta. Lisäksi taideharrastukset koetaan 
yksilölajeiksi, joten vanhempien käsitysten mukaan ne eivät sisällä harrastustoiminnan 
sosiaalista luonnetta. 

Liikkuvat pojat 

Vanhempien mukaan he eivät aseta suuria vaatimuksia tai odotuksia pojan harrastuk-
selle, vaan lapsi saa itse päättää harrastuksistaan. 

Kun niille tullee semmonen mielekäs juttu, niin ne piettää kyllä huolen siitä, että ne 
saavat siellä käydä. Mitä ne alkaa puhumaan täällä kotona, että minusta olis kiva 
lähteä semmoseen hommaan. Niin sitten kyllä yritetään mahollistaa semmonen mikä 
tuntuu lapsesta. Ja tällä lailla ne on aina tulleet kaikki niitten harrastukset. Kyllä se 
lapsi tekee sen alotteen. (A1-ä4)

Puhuessaan poikiensa harrastuksista vanhemmat korostavat liikkumisen tarvetta. 

Vanhemmat vastasivat kyselyyn yhdessä. Perheessä on kaksi lasta, joista poika on nuorem-
pi. Tyttärellä on liikunnalliset harrastukset ja hän kulkee Taipumattomissa (voimistelu-
ryhmän nimi). Muuten hän hiihtää, laskettelee, ui, luistelee ja rullaluistelee. Pikkuveli 
harrastaa hiihtoa, luistelua ja uintia vanhempien ja sisaren matkassa. Perhe liikkuu 
ja ulkoilee yhdessä. Sen lisäksi poika leikkii vielä paljon kotona. (On oletettavasti alle 
kouluikäinen.) Hän piirtää, kuuntelee musiikkia, tanssii, katselee kirjoja ja liikkuu 
paljon. Vanhemmat antavat hänen itse valita harrastuksensa sitten kun ikää tulee li-
sää. Esimerkiksi poika voi liittyä urheiluseuraan. Vanhemmat ovat sitä mieltä, että 
liikunnalliset harrastukset tasoittavat vilkasta ja reipasta lasta. Se rauhoittaa häntä ja 
hän voi purkaa tarmoa ja oppii oman kehon hallintaa. (A2-pe1) 
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Puolestaan puhuessaan tyttöjen harrastustoiminnasta vanhemmat korostavat tai-
teellista tekemistä. 

Vastaaja on äiti. Perheessä on kaksi tytärtä. Seitsemänvuotias ekaluokkalainen har-
rastaa hiihtämistä. Nuorempi harrastaa vain prinsessaleikkejä, koska on niin pieni. 
Molemmat ovat hyviä piirtämään, piirtelevät useita kertoja päivässä. Tytön hiihtohar-
rastus alkoi lumien tultua, lapsen omasta halusta. Hän hiihtää 5–6 kertaa viikossa. 
Tytär kuuntelee myös musiikkia ja lukee kotona. Äidin mukaan molemmat tyttäret 
ovat aina rakastaneet piirtämistä. Aina tilaisuuden tullen kynät ja paperit ilmestyvät 
pöydälle. Piirtäminen on luovaa, harvemmin piirretään esim. mallista. Molemmat 
niin sanotusti piirtävät mitä ajattelevat. Olemme kumpikin sekä äiti että isä aina 
kannustaneet lapsia piirtämään, värittämään ja maalaamaan esim. vesiväreillä. Tai-
tojen kehittymistä on ollut hienoa seurata ja nähdä lapsen ilo, kun hän on itse oppinut 
lopultakin piirtämään mieleisensä kuvan. (A2-pe20)
 
Seuraamalla alaluokkalaisten lastensa leikkejä vanhemmat saavat vihjeitä lapsen 

mielenkiinnon kohteista. Poikien omaehtoisessa toiminnassa korostuvat liikkuminen 
ja fyysisyys. Niinpä vanhemmat tulkitsevat liikunnallisten pelien ja leikkien antamat 
vihjeet poikien mielenkiintojen kohteiksi. Vanhemmat havainnoivat lastensa toimin-
taa stereotyyppisesti, jolloin nämä tiedostamattomat ja syvälle kulttuuriin iskostu-
neet itsestäänselvyydet vaikuttavat heidän tulkintaansa. Nämä tulkinnat ohjaavat ja 
kahlitsevat vanhempien valintoja niputtamalla pojat yhden yleistävän miesmallin alle. 
Malli korostaa poikien samanlaisuutta ja vähättelee yksilöiden välisiä eroja. 272 

Poikien harrastusten tulee vanhempien mukaan olla rentoa ja mukavaa yhdessä-
oloa sekä tuottaa positiivisia kokemuksia. Vanhempien mukaan nämä kriteerit täytty-
vät liikunnassa. Liikuntaharrastus on ylivoimaisesti suosituinta poikien vapaaehtoista 
toimintaa kotipiirissä kavereiden kanssa ja ohjatusti ryhmissä, kerhoissa ja seuroissa. 
Heiltä vaaditaan kuitenkin sitoutumista toimintaan, mikäli joku maksullinen harras-
tus aloitetaan. Sitoutuminen on lukukauden mittainen jakso, koska harrastustoiminnas-
sa maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukausimaksut. 

Kun aloittaa kauden, se myös kuljetaan sitoutuneesti. Itse voi kuitenkin syksyllä ja 
joulun jälkeen valita jatkaako vai haluaako lopettaa. (A2-pe7)
 
Vanhemmat korostavat lapsuuden erityisyyttä ja pitävät huolen siitä, että myös 

leikkimiselle jää aikaa. Pojat saavat lopettaa harrastuksen, kun se muuttuu vaativam-

272.  Horelli ym. 2003. 
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maksi ja enemmän aikaa vieväksi toiminnaksi, mikä tarkoittaa urheilussa lajivalmen-
nukseen siirtymistä. 

Olihan meillä tämän vanhemman pojan kanssa alkuun, kun niillä alkoi olleen jalka-
palloa kolmesti vai neljästi viikossa. Niin se oli sitten jo, että se ei halunnut enää, kun 
ei voinut kavereiden kanssa olla. Sitten se lopetti kesken. (A3-ä7)
Se alkaa vaan liikaa viemään aikaa. Ne on kuitenkin sitäkin niillä, että omien kave-
reiden kanssa pitää leikkiä. Se alkoi tökkiä se pelaaminen. (A3-i7)
 
Pojat puolestaan perustelevat kuvataideharrastuksen lopettamisen syitä hieman 

toisenlaisesta näkökulmasta. Kuvataidekoulussa harrastusaika pitenee neljään oppi-
tuntiin siirryttäessä työpajaopintoihin noin 14 -vuotiaana. Tutkimukseni ikäryhmän 
pojilla harrastusaika pitenee kolmantena vuonna, jolloin viikoittainen tuntimäärä 
nousee kahdesta oppitunnista kolmeen. Kuvataidekoulun lopettamisen syyksi pojat 
kertovat toisen harrastuksen, joka on usein liikuntaharrastus, vievän enemmän aikaa. 
Lopettamisen ajankohdan aikoihin myös peruskoulun vaatimukset kasvavat. Siirtymi-
nen yläluokille pidentää koulupäiviä, joten omia harrastuksia joudutaan karsimaan. 

Rennon ja mukavan yhdessäolon lisäksi poikien harrastusten tulee vanhempien 
mukaan olla kehitystason mukaista ja sitä tukevaa toimintaa. Fyysinen kasvu on ala-
luokkalaisten lasten näkyvin kehityspiirre, johon liittyvät liikuntataitojen kehittyminen 
ja oman kehon hallinta273. Liikuntaharrastusten avulla alaluokkalaiset pojat purkavat 
energiaansa hyväksyttyihin toimintamuotoihin. Urheilulaji ei ole tärkeää, pääasia on, 
että pojat liikkuvat ja pitävät siitä. Liikuntaharrastuksen toivotaan lisäksi säilyttävän 
liikuntatottumukset ja mahdollisesti myös hyvän fyysisen kunnon aikuisuuteen asti. 

Liikunnalliset harrastukset tasoittavat vilkasta ja reipasta lasta. Oppii oman kehon 
hallintaa. Se rauhoittaa häntä ja hän voi purkaa tarmoa ja oppii oman kehon hallin-
taa. (A2-pe1)

Niin oppisi liikkumaan ja kyllä se on meille kaikille ihmisille tärkeää. Liikuntaharras-
tus on hyvä, se on sama mikä se on. (A3-i5)

Puhuessaan fyysisyydestä vanhemmat käyttävät akku-metaforaa. Poikien ajatellaan 
olevan ”täynnä virtaa”, joka puretaan liikkumalla. Harrastuksen ja vapaa-ajanvieton 
täytyy tukea tätä akkujen purkamista. Aineistossani kukaan ei odota pienten poikien 
lataavan näitä akkuja. Energian purkaminen, kehon hallinta ja voimien kasvaminen 
näyttävät olevan toivottuja piirteitä, joihin poikien halutaan kasvavan. 

273.  Pulkkinen 2002, 106. 
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Leikkivän ja liikkuvan pojan vanhemmille antamat vihjeet tulkitaan usein eri 
liikuntavaihtoehtojen väliseksi valinnaksi. Butlerin mukaan sukupuoli tuotetaan tois-
tamalla merkityksiä ja eleitä yhä uudelleen ja uudelleen performatiivisesti, jolloin suku-
puoli ei ole olemista vaan tekemistä ja esittämistä. Mies ja nainen rakentuvat juuri näissä 
sukupuolen ilmauksissa, joita arkiajattelussa pidetään sukupuolen seurauksena. Eleet, 
ilmeet ja roolit aiheuttavat sukupuolen.274 Aktiivisina liikkujina pojat toistavat perfor-
matiivisesti, merkitsevät ja merkityksellistävät näitä maskuliinisiksi luokiteltuja tekoja, 
eleitä ja asioita275, jotka vanhemmat tulkitsevat liikunnallisiksi taipumuksiksi. 

Poikana oleminen nähdään liikkumisena, tutkimisena ja fyysisenä temppuiluna. 
Liikunta on se paikka, jossa poikien ajatellaan kasvattavan itseluottamusta, sosiaalisia 
taitoja ja keskittymiskykyä. Lahelman mukaan lapsi ei kuitenkaan ole passiivinen ul-
koisten vaikutusten uhri, vaan hän aktiivisesti luo merkityksiä ja jäsentää ympäristöään 
tietojensa, tunteidensa ja mielikuvituksensa avulla276. 

Ryhmä on pojan paikka 

Poikien harrastusvaatimuksiin vanhemmat liittävät tärkeänä kriteerinä sosiaalisen 
vuorovaikutuksen. Sosiaalinen kehitys toimii peilin tavoin, johon lapsi tarvitsee ryh-
män, jossa hänen läsnäolonsa huomataan ja saavutuksensa tunnustetaan. Muihin kuu-
lumisen tunne vahvistaa perusturvallisuutta, sillä ryhmät antavat meille käsityksen siitä 
keitä olemme277. Vanhempien mukaan poikien tulee harrastuksissaan oppia ottamaan 
toiset huomioon, oppia tulemaan toimeen ryhmässä ja kasvaa sosiaalisilta taidoiltaan. 
Näihin ryhmätyötaitoihin kasvetaan vanhempien mielestä joukkuepeleissä. 

Mie olen aina ajatellu, että se lapsi oppii esimerkiksi siellä jääkiekossa sosiaalisia taitoja 
ja onhan se fyysinenkin harjoittelu ja yleensä ne on ite sinne halunnu. (A1-ä1)

Pojasta ei puhuta yksilönä, vaan pojista puhutaan korostetusti ryhmänä. Pienet po-
jat leikkivät toisten pienten poikien kanssa, ja heidän täytyy saada tehdä niin. Poikana 
oleminen on seikkailua, fyysistä olemista ja tekemistä jonkin asian tiimoilta toisten 
poikien kanssa. 

274.  Butler 2006, 218–236. 
275.  Jokinen, Arto 2003a, 25–27. 
276.  Lahelma 1992, 30. 
277.  Burr 2004, 111–112. 
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Kun toinen poika tulee hakemaan toista poikaa ulos. …Pellaan tai lähetään pyöräileen 
tai lähetään johonkin paikkaan kattoon jotakin, tutkimista tai seikkailua, lähetään 
kattoon. Sitten ollaan rosvoa ja poliisia ja semmoista. (A3-i5)

Harrastustoiminnassa oppimisen vanhemmat liittävät joko kilpailutilanteeseen tai 
fyysisten taitojen kehittymiseen. Poikien motoristen taitojen kehittymisestä vanhem-
mat iloitsevat. Oppiminen liittyy tällöin terveyteen ja motoriikan kehittymiseen. 

Uiminen on hyvä harrastus. Taidon ylläpitäminen ja uimataidon kehittäminen on 
hyvä asia. Poika on jopa äitiä opettanut syvyyssukeltamaan. (A2-pe16)

Tämähän on, tässähän juostaan ja tässä on tekniikka hommaa ja koordinaatiota ja 
kehon hallintaa ja peliälyä …(A3-i5)
 
Henkilökohtaista kilpailua vanhemmat eivät hyväksy harrastamiseen. 

Ei kilpaile kuitenkaan. Meillä ei tällä hetkellä kilpaurheilua ole onneksi ollenkaan. 
(A3-i1)

Kuitenkin he toivovat, että pojat oppisivat kilpailullisia taitoja. Voidaan ajatella, 
että kilpailutaidot ovat aikuisen miehen elämään liittyviä taitoja, ja vanhemmat haluavat 
poikiensa oppivan nämä taidot. Pelit sisältävät kilpailuasetelman, ja joukkuepeleissä se 
on hyväksyttyä toimintaa. Pojat voivat turvallisesti harjoitella ryhmässä näitä kilpailu-
taitoja ja jakaa häviön ja pettymyksen tunteita joukkueena. Esimerkiksi jalkapallo-
harrastuksessa on harjoitusten lisäksi joka viikko peli ja kerran kuukaudessa ottelu 
toisella paikkakunnalla. Harrastuksessa oppiminen on vanhempien mukaan ryhmässä 
toimintaa, jonka avulla he käsittelevät hankalaksi tai jopa negatiiviseksi kokemaansa 
kilpailutilannetta. Tällöin kilpailu näyttäytyy hyväksyttynä toimintana, jota voidaan 
käsitellä joukkuepelien kilpailutilanteissa. 

Poikien harrastustoimintaan ei suoranaisesti liitetä henkistä kasvua. Vanhempien 
mielestä urheilutoiminta luo oikeanlaiset puitteet kasvamiselle. Esimerkiksi jalkapallossa 
ryhmätoiminta on tasavertaista toimintaa, jossa voi rakentaa tervettä itsetuntoa. Ai-
neistoni vanhempien mukaan joukkuepeleissä toiminnan fyysisyyden ja ryhmätoimin-
nan vuoksi pelikokemuksesta muodostuu pojalle nautinto tasavertaisessa kamppailus-
sa toisten poikien kanssa. Henkilökohtainen onnistuminen turvallisessa peliyhteisössä 
kasvattaa kilpailullisiin taitoihin ja opettaa toisten huomioimista. 
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Harrastustoiminnan opetuksen tason tulee vanhempien mukaan olla laadullisesti 
hyvää ja lapsen kehitystason huomioivaa. Lisäksi toiminnan sisällön tulee kohdentua 
juuri 7–10 -vuotiaille pojille, olipa kyseessä mikä harrastus tahansa. 

Se oli susi se homma (kitaransoitto). Siellä pareittain tehtiin töitä. Jos toinen pari oli 
pois jostain syystä, niin sitten ei voinut Mikakaan tehdä sillä tunnilla mittään, kun 
se toinen olisi jäänyt jälkeen. Niin ja se oli 12 minuuttia ja siitäkin puolet käytetään 
kitaran virittämiseen. (A1-i5) 

Toiminnan aiheen ja luonteen tulee olla aihepiiriltään poikien maailmasta ja heille 
sopivaa. Vanhemmat ajattelevat, että kuvataideharrastuksessa annetut tehtävät ja aiheet 
tulevat opettajalta, eivätkä oppilaat voi toimia vapaasti eivätkä itsenäisesti. Tällöin ope-
tus ei kosketa poikien maailmaa. Kuvataideharrastus nähdään pitkäjänteisyyttä vaa-
tivana toimintana, kun taas liikuntaharrastus koetaan nopeatempoisena ja aktiivisena. 

En niin kuin voisi kuvitella itsestä ja tuota pojasta, vaikka hän on hyvin niin kuin 
aktiivinen, eikä ole sillä tavalla niin kuin tyttö taas pitkäjännitteinen ja saattaa istua 
ja värittää ja sen tyyppisiä juttuja. Mutta jos se on mielekästä vaikka se on tämmöinen 
kuvataiteen, kulttuurin, mitä siinä nyt onkin sen ympärillä tapahtumaa, niin etteikö 
pystyisi harrastamaan. Tämä kestää tunnin tässä tämä jalkapallo, että jos se sitten se 
kuvataide tai tapahtuma on samalla tavalla, elikkä sen kesto on tunti ja järkevästi 
mielletty, mitä se pitää olla tämmöisille vesseleille, niin aivan hyvin voisi kuvitella. Ja 
sitten tietenkin se, että jos se on yksin siellä sen tunnin, niin se loppuu lyhyeen. Mutta 
jos siellä on tämmöinen porukka kavereita siinä ympärillä ja he kokevat, että onpa ki-
va nähdä taas sua ja mitäs jännää me nyt tehdä, pannaanko punaiseksi kaikki se mitä 
viimeksi pantiin vihreäksi – niin tämä on tämmöistä. … Samalla tavalla saadaan se 
elämys ja onnistuminen myös siellä (kuvataideharrastuksessa) kuin täällä. Mutta, jos 
se yksin on, niin ei se … Jotenkin se olisi sitä, tuntuisi ainakin, ei ole käytännön koke-
musta. Sitähän voi tehdä periaatteessa mitä vain kun siinä on kaverit ja siinä vähän 
tapahtuu. (A3-i2)

Stereotypiat voivat sisältää myös negatiivisia ennakkoluuloja278. Vanhempien mie-
lestä kuvataideharrastus on tiukasti ohjattua ja henkilökohtaiseen suoritukseen perus-
tuvaa toimintaa, jossa ryhmässä toimiminen ei toteudu. Kaverisosiaalisuus mielletään 
poikaryhmien yhdessäolona, rentona irrotteluna ja vitsailuna. Usein se tapahtuu toi-
mintana jonkin koneen tai muun esineen ympärillä. Ohjaamalla poikansa pelkästään 

278.  Horelli ym. 2003. 
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liikuntaharrastuksiin vanhemmat tietämättään ylläpitävät vallitsevaa poikien maail-
maan liittyvää ja epätasa-arvoista harrastustoimintaa. 

Vanhemmat kiinnittävät kyllä huomiota poikansa lahjakkuuteen, persoonallisuu-
teen ja taipumuksiin, joiden perusteella mietitään eri liikuntavaihtoehtoja. Taidealan 
harrastuksiin tarvitaan vanhempien mielestä taiteellista lahjakkuutta, jonka arvellaan 
olevan perinnöllistä. 

No, Petterillä kuitenkin koulussa menee tosi hyvin. Mutta liikunta ja englanti ja ma-
tematiikka niin ne on hyviä numeroita ja muut on sitten. No nämä on ysejä ja muut 
on kaseja. …Onkohan se millään tavalla perinnöllistä? Minä en itse ole ainakaan 
millään tavalla ollut kiinnostunut koskaan mistään piirtämisestä enkä (A1-ä2)
 
Opettajan merkitys harrastustoiminnassa liittyy turvallisuuteen. Opettajan suku-

puolella sen sijaan ei näytä vanhemmille olevan merkitystä poikien harrastustoimin-
nassa. Pätevä opettaja tai hyvä vetäjä osaa käsitellä ja motivoida lapsia oikealla tavalla, 
jolloin hän on turvallinen aikuinen ryhmässä. Opettajan sukupuolen merkitys kasvaa 
lapsen vanhetessa. Vanhempien mukaan miesopettaja ymmärtää paremmin poikien 
maailmaa. Hän osaa reagoida oikein heidän oletettuihin vahvuuksiin ja heikkouksiin. 

Kyllä mie jotenkin toisaalta näen tuossa koulupiirissäkin, että on hyvä, että ylemmillä 
luokilla on miesopettajia. Mie sitä perustelen vähän sillä, että me ei olla ihan niin 
pikkutarkkoja tai sanotaanko niin tarkkoja kuin nuo naiset. Jossain vaiheessa lasten 
kanssa pittää olla vähän suurpiirteisempi. Koska se on minusta just tuo kun ne siirtyy 
yläluokille, että joitakin asioita pitää pystyä kattomaan läpi sormien. Kyllä mie toisaal-
ta näen, että on hyvä, että siellä on välistä miesopettaja. Alaluokilla ehdottomasti on 
hyvä olla nainen. (A1-i1)

Mikäli kaverisosiaalisuus279 ajatellaan keskeisenä poikana olemisen muotona, näyt-
täytyy se kehyksenä, jossa pojat voivat aktiivisesti luoda merkityksiä ja jäsentää ym-
päristöään. Urheilututkija Arto Tiihosen mukaan joukkuepeleissä pojat sosiaalistuvat 
pääasiassa suorittamiseen, kivun kestämiseen, voittamiseen, ulkoiseen menestymiseen, 
väkivaltaisuuteen, luonnolliseen ylemmyyteen, objektiivisiin faktoihin ja vahvoihin 
johtajiin280. Voidaan siis sanoa, että joukkuepeleissä kaverisosiaalisuus ei toteudu poi-
kien määrittämänä, vaan joukkuepelien toimintakulttuurista käsin. 

279.  Hoikkala 1996, 365. 
280.  Tiihonen 1994, 245. 
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Vanhemmat eivät ajattele tietoisesti sukupuolta oman pojan kasvatuksessa. 

Kun justiinsa tämä meidän pikku poika, vaikka ei sitä varmasti mitenkään erityisesti 
niin kuin mieheksi ole kasvatettu, lapsena kait sitä on kasvatettu. (A3-ä5)

Kun vanhemmat eivät ajattele sukupuolta, vahvistavat he tietämättään suku-
puolistereotypioita. Sukupuoleton poikana oleminen voidaan ymmärtää lapsuuden 
huolettoman ajan ihannoimisena. Isien nostalginen kaipuu omaan huolettomaan lap-
suuteen sallii poikien villin ja vapaan olemisen. Heteronormatiivisen maskuliinisuu-
den kapeat rajat pakottavat miehen toimimaan tietyntyyppisesti heteroseksuaalisena 
miehekkäänä miehenä281. Tähän miehenä olemiseen liitän myös miesten elämää ra-
sittavat velvollisuudet ja vastuun kantamisen. Ne kuuluvat aikuisen miehen elämään, 
joten näiden tulevien aikuisuuteen liittyvien rasitteiden vastapainoksi poikien vapaa 
ja osittain kontrolloimaton poikaporukoissa leikkiminen sallitaan. Eettisesti kestävä 
sukupuoliero voidaan kuitenkin rakentaa vain ottamalla se korostetusti huomioon282. 
Sukupuolisensitiivinen herkkyys ymmärtää poikana olemisen tavat tarkoittaa suku-
puolen huomioon ottamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toiminnoissa283. Kun po-
jat voivat itse määritellä kaverisosiaalisuuden kehykset, on heillä mahdollisuus raken-
taa heidän itsensä määrittelemä maskuliininen sukupuoli-identiteetti. 

Pojat poikien kanssa 

Markku Soikkeli nostaa esiin keskustelun poikamaisista miehistä ja siitä, kuinka poika-
vuosien fantasiat säilyvät miehen mielessä. Hänen mukaansa nämä fantasiat yhdistävät 
samanikäisiä miehiä284. Psykologiassa tätä kutsutaan Peter Pan -ilmiöksi, jolla tarkoi-
tetaan miehiä, jotka eivät aikuistu. Ilmiö edustaa välinpitämättömyyttä aikuistumista 
kohtaan ja tarrautumista lapsuuden fantasioihin. Jos kuitenkin ajatellaan ilmiötä lie-
vemmin ja rajataan pois sairauden tunnusmerkit, olisi poikavuosien vapauden tunne 
säilyttämisen arvoinen asia miehen elämässä. Miehen elämää rajoittavat hegemonisen 
maskuliinisuuden rajat, jonka vuoksi lapsuuden huoleton aika on miehen kokemana 
hyvää aikaa elämässä. Miehellä on halu säilyttää poikuus omassa persoonassaan ilman 
maskuliinisia rajoituksia. Soikkeli puhuu luonnonlapsen myytistä, jolla hän tarkoittaa 
tunteiden ilmaisemista ja nostalgian kuluttamista ja kommentoimista. Myytti pitää 

281.  Lehtonen, Jukka 2001, 15. 
282.  Veijola & Jokinen, Eeva 2001, 134. 
283.  Horelli ym. 2003. 
284.  Soikkeli 2003, 142–147. 
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sisällään ajatuksen tarpeesta palata yksinkertaisempaan, pyhempään elämäntapaan 
ja tarvetta alkaa uudelleen arvostaa ihmisarvoja. Miehen elämässä vapaus on aikuis-
ten arvojen ulkopuolella.285 Mikäli poikavuosien vapauden tunne on miehen itsensä 
arvostama, on se miehen näkökulmasta säilyttämisen arvoista. Näyttääkin siltä, että 
mahdollisuus säilyttää vapauden tunne omassa elämässään murtaisi hegemonisen mas-
kuliinisuuden rajoja. 

Pojat ovat poikia -toteamuksella kuitataan usein poikien leikit ja tekemiset. Poiki-
en toimimisen syyt selitetään maskuliinisilla ominaisuuksilla, jotka tytöiltä puuttuvat. 
Nämä selitykset perustuvat tyttöjen ja poikien biologisiin eroihin. Ne ymmärretään pe-
rustavaa laatua olevina ominaisuuksina. Erojen hyväksyminen näkyy koulumaailmassa 
muun muassa siten, että pojilta ei koulussa vaadita samoja asioita kuin tytöiltä286. 

Joo, kyllä se oli jo silloin 70–80 -luvulla, se oli jo vaikeaa. Ne tytöthän loisti. Yksi äiti 
sanoi sitä tai minun ikäinen nainen, että sehän oli niin silloin koulumaailmassa, että 
ne pojat, jos jotakin vähänkin yritti, niin ne hyväksyttiin. Siis sillai, että suoritus kel-
pasi ja tyttöjen piti niin kuin tosissaan yrittää. (A3-ä6)

Lahelman mukaan 1980 - ja 1990 -lukujen tutkimukset osoittavat, että pojat oli-
vat luokkahuoneen keskiössä. He saivat opettajalta enemmän sekä positiivista että 
negatiivista huomiota. Pojat käyttivät puheaikaa enemmän ja osallistuivat vapaaseen 
keskusteluun. He saivat hauskimmat ja vaativimmat tehtävät sekä häiritsivät tuntia. 
Poikien annettiin alisuoriutua koulussa, koska heidän pienetkin yrityksensä hyväksyt-
tiin suoritukseksi.287 

Vapaa-ajalla tapahtuvaa poikien villiä ja vapaata olemista voidaan verratta ali-
suoriutumisen hyväksymiseen koulussa. Pojat on poikia -toteamus vahvistaa suku-
puolistereotypioita, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta oppia vastuuntuntoa eikä 
pitkäjännitteisyyttä. Mikäli aikuisten miesten kaipaama vapauden tunne ajatellaan säi-
lyttämisen arvoiseksi asiaksi miehen elämässä, on se otettava opetuksessa huomioon. 
Tällöin toiminta muuttuu tiedostetuksi. Positiivinen suhtautuminen poikana olemi-
seen on sukupuoliherkkää pedagogiikkaa. Kun opetuksessa kehitetään myös poikien 
pitkäjännitteisyyttä, on heillä mahdollisuus oppia vastuun kantamista. Tiedostamat-
tomana toimintana pitkäjännitteisyyden ja vastuun kantamisen puuttuminen koros-
tavat suorittamista. Toiminnan suorituskeskeisyys painottaa juuri sitä miehen elämään 
liitettyä velvollisuuden tunnetta ja vastuun kantamista, joka muuttuu aikuisen miehen 
elämässä taakaksi. 

285.  Soikkeli 2003, 150–151. 
286.  Bredesen 2004, 16. 
287.  Lahelma 1992, 25. 
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Seikkailukasvatuspedagogiikassa puhutaan lapsuuden piirteiden säilyttämisestä, 
joiden voidaan ajatella olevan myös pojan oppimisen vahvuuksien säilyttämistä. Näyt-
tääkin siltä, että riittävän haasteellista ja pojille sopivaa opetusta he saavat vasta amma-
tillisissa opinnoissa. 

Sitten toisaalta, niin kuin minun omat veljet meni lukion rimaa hipoen mutta kun ne 
pääsi ammatillisiin ja näihin omiin, niin niillä oli jo sitten kiitettäviä. Ne teki aivan 
loistavia lopputöitä ja sen jälkeen ovat opiskelleet vaikka mitä. Mutta se on minusta 
sääli, että ainakin minä olen oppinut, että lukio ja peruskoulu oli ainutlaatuinen, että 
eihän semmoista tilaisuutta tule enää opiskella, että siellä saa keskittyä vain ja ainoas-
taan kouluun. Sen ajan kun hukkaa, niin sitä ei ikinä saa takaisin. (A3-ä6) 

Samalla tavoin mielekkään oppimisen vaatimukset sisältyvät harrastustoimintaan. 
Taina Rantala on määritellyt väitöskirjassaan oppimisen ilon -käsitettä. Käsite pitää 
sisällään koulukontekstiin liittyviä tunteita, tuntemuksia sekä tuntoja. Hänen mu-
kaansa oppimisen ilo vaatii muun muassa tekijän ja tehtävän kohtaamisen, jolloin 
oppilas kokee tehtävän merkitykselliseksi itselleen. Oppilas kokee itsensä kyvykkääk-
si tehtävään nähden ja tehtävän suorittaminen on arvokasta tekijälleen.288 Tekijän ja 
tehtävän kohtaaminen kulkee Vygotskin mainitsemalla lähikehityksen vyöhykkeellä. 
Kuvataidekoulun pojat liittivät haastatteluissa hyvän oppimisen kriteereihin riittävän 
haasteelliset tehtävät.

Mitä sinä äsken teit? (Minä)
Origameja … Sai pähkäillä kunnolla. (B1-po 12 v, 9 kk)

Riittävän haasteellisia tehtäviä ratkoessaan pojat saavat tyydytystä oppimisesta. 
Haasteellisuus näyttääkin liittyvän poikien koulu- ja harrastusviihtyvyyteen. Kun van-
hempien määrittelemiä harrastusvaihtoehtoja tarkastellaan haasteellisuuden kautta, 
keskittyvät valinnat liikkumiseen ja fyysisyyteen. Vanhemmat eivät ajattele sukupuolen 
kautta lastensa harrastuksia, mutta myöntävät kyllä, että tytöt piirtävät mieluummin. 
Tytöt ohjataan piirustustehtäviin ja pojat puolestaan liikunnan pariin. Tytöt ohjataan 
hienomotoriikkaa ja hoivaa sisältäviin tehtäviin sekä leikkeihin, kun pojat taas puoles-
taan ohjataan karkeamotorisiin ja liikunnallisiin tekemisiin. 

Mutta kyllä itsellä huomaa sellaisia ennakkoasenteita, että kyllä minä tytölle annan 
ennemmin pensselin käteen kuin Artulle. Kun Artulla on tekemisen puutetta, niin 
sille pistää mieluummin vaikka tennispallon käteen. Hannalle taas voisi sanoa, että 

288.  Rantala, Taina 2006, 164. 
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ottaa paperia ja Hanna ottaakin monesti sitten kyllä paperit käyttöön ja sitä huomaa 
silleen, että on sitä (ennakko asenteita). … Toinen puolihan on se harrastuneisuus. 
Kun puhutaan tuosta pehmeämpien arvojen, se on Hannalle ihan itsestään selvyys. Se 
nyt ei välttämättä ole sukupuolikysymys vaan tietysti persoonakysymys. Pehmolelut on 
Hannalla paljon paremmassa hoidossa kuin mitä Artulla. (A3-i1)

Vaikka perheet itse ohjaavat poikansa miehisiksi ajateltujen harrastusten piiriin, 
toivovat he peruskoulun toiminnassaan ylittävän perinteiset sukupuolirajat. Poikien 
omat mielenkiinnon kohteet voivat olla myös miehisestä perinteestä poikkeavia. Ai-
kuisille miehille hyväksytään helpommin uudenlaisia, naisten töiksi ajateltuja tekemi-
siä, mutta omalle pienelle pojalle ne ovat kuitenkin vieraampia. Ne eivät ole taitoja, 
joiden kautta voitaisiin ajatella harrastustoimintaa.

 
Ompelutyön oli tehnyt (koulussa) semmoisen, että minua hämmästytti kyllä. Hän oli 
jaksanut itse suunnitella siihen niin monenlaisia kauniita kuvioita ja uuterasti tehnyt 
monta monituista riviä sitä ompelua. Meillä on vävy semmoinen, jolta siis taittuu 
muun muassa tämmöinen taidekirjonta ja sen lisäksi hän taitaa tämmöisen hifi-puolen 
ja puutyöt ja samasta ihmisestä. ... eli kyllä minusta se ompelu ja se kutominenkin voi 
olla aivan hyvin poikien ja miesten juttu. (A3-ä5)

Taidealan harrastukset ovat tyttövaltaisia, joten sinne ei haluta omaa poikaakaan. 
Poikien pitää saada olla samaa sukupuolta olevien kanssa. Tyttöjen seuraa jopa väl-
tellään, varsinkin harrastustoiminnassa, mutta myös koulun valinnoissa ja koulujen 
painotteisuuskysymyksissä. Pojan psyyke nähdään herkkänä ja helposti haavoittuvana. 
Tyttöjen seura voi jopa vahingoittaa tätä herkkää psyykeä, jolloin pojat ohjataan poi-
kien piiriin. 

Veikkoa ei nyt sinne erityisesti haluta, koska se on semmoinen tilanne ainakin siellä 
musiikkiluokalla, että se musiikkiluokka on pääasiassa tyttöjä. Niin kuin Minnankin 
luokalla on, siinä on nyt, kaksi poikaako siinä on vai kolme ja muut ovat tyttöjä. Ei se 
ole välttämättä oikein paras mahdollinen paikka pikku pojalle kasvaa, tytöt ovat aika 
lailla aktiivisia ja sillä lailla. Parempi se on, että on semmoisessa tasapainoisemmassa, 
että paremmin jakaantuu. Nykyinen koulu on liikuntapainotteinen, se on siinä mie-
lessäkin oikein mukava. (A3-ä5)
Ja olisiko se meilläkin vähän sillä lailla, kun on kolme tyttöä ja tämä nuorin on sitten 
poika, niin ajatteleeko sitä vielä niin kuin herkemmin sillä tavalla, että sen pitää nyt 
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olla poikien kanssa. Niin kuin justiin tämän hetkinen hakeminen musiikkiluokille, 
kun siellä on vain tyttöjä. (A3-ä5)

Vanhempien määrittelemänä poikana oleminen on tekemistä ja liikkumista yhdes-
sä toisten poikien kanssa, jota harrastuksissa toteutetaan joukkuepeleissä. Joukkuepelit 
näyttäytyvät vanhemmille riittävän haasteellisena harrastusmuotona, jossa toiminta si-
sältää vanhempien käsityksen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Mielestäni pelitilantei-
den kilpailuasetelma vääristää kaverisosiaalisuuden ydintä. Kaverisosiaalisuus on poiki-
en kehityksen tasolla olevaa olemista, jolloin he itse määrittelevät sen. Se sisältää pojille 
tyypilliset yhteenkuuluvaisuuden ilmentymät ja tunteet, jotka ovat kehys mielekkäälle 
yhdessä olemiselleen. Harrastusmahdollisuuksien laajentuminen liikuntaharrastusten 
ulkopuolelle toisi mukanaan toisenlaisia mahdollisuuksia säilyttää oppimisen ilo. Eri-
laiset harrastuskulttuurit voisivat säilyttää miesten itsensä arvostaman poikamaisen 
huolettomuuden tunteen aikuisuuteen asti. 

Kuvataideharrastuksen tulisi sisältää kaverisosiaalisuuden elementit. Tämä tarkoit-
taa poikien yhdessä olemista ja tekemistä sekä mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Toi-
minnan suunnittelussa ja tehtävän annossa tulee tällöin nostaa oppilaiden keskinäisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuus yksilösuoritusten rinnalle. 

Kulttuurinen miesmalli harrastusmahdollisuuksien taustalla

Fyysisen elinpiirin ilmiöt selittävät kuvataideharrastuksen tyttöjen enemmistöä asuin-
ympäristön, poikakulttuurin ja sukupuolen kautta. Yhteiskunnan päätökset virallisilla 
tasoilla keskittyvät koko perheen liikunta- ja urheilumahdollisuuksien kehittämiseen. 
Pohjoisen pienillä haja-asutusalueilla harrastusten saatavuus ja vaihtoehtojen moni-
puolisuus ovat sidoksissa asuinalueiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mitä lähem-
mäs poikaa elinpiiri rajautuu, sitä enemmän sukupuoli vaikuttaa hänen harrastus-
mahdollisuuksiinsa. Fyysisen elinpiirin asettamat harrastusmahdollisuuksien rajat 
-kuvio (kuvio 4) jäsentää nämä elinpiirin rajaamat mahdollisuudet. 

Jokisen mukaan suomalaisen miehen maskuliinisuus koostuu fyysisestä voimasta, 
aktiivisesta heteroseksuaalisuudesta, vankasta taloudellisesta asemasta, itsenäisyydestä 
ja rationaalisuudesta. Lisäksi kunnianhimo, kilpailuvietti ja hyvät tekniset taidot ovat 
miehisiä piirteitä. Mieheyteen ei liity feminiinisiä ominaisuuksia, homoseksuaalisuutta 
ja tunteiden näyttämistä julkisesti.289 Poika kasvaa näiden kulttuuristen miesmallien 
mukaisesti myös harrastuksissaan. Vanhempien mukaan miesten ja poikien maailma 
on perinteisesti Suomessa ollut fyysisen tekemisen maailma. Aina toiseen maailman-

289.  Jokinen, Arto 2000, 203–230. 
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sotaan asti vastuu perheen elättämisestä on ollut miehillä, jolloin maskuliinisuus näyt-
täytyy kulttuurissa fyysisenä aktiivisuutena. Vanhempien mukaan taiteen asema vaatii 
pitkän kulttuuritaustan. Oman maan kulttuuriperintöä ei nähdä niin merkittävänä 
vaikuttajana, että se voisi rohkaista miehiä taiteen piiriin. 

Se riippuu vähän siitä pojasta millainen perhetausta hänellä itellä on. Jos hänellä on se 
mies siinä omassa kodissa, siinä ydinperheessä, niin minusta sillä ei sitten ole niin vä-
liä. Mutta jos se mies siitä ydinperheestä puuttuu, jos se kasvaa esimerkiksi vain äidin 
kanssa, niin sillon minusta se voisi olla hyvä, että sitä miehen mallia sais sitten koulun 
piiristä. Tai harrastuksen piiristä. … (A1-ä1)
Ja onhan se toisaalta se miesten maailma ja elämä ollu aina. Poikain maailma sitä 
myötä tietyllä lailla semmonen toiminnallisuus, fyysisen tekemisen maailma. Tuleeko se 
sieltäkin sitten jotenkin. (A1-ä1)
Mutta jos ajatellaan jotakin antiikin kreikkaa niin kyllä kaikki teatteri, kaikki kuva-
taiteet (A1-i1)
Niin mutta jos ajattelee tätä Suomea, tätä meijän kulttuuria yleensäkki. (A1-ä1)
Onhan se tietenki ollut taistelua tavallaan jokapäiväisestä leivästä, selviytymisestä. Sii-
hen on tarvittu fyysistä apua ja se on ollut enempi miesten työ. Kyllä se varmaan tämä 
meijän lyhyt vahva kulttuuritausta on yksi miksi ei sitten poikia siinä ole (kuvataide-
harrastuksessa). (A1-i1)

Kuvio 4. Fyysisen elinpiirin asettamat harrastusmahdollisuuksien rajat 
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Tutkimuksessani mieheen ja mieheyteen kohdistuvat odotukset liittyvät pohjoisen 
kulttuuriseen kontekstiin. Tämä miesmalli sisältää miesideaalit ja stereotypiat, jotka 
vastaavat näihin kulttuurisiin odotuksiin. Ne ovat yhteiskunnassa hyväksyttyjä tapoja 
osoittaa olevansa mies, ja ne määrittävät muun muassa puhumista, pukeutumista ja 
käyttäytymistä.290 Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu selkeä käsitys siitä, mikä on mie-
histä. Pojan oletetaan tekevän sitä, minkä yhteiskunta katsoo olevan pojille tyypil-
listä. Tätä kautta he määrittelevät itsensä miehiksi ja miehenä oleminen on erilaista 
kuin naisena oleminen. Mieheys muodostuu vertailemalla itseään oman sukupuolensa 
edustajiin.291 Perheet ylläpitävät ja rakentavat näitä miehisiä perinteitä omien poikien-
sa kanssa. Kotona on omia ”miesten juttuja”, joihin ei äideillä ole asiaa. Suostumalla 
tähän äidit tukevat näitä mieheyteen liittyviä käsityksiä muun muassa sukupuolten 
työnjaosta. 

Mutta sitte taas toisaalta mie olen sitä mieltä, että on olemassa poikien ja miesten jut-
tuja, joihin ei tarvi äitien tulla. On olemassa semmoisia asioita. Mie piän nyt lähinnä 
niitä meijän retkiä mitkä on ollu. Sinne ei tarvi naisten tulla. (A1-i1)

Tyttöjen harrastustoimintaan voi liittyä yksilöllinen suoritus, joka näkyy liikunta-
harrastuksissa yksilölajeina. Heidän harrastuksissaan korostuvat oma suoritus, ja harras-
tusvaihtoehdot ovat monipuolisempia kuin pojilla. Tytöt kulkevat liikuntaharrastusten 
lisäksi kerhoissa ja harrastuspiireissä: kuvataidekoulussa, tanhussa, pianon, viulun- ja 
kanteleensoittotunneilla, käsityökerhoissa, posliinimaalauksessa ja hevostalleilla. Taitees-
ta puhuttaessa perheet puhuvat tytöistä ja heidän toiminnastaan. Harrastusvaatimuksissa 
korostuvat tällöin taito, luovuus ja keskittymiskyky. Fyysisyys, ryhmätoiminta ja kes-
kinäinen yhdessäolo korostuvat poikien vapaa-ajanvietossa. Pelit eivät kuulu tyttöjen 
vapaa-aikaan, toisin kuin poikien. Pelien kilpailutilanteen hallitseminen tai sietämi-
nen näyttäytyy tutkimuksessani yhtenä maskuliinisuuteen kuuluvana ominaisuutena, 
johon poikien tulee kasvaa. Poikien elämään kuuluvat pelit, kaverit ja yhdessäolo, jot-
ka näyttävät olevan elinpiirin määrittelemää poikakulttuurin ydintä. 

Vanhempien mukaan tekniikka, koordinaatio ja peliäly ovat maskuliinisia, tavoi-
teltavia kehitystehtäviä, joita pelit kehittävät. Kilpailullinen voittaminen, kamppai-
lu, sankaruus ja heteroseksuaalinen ryhmäkuri ovat urheilullista maskuliinisuutta292. 
Vanhempien mukaan poikien on opittava voiton ja häviön tunteiden kohtaamista ja 
käsittelyä. Ne ovat miehisiä piirteitä, joihin heidän tulee kasvaa. Jääkiekossa aggressii-

290.  Jokinen, Arto 2000, 203–230. 
291.  Kempe 2001d, 6. 
292.  Tiihonen 1994, 240–243. 
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vinen ja väkivaltainen pelityyli tuntuvat kuuluvan lajin luonteeseen. Se on sallittua ja 
sopivaa akkujen purkamista. 

Kuvataideharrastusta rasittavat vanhempien ennakkoluulot ja -käsitykset. Harras-
tus vaatii vanhempien mukaan rauhallisen, lahjakkaan, keskittymiskykyisen ja pitkä-
jännitteisen lapsen. Ne ovat piirteitä, joita ei yhdistetä liikkuvaan poikaan. Pojilla ei 
näitä ominaisuuksia ole, tai niitä ei nähdä tärkeinä arvoina miehen elämässä. Kuva-
taideharrastuksen ajatellaan olevan tiukasti yhteen paikkaan sidottua ja ohjattua toi-
mintaa. Kuvan tekeminen voi parhaimmillaan olla rauhoittavaa ja rentouttavaa teke-
mistä, jossa voi käsitellä omia ajatuksia ja kokemuksia. Tämä ei näytä poikien elämässä 
olevan tavoiteltava arvo, vaan henkinen latautuminen näyttää tapahtuvan ryhmässä ja 
pelitilanteessa. 

Fyysinen kasvu on tämän ikäkauden näkyvin kehityspiirre, johon liittyy liikunta-
taitojen kehittyminen ja oman kehon hallinta, joka tarvitsee vanhempien mukaan 
tuekseen liikuntaharrastuksen. Lea Pulkkisen mukaan fyysinen kunto on terveyden 
perusta ja tärkeä osa oman minän rakentumista ja minän arvon muodostumista. Lap-
sen omista lähtökohdista lähtevä ja kehityksen tarpeet huomioiva, monipuolinen lii-
kunta tukee lapsen sekä fyysistä kehitystä ja terveyttä että minäkäsityksen kehitystä.293 
Tämä on varmaan kiistatonta, mutta mielestäni akkujen purkamisen lisäksi poikien 
tulee saada myös ladata niitä. Persoonalliset ja yksilölliset erot eivät tule huomioiduksi 
pelkästään erilaisissa liikuntaharrastuksissa. Pojille tarjottavien harrastusvaihtoehtojen 
tulisi huomioida yksilölliset erot sukupuolen sisällä. Tähän taidekasvatus antaa hyvän 
mahdollisuuden ja erilaisen vaihtoehdon. 

Poika kuuluu perheeseen tietyssä kulttuurisessa kontekstissa ja tiettynä aikana. Täs-
sä kontekstissa hän rakentaa maskuliinisuuttaan ja minuuttaan. Mieheys ja naiseus 
perustuvat pohjimmiltaan biologisille eroille, jotka saavat merkityksen kulttuurisessa 
sukupuolijärjestelmässä, jossa miehen ja naisen ajatellaan asettuvan täydentämään toi-
siaan vastakohtapareina. Maskuliinisen identiteetin tuottaminen on sidoksissa suku-
puolieron jatkuvaan tuottamiseen.294 Persoonallisen minuuden rakentamiseen pojat 
tarvitsevat monenlaisia maskuliinisia ja feminiinisiä malleja niin elinympäristöönsä 
kuin harrastustoimintaankin. 

Siitäkin huolimatta, että vanhemmat pitävät itseään valistuneina eivätkä halua 
siirtää omia suppeita näkemyksiään ja asenteitaan lapsiinsa, heteronormatiivinen 
ajattelutapa ohjaa vanhempien toimintaa ja valintoja poikien harrastusten suhteen. 
Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, johon sisältyy näkemys ihmisistä joko miehinä 
tai naisina, mutta kyseenalaistamattomasti heteroseksuaalisina295. Heteroseksuaalinen 

293.  Pulkkinen 2002, 106–108.
294.  Lehtonen, Mikko 1995, 29–31. 
295.  Lehtonen, Jukka 2003, 170. 
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maskuliinisuus ja feminiinisyys ymmärretään ainoina, itsestään selvinä tai luonnol-
lisina lähtökohtina seksuaalisuudelle ja sukupuolelle. Ne esitetään parempina ja oi-
keampina vaihtoehtoina. Tämä ajattelumalli heijastuu instituutioihin, rakenteisiin, 
ihmissuhteisiin ja harrastustoimintaankin niin, että ne edustavat luonnollisia, oikeu-
tettuja, toivottuja ja usein ainoita mahdollisuuksia olla ihminen. Ympäristön, koulun 
ja harrastustoiminnan tulee kiinnittää huomiota omiin sukupuolistaviin käytäntöihin-
sä, jotta heteronormatiiviset rajat eivät kavenna poikien lapsuutta. 

Maskuliinisuus on homososiaalisesti säädeltyä ja esitettyä. Se määrittyy sekä ero-
na feminiinisyyteen että suhteessa toisiin maskuliinisuuksiin, jolloin heteromiehisyys 
täytyy todistaa toisille miehille ja ansaita heidän hyväksyntänsä ja kunnioituksensa.296 
Pojat kasvavat tähän miehisyyteen, jolloin hegemoninen maskuliinisuus ja homofobia 
rajoittavat heidän persoonallista kasvuaan. Lapsuudessa poikien tulisi saada rakentaa 
heidän itsensä määrittelemä minuus, jossa maskuliinisuuden rakentamista eivät rajoit-
taisi heteronormatiivisen mieheyden rajat. Kuitenkin persoonallisen maskuliinisuuden 
ajatellaan helposti tarkoittavan homoutta. Sukupuolisensitiivinen suhtautuminen sallii 
poikien rauhassa kokeilla ja leikkiä ihmisenä olemisen erilaisia tapoja. Heidän leikke-
jään ja harrastuksiaan ei tule rajoittaa pelkästään miehisiä toimintoja sisältäviksi tapah-
tumiksi. Poikien tulee saada kokeilla erilaisia rooleja ja toimintamalleja lapsuudessaan. 
Ne ovat heidän rakennuspalikoitaan miehuuden rakentamista varten. Seksuaalisuu-
della ei ole lapselle itselleen mitään merkitystä, mutta ympäristön seksuaalisuuteen 
perustuvat normatiiviset rajat kaventavat poikien harrastamisen vaihtoehtoja. 

Voidaan ajatella, että kuvataideharrastus olisi tasavertainen harrastusvaihtoehto po-
jille elinpiirin näkökulmasta tarkasteltuna, mikäli sen asettamat rajat lieventyisivät tai 
mahdollisesti poistuisivat kokonaan. Tämä tarkoittaisi valtion ja kunnan suurempaa 
taloudellista tukea taidealojen harrastustoimintaan. Pohjoisen pinta-aloiltaan laajoissa 
kunnissa harrastustoiminta tulisi viedä lasten luo eikä päinvastoin. Eri harrastusorga-
nisaatioiden yhteistyöllä voitaisiin kehittää haja-asutusalueiden harrastustoiminnan 
valinnanmahdollisuuksia poistamalla päällekkäistä tarjontaa ja kehittämällä uusia 
palvelumuotoja. Koulujen iltapäivätoiminnan kehittäminen voisi olla yksi mahdolli-
suus laajentaa kuvataideharrastusta haja-asutusalueille. Poikkitaiteellinen lähestymis-
tapa ja eri harrastusorganisaatioiden yhteistyö olisi yksi mahdollisuus laajentaa kylien 
harrastustarjontaa ja viedä taidealojen toimintaa haja-asutusalueiden lapsille. Yhteis-
työtä voitaisiin tehdä esimerkiksi kuvataiteen, musiikin, tanssin, teatterin, elokuvan, 
käsityön ja sirkustaiteen kesken. Tutussa koti- ja lähiympäristössä poika voisi kulkea 
harrastuksissaan itsenäisesti ja yhdessä kavereiden kanssa, jolloin kodin sijainti ja van-
hempien työajat eivät rajoittaisi harrastusmahdollisuuksia. 

296.  Kimmel 1996, 7. Ks. myös Jokinen, Arto 2004, 15. 
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Vastuu asuinalueiden harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä näyttää jäävän har-
rastusten tarjoajille. Kansalaisopisto ja kuvataidekoulu kuuluvat hallinnollisesti kun-
nan alaisuuteen, joten kysymys näyttää olevan sekä taiteeseen että lasten toimintaan 
liittyvistä arvoista ja asenteista. Kokemukseni mukaan hallinnollisesti eri alojen yhteis-
työ tuntuu kuntaorganisaatiossa olevan erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta toteuttaa. 
En kuitenkaan lakkaa uskomasta, ettei mahdollisuuksia yhteistyöhön löytyisi. 

Kuvataideharrastuksen tulisi olla iltaisin tapahtuvaa toimintaa, jotta lasten osallis-
tuminen olisi ajallisesti mahdollista. Tämä vaatisi kuitenkin kuvataidekoululta huo-
mattavasti suurempia taloudellisia resursseja. Opetustilat ja henkilökunnan lukumäärä 
kasvaisivat huomattavasti, mikäli oppilaat olisivat kuvataidekoululla yhtä aikaa. Tällä 
hetkellä tutkimuksen ikäryhmän poikien opetus sijoittuu osin vanhempien työajalle, 
jolloin se rajoittaa omalta osaltaan poikien kuvataideharrastusmahdollisuutta. 

Kuvataidekoulun tulisi lisätä tietoa omasta toiminnastaan, koska siitä ei perheillä 
näytä olevan tietoa. Vanhemmat luovat käsityksensä kuvataidekoulusta omien koulu-
aikaisten kokemustensa pohjalta. Perheet ymmärtävät kuvataideharrastuksen enem-
män yksilön taidolliseksi toiminnaksi, kuin ryhmässä tapahtuvaksi kasvuksi. Vanhem-
pien käsitysten mukaan kuvataide ei ole pienten poikien kasvua ja kehitystä tukevaa 
toimintaa. Näiden ennakkoluulojen ja väärien käsitysten poistamiseksi koko kuvataide-
kasvatuksen kentän tulee entistä enemmän lähestyä lapsiperheitä. 
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6 TAIDEMAAILMA 

Taidemaailma -käsitteellä tekstissäni tarkoitan lähinnä Arthur Danton 1960 -luvun 
alussa luomaa määritelmää. Taidemaailma hänen mukaansa on joukko instituutioi-
ta, jotka kulloisenakin aikana määrittelevät taidetta. Näihin instituutioihin kuuluvat 
museot, orkesterit, teatterit, kirjallisuus, lehdet, kustantajat, kulttuurilautakunnat, 
taiderahastot, luokkahuoneet, balettiryhmät ja taidekauppiaat.297 Räsäsen mukaan 
postmodernissa taidepuheessa taide käsitetään avoimena ja jatkuvana uudelleen mää-
rittelyn kohteena. Tällöin taiteen pääpaino on taideteokseen liittyvissä sosiaalisissa 
käytännöissä.298 Tutkimukseni taidemaailma -käsite sisältää seuraavat alueet: taide, 
taiteilijat, taidealojen harrastukset, kuvataidekoulu, peruskoulun kuvataideopetus ja 
taidemuseot. 

Haastattelutilanteissa kuultuaan kuvataidekasvatuksen tutkimusaiheeni perheet 
kokivat keskustelun teeman vieraaksi. Taide ja taidealan ilmiöt olivat heille vieraita. 
Ainoastaan silloin, kun vanhemmilla oli omakohtainen kosketus taiteeseen tai taiteili-
juuteen, suhtauduttiin taidemaailman ilmiöihin suopeammin. 

Meillä niitä taiteilijoita on tässä suvussa (nauraa), siihen osataan suhtautua ihan 
myönteisesti. (A1-ä4) 
Kyllä se taide on ihan yhtälailla ku joku muuki. Ihan normaalia, en minä ainakaan 
ikinä edes osannu ajatella sitä, että se olis jotenki erilaista. (A1-i4)

No, minä olen pitänyt hirveästi piirtämisestä ja maalaamisesta ja kyllä mie vain sa-
non, että se mikä on vanhemmilta luotu, se on kiitokseksi kyllä sitten. Minulla on isä 
semmoinen sielu, joka on piirtänyt lyijykynällä minkälaisia taideteoksia tahansa ja 
sieltä minä olen kyllä oppinut paljon. (A3-ä3) 

Vanhempien taidekäsitys

Poikien kuvataidekiinnostuksesta vanhemmat puhuvat hyvin vähän, sillä pojat eivät 
ole heidän mielestään kiinnostuneita taiteesta. Pojat eivät piirtele, vaan heitä kiinnos-
tavat koneet. 

297.  Danto 1991, 279–292. Ks. myös Eaton 1994, 111–112. 
298.  Räsänen 2008, 33. 
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Ei harrasta, kun ei ole taidealoista kiinnostunut. (A2-pe6)

Niin, ehkä se on kuitenkin, se on se nimiki (kuvataidekoulu) ja sitten pojat varmaan 
on vähemmän semmoisia piirtelijöitä siis pienenäkin. Se on jotakin autolla pärräämi-
siä ja kaikkia muita harrastuksia. (A1-ä2) 

Poikia ei välttämättä lähetetä kuvataideharrastukseen, vaikka heillä olisi siihen tai-
pumuksiakin. 

Ainakin toinen on kaksitoistavuotias ja piirtää niin mahtavia sarjakuvia, kyllä etupäässä 
urheilusta mutta kuitenkin, että kyllä siellä sitä lahjakkuuttakin löytyy sitten. (A3-ä3) 

Poikien käsillä tekemiseen liitetään konkreettisuus ja nopea toiminta. Pitkäjännit-
teinen ja suunnittelua vaativa työ ei vanhempien mielestä ole tämänikäisten poikien 
vahvuus. Heidän mielestään kuvataidetta harrastavien tulee olla rauhallisia ja keskitty-
miskykyisiä.

 
Niin justiinsa, konkreettista tekemistä. Kun siitä tulee heti jotakin valmista jälkeä, 
ettei ole mitään suunnittelua ja sillai. Sen varmaan äkkiä pojat, tuon ikäiset ainakin 
kokee pitkäveteiseksi. (A1-ä2) 

Minusta tuntuu, että sillai piirtämiseenkin täytyy olla jonkinlainen lahjakkuus kui-
tenkin, että ei se ihan niin kuin suoraan synny siitä, että sie vaan pelkästään piirrät. 
Kyllä se pitää kehittää ja kyllä siihen täytyy olla luonteisia lahjakkuuksia kuitenkin 
siihen hommaan. Minulla on ainakin tämmöinen käsitys. Jos ei se osaa piirtää, niin 
ei se (lapsi) lähdekään silloin sinne kouluun. Tietyllä tavalla kyllä, jos luonteesta pu-
hutaan, sinne pitäisi olla semmoinen rauhallinen ja joka pystyy olemaan tunninkin 
yhdessä paikkaa. (A3-i4) 

Poikien luovuus kehittyy vanhempien mukaan sopivissa ympäristöolosuhteissa ja 
samanhenkisten kavereiden kanssa vapaasti pihapiirissä. Lasten luovia mielikuvitus-
leikkejä ei vanhempien mielestä saisi rajoittaa. Poikien visuaalis-spatiaalinen vahvuus 
ja halu tutustua ympäristöönsä näkyvät tilallisena luovuutena, jossa leikin kohteena 
ovat erilaiset paikat. Pihapiiri on konkreettinen tila, joka muodostaa poikien tutkiville 
leikeille materiaaliset raamit. Liikkumalla ja sijoittumalla tilaan he luovat siihen men-
taalisia paikkoja. Leikkiessään pihapiiri merkityksellistyy sosiaalisessa toiminnassa. 
Vanhemmat eivät puhu pojan luovuuden kehittämisestä, vaan he olettavat sen kehitty-
vän itsestään vapaan leikin ja toiminnan kautta. Tytöllä puolestaan taito ja luovuus ovat 
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tavoittelemisen arvoisia, mikä näkyy harrastusvalinnoissa. Vanhempien mukaan lapset 
ovat luovia kukin omalla tavallaan. Tytön luovuus kanavoidaan taideharrastuksiin mutta 
poikien luovuus ulkoleikkeihin ja liikuntaan. 

Kyllähän se, tietenkin on paljon kiinni se luovuus siitä, että miten se (poika) päästetään 
yksin tekemään jo pienestä asti. Minusta vaan tuntuu, että jos se saapi pienestä asti olla 
semmoisten kanssa, jotka rakentavat ja sillä lailla ovat, niin kyllä se sieltä kautta läh-
tee se luovuus pääsääntöisesti. Tuskin se yksin lähtee mihinkään pusikkoon rakentaan 
majaa, pitää saada se kaveri kuitenkin. Paljon se on, mitä on seurannut velipoikien 
muksuja, niin tuota siinä on justiin se mielikuvitus sillä lailla, että se pitää osata hah-
mottaa. Tietenkin se, että miksi kaikki ei ole rakentamassa majaa, niin ei sitä tuonne 
kaupunkialueella kestä mennä rakentamaan sitä majaa. Se on siinä mielessä, että pi-
tää taas sitten sallia, että se tekee sisällä jonnekin pöydän alle sen majan. (A3-i4)
 
Vanhemmat puhuvat pojan luovuudesta, mutta eivät liitä sitä taiteelliseen teke-

miseen. Poikien mielikuvitus ja sen rikkaus ymmärretään toiminnallisina leikkeinä. 
Heidän kiinnostuksensa puutöihin ja esimerkiksi legorakenteluun ovat maskuliinisia 
taitoja, joihin kannustetaan. Puutyöt ja rakentelu ovat myös isän ja pojan yhteistä 
vapaa-ajan tekemistä. Kolmiulotteiseen tekemiseen liittyvää mielenkiintoa ei nähdä 
taiteellisena taipumuksena, lahjakkuutena tai syynä lähettää kuvataideharrastukseen. 

Juuri niin kuin näitäkin taitoja ajatellen, meillä Jonne on hyvin pienestä lähtien mennyt 
varastoon ja halunnut naulata ja tehnyt laivoja ja lyönyt niihin mastoja pystyyn ja kokkia 
kiinni ja halunnut heti ruveta vuolemaan kun puukko on kädessä pysynyt. (A3-i1)
Mutta sitä ei niin ajatella kuvaamataitona? (Minä)
Niin ei, ei ehkä ajatella. Sitä ajatellaan ehkä enemmän semmoisina miehisimpänä 
taitoina. Niin kuin rakentaa ja pystytään työvälineitä käsittelemään. Kyllähän ne mel-
komoisia taideteoksia on aina mitä siellä syntyy. Mielikuvitus on tosiaan niin valtava 
ja se näköisyys, mitä niihin sitten saadaan, ne elää kyllä ja ne kertoo, että sitä ja tuota. 
Ne on kyllä mahtavia ajatuksia mitä ne sisältää. (A3-i1) 

Ainut kuvataidekouluun lähettämisen kriteeri on lapsen hyvä piirustustaito. Ra-
kentelussa muototaju on keskeinen ymmärtämisen väline, joka takaa onnistuneen 
lopputuloksen. Sitä vanhemmat eivät miellä taiteelliseksi lahjakkuudeksi. Myöskään 
kuvalliseen kulttuuriin liittyviin ilmiöihin, kuten kuvan käsittelyyn tietokoneella, ei 
liitetä taiteellista lahjakkuutta. Tietotekniikan kulttuurisia merkityksiä tutkineen Jo-
hanna Uotisen mukaan tietokoneet liittyvät maskuliiniseen maailmaan ja miehiseen 
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kulttuuriin, joten ollakseen mies länsimaisessa kulttuurissa on kiinnostuttava teknii-
kasta.299 

Kyllä se on ihan totta, että sitä ajattelee, että täytyy olla tosi lahjakas, että sinne lapsi 
viedään (kuvataidekouluun). Ja sitä on aina vähän kuvaamataiteen lahjojen kanssa, 
että pitäs olla taitava piirtäjä, niin sitten vois olla varma että sen vois (lapsen) sinne 
viedä. (A1-ä1) 

Vanhempien mielestä poikien piirrokset eivät täytä ”hyvän ja oikean” kuvan kri-
teereitä, sillä he vertaavat niitä tyttöjen piirroksiin, joissa näkyy kehittyneempi hieno-
motoriikka. Luokkatilanteissa piirustusten vertailu johtaa poikien alisuoriutumiseen ja 
näkyy poikien kuvissa tikku-ukkoina. Tikku-ukkojen piirtäminen on kuitenkin lap-
selle opetettu skeema kuvata ihmistä, mikä ei sisälly lapsen ikäkausimallien määrittele-
mään kuvailmaisun kehitykseen. 

Kyllä sen ite kato näkee kun vertailee, kun ne taululle laitetaan ne piirustukset. Vaikka 
minä olen meillä pojillekin yrittänyt, johan minä näen, että ne tosiaankin, jos vielä 
neljännellä luokalla tikku-ukkoja vaan piirretään. Niin aina minä olen kehunut niitä 
ja sanonut, että tuo on ihan hyvä. Hyväkö olet yrittänyt edes mutta kun se itsekin 
näkee, kun se vertaa niitten tyttöjen, esimerkiksi tyttöjen, joilla on tosi nättejä ja hyviä 
ja niistä erottaa mitä ne on. Ne itsekin pojat tietää sen, että tämä ei ole, minä en ole 
hyvä piirtäjä. (A3-ä6)
 
Tytön piirustukset ymmärretään, koska ne sisältävät vanhempien käsitykset oikeas-

ta taiteesta. Pojan piirustuksissa käytetyt aiheet eivät täytä ”hyvän taulun” kriteeriä. 
Heidän kuvissa on liikettä ja toimintaa, jolloin niiden esteettinen arvo ei vanhemmille 
avaudu, elleivät he perehdy lapsen kertomaan ja kuvaan liittyvään tarinaan. Poikien 
kuvissa piirretyt asiat kertovat usein koko tapahtuman alusta loppuun asti. Esimerkiksi 
paperilla voi olla raketin lisäksi piirrettynä koko sen lentoreitti. Kuvien aiheet ovat ur-
heilusta ja pojan omasta liikkumisen maailmasta. Nämä kuvat ovat toki äideille tärkei-
tä, ja he tallentavat niitä lapsuusajan muistoina. Kodin seinille kehystetään kuitenkin 
tyttöjen töitä.

 
Onhan niitä Leenan töitä meillä olohuoneen seinälläkin. Ja valokuvia, Reijan ja Leenan 
ottamia valokuvia. (A3-i5) 
Kehystettynä, semmoiset varjokuvat, toisistaan ottamat. Ei meillä olohuoneenseinällä 
muuta olekaan kuin mummon ja tyttöjen tekemiä töitä. (A3-ä5)

299.  Uotinen 2003, 236. 
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Piirteleekö teidän poika kotona? (Minä)
Piirtelee, piirtelee kovasti. (A3-ä5)
Mitä se piirtelee? (Minä)
Moottoripyöriä, traktoreita ja (A3-i5)
Skeittilautailijoita paljon ja vähän niin kuin vuodenaikojenkin mukaan. (A3-ä5)
Pyssyjä ja aseita. (A3-i5)
Miten te koette ne kuvat? (Minä)
Ne on tärkeitä. Äiti on tallentanut suurin piirtein kaikki. (A3-ä5)

Vanhempien taidekäsitykset ovat pääosin 1800 -luvun ja 1900 -luvun alun esittä-
vässä maalaustaiteessa. Maisemamaalauksen auringon nousut ja laskut ovat sitä kuvas-
toa, johon perheet taidekäsityksensä perustavat. Teoksen realistinen esittämistapa on 
hyvän taiteen tunnusmerkki. 

Kyllä minusta Jounin kohalta voi sanoa, että se on löytänyt sen. Kun se teki sitä korttia nyt 
keväällä opettajalle, niin se teki sitä tosissaan varmasti pari tuntia ja se oli todella hieno 
kortti. Viimisen päälle mietitty ja tehty. Siinä oli semmonen tunturimaisema. (A1-i1) 

Tyttöjen pysähtyneet kuvat täyttävät vanhempien taidekäsitykset, mutta poikien 
liikettä ilmentävät kuvat eivät. Koska hyvä piirustustaito on ainut kuvataidekouluun 
lähettämisen kriteeri, ja poikien piirustukset eivät tätä kriteeriä täytä, eivät vanhemmat 
kiinnitä niihin huomiota. Mistään muista taidemuodoista ei puhuta. Voidaankin kysyä, 
painottaako kuvataideopetus itse maalaustaidetta ainoana ja oikeana taidemuotona. 
Kuvanveisto, ympäristötaide, valokuvaus, sarjakuva, elokuva sekä tietokoneiden mo-
net kuvankäsittelymahdollisuudet eivät sisälly vanhempien taidekäsityksiin. Tämä on 
yksi syy siihen, miksi poikien kehityksen vahvuuksissa olevaa tilallista ja kolmiulotteis-
ta hahmottamista, kiinnostusta erilaisten koneiden ja laitteiden rakentamiseen sekä 
herkkyyttä liikkumiseen ei pidetä taiteellisena vahvuutena tai lahjakkuutena. 

Kuitenkin pojat piirtävät, kuuntelevat musiikkia, laulavat ja lukevat kirjallisuut-
ta kotona vapaaehtoisesti. Se on omaehtoista tekemistä ja ajankulua, mutta ne eivät 
vanhempien mielestä sisällä taiteellisia taipumuksia. Lukeminen on perheille luonnol-
lisempaa tekemistä ja vanhemmat kannustavat poikia kirjallisuuden pariin. Perheiden 
arvomaailmassa lukeminen on toivottavaa toimintaa myös pojille.

 
Poika piirtää ja maalaa (vesivärit) omaehtoisesti. Hänelle on luettu joka päivä kirjoja 
syntymästä alkaen. Sanavarasto on mielestämme poikkeuksellisen kehittynyt, vaikka ei 
itse vielä osaa lukea (esikoululainen). On oppinut ulkoa pitkiä katkelmia kirjoista ja 
satukaseteista. Riimittelee mielellään ja keksii tilanteisiin sopivia hauskoja ”sutkautuk-
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sia”. Tällä hetkellä ykkösenä Pentti Haanpään ”Pyöräurheilija Saikansalo”! Ja Kaarlo 
Merimaan ”Takapihan sankareita”. (A2-pe3)
 
Vanhempien keskusteluissa on nähtävillä epäluuloa ja oudoksuntaa myös taiteili-

jan ammattia kohtaan. Taiteen tekemisellä ei Suomessa ole toimeentulomahdollisuutta. 
Apurahajärjestelmän merkitys kuitenkin hyväksytään, jotta taiteilijat voivat toteuttaa 
ammattiaan. Taiteella on tällöin oma tehtävänsä, mutta sitä ei osata määritellä tar-
kemmin. Vanhempien mielestä kouluttautumisesta huolimatta kuvataiteilija elää talo-
udellisissa vaikeuksissa. Taide elättää harvoja ihmisiä ja vain esittävää taidetta tekeviä 
taiteilijoita. 

Kyllähän se nykyaikana, niin etupäässä kaikki taiteilijat, jotka on esillä, ne on aika 
pitkälle kouluttautuneita. On sitä tietenki semmosiaki, jotka ei ole käyny mittään kou-
luja. (A1-i3)
Sitten ne on velkajärjestelyssä. (A1-ä3)
Niin, mutta kehittyneet siinä työssä kuitenkin ja sillä lailla. (A1-i3)
Mutta eihän se kyllä, jos ei niin ku hyvä piirtäjä ole, niin ethän sinä elä sillä. (A1-ä3)
No ei varmaankaan. (A1-i3)
Onhan niitä maalareita niin paljon, että ei niistä ymmärrä mittään (A1-ä3)
No ei niitä monia satoja ole suomessa, jotka yleensä ellää tämmösellä. Jos puhutaan 
kuvataiteesta, niin ei niitä kyllä kovin paljon ole, jotka vain sillä elävät. Mutta tieten-
kihän taiteen tukeminen, niin sehän on kyllä tärkeä asia. Nuo apurahat ja muut, että 
se on melkein sama ku työttömyysturva niillä, että ne pystyy elämään kuitenkin sillä 
hommalla. (A1-i3) 

Taidealan harrastajat koetaan erilaisiksi ihmisiksi, samoin kuin taiteilijat. 1500 
-luvulta alkaen on elänyt sinnikkäästi myytti taiteilijoista muista poikkeavina, joko 
outoina erakkoina tai vapaasti elävinä boheemeina, joidenkin mielestä jopa seksuaali-
sesti poikkeavina. Taiteilija Kalle Lampelan mukaan kysymys on romantiikan ajoilta 
peräisin olevasta boheemista ja villistä taiteilijamyytistä, jota ylläpidetään stereotyyp-
pisissä ennakkoluuloissa300. Kuvataiteilijan asemaa tutkinut Vappu Lepistö määrittelee 
boheemin vapaana ja poikkeavaa elämäntapaa elävänä ihmisenä. Hän elää porvarilli-
sen yhteiskunnan ulkopuolella omaa arvomaailmaansa puolustaen.301 Poikaryhmästä 
poikkeavana taideharrastajana poika saisi erilaisuuden leiman, mikä voisi johtaa syr-
jäytymiseen. 

300.  Lampela 2009, 105–122. 
301.  Lepistö 1991, 51. 
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Kaikki tanssijathan onki homoja. (A1-ä3)

No, Petterillä ainakin on tai jotenkin minulla on semmoinen mielikuva, että jos ku-
kaan muu kaveri ei harrasta, eikä saa ketään kaveria mukaan. Esimerkiksi yksin pi-
täisi lähteä aina harjoituksiin, tai muuta ja sitten justiin joku tanssi ja maalaaminen 
tai kuvataide tai joku tämmöinen, niin siihen tulee äkkiä – pelkäävät saavansa leiman 
otsaan. (A1-ä2)
 
Poikien harrastustoiminnan on oltava ajankohtaista, ja vanhempien mukaan kuva-

taidetta rasittaa tietty historiallisuus ja vanhahtava traditio. He mieltävät taiteen niin 
sanottuna vanhana, museokelpoisena ja arvokkaana, joka ei kiinnosta pieniä poikia. 

Kyllä se antaa ehkä vähän historiallisen kuvan. Edelleenkin, vaikka paljon on tullut 
niin kuin modernia taidetta ja luodaan uutta, silti jotenkin sillä on vanha taiteen 
leima. Ainakin omassa lokeroituu sinne ja sitten se ei ole kuitenkaan semmoinen imago 
laji niin kuin sitten on kokkisodat ja muut, että sieltä nousee tämmöisiä. (A3-i1)

Perheet eivät käy taidemuseoissa, jolloin nykytaiteen monimuotoisuus jää van-
hemmille ennakkoasenteiden ja -käsitysten varaan. Nykytaidetta ei uskalleta lähestyä, 
vaan turvaudutaan tuttuun ja selkeään esittävään taiteeseen. Taiteen monet ilmenemis-
muodot jäävät tällöin perheille vieraiksi. Nykytaide voi haastaa katsojan osallistumaan 
teoksen kokemiseen ja sallii fyysisemmän lähestymistavan, jota vanhemmat kaipaavat 
lasten taidekokemukseen.

 
Mutta yksi mitä minä mietin tuossa, jos nimittäin käy niitä näyttelyjäkin kattomassa. 
Siis niitä saa katsoa mutta sinä et saa koskea. Lasten pitäisi saada minun mielestä 
koskea. Hakea se tuntemus siitä, että mikä tämä on, mistä materiaalista tämä on, 
meneekö tämä rikki. No mitäs siitä, jos se menee rikki. (A1-i5)
 
Taidemuseo on vanhemmille vieras ja Rovaniemellä uudehko paikka, joten taidemu-

seokäynnit eivät kuulu perheiden arkeen kuten kirjastossa käynnit. Museopedagoginen 
toiminta on Rovaniemen taidemuseossa aloitettu 1990 -luvulla, joten tutkimukseni 
ikäryhmän pojilla on ollut mahdollisuus tutustua nykytaiteeseen, mutta heidän van-
hemmillaan ei ole omana kouluaikanaan ollut siihen mahdollisuutta302. Taidealojen 
tapahtumista vain erilaiset lapsille suunnatut teatteriesitykset ja muut koko perheen 

302.  Vanhin Lapin Läänin taidemuseo on Kemissä, joka on perustettu vuonna 1947. Rovaniemen 
taidemuseo ja Aineen taidemuseo Torniossa on avattu vuonna 1986. Särestön museo Kittilässä 
on ollut avoinna vuotta aikaisemmin. 
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tapahtumat houkuttelevat perheitä kulttuuriharrastuksiin. Se on tällöin koko perheen 
yhteistä vapaa-ajanviettoa. 

Lepistö jakaa taiteilijatyypit myyttisiin eri aikakausien malleihin, joita mielestäni 
tiedotusvälineet edelleen stereotyyppisesti uusintavat. Romantiikan aikaiset taiteilija-
tyypit303 yksinäisestä ja oman elämänsä kustannuksella elävästä marttyyristä näkyvät 
edelleen tiedotusvälineissä. Julkisuuden antama huono kuva taiteilijoista ei ole perhei-
den mukaan sopiva esikuva pienelle pojalle. Television ja lehtien uutiset taiteilijoista ja 
taideteoksista ovat skandaalinhakuisia ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tarttuvia. 
Urheilusta sen sijaan puhutaan toiseen sävyyn. Sen uutisoinnissa urheilijat edustavat it-
seään tai joukkueitaan, jolloin yksittäisen urheilijan saama mahdollinen negatiivinen jul-
kisuus kompensoituu hyvän urheilusuorituksen kautta. Menestyminen kilpaurheilussa 
on aina kansallinen saavutus, jolloin urheilijat ovat hyviä esikuvia kasvaville pojille. 

Pojan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen lisäksi mieheksi sosiaalistumista ta-
pahtuu myös välittävien prosessien kautta muun muassa tiedotusvälineiden luomien 
mieskuvien kautta.304 Näiden kulttuuristen mallien avulla pojat muodostavat käsityk-
sensä mieheydestä. Kulttuurinen heteroseksismi ilmenee esimerkiksi siinä, että tiedo-
tusvälineissä uusinnetaan ajattelua, joka hahmottaa heteroseksuaalisuuden ainoaksi 
oikeaksi malliksi järjestää ihmissuhteita. Muut vaihtoehdot tehdään arveluttaviksi.305 
Vanhemmat pitävät näitä tiedotusvälineiden luomia urheilijoiden mieskuvia hyvinä 
samaistumisen kohteina omille pojilleen. Sen sijaan taiteen mieskuvat eivät ole hyviä 
samaistumisen kohteita. 

Joku, siis totta kai. Helpompihan se olisi – kuvitellaan nyt esimerkiksi joku jääkiekko, 
urheilija tai tämmöinen. Kun tulee lehti ja sitä avaa, siellä lukee Begham on tehnyt sitä 
ja Begham on tehnyt tätä ja Beghamin juurityyli on tämmönen. Etippä sieltä joku, jos 
sieltä löydetään joku kuvataiteilija, niin näistä on hyvin negatiiviseen sävyyn. Siis sanan 
lainausmerkeissä, nuorille pojille, että nyt se on homo tai se on jotain muuta. (A1-i5) 

Television ja lehtien uutisointi eivät sinänsä kiinnosta 7–10 -vuotiaita poikia. Ihai-
lun ja samaistumisen kohteet omaksutaan elinpiirin muilta ihmisiltä, vanhemmilta, 
sukulaisilta ja toisilta pojilta. Television runsas urheiluohjelmatarjonta innostaa piha-
piirin poikaporukoita erilaisten urheilulajien piiriin. Urheilun uutisoinnin vahva ase-

303.  Lepistö 1991, 64. Lepistön määrittelemät taiteilijatyypit: Elämän taiteella kompensoiva erak-
ko, elämänsä taiteelle uhraava eläjä sekä uhrina ja marttyyrinä elävä kristus -hahmo. 

304.  Kempe 2001c, 13. 
305.  Lehtonen, Jukka 2001, 15. 
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ma näkyy myös siinä, kuinka paljon palstatilaa kulttuurin ja urheilun uutisointi saa 
päivälehdissä306.

Mutta voisi kuvitella äkikseltään, että saa sellaisen käsityksen tuommoinen pikku 
poika median välityksellä, elikkä mediahan tarkoittaa tuommoisen kohdalla televi-
siota, ei ne lue sanomalehdestä uutisia eikä sen kummemmin, varmaan saa sellaisen 
käsityksen. (A3-ä5)
Tai se katsoo mitä isä katsoo. (A3-i5)
Että on fiksua kun siellä joku suomalainen menestyy ja sitten kysyy tällä tavalla, kun ei 
ole suomen joukkuetta, niin kummalla puolella olet? (A3-ä5)
Kumpia me kannustetaan? (A3-i5)
Voiko olla ruotsalaisten puolella ja isänsä ei halua olla ruotsalaisten puolella. Kyllä 
siitä varmaan saa sillä lailla helposti semmoisen käsityksen, että se on fiksu juttu ja 
kannattaa. (A3-ä5)

Taiteen uutisoinnista puuttuu urheilulle tyypillinen lajiin liittyvä julkisuus. Urhei-
levat ihmiset ovat julkisuudessa sekä urheilualansa edustajia että yksityisiä henkilöitä. 
Tällöin urheilusuoritusten kautta tuleva julkisuus on hyvää julkisuutta ja tuottaa ido-
leita. Se antaa samalla anteeksi yksityisen urheilijan huonon käyttäytymisen. Sen sijaan 
kulttuuri ei tuota samanlaisia esikuvia pienille pojille. 

Mitä se tekee sille taiteelle. Yhdistääkö sitä kuitenkaan kukaan, kuka on taiteilija ja 
tehnyt mitä tehnyt. Se ei luo minkäänlaista mielikuvaa, no sitä negaatiota kuitenkaan 
siihen taiteeseen. Se nyt olisi ollut periaatteessa ihan sama onko se taiteilija julkku vai 
joku muu. Se on vaan se lööppi, siinä on sen lööpin arvo. Hei minä tunnen tuon, ja sit-
ten kirjoitetaan kannessa, ei siinä mietitä onko se taiteilija. Mutta taas, että sen taiteen 
kautta, eipä tule montaa juttua mieleen niin kuin urheilun kautta joku Räikkönen, 
tuleehan hänestäkin niitä lööppi-juttuja mutta sitten sieltä tulee ihan sen urheilun 
kautta, siinä mielessä. (A3-i1)
 
Vaikka vanhempien mukaan pieni poika ei ole vielä kiinnostunut julkisuuden hen-

kilöistä lehtien kautta, muun median antama mieskuva sijoittuu tutkimuksessani poi-
kaa ympäröivään kuvakulttuuriin. Maskuliininen hahmo muotoutuu pojille televisios-
ta, elokuvista, kirjoista, sarjakuvista ja tietokonepeleistä. Visuaalinen maailma kertoo, 
miltä pitää näyttää. Vanhempien mielestä pojat tarvitsevat miehisen idolin, johon voi 
samaistua. Robert Arpo on väitöskirjassaan tutkinut internetin keskustelukulttuureja. 
Hänen mukaansa maskuliinisuus idealisoituu länsimaisessa kulttuuripiirissä voimak-

306.  Esim. Lapin Kansa, tiistai 5. 5. 2009. 1 kulttuurisivu ja 4 urheilusivua. 
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kaassa, urheilullisessa ruumiissa ja on tiiviisti sidoksissa voimaan ja vallankäyttöön307. 
Voidaan ajatella, että urheilukuvasto poikien idolina viestii heille heteroseksismiin, 
hyvään fyysiseen kuntoon, lihaksikkuuteen, kurinalaiseen harjoitteluun ja voittamisen 
mahdollisuuteen perustuvaa mieskuvaa. 

Median taiteelle luoma julkisuuskuva on sensaatiohakuista, jolloin tämä syntynyt 
kuva vahvistaa vanhempien ennakkoluuloja ja asenteita myös taidekasvatusta ja ku-
vataideharrastusta kohtaan. Vanhemmilla ei ole henkilökohtaista kosketusta museo-
pedagogiikkaan, jolloin nykytaiteen monenlaiset ilmenemismuodot jäävät perheille 
vieraiksi. Heille taide on esittävää maalaustaidetta, jolloin vanhempien määrittelemä 
historiallinen konteksti ei kosketa pienen pojan elämää. Poikien tekemiset, luovuuden 
ja kiinnostuksen kohteet vanhemmat yhdistävät maskuliiniseen kulttuuriin. Kuva-
taideharrastukseen voidaan lähettää ainoastaan lahjakas piirtäjä. Piirustustaito ymmär-
retään synnynnäisenä lahjana. Tällöin siihen ei suhtauduta normaalina kehitykseen 
kuuluvana tapahtumana ja opetettavana asiana. 

Taidemaailman monenlaiset ilmiöt näyttäytyvät vanhemmille vieraina. Taide on 
miehelle elitististä ja feminiinistä toimintaa esteettisine arvoineen. Kuvataidekoulu 
muodostuu sanoista kuvataide ja koulu. Kuvataiteesta sanana puuttuu konkreettisuus 
ja tekeminen, jota urheilusanasto sisältää. Taide ei kuulu miehen elämään. Koulu sa-
nana puolestaan pitää sisällään vanhempien omat koulukokemukset. Miesten näkö-
kulmasta kuvataidekoulu esiintyy tällöin vieraana ja outona paikkana, jossa oman pojan 
ei haluta viettävän vapaa-aikaansa. Jalkapallon ja jääkiekon maailmat ovat tekemistä ja 
isien hyväksymää maskuliinisuutta, jonne pojat ohjataan. 

Se mikä mulla tuossa ihan oikeasti tuli mieleen, tuo sana kuvataidekoulu. Se kuulostaa 
vähän liian hienolta. (A1-i1)
Sitäkin se voi olla. (A1-ä1)
Se on miehelle jotain semmosta, mulle ainakin, että mitä mie en niin ku käsitä, se on 
jotain hienoa. Että kun on jalkapalloa, niin sen ymmärtää mitä siinä tehdään. Taide 
sitten niin (A1-i1)
Niin ja kun ajattelee, kuitenkin siellä on ne omat kokemukset siitä. Varmasti ne ohjaa 
ja sehän on muuttunut (kuvataideopetus) aivan hurjasti siitä asti kun me ollaan oltu 
(koulussa). (A1-ä1)
Mutta kyllä se varmaan, tuli tuosta taustasta mieleen, että se on varmaan joku sem-
monen suomalainen menttaliteetti, että se on niin ku naisten hommaa se kuvataide, se 
on vähän niin kuin itkupillien juttu, siis niin kuin karrikoiden. Minä en ajattele sitä 
linjaa mutta varmasti on aika paljon tämmöstäki, että se on semmosta tuhertamista. 

307.  Arpo 2003, 74; Connell 2000, 86–101. 
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Jotta niitä sais enemmän niitä lapsia taiteen piiriin, niin pitäs tavallaan valistaa van-
hempia ensiksi. (A1-i1) 

Peruskoulun kuvataideopetus 

Vanhempien omat kouluaikaiset kokemukset muodostavat pohjan heidän käsityksil-
leen kuvataiteesta ja kuvataideopetuksesta. Ne ovat joko positiivisia tai negatiivisia ja 
vaikuttavat omalta osaltaan niihin harrastusvalintoihin, joihin vanhemmat lapsensa 
ohjaavat. Lisäksi poikien oma koulun kuvataideopetus vaikuttaa heidän käsityksiinsä 
toiminnasta ja edesauttaa tai sulkee pois omaa halua harrastaa sitä. Vanhempien mu-
kaan lapset saavat itse valita harrastuksensa, jolloin poikien tarpeisiin vastaava kuva-
taideopetus voisi ohjata heitä vapaa-ajalla hakeutumaan toiminnan piiriin. Kokemus 
mukavasta harrastuksesta kulkee pojalta toiselle, jolloin he voisivat yhdessä hakeutua 
harrastustoimintaan. 

Tutkimukseni vanhemmat ovat käyneet peruskoulunsa 1970 - ja 1980 -luvulla. 
Vanhempien omat kouluaikaiset kuvataidetuntikokemukset ovat pääosin negatiivisia. 
Kritiikki kohdistuu opettajan ammattitaidottomuuteen opettaa kuvataidetta. Tunnit 
koettiin pakkopiirtämisenä ja annetut aiheet olivat toistuvasti samanlaisia ja yksitoik-
koisia. Kuvataideopetusta ei tunneilla ole ollut. Tehtävien suorittamisessa lukukauden 
aikana oli pelkästään määrällinen vaatimus, joka perustui siihen, että lukuvuoden aika-
na täytyi suorittaa tietty määrä annettuja tehtäviä. Lisäksi opetuksessa käytetyt välineet 
ja materiaalit olivat yksipuolisia ja huonoja. 

Ehkä se siihen maailman aikaan, kun minä olen käynyt koulua, niin kuvaamataidon 
tunnit niin nehän oli sitä, että oli paperi ja kynä ja aina opettaja vaan kirjoitti aiheen 
taululle ja siitä pittää piirtää jotaki. Ei kuvaamataidon tunnilla tehty mittään muuta. 
Ehkä se sieltä on sitten semmonen oma mielikuva. Se oli pakko aina vaan piirtää. Ja 
sitten kun ei osannut piirtää niin se kyllä oli aika hirveää. Tulihan niistä aina jonku-
laisia mutta kun ei tuntenut sitä omakseen ja se oli semmonen pakko. Semmonen pahvi 
tai paperi ja siihen kynä. No eri välineillä tietenkin, tussilla piirrettiin välillä ja välillä 
lyijykynällä ja välillä vesiväreillä. Mutta tämä perusjuttu oli aina sama. (A1-ä2)

Tutkimukseni perheet näyttävät puhuvan omissa kokemuksissaan yläkoulujen ja lu-
kioiden opetuksesta. Kuvataidekoulun pojat puhuvat omista koulun kuvataidetunneis-
taan samansuuntaisesti. 
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No että, täällä on silleen vähän erilaisia niitä välineitä, niin ku joka kerta, että kun 
yleensä koulussa kuvataidetunnilla yleensä käytetään tosi monesti samoja välineitä. 
(B1-po 7 v, 7 kk)

Että täällä tehdään erilaisia asioita ja savesta ja siellä tehdään siellä koulussa… ja 
täällä tehdään jostakin kanaverkoista. (B1-po 9 v, 10 kk) 
Mutta täällä ne muodostuu vähän enemmän taiteeksi, kun se tehdään vähän monella 
kerralla.(B1-po 7 v, 7 kk) 
Että se aika on tärkeää, että on aikaa tehdä niinkö? (Minä) 
Niin .(B1-po 7 v, 7 kk)
Tuntuu vaan sellaiselta, kun koulussa ollaan vaan samassa huoneessa ja täällä niin ku 
kokopaikka on sitä kuvista ja täällä voi välistä pitää tauon, jos on joku paikka niin ku 
kuivumassa. (B1-po 10 v, 9 kk) 

Kritiikistä huolimatta vanhempien positiiviset muistot liittyvät kuvataidetuntien308 
merkitykseen koulussa. Kuvataide oli rentouttavaa terapiaa ja viihdettä muun koulu-
työn ohessa. Tunti oli toiminnallinen poikkeus koulupäivän tietopainotteisessa opis-
kelussa. Luokkatilat toimivat erilaisena vaihtoehtona vapaampaan toimintaan ja sosi-
aaliseen kanssakäymiseen luokkatovereiden kanssa. 

Tuota niin, minusta kuvis oli yksi mitä odotettiin, niin kuin viikossa oli tunteja. Kuvis 
ja käsityöt oli, niitä odotettiin ja musiikkia myös. Koska ne ei ollu sitä pänttäämistä. 
Se oli niin kuin tuota, siellä sai tehdä vapaammin. Annettiinhan se aihe aina. Ensin-
näkin ne luokathan oli erilaisia, oli vaikka pitkät pöydät. Niin kyllä niitä odotettiin, 
että se oli niin kuin henkireikä aina. (A3-ä6)

Kuvataide koettiin täyteaineeksi ja välipalaksi tärkeämpien tietopainotteisten tun-
tien joukossa. Siihen ei suhtauduttu vakavasti eikä oppiainetta ajateltu varteenotetta-
vana vaihtoehtona esimerkiksi tulevaa ammattia suunniteltaessa. Koulun kuvataide-
opetus ei tukenut alalle hakeutumista. Lahelma on tutkimuksessaan todennut koulujen 
valinnaisaineiden liittyvän enemmän vapaa-aikaan kuin palkkatyöhön309.

 
Jotenkin, tavallaan koulussakin se on ollut tavallaan välipalana, jotenkin sen on miel-
tänyt sitten semmoiseksi aineeksi, että tätä minä en mene opiskelemaan. Onhan sitä 
ymmärtänyt, että jotakin aineita voi lähteä jatkamaan mutta ei koskaan niin kuin se 
kuvaamataito semmoisena tullut, että se on se ajatus. (A3-i1) 

308.  Kuvaamataito muuttui 1999 oppiaineena kuvataiteeksi. 
309.  Lahelma 1992, 59–67. 
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Kuvataidetuntien rennomman ilmapiirin lisäksi positiiviset kuvataidemuistot liit-
tyvät opettajan persoonaan. Hyvä opettaja on jättänyt kipinän myöhempään elämään, 
mikä näkyy muun muassa positiivisena suhtautumisena taiteisiin. Lisäksi joitakin kuva-
taidetunneilla opittuja asioita ja taitoja kyetään hyödyntämään nykyisessä ammatissa. 

Ja sitten, sattui opettaja semmoinen, joka arvosti tosiaan tämmöistä kuvataidetta, että 
se vetasi niin kuin sitten mukaan. (A3-ä2) 

Alaluokkien kuvataideopetuksesta vanhemmilla ei pääsääntöisesti ole tietoa. Tä-
mä on ymmärrettävää, koska lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan oppiminen ovat 
suuria tapahtumia lapsen elämässä ja jättävät muiden taitojen kehittymisen varjoonsa. 
Vastuun hyvästä taideopetuksesta perheet vierittävät päivähoitoon ja kouluun. He ei-
vät koe sitä omaksi tehtäväkseen. Vanhempien asenteiden mukaan vain kouluopetuksen 
kautta pojilla olisi mahdollisuus saada kokemus taiteesta ja taideopetuksesta, ja näin 
lapset voisivat sitä itse halutessaan harrastaa. Vanhempien mielestä oman pojan ku-
vataideopetus koulussa on pääsääntöisesti yksipuolista. Lapsen saama palaute omista 
kuvataidetöistä perustuu esittävään piirustustaitoon.

 
Huono piirtäjä. Minä olen niin huono piirtäjä (lapsi). Sehän se oli se ahaa-elämys 
sillon Klopeissa, että herrajestas sentään, minä sain tehtyä ja tämä toimii tämä robotti 
ja tämä voi olla kuvista vaikka ei tarvikkaan piirtää pöydällä olevaa kukkaa mallista, 
se voi olla niin paljon kaikkea muuta. (A1-ä5) 

Keskusteluissani kuvataideopettajakollegoiden kanssa alakoulujen kuvataideope-
tuksesta selvisi, että luokanopettajat haluavat itse pitää kuvataidetunnit. Tunteja voi-
daan käyttää myös muiden aineiden tukiopetukseen. Vanhempien mukaan kuvataide-
opetuksessa näkyy edelleen opettajan ammattitaidottomuus opettaa kuvataidetta. 

Siellä opettaja sano, että kun hän ei osaa piirtää. (A3-ä5)
Miten hän osaa opettaa. (A3-i5)
Se kuitenkin opettaa näitä. (A3-ä5)

Kuvataidekoulu sanana sitoo itsensä koulumaailmaan, jonka kautta vanhemmat 
käsittelevät myös kuvataideharrastusta. Vanhempien käsitys kouluoppimisesta on pe-
rinteinen. Käsitys pitää sisällään behavioristisen oppimisnäkemyksen passiivisesta, pulpe-
tissa istuvasta oppilaasta. 45 minuutin pituiset opetustunnit ovat varsinkin kuvataide-
tunneilla liian lyhyt aika pitkäjännitteiseen työskentelyyn ja töiden tekeminen muuttuu 
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suoritukseksi. Peruskoulu on tietopainotteinen, eivätkä uudet pedagogiikat vanhempi-
en mukaan toteudu koulun arjessa. 

No se on heti, kun kaikki on kuitenkin koululaisia, ne tietää mitä koulussa oleminen 
on. Se on istua tasan 45 minuuttia ja opettaja opettaa ja pittää tehä jotaki. Mutta 
sitten, jos rakennetaan jotakin ja värkätään niin kuin jollakin tämmöisellä erikoisem-
milla materiaaleilla niin se on sitten ihan eri asia. Ei se ole sitten enää mitään pakkoa. 
(A1-ä2)

Positiiviset oman lapsen taidekasvatuskokemukset liittyvät päivähoitoon. Taide-
toiminta on perheiden mielestä monipuolista ja hyvää, eikä kotona kyetä tarjoamaan 
lapselle niin monipuolista ja virikkeellistä toimintaa. Vanhempien käsitys hyvästä 
kuvataidetoiminnasta perustuu kuitenkin monipuolisten välineiden käyttöön. Se ei 
kerro opetuksen tasosta eikä taiteen kasvattavasta merkityksestä. Vanhempien vaati-
mukset hyvästä kuvataideopetuksesta liittyvät monipuolisiin tekniikoihin ja välinei-
siin. Eisnerin mukaan vanhemmat ymmärtävät taiteen merkityksen elämän laadun 
parantajana, mutta he haluavat koulun kuitenkin kehittävän taitoja, joita lapset 
tarvitsevat menestyäkseen myöhemmin elämässään. Pakollisten taitojen hankkiminen 
menee kasvatuksellisten arvojen edelle.310 

Monipuolista, tarhassa. Jos alkaa miettimään niitä virikkeitä, niin ei olisi (A3-i2)
Ei olisi kyennyt niin monenlaista opettamaan. (A3-ä1)
Niin kuin taiteessa, hyvin paljon miten sen nyt sanois, erilaisia tekniikoita. Hyvin 
todella monipuolisesti ja on kiinnostunut (oma lapsi) ja tekee. (A3-i2)

Vanhempien omat kouluaikaiset kuvataideopetuskokemukset eivät ole vahvista-
neet heidän käsityksiään taidekasvatuksen merkityksestä ihmisen elämälle. Eisnerin 
mukaan koulu ei panosta työn laadun palkitsemiseen. Se palkitsee oppilaita pelkästään 
silloin, kun he oppivat yhteiskuntaan sopeutumisen valmiuksia. Kun on opittu riittä-
västi tietoja, palkitaan työn tulos. Oppilaan kokemuksiin ei kiinnitetä huomiota, ja 
kuitenkin kokemukset vaikuttavat keskeisesti hänen suhtautumiseensa työhön tulevai-
suudessa. Taidekasvatuksen tärkein tehtävä on elämän laatua lisäävä prosessi.311 Vaik-
keivät vanhemmat hahmotakaan kuvataidetta lapsen kasvua tukevana ja ilmaisullisena 
oppiaineena, he ovat huolissaan koulun muuttumisesta yhä teoreettisemmaksi. 

310.  Eisner 1972, 263. 
311.  Eisner 1972, 276–280. 



142 poikavoimaa kuvataideharrastukseen

No nyt vähän inhottava, mutta minä vertaan (koulua) työpaikkaan. Se menee liian 
vaikeaksi, liian vaikeita systeemejä. Veikkaisin, että se on tuolla peruskoulun puolella 
sama tilanne, että lähetään liian vaikeasti. Ei mennä lapsen ehdoilla vaan mennään 
opettajan ehdoilla. (A1-i5) 

Peruskoululla on keskeinen rooli taidekasvatuksen tunnetuksi tekemisessä. Koulun 
taideopetuksen yhtenä etuna on, että se tavoittaa suurimman osan kunkin ikäluokan 
lapsista. Mikäli koulun kuvataideopetus kykenisi herättämään oppilaissa kiinnostus-
ta ja arvostusta taidetta kohtaan, synnyttäisi se kokemustietoa, jolloin pojat voisivat 
hakeutua taidealojen harrastuksiin. Koulussa annettava hyvä kuvataideopetus voisi 
muuttaa vanhempien asenteita taidetta ja taidekasvatusta kohtaan, ja sitä kautta se 
voisi sisältyä poikien elämään. Koulun taideopetuksen tuntiresurssien pieneneminen 
vähentää oppiaineen arvostusta ja kiinnostusta taidealojen harrastuksiin. 

Taidemaailman ja elinpiirin välinen kuilu 

Vastaus tutkimuskysymykseeni pojan elinpiirin vaikutuksista hänen harrastusmahdol-
lisuuksiinsa löytyy elinpiirin heteronormatiivisen maskuliinisuuden rajoista ja taide-
maailman vieraudesta. Tutkimuksessa elinpiirin ilmiöt ja taidemaailma näyttäytyvät 
kahtena erillisenä ulottuvuutena, jotka eivät tue poikien mahdollisuutta hakeutua 
kuvataidealan harrastukseen. Pojat jäävät ikään kuin puristuksiin näiden kahden toi-
silleen vieraan maailman väliin, eikä heillä itsellään ole vaikutusmahdollisuuksia kum-
paankaan suuntaan. 

Liikunnallinen elinpiiri fyysisenä ja kulttuurisena kasvuympäristönä on paikka, 
johon poika syntyy. Pohjoinen ympäristö on olemassa valmiina erilaisine piirteineen, 
joihin hän ei voi itse vaikuttaa. Tutkimukseni ikäryhmä laajentaa aktiivisesti omaa 
kasvuympäristöään, jolloin pojat omaksuvat yhä enemmän laajenevan elinpiirin kult-
tuurisia tapoja. Elinpiirissä asuinalueen sijainnilla on suuri merkitys kuvataideharrastus-
mahdollisuuteen. Mitä kauempana kuntakeskuksesta pojat asuvat, sitä vähäisemmät 
ovat heidän mahdollisuutensa valita harrastuksiaan. 

Siitäkin huolimatta, että vanhemmat kokevat tehtäväkseen tarjota ja osoittaa pojille 
erilaisia paikkakunnan tarjoamia harrastusvaihtoehtoja, ovat nämä vaihtoehdot maskulii-
niseen kulttuuriin sidottuja. Päinvastoin kuin tytöillä, joiden harrastusvaihtoehdot ovat 
laajemmat, aktiivisten poikien valinnan mahdollisuudet ovat eri liikuntamuotojen vä-
lisiä valintoja. Heteronormatiivisen maskuliinisuuden rajat ovat poikien elämässä hei-
dän ympäristössään, eivät heissä itsessään, mutta ne kaventavat harrastusvaihtoehtoja. 
Tytöt nähdään yksilöinä, mutta pojat kuuluvat aina johonkin ryhmään, joukkueeseen 
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tai poikaporukkaan. Elinpiirin määrittelemän poikakulttuurin ydin on liikunnallisissa 
ryhmissä ja pelien maailmassa. Pelien tuottama miesmalli määrittyy homososiaalisten 
suhteiden kautta sisältäen veljellistä yhteenkuuluvuutta. Jokisen mukaan näin muo-
dostunut miesmalli liittyy homofobiaan, jossa pojat oppivat pelkäämään, että toiset 
miehet paljastavat heidän todellisen ei-maskuliinisen ja ei-tosimiehisen olemuksensa. 
Maskuliinisen identiteetin tuottaminen on sidoksissa sukupuolieron jatkuvaan tuot-
tamiseen.312

Lastensa harrastustoiminnan sosiaalinen ulottuvuus on vanhemmille itselleen 
tärkeää. Heidän mahdollisuutensa osallistua tavalla tai toisella poikansa harrastuk-
siin antaa tilaisuuden seurata hänen elinpiirinsä laajenemista. Vuorovaikutus samassa 
elämäntilanteessa olevien perheiden kesken lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä 
alentaa harrastuskustannuksia. Kuvataidekoulu mielletään suljetuksi, koulumaiseksi 
ympäristöksi, johon lapsi vain tuodaan ja haetaan, vaikka koulun omana tavoitteena 
on aktivoida vanhempia mukaan toimintaan. Sain vanhemmilta positiivista palautetta 
kokeilussa, jossa he saivat mahdollisuuden kukin vuorollaan osallistua lapsensa kuva-
taidetunnille. Vanhempien työaikaan sijoittuva lapsen harrastus esti kuitenkin osaa 
perheistä osallistumasta tarjottuun mahdollisuuteen. 

Peruskoulun antama kuvataideopetus on lähes ainut vanhempien kontakti taide-
kasvatukseen ja sitä kautta taidemaailmaan. Vanhemmille itselleen kuvataidetunnit 
ovat olleet pääosin negatiivinen kokemus. Myös tämän päivän peruskoulun kuva-
taideopetuksesta heillä on samansuuntainen käsitys. Ainoastaan käytettävät välineet 
ja materiaalit ovat parantuneet heidän omista kouluajoistaan. Puhuessaan koulun ku-
vataideopetuksesta vanhemmat tarkoittavat tunnilla käytettyjä välineitä, materiaaleja 
ja annettuja tehtäviä eivätkä pohdi aineen sisältöä. Vanhemmat eivät puhu taiteen 
kasvattavasta merkityksestä eivätkä taide-elämyksistä. 

Positiiviset kokemukset liittyvät tuntien vapaaseen ja oppilaiden keskinäiseen 
vuorovaikutukseen sekä opettajan persoonaan ymmärtävänä aikuisena. Nämä posi-
tiiviset kokemukset ovat tehneet oppiaineesta rentouttavan tuokion muun koulutyön 
ohelle. Niinpä sitä ei pidetä varteenotettavana vaihtoehtona suunniteltaessa pojan 
tulevaisuutta. Taideaineiden vähenevät tuntiresurssit ja koulun tietopainotteisuuden 
lisääntyminen vähentävät edelleen taidekasvatuksen mahdollisuutta tukea lapsen ke-
hitystä ja estävät kuvataideopetuksen nousemista tasavertaiseksi oppiaineeksi muiden 
kouluaineiden rinnalle. 

Kuvataidekoulut kuuluvat valtakunnallisesti erilaisten hallinto-organisaatioiden 
alaisuuteen, joissa on paikkakuntakohtaisesti suuriakin eroja. Virallisen opetussuun-
nitelman lisäksi koulussa vaikuttaa piilo-opetussuunnitelma, joka syntyy koulun omis-
sa käytännöissä. Piilo-opetussuunnitelma sisältää kyseisen koulun arvot ja toiminta-

312.  Jokinen, Arto 2004, 16; ks. Kimmel 1996, 8. 
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kulttuurin, jota kaikki noudattavat. Lahelma on tutkimuksissaan todennut koulujen 
piilo-opetussuunnitelman vahvistavan ja toisintavan yhteiskunnan arvostuksia313. Ro-
vaniemen kuvataidekoulu kuuluu hallinnollisesti koulutoimen alaisuuteen, jolloin sitä 
koskevat samat päätökset kuin kaupungin peruskoulujakin. Voidaankin ajatella, että 
kuvataidekoulua ei hallinnoida harrastuksen vaatimusten mukaan, vaan koulumaailman 
näkökulmasta. Toisaalta taidealan harrastustoiminta sitoo itse itsensä taideinstituu-
tioihin, jolloin myös taidemaailman omat ja sisäiset arvovalinnat ohjaavat toimin-
taa. Käytännössä tämä tarkoittaa ristiriitaa koulumaailman ja taidemaailman arvojen 
kesken, mikä ei voi olla vaikuttamatta kuvataidekoulun toimintaan. Parhaimmillaan 
koulutoimen hallinnoima kuvataideharrastus voisi olla hedelmällinen liittymä. Tällöin 
kuvataideharrastuksessa voitaisiin yhdistää koulun organisatoriset mahdollisuudet se-
kä taiteen kasvattavat merkitykset. 

Median taiteelle luoman julkisuuskuvan myötä sekä vanhempien kokemuksissa 
taidemaailma näyttäytyy tutkimuksessani eristyneenä ja suljettuna instituutiona, joka 
ei kosketa lapsiperheiden elämää. Taidealojen feminiinisyys ilmenee silloin, kun har-
rastusten tarjoajat markkinoivat itseään maskuliinisilla piirteillä houkutellessaan poi-
kia oman alansa harrastustoimintaan. Tämä näkyi myös Klopit kiertoradalle -projektin 
nimessä. 

Ja Mikallahan se itse asiassa oli likellä, että se alko (tanssiharrastus). Sehän oli Siepa-
koissa siinä temppu koulussa. Mutta siinäkin oli justiinsa tämä, että siinäkin Siepakat 
haki poikia tanssi harrastuksen pariin temppukoululla. (A1-ä5)

Voidaan siis miettiä, tukeeko kuvataide ja taidekasvatus omalta osaltaan tätä sul-
jettua, feminiinistä ja elitististä kuvaa yhteisöstä, joka omalla toiminnallaan ei pyri 
lähestymään esimerkiksi lapsiperheitä. Omasta, kuvataidekasvattajan ja -opettajan po-
sitiostani käsin väite tuntuu mielettömältä. Kuitenkin tutkimukseni osoittaa, etteivät 
mitkään elinpiirin rakenteet tuo taidetta ja taidekasvatusta lähelle lapsiperheitä. Taide 
ei näytä olevan tavallisen lappilaisen lapsiperheen arjessa. 

Seuraavissa kahdessa luvussa kehitän kuvataideopetusta poikien vaatimusten mu-
kaan. Poikavoimaa kuvataideopetukseen sisältää poikien määrittelemät hyvän kuva-
taideopetuksen kriteerit. 

313.  Lahelma 1992, 77–79. 
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7 POIKAVOIMAA KUVATAIDEOPETUKSEEN 

Kaverisosiaalisuuden merkitys 

Tutkimukseni toisena tehtävänä on tuoda näkyville poikien kuvataideharrastusvaati-
mukset. Sen esille saamiseksi tarkastelen kuvataideopetusta sukupuolen näkökulmasta. 
Kuvataidekoulun poikien näkemykset hyvästä kuvataideopetuksesta ja poikien koke-
mukset opetustilanteissa vaikuttavat opetukseni kehittämistyöhön, kun haen poika-
voimaa kuvataideopetuksen arkeen. 

Heteronormatiivisen maskuliinisuuden rajat näyttävät vaikuttavan poikien lapsuu-
teen ja harrastusmahdollisuuksiin merkittävästi. Kuitenkin on muistettava, että hete-
ronormatiiviset rajat muotoutuvat seksuaalisuuden kautta, joka pienen pojan elämässä 
on hänen ympäristössään, ei hänessä itsessään. Harrastamisen näkökulmasta on tärkeää 
miettiä, onko pojilla mahdollisuutta rakentaa persoonallista sukupuoli-identiteettiään 
kuvataideharrastuksessa. Kun sukupuoli ymmärretään performatiiviseksi esittämi-
seksi ja tekemiseksi, voidaan olettaa, että poikien oppimisen vahvuudet huomioiva 
kuvataideopetus antaa yhden mahdollisuuden sukupuoleen sosiaalistumiseen. Se voisi 
tarjota vaihtoehdon rakentaa maskuliinisuutta, sen suuntaviivoja ja tehtäviä. 

Kuvataidekoulun poikien haastattelussa tärkeimmäksi harrastustoiminnassa viih-
tymiseen liittyväksi asiaksi pojat nimeävät toisen pojan. Tämä liittyy turvallisuuden 
tunteeseen, joka syntyy lapsella ystävien kautta. Osa pojista on ystäviä kuvataidekoulun 
ulkopuolella koulussa ja kotipiirissä. Ystävän mukana voidaan jopa aloittaa kuvataide-
harrastus. 

Mitäs mieltä Jonne on, että kaveri on samalla luokalla? (Minä)
Olis aivan tylsää … jos ei oo mitään tuttua... (B1-po 7 v, 8kk)
Minä muistan, kun sinun kaveri ei ollut viime vuonna kuviksessa. Tänä vuonna kun 
Rami on ollut, sinä olet viihtynyt paljon paremmin. (Minä)
Niiin! Minä olen tuntenut, että täällä …paljon paremmin täällä on. Ihan niin haus-
kaa… no viime kerralla … kun mä tulin tänne kuvataidekouluun, ei ole enää ollen-
kaan ikävä. (B1-po 7 v, 8 kk)

Ystävän kanssa ryhmään sopeutuminen on helpompaa. Tutkimukseni kohteena 
olevat pojat elävät latenssi-ikää, jonka perustehtävä on oman identiteetin lujittaminen 
poikana ja psyyken muokkaaminen puberteettia varten. Tämä tapahtuu muun muassa 
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omaa sukupuolta olevien ikätovereiden ja aikuisten kanssa.314 Burrin mukaan ryhmään 
kuuluminen antaa ihmiselle käsityksen siitä, kuka hän on, sillä käsitys itsestämme juon-
tuu ihmisen kyvystä nähdä itsensä toisten silmin vuorovaikutustilanteissa315. Harrastus-
ryhmässä lapsi oppii sovittamaan omat tavoitteensa toisten tavoitteisiin. Tällöin opitaan 
työn jakoa, toimintatapoja ja sovittujen sääntöjen kunnioitusta. Opetustilanteissa syn-
tyneet tunteet voidaan jakaa ryhmässä, joka vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Vuoro-
vaikutustilanteissa lujittuu pojan itsekunnioitus, joka syntyy onnistumisten ja toisten 
ihmisten arvonannon kautta. 

Lumenveistotapahtumassa pojat saivat itse valita ryhmänsä, joissa he työskentelivät 
koko viikon. Aineistossa on näkyvillä ryhmässä toimimisen mielekkyys, keskittyminen 
työskentelyyn ja poikien välinen vuorovaikutus. Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityk-
sen mukaan oppiminen tapahtuu sosiokulttuurisissa konteksteissa, jolloin korostetaan 
oppimisen vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita316. Poikien kaverisosiaalisuus näyttäy-
tyy merkittävänä olemisen muotona ja ehtona mielekkäälle kuvataideharrastukselle. 
Poikaryhmissä vuorovaikutussuhteet ovat tasavertaisia. 

Vapaaehtoisesti muodostetuissa ryhmissä toteutuu poikien määrittelemä ka-
verisosiaalisuus. Voidaankin ajatella, että se on yksi mielekkään oppimisen kriteeri. 
Ryhmässä tapahtuva sosiaalinen kasvu on poikien maailmassa tasavertaista kasvua. 
Kaverisosiaalisuus näyttäytyi poikien määrittelemänä laajempana käsitteenä kuin sen 
itse ymmärsin. Bredesen korostaa, että koulumaailmassa tulisi ryhmiä jakaa useam-
min eri-ikäisten sekaryhmiin. Eri-ikäisten lasten sekoittamisella saadaan myönteisiä 
vaikutuksia lapsiryhmän sukupuolidynamiikkaan. Sekoittamalla lapset näin ryhmiin 
sukupuolimalleihin vaikutetaan siten, että vanhemmat oppilaat oppivat huolehtimaan 
pienemmistä.317 Tutkimusasetelmastani johtuen lumenveistotapahtumassa olivat mu-
kana kaikki koulun pojat. Työskentelyryhmät olivat kuitenkin iän suhteen sekaryhmiä. 
Tapahtumassa ei siis ollut vuorovaikutuksen mahdollisuutta sukupuolten välille, mut-
ta isompien oppilaiden huolenpito ja auttaminen nuorempia poikia kohtaan oli näky-
villä projektin kaikkina päivinä. Auttaminen tapahtui luonnollisissa tilanteissa poikien 
vapaasta tahdosta (kuva 5). 

Kaverisosiaalisuus näkyi tavassa, jolla ryhmän jäsenet pitivät huolta kehitykseltään 
nuoremmista pojista. Huolimatta tekemisen vauhdikkuudesta vanhemmat pojat huo-
mioivat, keskustelivat ja järjestivät mahdollisuuden ryhmän nuorimmille päästä mu-
kaan toimintaan. Ryhmätoiminnassa olivat näkyvillä ryhmän jäsenten väliset roolit. 
Vanhemmat pojat toimivat auktoriteetteina, mutta olivat kuitenkin oikeudenmukaisia. 

314.  Sinkkonen 2005, 182. 
315.  Burr 2004, 111–112. 
316.  Berger & Luckmann 1994, 29–57. 
317.  Bredesen 2004, 58. 
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Tämä näkyy ongelmanratkaisutilanteissa, joissa tehtävän sai suorittaa hän, joka parhai-
ten kykeni sen tekemään. Ryhmät näyttivät hyödyntävän kunkin jäsenen osaamisen 
vahvuuksia erilaisissa työskentelytilanteissa. Esimerkiksi fyysisesti vahvat pojat huoleh-
tivat lapioinnista, pienemmät polkivat aihioissa lunta sekä suunnitteluvaiheessa luon-
noksen piirsi poika, jolle piirtäminen oli helppoa. 

Yksilöllisyys ja persoonat tulivat ryhmätoiminnassa esiin. Se toteutui ryhmissä poi-
kien määrittämällä tavalla, koska siinä jokainen sai toimia omien vahvuuksien kautta 
osaajana oikeassa tilanteessa. Persoonaltaan hiljaisten poikien osallistuminen näkyi toi-
minnan aktiivisena seuraamisena. Uteliaat ilmeet kertoivat, että myös he olivat toimin-
nassa mukana sivusta seuraten (kuva 6). Heterogeeninen ryhmä, joka tarkoittaa sekä 
eri sukupuolten että eri-ikäisten oppilaiden joukkoa, varmisti, että jokaiselle löytyi 
oman osaamisensa mukaista tekemistä.

Kaikessa harrastustoiminnassa yhteenkuuluvuuden tunne, samat mielenkiinnon 
kohteet ja samanhenkiset ihmiset synnyttävät ryhmät myös sisäisten prosessien kautta, 
eivätkä pelkästään ulkoisesti määrättyinä harrastusryhminä. Kuvataideharrastukses-
sa on mukana pojan omaa ilmaisua, omaan tahtiin työskentelyä ja yllätyksellisyyt-
tä. Vanhempien asettama vaatimus poikien mahdollisuudesta toimia ryhmässä tois-

318.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 

Kuva 5. Vuorovaikutus eri-ikäisten poikien välillä. 
Ryhmät toistensa kanssa. Isommat auttavat pienempiä ketjusahankäytössä. 318 



1497 poikavoimaa kuvataideopetukseen

ten poikien kanssa toteutuu kuvataideharrastuksessa laajempana ryhmäkäsitteenä kuin 
joukkuepeleissä. Pelien maailmassa ohjaaja tai opettaja jakaa joukkueet, kun puolestaan 
kuvataideharrastuksessa pojat voivat itse vaikuttaa ryhmien muodostamiseen. 

Ryhmätyöskentelyssä opettaja asettaa työskentelyn rajat, mutta niiden sisällä teke-
minen tapahtuu oppilaiden määrittämänä. Toiminta etenee tällöin tavoitteen suun-
nassa, mutta rajojen sisällä, sillä päämäärän alla prosessi on vapaa. Kauppila määrittää 
sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja tai-
tojen konstruktiiviseksi rakennusprosessiksi320. Lumenveistotapahtumassa pojilla oli 
mahdollisuus hahmottaa lumirakentamisen ilmiöt omakohtaisesti, mitä jokainen poi-
ka vahvisti ryhmän toisten poikien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen 
muuttui henkilökohtaiseksi tiedoksi, kun pojat toimivat ja omaksuivat tietoja sekä 
taitoja yksilönä ryhmässä. Ihmisen arvot ja asenteet syntyvät vuorovaikutustilanteissa, 
jolloin oppimisen vaikutukset näkyvät yhteisöjen toiminnassa321. Kun kuvataidetunnil-
la kaverisosiaalisuus on mukana poikien ryhmätyöskentelyssä, vuorottelevat tällöin 
itseilmaisu ja sen tutkiminen, tekeminen ja reflektio sekä jakaminen ja kokoaminen 
poikien elämismaailmasta käsin. 

319.  Videolitterointi maaliskuu 2007.
320.  Kauppila 2007, 113–116. 
321.  Sama.

Kuva 6. Poikien omat vahvuudet ja persoonalliset erot
Toiminta suuntautuu kiinnostavimpaan tekemiseen eli muotissa 
oloon ja polkemiseen. Nuorimmat hakeutuvat tähän tehtävään. 
Suurin osa on aktiivisia, ulospäin suuntautuneita ja äänekkäitä 
osallistujia, mutta muutama seuraa sivusta.319
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Poikien yhdessäolo näyttää usein aktiiviselta, ulospäin suuntautuvalta ja äänekkääl-
tä osallistumiselta (kuva 7). 

Voidaan ajatella, että kaverisosiaalisuuteen sisältyy myös poikien keskinäinen ver-
baalinen yhdessäolo. Pojille tyypillinen sanailu kuulostaa kilpailulta, jossa voittaja kerää 
pisteet nopealla verbaalisella assosiointikyvyllä. Tuntitilanteissa puhutaan äänekkäistä 
pojista. Pojat harjoittelevat tätä puheen vääntöä keskinäisessä kommunikoinnissaan 
jatkuvasti.323 

Pojat tahtovat olla poikia, mikä pojalle itselleen ei ole sama asia, jolla ympäristö 
selittää biologian kautta poikana olemista. Kun ajatellaan, että alakoululaiset pojat 
vasta rakentavat maskuliinista minuuttaan, eivätkä ole vielä omaksuneet hegemonisen 
maskuliinisuuden rajoja, tekevät he sen poikana olemisen tavoilla. Kuvataideharras-
tuksessa muun muassa poikien tekemät joko omat tai yhteiset piirrokset ovat kaveriso-
siaalisuuden kieltä, jonka ympärille yhdessäolo rakentuu (kuva 8). Vygotskin mukaan 
kieli alkuperäisessä merkityksessään on sosiaalisen kanssakäymisen väline. Kielen kom-
munikatiivinen funktio on ihmisellä ilmaisemisen ja ymmärtämisen väline.324 Yhdessä 
piirtäminen on kommunikointia ja poikien määrittämää yhdessäoloa, joka vaikuttaa 
oppimiseen. Ymmärrän sen yhdeksi poikien mielekkään kuvataideharrastuksen kri-
teeriksi. 

322.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
323.  Ks. Salonen 2003, 95–96. Artikkelissa nostetaan esille miesten keskinäinen kommunikaatio. 
324.  Vygotski 1982, 18. 

Kuva 7. Äänekäs osallistuminen
Pojat siirtelevät pöytiä ja huutelevat ryhmät kasaan itsenäisesti 
ja kovaäänisesti.322 
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Kuvataidekoulussa tekemisen mielekkyyden ehto on toinen poika. Eisnerin mu-
kaan oppilaat vaikuttavat tuntitilanteissa innostavasti toistensa työskentelyyn. Tunnilla 
luokassa vallitseva työskentelyn tunnelma tai henki on tärkeää kuvalliselle ilmaisulle.326 
Aktiivisen ja intensiivisen tekemisen aikana toisen pojan olemassaololla on vähäisempi 
merkitys. Kuvataiteessa tekemiseen kuitenkin liittyy pitkiä jaksoja, jolloin odotellaan 
työn kuivumista tai mietitään ja suunnitellaan seuraavaa vaihetta. Näissä tilanteissa 
samaa sukupuolta olevan ystävän merkitys nousee erityisesti esille. 

Onko se teistä tärkeää, että te olette nimenomaan pojat poikien kanssa samalla luokalla 
vai onko sillä mitään merkitystä? (Minä)
On on. (Kaikki yhtä aikaa)
Ei täällä muuten menis 2,5 tuntia, vaan se tuntuis ihan älyttömän pitkältä ajalta, jos 
ei vois jutella. (B1-po 12 v, 9 kk )

Tällaisina vapaan hetken tekemisen aikoina olen huomannut poikien seurustele-
van ryhmässä piirtäen tai muovaillen. Piirustukset tai muovailuvahahahmot ovat yh-

325.  Videolitterointi maaliskuu 2007. Lumenveistotapahtuman ryhmien tutkimuskoodit on laadit-
tu luokittain ja jokainen ryhmäläinen on numeroitu juoksevin numeroin. Esimerkiksi 3–4B 
ryhmä tarkoittaa kolmos-nelosluokkalaisten toista ryhmää. 

326.  Eisner 1972, 161. 

Kuva 8. Kaverisosiaalisuuden kieltä
Piirtämiseen liittyy epävarmuutta. B:1 esittää: Kunhan joku 
piirtää. Kokevat hankalaksi. B:4 piirtää. B:2 myötäilee ky-
nän viivaa päällään heiluttaen. B:1 lähtee kävelemään valmis 
piirros kädessään ja esittelee sitä kameralle. (3–4B ryhmä)325  
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teisen mielenkiinnon ja toiminnan välineitä, joiden avulla he käsittelevät oppimaansa 
tai oman elämänsä senhetkisiä asioita. Näissä tilanteissa on positiivinen lataus, sillä po-
jat ovat tyytyväisiä piirustustaitoonsa ja esittämisen tasoonsa. Kuvat sisältävät liikettä, 
toimintaa ja vauhtia. Muovailuvahahahmot esittävät usein sankarimaailman hahmoja, 
joiden visuaalinen alkuperä on tietokonepelien maailmassa. Valmistuvat työt toimivat 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ajattelun välineenä. Nämä hetket kuvataidetunneilla 
ovat pojille tärkeitä ja tekevät harrastuksesta mielekkään. Kasvava minuus ankkuroi-
daan ryhmään, joka tarjoaa kiinnekohdan ja kertoo kuka minä olen327. 

Meijän luokalla, kun meillä on musiikkiluokka, niin on neljä poikaa ja kaksikymmentä 
tyttöä. (B1-po 10 v, 9 kk)
Niin, sinulla on sielläkin sillä lailla? (Minä)
Niin, mutta ei se tunnu yhtään, kun on neljä poikaa niin sehän on hyvä silleen. Täällä, 
kun on yksi poika ja sitten ne muut on tyttöjä, niin ei mulla silleen kaveria ole täällä. 
Mutta aina sillon välillä, kun on vapaampaa, niin kyllä joskus (kaipaa kaveria). 
(B1-po 10 v, 9 kk)

Moraalisen kehityksen keskeisin väline opetuksessa on yhdessä toimiminen. Mo-
raalinen kehitys, moraalinen järkeily ja käsityksen muodostuminen oikeasta ja vääräs-
tä seuraa ajattelun kehitystä, joka tutkimukseni ikäryhmässä on vielä konkreettisella 
tasolla. Pulkkisen mukaan lapsi omaksuu ensin moraaliset rajoitukset sekä moraali-
sen ehdottomuuden. Toisena vaiheena kehittyy moraalinen suhteellisuustaju. Tämä 
tarkoittaa sitä, että sääntöjä voidaan muuttaa ja niistä voidaan yhteisesti sopia. Mo-
raalisen arvioinnin kehitys kytkeytyy roolinottokyvyn kehitykseen. Kehitys tapahtuu 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jolloin lapsi oppii näkemään asioita toisen 
kannalta. Omantunnon kehittyminen liittyy moraaliseen kehitykseen, mikä tarkoittaa 
asteittaista siirtymistä ulkoisesta säätelystä sisäiseen säätelyyn.328 Seuraavassa aineisto-
palassa poika pohtii vanhempien kanssa sovittua läksyjen tekemisen velvollisuutta heti 
koulupäivän jälkeen, vaikka mieluummin hän itse pelaisi tietokoneella. 

Se hyvä puoli siinä asiassa, kun ei tuu läksyjä kottiin ku … heti pannee ruuan niinku 
mullekki, mä teen aina tälleen, että .. syön välipalan, sitte läksyt ja sitte saa pelata tieto-
koneella. Niin, että kun ei tulis läksyjä tekis vaan että söis välipalan ja sitte heti vaan 
tietokoneelle tai kattomaan telkkaa. Se olis hauskaa sellanen. (B1-po 8 v, 2 kk)

327.  Burr 2004, 89–91. 
328.  Pulkkinen 2002, 114–116.
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Omantunnon kehittymisen myönteiset puolet ovat altruismi eli toisen hyväksi 
toimiminen, empatia eli toisen tunteiden myötäeläminen, vastuuntunto ja muista 
huolehtiminen. Omatunto tekee ihmisille mahdolliseksi mukautua käyttäytymisen 
yhteiskunnallisiin normeihin, toimia muiden hyväksi ja pidättäytyä epäsosiaalisista tai 
vahingollisista teoista silloinkin, kun valvontaa ei ole.329 

Kaverisosiaalisuuden toteutuminen kuvataideharrastuksessa on seitsemästä kym-
meneen ikäisten poikien viihtyvyyden perusta. Kaksikin poikaa ryhmässä takaa perus-
turvallisuuden syntymisen ja auttaa sopeutumaan ryhmään ja sen toimintaan. Tunnilla 
yhdessä tekemisellä on leikin merkitys, jota pojat toteuttavat esimerkiksi piirtämällä 
yhteistä tarinaa. Piaget´n mukaan symbolinen leikki muuntaa todellisuutta sulautu-
misen kautta minän tarpeisiin sopivaksi330. Symbolien luominen ja niiden käyttämi-
nen on leikin ja poikien yhteisten piirrosten ydin. Yhteisissä tarinoissa käyttämiensä 
symbolien avulla he käsittelevät erilaisia tunteita. Kuvien tarinoiden yhteiset aiheet 
kumpuavat ryhmäläisten omista kokemuksista ja elinpiirin ilmiöistä. Sosiaalisen so-
peutumisen tärkein väline on kieli331, joksi kuvataideopetuksessa ymmärrän tekemisen 
kohteena olevat työt. Pojan omien ilmaisumuotojen tärkeys mahdollistaa hänen omat 
ajatuksensa ja kokemuksensa, jolloin minän tarpeet täyttyvät. 

Poikien määrittelemän kaverisosiaalisuuden sisällä he käsittelevät omia sisäisiä 
mielenliikkeitään. Olen huomannut tuntityöskentelytilanteissa, että persoonaltaan 
kaikenlaiset pojat osallistuvat näihin poikien keskinäisiin tekemisen tilanteisiin. Kuva-
taideharrastuksessa oman tekemisen rauha on tärkeää, mutta yhteiselle olemisellekin 
tulee järjestää aikaa, tilaa ja tilanteita. 

Väljät oppimisympäristöt 

Dewey määrittelee hyvät oppimisympäristöt vuorovaikutusmahdollisuuksien kautta. 
Hänen mukaansa oppimisympäristössä tulee olla tilaa lapsen toiminnoille ja niissä on 
oltava esineitä, jotka ovat tekemisissä toimintojen kanssa. Toimimalla erilaisissa tiloissa 
lapsi osoittaa yksilöllisiä piirteitä. Osallistumalla tieto karttuu ja erilaisissa paikoissa 
lapsi saa luonnollisen kosketuksen monenlaisiin ihmisiin. Lapsi on luonnostaan ak-
tiivinen ja oppimispaikkoja vaihtelemalla tuetaan lapsen aktiivisuutta. Dewey puhuu 
koulusta ja luokasta, mutta määritelmän voi sisällyttää myös harrastustoimintaan ja 
poikien oppimisympäristölle asettamiin vaatimuksiin.332 Virikkeelliset, monimuotoiset 

329.  Pulkkinen 2002, 114–116. 
330.  Piaget & Inhelder 1977, 60–61. 
331.  Sama. 
332.  Dewey 1957, 37–46. 
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ja aktivoivat ympäristöt lisäävät mielenkiintoa harrastustoimintaa kohtaan ja tekevät 
oppimisesta mielekkään.
 

Maalaaminen on ihan hauskaa joskus, jos olis ihan vapaa piirtää. Täällä on silleen 
paljon vapaampaa ku vaikka (perus)koulussa. On se tietenki ihan eri asia niinku 
tämä kuvataidekoulu. Täällä kuvataidekoulussa se on vain niin, että välillä ollaan 
vaikka tuolla ulkona tekemässä luonnoksia ja näitä hommia. Niin sitte vierailuja. 
Me oltiin yhesti siellä VR:llä, siellä oli aika hauskaa. (tehtiin ikkunamaalauksia) 
(B1-po 10 v, 9 kk)

Hyvää oppimisympäristöä pojat vertaavat kotiin, joka on turvallinen ja tuttu paik-
ka. Fyysisesti vapaampi oleminen oppitunnilla sekä mahdollisuus liikkua tilasta toi-
seen koetaan tärkeäksi. Se liittyy turvallisuuden tunteeseen ja tilan haltuunottoon.

 
Vaivaako teitä kun se vesi on niin kaukana? Te joudutte kaukaa hakemaan vettä? 
(Minä)
Ei se vaivaa, muutama metri siinä vain mennee kun kävelee. Ja voihan siinä katella 
mitä kaikkea muut on tehny. Niin yleensä mie kotonaki kuljeskelen ympäri taloa, eikä 
siinä olis mitään syytä ei ainakaan veltostu. (B1-po 7 v, 1 kk)

Kurt Hahn määrittelee hyvän oppimisympäristön fyysisyyden kautta. Hänen mu-
kaansa hyvässä kasvuympäristössä saadaan aikaan terveitä intohimoja, kuten halua seik-
kailla, tutkimisen iloa, halua rakentaa sekä tehdä kärsivällisyyttä ja huolenpitoa vaativia 
asioita, rakastaa musiikkia, maalausta ja kirjallisuutta.333 Poikien vaatimukset hyvästä 
oppimisympäristöstä liittyvät sekä vuorovaikutukseen että fyysisyyteen (kuva 9).

Kuvataideopetuksen luokille on tyypillistä taiteen merkitsemä iloinen sekamelska, 
jossa tekemisen ja toiminnan jäljet ovat koko ajan läsnä. Kankkusen mukaan tila on 
ihmisten jättämien jälkien, sääntöjen ja toistuvien rutiinien merkitsemää.334 Mielen-
kiintoista on ajatella, että vaikka kuvataideharrastuksessa opetus on tavoitteellista, ete-
nevää ja ohjattua, pojat eivät koe sitä niin. ”Onko tämä koulu, kun täällä saa tehdä 
mitä haluaa”, kysyi eräs poika, siitäkin huolimatta, että opetustunnit perustuvat opet-
tajan tekemiin tunti- ja opetussuunnitelmiin. Tekemisen jäljet oppimisympäristössä 
ovat viesti vapaammasta olemisesta ja liikkumisen mahdollisuudesta. Heikki Lyytinen 
korostaa oppimisympäristön merkitystä, joka ottaa huomioon oppilaan yksilölliset 
valmiudet ja kiinnostukset. Hänen mukaansa oppimistulosten ja oppimisen ilmapiirin 
parantamisen lähtökohdaksi on otettava yksilölliset tarpeet, jolloin lasta tuetaan posi-

333.  Telemäki 1998b, 17–18. 
334.  Kankkunen 2004, 62. 
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tiivisesti hänen oppimisen  tavoistaan käsin.336 Voidaankin ajatella, että koulun tiloissa 
sallittu vapaa liikkuminen, aukinaiset ovet ja opetuksen avoimuus tukevat poikien 
oppimisympäristölle asettamia vaatimuksia ja sitä kautta oppimista.

Opettajan positiosta käsin edellä mainitut seikat eliminoidaan koulutyöskentelyssä 
valvonnan vaikeutena, opetuksen häiriintymisenä, turvallisuuskysymyksenä ja levot-
tomuuden lisääntymisenä. Näkökulmien ristiriita asettaa poikien hyvän oppimisen 
mahdollisuuden ja opettajan opettamisen rauhan vastakkain. Tämä asettaa vaatimuk-
sia koulujen tilojen suunnittelulle ja olemassa olevien tilojen käyttötarkoituksille. 
Deweylle kokemus on yhteisöllistä, mikä sisältää vuorovaikutuksen sekä ihmisen ja 
esinemaailman että ihmisten välillä. Tällöin esineet ja oliot ovat ihmisen toimenpitei-
den kohteena ja välineenä.337 Poikien vaatimus vapaasta liikkumisen mahdollisuudesta 
luokkatilan ulkopuolella vaatii opettajilta uudenlaista asennoitumista tuntityöskentelyyn 
ja laajemman vuorovaikutuksen hyödyntämistä työskentelyssä. 

Fyysinen kasvu on alakoululaisen näkyvin kehityspiirre, jolloin oman kehon hal-
lintaa harjoitellaan liikkumalla. Pojille liikkumisen mahdollisuus oppitunnin aikana 

335.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
336.  Lyytinen 2004, 22. 
337.  Dewey 1999, passim. 

Kuva 9. Oppimisympäristön vaihtuminen
Oppilaat tulevat veistospaikalle omaan tahtiin. He tutkivat 
uteliaina muotteja ja ”jytysivät” keskenään. Oppimisympäristö 
vaihtuu sisätilasta ulkotilaan ja näkyy innostuksena, iloisina 
ilmeinä ja uteliaisuutena.335 
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on yksi viihtymisen ja hyvän oppimisympäristön kriteeri. Kertoessaan edellisen tunnin 
tapahtumista poika kertoo itse asiassa eri työpisteiden välillä kulkemansa reitin. 

No, me äsken niin saatiin esittää niitä esityksiä, sitten niin me saatiin piirtää, muo-
vailla ja taas piirtää. Sitten saatiin leikkiä siinä, mikä se nyt oiskaan siinä… (B1-po 
8 v, 2 kk)
Piirtoheittimellä. (Minä)
Niin piirtoheittimellä. (B1-po 8 v, 2 kk)

Liikkumisen tarve näyttäytyy tutkimuksessani kuitenkin enemmän poikana ole-
misen tapana, kuin fyysiseen kehitykseen liittyvänä tarpeena. Pojat hahmottavat maa-
ilmaa liikkumisen kautta. Liike, liikkuminen ja fyysisyys voivat liittyä myös mielen 
sisäiseen tilaan, mikä näkyy esimerkiksi piirustuksissa ja puheessa. Piirustustilanteissa 
liikkuminen on mielessä olevassa tarinassa, josta toimintaa täynnä oleva kuva syntyy. 
Muovailutilanteissa liikkuminen on puolestaan muovailuvahahahmossa, jolla poika 
leikkii työskentelyn aikana ja sen jälkeen. Hahmo elää ja liikkuu seuraten mielessä 
olevaa kertomusta. 

Fyysisyys toteutuu luontevalla tavalla ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Näistä 
tuntitilanteista pojat puhuvat mielellään ja innostuneesti. Liikkumisen lisäksi leikin 
mahdollisuus ja sattuman kautta tilanteisiin mukaan tuleva yllätyksellisyys sisältyvät ul-
kona tapahtuvaan työskentelyyn Vuodenaikojen vaihtelut muokkaavat oppimisympäris-
töä luonnollisesti. Lasta kiinnostava ja mielenkiintoinen oppimisen maailma on hänen 
ympärillään, lähellä kotia, koulua ja harrastuspaikkaa. Ulkona tekemisen pojat liittävät 
hyvän harrastamisen kriteereihin. 

No se lumenveistäminen on tosi hauskaa. Sehän käy tavallaan niinku liikunnasta. 
(B1-po 12 v, 9 kk) 

Poikien mielekäs oppiminen näyttää liittyvän kinesteettiseen oppimiseen338. Loo-
gisen ajattelun kehittyminen tarvitsee runsaasti omakohtaisia havaintoja ja itse eletty-
jä moniaistisia kokemuksia, jotka ovat kinesteettisen oppijan oppimisen lähtökohtia. 
Tuntohavaintoon perustuva oppiminen on läsnä kokemuksessa koko ajan, muun mu-
assa tuulen vireessä ja lämpötilassa. Ulkona ollessaan pojat tutkivat, koskettavat, kan-
tavat ja koettelevat kohtaamiaan asioita. Heille on tärkeää, miltä jokin asia, esine tai 
liike tuntuu. Parhaiten kinesteettinen oppija oppii tunnustellen ja kokemuksen kautta. 
Kinesteettisyys liittyy myös kaverisosiaalisuuteen, koska tällainen ihminen hahmottaa 

338.  Kähkönen 2009. 
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toisen ihmisen tarkoitukset ilmeiden, eleiden ja liikkeiden kautta. Kinesteettisen ihmi-
sen kieli on hyvin konkreettista, ja he ovat fyysisesti suuntautuneita. 

Keskitalo esittää tutkimuksessaan kävelyä opetukselliseksi metodiksi. Hänelle kä-
vely on ollut tutkimuksellinen tila, jossa ajattelu perustuu aisteilla näkemiseen. Käve-
lemällä hän on rakentanut yhteyden omiin aisteihinsa sekä koettuun ympäristöön.339 
Poikien kinesteettisyyden vaatimusten mukaan voidaankin sanoa, että pojille liikku-
minen on ajattelemista ja oppimista (kuva 7 s. 150). Oppiminen on sosiaalinen ja 
yksilöllinen prosessi, joka poikien mielekkään oppimisen tavoissa näyttäytyy vaihtele-
vina oppimisympäristöinä ja liikkumisena. Liikkumisen mahdollisuus on yksi hyvän 
harrastustoiminnan kriteeri. 

Hyvä kuvataideopettaja 

Pojat määrittävät hyvän opettajan liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden kautta. Op-
piaineisiin, joihin liittyy tekemistä ja liikkumista, opettajatkin koetaan mukaviksi ja 
hyviksi opettajiksi. 

No, sellanen mukava joka antaa seistä, ei se niinku kovin paljoo (B1-po 7 v, 9 kk)
Todella hyvä opettaja on sellainen kuin Teija. (B1-po 7 v, 7 kk)
Se teidän luokanopettajako? (Minä)
Se on hyvä liikunnanopettaja. (B1-po 7 v, 7 kk)

Turvallisuus opetustilanteessa ei tarkoita pelkästään fyysisen turvallisuuden takaa-
mista ja ulkoisten uhkien poistamista, vaan myös oppimisympäristön henkisen tur-
vallisuuden huomioimista. Henkinen turvallisuus takaa oppilaalle sen, että hänellä on 
aikaa ajatella sekä oppia ja omaksua esilläolevat asiat. Sinkkonen puhuu henkisestä 
turvallisuudesta oppilaan sisäisen luovan tilan käsitteellä. Oppitunneilla luovaan ti-
laan pääseminen edellyttää turvallisuuden tunnetta ja varmuutta, ettei tule torjutuk-
si omien ehdotustensa kanssa.340 Turvallisen aikuisen läsnäolo ja fyysisen ympäristön 
mielekkyys suhteessa opittavaan asiaan takaavat turvallisuuden tunteen syntymisen. 
Pojat vertaavat kuvataidekoulua kotiin, jossa vanhemmat ja liikkumisen vapaus ovat 
turvallisen olemisen perusedellytykset. 

339.  Keskitalo 2006, 87. 
340.  Sinkkonen 2005, 110. 
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Ei tämä tunnu niin ku semmoiselta koululta, se on …aika kuhan… tämä ei ole niin 
ku semmoinen harrastus, vaan semmoinen niin ku kotona tekisi jotakin. Saa välillä 
käydä katsomassa mitä muut tekee. (B1-po 12 v, 9 kk)

Opettajan kyky luoda henkisesti turvallinen opetustilanne korostuu. Seikkailukas-
vatuksessa Hahn otti kantaa opettajana olemiseen olemalla itse esimerkkinä. Hän vaati 
oppilailtaan vain sitä, mihin oli itsekin valmis. Hän peräänkuulutti huumoria ja suh-
teellisuuden tajua.341 Myös kuvataidekoulun pojat yhdistävät turvallisuudentunteen 
hyvän opettajan kriteereihin.

 
Se on lempeä tai välillä pitää olla tiukka. No lempeä, tiukka ja välillä ihan miten, 
pitää olla, ei niin ku liikaa löpsy, eikä ole liian ankara. (B1-po 10 v, 9 kk)
 
Seikkailukasvatuspedagogiikassa opettajan rooli ja merkitys opetustilanteissa ovat 

painotetusti esillä. Opettajan oma kasvu kulkee yhdessä oppilaan kasvun kanssa. Kallio-
kiipeilyn, melonnan tai vaeltamisen oppimistilanteissa ammattitaito on toki turvalli-
suuden kannalta tärkeää, mutta opettajana oleminen korostuu lisäksi henkilökohtai-
sen kasvun tasolla. Seikkailutilanteissa käytetään opettajasta termiä ohjaaja ja opetus-
tilanteesta termiä ohjaustilanne. Ohjaajan reflektoiva työote on keskeinen opettajan 
ammattitaidon perusta. Tätä reflektointia edellytetään omien taitojen, ohjaustaitojen 
ja turvallisuusosaamisen alueilla, jotka karttuvat työvuosien aikana. Hyväksi ohjaajaksi 
kehitytään vuosien aikana kartuttamalla omia seikkailukokemuksia sekä ohjaajan että 
oppilaan roolissa. Hyvä ohjaaja kehittyy kokemuksen ja reflektoinnin myötä molem-
missa rooleissaan. Oppimistilanteiden eli seikkailukokemusten jälkeen sekä oppilaiden 
reflektointi että ohjaajan oma reflektointi kuuluvat seikkailutoiminnan perusteisiin. 
Seikkailukokemus on sekä opettajan että oppilaan kasvua, jotka yhdistyvät yhteisessä 
kokemuksessa342. Seikkailukasvatuksessa opettajan oppiminen nostetaan yhtä tärkeäk-
si asiaksi kuin oppilaan oppiminenkin. 

Kiitos ja tunnustus synnyttävät tärkeitä menestymisen kokemuksia343. Jokainen 
opittu uusi taito lisää lapsen itsenäisyyttä ja vahvistaa omanarvontuntoa. Lapsi huo-
maa, että hän ei ole kaikessa hyvä, mutta hän voi kompensoida heikompia suorituksia 
jonkin toisen alueen paremmilla suorituksilla. Opettajan kannustava suhtautuminen 
on tärkeää, sillä tunnustuksen saaminen omalta opettajalta on pojille aineistoni mu-
kaan yksi hyvän opettajan tunnusmerkki.

 

341.  Telemäki 1998b, 16. 
342.  Lehtonen, Kai & Mäkelä & Pulli 2007, 127–130. 
343.  Pulkkinen 2002, 117–118. 
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Semmonen, joka kehuu töitä ja sillälailla. (B1-po 13 v, 4 kk)

Reggiolaisessa pedagogiikassa korostuu ymmärtävän, turvallisen ja kuuntelevan 
aikuisen rooli oppimistilanteissa. Vuorovaikutteisessa oppimistilanteessa kokemuksel-
lisuus ja luovuus ovat minän kasvun lähtökohta.344 Hyvä opettaja toimii niin, että 
harrastuksesta muodostuu mielekästä ja mukavaa toimintaa vapaa-aikana, jolloin se 
vaikuttaa harrastuksessa pysymiseen. Molempien sukupuolten kehitysvahvuuksien 
huomioiminen tasapuolisesti ovat hyvän opettajan tunnusmerkkejä. Pojat vaativat 
opettajalta herkkyyttä kohdata yksilöllinen poika heteronormatiivisten rajojen ulko-
puolella. Opettajan sukupuolisensitiivinen käyttäytyminen luo pojille mahdollisuu-
den kasvaa yksilölliseen ja persoonalliseen miehuuteen. 

Opetustilanteessa oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen rinnalla opettajan ja 
oppilaan välinen vuorovaikutus on osa opetustapahtumaa. Laitinen korostaa taiteen 
opetusprosessissa vuorovaikutusta taiteen ja oppijan välillä sekä vuorovaikutusta opet-
tajan ja oppilaan välillä, jossa alati muotoutuvassa prosessissa on tilaa refleksiivisyy-
delle345. Hyvissä sosiaalisissa suhteissa lujittuu lapsen itsekunnioitus, joka syntyy siitä, 
että lapsi saa kokea onnistumista ja toisten ihmisten arvonantoa itseään kohtaan. Lap-
set tarvitsevat tähän turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta muun muassa ristiriita-
tilanteiden ratkaisemiseen.346 Kuvataideopettajan tulee Salmisen mukaan olla herkkä 
lapsen piirtämiselle ja piirustuksille, koska lapsuuden omaleimainen todellisuuskäsitys 
paljastuu vasta aikuisen ja lapsen vuoropuhelussa347. Poikien piirustuksia tulee lähes-
tyä heidän maailmastaan käsin. Uusikylän mukaan ihmisen luova potentiaali on elää 
avoimessa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Tuotosten arviointi ja vertailu eivät ole tärkeää, 
vaan luovaan prosessiin pyrkiminen.348 

Tuula Gordon käsittelee vuorovaikutustilanteita monikulttuurisuuden ja suku-
puolen kohtaamisen kautta. Hän painottaa opettajan reflektointikykyä pohtia omia 
käytäntöjään kohtaamistilanteissa. Kohtaaminen voi olla kohtaamattomuutta, mikäli 
tilanteessa korostuvat erot.349 Kuvataideharrastuksessa opettajan tulee pohtia, miten 
poika voi kohdata toisen pojan ja tytön vapaa-aikanaan samassa harrastuksessa, se-
kä miten opettaja itse kohtaa oppilaansa sukupuolisina olentoina. Opettajan koh-
taamat oppilaat ja heidän kohtaamisensa opettajan ja toisten, erilaisten persoonien 
kanssa muodostavat yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, käsitteitä ja 

344.  Rankin 2004, 28–32. 
345.  Laitinen 2003, 202. 
346.  Pulkkinen 2002, 113. 
347.  Salminen 2005, 60. 
348.  Uusikylä & Piirto 1999, 37. 
349.  Gordon 2005, 163. 
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merkityksiä. Herkkyys kohtaamisissa edistää erilaisuuden hyväksymistä ja näkemistä 
rikkautena. Se vahvistaa samuuttamme toisten kanssa enemmän kuin erottaa meitä 
muista.350 

Vanhemmat vaativat pienille pojille naisopettajaa, koska hän on heidän käsityk-
sissään hellempi ja kärsivällisempi kuin miesopettaja. Näiden feminiinisten piirteiden 
avulla naisopettaja kykenisi pitkäjännitteisemmin kohtaamaan herkät pojat. Kuvataide-
koulun poikien mielestä hyvä opettaja on reilu, tasapuolinen ja antaa tarpeeksi haasta-
via tehtäviä. Heidän mielestään opettajan sukupuolella ei ole merkitystä. 

No, kyllä mie tykkään yhtä paljon kummistaki. Yleensä miehet on vähän ärhäkämpiä 
kuin naiset. (B1-po 9 v, 3 kk)
Ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä. (B1-po 8 v, 8 kk)

Puolestaan vanhemmilla pojilla vanhempien mielestä tulisi olla miesopettaja, kos-
ka miesopettajat ovat suurpiirteisempiä. Kuvataidekoulun isommat pojat kuitenkin 
korostavat opettajan huumorintajua. Hyvä opettaja ei takerru pikkuseikkoihin, on 
lempeä ja reilu sekä ymmärtää nuoria. He eivät yhdistä näitä piirteitä sukupuoleen 
vaan arvostavat opettajassa samansuuntaisia asioita kuin nuoremmatkin pojat. Lisäksi 
he arvioivat opettajaa hänen taiteellisten taitojen mukaan. 

Tekikö se, että se oli miesopettaja vai oliko se muuten vaan? (Minä)
No ei se, mutta voi sanoa, että se oli varsinaisesti, niin ku vois sanoa että ammattilai-
nen siinä asiassa. Mukava kun se oli niin hyvä piirtämään. Oli mukava kattoa kun se 
teki näitä ja osas opastaa sitte. (B1-po 15 v, 11 kk)

Perinteisesti miesten lisäämistä opetus- ja kasvatustyöhön on perusteltu miesmallin 
tuomisella poikien elämään. Bredesenin mukaan miesopettajien merkitys on siinä, et-
tä heidän kauttaan mieskuvan todelliset ja monipuoliset vivahteet tulevat esiin. Näin 
stereotyyppiset mieskuvat kyseenalaistuvat. Tämä koskee sekä tyttöjä että poikia. Suku-
puoleen sosiaalistumiseen lapset tarvitsevat erilaisia miehiä vastapainona median ja 
markkinoiden luomalle mieskuvalle. Kuitenkaan koulutyössä ja harrastustoiminnassa 
ei ole hyötyä siitä, että mukana on määrällisesti paljon erilaisia miehiä ja naisia, jotka 
käyttäytyvät sukupuolelleen tyypillisellä tavalla. Tärkeämpää on, että opettajat tarkis-
tavat omaa sukupuolistereotyyppistä käyttäytymistään ja harvalukuiset miehet eivät 
ajaudu perinteisiin miesmalleihin. Tällöin lapsilla on mahdollisuus kohdata yksilölli-
sellä tavalla sukupuoltaan toteuttavia miehiä ja naisia.351 

350.  Gordon, 2005 172. 
351.  Bredesen 2004, 44–47. 
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Huomaan omassa puheessani tytöille käyttäväni pehmeämpää ääntä, lepertelevämpiä 
ilmauksia ja niin edelleen. … Siitäkin huolimatta, että omasta mielestä huomioin sen 
opetuksessani. (päiväkirjamerkintä 4. 3. 2006) 

Opettajan persoonallisuuteen pojat liittävät kiireettömyyden, suurpiirteisyyden, 
oikeudenmukaisuuden ja lempeyden. Ammattitaitoinen opettaja huomioi lapsen suku-
puolen ja kehityksen, pitää yllä työrauhaa sekä on turvallinen ja asiallinen aikuinen. Hän 
puhuu selvästi ja selittää opetettavat asiat rauhallisesti.

 
Sellainen joka osaa paljon, eikä ole kovin kiireinen ja joka neuvoo tarkasti, joka ei 
välitä pikku asioista. (B1-po 7 v, 1 kk)
Semmoinen, että se neuvoo aina ja se opettaa kaikkia hyvin ja en mie muuta osaa 
sanoa. (B1-po 7 v, 4 kk)
Se ei ole aivan älyttömän kireä, mutta se on semmonen vähän kireä, mutta sitä oppii 
siitä ja sitten se selittää asiat tarpeeksi selvästi. Ei ole hirveän äkkipikanen, eikä niele 
niitä sanoja. (B1-po 8 v, 8 kk)
No semmonen, että ei vaadi ekalla kerralla liikaa. (B1-po 9 v, 8 kk)

Perttula määrittelee elämyspedagogiikan yhteydessä läsnä olevan opettajan tunnus-
merkkejä. Hänen mukaansa opettajan vastuuseen kuuluu huomata ne tilanteet, joissa 
oppilas kokee elämyksen. Herkkyys oppilaan kohtaamiseen yksilönä vuorovaikutus-
tilanteissa takaa suunnittelemattomien elämysten mukaan ottamisen opetustilantee-
seen.352 Kuvataideopetuksessa elämyksiin voidaan lukea myös oppilaan oivallukset, 
jotka vaativat opettajan vastuuta huomata oppilaassa tapahtuvat muutokset. Perttula 
muistuttaa, että opettaja ei voi tietoisesti luoda elämystä toiselle, eikä silloin oivalta-
mistakaan. Nämä rakentuvat suhteessa opettajaan milloin tahansa joko konkreettisessa 
vuorovaikutustilanteessa tai oppilaan muistoissa.353 

Timo Pässilä ja Leena Niinikuru kiteyttävät poikien näkemykset hyvästä opettajas-
ta. ”Hän on rauhallinen, kaikkien mielipiteitä kuunteleva ja ne huomioon ottava. Mies 
tai nainen, joka ei nalkuta ja lelli tyttöjä. Ei mielistele ketään, mutta osaa ajatella niin 
kuin poika. Antaa kovia haasteita, joihin pääsemiseksi pojan on ponnisteltava tosis-
saan. Innostuu väittelystä ja toiminnasta niin kuin pojatkin. Ei pyri tekemään koulusta 
helppoa, vaan niin vaikean, että poika tuntee ongelmia ratkoessaan voittavansa yhden 
lohikäärmeen kerrallaan. Hän alkaa luottaa itseensä ja voimiinsa.”354 

352.  Perttula 2007, 66. 
353.  Sama. 
354.  Pässilä & Niinikuru 1992, 55. 
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Ulla-Maija Salo on tutkimuksessaan tyttöjen koulumuistoista pohtinut myös 
opettajan roolia. Koulu on hänen mukaansa oppilaan elämän ainutkertainen tapah-
tuma, joka sisältää merkityksellisiä hetkiä ja tapahtumia. Näissä tilanteissa opettajan 
persoona on keskeisessä roolissa. Hyvän opettajan vaikutus voi edesauttaa myöhem-
piä elämän valintoja tai puute estää niitä. Opettajan valta on aikuisen valtaa lap-
seen.355 Ymmärrän myös harrastustoiminnan opettajan roolilla olevan samanlaisen 
merkityksen oppilaan elämälle. 

Oppimistilanne 

Taitojen harjoittelu ja teemat 

Visuaaliset lapset ajattelevat piirtämällä ja tutkimuksessani kinesteettiset pojat lisäksi 
liikkumalla ja leikkimällä. Kun elämykset erotetaan kokemuksesta saksan-kielisen tra-
dition mukaan ja ymmärretään mielen sisäisinä merkityksinä, on kinesteettisyys silloin 
liikettä omissa ajatuksissa. Kuvataidekoulun pojat eivät välttämättä aseta konkreettis-
ta liikkumista hyvän kuvataideharrastuksen vaatimuksiin. Usein lahjakkaille piirtäjille 
riittää mielen sisäinen liike omassa työskentelyssä.
 

Mitä te ajattelette semmoisesta hommasta, että hypättäisiin pyörien päälle ja ajettaisiin 
jonnekin soramontun reunalle, ensin joku viisi km ja siellä ruvettaisiin tekemään ym-
päristötaidetta. Vaikka majoja rakentamaan? Miltä tuntuu? (Minä)
Ei kovin hyvä idea minusta. Vois vaikka, piirrettäis mielummin vaikka tuossa viiden 
metrin päässä ulkona. (B1-po 12 v, 4 kk)
No, sehän riippuu paikasta. Onko se hauska. (B1-po 12 v, 9 kk)
Jos alotetaan siellä, että autot vie sinne, ettei pyöräillä sinne. (B1-po 12 v, 4 kk)

Kuvataideopetuksessa tekeminen on tuntitilanteissa automaattisesti läsnä. Mikä-
li opetustilanteissa annetut tehtävät eivät sisällä poikien liikkumisen maailmaa, eivät 
pojat niistä kiinnostu. Esimerkiksi arkkitehtuurikasvatukseen liittyvää tilan käsitettä 
lähestytään poikien kinesteettisestä maailmanhahmotustavasta käsin enemmän leikki-
puiston telineiden kuin sitä ympäröivien rakennusten kautta. Leikkitelineet aktivoivat 
poikien liikunnallisuutta, kun puolestaan ympäröivät rakennukset ilmenevät paikal-
laan olevina kohteina. Tämä näkyy poikien keskinäisissä ja oma-aloitteisessa toimin-
nassa, jossa tekeminen on keskustelun väline. Opetustilanteessa annettujen tehtävien 

355.  Salo 2005, 257–264. 
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aiheiden tulee olla väljät, jotta poikien omalle ajattelulle jää tilaa ja he kykenevät sijoit-
tamaan aiheet elämäänsä (kuva 10).

Pojat pitävät usein kuvanveiston tehtävistä, toteutuuhan niissä fyysisyyden vaati-
mus jo materiaalin käsittelyssä. Saven, lumen ja muiden luonnonmateriaalien lisäksi 
pojat pitävät rautalangasta, kanaverkosta ja erilaisista romuista ja purettavista koneis-
ta kuvanveiston materiaaleina. Valmistuvan teoksen suuri koko ja materiaalit tukevat 
karkeamotorisia taitoja. Visuaalis-spatiaalinen kehitysvahvuus helpottaa isojen koko-
naisuuksien hallintaa ja tekemisen haasteellisuuden kautta oppiminen on mielekästä.  

Oli ihan mukava, joskus vaan vähän ärsyttää kun se oli niin iso. (B1-po 9 v, 8 kk)
Kumpi se on mukavampaa, isot vai pienet asiat? (Minä)
Isot. Isot ja kummatki. Vaikka se tuntuu siltä, että ei jaksaisi tehdä sitä isoa loppuun, 
mutta kyllä se sitten loppujenlopuksi on hauskaa. (B1-po 9 v, 8 kk)

Seikkailukasvatuksessa puhutaan kovista taidoista, joilla tarkoitetaan seikkailuta-
pahtumaan liittyviä taitojen harjoittelua, kuten esimerkiksi melontataitoja. Taitojen 
harjoittelu on ehto hyvän seikkailukokemuksen syntymiseen ja kasvun mahdollisuu-
teen. Kuvataidekasvatuksessa painotetaan tekemisen ja tulkinnan välistä suhdetta, jol-

356.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 

Kuva 10. Tehtävänannon ja oman elämismaailman yhtymä-
kohta 
Pitääkö sen näin ison olla sen jalkaterän? (3–4A 3)
Kellä on noin iso jalka? Melkeen ku dinosauruksella. Rexillä 
on tollanen jalka. (3–4A 2)356
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loin puhtaasti taitoihin liittyvä opetus ei täytä hyvän taideopetuksen merkitystä357. 
Taidekasvattajana ymmärrän tämän painotuksen, jotta taiteellinen tekeminen erottuu 
askartelusta. Tutkimukseni ikäryhmän pojat kuitenkin harjoittelevat konkreettisesti 
elämään liittyviä asioita, joihin opetettavat taidot liittyvät. Taitojen opettelu on yk-
si poikien mielekkään kuvataideharrastuksen kriteeri ja siihen tulee varata riittävästi 
aikaa. Kuvataidekasvatuksessa tulkinnallisuuden korostaminen saattaa vaikuttaa ope-
tukseen ja teknisten taitojen harjoittelu jää tuntitilanteissa sivuseikaksi, eikä poikien 
mielekkään oppimisen tapa tältä osin toteudu. 

Kovat taidot tulee opettaa hyvin, koska tekeminen on konkreettista ja tekeminen tou-
hukasta. Epäonnistumisen mahdollisuus on olemassa ilman tarvittavaa tietoa. Taitojen 
opettelu on pojista mukavaa, koska se on konkreettista. (päiväkirjamerkintä 2.  3.  2006) 

Opetustilanteen kiireettömyyden vaatimus toistui kuvataidekoulun poikien haas-
tatteluissa useasti. Vastakohtana tämän päivän nopeatempoiseen informaation kulkuun 
seikkailutoiminnassa nuotiopiirikasvatus peräänkuuluttaa ”hitaan ajan” merkitystä op-
pimisessa358. Opetuksessa hidas aika mahdollistaa oppijalle aikaa istua, tuntea, puhua 
ja pohtia kokemaansa itsekseen, toisten oppilaiden ja opettajan kanssa. Tunne-elämä 
kehittyy tarinoiden, mielikuvien ja muistojen avulla. Mielikuvien kehittymistä laimin-
lyödään, jos edetään liian nopeasti tietopainotteiseen opetukseen359. 

No miten sen pitää osata opettaa? (Minä)
No silleen, että niinku hitaasti kehittyy, että ei liian nopeasti sais tapahtua mikkään. 
(B1-po 9 v, 8 kk)

Työhön käytetty aika vaikuttaa lopputulokseen ja oppimisen mielekkyyteen. Laiti-
sen mukaan kiire on suurin este kuvallisesta työskentelystä nauttimiselle360. 

Ku (koulussa) se tehhään, kun tunti on vaan aikaa ja täällä kuvataidekoulussa on 
kaksi tuntia aikaa tehä sitä. Elikkä tehhään vähän semmosia hittaampia töitä, kun on 
niin paljon aikaa tehä. Ja yleensä käsitöilläki on nelkytäviisminuuttia aikaa vain tehä 
se koulussa. (B1-po 7 v, 7 kk)

357.  Räsänen 2008, 70–71. 
358.  Bowles 1998, 35. 
359.  Pulkkinen 2002, 111–112. 
360.  Laitinen 2003, 198. 
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Lapsen ajattelu on konkreettisella tasolla, joten oppimistilanteita ajatellaan konk-
reettisesti. Pojilla tämä tarkoittaa kuvataideharrastuksessa sekä erilaisten kuvantekemi-
sen että motoristen taitojen harjoittelua ja välineisiin tutustumista. Fyysisyys ja konk-
reettisuus toteutuvat silloin, kun tehtävän tekemiseen on käytettävissä runsaasti aikaa. 
Uuden tekniikan oppiminen ja materiaaliin tutustuminen vaativat mahdollisuuden 
toistaa ja harjoitella uusia taitoja. Positiivinen tekemisen kokemus oppimistilanteis-
sa vahvistaa omaa osaamista ja lisää uteliaisuutta materiaalin uudenlaiseen, luovaan 
käyttämiseen. Uusikylä liittää luovuuden oivaltavaan oppimiseen, jolloin luovan teon 
vaikutuksesta käyttäytymisessä tapahtuu muutos361. 

Kun oppilaalle annetaan aikaa osallistua ja oivaltaa asioiden yhteys, hän oppii 
hallitsemaan ensin opetustilanteen aikaa, esineitä ja tilaa, mitkä siirtyvät muuallekin 
lapsen elämään. Ajankäytön mielekkyys heijastuu ihmisten elämisen motivaatioon ja 
antaa valmiuksia aikuisuuteen362. 

Opetuksessa prosessi pitää mielenkiintoa yllä, koska se sisältää aikaa ymmärtää ja si-
säistää asioita. Ajan lisääminen opetustilanteeseen on motivointia parhaimmillaan ja 
poikien näkökulmasta se on tekemistä. (päiväkirjamerkintä 2. 3.  2006)

Opetuksen haasteellisuus 

Alakoululaisten havainnot ovat pysyvämpiä ja vakiintuneempia kuin alle kouluikäis-
ten. Ajattelu on vielä konkreettista, mutta oppilailla on syyn ja seurauksen tajua. He 
ovat kiinnostuneita luonnontieteellisestä tiedosta, elämän kiertokulusta ja luonnon 
ilmiöistä.
 

Varsinkin kun me tehtiin semmonen kivistä ja sammalista semmonen ihme rakennel-
ma. Niin me jouduttiin hirveesti ettimään sellaisia ohuita kiviä. Semmosia levymäisiä. 
(B1-po 9 v, 8 kk)
Ja sieltä ei tarvikkeita kovin löydy niin ku täältä taidekoulusta tuolta kaapista. Niin, 
meidän piti ettiä kaukaa… (B1-po 10 v, 3 kk)

Hahmottamalla ympäristöään ja sen rakenteita pojat opettelevat ympäristön hal-
lintaa. Oppilaiden omien havaintojen ja kysymysten tulisi ohjata opetusta, jotta laaje-
nevaan elinpiiriin tutustuminen olisi turvallista.363 Pojat tunnistavat omat oppimisen 

361.  Uusikylä & Piirto 1999, 20. 
362.  Pulkkinen 2002, 117–118. 
363.  Pulkkinen 2002, 108–110. 
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tavat yllättävän varhain. Aineistossani jo ensimmäisen perusopetusvuoden pojat osaa-
vat eritellä yksilöllisen oppimisensa tapoja. 

Oppiminen tapahtuu sillai, että tehdään koulussa kaikki tehtävät. Kotiin ei oteta mit-
tään. Jos jää jotaki tehtäviä, ne pittää hoitaa heti koulun jälkeen. (B1-po 8 v, 2 kk)
No se tuota niissä läksyissä, jos opettaja ei antais koskaan (läksyjä) koulussa, niin silloin 
olis aika tylsää… niin paljon koulussa. Kotona on parempi, että saa tehä ihan rauhassa 
eikä tarvi mitenkään, että aika loppuu ja nyt sitten välitunnille … ja heti valmiiksi…
välitunti loppuu. Kotona saa tehä ihan rauhassa niin, että ei ole mitään kiirettä. (B1-
po 7 v, 8 kk)

Sopivan vaatimustason löytäminen on yksi opetuksen keskeisiä kysymyksiä. Uu-
sikylän mukaan opetuksessa annettujen tehtävien tulee olla tarpeeksi haastavia, koska 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ponnisteluja. Liian vaikeat tehtävät ahdistavat 
ja liian helpot puolestaan ikävystyttävät.364 Poikien tekemisessä korostuu haasteelli-
suus. Liian alhainen vaatimustaso voi koitua ongelmaksi, koska liian helpot tehtävät 
turhauttavat poikia ja he purkavat energiansa sijaistoimintoihin. Tämä voi purkautua 
tuntitilanteissa häiritsevänä käyttäytymisenä. Poikien mukaan uusien ja vaikeampien 
kuvallisten tehtävien hallitseminen tuottaa oppijalle tyydytystä ja luo mahdollisuuden 
kehittää omaa ilmaisua. 

No, minusta ne on siellä koulussa niinku liian yksinkertasia ne työt. No ne on yleensä 
sellasta piirtämistä ja leikkaamista ja vähän sen tapasta käsityötä. Mutta täällä ne 
muodostuu vähän enemmän taiteeksi, ku se tehhään vähän monella kerralla. (B1-po 
7 v, 7 kk)

Vygotski puolestaan painottaa, ettei oppimisen tarvitse kulkea kehityksen jäljessä 
tai sen kanssa, vaan oppiminen voi kulkea myös kehityksen edellä vieden sitä eteen-
päin uusia rakenteita muodostaen365. Poikien kohdalla annetun aiheen suunnittelu ja 
luonnosten tekeminen sijoittuvat Vygotskin mainitsemalle lähikehityksen vyöhyk-
keelle. Pojalla pitkäjännitteisyyden oppiminen on tällä lähikehityksen vyöhykkeellä 
kulkemista. 

No suunnittelu ei ole mukavaa. (B1-po 9 v, 3 kk)
Mikä siinä ei ole mukavaa? (Minä)
No kun se on rasittavaa tehä ensin ja sitten se tehä vielä uudestaan. (B1-po 9 v, 3 kk)

364.  Uusikylä & Piirto 1999, 67. 
365.  Vygotski 1982, 173. 
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Lumenveistotapahtumassa paperisen luonnoksen kaksiulotteisen pinnan hahmot-
taminen veistoksen kolmiulotteiseen muotoon oli lähikehityksen vyöhykkeellä kulke-
mista (kuva 11). 

Deweyn mukaan opetettavan asian laadun, monipuolisuuden ja määrän tulee tar-
kalleen vastata lapsen perustarpeita ja voimia tiettynä kasvukautena. Työskentelymuo-
tojen tulee tukea lapsen kasvua ja kehitystä.367 Lähikehityksen vyöhykkeen hyödyntä-
minen opetuksessa tarkoittaa opetuksen painopisteen sijoittumista lapsen kehittymässä 
oleviin toimintoihin, jolloin opettajan on kyettävä määrittelemään opetuksen alin ja 
ylin kynnys. Vain näiden kynnysten väliin sijoittuva opetus voi olla hedelmällistä, kos-
ka niiden välille sijoittuu optimaalinen opetusajankohta. Pedagogiikan tuleesuuntau-
tua kehityksen huomispäivään, jolloin opetustapahtuma herättää lapsen sen hetkiset 
kehitysprosessit.368 

366.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
367.  Dewey 1957, 92. 
368.  Vygotski 1982, 186. 

Kuva 11. Veistosluonnoksen synty
Jos olette oikein tarkkoja niin se muotti on tämän mallinen 
(näytän paperia), eikö olekin, se paakku siellä ulkona. Aja-
telkaa tämä paperi sen lumipaakun reunoina. Teidän on hel-
pompi silloin piirtää. Ei kannata piirtää tähän mitään pientä 
juttua vaan ajatelkaa tämä lumipaakkuna. Ja tiedättekö sit-
ten, ei tarvitse olla sillä tavalla, että siinä on kaikki korvat ja 
karvat paikallaan, vaan otatte jonkun osan, suu tai korva tai 
silmä, kuvitellaan sitten itse ne loput osat.366 
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Välineet ja materiaalit 

Motoriset perustaidot ovat pohja kehittyneimmille ja erikoistuneimmille taidoille, 
joita tarvitaan taiteellisessa ilmaisussa, muun muassa piirtämisessä369. Työskentelyvä-
lineiden ja materiaalien tulee tukea kehittymässä olevaa motoriikkaa, jotta lapsella 
olisi mahdollisuus päästä haluamaansa lopputulokseen. Tarkoitukseen sopivien ja laa-
dukkaiden välineiden monipuolisuus auttaa lisäksi persoonallisuuden kehitystä, kun 
omalle ilmaisulle löydetään sopivin väline. Lyijykynällä piirtäminen on ehdottomasti 
poikien suosituin tekemisen muoto. He piirtävät mielellään paljon yksityiskohtia sisäl-
täviä tarkkoja kuvia, kuten koneita, olentoja, robotteja ja sarjakuvahahmoja. Kuvatai-
dekoulun pojat vertaavat haastatteluissa kuvataidekoulun välineistöä oman koulunsa 
välineisiin. He ovat huomanneet kuvataidekoulun hyvät välineet ja mahdollisuuden 
monipuoliseen ilmaisuun. 

No tietenki kuvataidekoulu on panostanut siihen enemmän käyttänyt enemmän rahaa 
välineisiin. Kun koululla menee kaikkiin välineisiin vaikka kitaraan ja sitten vielä 
kuvataidevälineisiin ja kaikki askarteluvälineet. (B1-po 10 v, 9 kk)
Niin. (B1-po 9 v, 10 kk)
Onko laatueroja niissä kuvisvälineissä? (Minä)
No kuvisvälineet saattaa olla parempilaatusia ku koulun välineet, koulun välineet on 
vähän napattuja silleen. Kuvataidekoululla on vähän enemmän varaa niinku ottaa 
niitä parempia. (B1-po 10 v, 9 kk)

Välineet vaikuttavat tekemisen mielekkyyteen. Käsityötunneilla saatu kokemus 
tuntuu samalta kuin kuvataidekoulun tekeminen. 

Että täällä tehhään erilaisia asioita ja savesta ja siellä tehhään siellä koulussa… ja 
täällä tehhään jostaki kanaverkoista. (B1-po 9 v, 10 kk)
Mulla oli tästä asiasta että, täällä vähän niinku käytetään, siellä vaan käytetään aina 
kuviksessa, ainakin meijän luokassa, että väritettään tiiättekö, että kuvia väritettään. 
(B1-po 7 v, 7 kk)
Niin meilläki. (B1-po 9 v, 10 kk)
Ei ole mitään sellasta savea tai maalausta tai semmosta. Tai joskus on saksilla leikkaa-
mista. (B1-po 7 v, 7 kk)
Se on sitte ehkä askartelua niiku. (B1-po 10 v, 9 kk)

369.  Väyrynen 1993, 51. 
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Mutta sitte itse asiassa käsityötunnilla saa vähän, tuntuu samalta ku, enemmän sa-
manlaiselta se käsityötunti kun tämä kuvataide, tuntuu aika samanlaiselta joskus. 
(B1-po 7 v, 7 kk)
Kun tehhään vaikka savityötä. Meillä tehään joskus käsitöillä. (B1-po 7 v, 7 kk)

Bredesenin mukaan poikia vastaan ei tule taistella, vaan opettajan rooliin kuluu 
poikien kulttuurin hyväksyminen ja sen kehittämisen salliminen371. Sahat, lapiot, pet-
keleet ja raspit lumenveistotyökaluina ovat samoja työkaluja, joita heidän elinpiirinsä 
miehet käyttävät (kuva 12). Kiinnostus näihin työkaluihin liittyy kehityspsykologian 
mukaan poikien karkeamotoriseen kehitysvahvuuteen, jolloin väline tukee tekemistä. 
Toisaalta edellä mainitut välineet mielletään maskuliinisiksi, jolloin niitä käyttämäl-
lä pojat saavat harjoitella miehisen maailman välineitä. Kun kuvataideopetuksessa on 
mukana poikien elämismaailman asioita, välineitä ja tekemisen tapoja, on myös poi-
kakulttuuri läsnä kuvataideharrastuksessa. 

370.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
371.  Bredesen 2004, 45. 

Kuva 12. Välineiden käyttö
Harjoittelevat välineitä. Siirtyvät tekemään yhteistä veistos-
ta. Paikalla ryhmästä muut paitsi 3–4A:2. 3–4A:3 käyttää 
sahaa taivuttaen koveran pinnan tekemiseen. Taitavaa työvä-
lineiden käyttöä. Työskentelee yksin ja omatoimisesti.370
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Harrastusmotivaatio 

Poikien mukaan kuvataideharrastus täyttää heidän vaatimuksensa pojille sopivana har-
rastuksena. Kuvataideharrastus sitä harrastaville pojille on tärkeää, ja he suhtautuvat 
siihen vakavasti. Vaatimuksissaan he painottavat säännöllisyyttä ja täsmällisyyttä, joita 
he odottavat myös vanhemmiltaan. Säännöllisyys ja täsmällisyys vaikuttavat oppimis-
motivaatioon. Vanhempien tavoin myös pojat pitivät tärkeänä sitä, että harrastus-
mahdollisuudet olisivat kodin lähellä.
 

Mikä täällä on tylsää? (Minä)
Minusta ainakin se kun myöhästyy. (B1-po 7 v, 4 kk)
Niin, mikä Teemusta on tylsää? (Minä)
Se kun iskä tai äiti tullee niin aikasin hakeen ja sitte se, miten sen nyt sanois, että 
silloin kun jotku on jo aloittaneet jonkun tekemisen niin ei sitte ehi siihen. Eikä pysy 
kärryillä. (B1-po 7 v, 1 kk)

Pojat tarvitsevat vanhemmiltaan kannustusta, tukea ja kiinnostusta harrastustaan 
kohtaan. Kuten vanhempien haastatteluista kävi ilmi, äidit ovat kiinnostuneita poi-
kien tekemistä piirroksista ja säilyttävät niitä lapsuusajan muistoina. Työssäni olen 
huomannut, että isät kiinnostuvat poikiensa kuvista usein vasta siinä vaiheessa, kun 
ne ovat teknisesti taitavasti toteutettuja tai piirustustaito on kehittynyt. Isän merkitys 
pojan elämässä on keskeinen miehisen identiteetin rakentamiselle. Mikäli isä ei ole 
kiinnostunut pojan kuvataidekoulussa tekemistä töistä, on se viesti, että tämä ei ole 
miesten maailmaa. 

Vanhemmat liittävät poikien harrastustoimintaan tärkeimpänä vaatimuksena liik-
kumisen ja seuraavaksi toiset pojat. Nämä ehdot täyttyvät heidän mukaansa parhaiten 
liikuntaharrastuksissa. Vanhempien mielikuva taiteilijasta on yksinäinen erakko, joka 
tekee taidetta oman elämänsä kustannuksella. Tämä mielikuva ei liity liikkuvien poi-
kien elämään. 

Toisin kuin vanhemmat, pojat liittävät hyvän harrastuksen vaatimuksiin ensin 
toisen pojan ja sitten vasta liikkumisen mahdollisuuden. Poikien kuvataideharrastus-
kokemuksessa kaverisosiaalisuus toteutuu poikien määrittämänä myös yhden kaverin 
kanssa. Liikkumisen he määrittävät tekemisen vapautena, joka ei ole sidottu yhdessä 
paikassa istumiseen. Lisäksi liikkuminen voi olla syntyvissä kuvissa ja tarinoissa mielen 
sisäisenä tapahtumana. 

Sosiaalisten taitojen kehittymisen sekä toisten huomioon ottamisen vanhemmat 
sisällyttävät niihin tavoitteisiin, joita harrastustoiminnan tulee kehittää. Joukkuepelit 
tukevat heidän mielestään parhaiten näiden taitojen kehittymistä. Poikien kokemana 
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kuvataideharrastuksessa toteutuvat edellä mainitut vaatimukset. Sosiaalinen vuoro-
vaikutus on kuvataidetunneilla voimakkaasti läsnä. Oppilaat keskustelevat työskente-
lyn lomassa toistensa kanssa valmistuvista teoksista ja elämään liittyvistä kysymyksistä 
hyvinkin avoimesti. Kooltaan isot teokset tai teknisesti haasteellisemmat työt vaativat 
yhdessä tekemistä. Esimerkiksi lumenveiston ja ympäristötaiteen tehtävissä raskaiden 
materiaalien työstämisessä tarvitaan toisen apua. Ryhmässä toimiminen, toisten huo-
mioiminen ja auttaminen ovat kuvataideharrastuksessa läsnä. 

Kuvataideopetuksessa sosiaalisten taitojen kehittymisen liitän psykologiseen tur-
vallisuuden tunteeseen. Turvallisissa ryhmätilanteissa on vapaa ilmapiiri, joissa kukaan 
toinen ei luokittele ja arvostele ketään omien kriteeriensä perusteella. Empaattinen 
ymmärtäminen ohjaa suhtautumista, jolloin ymmärretään toista ihmistä hänen näkö-
kulmastaan.372 Poikien suhde fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön voidaan ymmärtää 
Deweyn määritelmän kautta koulun ja yhteiskunnan suhteesta. Sen mukaan koulun, 
kuten myös kuvataideharrastustoiminnan tulee sisältää monenlaisia aktiivisen toimin-
nan muotoja.373 Harrastus liittyy siten yhtenä tärkeänä osana poikien elämään. 

Monenlaiset aktiivisen toiminnan muodot voidaan ymmärtää erilaisina vuoro-
vaikutuksen mahdollisuuksina. Hyvän harrastuksen kriteerinä pojille on tärkeää, että 
toiminta on turvallista ja tuttua, jolloin harrastus toimii rauhallisemman, sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuutena. Harrastustoimintaan kodin ja koulun välissä, 
tuohon kolmanteen tilaan, pojat liittävät kodista turvallisuuden tunteen. Kodin tur-
vallisesta ilmapiiristä pojat puhuvat sekä oppimisympäristön vaatimuksissa että hyvän 
opettajan kriteereissä. 

Toisin kuin vanhemmat, jotka korostivat harrastustoiminnassa mielekästä vapaa-
ajanviettoa kavereiden kanssa, pojat liittävät harrastustoimintaan hyvän opetuksen ja 
oppimisen mahdollisuuden. Rantala korostaa oppijan aktiivista roolia ja työn loppuun 
saattamista, jolloin onnistumisen ja osaamisen kokemukset saavutetaan. Oppimisen 
ilo samoin kuin harrastusmotivaatio syntyvät leikistä, vapaudesta ja turvallisuuden 
tunteesta. Ne eivät viihdy kiireessä ja ne syntyvät oppilaalle merkityksellisissä tehtä-
vissä. Oppiminen on iloinen asia, joka usein sisältää yhteistä iloa. Oppimisen ilo on 
oppilaan omaa aktiivisuutta, joka rakentuu hänen omalle osaamiselleen. Siihen sisältyy 
tunteiden ilmaisun mahdollisuus, joka pitää sisällään kaikki koulussa ja myös harras-
tuksessa esiintyvät tunteet, myös negatiiviset.374 

372. Uusikylä & Piirto 1999, 35–36.
373. Dewey 1957, 25. 
374. Rantala, Taina 2006, 161–166. 





8 Taidekasvatuksen seikkailu



174 poikavoimaa kuvataideharrastukseen

8 TAIDEKASVATUKSEN SEIKKAILU 

Elinpiirin arvot ja asenteet kuvataideharrastusta kohtaan heikentävät poikien mahdol-
lisuuksia päästä taiteen maailmaan. Lisäksi voidaan kysyä, miten paljon taidekasvatus 
itsessään sulkee poikien kokemismaailmaa ulkopuolelleen. Mikäli kuvataidekasvatuk-
sen välineinä ovat pelkästään perinteiset kuvan tekemisen menetelmät, eivät poikien 
määrittämät kuvataideharrastuksen kriteerit toteudu. Kuvataideopetuksen kehittä-
mistyön lähtökohtana pidin kuvataidekoulun poikien haastatteluista nousseita ja lu-
menveistotapahtumassa testattuja vaatimuksia. Näistä vaatimuksista, taidekasvatuksen 
sisällöistä ja seikkailukasvatuksen tekemisen muodoista lähdin kehittämään kokemus-
pohjaista kuvataideopetusta. 

Tapahtuman suunnittelun perusta oli Heideggerin filosofiassa, jolloin poikana ole-
minen tulee ymmärtää hänen maailmasuhteestaan käsin. Oleminen pojan kokemuk-
sena tarkoittaa hänen kykyään nähdä maailma.375 Pojat elävät kaverisosiaalisuuden ja 
poikaleikkien aikaa, jolloin liikkuvien, leikkivien ja visuaalis-spatiaalisesti maailmaa 
hahmottavien poikien vaatimukset olivat kaverit, fyysisyys, työskentelyyn käytettävä 
aika ja vaihtelevat oppimisympäristöt. 

Eflandin mukaan taiteen opetuksen tarkoitus on saada oppilas ymmärtämään niitä 
sosiaalisia ja kulttuurisia maailmoja, joissa he elävät. Tämän ymmärryksen syntymiseen 
hänen mielestään tarvitaan omia kokemuksia.376 Seikkailutoiminta alkaa konkreettisil-
la kokemuksilla, minkä tavoitteena on kehollinen tietoisuus, ponnistelu, tuntemukset 
sekä psyykkinen ja fyysinen tunne377. Ajatuksenani oli seikkailullisen taidekasvatuksen 
avulla saada jokaisen pojan henkilökohtaiset kokemukset tietoisiksi.

Ziegenspeckin määritelmä pään, käden ja sydämen keskinäisestä vuorovaikutuk-
sesta mahdollistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehittymisen378. Sydän, käsi ja 
ymmärrys ovat poikien ongelmaratkaisukeskeistä oppimista kuvataideopetustilanteis-
sa. Sosiaalisuus, ongelmanratkaisu ja taiteellinen työskentely muodostavat tekemisen 
vaatimuskehikon, jolloin fyysisyys, tunne ja järki yhdistyvät teoksen tekemisen väli-
neiksi. Yhdistin nykytaiteen prosessiluonteen Hahnilaisen pedagogiikan ydinajatuk-
seen lapsen liikunnallisista ja toiminnallisista tarpeista379. Ympäristötaidetapahtuman 

375.  Heidegger 2001, passim. 
376.  Efland ym. 1998, 88. 
377.  Telemäki & Bowles 2001, 29–32. 
378.  Telemäki 1998a, 42. 
379.  Telemäki 1998a, 12–19. 
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suunnittelussa siirsin opetuksen painopisteen pojan kokemukseen turvallisessa yhtei-
sössä ja nostin prosessin lopputulosta merkittävämmäksi. 

Fyysisyys oli kolmipäiväisen ympäristötaidetapahtuman lähtökohta. Liikkuminen 
oli sisällytetty oppituntien sisältöihin. Lisäksi työskentelyn aikana oli mahdollisuus 
liikkua vapaasti tilasta toiseen. Hahn korostaa seikkailutoiminnassa projektityöskente-
lyn muotoja380. Toiminnan jakaminen useammalle päivälle pitää oppilaan mielenkiin-
toa yllä pidemmän ajan. Asioiden pitempiaikainen pohtiminen projektityöskentelyssä 
kasvattaa keskittymiskykyä. 

Sukupuoliorientaatio tarkoittaa ympäristön luokittelemia ja määrittelemiä masku-
liinisia sekä feminiinisiä piirteitä, jotka ylläpitävät sukupuolistereotypioita ja -rooleja 
sekä niihin sisältyviä negaatioita381. Tämän eliminoimiseksi huomioin ympäristötaide-
tapahtuman suunnittelussa poikien erilaiset persoonat. Poikien vaatimuksen kiireet-
tömyydestä suhteutin jokaisen tapahtuman eri osa-alueiseen. Heidän omille ratkai-
suilleen, toiminnalleen sekä päätöksenteolleen varasin riittävästi aikaa, jotta jokaisella 
olisi mahdollisuus työskennellä omien persoonallisten tapojensa mukaisesti. Eisnerin 
mukaan kuvallista ilmaisua vaativat taidot ovat monimutkaisia ja tarvitsevat sen vuoksi 
runsaasti aikaa382. Sopivien ja toimivien työtapojen löytyminen kullekin yksilölle säi-
lyttää oppimisen ilon. 

Kiinnittämällä huomioni poikien keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollisuuteen, 
työskentelyn perusta oli kaverisosiaalisuudessa. Oppimiskäsitykseni mukaan toimin-
nallisessa oppimisessa toiminnan tavoite, oppilaan ajattelu ja käytännön tekeminen 
yhdistyvät oppijan kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi383, jolloin syntyneissä töis-
sä olisi nähtävillä poikien sisäinen maailma. Omaan opettajuuteeni ja toimintaani 
kiinnitin normaalia enemmän huomiota. Hyvän opettajan kriteereiksi ensimmäisen 
aineistonkeruukierroksen pojat asettivat kannustavan palautteen merkityksen, selvän 
artikuloinnin ja oppilaiden kehitystason huomioimisen. Opettajan oman työn arvi-
ointi ja palautteen vastaanottaminen oppilailta palvelevat prosessia, jonka tarkoitus on 
kehittää opettajaa itseään, opetuksen laatua sekä koko koulua384. 

Lisäksi kiinnitin huomiota käytännön järjestelyihin. Ne on suoritettava tarkasti, ja 
tiedotuksen muille osapuolille, lähinnä lasten vanhemmille, on oltava tarkkaa ja täs-
mällistä. Turvallisuusnäkökulmat huomioidaan, kun opetellaan käyttämään kulloinkin 
tarvittavia välineitä. Turvallisuudesta ja retkeen liittyvistä riskeistä keskustelin poikien 
kanssa ja laadimme yhteiset toimintasäännöt. Nämä vahvistivat riskien ymmärtämistä 

380.  Telemäki 1998b, 14–15. 
381.  Jokinen, Arto 2003a, 7–31. 
382.  Eisner 1972, 264. 
383.  Dewey 1957, 16–18. 
384.  Korkeakoski 2004, 159. 
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ja toisten huomioimista. Mukana oleva opiskelija lisäsi turvallisuutta olemalla toinen 
aikuinen ryhmässä. 

Ympäristötaidetapahtuman ensimmäinen päivä: kohti 
mielipaikkaa ja yhteisöllisyyttä 

Kolmipäiväisen tapahtuman ensimmäisen päivän tavoite oli luoda yhteys viikon pääs-
tä toteutettavan ympäristötaideteoksen ja pojan henkilökohtaisen elämismaailman 
välille. Seikkailukasvatuksen projektien tarkoitus on vedota mielikuvitukseen, auttaa 
suunnittelemaan ja organisoimaan, tekemään käsillä sekä kestämään rasituksia385. En-
simmäisen päivän opetuksen painopiste oli mielikuvissa omasta paikasta, tarvittavien 
maastotyöskentelytaitojen harjoittelu sekä muodostettavien ryhmien yhteisen teoksen 
suunnittelu. Työskentely tapahtui sekä henkilökohtaisena tekemisenä että ryhmätyös-
kentelynä. Kun oppilas tunnistaa vahvuutensa, on tappion tai epäonnistumisen tilan-
teissa mahdollisuus kasvaa ja oppia tuntemaan omia rajojaan ja mahdollisuuksiaan. 
Suunnittelupäivä toimi vastapainona ulkotyöskentelyn fyysiselle toiminnalle. 

Päivän ensimmäinen tehtävä oli piirtää kuva omasta paikasta, jossa viihtyisi. Mie-
likuvapiirros kytki tekemisen oppilaan omaan elämismaailmaan. Henkilökohtaisissa 
piirroksissa on nähtävillä poikien elämismaailmaa ympäröivät kuvat. Ne ovat pojil-
le tyypillisiä kuvia sisältäen jonkin kertomuksen tapahtumat alusta loppuun. Kuviin 
liittyvät kertomukset tulevat tietokonepeleille tyypillisistä eritasoisista maailmoista tai 
kentistä. Lapsi ilmaisee piirtäen ajatuksiaan386, joten tehtävällä halusin luoda sisäisen 
latauksen ja kuunnella, mitä kullakin on sanottavanaan (kuva 13). Kuvataidekoulun 
pojille piirtäminen on yksi mieluisin tekemisen muoto. Se on heille luonnollinen tapa 
purkaa ja käsitellä ajatuksiaan. 

Oppilaiden tekemät mielikuvapiirrokset toimivat tehtävän annossa luonnoksen 
tavoin. Piirroksissaan pojat esittivät mielikuvituksen avulla asioita omista elämismaa-
ilmoistaan. Spontaaneissa kuvissaan lapsi viestii omaa ideaansa, jota hän tehostaa ku-
vaan liittyvällä kertomuksella. Kuvat olivat kommunikaatiokeino, joilla osallistujat te-
kivät näkyväksi havaintojaan ja kokemuksiaan. Piirroksissa olivat heidän ajatuksensa, 
jonka toisetkin pystyivät tajuamaan. 

Pojat vaativat kuvataideopetukseen kannustavaa työilmapiiriä. Mielikuvapiirrok-
sissa se toteutui siten, että tulevan prosessin opittava asia on lapsen itsensä valitsema, 
jolloin hänen henkilökohtaiset lähtökohtansa ovat opetustilanteessa läsnä. Mielikuva-
piirrokset olivat poikien keskinäisissä keskusteluissa leikin väline, jossa jokainen käsit-

385.  Telemäki 1998a, 14–15. 
386.  Eisner 1972, 122. 
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teli juuri hänelle itselleen tärkeitä asioita. Vuorovaikutuksessa ryhmäläiset rakensivat 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tutustuivat samalla toisiinsa.

Seuraavaksi pojat muodostivat itsenäisesti kolme ryhmää. Tehtävänä oli yhdistää 
ryhmän jokaisen jäsenen mielikuvapiirros yhteiseksi suunnitelmaksi (kuva 14) tulevaan 
ympäristöteokseen. Tehtävänanto sisälsi ajatuksen ryhmän yhteisestä paikasta, jossa oli 
myös jokaisen ryhmäläisen henkilökohtainen paikka. Jokaisen pojan oma mielikuva-
piirros oli ryhmätyöskentelyn lähtökohta ja piirrokset yhdessä toimivat eräänlaisina 
työpiirustuksina.  

Esimerkkikuvassa ryhmän yhteiseen luonnokseen siirtyivät henkilökohtaisista 
mielikuvapiirroksista tornit sekä avoin, tasainen (helikopterin laskeutumis-) paikka. 

387.  Tutkimuskoodit ympäristötaidetapahtumassa: Ryhmä A: Aki, Onni ja Erik. Ryhmä B: Veeti, 
Toni ja Elias. Ryhmä C: Juhani, Sami ja Niilo. Poikien nimet on vaihdettu. Piirroksiin liittyvät 
tapahtumat sekä kuvan tarinat olen lyhentänyt, säilyttäen olennaisimman. 

388.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 

Kuva 13. Mielikuvapiirros (C Sami)387

Sami on hiljaa koko ajan. Seuraa kyllä pöydän keskustelua, mutta ei ota puheella kantaa.
Ei kerro oma-aloitteisesti kuvasta, vaan vastaa esittämiini kysymyksiin. Piirros esittää heli-
kopterin laskeutumispaikkaa, joka on aseman katolla. Lukossa olevan oven avain on pojan 
omassa hallussa. Muut kuvan rakennukset kuuluvat yhtenä osana rakennusryhmään.388  
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Ryhmän jäsenten henkilökohtaiset paikat on sijoitettu luonnokseen lukollisen oven 
taakse.  

Gadamer ymmärtää dialogisuuden pelinä tai leikkinä. Taideteoksen totuus on ta-
pahtumista, joka paljastuu leikkimäisessä paljastumisen ja peittymisen prosessissa.390 
Poikien piirtäessä yhteistä luonnosta he leikkivät. Piirros ei ole tällöin tekemisen koh-
de, vaan on leikkiä itsessään. Yhteisen teoksen tekemisen viehätys on siinä, että leikki 
hallitsee leikkijöitä. Se on silloin enemmän ja ennakoimattomampaa kuin leikkijöiden 
tietoisuuden summa. Leikin merkitys piirustustilanteessa on kehittää yhteistä tarinaa, 
jonka pohjalta tuleva majanrakennus tapahtuu. 

Tehtävänanto huomioi kaverisosiaalisuuden poikien välisessä vuorovaikutuksessa. 
Omien mielikuvaluonnosten yhdistäminen yhteiseksi suunnitelmaksi toi mukanaan 

389.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
390.  Gadamer 1975, 97–105. Ks. myös Huttunen, Rauno 2009. 

Kuva 14. Yhteinen luonnos (ryhmä C, Juhani ja Sami)
Kerron mitä materiaalia ja välineitä metsässä on käytössä. Kerron myös valinnoista: Onko 
rakennelma niin iso, että sinne mahtuu itse sisälle vai onko se pienoismaailma, ryhmä 
päättää. Juhani miettii, miten yhteistyö naapuriryhmän välillä toimii. Kehotan neuvot-
telemaan naapurien kanssa. Pojat miettivät helikopteria ja annan mittasuhteeksi poikien 
koon. Neuvon tekemään nyt vain suunnitelmaa ja ratkaisemaan koko ongelman paikan 
päällä metsässä. Juhania huolestutttaa minkälainen suunnitelma poissaolevalla Niilolla 
on. Kerron sopineeni hänen kanssaan, että hän hyväksyy ryhmän suunnitelam sellaise-
naan.389 
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työskentelyyn pitkäjännitteisyyttä. Ymmärrän sen lähikehityksen vyöhykkeellä liikku-
miseksi, koska poikien pitkäjännitteisyys on vielä kehittymätöntä. Tehtävään liittyvän 
oman paikan määrittelyn tavoitteena oli säilyttää jokaisen ryhmän jäsenen henkilö-
kohtaiset tavoitteet. 

Seikkailutoiminta alkaa seikkailullisten taitojen harjoittelemisella, kuten kiipeily-
taidot tai melontataidot. Kuvataideopetuksessa taitojen opettelun liitin tulevan ym-
päristöteoksen tekemisessä tarvittavien maastotyöskentelytaitojen harjoittelemiseen. 
Seikkailukasvatuksessa taitojen harjoittelun yhteydessä puhutaan kovien taitojen har-
joittelusta, jotka tässä projektissa olivat puukolla vuoleminen ja erilaisten solmujen 
tekeminen. Taitojen harjoittelut pojat kokivat tärkeiksi ja mielekkäiksi oppimisen het-
kiksi, jotka ymmärrän olevan poikana olemisen ydintä (kuva 15).

Maastotyöskentelytaitojen harjoittelun tehtävänanto oli valmistaa työkalu vuo-
lemalla. Mielikuvat työkaluista ja niiden käyttötarkoituksista ohjasivat poikien työs-
kentelyä siten, että niistä ei tullut esimerkiksi aseita. Työkaluja he aikoivat käyttää 

391.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 

Kuva 15. Kovien taitojen harjoittelu (kaikki yhdessä)
Pojat keskustelevat palikan muodosta, minkälainen se on 
alussa ollut ja miltä se näyttää nyt. Siis mitkä ovat lopputu-
loksen ehdot, lyhyestä ei saa pitkää jne. He miettivät myös 
kenellä on hankalin tehdä. (Alkuperäiset palikat olivat eri 
kokoisia.) Samoin mitä puuta palikat ovat? Juhani pohtii 
kuusen ja männyn visuaalista ilmettä, kuusessa on tiheäm-
mässä oksia ja siksi niitä on palikassakin. 
Toni huomuttaa Juhanin holtittomasta puukon käytöstä.
Juhani esittää edelleen ja Toni huomauttaa toistamiseen ja 
on huolissaan.391
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reikien tekemiseen maahan, hakkaamiseen sekä raivaamiseen. Kuvataideopetuksessa 
käytettävät välineet (tässä tapauksessa puukot) ovat osa ilmaisua. Vuolemalla syntyneet 
työkalut voidaan ymmärtää veistoksina, joissa pojat kiinnittivät huomiota syntyneen 
muodon ja konkreettisen käyttötarkoituksen väliseen suhteeseen (kuva 16). 

Pojat vaativat tuntityöskentelyyn ja opittavien asioiden käsittelyyn runsaasti aikaa, 
jota tarvitaan taitojen harjoittelussa. Lapsen luonnollista harjoittelun halua ja tekemi-
sen toistamista tulee kunnioittaa, koska jokainen tarvitsee yksilöllisen ajan oppimisel-
leen. Havaintojeni mukaan kuvataideopetuksessa välineiden ja materiaalien hallintaan 
sekä mahdollisuuksiin liittyvät oppimisen alueet kiinnostavat poikia. Tutkimukseni 
mukaan toiminnalliset kuvataideopetuksen menetelmät tarkoittavat myös ajan lisää-
mistä taitojen harjoitteluun ja opetteluun. 

Opetustilanteessa on tärkeää oppijan oma ajattelutoiminta. Ihmisen inhimillisen 
puolen kehittäminen on ajattelun kehittämistä. Annettujen tehtävien tulee sisältää 
kohtia, joissa oppilaat voivat valita omilla ehdoillaan. Jaana Venkulan mukaan tietä-
minen on aivojen kokonaisvaltaista toimintaa, joka ei sisällä ulkoa opeteltavaa tietoa. 
Ihminen luo uutta tietoa oman toimintansa kautta.393 Se, mitä poika tehdessään tietää 
ja ajattelee, tulee muuttua hänen toiminnakseen. Tiedolla ei ole merkitystä, jos sitä ei 
kykene käyttämään omassa elämässään. 

Monenlainen tekeminen yhden harrastuskerran sisällä on poikien määrittelemää 
mielekästä toimintaa. Siinä toteutuvat yhdessä tekeminen, fyysisyys ja persoonalliset 
ilmaisutavat. Liikkuminen tuntitilanteissa eri työpisteiden välillä vaihtelee oppimis-
ympäristöjä luonnollisella tavalla. Mikäli liikkuminen ei ole mahdollista tilasta toiseen, 
liikkumisen tulisi olla mahdollista luokassa. Ensimmäisen päivän vuolemistehtävä liitti 
tekemisen maskuliiniseen puutöiden maailmaan. Piirtämistehtävissä pojat puolestaan 
käsittelivät henkilökohtaisia asioitaan. Kaikkien tehtävien jälkeen leikki alkoi luon-

392.  Videolitterointi maaliskuu 2007.
393.  Venkula 1995, 164–165. 

Kuva 16. Valmistuneita työkaluja392 

Toni JuhaniSami
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nostaan, jolloin he keskenään esittelivät töitään ja kehittelivät tulevan ympäristötai-
detapahtuman tarinaa. Taiteellisen luovan toiminnan selittävä tekijä on itse toiminta, 
eivät sen tulokset. Toiminta tulee ymmärtää siinä tarkoituksessa ja ympäristössä, missä 
se on tapahtunut394. Poikien luova toiminta kytkeytyi toiminnallisen leikin välityksellä 
osaksi tulevaa ympäristötaidepäivän suunnitelmaa, jonka lähtökohtana olivat poikien 
elämismaailmat. 

Ympäristötaidetapahtuman toinen päivä: leikki valtaa alaa 

Ympäristötaidepäivä aloitettiin turvallisuusnäkökohdat huomioiden pyöräilemällä 
noin viiden kilometrin matka kuvataidekoululta maastoon, jossa pojat toteuttivat 
kolmessa ryhmässä edellisellä viikolla tehtyjen luonnosten ja suunnitelmien pohjal-
ta ympäristöteoksen. Hahnin elämyspedagogiikassa fyysiseen harjoitteluun kuuluvat 
rohkeuden, kunnon ja kestävyyden parantaminen395. Pedagogiikkaan liittyvän pelas-
tuskoulutuksen avulla opitaan arvioimaan riskejä sekä ottamaan vastuuta muista ih-
misistä ja ryhmän jäsenistä396. Turvallisuusnäkökohdista ja retkeen liittyvistä riskeistä 
oli poikien kanssa keskusteltu ja laadittu yhteiset toimintasäännöt ensimmäisellä ta-
paamiskerralla, jotka nyt kerrattiin. Pyörämatkan aikana kuvataidekoululta Pöyliövaa-
ran Lähdelammelle maisema muuttui kaupunkiympäristöstä metsämaisemaksi, joten 
virittäytyminen tulevaan tekemiseen tapahtui liikkumalla. Jokaisella pojalla oli aikaa 
palauttaa mieleen edellisen viikon suunnitelmat ja pohtia tulevaa työskentelyä. Seik-
kailutoiminnan retkien ydin on fyysisyydessä, jossa toteutetaan tehdyt suunnitelmat. 
Retken merkitys tapahtumassa liikkumisen lisäksi oli tuoda opetustilanteeseen uuden-
lainen oppimisympäristö. Taiteellinen työskentely painottui poikien ja ryhmien oma-
aloitteisuuteen, itsensä voittamiseen ja päätöksentekokykyyn. 

Hopkins ja Putnam painottavat kokemuksen merkitystä itsensä löytämisen ja op-
pimisen kannalta. Nämä yksilön, ryhmän ja luonnonympäristön kokemuksen tasot 
löytyvät sekä seikkailukasvatuksen että taidekasvatuksen sisällöistä. Niillä on iso rooli 
erityisesti ympäristötaiteen kasvatuksellisissa merkityksissä. Hopkinsin ja Putnamin 
seikkailullisen kokemuksen kolme komponenttia ovat yhteydessä toisiinsa: 

394.  Tuomikoski 1987, 158–159. 
395.  Telemäki 1998a, 14–15. 
396.  Sama. 
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1.  Minä (self ). Yksilön kasvava minätietoisuus lähtee haasteellisten ja seikkailullisten 
toimintojen tuottamista positiivisista tunteista. 

2.  Muut (others). Retki on erinomainen tapa ryhmäkoheesion ja -kehityksen aikaan-
saamiseksi. Toisaalta ryhmän mahdollisuus vastata haasteisiin riippuu sen sosiaali-
sen kehityksen asteesta. 

3.  Luonnonympäristö (natural environment). Ympäristö ei ainoastaan aseta fyysisiä 
haasteita vaan auttaa kaiken sen hyvän kehittymiseen, mikä seikkailukasvatuksessa 
on parasta.397 

Ympäristöteokset 

Lähdelammen fyysinen ympäristö on paikallinen, kulttuurihistoriallisia merkkejä si-
sältävä alue, joka on otettu uudelleen kuntalaisten virkistyskäyttöön. Paikkaa hallitsee 
lähde, joka on ollut alueen ihmisten vedensaantipaikka. Lähteen päälle on rakennettu 
betonibunkkeri (ensimmäinen kuva), josta putkea pitkin virtaava veden ääni luo alueen 
keskeisen äänimaiseman muiden luonnon äänien lisäksi. Paikan tarinat ja kertomukset 
liittyvät venäläisten sotavankien kaivamaan lampeen (toinen kuva) sekä pommitusten 
jälkiin alueen puissa. Kertomukset on kirjoitettu paikalla oleviin opastustauluihin, joi-
hin poikien kanssa tutustuimme. Lisäksi paikalle saapui lenkkeilevä vanha mies, joka 
kertoi alueen historiasta. Paikan monimuotoisuus (kolmas kuva) näkyy lisäksi maise-
man korkeuseroissa (kuva 17). 

Hahnin elämyspedagogiikassa retkillä toteutetaan itsenäisesti laaditut suunnitel-
mat, joiden avulla harjoitellaan itsensä voittamista ja päätöksentekokykyä398. Opetus-
tapahtuman lähtökohta on kokemuspohjainen opetus, jossa poikien toiminnan ul-
koiset ja näkyvät piirteet ovat heidän kokemustaan399. Luonnon ympäristö on poikien 

397.  Hopkins & Putnam 1993, 9. 
398.  Telemäki 1998a, 14–15. 
399.  Karppinen & Latomaa 2007, 11. 

Kuva 17. Oppimisympäristö 
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tekemisen näyttämö, jonka toiminnallis-sosiaaliseen vaikutukseen yhteistyö rakentuu.  
Luonnontila toimii aistimusten ja mielikuvien virittäjänä, jolloin jokaisella pojalla on
mahdollisuus käyttää sisäisiä mielikuviaan ja työstää niitä ryhmässä.401 Oppimisympäris-
tö on fyysinen luonnontila, jonka materiaalit luovat toiminnan puitteet (kuva 18). 

Syntyneissä teoksissa oli nähtävillä yhteisen suunnitelman elementtejä, jotka olivat 
muotoutuneet uudelleen käytettävissä olevan materiaalin mukaan. Esimerkkiryhmän 
(ryhmä C) luonnoksen kaksi tornia sekä avoin tila olivat siirtyneet ympäristöteoksen 
keskeisiksi elementeiksi. Fyysiseen luonnontilaan pojat olivat luoneet ryhmälle merki-
tyksellisen paikan (kuva 19). 

400.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
401.  Allas ym. 1992, 21–23. 

Kuva 18. Työskentelyä (ryhmä C, pojat Sami, Juhani ja Niilo)
Keskustelemme Antin (opiskelija) kanssa vuodenajasta kuinka se on 
sopiva tämmöiseen työskentelyyn, kun luonto on heräämässä. Tulee 
tarpeeksi moniaistisia kokemuksia ja luonto on mielenkiintoinen. 
Sieltä (lumen alta) voi löytää paljon tutkittavaa ja äänimaailma 
on rikas. Seuraamme poikien touhuja. Kiikkuvat. Paikan haltuun 
ottoa. Sami, Juhani ja Niilo arvelevat, että on kova homma ja 
kertovat tehdystä työmäärästä. 
Antti kertoo kyseisen ryhmän työn alkamisesta. Pojat olivat löytä-
neet valmiin majan, mutta evät kelpuuttaneet sitä, koska yhteisessä 
luonnoksessa oli aukea paikka.400 
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Yhteisen ympäristöteoksen sisälle tai läheisyyteen jokainen poika rakensi oman pai-
kan (kuva 20). Merkitsemällä paikkansa jokainen rajasi oman yksityisen ja henkilökoh-
taisen reviirin, joka oli suhteessa toisten ryhmäläisten paikkoihin. Yhteisessä tekemises-
sä pojat vahvistivat yhteenkuuluvuuden tunnetta sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. 

Kuva 19. Syntynyt teos (ryhmä C) 

Kuva 20. Oma paikka (Sami) 
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Henkilökohtaisen paikan merkitsemisen avulla jokainen vahvisti minän tunnetta. Näis-
sä omissa paikoissaan pojat istuivat hiljaa ja yksin omien ajatustensa kanssa. 

Tuntisuunnitelma salli poikien tutkivan, innostuvan ja ihmettelevän asenteen työs-
kentelyssä. Siinä ei ollut valmiita kaavoja, aikatauluja eikä tuloksia verrattu keskenään, 
jolloin jokainen ryhmä sai käsitellä juuri itselleen tärkeitä asioita. Ryhmät keskittyi-
vät työskentelyssään erilaisiin sisältöihin. Lähdelammen monimuotoinen ympäristö 
synnytti tutkimisenhalun. Pojat tutustuivat majanrakennustilanteissa niihin ilmiöihin, 
joilla oli merkitystä kullekin yksilönä. 

Esittämäni ryhmä C (Juhani, Sami ja Niilo) keskittyi yhteisen teoksen valmis-
tamiseen. Jokaisen ryhmän jäsenen henkilökohtaiset tekemisen osa-alueet näkyivät 
työskentelyssä. Ryhmä B (Veeti, Toni ja Elias) ei tehnyt konkreettista ympäristöteosta 
vaan harjoitteli vuolemista ja solmujen tekoa, jotka seikkailukasvatuksessa luokitellaan 
kovien taitojen harjoitteluksi. Ryhmän syntynyt teos oli heidän yhdessä luomassaan 
kertomuksessa. Ryhmä A (Aki, Onni ja Erik) panosti materiaalin tuntemiseen ja sen 
teknisiin toteutusmahdollisuuksiin. Erilaisten toteutusten kautta pojat saivat motiivin 
ja ensikäden kokemuksen ja kosketuksen valitsemansa todellisuuden kanssa. Koke-
muspohjaisessa opetuksessa toiminta lakkaa olemasta pelkästään mukavaa tekemistä 
juuri silloin, kun se muuttuu yhä enemmän apuneuvoksi ja ymmärtämisen välikap-
paleeksi.402 

Eeva Anttila lähestyy tanssitutkimuksessaan kehoon tallentunutta tietoa ja sitä, mi-
ten se saa ilmenemismuotonsa tanssitaiteessa. Kehollinen tapahtuminen, aistiminen, 
tunteminen, näkeminen ja kokeminen kietoutuvat toisiinsa tuottaen tanssin ilmaisun. 
Merkitysten alkuperä on tällöin konkreettisissa kehollisissa tapahtumissa.403 Poikien 
kokemuspohjaisen kuvataideopetuksen tarkoituksena on muun muassa tuottaa näitä 
kinesteettisiä muistoja, jotka ovat käytettävissä myöhemmin elämässä. Luonnollinen 
liikkumisen ja tutkimisen tarve ovat pojan oppimisen vahvuuksia, joiden avulla hän 
työskentelee. Kinesteettinen muisto näyttääkin olevan yksi poikien kuvataidetyösken-
telyn peruslähtökohta. 

Leikki 

Ympäristöteosten valmistuttua alkoi leikki. Leikki on lapsen luonnollista toimintaa ja 
sen sisällöt kumpuavat hänen senhetkisestä elämästä. Lähdelammella leikin sisältö syn-
tyi prosessin aikana muotoutuneesta tarinasta, jonka lähtökohtana olivat sekä ryhmien 
omat että ryhmien välisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyneet tarinat (kuva 21, si-

402.  Dewey 1957, 127–133. 
403.  Anttila Eeva 2003, 145. 
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vut 187–188). Luonnossa leikkiminen on lapselle konteksti, jonka avulla hän jäsentää 
omaa suhdettaan muihin404. Oppitunteihin sisällytetty leikkimisen mahdollisuus lisää 
oppimiseen varattua aikaa. Lapsen leikki on vapautta havainnoida ennakkoluulotto-
masti ja toimia suunnittelemattomasti. 

Kuvataideopetuksessa valmistuvat työt laitetaan esille, seinille tai vitriiniin pian 
niiden kuivuttua. Töiden esille pano on tärkeää ja kertoo lapselle, että hänen työtään 
arvostetaan. Pojille tämä aikuisten taiteeseen liittyvä taideteoksen itsenäinen asema on 
tärkeää vasta leikin jälkeen. Leikkimällä valmistuneella teoksella he tekevät näkyväk-
si mielessään olevia tarinoita. Samalla he reflektoivat työskentelyn aikana syntyneitä 
ajatuksiaan ja tuntemuksiaan konkreettisesti. Teokset saavat asettua omaan asemaansa 
itsenäisinä teoksina vasta leikin jälkeen. 

Leikki toteuttaa itseään, jolloin aikuisen suunnittelema prosessi tai syntynyt ym-
päristöteos ei pojalle itselleen ole sinänsä tärkeä405, vaan se on hänelle väline poikana 
olemiseen ja kasvuun. Gadamer rinnastaa leikin taideteokseen. Leikkimisen viehätys 
on siinä, että leikki hallitsee leikkijöitä.406 Kun syntyvän teoksen ja tekemisen välinen 
dialogi ymmärretään gadamerilaisittain leikkinä, sen totuus on sen tapahtumaluon-
teisuudessa. Dialogin onnistuessa leikki alkaa tapahtua ja paljastaa itseään. Se sisältää 
oman sisäisen logiikkansa, joka pääsee esiin nimenomaan ryhmässä leikkiessä, joka on 
enemmän kuin dialogiin osallistuvien keskustelijoiden mielipiteiden summa.407 

Päivi Granö jäsentää leikkipaikan näyttämöksi, osaksi omaa persoonaa sekä vä-
lineelliseksi leikin lähtökohdaksi408. Syntyneet ympäristöteokset sekä Lähdelammen 
ympäristö olivat se kulissi, missä poikien leikki tapahtui. Pojat olivat antaneet paikalle 
uudenlaisia merkityksiä työskentelyn aikana, jolloin henkilökohtainen suhde siihen 
syveni ja muodostui osaksi omaa persoonaa. Paikan materiaalit ja monimuotoinen 
ympäristö toimivat poikien tarinoista kumpuavan leikin lähtökohtana ja näkyvänä 
ilmenemismuotona. Pojat reflektoivat leikkiessään työskentelyn aikana syntynyttä fyy-
sistä kokemusta ja tietoa henkilökohtaisella tasolla yhdessä toisten kanssa. 

Lähdelammella syntyneen leikin keskeinen teema oli ryhmien välillä käytävä tais-
telu. Jorma Hänninen määrittelee ruumiillisuuden ja aggressiivisuuden nuorille mie-
hille ja pojille merkittäväksi maskuliinisuuden pönkittämisen välineeksi, koska heil-
tä puuttuvat aikuisen miehen maskuliinisuuden merkit kuten raha, valta tai ura409. 
Leikissä ryhmien kesken syntynyt konflikti oli poikien leikkiä, jossa he harjoittelivat 

404.  Johnson 1987, 16. 
405.  Uusikylä & Piirto 1999, 31–32. 
406.  Gadamer 1975, 98. Ks. myös Huttunen, Rauno 2009. 
407.  Gadamer 1975, 350. Ks. myös Huttunen, Rauno 2009. 
408.  Granö 2004, 43–44. 
409.  Hänninen 1999, 211. 
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Kuva 21. Leikki (Veeti)410 
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maskuliiniseen maailmaan liitettyjä ilmiöitä. Leikin alkuperä oli niissä mielikuvaluon-
noksissa, jotka olivat toisinto poikien visuaalisista elinpiirin kuvista (kuva 21, kohta 
1). Poikia ympäröivän visuaalisen maailman maskuliinisuuden kuvat antavat pojille 
viestiä taisteluista, puolustamisesta ja oman paikan raivaamisesta väkivalloin. Juuri tätä 
viestiä he leikkiessään käsittelivät. 

Toinen Lähdelammen leikin keskeinen elementti luotiin myös ensimmäisellä ta-
paamiskerralla. Veeti ja Juhani kävivät kaverisosiaalisuuden sisällä tapahtuvaa keskinäistä 
verbaalista sananvääntöä mielikuvapiirrosten tekemisen aikana (kuva 21, kohta 2). Kes-
kustelu johti poikien yhteisen tarinan syntymiseen. Käytännössä he kuitenkin myöhem-
min jakautuivat eri ryhmiin, jolloin tarina muotoutui molemmissa ryhmissä kahdeksi 
toisistaan poikkeavaksi kertomukseksi (kuva 21, kohta 3 sekä kuva 14, s. 178). Näiden 
erilaisten kertomusten sisältö oli Lähdelammen leikin lähtökohta. Veeti käsitteli oman 
kertomuksensa asioita koko ympäristötaidepäivän ajan kaikessa tekemisessään (kuva 
21, kohdat 4–9). Juhani palasi kertomukseen pelkästään, kun eri ryhmät kohtasivat 
eli leikissä (kuva 21, kohta 10). Leikkivälineinä pojilla kuitenkin oli kokemus omasta 
paikan rakentamisesta ja sen merkityksestä tekijälleen. Ympäristötaiteen tekemisessä 
syntynyt kinesteettinen tieto antoi leikkijöille uudenlaisia välineitä ilmiön käsittelyyn. 
Leikissä asioiden käsittely oli juuri oikealla kehityksen tasolla, jolloin pojat kykenivät 
reflektoimaan ilmiötä omilla tasoillaan (kuva 21, kohta 11). Uusikylän mukaan leikki 
on lapsuusajan työtä. Mikäli lapsen pitää olla aikuisten valvonnassa koko ajan varuil-
laan, ei hänelle jää aikaa kehittää mielikuvitustaan.411 Poikien mahdollisuus kuvataide-
opetuksessa oppia ja ymmärtää käsiteltävänä oleva asia tarkoittaa aikaa leikkiä tiedon 
kanssa kaverisosiaalisuuden sisällä. Leikkimällä tieto muuttuu riittävän konkreettiseksi 
ja henkilökohtaisen elämismaailman ja kehityksen tasolle. 

Sinkkosen mukaan leikin ydin on symbolien luominen ja niiden käyttäminen. Mi-
tä taitavammin ihminen näitä symboleja käyttää, sitä paremmin hän käsittelee erilaisia 
tunteita. Aito leikki syntyy, sitä ei tehdä.412 Opettaja ei voi tehdä tai rakentaa leikkiä 
tuntitilanteisiin. Hänen tehtävänään on antaa leikin syntymiselle mahdollisuus. Poi-
kien leikki Lähdelammella ei sisältänyt aikuisen siihen tuomia merkityksiä aikuisen 
maailmasta käsin, jolloin se luultavasti olisi ollut pojille liian abstraktilla tasolla. Heillä 
oli mahdollisuus käsitellä heteronormatiivisen maailman yhtä ilmenemismuotoa tai-
teen ja leikin keinoin omalla kehityksen tasollaan. 

Dewey puolustaa leikin merkitystä alaluokkien opetusmenetelmänä. Hänen mu-
kaansa pienen lapsen opetuksessa tulee ymmärtää ja tajuta lapsen luonnolliset taipu-
mukset ja viettymykset. Leikissä käsittäminen ja harkinta saatetaan korkeammalle ta-

411.  Uusikylä & Piirto 1999, 84. 
412.  Sinkkonen 2005, 106. 
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solle.413 Leikki on lapsen senhetkinen henkinen asenne kokonaisuutena ja yhtenäisenä. 
Se on hänen voimiensa, ajatustensa ja fyysisten liikkeidensä vapaata toimintaa, jossa 
hänen mielikuvansa ja kiinnostuksen kohteensa ruumiillistuvat lasta tyydyttävällä ta-
valla.414 Pojilla tehtävän suorittamiseen käytettävissä oleva aika leikkeineen oli aikaa 
tutustua käytettävissä olevan materiaalin muihinkin mahdollisuuksiin. Tekemisen tuo-
man ilon kautta syntyy onnistumisen ja oppimisen kokemus. 

Taiteessa ja leikissä käytetään samoja elementtejä, muunnetaan kokemuksia ja 
kohdattuja asioita uuteen muotoon. Vapaus ajatteluun, kuvitteluun ja keksimiseen 
ovat molemmissa tekemisen välineitä.415 Kuvataideopetuksessa leikkiminen on lapsen 
näköistä ja kokoista toimintaa. Se huomioi parhaiten kehityksen tason, kehityksen 
suunnat, vahvuudet ja voimavarat. Leikkiessä taide ja taiteen tekeminen inhimillistyy 
ja muuttuu osaksi lapsen elämää. 

Leikki tuo oppimiseen iloa, ja lapsella on halu oppia. Oman tekemisen kautta op-
pilas on kuvataideopetuksessa luonnostaan toiminnan keskiössä. Omalla tekemisellä 
tarkoitan sekä henkilökohtaista että ryhmässä tapahtuvaa tekemistä. Annetut tehtä-
vät voi jokainen suorittaa omalla kehityksen tasollaan ja vahvuuksillaan, joten oppi-
laan osaamisessa on koko ajan näkyvillä hänen henkilökohtainen osaamisen tasonsa. 
Kun opettaminen rakentuu yksilön osaamisen tasolle, rakentuu se silloin tietämiselle 
ja muodostuu positiiviseksi oppimiskokemukseksi. Opetuksen ylimmän ja alimman 
tason määrittäminen opetustilanteessa sallii jokaiselle yksilölliset oppimisen tasot, jol-
loin tilanteessa on mukana oman osaamisen lisäksi uutta opittavaa. 

Ympäristötaidetapahtuman kolmas päivä: reflektointi 

Kolmannella tapaamiskerralla kuvataidekoululla palasimme Lähdelammen ympäristö-
taidetapahtuman yhteiseen kokemukseen ja tehtyihin ympäristöteoksiin tallennettujen 
kuvien avulla. Seikkailukasvatuksessa seikkailukokemuksen purkamisen lähtökohta on 
tapahtuneen prosessoinnissa ja psyykkisen turvallisuuden luomisessa. Reflektointilan-
ne sisältää tällöin kolme osa-aluetta, jotka ovat
1.  palautteen saaminen muilta ryhmäläisiltä sekä ohjaajalta 
2.  itsearviointi 
3.  analyysi yhdessä toisten kanssa. 

Seikkailutoiminnassa reflektoinnilla on oltava tarve ja tavoite, joihin päästään erilai-
silla reflektointimenetelmillä, kuten lasten kanssa leikillä ja taiteellisella työskentelyllä. 

413.  Dewey 1957, 122–123. 
414.  Dewey 1957, 113. 
415.  Piironen 2004, 88. 
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Kokemuspohjaisessa kuvataideopetuksessa en pitänyt viimeistä ympäristötaidepäivää 
tapahtuman päätöksenä, vaan jatkoin prosessia. Nostin reflektoinnin uudeksi vaiheek-
si, jossa eletty kokemus visualisoitiin. Tämä uusi syntynyt teos oli tekijän kokemusten 
ilmentymä, jossa yhdistyvät poika itse, hänen kokemuksensa ja opitut taidot. 

Opetustunnin alun yhteinen reflektointi alusti uuden maalauksen luonnostelua ja 
tekemistä. Palasimme Lähdelammen tapahtumiin ottamieni valokuvien välityksellä. 
Keskustelun rungon muodostivat seikkailukasvatuksen reflektoinnin kolme osa-aluet-
ta, jossa jokainen sai vuorollaan muistella itselleen tärkeiksi kokemiaan asioita. 

(Pojat) Nauttivat kuvista, palauttavat tapahtumat mieleen. Paikkaa on vaikeampi 
muistaa,… muistavat enemmän yksityiskohtia kuin koko maiseman. (tutkimuspäivä-
kirjamerkintä 24. 5. 2006) 

Kolmipäiväinen ympäristötaidetapahtuma muodostui pojille henkilökohtaiseksi 
matkaksi ja syntynyt prosessi taidekasvatuksen välineeksi. Prosessissa ei tiedetä pää-
määrää, jolloin pysytään avoimina erilaisille mahdollisuuksille ja yllätyksille. Deweyn 
mukaan kokemus yhdistää taiteen ja ympäristön, jolloin esteettinen kokemus liittää 
taiteen ihmisen jokapäiväiseen elämään.416 Kuvataidekoulun poikien ympäristötaide-
tapahtuma rakentui taiteen tekemisen prosessin kasvattavaan merkitykseen ja mahdol-
lisuuteen rakentaa omaa maskuliinista minuuttaan taiteen tekemisen keinoin. Poikien 
yksilölliset esteettiset kokemukset toimivat yhdistävänä tekijänä ympäristön ja yksilön 
välillä. 

Syntyneet maalaukset olivat poikien representaatio koko prosessista, eivätkä pel-
kästään ympäristötaidetapahtumasta, vaikka ne aiheeltaan liittyvät kiinteästi kyseiseen 
päivään. Ymmärrän maalausprosessin sanallistamiseksi, jolloin kokemus ymmärretään 
sekä samalla tapahtuu oppimista ja kehittymistä. Poikien tekemät kuvat toimivat hei-
dän ajatustensa kuvina ja olivat dokumentti tapahtumasta heidän näkökulmastaan. 

Perttula pohtii sitä, millaiset kokemukset voivat olla samalla elämyksiä. Hänen 
mukaansa elämys ja kokemus eivät ole toistensa synonyymejä, vaan elämys on ko-
kemusta rajatumpi. Tällöin elämys tapahtuu ihmiselle erityisen tärkeän kokemuksen 
aikana tai sisällä.417 Kokemuspohjaisessa kuvataideopetuksessa ymmärrän elämyksen 
pojan mielensisäisinä merkityksinä, jotka ovat nähtävillä hänen tekemässään maalauk-
sessa. Reflektio siirtyy näin syvemmälle tasolle eikä jää vain kokemuksen purkamisen 
tasolle. Kun otetaan huomioon pojan kehityksen taso ja sanallistamisen kehittymät-
tömyys, mielen liikkeet eli elämykset ovat helpompi kielellistää kuvina. Reflektion 

416.  Dewey 1934, passim. 
417.  Perttula 2007, 56. 
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tulos näkyy visuaalisesti maalauksissa ja on kuultavissa niissä uusissa tarinoissa, jotka 
prosessista syntyvät. 

Lapsi ilmaisee maalaten tunteitaan418. Ryhmän poikien maalauksissa on näkyvillä 
jokaisen oma, henkilökohtainen elämys, kiinnostuksen kohteet sekä opeteltava asia. 
Samoin niissä on näkyvillä persoonallinen kädenjälki, taidot ja kehityksen taso. (kuvat 
22–27) Sekä seikkailukasvatuksessa että taidekasvatuksessa tekemiseen liitetään transfe-
rin eli siirron periaate. Se tapahtuu, kun ihminen löytää kahden erilaisen idean, käsitteen 
tai kokemuksen välisen yhteyden. Tällöin aiempaa oppimista hyödynnetään mielekkääl-
lä tavalla uudessa tilanteessa.419 Se on siirtoa kokemuksen ja henkilökohtaisen elämän 
välillä.

418.  Eisner 1972, 122. 
419.  Räsänen 2000, 10. 
420.  Videolitterointi maaliskuu 2007.
421.  Sama.

 
 

Kuva 22. Transfer (Sami)
Sami osallistuu maalaustilanteessa aktiivisem-
min keskusteluun kuin ensimmäisellä tapaa-
miskerralla. Maalaa keskittyneesti ja varmasti. 
Käyttää välineitä taitavasti.
Maalauksessa on ryhmän yhteinen paikka. 
Oma paikka on merkitty myös. Sekä betoni-
bunkkeri ja Lähdelampi. 
Maalaus on avoin, siinä on paljon tilaa ja 
”helikopteriperspektiivi”.420

Kuva 23. Keskeneräinen maalaus, hidas työs-
kentelyrytmi (Juhani)
Juhani ei työskentele oman ryhmän kanssa 
vaan istuu samalla paikalla kuin ensimmäi-
selläkin tapaamiskerralla. Keskustelevat Läh-
delampipäivän leikistä. Harmittelee syntynyttä 
ristiriitaa ryhmien välillä. Maalaa hitaasti, 
leikkii värien ja veden kanssa. Nauttii värin 
leviämisestä vesikuppiin. Harmissaan kun työ 
jää kesken.
Maalauksessa bunkkerin yksityiskohtia: veden-
tuloputki ja bunkkerissa ollut sammakko. Sam-
makko tärkeä.421 
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Kuva 24. Tekniikan harjoittelu (Niilo)
Niilo on ryhmän nuorin. Oli poissa ensimmäi-
seltä tapaamiskerralta. Jättäytynyt taustalle 
sekä Lähdelammella, että maalaustilanteessa. 
Kertoo kuviksen olevan omaa aikaa, ei tarvitse 
huolehtia pienemmistä sisaruksista. 
Harjoittelee maalaamista sekä siveltimien 
käyttöä.
Maalauksessa niukka värimaailma. Tilaa ku-
vassa runsaasti. Portti etualalla.422 

Kuva 25. Maalauksen tunnelma, ajankohtai-
suus (Erik)
Erik Työskentelee eri pöydässä kuin paras kave-
rinsa. Keskittyy maalaamiseen, maalaa välillä 
seisten. Kertoo maalaamiseen liittyneistä va-
linnoistaan. Sanoo myös, että työssä olisi vie-
lä paljon tekemistä. Esittelee työtä hakijalleen 
(äidille):”Eikö olekkin hieno?”Valitsi vesivärit 
(muut valitsivat peitevärit). Maalauksessa var-
hainen kevät -tunnelma. Maja kuvattu tarkas-
ti, rakennuspuut sekä kivi näkyvillä.423

Kuva 26. Ilmakuva, sävyjen harjoittelu (Veeti)
Veeti ilmoittaa maalaavansa ilmakuvan. Pyy-
tää apupaperin, johon kokeilee erilaisia sävyjä 
ennen kuin siirtää värin maalaukseen.424

422.  Videolitterointi maaliskuu 2007

423.  Sama.

424.  Sama.



194 poikavoimaa kuvataideharrastukseen

Kuvataidekasvatuksen yhtenä tarkoituksena on kehittää ihmisen aistitoimintoja. 
Tuomikosken mukaan ihmisen henkinen kehitys ja persoonallisuus ovat riippuvai-
sia aistitoimintojen kehittyneisyydestä. Näkemisen, kuulemisen, tilahahmotuksen, 
kosketus-, liike- ja tuntoaistimuksen avulla kehittyy ihmisen tajunta ja tietoisuus.426 
Lapsi tarkastelee ja tutustuu ympärillä olevaan maailmaan luonnostaan moniaistisesti, 
jolloin taideopetuksessa on tärkeää säilyttää tämä lapsen maailmantarkastelukyky. Mo-
niaistisuus säilyttää mahdollisuuden hahmottaa maailma usealla eri tavalla, ikään kuin 
”nähdä” moniaistisesti. Pojan elämässä tiedon merkitys opetuksessa kasvaa, ja maailma 
hänen ympärillään visualisoituu yhä enemmän. Sen vuoksi on tärkeää kiinnittää huo-
miota kuvataideopetuksessa eri aistien käyttöön. 

Kuvataidekasvatuksen yhtenä tehtävänä on opettaa tarkastelemaan maailmaa uu-
della tavalla. Ihminen on maailmassa ruumiinsa välityksellä, jolloin näkö-, kuulo-, 
haju-, tunto- ja makuaisti avaavat ihmisen maailmalle ja mahdollistavat hänen ja maa-
ilman välisen vuorovaikutuksen. Lähdelampi oli silminnähtävä, konkreettinen ja käsin 
kosketeltava paikka, jossa pojat olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa paikan kanssa ja 
sitä muokaten. Päivän aikana liikkumisen ja tekemisen kautta pojat loivat paikalle 
omia merkityksiä, jotka merkityksellistyivät sosiaalisessa toiminnassa. Näin he loivat 
itselleen uudenlaisia maailmantarkastelutapoja. 

A -ryhmän yhteistä työskentelyä ensimmäisellä tapaamiskerralla vaikeutti Onnin 
ja Erikin henkilökohtainen ystävyyssuhde. Onni halusi ystävänsä työskentelevän pel-
kästään hänen kanssaan (kuva 28, kohta 1). Ryhmä ei saanut tehtyä yhteistä luonnosta 
tulevaa majan rakentamista varten. Onni ei ollut mukana Lähdelammella. Häneltä jäi 
puuttumaan moniaistinen ja fyysinen ympäristötaidekokemus. Viimeisellä tapaamis-
kerralla työskennellessään Onni pyysi toistuvasti minulta varmistusta omalle työlleen. 

425.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 
426.  Tuomikoski 1987, 11. 

Kuva 27. Silta (Toni)
Toni kyselee (ensimmäisellä tapaamiskerralla) tule-
vasta metsäretkestä, voiko linnakkeita rakentaa lähel-
le toisia. Vastaan, että voi. Sitten on kuitenkin kaksi 
erillistä työmaata, tämä ja tuo. Toni, Veeti, Juhani ja 
Elias jatkavat miettimistä, mikä on tulevien linnak-
keiden välinen ero matkassa. Haluaisivat sen olevan 
mahdollisimman pienen. He miettivät miten säilyttää 
yhteys linnakkeiden välillä, silta vai joku muu. 
Maalauksessa näkyvillä alkuperäisestä luonnoksesta 
elementtejä, silta.425
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Saako, pitääkö, voiko ja onko tämä hyvä -kysymyksillä hän varmisti omaa tekemis-
tään (kuva 28, kohta 2). Erik hakeutui työskentelemään eri pöytään (kuva 28, kohta 
3). Onnin maalaus on yleiskuva metsästä. Se erosi toisten poikien maalauksista, joi-
den perspektiivit määrittyivät Lähdelammen tapahtumien merkitysten kautta. Onnin 
maalauksen perspektiivi määrittyy tunnin alussa esitetyistä Lähdelammen valokuvista, 
jotka olivat minun ottamiani. Suurin osa kuvista oli yleiskuvia ja silmän tasolta otettu-
ja (kuva 28, kohta 4). Kokemus näyttää vaikuttaneen poikien ilmaisuun, ja kokemuk-

427.  Videolitterointi maaliskuu 2007. 

Kuva 28. Maalauksessa perspektiivinen maailmantarkastelutapa (Onni).427
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sen puuttumisen vuoksi Onni turvautui perinteiseen ja opittuun ilmaisunmuotoon. 
Maalaus on toteutettu taitavasti ja siinä näkyy tekijän taito kuvata maisemaa.   

Elias oli ryhmän vanhin poika (kuva 29). Suunnittelupäivänä hän istui pöydän pääs-
sä, oli mukana keskusteluissa mutta työskenteli samalla itsenäisesti ja varmaotteisesti. 
Ryhmätyöskentelyn aikana hän oli ryhmän ”henkinen” johtaja (kuva 29, kohta 1). Hän 
pyöräili Lähdelammelle, toisin kuin tämän ryhmän muut pojat, jotka tuotiin autoilla 
(kuva 29, kohta 2). Maastotyöskentelyn aikana hän eli kyllä ryhmän yhteistä tarinaa, 
muttei osallistunut syntyneeseen leikkiin vaan keskittyi omaan tekemiseensä (kuva 29, 
kohdat 3–6). Viimeisellä tapaamiskerralla Elias maalasi itsenäisesti, keskittyneesti ja 
suunnitellusti (kuva 29, kohta 7).

Maailmaa voidaan tarkastella ulkoa perspektiivisesti (kuva 28, kohta 4) ja sisältä 
inspektiivisesti (kuva 29, kohta 8). Ulkoa maailmaa tarkasteltaessa sitä katsotaan koko-
naisnäkymänä ja kohteena, jolloin kiinnitetään huomiota siihen, miltä se näyttää. Si-
sältä maailmaa tarkasteltaessa siinä ollaan mukana. Hahmotustavan muuttuessa pers-
pektiivisestä inspektiiviseen tieto ja jäsennys maailmasta muuttuvat ja lisäävät samalla 
ihmisen ymmärrystä.428 Voidaankin ajatella, että Elias on kuvallisessa ilmaisussaan 
siirtynyt tarkastelemaan maailmaa sisältä käsin. Ryhmän vanhimpana poikana hänellä 
on myös kuvataideopintoja takanaan eniten. Kokemuksesta syntyneen elämyksen hän 
kertoo maalauksessaan värein. 

Sederholm korostaa nykytaiteen monenlaisia ilmenemismuotoja, kuten yhteisölli-
syyttä ja prosessia taidekasvatuksen perustana. Nykytaide sisällytetään taidekasvatuk-
seen, mutta uudet taidemuodot eivät välttämättä kehitä taideopetusta ja näy uuden-
laisina toimintamuotoina kuvataideopetuksen arjessa.429 Poikien toiminnallisuuteen ja 
liikkumisen maailmaan sopii prosessin ymmärtäminen taiteena. Yksi mielenkiintoi-
simmista poikien kanssa kokemistani museokäynneistä oli ympäristö- ja yhteisötai-
teilijoiden Lea ja Pekka Kantosen Tärkeintä Elämässä -näyttely430. Taiteilijat käytti-
vät teoksen tekemisen materiaalina sosiaalisia suhteita luomalla toiminnallisen tilan. 
Näyttelyssä pojat aktivoituivat vastaanottajina, ja he löysivät teoksista itselleen tärkeitä 
asioita. Prosessin ymmärtäminen taiteena ei etene lopputuloksen ehdoilla vaan kuljet-
tuna matkana. Prosessissa opitaan tekemään valintoja ja selkiytetään omia näkemyksiä 
kohtaamalla ilmiötä uusista näkökulmista.431 Poikien kuvataidekasvatuksen ymmärtä-
minen vaatii opettajalta ymmärrystä luopua töiden merkityksen korostamisesta, ja näh-
dä taiteen tekemisen prosessin kasvattava merkitys tulevaisuuden rakennuspalikoina. 

428.  Saarnivaara 1993, 98–99. 
429. Sederholm 2006, 56–58. 
430.  Rovaniemen taidemuseo, Tärkeintä Elämässä – Lea ja Pekka Kantosen näyttely yhteistyössä eri 

kansojen nuorten kanssa. 3. 3–27. 4. 2006. 
431.  Sederholm 2006, 56–58. 
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Kokemuspohjaiseen kuvataideopetukseen lisään myös taiteidenväliset työskentely-
muodot, mikä näkyi poikien toiminnassa Lähdelammella.  

Elias ”soittaa” metsämusiikkia bunkkerin metallisella kannella ja kepillä. Veeti pyy-
tää lopettamaan, mutta minä kehotan jatkamaan. Kannesta lähtevä kaiku on hieno. 
Huutavat kaivoon, pelottava kaiku -ääni. Veeti kokeilee erilaisia ääniä. (videolitte-
rointi maaliskuu 2007)
 
Eri taidemuodot antavat pojille uusia, erilaisia ja laadullisia kasvun ja kehityksen 

mahdollisuuksia. Niiden ilmaisu sanallisen kielen rinnalla syventää elämän laatua, kos-
ka ihmisellä on tällöin käytössään monenlaisia tapoja ilmaista itseään. Vaikka alle kym-
menvuotiaalla pojalla taiteellisessa työskentelyssä tekemisen kinesteettinen ja taidolli-
nen tyydytys ovat keskeisellä sijalla, eivät ne poista esteettisen kokemuksen tyydytystä. 
Pojilla esteettisyys on (kuvallisen) kertomisen ilossa ja taitojen lisääntymisessä.433 

Taiteen kasvattava vaikutus perustuu laadullisiin ominaisuuksiin, koska prosessin 
eri vaiheissa samaa teemaa voidaan kuvata ilmaisullisesti monella eri tavalla. Eisner loi 
käsitteen ”expressive objective”, ilmaisullinen tavoite, täydentämään kasvatuksellisia 
tavoitteita. Kun oppilaan annetaan käyttää ideoitaan mielikuvituksellisesti tai oma-
peräisesti, on kyse ilmaisullisista tavoitteista. Tällöin kasvatuksellinen tavoite tähtää 
ilmaisulle tarpeellisten taitojen kehittämiseen.434 Ilmaisullinen tavoite toimii linkkinä 
kasvatuksen ja ilmaisun välillä. Erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa syntyy ilmaisulli-
sesti erilaisia teoksia, jolloin pojille tarjotaan mahdollisuus käsitellä uutta tietoa, arvoja 
ja asenteita eri näkökulmista. 

433.  Salminen 2005, 50. 
434.  Eisner 1972, 156–158. 
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Kuva 29. Maalauksessa inspektiivinen maailmantarkastelutapa (Elias)432 
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Kuvataideharrastuksen tasa-arvo 

Toiseen tutkimuskysymykseeni: Millaisia ovat poikia kiinnostavat kuvataideopetuksen 
menetelmät ja painopistealueet, vastaus löytyy kokemuspohjaisesta kuvataideopetuk-
sesta. Kuvataidekoulussa pojat ovat sukupuolisesti vähemmistönä. Ilmiö ei kuitenkaan 
ole heille itselleen vieras. Muissakin taideharrastuksissa ja koulun valinnaisissa taide-
aineissa pojat ovat vähemmistönä.
 

No haittaakos se mitään, teitä on vain kaksi poikaa ja noita tyttöjä on vähän enempi 
tuolla luokassa? (Minä)
Ei. (B1-po 7 v, 4 kk)
Ei se mitään haittaa, parempi että on edes kaks poikaa. En mä ainakaan tahtoisi olla 
täällä yksin. (B1-po 7 v, 1 kk)
Niin justiinsa. Oletko sinä miettinyt sellaista tilannetta, että olisit ainut poika? (Minä)
En. Joo mutta mä oon tottunut kyllä siihen, kun mun toisessa harrastuksessa, mä oon 
ainut poika. (B1-po 7 v, 4 kk)

Erot olemisen tavassa sukupuolten välillä ovat sitä merkityksellisempiä mitä nuo-
remmasta pojasta on kyse. Tyttöryhmässä oleminen voi tehdä pojan olon jopa epämu-
kavaksi. Kaverisosiaalisuus näyttäytyy turvallisena paikkana, jossa pojat voivat keske-
nään rakentaa omaa minuuttaan ja käsitellä senhetkistä poikana olemistaan.

 
No se on tärkeintä, että olis vaikka kolme poikaa, niin olis poikia edes seurana joskus, 
on seki tärkeää. Ja yleensä, niin tytöillä on kaikkia… ne hyppii luokassakin yleensä. 
(B1-po 7 v, 7 kk)
Kiinnostaako tyttöjä eri asiat kuin poikia? (Minä)
Todella, paljonkin. Jotkut hyppimiset ja sitten kun ne tullee aina, niin yks on toisen 
reppuselässä, se on hyvin yleistä. Toiset on toisten reppuselissä… ja hyppivät. (B1-po 
7 v, 7 kk)
Niin, jos meillä olis kaikki pojat, niin poikia olis enemmän meijän luokalla. En minä 
oikein tykkää kun tytöt aina änkiää poikiin. (B1-po 7 v, 7 kk)
Jotkut tytöt on silleen ilkeitä. En mainitse ketään nimeltä mutta kuitenki. (B1-po 10 v, 
9 kk)

Kymmenennen ikävuoden jälkeen merkittävät käyttäytymisen erot sukupuolten 
väliltä häviävät ja pojat viihtyvät tuntitilanteissa hyvin myös tyttöjen kanssa. Toisen 
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pojan merkitys samassa ryhmässä vähenee, mitä lähemmäs murrosikää tullaan ja tytöt 
hyväksytään yhä enemmän ystäviksi.

 
Vähän sama juttu. Kyllä niitten tyttöjenkin kanssa voi olla kaveri. Ihan samalla taval-
la, että sillä ei oikeastaan ole mittään merkitystä. (B1-po 13 v, 10 kk) 

Poikien ja tyttöjen olemisen tavoissa olevien erojen lisäksi harrastuksen kokemi-
seen mielekkääksi vaikuttavat persoonallisuuserot sukupuolen sisällä. Opettajan herk-
kyys oppilaiden erilaisuuteen ja eroille tarkoittaa pohdintaa siitä, millaisia eroja suku-
puolten välillä on, mutta ennen kaikkea se merkitsee herkkyyttä yksilöiden välisille 
eroille435. Kaikki pojat eivät ole vilkkaita, ryhmää ympärilleen vaativia lapsia, vaan osa 
kaipaa omaa tekemisen rauhaa. Tätä vaativat erityisesti kuvataiteellisesti lahjakkaat tai 
persoonallista ilmaisua toteuttavat pojat. Räsänen kiteyttää Howard Gardnerin kehit-
tämän teorian kahdeksasta älykkyyden lajista. Taide erityisenä tietämisen lajina sisäl-
tää eri aistien kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa. Älykkyys on tällöin lapsen kyvyssä 
ryhmitellä piirroksissaan olennaisia piirteitä, sijoittaa erityispiirteitä kontekstiinsa ja 
keksiä yhteyksiä ilmiöiden välille. Älykäs ihminen kykenee näkemään asioita uudella 
tavalla. Gardnerin teoria osoittaa, että lapset ovat eri tavoin suuntautuneita ja opetuk-
sessa tulisi huomioida yksilölliset oppimistyylit.436

Tutkimuksessani liikuntaharrastusten suosio ainoina poikien harrastusvaihtoehtoi-
na tarkoittaa kasvamista maskuliinisen kulttuurin heteronormatiivisiin rajoihin. Po-
jalle on tärkeää, että hän voi kasvaa persoonalliseen maskuliinisuuteen. Kuvataidehar-
rastuksella on mahdollisuus antaa erilainen vaihtoehto urheiluharrastuksen rinnalle. 
Jotta kuvataideharrastus olisi erilainen vaihtoehto, täytyy kuvataideharrastustoimintaa 
tarkastella sukupuolen kautta. Kouluviihtyvyys- ja oppimiskeskustelussa poikien huo-
novointisuus on nostanut heidät keskustelun keskiöön. Tässä keskustelussa pääpaino 
on kuitenkin enemmän sukupuolten välisissä eroissa, kuin sukupuolen sisällä olevis-
sa yksilöllisissä eroissa. Pojista puhutaan ryhmänä ja heitä käsitellään keskusteluissa 
ryhmänä. Vastaavassa tilanteessa tytöistä tulisi puhua duettona, koska tyttöjen ole-
miseen kuuluu parin kanssa oleminen. Heistä kuitenkin puhutaan yksilöinä, pojista 
ei. Kouluviihtyvyyttä ja poikien oppimista tulee tarkastella poikana olemisen kautta. 
Kaverisosiaalisuus on poikana olemista, silti poika yksilönä ei saa kadota. Mikäli kuva-
taideopetusmenetelmät ja tuntirakenteet sisältävät paljon istumista, itsenäistä työsken-
telyä, oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen puuttumista ja vähän ongelmanratkai-
sumahdollisuuksia, eivät poikien oppimisen vahvuudet toteudu. 

435.  Mietola ym. 2005, 17. 
436.  Räsänen 2008, 47. Räsänen viittaa Howard Gardnerin teokseen Intelligence reframed: Multiple 

intelligences for the 21st century. 1999. 
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Vanhemmat asettivat poikien harrastustoimintaan tärkeänä elementtinä sukupuo-
likysymyksen ja mahdollisuuden viettää aikaa poikaryhmissä. Sukupuoli vaikutti jopa 
koulujen valinnaisuuskysymyksiin. Vanhempien mielestä tyttöjen enemmistö kuva-
taideharrastuksessa toimi yhtenä esteenä poikien kuvataideharrastusmahdollisuuteen. 
Pojille puolestaan tyttöjen enemmistö ei ole este hyvälle harrastukselle. Enemmänkin 
kyse on toiminnan luonteesta ja poikien näköisen maailman toteutumisesta kuvatai-
deopetuksessa. Lahelman mukaan tasa-arvopedagogiikan hankkeet 1980 -luvulla läh-
tivät usein liikkeelle tyttöjen tarpeista ja heille kehitetyistä didaktisista ratkaisuista437. 
Kuvataidekoulun arjessa tämä näkyy esimerkiksi opettajien keskinäisissä pohdinnois-
sa. Yksi poika ryhmässä ei tuota suurta ongelmaa opetuksen suunnitteluun tai hänen 
viihtymistään ei edes mietitä. Mikäli tilanne on päinvastainen, tytön hyvinvointi ja 
viihtyvyys huolestuttaa opettajia. 

Mielestäni koulutyöskentelyn kehittäminen tyttöjen tarpeista käsin estää poika-
näkökulman toteutumisen, joka on kirjoittamattomana läsnä poikien kouluviihty-
vyyskeskusteluissa. Tämä on havaittavissa myös kuvataidekoulujen toiminnassa. Ku-
vataideopetuksen painopiste on tyttöjen kehityksen vahvuuksissa ja tyttöjen olemisen 
maailmassa. Poikien oppimisen vahvuudet eivät ole tasapuolisesti läsnä kuvataidehar-
rastuksessa. Keskustelu koulumaailman tasa-arvosta on parantanut tyttöjen asemaa, 
mutta samalla huonontanut poikien asemaa. Tasa-arvo tarkoittaa yhdenvertaista mo-
lempien sukupuolien huomioimista ja persoonallisuuksien esillä olemista molempien 
sukupuolien sisällä. Tasa-arvoinen kohtaaminen eri sukupuolten välillä, olipa sitten 
kysymyksessä lasten keskinäinen kohtaaminen tai aikuisen ja lapsen välinen kohtaami-
nen opetustyössä, on herkkyyttä yksilön huomioimiselle. 

Kuvataideopetuksen tasa-arvoinen sukupuolten huomioiminen ei tarkoita erilli-
siä poikaryhmiä tai miesopettajien lisäämistä opetustyöhön, vaan tyttöjen ja poikien 
erilaisten olemisentapojen näkyville tuomista ja hyväksymistä vuorovaikutuksellisissa 
tuntitilanteissa. Molempien sukupuolten kehitysvahvuuksien tulee olla tuntitilanteissa 
tasa-arvoisesti läsnä ja toisen sukupuolen nähtävillä. Sekaryhmien merkitys on siinä, 
että toisen sukupuolen elämänpiiri ja työskentelytavat tulevat tutuiksi438. Opetusryh-
miä jaetaan usein sukupuolen mukaan ja sitä perustellaan tyttöjen ja poikien eritasoi-
silla lähtökohdilla. Jaon perustana tulee kuitenkin olla yksilöiden väliset erot, eivätkä 
oletetut sukupuolten väliset erot. Pojalle on tärkeää, että häntä kohdellaan yksilönä 
eikä aina ryhmänä. 

437.  Lahelma 1989a, 17. 
438.  Lahelma 1989b, 33–34. 
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Koulumaailma kohtaa oppilaat sukupuolettomina olentoina439, minkä lähtökohta 
on sukupuolettomissa opetussuunnitelmissa. Laaja taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelma noudattaa samaa sukupuoletonta terminologiaa. Mikäli sukupuoli jä-
tetään opetussuunnitelmissa huomiotta, vaikuttaa se opettajaan tiedostamattomalla 
tavalla. Tasa-arvo ei ole samanlaisuutta, vaan molempien sukupuolten piirteiden esille 
tuomista, mille tasa-arvoinen kuvataideopetus ja -harrastus rakentuvat. 

Nykyisin helppo liikkuvuus tarjoaa minän rakentamiselle entistä enemmän erilai-
sia viiteryhmiä440. Kuvataideharrastus on pojille yksi heidän elämänsä viiteryhmä, joka 
tarjoaa käsityksen taiteen elämäntyylistä. Jos pojat voivat harjoitella, leikkiä ja kokeilla 
erilaisia rooleja ja malleja olla mies, niin heillä on kuvataideharrastuksessa mahdollisuus 
rakentaa toisenlaista maskuliinisuutta. Seuraavassa kuvaparissa (kuva 30) Aki leikkii 
sukupuolella. Ensimmäisessä kuvassa on näkyvillä maskuliinisia piirteitä. Hänen asen-
tonsa sekä käsissään oleva puu symboloivat elokuvien sotasankareita suurine aseineen. 
Toisessa kuvassa Aki leikkii pehmeämmillä asioilla. Vaaleanpunainen pipo sekä hänen 
tekemä kultainen sydänportti symboloivat feminiinisiä asioita. Kuvataideharrastus voi 
tarjota uusia vaihtoehtoja kasvuun ja tilaisuuden ilmaista omaa erityisyyttään, jolloin 
pojilla on mahdollisuus irrottautua heteronormatiivisuuden rajoista.

Butlerin mukaan eleet, positiot ja roolit aiheuttavat sukupuolen441. Tämän ikäkau-
den perustehtävä on identiteetin lujittaminen, jolloin pojat luovat miehisen identitee-
tin perustan. Poikien tulee saada tasa-arvoisesti kehittää henkilökohtaisia kykyjään ja 
tehdä valintojaan vapaasti ilman sukupuoliroolien rajoituksia. Kun poikien kuvatai-
detyöskentely lähtee heidän näkökulmastaan, luo se turvallisen ympäristön rakentaa 
omanlaistaan miehistä identiteettiä. Lapsuus on lapsuutta varten ja se on ihmisen aikaa 

439.  Lahelma 1989b, 26–27. 
440.  Burr 2004, 96–99. 
441.  Butler 2006, 235. 

Kuva 30. Sukupuolella leikkiminen (Aki) 



2038 taidekasvatuksen seikkailu

leikkiä ympärillä olevien monenlaisten ilmiöiden kanssa. Lapsuuden tehtävä on kerätä 
kokemuksia ja tallentaa ne oman mielen pankkiin, josta ne ovat käytettävissä myö-
hemmin elämässä ja aikuisuudessa. Leikkien mielikuvat ja muistot jättävät pysyvät 
jäljet elämään. Poikien oikeus olla leikkiviä poikia vahvistaa heidän itsehallintaansa, 
sillä liian varhain odotettu itsenäisyys ja vastuunkanto lisäävät turvattomuutta442. 

Pojat keräävät eväitä oman maskuliinisen identiteetin rakentamiselle. He määritte-
levät itseään suhteessa muihin ihmisiin samaistumalla erilaisiin viiteryhmiin ja tunnis-
tamalla eron toisiin. Tämä on prosessi, jolloin poika paikallistuu pohjoisen kulttuurin 
jäseneksi ja omaksuu sen maailman hahmottamisen tavat. Monenlaiset viiteryhmät 
tuovat hänen elämäänsä erilaisia muistoja, mielikuvia ja kertomuksia, joiden pohjalta 

prosessoidaan omaa identiteettiä ympäröivän todellisuuden kanssa.443 
Pojat ja tytöt rakentavat sukupuolen joka sukupolvi uudelleen. Sukupuoleen sosiaa-

listuminen muotoutuu niissä monissa sosiaalisissa arkipäivän verkostoissa, joissa pojat 
elävät.444 Kankkusen mukaan kuvataidetunneilla sukupuoli merkityksellistyy erilaisina 
olemisen ja tekemisen tyyleinä, erilaisina arvoina ja estetiikkoina, töiden sisältöinä ja 
työnjälkenä445. Kuvataideharrastuksessa poikien on mahdollista kohdata monenlaisia 
ja muuntuvia elämän malleja taiteen välittämänä ja käsitellä niitä tekemisen avulla. 
Heillä on mahdollisuus rakentaa uutta maskuliinisuutta, sen suuntaviivoja ja tehtäviä 
(kuvio 5). Kuvataideharrastus on tällöin välittävä alue, joka sitoo pojan näkökulmasta 
julkisen ja yksityisen alueen yhteen. Harrastustoiminta on poikien elämässä kolmante-
na tilana vapaata aluetta, joka voi olla myös pakopaikka.446 

Sinkkosen mukaan pojan on pakko kuulua ryhmään, mikä näkyi myös tutkimuk-
seni vanhempien käsityksissä, mutta ryhmän odotukset hänen mukaansa voivat olla 
ristiriidassa pojan omien ajatusten ja toiveiden kanssa. Poikien kulttuurinen liikkuma-

442.  Pulkkinen 2002, 111–112. 
443.  Vrt. Arminen 2003, 32. 
444.  Kempe 2001a, 6. 
445.  Kankkunen 2004, 185. 
446.  Lehtonen, Mikko 2005, 153–154. 

Kuvio 5. Sukupuolen rakentuminen kuvataideharrastuksessa 
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ala on kapea ja rajanylitykset voivat aiheuttaa leimaamista ja kiusantekoa.447 Nykytai-
teen uudenlaiset kuvataideopetuksen mahdollisuudet antavat erilaisia kasvumalleja ja 
-paikkoja, jotka ovat poikien hyväksymää toimintaa. Harrastus toimii rajana, jossa he 
tarkastelevat maskuliinisuutta muun elinpiirinsä ulkopuolelta ja joutuvat määrittele-
mään itseään suhteessa harrastustoiminnan ulkopuoliseen maailmaan. Taidekasvatus 
tuo mukanaan erilaisia rajanylityksiä, uusia ilmiöitä ja perinteisestä maskuliinisuudesta 
poikkeavia käyttäytymisen malleja. Moniääninen kuvataideharrastus voi tukea mas-
kuliinisen identiteetin rakentumista olemalla erilainen ympäristö ja yhteisö poikien 
elinpiirissä. 

447.  Sinkkonen 2005, 27. 
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9 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA TULOSTEN POHDINTAA 

Lapsi tutkimuksen keskiössä 

Tutkimukseni sijoittuu taidekasvatuksen tutkimusalaan korostaen taiteen kasvattavaa 
merkitystä. Tutkimusprosessissa olen liikkunut lisäksi seikkailukasvatuksen, kasvatus-
tieteen, sosiologian ja kriittisen miestutkimuksen kentillä. Tutkimuksen eri maailmo-
jen yhdistäminen yhdeksi tutkimustulokseksi tekee siitä moninaisen. Moninaisuudel-
la ymmärrän erilaisia tutkijan roolejani, jolloin minun ei ole hyödyllistä puolustaa 
yhdenlaisen tutkijaposition edullisuutta toiseen nähden. Tärkeämpää on tarkastella 
näitä tutkijapositioita. Tutkijana olen asunut ja työskennellyt tuttuuden ja vierauden 
välisellä rajamaalla. Tuttua on ollut poikien kanssa työskentely, ja outona ovat näyt-
täytyneet harrastustoiminnan sukupuolittuneet käytännöt sekä lapsiperheille vieras 
taidemaailma. 

Tutkimukseni eettisten kysymysten problematiikka kiteytyy sekä tutkimus- että 
henkilökohtaisissa rooleissani. Työssäni varhaiskasvatuksessa vaitiolovelvollisuus lap-
sen ja vanhempien kohtaamisessa sekä yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa olivat 
työn eettinen perusta ja siksi jatkuva osa työn arkea. Tämän vuoksi erilaisten ihmis-
ten kohtaaminen ja niihin kohtaamisiin liittyvät eettiset kysymykset ovat opittuja ja 
sisäänrakennettuja käytäntöjä työvuosieni varrelta. Omaksumani eettiset itsestäänsel-
vyydet minun oli kuitenkin tutkimuskontekstissa avattava, mikä osoittautui monelta 
osin vaikeaksi tehtäväksi. 

Tutkimuksen ontologiset valinnat tein tutkimukseni alussa. Ne ovat ohjanneet ja 
suunnanneet suorittamiani tutkimuksellisia valintoja tutkimusprosessin kaikissa vai-
heissa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija osallistuu omana persoonanaan kulloiseen-
kin tutkimustilanteeseen ja -tapahtumaan. Hermeneuttisessa tutkimusotteessa olivat 
minussa tutkijana läsnä yhtä aikaa elämäni monenlaiset roolit. Tutkimuksen etenemi-
sen kannalta on ollut tärkeää kohdata ne, jotteivät ne muodostuisi ajatteluni esteeksi. 
Ensiksi roolini pojan äitinä liittyi omien kasvatusmenetelmieni kriittiseen tarkaste-
luun. Niillä ei ole suurta tutkimuksellista merkitystä, mutta tunnetasolla minun oli 
ne voitettava. Näiden tunteiden kohtaaminen lisäsi ymmärrystäni vanhemmuudesta. 
Toiseksi kohtaamalla ammattiroolini kuvataideopettajana sain omat sukupuolistavat 
käytäntöni tutkimusprosessissa näkyville. Tietoisuus omista opetuskäytännöistäni te-
kee minusta nöyrän, sillä ymmärrän kuinka syvällä ihmisen käytännöissä ne ovat, ai-
heuttaen usein muutosvastarintaa. 
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Tutkimuksen metodologis-eettiset kysymykset konkretisoituivat aineistonkeruus-
sa, jolloin tutkijana olin vastakkain tutkittavieni kanssa. Anttilan mukaan tutkijan ja 
tutkittavien välillä ei saa olla riippuvuussuhdetta, joka vaikuttaa tietojen antamisen va-
paaehtoisuuteen. Tämä voi olla vaikeaa esimerkiksi opettajan ja oppilaan suhteessa448. 
Vanhempien aineistonkeruu ei ole ollut eettisesti ongelmallista, koska eri aineistonke-
ruukierroksilla olen käyttänyt erilaisia menetelmiä. Yhden keräämistavan heikkoudet 
olen kyennyt kompensoimaan toisilla kierroksilla. 

Anna Rastas nostaa esiin kysymyksen haastattelijan ja haastateltavan kuulumises-
ta samaan kulttuuriseen kontekstiin. Saman kulttuurin jäsenillä ei pitäisi olla kult-
tuurieroja, jotka vaikuttavat haastattelutilanteessa. Kuitenkin hän kysyy, mitkä asiat 
tuottavat haastattelutilanteeseen sellaista erilaisuutta, joilla on vaikutusta tuotettuun 
aineistoon.449 Koulutukseni ja ammattini on voinut vaikuttaa siihen, millaisista asi-
oista vanhemmat haastattelutilanteessa puhuivat. Kuvataideopettajana olin perheille 
vieraan taidemaailman edustaja. Tämä näkyi haastatteluiden alkutilanteissa, kun haas-
tateltavat olivat vaivautuneita kuultuaan tutkimusaiheeni. Anu Valtonen kuitenkin 
kehottaa kiinnittämään huomion ryhmäkeskustelun ja ryhmähaastattelun väliseen 
eroon. Ryhmähaastattelussa tutkija pitää vuorovaikutuskontrollin itsellään, eikä roh-
kaise haastateltavia keskustelemaan annetusta aiheesta. Ryhmäkeskustelussa vetäjä 
puolestaan pyrkii tietoisesti saamaan aikaan vuorovaikutuksen osallistujien välille.450 
Haastattelutilanteissa pyrin ryhmäkeskusteluihin ja asettamani tavoite parani haastat-
telujen edetessä. 

Ryhmän tuottama aineisto perustuu vuorovaikutukseen, jolloin ryhmien kokoa-
miskriteereillä luodaan tietyt vuorovaikutusehdot451. Tutkimuskysymyksistäni johtuen 
haastatteluryhmät olivat vanhempien eri aineistonkeruukierroksilla erilaisia. Sekä pa-
ri- että ryhmähaastatteluiden jäsenet olivat haastattelutilanteissa tuttuja toisilleen. Sen 
sijaan haastattelijan roolini tutusta vieraaseen ihmiseen vaihtui eri haastattelukierrok-
silla. Huolimatta tutkijanroolistani, vanhempien keskusteluista tuotetussa aineistossa 
korostuu poikien todelliset harrastukset. Tutkimusaiheen kannalta analyysien jälkeen 
merkittäväksi asiaksi nousi kuitenkin taidemaailman erilaisten ilmiöiden vähäinen 
esiintyminen vanhempien keskusteluissa. Voidaankin ajatella, että tutkimuksessani eri 
tavalla kootut ryhmät vahvistivat tutkimustulostani, jossa taidemaailma on lappilaisille 
lapsiperheille vieras. 

Pojilta keräämissäni aineistoissa joudun pohtimaan opettajan ja oppilaan välisen 
valtasuhteen merkitystä tutkimustuloksille. Koulutoimenjohtajilta saamieni virallisten 

448.  Anttila, Pirkko 2000, 421. 
449.  Rastas 2005, 91. 
450.  Valtonen 2005, 223–224. 
451.  Valtonen 2005, 228. 
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tutkimuslupien lisäksi pyysin oppilaiden vanhemmilta kirjalliset luvat poikien osal-
listumisesta tutkimukseen. Kuvataidekoulun vanhemmille lähettämissäni kirjeissä 
pyysin myös lapsen oman suostumuksen. Strandellin mukaan Suomessa lapsilta her-
kästi evätään mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin ja puhua omista 
asioistaan. Yhteiskunnassamme yksilön osallistumisen periaate unohtuu helposti las-
ten kohdalla.452 Pidin tärkeänä, että kuvataidekoulun pojilla olisi mahdollisuus ky-
syä tutkimukseeni liittyvistä asioista tulevien oppituntien puitteissa ennen varsinaista 
haastattelutilannetta. Ympäristötaidetapahtumissa puolestaan pyysin poikien omat 
suostumukset suoraan heiltä itseltään tapahtumien alussa kertomalla avoimesti tutki-
muksestani ja vastaamalla esitettyihin kysymyksiin. Tutkimuksessani yksi lumenveis-
totapahtumassa ollut poika ei halunnut tulla kuvatuksi, ja yksi kuvataidekoulun poika 
kieltäytyi osallistumasta haastatteluun. 

Strandellin mukaan luvan kysyminen lapsilta tarkoittaa tutkimuksen esillä pitä-
mistä koko ajan. Hänen mukaansa lupa lunastetaan vastaamalla lasten kaikenlaisiin 
tutkijan läsnäoloon liittyviin kysymyksiin.453 Poikien kysymykset kohdistuivat aineis-
tonkeruutilanteissa mukana oleviin kameroihin, sanelukoneeseen, otettuihin kuviin 
sekä tallennettuihin keskusteluihin. Pojat saivat tutustua ja käyttää mukana olleita lait-
teita sekä katsoa ottamiani kuvia ja kuunnella keskustelunauhoituksia. 

Lapsen ja aikuisen välinen valta- ja auktoriteettisuhde vaatii tutkijalta sensitiivi-
syyttä. Lapset ovat aikuisten huolenpidon, kasvatuksen ja kontrollin kohteena myös 
tutkimuksen eri vaiheissa. Tällöin auktoriteettieroa pitää pyrkiä pienentämään, ja lä-
hestyä lapsia mahdollisimman tasa-arvoisesti. Maarit Alasuutarin mukaan lapsen haas-
tattelu on läpikotaisin vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa sekä haastattelija että lapsi 
tuottavat keskustelun sisällön. Hänen mukaansa ei voida olettaa, että tutkimus voisi 
tuoda esiin ja kuulla lapsen äänen sellaisenaan.454 Pari- ja ryhmähaastatteluiden käyt-
tämistä lapsia haastateltaessa on pidetty auktoriteettieroa lieventävänä ja valtasuhteita 
tasapainottavana asiana.455 Kuvataidekoulun poikien haastatteluissa jokainen mukana 
ollut poika sai oman puheenvuoronsa haastattelutilanteiden alussa, joka mielestäni 
loi hyvän alun haastatteluille, sekä käynnisti poikien keskinäiset keskustelut. Haas-
tattelukierrosten edetessä toin omaan puheeseeni ja esittämiini kysymyksiin edellisil-
tä kierroksilta poikien puhetta ja esille nousseita asioita. Alasuutarin mukaan lasten 
haastattelun ohjenuorana tulee pitää lapsen kielellä toimimista. Sen lisäksi esitettävät 
kysymykset ja keskustelun rakentaminen tulee tehdä lapsen elämänpiiristä käsin.456 

452.  Strandell 2005, 35. 
453.  Strandell 2005, 32. 
454.  Alasuutari, Maarit 2005, 162. 
455.  Strandell 2005, 34–35. 
456.  Alasuutari, Maarit 2005, 162. 
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Haastattelurungon suunnittelun lähtökohta oli pojan elinpiirissä, kuvataideharrastuk-
sessa sekä kuvataidekoulussa. 

Kuvataidekoulun pojat ovat olleet kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä, jo-
ten heidän kanssaan keskustelu on jatkunut koko tutkimusprosessin ajan. Strandell 
peräänkuuluttaa tutkijan vastuuta myös muissa tutkimuksen vaiheissa ja kysyy, min-
kälaisia representaatioita tuotamme lapsista, sekä miten kerromme heistä potentiaa-
lisille tiedon käyttäjille457. Reflektoiva tutkimusotteeni on antanut mahdollisuuden 
ymmärtävään ja poikien olemisen tapaa kunnioittavaan lähestymistapaan, jota jatkuva 
kontakti lapsiin on pitänyt yllä. 

Ympäristötaidetapahtuman raportoinnissa päädyin käyttämään sarjakuvamaista 
kerrontaa tuomaan esille yhden pojan kokemuksia. Olin luvannut vanhemmille ja 
pojille, että poikien henkilöllisyys pysyy salassa, joten jouduin pyytämään uudet luvat 
kuvien käyttöön, koska kuvista poikien henkilöllisyys oli tunnistettavissa. Sain luvat 
kuvien käyttöön seitsemältä perheeltä (ryhmässä oli yhdet veljekset). Yhtä perhettä 
en tavoittanut, joten tämän pojan henkilöllisyys ei ole raportoinnissa tunnistettavissa. 
Suurin osa vanhemmista oli kysynyt lupaa kuvien käyttöön myös pojalta itseltään, 
joista kukaan ei kieltäytynyt. Kuvien käyttö tutkimuksen raportoinnissa voidaan mie-
lestäni ymmärtää myös visuaalisena representaationa tutkimuksen tuloksista. Heideg-
gerin määritelmän mukaan oleminen on ihmisen maailmasuhde, jossa tieto on sidottu 
ihmisen (pojan) fyysiseen olemukseen. Lukijalla on näin konkreettisesti näkyvillä tul-
kintaani vaikuttaneet tilanteet ja niistä tekemäni johtopäätökset. 

Tutkimusmenetelmien arviointi 

Tuttuuden ja vierauden moniselitteisyys oli tutkimusprosessissani jatkuvasti läsnä. Jou-
duin ymmärtämään poikien harrastusvalintoihin vaikuttavat maskuliinisen kulttuurin 
arvot. Lisäksi olen joutunut tekemään analyyttisesti vieraaksi ne sosiaaliset kontekstit, 
jotka luulin ymmärtäväni pohjoisessa kulttuuriympäristössä. Tuttuus on inhimillistä, 
sillä silloin ihmisen tarkkaavaisuus kiinnittyy luonnostaan niihin asioihin, jotka oman 
kokemukseni perusteella miellän kiinnostaviksi ja jotka lisäävät ymmärrystäni poikien 
elämismaailmasta. 

Perttulan mukaan tutkimuksen luotettavuus toteutuu, kun tutkimuksen ontolo-
giset lähtökohdat määritellään tutkimuksen alussa ja mikäli näitä määrittelyjä nou-
datetaan johdonmukaisesti tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.458 Tein tutkimukseni 
ontologiset valinnat keväällä 2006. Tutkimusmenetelmien valinnoissa olen tarkasti pi-

457.  Strandell 2005, 36. 
458.  Perttula 2009, 156–157. 
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täytynyt hermeneuttisessa tutkimusotteessa, fenomenologis-hermeneuttisessa tiedon-
käsityksessä sekä sosiaalisen konstruktionismin ihmiskäsityksessä. 

Fenomenologisen ymmärtämisen lähtökohta on kokemustieto, jota Gadamerin 
mukaan voidaan ymmärtää vasta jälkeenpäin. Jotta tutkimukseni spiraalimainen ete-
neminen ja ymmärrykseni syventyminen on voinut tapahtua, muodostui tutkimus-
päiväkirjastani keskeinen työkalu. Palaamalla toistuvasti päiväkirjamerkintöihini on 
tutkimukseni edennyt kurinalaisesti. Poikien todelliset kuvataideharrastusmahdolli-
suudet ja sitä koskevat aikaisemmat ennakko-oletukseni erottuvat nyt alkua selvem-
min toisistaan. 

Ongelmani tutkimusprosessissa ei ole ollut tutkimuksen tekeminen vaan sen kir-
joittaminen. Varton mukaan laadullisen tutkimuksen erityisyys asettaa tutkimusrapor-
toinnille vaatimuksia, joita ei sellaisenaan voida soveltaa muunlaiseen tutkimukseen. 
Hänen mukaansa laadullisen tutkimuksen raportoinnissa tulee tutkimuksen tutki-
muksellinen kulku olla selkeästi näkyvillä459. Raportissani olen pyrkinyt tuomaan joh-
donmukaisesti näkyville tutkimustulosteni muotoutumisen esiymmärryksestä mene-
telmien muotoutumisen kautta tutkimustuloksiksi. Tulkintani olen esittänyt tekstissä 
tiheinä aineistopaloina, jolloin aineistosta tekemäni tulkinnat ovat näkyvillä. Nämä 
tulkinnat asetin keskustelemaan teorian kanssa, jotka lopuksi tiivistin tutkimustulok-
seksi. Valintani ovat näkyvillä tutkimusraportissa. 

Aineiston keräämisen, litterointien, teemoitteluiden ja analyysien vuorotteluista 
johtuen ymmärtäminen tapahtui toimintani kautta ja on siinä mielessä subjektiivinen. 
Tutkimusmatkani, tekemäni valinnat sekä ajatukseni selkiintyminen liittyivät keskei-
sesti hermeneuttiseen maailmantarkastelutapaani. Hermeneuttisen tutkimusotteen 
mahdollisuus on ollut riippuvainen kyvystäni sietää jatkuvaa epävarmuutta omassa 
olemisessani, koska ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä avautui pikkuhiljaa syventyen. 
Kirjoittamisen vaikeus kiteytyy siihen, miten kykenen osoittamaan ymmärrykseni 
syntymisen ja kokemukseni muuttumisen sanoiksi siten, että se on ymmärrettävissä 
uutena tietona. Hermeneuttinen tutkimusote sallii keskustella niiden auktoriteettien 
kanssa, jotka tukevat omaa ajattelua. Kysymys ei siis ole oman kokemustiedon vah-
vistamisesta, vaan tutkimustulosten vertailusta muiden tutkijoiden tuloksiin, jotka 
ovat laajentaneet ja syventäneet ymmärtämistäni. Ajattelen, että kokemustietoni on 
joiltakin osin ollut totta, osin se on ollut aavistus tai intuitio ja osin stereotyyppisesti 
latautunut käsitys poikien harrastustoiminnasta. Tutkimusprosessi on selkiyttänyt ja 
muuttanut ymmärrystäni poikien harrastuksista ja tuonut näkyville heidän harrastus-
mahdollisuutensa uudenlaisessa valossa. 

Aineistoni keräsin vuorotellen poikien ja vanhempien kanssa, jotta kykenin pi-
tämään näkyvillä yhtä aikaa molempien näkemykset kuvataideharrastuksesta. Tutki-

459.  Varto 1992, 112–114. 
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muskysymykset lähtökohtanani jokaisen keräyskierroksen jälkeen suoritettu analyysi 
määritteli siten seuraavan aineistonkeruun kohteen ja sille asettamani tavoitteet. Ai-
neistonkeruun päätyttyä erotin poikien ja vanhempien aineistot toisistaan voidakseni 
keskittyä molempiin tutkimustehtäviini. Erottamisen jälkeen tutkimukseni ensimmäi-
nen osa sai enenevässä määrin tapaustutkimuksellisia piirteitä ja toisessa osassa keski-
tyin toimintatutkimuksen kehittämisen mahdollisuuteen.460 

Tapaustutkijaa ajaa eteenpäin tunne tai alustava tieto siitä, että tapaus on jollain 
lailla tärkeä, ja sen lopullinen merkitys paljastuu vasta tutkimuksen kuluessa. Aineis-
tonkeruuprosessissani olen hyödyntänyt tapaustutkimuksen mahdollisuutta luoda tut-
kimukseen odottamattomia yhteyksiä ja merkityksiä tarkastelemalla harrastustoimin-
taa usean eri tieteenalan näkökulmasta. Tutkimusotteen mahdollisuus perustuu siihen, 
että olen voinut lähestyä tutkittavaa ilmiötä monelta suunnalta, jolloin olen kyennyt 
tarkastelemaan poikien harrastustoimintaa suomalaisen yhteiskunnan, asuinalueen, 
perheen ja pojan näkökulmasta. Peltolan mukaan tapaus syntyy tutkimusprosessissa, 
tiiviissä vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa, jolloin tapaus ei ole enää tutkimuksen 
kohde, vaan tutkijan oppimisprosessin tulos461. 

Toimintatutkimuksellani pyrin kehittämään kuvataideopetusta. Tavoitteeni oli 
tuoda näkyville kuvataideopetuksen toimintatapoja sekä kehittää opetusta siten, että 
se huomioisi enemmän myös poikien opetukselle ja oppimiselle asettamia näkökulmia 
ja vaatimuksia. Tapaus- ja toimintatutkimuksen yhdistäminen samaan tutkimukseen 
on tuottanut sekä vanhempien että poikien näkemykset kuvataideharrastuksesta, jotka 
osoittautuivat toisilleen vastakkaisiksi. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusot-
teen avulla olen kyennyt ymmärtämään, miksi pojat eivät harrasta kuvataidetta462. 

Korostaessani kokemusta ymmärtämiseni lähtökohtana oli minulla mahdollisuus 
autenttisemmin ymmärtää tutkimuskohdetta ja elettyä todellisuutta. Poikien koke-
mukset tulkitsin autenttisissa tilanteissa kerättyjen videotallenteiden avulla, joissa hei-
dän ruumiinkielensä oli näkyvillä. Poikien eleet ja ilmeet kertovat, miten he ovat kul-
loisetkin tilanteet kokeneet ja tunteneet. Tutkittaviani lähestyin ymmärtämällä heidät 
tunteen, ajattelun ja toiminnan muodostamana kokonaisuutena. Pohjoisen kulttuurin 
ympäröimänä he ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Sosiaalinen 
konstruktionismi ymmärtää ihmisen aktiivisena ja reflektiivisenä osallistujana, jossa 
hän sekä rakentaa omaa minuuttaan että rakentuu toisten ihmisten kanssa. Kasvo-
tusten oleminen tutkittavieni kanssa pakotti minut kohtaamaan heidät kunnioittaen 
heidän olemassaolon tapaansa ja kokemustensa ilmentymiä. Kokemuspohjaisen ku-

460.  Ks. Laine 2007; Anttila, Pirkko 2005; Heikkinen 2006; Kuula 1999. 
461.  Peltola 2007, 123. 
462.  Latomaa 2005, 47–48.
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vataideopetuksen määritteleminen tapahtui ja rakentui tutkimusprosessissa yhdessä 
poikien kanssa. 

Sekä tapaus- että toimintatutkimuksella saadussa tiedossa korostuu tiedon ajallis-
paikallinen ja historiallinen luonne463. Tutkimukseni tulos on uskottava tietyissä ajan 
ja paikan määrittämissä tilanteissa. Tutkimusprosessi olisi voinut nostaa esiin toisen-
laisia asioita, mikäli aineisto olisi kerätty esimerkiksi ruuhkasuomesta. Tutkijapositioni 
on ollut pohjoinen näkökulma poikien harrastusmahdollisuuksiin, joten sitä ei voi-
da suoraan siirtää koskemaan muita Suomen paikkakuntia. Rajatessani tutkimukseni 
Rovaniemen seudulle toin esille tämän alueen harrastusmahdollisuudet, jotka avaavat 
näkökulmia harrastustoiminnan kehittämiseen pienillä haja-asutuspaikkakunnilla. 
Tutkimustulokseni voidaan ymmärtää myös monenlaisten taideharrastusmahdolli-
suuksien keskustelun avaajana, jolloin keskustelijoilla on mahdollisuus tulkita tutki-
mustuloksiani omilta paikkakunniltaan käsin. 

Tutkimukseni ajankohta osuu maskuliinisuuden murrokseen, jonka ajattelen vai-
kuttavan poikien huonovointisuuteen. En usko sen kuitenkaan vaikuttavan poikien 
harrastusmahdollisuuksiin, koska tutkimukseni osoitti harrastusvalintojen olevan sy-
vällä vanhempien arvoissa ja asenteissa. Hermeneuttinen tutkimusprosessi paljasti poi-
kien harrastusmahdollisuuksiin liittyvät heteronormatiiviset rajat sekä vanhempien ja 
poikien vastakkaiset näkemykset kuvataideharrastuksesta. Tapaustutkimuksen tehtävä 
oli paljastaa tämä ilmiö tässä ajassa. Toimintatutkimus puolestaan pyrkii muuttamaan 
toimintatapoja, jolloin sillä on tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma, mikä mielestä-
ni on keskeinen lapsitutkimuksen lähtökohta. 

Tutkimukseni paljasti osan harrastustoimintaan liittyvistä itsestään selvistä totuuk-
sista, jolloin tuloksilla on yhteiskunnallista tiedonmuodostuksen merkitystä. Tutki-
mustulosten kriittinen tarkastelu paljasti niitä harrastustoiminnan rakenteita, jotka 
vaikuttavat kuvataideharrastuksen sukupuolittuneeseen käytäntöön ja kuvataidekasva-
tuksen toimintakulttuuriin, jossa taidemaailma pysyy lapsiperheille vieraana. Tulkin-
tani tavoitteena oli saada kuvataidekoulun opettajat pohtimaan toimintansa lähtökoh-
tia, miettimään sukupuolistavia käytäntöjään sekä vanhemmat ajattelemaan uudelleen 
poikien harrastusvaihtoehtoja. 

Toimintatutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus ei lopu, vaan muutok-
sen mahdollisuus siirtyy toimijoille itselleen. Arja Kuulan mukaan toimintatutkimus 
tähtää demokraattisuuteen ja muutoksen välttämättömyyteen464. Demokraattisuus 
tässä tutkimuksessa tarkoittaa poikien mahdollisuutta laajentaa harrastusvaihtoehtoja 
ja muutoksen välttämättömyys kohdistuu poikien lapsuuden vapauttamiseen hetero-
normatiivisen maskuliinisuuden rajoista. 

463.  Malmsten 2007, 68–73; Huttunen, Rauno & Kakkori & Heikkinen 1999, 114. 
464.  Kuula 1999, 204–207. 
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Kriittinen tutkimusotteeni on syntynyt tutkimusprosessin aikana, koska tavoittee-
ni on ollut paljastaa poikien harrastustoimintaan liittyvät itsestään selvinä pidetyt to-
tuudet. Kriittisyyttäni olen voinut vahvistaa muista tutkimuksista saaduilla tuloksilla, 
jotka olen tuonut julki kuvataideharrastuksen näkökulmasta. Pojat tahtovat olla poi-
kia ja heidän oppimisensa tapahtuu leikkien ja liikkuen elämän arjessa. Tällöin heillä 
on mahdollisuus rakentaa persoonallista sukupuoltaan performatiivisesti sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ympäröivän maailmansa kanssa. 

Tutkimusotteeni korostaa tutkittavaa ilmiötä tutkijan positiosta käsin. Muutosta 
tutkimuskohteeseen yhden tutkimuksen aikana on vaikea saada, koska ilmiötä selit-
tävät syyt ovat laajoja ja syvällä kulttuurisissa käytännöissä. Kun tutkimuksen lähtö-
kohdaksi otetaan muutoksen mahdollisuus, voidaan ajatella subjektiivisen tulkintani 
aktivoivan ilmiön ympärillä olevat toimijat. Voidaan ajatella, että toimintatutkimuk-
sellinen prosessi jatkuu tutkimustulosteni julkaisemisen jälkeenkin eri toimijoiden 
kautta. Tutkimuksen onnistumisen arviointi siirtyy näin tulosten julkaisemisen jälkei-
seen aikaan. Kriittisen tutkimusotteen tavoite ja vahvuus on aktivoida tutkimuskohde 
näkemään ja mahdollisesti muuttamaan itsestään selviä käytäntöjä. Tutkimusotteen 
vaikeus on tuoda ilmiö näkyville siten, että se ei syyllistä toimijoita, mutta saa aikaan 
muutoshalukkuutta. 

Pojat ja kuvataideharrastus 

Lähestymällä harrastustoimintaa paikallisesti minulla oli mahdollisuus tarkastella poi-
kien harrastusmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja pohjoisessa kontekstissa. Toisin kuin 
ehkä suurissa taajamissa, Rovaniemen pienillä asutusalueilla elinpiirin asettamat rajat 
muodostuivat keskeisiksi harrastusmahdollisuuksiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Tarkaste-
lemalla harrastustoimintaa kolmantena tilana kykenin tarkastelemaan harrastamista 
oppilaiden, heidän vanhempiensa, hallinnon ja kuvataidekoulun näkökulmasta. Mo-
nenlaiset näkökulmat paljastavat harrastamisen merkityksen ihmiselle, jolloin harras-
tustoimintaa on mahdollista myös kehittää monipuolisesti. 

Valtion ja kuntien intressit harrastustoimintaa kohtaan näyttävät liittyvän asuin-
alueiden kehittämiseen. Ohjaamalla rahat pääasiassa liikuntaan harrastustoiminta jää 
välineeksi, jolla houkutellaan ja turvataan asukkaiden viihtyminen. Asuinalueiden 
erilaiset liikuntavaihtoehdot voidaan nähdä myös viestinä vapaa-ajanvieton mahdol-
lisuuksista. Yksinomaan liikuntamahdollisuuksia tarjoavan ympäristön viestit pojille 
ovat liikunnallisia. Tutkimuksessani en missään tapauksessa halua väheksyä liikunnan 
merkitystä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, mutta haluan osoittaa, että muita har-
rastusvaihtoehtoja pojilla ei ole. En myöskään väheksy luonnossa olemisen esteettistä 
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merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, mutta pidän tärkeänä, että pojilla olisi mahdolli-
suus kasvaa ja kehittyä monenlaisissa ympäristöissä. Pelkästään liikuntaharrastusten 
tukeminen kertoo myös yhteiskunnan arvoista ja asenteista taidetta kohtaan. Taidealo-
jen harrastusmahdollisuuksien tukeminen laajentaisi poikien mahdollisuuksia raken-
taa minuuttaan monenlaisissa vapaa-ajanviettopaikoissa. 

Sukupuoleen sosiaalistuminen on prosessi, jossa pojat ja tytöt oppivat omaa suku-
puoltaan koskevia sääntöjä, suuntaviivoja ja tehtäviä. Olemme lapsuudessa tyttöjä ja 
poikia, mutta maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat ympäristön sosiaalisissa rakenteis-
sa ja kulttuurissa. Vanhempien, suvun, opettajien, koulun, harrastustoiminnan sekä 
tiedotusvälineiden poikakulttuuriin liittämät heteronormatiivisen maskuliinisuuden 
rajat kaventavat poikien harrastusvaihtoehtoja. Sukupuoli-identiteetit tuotetaan, ja 
ne muotoutuvat elinpiirissä sosiaalistumisen, kasvatuksen ja kulttuurisiin malleihin 
identifioitumisen kautta. Kulttuurinen maskuliinisuus pohjoisessa kontekstissa raken-
tuu metsiin ja niissä tuotettuihin maskuliinisuuden malleihin. Metsätöissä rakentuva 
miehisyys perustuu fyysiseen voimaan ja rankkaan työntekoon. Tämä stereotyyppinen 
miesideaali vaikuttaa vanhempiin tiedostamattomalla tasolla, jolloin he ohjaavat tie-
tämättään poikansa heteronormatiiviseen maskuliiniseen kulttuuriin harrastusvalin-
noillaan. 

Poikien liikkumisen tarpeella perustellaan kaikkea, mikä liittyy poikana olemiseen 
ja heidän elämäänsä. Siitäkin huolimatta, että liikkuvat ja leikkivät pojat ovat aktiivisia 
luonnostaan ja huolehtivat omasta liikkumisen tarpeestaan, ohjataan heidät useimmi-
ten liikuntaharrastuksiin. Pojat nähdään energiaa täynnä olevina lapsina, joille tulee 
järjestää mahdollisuus purkaa energiaa sopivilla ja hyväksytyillä menetelmillä. Heidän 
elämäänsä ei liitetä toimintaa, jonka voisi ajatella olevan rauhallista minuuden raken-
tamista. Poikien harrastusvaihtoehdot näyttäytyvät kasvuna peli- ja liikuntaryhmien 
toimintakulttuureihin. 

Tyttöjen harrastusvaihtoehdot ovat monipuolisempia, koska heitä kohdellaan yk-
silöinä. Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvat harrastusvaihtoehdot ovat heille 
mahdollisia, jolloin harrastustoiminta voi pitää sisällään taitoa, luovuutta ja keskitty-
miskykyä kehittäviä toimintoja. Poikia puolestaan kohdellaan ryhmänä, jolloin harras-
tusvaatimukset kohdistuvat toisiin poikiin ja fyysisyyteen. Joukkuepeleissä toteutuvat 
nämä molemmat ulottuvuudet. Urheilullinen maskuliinisuus perustuu voittamiseen, 
sankaruuteen ja heteroseksuaaliseen ryhmäkuriin. Kun sukupuolet nähdään toistensa 
vastakohtina, voidaan ajatella että, urheilun mieskuva ei sisällä älyllistä etevyyttä, lu-
keneisuutta eikä taiteellisia suorituksia. Edellä mainitut piirteet ovat tutkimuksessani 
naisellisia piirteitä. 

Kuvataideharrastus on sukupuoleen sidottua toimintaa, minkä vuoksi voidaan aja-
tella, että kysymyksessä on toiminta, jota ei liitetä maskuliiniseen kulttuuriin. Mies-
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näkökulmasta poikien harrastukset eivät voi sisältää rauhallista yhdessäoloa ja ajan ku-
luttamista verkkaisesti. Pikemminkin näyttää siltä, että poikia kuljetetaan viikoittain 
harrastuksesta toiseen, jolloin harrastusten merkitys on pelkästään suorittamista, huvia 
ja ajankulua eikä kasvua tukevaa toimintaa. Vanhempien ennakkoluuloja vahvistavat 
heidän omat kouluaikaiset kuvataideopetuskokemuksensa, jotka eivät vastaa heidän 
näkemyksiään liikkuvien poikien vapaa-ajanvietosta. 

Kuvataideharrastus on vanhemmille erilaisia materiaaleja, välineitä sekä niiden käy-
tön opettelua. Se liittyy aina kuvan tekemiseen ja piirustustaitoon. Taidekasvatus on 
tuntematon käsite. Sen keskeistä tehtävää lapsen itsetuntemuksen lisääjänä ja minän 
kasvun tukijana ei tiedosteta. Edellä mainitut taidekasvatuksen merkitykset kuulostavat 
feminiinisiltä ominaisuuksilta siitäkin huolimatta, että käsittääkseni liikemaailmassa ja 
tämän päivän johtajuudessa itsetuntemus ja itsensä kehittäminen ovat tavoiteltavia 
asioita. Taidekasvatus sisältää pehmeitä arvoja, jotka eivät liity poikakulttuuriin. Kovat 
taidot ja fyysinen tekeminen eivät ole taiteessa käytettyä sanastoa. Taiteessa käytetty 
kieli ei saavuta miestä eikä ole kulttuurisesti miesten maailmaa. 

Tutkimukseni osoitti, että mitä lähemmäs poikaa elinpiiri rajautuu, sitä enemmän 
sukupuoli vaikuttaa hänen harrastusmahdollisuuksiinsa. Globaalimmat elinpiirin ta-
sot, kuten esimerkiksi virtuaalimaailman tasot tai monenlaiset mediaympäristöt eivät 
tulleet tutkimusaineistossa merkittävästi esille, vaikka voisi ajatella, että ne vaikuttavat 
suuresti poikien harrastusvalintoihin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston 
mukaan yleinen asenne miestyötä kohtaan on muuttunut myönteiseksi, ja tasa-arvoi-
nen miesnäkökulma on alkanut saada jalansijaa julkisessa keskustelussa. Miesjaosto on 
kiinnittänyt huomiota muun muassa median luomaan mies- ja naiskuvaan, herättä-
mällä kriittistä yhteiskunnallista keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämi-
sestä mediassa. Lisäksi jaosto on nostanut uudeksi keskustelun kohteeksi poikatyön 
ongelmien kriittisen näkökulman.465 2000 -luvulla miehisyys on muutoksessa. Säröt 
perinteisessä suomalaisessa miestraditiossa muuttavat poikien lähipiirin miehiä. Poi-
kien syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulee yhteiskunnan tukea entistä enemmän harras-
tustoimintaa. Tuen suuntaaminen tasapuolisemmin eri harrastusvaihtoehtojen kesken 
lisää pojille valinnan mahdollisuuksia ja paikkoja käsitellä muuttuvaa mieheyttä. 

Kuvataidekoulu 

Tutkimukseni osoitti, että perheiden harrastusvaatimukset ja kuvataidekoulun toimin-
takulttuuri eivät kohtaa. Kuvataideharrastustoiminta muotoutui vanhempien poiki-
en harrastustoiminnalle asettamien vaatimusten kautta vieraaksi paikaksi, jossa oman 

465.  Kumpumäki 2006, passim. 
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pojan ei haluta viettävän vapaa-aikaansa. Kuvataideharrastus taidealan instituutiona 
esiintyy feminiinisenä ja suljettuna maailmana, mikä ei kosketa pienen pojan elämää. 

Vanhempien tiedostamattomat käsitykset kuvataiteesta ja -taideopetuksesta estävät 
perheitä ohjaamasta poikiaan kuvataideharrastukseen. Vieraana ja outona paikkana 
esiintyvä kuvataidekoulu yhdistyy vanhempien ajatuksissa esittävään maalaustaitee-
seen, jonka vanhan tradition ei katsota kiinnostavan omaa poikaa. Tämä on ymmär-
rettävää, koska museopedagoginen toiminta on alkanut Rovaniemellä 1990 -luvun 
alkupuolella, eivätkä vanhemmat ole omana kouluaikanaan saaneet mahdollisuutta 
tutustua nykytaiteen uusiin ilmenemismuotoihin. Kuten eräs isä asian ilmaisi: ”Taide 
ei vain ole olemassa meidän perheessä”. Vanhempien viittaukset pojan piirustustaitoon 
ja kuvan esittävyyteen eivät täytä vanhempien taidekäsityksiä. Poikien liikettä sisältävät 
kuvat voisivat itsessään sisältää nykytaiteen ilmenemismuotoja, mutta vanhemmilta 
puuttuvat kokemukset nykytaiteesta. 

Kuvataidekoulu on taidealan instituutio, jossa opettajat samaistavat itsensä taide-
maailmaan ja sen arvoihin. Sitä kuitenkin hallinnoidaan koulumaailman ehtojen mu-
kaan eikä harrastustoiminnan vaatimusten kautta, joten voidaan olettaa, että ristiriita 
hallinnon ja koulun omien arvojen välillä vie voimavaroja toiminnasta. Tutkimuk-
sessani tämä ristiriita näyttäytyy muun muassa vanhempien tietämättömyytenä ku-
vataidekoulun toiminnasta. Tutkimukseni ikäryhmässä isän vaikutus pojan elämässä 
on tärkeä, mutta näyttää kuitenkin siltä, että äidit hoitavat koulujen ja kodin välisen 
yhteydenpidon. Tämän vuoksi kuvataidekoulun olisi lähestyttävä koko perhettä, jot-
ta tieto koulun olemassaolosta lisääntyisi. Kun kuvataidekoulu ei lähesty lapsiperhei-
tä, vanhempien ennakkoluulot ja asenteet näkyvät kuvataideharrastuksessa tyttöjen 
enemmistönä. 

Mikäli vanhempien kuvataideharrastuksen asenteita saataisiin muutettua, laajentai-
si se poikien harrastusvaihtoehtoja. Klopit kiertoradalle -projektin vanhempien haas-
tatteluaineistosta käy ilmi yksi vanhempien asenteiden muuttamisen mahdollisuus. 
Projektin aikana oman pojan positiivisen kokemuksen myötä vanhemmat joutuivat 
pohtimaan, mitä lapselle tapahtui. Vanhemmille syntyi ristiriita omien kuvataidekäsi-
tysten ja pojan kokemuksen välille. 

Vanhemmat joutuivat vertaamaan omia negatiivisia kuvataideopetuskokemuksiaan 
poikansa positiivisiin kokemuksiin. Onnistunut taidekasvatuskokonaisuus oli Klopit 
kiertoradalle -projektissa rakennettu kokemuksellisuuteen, toiminnallisuuteen, fyysi-
syyteen, poikien elämismaailmaan ja ryhmässä oppimiseen. Toimintaan sisällytettiin 
myös harrastustoiminnan sosiaalinen ulottuvuus isien ja poikien yhteisen viikonlopun 
aikana. 
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Minä muistan kun sinä sanoit, että se oli muuten mukavaa, mutta kotonakin nyt 
joutuu hinkkaamaan (lumi) penkkoja. (Minä)
Niin, kyllä siinä niin varmaan taisi käydäkki. Ei, se oli aivan konkreettista. (A1-i4)
Osaatko ajatella, olisiko sinulla muuttunut millään tavalla tämmöinen taidekasvatus-
käsitys, jos se olisikin vaan semmoista, ettei sitä piirtämistä? (Minä)
Niin joo, joo, joo Kyllä se oikeastaan koko se projekti minun mielestä oli sillai, mullisti 
niitä käsityksiä siitä kuvaamataidosta. Meillä on aina ollut koulussa kuvaamataitoa, 
niin sitä on istuttu valakonen paperi edessä ja piirretty siihen. (A1-i4) 

Kokemukseni kuvataidekoululta usein isien kohdalla liittyy poikien tekemien töi-
den lopputulokseen ja kiinnostukseen valmiita teoksia kohtaan. Toki tämä on lapselle 
tärkeää, mutta vanhempien ymmärrys taiteen kasvattavasta merkityksestä jää tällöin 
vajaaksi. Kun kuvataidekokemus on isälle itselleen positiivinen, näkyy se monella ta-
valla pojan elämässä. Se voi siirtyä kotiin isän ja pojan yhteisenä toimintana tai kynnys 
kannustaa poikaa kuvataideharrastukseen madaltuu. 

Projekti laajensi vanhempien käsityksiä kuvataiteen tekemisen muodoista ja mah-
dollisuuksista. Kuvataideopetukseen he liittivät projektin jälkeen poikien elämismaail-
maa koskettavat aihevalinnat sekä monenlaiset tekemisen muodot. Perinteinen käsitys 
piirtämisestä ja maalaamisesta sai rinnalleen uusia nykytaiteen käyttämiä tekemisen 
muotoja, kuten esimerkiksi animaation. Taidekasvatuskokemus lisäsi vanhempien 
mielestä lapsen itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihinsä. Mielekäs, konkreettinen ja 
pojan elämismaailman sisältävä opetus otti huomioon sukupuolen ja kehityksen tason. 
Opetuksessa hyväksyttiin lasten erilaiset persoonallisuudet ja käytettiin opetuksessa 
voimavarana, jolloin oppija sai harjoitella valitsemiaan taitoja rauhassa.

 
Ne oli varmaan jokainen oikeastaan sillä lailla, niistä jotenkin jännästi tuli semmosia 
erilaisia asioita. Miten ne nyt menikään ne aiheitten nimet? Mutta sillonko te teitte 
niitä avaruusaluksia näistä rautaverkoista ja näistä jutuista niin, silloin oli jotenki se, 
että sai tehä mitä ite…, (A1-ä5)

Vanhemmille Klopit kiertoradalle -projekti oli positiivinen kokemus, jolla saatiin 
aikaan muutos vanhempien kuvataideharrastusasenteisiin. Muutos tapahtui kuvatai-
deopetuksen ja maskuliiniseksi havaitun toiminnan tasolla, enemmän kuin taiteen 
kasvattavan merkityksen tasolla. Kuvataidekoulun yhtenä tavoitteena kyseisessä pro-
jektissa oli saada kuvataideharrastukseen enemmän poikia. Projekti itsessään ei lisän-
nyt kuvataidekoulun poikien lukumäärää, mutta käynnisti koulun sisällä tarpeen kiin-
nittää asiaan entistä enemmän huomiota. Vuosien jälkeen voisi todeta, että poikien 
osuus Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaista on noussut hieman vuosi vuodelta, 
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joten kiinnittämällä huomio poikien opetukseen luodaan yksi mahdollisuus poikien 
kuvataideharrastukselle. 

Kuvataideharrastuksen poikanäkökulma 

Sekä kuvataidekoulun pojat että lumenveistotapahtumaan osallistuneet kuvataidetta 
harrastamattomat pojat kokivat kuvataidetoiminnan mielekkääksi. Pojille kuvataide-
harrastus on välittävä alue yksityisen ja julkisen elämän välillä. Se on pojan kokemana 
hänen oma ja turvallinen vapaa-ajanviettopaikkansa, joka tarjoaa mielekästä tekemistä 
ja uutta opittavaa. 

Pojat liittävät hyvään vapaa-ajanviettoon ystävät, mielekkään tekemisen ja omat 
kiinnostuksen kohteet. Kuitenkin mitä nuoremmasta pojasta on kysymys, sitä suu-
rempi vaikutus on kodin harrastusperinteellä, joka on usein liikunnallinen. Poikien 
kasvaessa heidän omat halunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa harrastuksiinsa lisään-
tyvät. Harrastusmahdollisuuksien painopiste siirtyy koulun ja paikkakunnan tarjon-
taan sekä ystäväpiirin vaikutuksiin. Mikäli nämäkään tahot eivät tarjoa muita kuin 
liikunnallisia vaihtoehtoja, ei pojilla ole muuta mahdollisuutta kuin kasvaa urheilun 
heteronormatiiviseen maskuliinisuuteen. 

Tutkimukseni mukaan pojat elävät muuttuvan maskuliinisuuden ristiriidassa. Isien 
ja isoisien poikien ympärille rakentunut maskuliininen maailma säröilee ja voi olla yksi 
huonovointisuuden lähtökohta. Kuvataideharrastus on yksi vaihtoehto käsitellä tätä 
maskuliinisen maailman muuttumista. Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kasvaa 
omista lähtökohdista käsin, koska kuvataideprosessissa pojat voivat kehityksensä tasol-
la käsitellä itseään ja omaa elämismaailmaansa koskevia ilmiöitä. Edellisen lisäksi heillä 
on mahdollisuus kasvaa kulttuurisesti taiteen käyttäjäksi ja sisällyttää taide elämäänsä. 
Vaihtoehto tarjoaa toisenlaisen miehuuden rakentamisen mahdollisuuden. 

Pojat perustelivat kuvataidekoulun keskeyttämistä sillä, että liikuntaharrastuk-
set vievät yhä enemmän aikaa. Pohtiessani keskeyttämisen syitä huomioni kiinnittyi 
kahteen asiaan. Ensinnäkin kuvataideharrastuksen ja elinpiirin välisen ristiriitaisen 
mieskuvan voisi ymmärtää kuvataideharrastuksen keskeyttämisen syyksi. Poikien 
mahdollisuudet rakentaa maskuliinista minuuttaan kuvataideharrastuksessa olisi tässä 
tapauksessa erilainen, kuin heidän elinpiirin antama miehuuden rakentamismalli. Voi-
dakseen kasvaa omaan kulttuuriseen yhteisöönsä, harrastuksen ja elinpiirin ristiriitai-
nen mieskuva olisi kuvataideharrastuksen keskeyttämisen syy. Toiseksi kuvataideope-
tuksen feminiiniseksi koettu opetuskulttuuri ei kohtaa poikien kuvataideopetukselle 
asettamia vaatimuksia. Tässä tapauksessa koulun tulisi tarkistaa opetuksen sisältöjä, 
menetelmiä ja käytettäviä materiaaleja. 
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Vanhempien mukaan opettajan sukupuolen merkitys kasvaa pojan vanhetessa. Hei-
dän mukaansa miesopettaja ymmärtää paremmin kasvavien poikien tarpeet ja osaa rea-
goida oikein oletettuihin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Poikien mukaan hyvä opettaja 
voi olla sekä nainen että mies, kunhan hän kohtaa pojan yksilönä, antaa aikaa opetella 
asioita ja on turvallinen aikuinen ryhmässä. Opetuskäytännöt, oppisisällöt ja opetta-
jien sukupuolistavat toimenpiteet pitävät yllä miesten ja naisten välistä eriarvoisuutta. 
Stereotyyppiset oletukset sukupuolten erilaisuuksista vaikuttavat kuvataidekoulussa 
opetuksellisiin menetelmiin, jotka eivät tue poikien mielekästä kuvataideoppimista. 
Opetuksen tehtävä ei ole muuttaa lapsen elämää, vaan antaa hänelle valmiuksia ja 
voimia kohdata sekä rakentaa elämäänsä. Jokaisella se on yksilöllinen prosessi. 

Opetus- ja kasvatushenkilökunnan sukupuolineutraali opetustoiminta pitää tunti-
tilanteissa yllä tiedostamattomia sukupuolistavia käytäntöjä. Nämä käytännöt ohjaavat 
poikia ja tyttöjä eri suuntiin. Näitä ovat muun muassa erilaiset tavat, joilla aikuiset pu-
huvat tytöille ja pojille, heidän käyttämänsä kehonkieli, sekä mitä valmiuksia opettajat 
arvostavat tytöillä ja pojilla. Kun oletetaan, että pojat ja tytöt ovat erilaisia, ja lisäksi 
halutaan antaa koulutuksessa heille samanlaiset mahdollisuudet, on sukupuoli otettava 
huomioon. Kodeilla on edelleen suuri merkitys tyttöjen oppiessa olemaan tyttöjä ja 
poikien poikia, mutta ympäröivän yhteiskunnan kasvatuksellinen merkitys lisääntyy 
koko ajan. Ellei harrastustoiminta omalta osaltaan kanna sukupuoleen sosiaalistumi-
sen vastuuta, jäävät elokuvan, television, musiikin ja median mies- ja naiskuvat lasten 
malleiksi. 

Seikkailullista taidekasvatusta 

Poikavoimaa kuvataideopetukseen -kehittämistyöni lähtökohta oli ymmärtää poikana 
olemisen tavat. Näkemällä poikakulttuurin sisälle ja poikien tapaan määritellä itsensä 
voidaan kuvataideopetuksen käytäntöjä muuttaa poikien ehdoilla. Kokemuspohjainen 
kuvataideopetus rakentuu seikkailukasvatuksen toimintakulttuurista ja taidekasvatuk-
sen sisällöistä. Seikkailukasvatuksen toimintamuotojen tuominen kuvataideopetuk-
seen antaa yhden mahdollisuuden nostaa prosessi taiteeksi, jolloin oppimistilanteissa 
saadut kokemukset ovat kasvun voimavara ja mahdollisuus. 

Omassa seikkailukasvatuskokemuksessani toinen ihminen oli voimakkaasti läsnä 
niissä hetkissä, jolloin olin omien rajojeni kanssa vastakkain, ja juuri ne hetket kasvat-
tivat minua eniten. Kokemus oli minun, mutta toiset jakoivat sen kanssani. Prosessin 
edetessä kokemus muutti minua hiukan ja muuttui osaksi minua. Seikkailullinen ko-
kemus on tekemistä ja toimintaa, jossa kokemus on toiminnan ulkoinen ja näkyvä 
tapahtuma. Kokemuspohjaisessa kuvataideopetuksessa elämys on oppilaan mielen 
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sisäinen tapahtuma, jonka ulkoinen ja näkyvä tulos on kokemuksesta syntynyt teos. 
Kokemuspohjainen oppiminen ei ole suorituspainotteista, vaan kokemuksia keräävän 
ja tutkivan otteen sallimista. 

Fyysinen kehitys on näkyvin lapsessa tapahtuva muutos, minkä vuoksi 7–10 -vuo-
tiaiden poikien kuvataideopetuksen tulisi olla toiminnallista ja fyysistä tekemistä. 
Myös älyllinen kehitys syyn ja seurauksen tajusta ympäristön hallintaan kehittyy voi-
makkaasti tällä ikäkaudella. Lapsi harjoittelee kulloinkin kehittymässä olevaa taitoa, 
joten huomioimalla lapsen kehityksen keskeiset tapahtumat saadaan oppimistilanteet 
tukemaan kulloinkin kehittymässä olevaa taitoa. Positiiviset oppimiskokemukset kes-
kilapsuudessa luovat pohjaa myöhemmälle oppimiselle. 

Poikien kuvataideopetuksen kehittämisessä painotan lapsuuden piirteiden ja luon-
taisen tutkimisen halun säilyttämistä, koska ne ovat itsessään perustavaa laatua ole-
via ja kullekin yksilölle ominaisia oppimisen tapoja. Hahnin mukaan säilyttämisen 
arvoisia asioita lapsen elämässä ovat halu kehittyä ja kasvaa, seikkailun kaipuu, ilo 
tutkia tuntemattomia asioita, musiikin, maalauksen ja kirjoittamisen tarve sekä luova 
mielikuvitus. Kun alakouluikäisten kuvataideopetus lähtee säilyttämisen periaatteesta, 
on pojilla mahdollisuus kerätä kokemuksia ja tallentaa ne oman mielensä pankkiin 
tulevaisuutta varten. Tällöin säästytään pelkästään tietoon perustuvalta opetukselta, ja 
itse oppimismatkasta tulee opetustapahtuman laadullinen lähtökohta. 

Poikakulttuurin ydin on kaverisosiaalisuudessa. Ajattelun ja ilmaisun kehittäminen 
on visuaalista ja fyysistä toimintaa kaverisosiaalisuuden sisällä. Pojat tahtovat olla poi-
kien kanssa, jolloin tutkimisen halu, yhdessäolo ja uteliaisuus ovat poikana olemista. 
Kaverisosiaalisuuden ryhmätyötaidot ovat poikien määrittämää toisen huomioimista 
ja oikeudenmukaisuutta. Ryhmätyöskentelyn erilaiset muodot sekä yhteistoiminnal-
lisen oppimisen menetelmät ovat kuvataideopetuksessa harvemmin käytettyjä tapoja, 
koska taiteen tekeminen perinteisesti on ollut yksilön henkilökohtainen suoritus. 

Postmoderni taidepuhe korostaa prosessia. Sen nostaminen taiteeksi on poikien 
taiteen tekemisessä keskeistä. Mikäli ympäristön odotukset ovat pelkästään syntyneissä 
teoksissa, eivät poikien karkeat ja liikettä sisältävät kuvat kohtaa yleisöään. Kun mie-
lenkiinto kohdistetaan prosessiin, syntyneet työt ovat tekijöiden kokemusten repre-
sentaatio heidän elämismaailmastaan. Pojat tulee houkutella monenlaiseen ilmaisuun, 
sillä syntyneet teokset eivät ole toiminnan päätarkoitus, vaan sen lisäksi merkitystä on 
koko prosessilla, sen aikana syntyneillä ja opituilla ratkaisuilla sekä kuvataiteellisil-
la törmäyksillä. Viimeinenkään teos prosessissa ei ole loppupiste, vaan pojat jatkavat 
syntyneitä ajatuksiaan kukin omassa elämässään. Jokainen vaihe on tekijänsä ilmaisu 
ja käsitys tapahtuneesta, josta on luettavissa hänen henkilökohtainen kokemuksensa. 
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Pojalla ei ole institutionaalistunutta taidetta, vaan syntyneet työt hän tekee leikkiä ja 
asioiden käsittelyä varten. 

Lapsi reflektoi leikkimällä, tekemällä ja liikkumalla myös taiteen maailmassa. Tieto 
syntyy kaikenlaisissa ihmisen elinpiirin ilmiöiden sekä ihmisten välisissä kohtaami-
sissa. Dialogit, ristiriidat ja ihmettelyt ovat läsnä leikissä. Uusikylän mukaan kypsä 
itseään toteuttava ihminen on yhtä aikaa voimakas aikuinen ja leikkivä lapsi. Hänellä 
on myönteinen minäkuva, ja hän kykenee häivyttämään minuuden rajat kadottamat-
ta turvallisuuden tunnetta. Luovuuden esillepääsyä helpottaa kyky leikkiä käsitteillä, 
avoimuus erilaisille kokemuksille ja taito itsearviointiin.466 Leikkivä, luova asenne on 
ihmisen sisäisen itsemääräämisoikeuden peruskivi, jolloin leikkimisen taito on säilyt-
tämisen arvoista. 

Leikkiessään lapsi rakentaa omaa identiteettiään poikana ja tyttönä. Lapsella on 
taito kokea maailma aistillisesti, jolloin hän kykenee tajunnallisesti liikkumaan vapaas-
ti ajassa ja tilassa. Hänen kykynsä eläytyä on leikissä aidosti mukana. Nämä esteettisen 
kokemuksen peruskivet ovat lapsella olemassa, jolloin ne ovat säilyttämisen arvoisia 
asioita. Poikien kuvataideopetuksen perusta luodaan säilyttämällä pojan vahva usko 
itseensä ja omiin kykyihinsä. Lapset tarkastelevat ja tutustuvat ympärillä olevaan maa-
ilmaan luonnostaan moniaistisesti, jolloin taideopetuksessa on tärkeää säilyttää tämä 
lapsen maailmantarkastelukyky. 

Vanhempien luoma kuva aktiivisesta, paikasta toiseen juoksevasta pienestä pojas-
ta ei vastaa poikien itsensä luomaa kuvaa poikana olemisesta. Pojat vaativat aikaa ja 
kiireettömyyttä omaan olemiseensa. Kiireettömyydessä, joka näyttäytyy leikkinä, he 
ehtivät nauttia ja omaksua uudet taidot ja asiat. Oppimistilanteet on tärkeä rakentaa 
siten, että pojilla on mahdollisuus työskennellä myös tunteidensa kanssa. Tuomikos-
ken mukaan tunteen saa aina aikaan jokin kohde, joka voi olla havainto, ajatus tai 
muistikuva467. Pojille merkityksellinen maailma tulee näkyväksi ja tekemisen kohde 
tuntuu koskettavammalta, kun tunne on taiteellisessa työskentelyssä mukana. 

Taidekasvatuksen yksi tarkoitus on auttaa lasta tulemaan sellaiseksi, kuin hänen 
on tarkoitus tulla. Lapsen kasvu eettiseksi subjektiksi tarvitsee sellaisen olemisen tilan, 
jossa voidaan luoda oma maailma ja ajattelu sekä etsiä itseään. Kokemuspohjainen 
kuvataide on poikana olemista, ajattelun ja ilmaisun kehittämistä visuaalisesti ja fyysi-
sesti. Liikkuminen ja liike tulee poikien kuvataideopetuksessa ymmärtää kinesteettisen 
maailmanhahmottamistavan lähtökohtana. 

466.  Uusikylä 2003, 74. 
467.  Tuomikoski 1987, 133–136. 
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Kehittämisehdotuksia 

Vaikka määrittelen kokemuspohjaista kuvataideopetusta poikien näkökulmasta, se ei 
suinkaan tarkoita, ettei toiminnallisempia työskentelyn muotoja voisi toteuttaa tyttö-
jenkin kanssa. Työssäni olen huomannut, että nämä toiminnalliset työskentelytavat 
kiinnostavat myös heitä. Lasta ympäröivä maailma sisältää kaiken uuden ja mielen-
kiintoisen, mitä lapsi hyvältä oppimisympäristöltä vaatii. – Ei tarvitse mennä kauas, 
tärkeät asiat ovat lähellä. Tutussa ympäristössä turvallisuus on läsnä, jolloin energia ja 
mielenkiinto voidaan kohdentaa eteen tulevien ilmiöiden tutkimiseen ja koettelemi-
seen. Kokemuksessani elämyksen ja seikkailun mukana pitäminen opetustilanteissa on 
myös tytöille mieluisaa tekemistä. 

Kuvataideharrastustoiminnassa kokemuspohjainen opetus ja seikkailutoiminta 
toimivat yhtenä taideopetuksen muotona. Tasa-arvon mukaan kysymys ei ole poika-
tehtävistä, vaan enemmänkin poikanäkökulman huomioimisesta kuvataideopetukses-
sa. Sukupuolisensitiivinen ja lapsikeskeinen kuvataidetoiminta tarkoittaa myönteistä 
asennetta miessukupuoleen. Se ei tarkoita sukupuolten vertaamista toisiinsa, vaan 
puhumista yksilön mahdollisuuksista. Keskustelun muuttaminen vertailusta yksilön 
mahdollisuuksiin antaa lapselle kasvun mahdollisuudet suhteuttaa asioita omasta nä-
kökulmastaan käsin. Kun sukupuoli huomioidaan opetuksessa, ymmärretään pojat 
sukupuolittuneina toimijoina. Kuvataiteen tekemisen kokemuksesta tulee muodostua 
molemmille sukupuolille mielekäs kokonaisuus, jotta uuden oppiminen on mahdol-
lista. 

Kuvataideopetuksen kehittämistyössä tulisi löytää poikakulttuurista käsin kumpua-
via ilmaisun muotoja. Tällöin sekä pojilla että tytöillä olisi tasavertaiset mahdollisuu-
det kuvataideharrastukseen. Kuvataideharrastuksen avoimempi toimintakulttuuri ja 
nykytaiteen monenlaiset toimintamuodot voisivat olla uudenlaista lähestymistä ope-
tukseen. Taide havainnollistaa todellista tai kuviteltua maailmaa. Se sisältää sosiaalisen 
todellisuuden, jolloin pojalla on mahdollisuus ottaa kantaa poikien senhetkiseen kes-
kusteluun, jossa puhujat, kuuntelijat ja käytetty kieli ovat heidän maailmastaan. Tai-
dekasvatus antaa tämän sosiaalisen ja kulttuurisen maailman ymmärtämiseksi eväitä, 
erilaisen kielen, joka pojille on visuaalista kieltä ja kinesteettistä kokemista. Kaverisosi-
aalisuus painottaa yhdessä tekemistä. Sen huomioiminen muuttaa tavallisesti yksilöllisek-
si toiminnaksi mielletyn kuvataiteen tekemisen painopisteen prosessiin ja mahdollisesti 
prosessin hyväksymiseen taiteena. Poikakulttuurin kohtaaminen kuvataideopetuksessa 
toisi erilaisia vaihtoehtoja todellisuuden rakentamiseen. 

Peruskoulun kuvataideopetus on pojille lähes ainut mahdollisuus saada kosketus 
kuvataiteisiin. Tutkimustuloksissa korostuu reflektoivan opettajan merkitys oppimi-
seen. Lisäämällä kuvataideopettajien ammattitaitoa alaluokkalaisten lasten kohtaami-
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sessa, luodaan pohja alakoulujen kuvataideopetuksen kehittämistyöhön. 2000 -luvun 
taidekasvatuskeskustelu on painottunut yläluokkalaisiin ja lukioikäisiin nuoriin, jol-
loin myös opetuksen kehittäminen ja tutkimus ovat kohdentuneet heihin. Tutkimuk-
sen lisääminen koskemaan myös alaluokkien lapsia laajentaa heidän mahdollisuuksi-
aan saada parempaa kuvataideopetusta. Kehittämällä alaluokkien kuvataideopetusta 
aikaansaadaan kosketuspinta poikien ja kuvataidemaailman välille, ja luodaan samalla 
vankempaa pohjaa murrosikäisten taidekasvatukselle. 

Ymmärrän kyllä taidekasvatuksen kentän taistelun vähenevistä tuntiresursseista ja 
näen sen vievän voimavaroja muulta toiminnalta. Alaluokilla ei ole kysymys vähe-
nevistä tuntiresursseista, vaan pikemminkin kuvataideopetuksen laadusta. Tällä het-
kellä keskustellaan muun muassa opetusryhmien suurentamisesta. Tätä keskustelua 
tärkeämpänä asiana pidän kuitenkin pätevien kuvataideopettajien saamista alaluokille 
ja toivon yhtenäisen peruskoulun tuovan mukanaan tämän mahdollisuuden. 

Mitkään elinpiirin rakenteet eivät näytä tukevan poikien kuvataideharrastusmah-
dollisuutta. Ne ovat kuitenkin asioita, joihin he itse eivät voi vaikuttaa. Pojilta saamani 
palautteen kautta kuvataideharrastus näyttää tukevan kokonaisvaltaista kasvua ja ke-
hitystä, ja on heidän mielestään hyvä ja pojille sopiva harrastus. Tällöin kaikilla esittä-
milläni elinpiirin tasoilla tulee tehdä töitä taidekasvatuksen merkittävyyden ymmärtä-
miseksi ja kuvataideharrastuksen saatavuuden parantamiseksi. Kuvataideharrastuksen 
tunnetuksi tekeminen tasavertaisena harrastusvaihtoehtona poikien maailmassa vaatii 
pitkäjänteistä työskentelyä ja pienissä kunnissa voimavarojen yhdistämistä eri taidea-
lojen ja harrastustoiminnan organisaatioiden kesken. 

Taidekasvatuksen haasteeksi jää vanhempien asenteiden muuttaminen positiivi-
semmaksi poikien kuvataideharrastusta kohtaan. Tämän tehtävän ymmärrän koke-
muksen kautta syntyväksi muutokseksi. Pienikin positiivinen taidekytkentä poikien 
elämässä voi johtaa heidän mahdollisuuteensa päästä kuvataideharrastukseen tai mui-
hin taidealan harrastuksiin. Eri taidealojen harrastustoiminta tukee ja täydentää toinen 
toistaan, jolloin taiteidenvälinen yhteistyö vahvistaa taidekasvatusta. 
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Liite 2 Kuvataidekoulun poikien ryhmähaastattelurunko.  

 

       LAPSEN ÄÄNI 

MIKSI POIKA ON EDELLEEN KUVATAIDEKOULUSSA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmähaastattelu oppitunnin jälkeen.  

Pojat kertovat vapaasti tunnin kulusta. 

Tarkennan omilla kysymyksillä.  

Nauhoitan keskustelun. Noin 30 min. 

 

 
 

 

 

  

   Taustaa       Sosiaalisuus 

- ikä - kuviskaverit: tapaatteko muul-

loin? 

- millä luokalla        - poikia vähän, miltä tuntuu? 

- miten tuli kuvataidekouluun?     - millaisia tytöt ovat? 

- muut harrastukset?       - millainen opettaja?  

- kuvis kotona?        - muut koulun ihmiset? 

- mitä kaverit harrastaa?   

- mitä muuta haluaisit harrastaa?  

- mitä perhe harrastaa (isä. äiti)?  

- millaista on koulun kuvis? 

 

Paikka          Opetus 

 

- koulurakennus        - tekeminen 

- luokka         - mikä kivaa 

- ulkoympäristö        - mikä tylsää 

- tunnilla olo, liikkuminen      - mitä ehdottomasti pitää olla 

- luokan ovet auki        - mitä ehdottomasti ei 

          - mitä haluat tehdä 

          - mitä olet oppinut 

 

 

Liite 2 Kuvataidekoulun poikien ryhmähaastattelurunko
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Liite 3 Kirje Klopit kiertoradalle -projektin vanhemmille.  

 

Tervehdys täältä kuvataidekoululta! 

 

 

Sain Lapin yliopiston taidekasvatuksen yksiköltä jatkotutkimusoikeuden keväällä 2004. Väi-

töskirjatyöni työnimi on: 

Missä ovat kuvataidekoulun pojat? Toiminnallista taidekasvatusta kehittämässä.  

Tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta:<www.ulapland.fi/?deptid=18824 > 

 

Tutkimukseni on edennyt aineistonkeruu vaiheeseen, jonka puitteissa olen nyt yhteydessä. 

Haluan haastatella Kloppi -projektissa mukana olleiden poikien vanhempia, saadakseni tie-

toa perheiden kokemuksesta kyseisestä projektista.  

 

Olen teihin puhelinyhteydessä viikolla 23 sopiakseni tapaamisajasta. Pyrin hoitamaan haas-

tattelut heti kesäkuun alussa, jotta kenenkään lomasuunnitelmat eivät menisi pilalle.  

 

 

 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen 

Norvajärvellä 31.5.2005  

  

Liite 3 Kirje Klopit kiertoradalle -projektin vanhemmille
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Liite 4 Teemahaastattelurunko Klopit -kiertoradalle vanhempien 

haastatteluun.  

 

Vapaa kertomus kokemuksesta. Molemmat vanhemmat  

 

Täydentäviä kysymyksiä: 

Projektin onnistuminen oman pojan kannalta / sukupuoleen sidottu toteutustapa?  

Mistä saivat tiedon projektista? 

Miksi lähtivät mukaan? 

Miksi eivät ole aikaisemmin ohjanneet poikaa kuvikseen? (muut taidealat) 

Muuttuiko käsitys taideharrastuksesta? 

Mitä taiteen harrastaminen on? 

Mitä jäi käteen, jatkuuko pojan taideharrastus? 

Millainen isä – viikonloppu? Olisiko äidin pitänyt saada olla mukana? 

Perheen harrastukset?  

  

Liite 4 Teemahaastattelurunko Klopit kiertoradalle 
-vanhempien haastatteluun
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Liite 5 Aineistonkeruulupa lumenveisto- sekä ympäristötaideta-

pahtumiin  

 

 
 

 

  

Liite 5 Aineistonkeruulupa lumenveisto- sekä 
ympäristötaidetapahtumiin
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Liite 6 Saatekirje ja kyselylomake alakoulun oppilaiden van-

hemmille.  

 

 

Työskentelen Rovaniemen kuvataidekoululla opettajana ja teen jatkotutkimusta Lapin yli-

opiston, taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksenlaitokselle. Väitöskirjani pääkysymys on: 

Miksi taidealan harrastuksissa on vähän poikia? Tutkimuksessani kehitän myös taideopetus-

ta poikien tarpeita enemmän huomioivaksi toiminnaksi. Tähän kehitystyöhön liittyi koulun 

lumenveistotapahtuma hiihtoloman alla.  

 

Väitöskirjatyössäni pohdin, miksi taidealan harrastuksissa on vähän poikia ja tähän tarvitsen 

teidän, vanhempien ajatuksia. Pyydän teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin ja palautta-

maan sen, mukana olevassa kirjekuoressa oppilaan mukana koululle viimeistään ensi maa-

nantaina 20.3.2006. Uskon tutkimukseni tuovan hyödyllistä tietoa poikien mielekkäästä 

oppimisesta myös perusopetuksen puolelle. 

 

Voitte vastata nimettömänä ja sulkea kirjekuoren, jotta henkilöllisyytenne pysyy salassa.  

 

 

 

Yhteistyöstä kiittäen 

 

 

 

Rovaniemellä 14.03.2006 ______________________________ 

Tuula Vanhatapio 

 

Liite 6 Saatekirje ja kyselylomake alakoulun oppilaiden 
vanhemmille.
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Rastita sopiva vaihtoehto 

1. Vastaaja:  

 

       äiti           isä          yhdessä  joku muu 

Täydennä: 

2. Perheessämme on ______ lasta, joista poikia on ______. 

 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin omin sanoin. Tarvittaessa voitte jatkaa arkin kääntöpuo-

lelle.  

 

3. Mitä lapsenne harrastaa / harrastavat? (erotelkaa onko kysymyksessä tyttö vai poika) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

4. Miten pojan harrastus alkoi? (Kuka ehdotti? Mistä saitte tietoa harrastuksesta? Jne.)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Mitä toiveita tai vaatimuksia asetatte poikanne harrastukselle?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

      jatkuu  
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jatkuu 

 

Rastita sopiva vaihtoehto 

6. Poikani harrastaa 

Vapaaehtoisesti kotona      Ohjatusti ryhmässä 

             kuvataidetta    

    musiikkia    

    tanssia    

    kirjallisuutta  

    _____________ muuta, mitä?  

 

Vastatkaa vaihtoehtoisestoisesti joko kysymykseen 7 tai 8. Voitte jatkaa tarvittaessa paperin 

kääntöpuolelle. 

 

7. Mikäli poikanne harrastaa jotain taidealaa, kertokaa vapaasti kokemuksistanne. 

8. Mikäli poikanne harrastaa jotain muuta, kertokaa vapaasti kokemuksistanne. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ 

 

 

  



244 234 
 
Liite 7 Ympäristötaideinformaatio kuvataidekoulunkoulun oppi-

laille.  

 

 

 

 

 
OHJELMA 

 Perjantaina 12.5, klo. 15 - 17.30, KUVATAIDEKOULULLA  

o Eväät  

 Lauantaina 20.5, klo 12 – 16.00, PYÖRÄILY PÖYLIÖVAARAAN, TYÖSKEN-

TELY LUONNOSSA 

o Lähtö kuvataidekoululta klo. 12.00  

o Paluu koululle klo. 16.00  

o Varustus: Sään mukainen vaatetus, pyöräilykypärä, pyörä, nuotioretkieväät 

 Keskiviikkona 24.5, klo 16.00 - 17.30, KUVATAIDEKOULULLA 

 

Kurssi on koulun opetusta ja kirjataan erikoisopintoina oppilaalle.  

 

 

Kurssi liittyy Tuula Vanhatapion väitöskirjatyöhön, jossa kehitän taidekasvatusta poikia 

kiinnostavaksi toiminnaksi. Tiivistelmä tutkimuksestani löytyy osoitteesta: 

<www.ulapland.fi/?deptid=18824> Samalla kurssi tulee olemaan osa tutkimukseni aineis-

toa. 

 

  

Liite 7 Ympäristötaideinformaatio kuvataidekoulun oppilaille
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Liite 8 Haastattelurunko pallokenttien vanhemmille.  

 

 

1. Harrastus  

 Muita harrastuksia  

 Pojan kavereiden harrastukset  

 Näkyykö vuodenaikojen vaihtelu  

 Mitä vanhemmat tekevät sillä aikaa  

 Muoti-ilmiöt, uudet lajit  

 Näkyykö / saako näkyä kotona  

 Vanhempien panostus harrastukseen (talkoot) 

 Mitä saa maksaa (kuvataidekoulu, lukukausi 110 € + materiaalimaksu 25 €) 

 

2. Vanhempien kuvataideopetuksen kokemukset  

 Omat (positiiviset ja negatiiviset)  

 Pojan (tämän päivän kuvataideopetus)  

 Mikä mielikuva / kuvitelmat kuvataidekoulusta  

 

3.  Mitä on pojan luovuus  

 Piirteleekö poika kotona  

 Rakentelu, majanrakennus, lumenveisto 

 

4.  Taide ja taidemaailma  

 Näyttelyt  

 Lehdistö  

 Vaikuttaako perheiden valintoihin 

  

Liite 8 Haastattelurunko pallokenttien vanhemmille
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KUVALUETTELO

   

Kuva 1.  Poikien piirustuksia, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 2.  Poikien oppimisen peruslähtökohta, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 3.  Yksittäisen pojan kokemus, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 4.  Valmis lumiveistos, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 5.  Vuorovaikutus eri-ikäisten poikien välillä, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 6.  Poikien omat vahvuudet ja persoonalliset erot, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 7.  Äänekäs osallistuminen, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 8.  Kaverisosiaalisuuden kieltä, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 9.  Oppimisympäristön vaihtuminen, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 10.  Tehtävänannon ja oman elämismaailman yhtymäkohta, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 11.  Veistosluonnoksen synty kuvaaja, Marika Vanhatapio.
Kuva 12.  Välineiden käyttö, kuvaaja Marika Vanhatapio.
Kuva 13.  Mielikuvapiirros, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 14.  Yhteinen luonnos, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 15.  Kovien taitojen harjoittelu, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 16.  Valmistuneita työkaluja, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 17.  Oppimisympäristö, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 18.  Työskentelyä, Kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 19.  Syntynyt teos, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 20.  Oma paikka, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 21.  Leikki, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 22.  Transfer, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 23.  Keskeneräinen maalaus, hidas työskentelyrytmi, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 24.  Tekniikan harjoittelu, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 25.  Maalauksen tunnelma, ajankohtaisuus, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 26.  Ilmakuva, sävyjen harjoittelu, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 27.  Silta, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 28.  Maalauksessa perspektiivinen maailmantarkastelutapa, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 29.  Maalauksessa inspektiivinen maailmantarkastelutapa, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
Kuva 30.  Sukupuolella leikkiminen, kuvaaja Tuula Vanhatapio.
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