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Tiivistelmä 

Luonnolla, taiteella ja kulttuurilla on potentiaalia hyvinvoinnin tuottamisessa ja sen tu-

kemisessa. Tutkielmani lähtökohtana on suunnitella, toteuttaa ja kehittää Särestö-

niemi-museon ympäristöön taideperustainen hyvinvointia tuottava matkailupalvelu, 

jonka pääasiallisena toimintana on taiteilija Reidar Särestöniemen taiteeseen ja luon-

tosuhteeseen tutustuminen sekä paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristöperformans-

sin tekeminen. Työskentelyn teemana on oman luontosuhteen vahvistaminen. Taide-

perustainen toimintatutkimus toteutettiin Lapin yliopiston TaPaMa eli taideperustai-

sia palveluja matkailuun -hankkeeseen liittyen. 

Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat tutkittu tieto luonnon, taiteen ja kult-

tuurin hyvinvointivaikutuksista, kulttuurisesti kestävä kehitys sekä posthumanistinen 

näkökulma luontoon ja Särestöniemen taiteeseen. Aineistoni muodostui toimintatutki-

muksen suunnittelun ja työpajapilotissa tapahtuneen toiminnan dokumentoinnin ja 

reflektoinnin pohjalta. Analysoin aineistoa käyttäen fenomenologista analyysia, minkä 

lisäksi tulkitsen analyysin kautta muodostunutta tietoa teorialähtöisesti.  

Tutkimukseni osoittaa, että matkailupalvelulla, jossa luonnon ja taiteen kautta haetaan 

yhteyttä luontoon, pyritään rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja itsetutkiskeluun, sekä 

tuetaan elämän laatua, on potentiaalia hyvinvoinnin tuottamisessa ja tukemisessa. 

Avainsanat: Kuvataidekasvatus, taideperustainen toimintatutkimus, taidelähtöiset 

menetelmät, hyvinvointi, posthumanismi, luontosuhde 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi. 
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Abstract 

Nature, art, and culture have the potential of enhancing well-being. The starting point 

of my thesis is to design, implement and develop an art-based tourism service for 

Särestöniemi Museum which creates well-being. The theme for the action is to get to 

know the artist Reidar Särestöniemi’s art and his strong relationship with nature, as 

well as making site-specific art and creating environmental performance. The goal of 

the workshop is to strengthen one's connection with nature. The art-based action re-

search was conducted as part of University of Lapland's art-based services for tourism 

-project. 

The theoretical background of the study is the research knowledge of the well-being 

effects of nature, art and culture, culturally sustainable development and the posthu-

manist perspective on nature and on the art of Särestöniemi. The research material in 

my thesis consists of the planning of the action research and the documentation and 

reflection of the activities that took place in the workshop pilot. I analyzed the data 

using phenomenological analysis, in addition to which I interpreted the information 

generated through the analysis in a theoretical way. 

My research shows that a tourism service that seeks to connecting with nature through 

nature and art, seeks relaxation, calming and self-examination, and supports quality of 

life has the potential to enhance well-being. 

Keywords: Art education, art-based action research, art-based methods, well-being, 

posthumanism, nature connection 
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1 JOHDANTO 

1.1 Luonto, hyvinvointi, taide ja aiempi tutkimus 

 

Ihmisen ja kulttuurimme suhde luontoon on muuttunut viimeisen sadan vuoden ai-

kana. Monet eivät välttämättä koe enää merkittävää yhteyttä luontoon. Ihminen ja 

luonto ovat kuitenkin erottamattomat, ja siksi ihminen kaipaa luontoon. Luonnonym-

päristö tarjoaakin hyvinvointia lisääviä kokemuksia ja aistimuksia. Luonnossa liikku-

minen kohottaa mielialaa ja samalla keho toimii aktiivisesti sille ominaisessa ympäris-

tössä, kiiveten mäkiä ja väistellen oksia ja kiviä, iho aistii kylmyyden tai lämmön, silmät 

valon ja värit, ja korvat kuulevat luonnon äänet. Kaikki aistit ovat hereillä.  

 

Aistillinen ja kehollinen toiminta luonnossa synnyttävät hyvinvointia ja tuottavat elä-

myksiä. Puhdas luonto tarjoaa tilaisuuden rauhoittumiseen ja antaa ainutlaatuisia ko-

kemuksia. Monet kaipaavat kosketusta luontoon ja tämä tarve onkin huomioitu kehit-

tämällä erilaisia luontoperustaisia matkailupalveluita. Luonnolla onkin tunnetusti kes-

keinen rooli Lapin matkailussa. Myös taiteella ja kulttuurilla on potentiaalia toimia hy-

vinvointikokemusten tuottajana. Taiteella, luonnon tavoin, on kyky tuottaa elämyksiä 

ja synnyttää hyvinvointia. Luonnon ja taiteen hyvinvointivaikutuksista onkin tuotettu 

uutta tutkimustietoa viime vuosina, ja niiden hyödyntämisessä matkailupalveluiden 

kehittämisessä on merkittävää potentiaalia. Taideperustaisella tutkimuksella on mah-

dollisuus tukea ja lisätä ihmisten hyvinvointia kehittämällä erilaisia hyvinvointiin täh-

tääviä toimintoja ja palveluita. Luonto, yhdessä taiteen kanssa, luo perustan hyvinvoin-

nin tukemiseen niiden samankaltaisten tutkittujen hyvinvointia tuottavien ominai-

suuksien vuoksi. Näitä luonnon ja taiteen ominaisuuksia voidaan hyödyntää suunnit-

telemalla, toteuttamalla ja kehittämällä matkailupalveluita, jotka perustuvat luonnon, 

taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista saatuun tutkimustietoon. Tällaisen toi-

minnan kautta voidaan tuottaa aitouteen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen poh-

jautuvia merkityksellisiä ja uutta tietoa ja taitoja synnyttäviä kokemuksia. 

 

Luonnon terveyshyötyjä ja sen vaikutuksia psyykkiseen sekä fyysiseen hyvinvointiin 
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ovat Suomessa tutkineet muun muassa Liisa Tyrväinen (2010, 2014) sekä Harri Silven-

noinen ja Ville Hallikainen (2010). Maailmalla aihetta ovat tutkineet Ryan Lumber, Mi-

les Richardson ja David Sheffield (2017) sekä Colin Capaldi, Raelyne Dopkoand ja John 

Zelenski (2014). Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen muun muassa rentout-

taa, rauhoittaa ja lisää onnellisuutta. Se laskee verenpainetta ja pulssia, ja vähentää li-

hasjännitystä sekä stressiä. Luontoon liittyvä hyvinvointimatkailu onkin noussut suo-

situksi trendiksi maailmalla, ja Suomella on loistavat puitteet luontoelämyksien tar-

joamiseen matkailijoille. Luonnon hyödyntäminen matkailussa edellyttää kuitenkin si-

toutumista luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja sen ylläpitämiseen, jotta hyvin-

voiva luonto säilyy myös tulevaisuudessa. Luontoon perustuvat hyvinvointipalvelut 

ovatkin hyvä mahdollisuus erityisosaamisen kehittämiseen Suomessa (Tyrväinen, 

2014, s. 3), minkä lisäksi ne aineettomina palveluina tukevat kestävämmän matkailun 

kehittämistä. 

 

Taiteen hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta on tehty tutkimusta jo aiemmin sekä ku-

vataidekasvatuksen, että sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Aihetta ovat tutkineet 

muun muassa Hanna-Liisa Liikanen (2010), Merja Isotalo (2012) ja Pia Houni (2019).  

Taidetta on käytetty myös taideterapiana ja muun hyvinvoinnin tukena. Muun muassa 

Marjatta Bardyn, Mirja Hiltusen ja Kiasman yhteistyössä tekemä Taidetta keskellä elä-

mää -kirja (2007) esittelee, miten taide- ja taiteilijalähtöisiä menetelmiä on sovellettu 

esimerkiksi sosiaalivirastoissa, hoitolaitoksissa, kouluissa, työpaikoilla tai lähiöiden 

yhteisöllisissä taidehankkeissa. Leena Suopajärven ja Jarno Valkosen teoksessa Pohjoi-

nen luontosuhde: elämäntapa ja luonnon politisoituminen (2003) käsitellään arktisen 

alueen ihmisten suhdetta luontoon esimerkiksi luonnonsuojelun näkökulmasta. 

 

Pro gradu -tutkimukseni on taideperustainen toimintatutkimus, jossa kehitetään luon-

non, taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista saatuun tietoon pohjautuen hyvin-

vointia tuottava työpaja. Timo Jokelan, Mirja Hiltusen ja Elina Härkösen (2015, s. 434) 

taideperustaista toimintatutkimusta käsittelevässä artikkelissa pohditaan minkälaisia 

metodeja ja työkaluja tarvitsisi kehittää yhteiskuntaa muuttavan ja kehittävän vuoro-

vaikutuksen luomiseksi tieteen ja taiteen, sekä tutkimuksen ja taiteellisten toiminnan 

välille (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 2015, s. 434). Hyviä tuloksia on saatu yhteisöjä 
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aktivoivasta ja voimaannuttavasta yhteisö-, talvi- ja ympäristötaiteesta, joiden tavoit-

teena on aktivoida ihmisiä toimimaan yhteisön jäseninä, ja luoda yhteyksiä yhteisön ja 

sen ympäristön välille, saaden paikalliset huomaamaan esimerkiksi oman elinympäris-

tönsä ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hienous ja ainutlaatuisuus (Jokela, Hiltunen 

& Härkönen, 2015, s. 434). Tällainen tavoite olisi ollut mahdollinen Kautokeinossa Saa-

melaisen korkeakoulun kanssa järjestettävässä talvitaidetapahtumassa, jonka piti alun 

perin olla tutkielmani lähtökohtana oleva projekti. Projektin peruuntuessa tutkimuk-

seni aihe ja toimintaympäristö vaihtuivat. Nyt edessäsi olevan Pro gradu -tutkielmani 

aiheena on hyvinvointia synnyttävä taideperustainen työpaja Särestöniemi-museon 

luonnossa. Tutkimuskohteena olevan projektin osallistujina ovat kansainvälisistä opis-

kelijoista ja kuvataidekasvatuksen opiskelijoista koottu ryhmä, joka toimi työpajapilo-

tissa matkailijoiden roolissa. Heillä ei ole henkilökohtaista sidettä ympäristöön ja sen 

tarjoamat mahdollisuudet voivat olla heille vieraita, jolloin lähtökohtana on antaa ko-

kemus, joka tuo hyvinvointia paikkasidonnaisen taiteellisen tekemisen ja luonnon sekä 

taiteen tarjoamien elämysten kautta. TaPaMa eli taideperustaisia palveluja matkailuun 

-hankkeessa on tehty ja tehdään tämän tyyppistä toimintaa, ja se toimiinkin yhteis-

työssä projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

 

 

1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset ja aineiston esittely  

 

Tutkimukseni kontekstina on taidetyöpaja, joka järjestettiin lokakuussa 2020 Särestö-

niemi-museon ympäristössä, Kaukosessa, Kittilässä. Työpaja toimii pilottina TaPaMa 

eli taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa, ja tarkoituksena on kehittää tai-

deperustainen palvelu Särestöniemi-museon käyttöön. Työpajapilottiin osallistui kan-

sainvälisiä opiskelijoita ja kuvataidekasvatuksen opiskelijoita Lapin yliopistolta, jotka 

toimivat matkailijoiden roolissa, ja pääsivät pohtimaan omaa luontosuhdettaan ja 

identiteettiään luonnonmateriaaleista tehtävän taiteen sekä Reidar Särestöniemen 

maalaustaiteen kautta. Työpajassa kanssatutkijana toimii kuvataidekasvatuksen yli-

opisto-opettaja ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi.  
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Tutkimustehtävänä on kehittää taideperustainen matkailupalvelu Särestöniemi-muse-

olle ja tutkimuskysymykseni on: Millaisia hyvinvointia tukevia mahdollisuuksia luon-

nonympäristössä järjestetyllä taideperustaisella matkailupalvelulla on? Taiteellisen 

toiminnan ja siitä tehtävän dokumentoinnin kautta selvitän, kuinka paikkasidonnaisen 

taiteen tekeminen matkailupalveluna voi lisätä hyvinvointia ja antaa merkityksellisiä 

kokemuksia yksilötasolla.  

 

Aineistona on toimintatutkimuksen suunnittelu ja toiminnan dokumentointi Särestö-

niemi-museolla ja sen ympäristössä järjestetyssä työpajapilotissa. Dokumentointi si-

sältää toiminnan taltioimista videoin ja valokuvin, toimintaan osallistujien kirjoittamia 

toimintaa reflektoivia tekstejä sekä toiminnasta tehtyjä havaintoja ja muistiinpanoja. 

Analysoin aineistoa käyttäen fenomenologista analyysia, jonka kautta pyrin löytämään 

aineistosta merkityksiä, minkä jälkeen tulkitsen analyysin pohjalta muodostunutta tie-

toa teorialähtöisesti. Teorialähtöisen tulkinnan avulla pyrin saamaan tietoa työpajan 

tuottamasta hyvinvoinnista, jolloin teoriana toimii luonnon, taiteen ja kulttuurin hy-

vinvointivaikutuksiin keskittyneet tutkimukset ja niistä muodostettu teoria. Analysoin 

myös työpajan onnistumista reflektoimalla työpajasta saatuja kokemuksia ja tehtyjä 

havaintoja fenomenologisen analyysin keinoin. 

 

Oletuksena on, että ihmiset saavat taiteen tekemisestä lisää voimavaroja, ja erityisesti 

luonnonympäristössä tehty paikkasidonnainen taide lisää hyvinvointia, kun ihminen 

on luonnossa ja nauttii sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, samalla, kun se nostaa 

luonnonympäristön arvostusta matkailijoiden keskuudessa. Lisäksi paikkasidonnai-

sen taiteen tekemisen tarjoama aistillinen ja kehollinen kokemus luonnonympäris-

tössä lisää hyvinvointia. Taide luo myös tarkoitusta ja arvoa elämälle ja kulttuurille. 
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2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

2.1 TaPaMa-hanke Särestöniemi-museossa 

 

TaPaMa eli taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa ideoidaan, kehitetään ja 

pilotoidaan Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa erilaisia taideperustaisia matkailu-

palveluita tarjottavaksi kansainvälisille matkailijoille. Tällaiset taideperustaiset elä-

myspalvelut ovat yleistyneet maailmalla etenkin suurkaupungeissa muun muassa eri-

laisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa tehtyjen galleriakierrosten, kaupunkikä-

velyiden ja katutaidemaalausten muodossa. TaPaMa-hanke eroaa edellä mainitusta si-

ten, että elämyspalveluja ideoidaan ja kehitetään juuri Lapin luontoon ja kulttuuriin 

liittyen. (Lapin yliopisto, 2019a.) 

 

TaPaMa-hankkeen tavoitteena on muun muassa tukea matkailu- ja luovien alojen yh-

teistyötä, kansainvälistymistä ja kasvua laatimalla suunnitelma elämyspalvelujen tuot-

tamisen tueksi matkailu- ja kulttuurialalle. Tavoitteena on myös ideoida, pilotoida, ke-

hittää ja arvioida palveluita sekä hyödyntää tästä saatuja kokemuksia toiminnan mal-

lintamisessa ja jatkokehittämisessä. Hankkeen avulla halutaan tukea gallerioiden, mu-

seoiden ja muiden pk-yritysten erikoistumista luonto-, kulttuurimatkailupalvelujen 

tarjoajana. Hankkeessa pyritään yhdistämään uudella tavalla taiteilijoiden ja käsityö-

läisten osaamista elämyspalveluihin, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamista 

soveltavan kuvataiteen ja näyttelypedagogiikan alueella, partnereina toimivien taitei-

lijaseurojen välittäjätoiminnan osaamista sekä osallistuvien gallerioiden ja museoiden 

näyttelypedagogista ja kulttuuriperintöön liittyvää osaamista. (Lapin yliopisto, 

2019a.) 

 

TaPaMa-hanke pyrkii luomaan uudenlaisia taideperustaisia palveluja Lapin matkai-

luun ideoimalla ja pilotoimalla niitä asiakaslähtöisesti yhteistyössä asiakkaiden ja yh-

teistyökumppaneiden kanssa (Lapin yliopisto, 2019b, s. 2). Tyrväisen, Silvennoisen ja 

Hallikaisen (2010, s. 46) mukaan Lapissa lomailevien ulkomaalaisten matkailijoiden 

tarpeet ja odotukset liittyvät matkailuajankohtaan, ja samaan paikkaan matkustetaan 

eri odotuksin vuodenajasta riippuen. Tämä tulee ottaa huomioon matkailupalveluita 
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suunniteltaessa ja kehitettäessä. Lapin matkailupalvelut ovat usein keskittyneitä talvi-

aikaan. Kesä ja syksy sekä näiden vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet ovat jää-

neet vähemmälle huomiolle. Matkailun painottuminen talvisesonkiin synnyttääkin 

työpaikkojen sesonkiluonteisuutta ja infrastruktuurin vajaakäyttöä. TaPaMa-hank-

keessa mallinnetaan sellaisia elämyspalveluita, jotka on kohdennettu talvisesongin li-

säksi myös kesäsesonkiin. (Lapin yliopisto, 2019b, s. 3.) TaPaMa-hankkeeseen liittyen 

Särestöniemi-museolle alettiin suunnitella ympäristötaidetyöpajaa, jonka toteuttamis-

ajankohtana toimii parhaiten kesä ja syksy. 

 

Tässä tutkimuksessa TaPaMa-hanke on mukana kehittämässä Särestöniemi-museolla 

järjestettävää ympäristötaidetyöpajaa, jossa taiteilija Reidar Särestöniemen luonto-

suhde ja vahvasti Lapin luontoon ja kulttuuriin sidoksissa oleva taide toimivat inspi-

raation lähteenä ympäröivään luontoon tutustumisessa ja taiteen tekemisessä. Tutki-

muksen tarkoituksena on pilotoida, dokumentoida ja arvioida tällaisen taideperustai-

sen elämystyöpajan toimivuutta ja jatkokehittää sitä edelleen. TaPaMa-hankkeen tai-

teilija-tutkija Maria Huhmarniemi toimi työpajan vetäjänä, ja oli mukana sen organi-

soimisessa ja toteuttamisessa muun muassa kokoamalla opiskelijaryhmän, joka toimi 

pilotin aikana matkailijoiden roolissa. Työpajaa oli suunnittelemassa myös TaPaMa-

hankkeen taiteilija-tutkija Tanja Koistinen, joka ei kuitenkaan osallistunut itse työpa-

jan toimintaan. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

Tutkielmani teoreettisena taustana on hyvinvointiteoriat.  Hyvinvointi on terveyteen 

sidoksissa oleva kaikille tuttu ilmiö, josta jokaisella on jonkinlainen käsitys. Maailman 

terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosi-

aalisen hyvinvoinnin tilaksi, eikä vain sairauden tai heikkouden puuttumiseksi (World 

Health Organization, 2021). Suomessa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on määritellyt 

hyvinvoinnin koostuvan terveydestä, materiaalisesta hyvinvoinnista sekä koetusta hy-

vinvoinnista eli elämänlaadusta. Hyvinvointiin sisältyy sekä yhteisön että yksilön hy-

vinvointi, joihin vaikuttaa yhteisön tasolla asuinolot ja ympäristö, työllisyys ja työolot 

sekä toimeentulo, ja yksilötasolla sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnelli-

suus ja sosiaalinen pääoma. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2020.)  

 

Hyvinvointi on määritelmistä huolimatta ilmiönä epämääräinen ja monitahoinen, mikä 

näkyy myös hyvinvointitutkimuksessa, jossa hyvinvointia lähestytään monista eri nä-

kökulmista (Hirvilammi ym., 2015, s. 21). Sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin tutkija 

Tuuli Hirvilammin (2015, s. 21) mukaan näitä näkökulmia rajaavat ja ohjaavat erilaiset 

hyvinvointiteoriat, joihin vaikuttaa tieteenalan senhetkiset paradigmat ja niihin perus-

tuvat ihmiskäsitykset. Tässä tutkielmassa etenkin tutkimus luonnon ja taiteen hyvin-

vointivaikutuksista ohjaa analyysia ja tulkintaa siitä, miten työpajassa on syntynyt hy-

vinvointia.  

 

Luvussa avaan hyvinvointiteorioiden lisäksi myös muita tutkielmani kannalta keskei-

siä käsitteitä, joita ovat kulttuurisesti kestävä kehitys, posthumanismi Särestöniemen 

taiteessa sekä paikkasidonnainen taide ja ympäristöperformanssi. Yhdessä nämä muo-

dostavat käsitteellisen kehikon, jonka läpi tarkastelen tutkimuksen kohteena olevaa il-

miötä ja siitä tehtyjä havaintoja, kuten laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä (Ant-

tila, 2005, s. 276).  
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3.1 Näkökulmia hyvinvointiin 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtia ovat yksilön voimavarojen tunnis-

taminen ja niiden tukeminen. Yleensä terveyden edistämistä tarkastellaan kahdesta eri 

suunnasta: voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta sekä riskitekijöiden tun-

nistamisesta ja ehkäisemisestä. (Liikanen, 2010, s. 27.) Tutkimukseni kehittämiskoh-

teena olevalla työpajalla pyritään hyvinvoinnin tukemiseen. 

 

Hirvilammin (2015, s. 21) mukaan ihmisten hyvinvointia käsittelevä tutkimus ja siitä 

syntyneet teoriat ovat tarkastelleet hyvinvointia antroposentrisestä eli ihmiskeskei-

sestä yhteiskuntatieteellisestä paradigmasta käsin. Tämän paradigman syntymiseen 

on vaikuttanut tieteenalojen eriytyminen omiksi alueikseen, mikä on johtanut muun 

muassa siihen, että ihmistä ja luontoa on tarkasteltu ja tutkittu omina erillisinä koko-

naisuuksinaan (Hirvilammi, 2015, s. 21). Hirvilammi on nostanut esille väitöskirjas-

saan eri hyvinvointi teorioita, joista kuvailen lyhyesti oman tutkimukseni kannalta kes-

keisimpiä. 

 

Yksi vallalla ollut hyvinvointiteoria on tarveteoria, joka ymmärtää hyvinvoinnin tilana, 

jossa ihmisen on mahdollista saada keskeiset tarpeensa tyydytettyä (Hirvilammi 2015, 

s. 28). Hirvilammi (2015, s. 29) viittaa Doyaliin ja Goughiin (1991) sekä Max-Neefiin 

(1991), joiden mukaan tyydytettävinä tarpeina voidaan perustarpeiden lisäksi nähdä 

myös terveys, autonomia, osallisuus, vapaus sekä itsensä toteuttaminen. Edellä maini-

tut ovat myös omassa tutkimuksessani olennaisia asioita hyvinvoinnin syntymisen 

kannalta. Hirvilammi tiivistää Doyalin ja Goughin (1991) teorian keskeiseksi aja-

tukseksi sen, että universaaleja perustarpeita nimeämällä voidaan kehittää yhteiskun-

tapolitiikkaa, joka toimii pohjana kestävälle hyvinvoinnille (Hirvilammi, 2015, s. 30). 

 

Toinen hyvinvointia käsittelevä teoria on Allardtin (1976) teoria hyvinvoinnin ulottu-

vuuksista. Hirvilammin (2015, s. 31) mukaan hän on teoriassaan määritellyt yleisiä hy-

vinvoinnin arvoja, jotka vastaavat erilaisten tarpeiden tyydytystä:  
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1) tarpeet, joiden tyydytys määrittyy ”yksilön omistamien tai hallitsemien 

resurssien kautta” (Having), 2) tarpeet, joiden tyydytys määrittyy suhteessa 

siihen, ”kuinka ihminen käyttäytyy suhteessa muihin ihmisiin”(Loving) ja 3) 

tarpeet, joiden tyydytys määrittyy sen perusteella, ”mitä ihminen on suh-

teessa yhteiskuntaan” (Being).  

Hirvilammi kuvailee viitaten Niemelään (2006, 2014) ja Bardyyn (2010), että hyvin-

vointiteorioissa ihminen nähdään yleensä nimenomaan kolmesta eri perspektiivistä – 

aineellisena, sosiaalisena ja henkisenä olentona (Hirvilammi, 2015, s. 32). Siten näen-

kin, että Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuksien teoria soveltuu osaksi tutkimukseni 

teoriaa, koska kuten Hirvilammi (2015, s. 32) summaa: ”teoria kattaa ihmisen olemas-

saolon ja inhimillisen toiminnan eri ulottuvuudet ja tähdentää niiden keskinäistä yh-

teyttä toisiinsa”. 

 

 

3.2 Luonto ja hyvinvointi 

 

Luonnon kyvystä edistää ihmisen psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia on saatu kiin-

nostavia tutkimustuloksia niin Suomessa kuin maailmalla. Luonnon vaikutuksia ter-

veyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen ovat tutkineet muun muassa Liisa Tyrväinen 

(2014, 2010) sekä Harri Silvennoinen ja Ville Hallikainen (2010). Maailmalla tutki-

musta ovat tehneet Ryan Lumber, Miles Richardson David Sheffield (2017) sekä Colin 

Capaldi, Raelyne Dopkoand ja John Zelenski (2014). Tutkitut vaikutukset ihmisen hy-

vinvointiin ohjaavat työpajan suunnittelua sekä tutkimusaineistoni analyysia ja tulkin-

taa. Tarja Rannisto (2007) puolestaan käsittelee ihmisen suhdetta luontoon estetiikan 

näkökulmasta ja pohtii, miten ihmisen oma avoimuus ja sensitiivisyys vaikuttavat 

luonnon aistimiseen. Näiden kautta pyrin selittämään työpajan osallistujien kokemuk-

sia heidän suhteestaan ympäröivään luontoon ja myös luontosuhteen mukanaan tuo-

mia hyvinvointivaikutuksia. 

 

Tyrväisen mukaan luonnolla on tutkitusti monia ihmisen hyvinvointia ja terveyttä 
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edistäviä vaikutuksia, ja hän on kiinnostunut niiden hyödyntämisestä nimenomaan La-

pin matkailussa (Tyrväinen, 2014, s. 3). Tyrväisen mukaan luonto lisää ihmisten sekä 

fyysistä että psyykkistä hyvinvointia muun muassa liikkumaan houkuttavilla luonto-

alueilla. Lisäksi luonnon eri aisteille tarjoamat esteettiset elämykset yhdessä vihreän 

ympäristön rentouttavan vaikutuksen kanssa kohottavat mielialaa ja vähentävät stres-

siä. Luonnonympäristö tarjoaa myös samaan aikaan mahdollisuuden sosiaaliseen 

kanssa käymiseen muiden luonnossa liikkuvien kanssa, sekä tilaisuuden yksinoloon ja 

rauhoittumiseen. (Tyrväinen, 2014, s. 6.)  

 

Lumber, Richardson ja Sheffield (2017, s. 1) painottavat luontoyhteyden myönteistä 

vaikutusta hyvinvointiin. Heidän tutkimustensa mukaan pelkästään tieto luonnosta tai 

pinnallinen kohtaaminen luonnon kanssa eivät toimi reitteinä kohti luontoyhteyttä 

vaan luontoyhteyden ja siihen liittyvien myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi pi-

täisi pyrkiä toimintaan, johon sisältyy yhteys, merkityksellisyys, tunneside tai myötä-

tuntoinen suhtautuminen luontoon, ja jossa tapahtuu myös kanssakäymistä luonnon 

kauneuden kanssa (Lumber ym., 2017, s. 21). Luontoyhteyden muodostumisen ja siten 

myös hyvinvoinnin syntymisen kannalta on vaikutusta myös sillä, kuinka tuttu tai vie-

ras ympäröivä luonto on. Ranniston mukaan syvimmät kokemukset luonnosta liittyvät 

usein jopa jo lapsuudesta asti tuttuihin paikkoihin, kun puolestaan vieraan luonnon-

ympäristön kanssa yhteys ei synny yhtä helposti (Rannisto, 2007, s.86). Myös vuoro-

vaikuttaminen luonnon kanssa on olennaista yhteyden syntymisen kannalta. Lumberin 

ja kollegoiden (2017, s. 21) tutkimuksessa havaittiin luonnossa kävelyn ja samalla 

luonnon kanssa vuorovaikuttamisen lisäävän merkittävästi yhteyttä luontoon ja sa-

malla myös hyvinvointia verrattuna pelkästään luonnossa kävelyyn tai vuorovaikuttei-

seen kävelyyn rakennetussa ympäristöstä.  

 

Tutkimukset osoittavat, että luonnolla on piristävä vaikutus ihmisen mielialaan (Tyr-

väinen, 2014, s. 8) ja luonnossa olo lisää onnellisuutta (Capaldi, Dopkoand & Zelenski, 

2014, s. 1). Luontoyhteyden ja onnellisuuden yhteyttä ovat tutkineet Capaldi, Dop-

koand ja Zelenski (2014). Heidän mukaansa tutkimukset viittaavat siihen, että koske-

tus luontoon voi edesauttaa hyvinvointia parantamalla mielialaa, kognitiota ja ter-
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veyttä. Capaldin ja kollegoiden tutkimus osoittaa, että ihmiset, jotka ovat enemmän yh-

teydessä luontoon tapaavat tuntea enemmän myönteisiä vaikutuksia, elinvoimaisuutta 

ja tyytyväisyyttä elämään verrattuna ihmisiin, joiden luontoyhteys on vähäisempi. (Ca-

paldi ym., 2014, s. 1). Myös Tyrväinen osoittaa, että luonnossa oleskelu vaikuttaa 

myönteisesti kokonaismielialaan siten, että se on omiaan lisäämään positiivisia ja sa-

maan aikaan vähentämään negatiivisia tuntemuksia. Hän on tutkinut, että selviä myön-

teisiä vaikutuksia syntyy, kun viheralueita käytetään vuositasolla yli viisi tuntia kuu-

kaudessa tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan keskimäärin 

kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. (Tyrväinen, 2014, s. 8.)  

 

Tyrväisen mukaan Ulrich (1991) on tutkinut, että luonto vaikuttaa psyykkiseen hyvin-

vointiin muun muassa palauttamalla stressiä aiheuttaneesta tilanteesta sekä fysiologi-

sesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että toiminnallisesti. Tyrväinen viittaa myös Kaplanin 

ja Kaplanin (1989) havaintoon siitä, että luonnolla on positiivinen vaikutus myös tark-

kaavaisuuden elpymiseen ja palautumiseen uupumuksesta, jonka esimerkiksi pitkäai-

kainen keskittyminen on aiheuttanut. (Tyrväinen, 2014, s. 7.) Psyykkisen hyvinvoinnin 

lisäksi luonnon virkistyskäytöllä on myös monia fysiologisia terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviä vaikutuksia. Tyrväisen mukaan luonnonympäristössä liikkuminen verrat-

tuna rakennettuun ympäristöön on omiaan laskemaan verenpainetta ja pulssia, vähen-

tämään lihasjännitystä sekä lisäämään parasympaattisen hermoston toimintaa. Tämän 

lisäksi pidemmillä luontoretkillä on myös ihmisen vastustuskykyä parantava vaikutus. 

(Tyrväinen, 2014, s. 9–10.)  

 

Tyrväinen, Silvennoinen ja Hallikainen (2010) ovat tutkineet kansainvälisten matkai-

lijoiden maisema- ja ympäristöarvostuksia. Heidän mukaansa matkailijoiden kiinnos-

tus luontoa kohtaan ei perustu ainoastaan maisemiin, vaikka heidän tutkimuksessaan 

maisemien merkitys korostuukin. Tyrväisen ja kollegoiden mukaan luonnosta etsitään 

myös vaihtelua arkeen, henkistä hyvinvointia ja vapauden tunnetta jo mainittujen mai-

semien lisäksi. Luonto nähdään havainnointi- ja elämysympäristönä ja sosiaalisen 

kanssakäymisen paikkana, ja sinne mennään viettämään aikaa perheen ja ystävien 

kanssa erilaisten aktiviteettien parissa. Luontoa ei siis haluta pelkästään katsella ja ko-
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kea vaan matkailijat ovat kiinnostuneita osallistumaan erilaisiin ulkoiluaktiviteettei-

hin. (Tyrväinen ym., 2010, s. 43.) Tämän tutkielman aiheena olevan toimintatutkimuk-

sen yhtenä lähtökohtana on luontoon tutustuminen, luontosuhteen vahvistaminen ja 

luonnosta nauttiminen taideperustaisten aktiviteettien kautta. Se tekee luonnossa 

olosta toiminnallista ja muuttaa tapaa, jolla luontoa tarkastellaan. Tyrväisen ja kolle-

goiden tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan luonnon tarjoamat aktiviteettimah-

dollisuudet ja maisemaelämykset ovat Lapin matkailun perusta. Siksi niiden laatuun 

on kiinnitettävä huomiota ja soveltumista matkailuun on kehitettävä. (Tyrväinen ym., 

2010, s. 46.) 

 

 

3.3 Taide, kulttuuri ja hyvinvointi 

 

Samoin kuin hyvinvointi myös kulttuuri on käsitteenä jokseenkin vaikeasti hahmottu-

vana ja monitahoisena. Laajimmillaan se viittaakin aivan kaikkeen ihmisen tekemään 

koko ihmiskunnan historian aikana. Hanna-Liisa Liikasen (2010) mukaan luovuudella 

on kulttuurissa erityinen rooli. Taide ihmisen tapana ilmaista itseään ja omaa luovuut-

taan usein samaistetaankin kulttuuriin. Taiteella on voimakas kyky puhutella sen vas-

taanottajia, koska se käsittelee kokonaisvaltaisesti ihmisenä olemisen kysymyksiä. 

(Liikanen, 2010, s. 36.) Taide ja kulttuuri ovat olennaisia käsitteitä tutkielmani kan-

nalta, sillä luonnon lisäksi ne ovat tutkimukseni kehittämisen kohteena olevan työpa-

jan perusta. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävä vaikutus on luonnon hyvin-

vointivaikutusten rinnalla kiinnostava, sillä taiteella ja kulttuurilla on luonnon kanssa 

samankaltaisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä. 

 

Taiteen hyvinvointia edistävistä vaikutuksista ollaankin nykyään jo melko yksimielisiä 

(Isotalo, 2012, s. 132; Liikanen, 2010, s. 58). Merja Isotalon (2012) mukaan taiteen ja 

hyvinvoinnin yhteys toisiinsa on ymmärretty jo pitkään, mutta taiteen ja kulttuurin 

tarjoamat mahdollisuudet ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi ovat vasta viime vuo-

sina herättäneet enemmän kiinnostusta. 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa käynnisty-

neen Terveyttä kulttuurista -verkoston toiminta oli alkuaikoina yksinkertaisimmillaan 
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taideteosten tuomista sairaalan käytäville ja odotustiloihin, ja muutos taiteen ja kult-

tuurin hyödyntämisessä hyvinvoinnin edistämiseksi on siihen verrattuna Isotalon mu-

kaan merkittävä. (Isotalo, 2012, s. 124–125.) Liikasen mukaan taiteen ja kulttuurin yh-

teyttä hyvinvointiin on tutkittu muun muassa lääketieteen, hoitotieteen, yhteiskunta-

tieteiden ja kasvatustieteiden aloilla sekä kulttuuritutkimuksen, taiteellisen tai tai-

denarratiivisen tutkimuksen keinoin (Liikanen, 2010, s. 58). Suomessa taiteellista tut-

kimusta taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksistä on tehnyt muun muassa Marjatta Bardy 

(2007). 

 

Pia Houni (2019, s. 6) painottaa kulttuurilla olevan suoria hyötyvaikutuksia terveyteen 

ja ihmisen hyvinvointiin. Myös Isotalo pitää kulttuuriperintöä tärkeänä osana ihmi-

syyttä, jolla voi olla varsin voimakas vaikutus ihmisen omaan hyvinvointiin. (Isotalo, 

2012, s. 132–133.) Merkittävimpiä taiteeseen liitettäviä hyvinvointivaikutuksia ovat 

positiiviset vaikutukset elämän laatuun, onnellisuuteen ja hyvän elämän kokemiseen. 

Lisäksi taiteella on todettu monipuolista vaikutusta mielenterveyteen, psykofyysisten 

oireiden vähenemiseen, terveyteen, sosiaalisen pääoman lisääntymiseen, sekä myön-

teisiä vaikutuksia yhteisöihin, mitkä lisäävät ihmisen osallisuuden kokemusta. (Houni, 

2019, s. 10.) Taiteen vaikutusmekanisteista tiedetään toistaiseksi vielä vähän, mutta 

Hounin (2019, s. 12) mukaan tutkimukset ovat paljastaneet muun muassa, että taide 

saa aikaiseksi tunnereaktioita ja emotionaalisia kokemuksia ihmisessä, minkä lisäksi 

taide luo uusia kokemuksia ja lisää tietoa, mikä puolestaan lisää kognitiivisia valmiuk-

sia ja oppimista, ja niiden lisäksi taide synnyttää myös fysiologisia vaikutuksia kehossa 

sekä tunnereaktioiden että taiteen lajiin liittyvän toiminnan kautta.  

 

Opetusministeriö julkaisi vuonna 2010 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjel-

man, jonka tavoitteena oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen 

keinoin. Toimintaohjelman selvittäjänä toimineen Liikasen (2010, s. 3) mukaan ohjel-

man avulla pyrittiin lisäämään osallisuutta yksilön, yhteisön sekä yhteiskunnan ta-

soilla. Sen painopisteitä olivat:  

1. kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen 

edistäjänä, 2. taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3. työ-

hyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. (Liikanen, 2010, s. 3) 
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Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelman toimintaohjelmaehdotuksessa pohdi-

taan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia hyvin-

voinnin ja terveyden edistämisessä sekä yksilön että yhteisön ja yhteiskunnan tasolla 

(Liikanen, 2010, s. 3). Myös Houni (2019, s. 11) korostaa taiteen hyötyjä muun muassa 

syrjäytymisen ja sairauksien, kuten masennuksen ja dementian, ennaltaehkäisyssä. 

 

Toimintaohjelmaehdotuksessa Liikanen on jaotellut taiteen ja kulttuuritoiminnan tuo-

misen ennaltaehkäiseväksi osaksi ihmisten arkea ja osana sosiaali- ja terveydenhuol-

toa kolmeen osaan. 1. Ohjattu tai itsenäinen taiteen harrastaminen ja kulttuurikoh-

teissa sekä taideinstituutioissa vierailu nähdään ennaltaehkäisevän työn lähteenä. 2. 

Hoitotyön, kuntoutuksen ja työterveydenhuollon osana nähdään taide- ja kulttuuritoi-

minnan soveltaminen, kuten taideterapia tai sosiokulttuurinen taidetoiminta. Liikasen 

mukaan taideperustainen toiminta voi tukea fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ja siten 

myös terveyden ja hyvinvoinnin palautumista. 3. Taide voidaan ottaa myös psykiatri-

sen hoidon tueksi, esimerkiksi lyhyt- tai pitkäkestoisena psykoterapiana. Psykoterapia 

ei kuitenkaan ole osa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelmaa kuten ei taidete-

rapia tai liikuntakaan, vaikka ne nähdään tärkeinä terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

sen keinoina. (Liikanen, 2010, s. 27–28.)  

 

Taiteen ja kulttuurin myönteinen vaikutus fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistä-

misessä ja niiden palautumisessa tukee käsitystäni siitä, että taideperustaisella työpa-

jatoiminnalla on mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja hyvinvoinnin 

heikkenemisen ennaltaehkäisyssä. Taiteen saavutettavuutta tulisikin lisätä siten, että 

se ulottuu ihmisen elämänkaaren kaikkiin ikävaiheisiin, ja taidetoiminnan merkityk-

sellisyyttä pitää vaalia hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta (Hounin, 2019, s. 13). 
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3.4 Kulttuurisesta kestävästä kehityksestä 

 

Kulttuurinen kestävä kehitys huomioi paikallisen kulttuurin merkityksen, kulttuurien 

välisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden, kulttuuriperinnön säilyttämi-

sen sekä sukupolvien välisyyden. Lasten ja nuorten tasapainoisen kulttuuri-identitee-

tin kehityksen tukeminen on yksi kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tavoitteista. 

(Kulttuurin vuosikello, 2020.) Taiteeseen tutustumisen ja sen tekemisen avulla oma 

kulttuuri ja kulttuuriperintö tulee tutummaksi ja sen arvostus syvenee. Oman kulttuu-

riperinnön tunteminen ja sen merkityksellisyyden ymmärtäminen usein auttaa ym-

märtämään myös toisenlaisia kulttuureita (Isotalo, 2012, s. 133). 

 

Kulttuuri on vasta hiljattain lisätty yhdeksi kestävän kehityksen pilariksi ekologisen, 

sosiaalisen ja ekonomisen kestävän kehityksen rinnalle (Härkönen, 2021, s. 8). Kult-

tuurisesti kestävällä kehityksellä ei pyritä turvaamaan ainoastaan kulttuurista kestä-

vyyttä, vaan sillä vastataan myös ekologisiin ongelmiin. Taiteen ja kulttuuriperinnön 

avulla ihmisten huomio voidaan kiinnittää ekologiseen kriisiin. (OPH, 2021.)   

 

Väitöskirjassaan, joka käsittelee korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kehittämis-

tarpeita kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta, Elina Härkönen (2021, s. 8) painot-

taa, että korkeakouluopetuksessa kulttuurisesti kestävän taidekasvatuksen tehtävä on 

tarjota taiteeseen ja tutkimukseen perustuvaa opetusta, joka tukee opiskelijoiden me-

takognitiota ja edistää kulttuurisesti tiedostavaa asiantuntemusta (Härkönen, 2021, s. 

9). Härkönen viittaa Unescon Agenda 2030 for Education -julistukseen, jossa korostuu 

paikallisten olosuhteiden ja kulttuurin huomioon ottaminen sekä tietoisuuden lisäämi-

nen kulttuurin ilmentymistä ja kulttuuriperinnöstä sekä niiden monimuotoisuudesta, 

ja jossa samalla painottuu ihmisoikeuksien kunnioittaminen (Härkönen, 2021, s. 8). 

Härkösen tutkimuksen mukaan kulttuurisen moninaisuuden huomioiva paikkasidon-

nainen taideopetus edistää sekä alueellista kulttuurista kestävyyttä että opiskelijaryh-

mien integraatiota. Siinä painottuvat aidot oppimisympäristöt ja tilanteet sekä yhteis-
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työ paikallisten kanssa, mikä auttaa opiskelijoita tekemään kulttuurisesti kestäviä va-

lintoja ja laajentaa heidän sekä paikallisten kulttuurin tuntemusta. (Härkönen, 2021, s. 

122.)  

 

Kulttuurisesta kestävästä kehityksestä taidekasvatuksen kontekstissa ovat kirjoitta-

neet myös Huhmarniemi ja Jokela yhdessä Härkösen kanssa. Härkösen ja kollegoiden 

mukaan perinteisten käsityötaitojen oppiminen ja niiden soveltaminen nykytaiteeseen 

ovat vaikuttavia menetelmiä silloin, kun pyritään kulttuuriseen kestävään kehitykseen 

(Härkönen, Huhmarniemi & Jokela, 2018, s. 1). Härkönen kollegoineen toteaa, että tai-

teen on havaittu olevan poikkeuksetta kulttuureja uudistava ja vahvistava tekijä (Här-

könen ym., 2018, s. 1). Heidän tutkimuksensa osoittaa, että käsityöhön pohjautuvat 

paikkasidonnaiset nykytaiteen tekotavat, joissa lähestytään taiteen tekemistä sukupol-

vien ja kulttuurien välisesti, luovat avoimen tilan vuoropuhelulle, jossa arvoista ja kult-

tuuriperinnön käsityksistä pystytään keskustelemaan ja neuvottelemaan. (Härkönen 

ym., 2018, s. 11.) He painottavat myös, että kulttuurinen kestävyys on käsitteenä paik-

kasidonnainen, ja jokaisen paikan tulee arvioida omia tarpeitaan, oikeuksiaan ja vas-

tuitaan kestävämmän elämäntavan edistämiseksi (Härkönen ym., 2018, s. 11).  

 

Kulttuurisen kestävyyden kannalta on huomion arvoista, että ihmiset kokevat ja tulkit-

sevat ympäristöä yksilöllisesti, omista kulttuurisista lähtökohdistaan ja arvoistaan kä-

sin. Ympäristö vaikuttaa identiteetin muotoutumiseen ja ihmisen suhde omaan ympä-

ristöönsä tuottaa ulottuvuuksia identiteettiin. Emotionaalinen suhde omaan ympäris-

töön saa aikaan empatiaa sitä kohtaan ja parhaimmillaan se saa toimimaan ympäristön 

hyvinvoinnin puolesta. (OPH, 2021.) Suomen Lapin kontekstissa kulttuurillista kestä-

vää kehitystä tarkastellaan kulttuurisen jatkumisen, jälleenrakennuksen ja paikallisuu-

den kautta (Härkönen ym., 2018, s. 1). Huhmarniemen ja Jokelan mukaan taide, kult-

tuuri ja koulutus edistävät arktisen alueen kestävyyttä potentiaalillaan voimaannuttaa 

arktisen alueen ihmisiä, lisätä kulttuurillista ylpeyttä, kouluttaa ja informoida maail-

manlaajuista yleisöä sekä luoda yhteyksiä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuu-

den välille (Huhmarniemi & Jokela, 2020, s. 1). Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu 

paitsi kulttuuristen käytänteiden ylläpitäminen, myös niiden muuttaminen ja kehittä-

minen (OPH, 2021). 
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3.5 Posthumanismi Särestöniemen taiteessa 

 

Posthumanismissa ihmisen korostamisesta on luovuttu ja ihminen nähdään jälleen 

osana muuta luontoa ja eläimiä. Ymmärretään, että ihmisellä ei ole oikeutta tuhota 

luontoa rajattomasti ja käyttää sitä hyväkseen. Hirvilammi (2015, s. 21–22) kirjoittaa 

viitaten Cattoniin ja Dunlopiin (1978, 1980) sekä Batesoniin (1985) ja Milbrathiin 

(1989), että ajatus ihmisestä muita ylempiarvoisena olentona perustuu näkemykseen, 

jonka mukaan ihmisen erityislaatuinen ja muista lajeista poikkeava asema ”on vapaut-

tanut ihmiset ekologisista periaatteista sekä ympäristön vaikutteista ja rajoista”. Tä-

män johdosta luonto nähdään ihmisen käytössä olevana resurssina, jota ihminen voi 

käyttää hyväkseen rajattomasti (Hirvilammi, 2015, s. 22). Kun ihmiskeskeinen ajattelu 

rajaa ihmisen ja luonnon toisistaan erillisiksi, niiden muodostama kokonaisuus unoh-

tuu. Posthumanistinen ajattelu puolestaan palauttaa ihmisen osaksi muuta luontoa, jol-

loin ymmärretään myös luonnon ja sen suojelemisen tärkeys sekä hyvinvoivan luon-

non merkitys ihmisen hyvinvoinnille. 

 

Jasmine Ulmerin (2017) mukaan posthumanistinen tutkimus laajentaa koko planeetan 

mittakaavaan kriittisten tutkimusten marginalisaatiota, sortoa ja epäoikeudenmukai-

suutta vastustavia tavoitteita (Ulmer, 2017, s. 832). Posthumanismi kumoaa ajatuksen, 

että ihminen olisi ainoa laji, joka kykenee tuottamaan tietoa. Sen sijaan posthumanisti-

nen tutkimus pyrkii luomaan tilaa ymmärrykselle, että muut elämänmuodot, olennot, 

asiat ja ilmiöt tuottavat myös tietoa omalla olemassaolollaan. Sen lisäksi posthuma-

nismi pyrkii problematisoimaan lajien sisäistä ja välistä rajanvetoa. (Ulmer, 2017, s. 

834.) Myös Karoliina Lummaa ja Lea Rojola (2014a, s. 8) näkevät, että posthumanismi 

edellyttää hylkäämään inhimilliseen kehykseen sitoutuneen maailmankuvan ja var-

muuden ihmisen kaikkivoipuudesta suhteessa muihin olentoihin, asioihin ja ilmiöihin. 

Heidän mukaansa posthumanismi rakentaa todellisuudesta monisyisempää, erilaisille 

elämänmuodoille suotuisampaa kuvaa luomalla uusia käsitteitä ja näkökulmia (Lum-

maa & Rojola, 2014a, s. 8). Posthumanistinen ajattelu lähtee siitä, että ihmisen ei tule 

määrittyä vastakohtaisessa ja väkivaltaisessa suhteessa ei-inhimilliseen luontoon, eikä 
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ihmistä pidä nähdä ominaisuuksiltaan ylivertaisena ei-inhimilliseen verrattuna (Lum-

maa & Rojola, 2014b, s. 14). 

 

Posthumanismin määritelmä jakautuu kahteen suuntaukseen – orgaanisesta, eläimistä 

ja ei-inhimillisestä kiinnostuneeseen sekä ei-orgaanisesta koneista ja teknologiasta 

kiinnostuneeseen suuntaukseen (Lummaa & Rojola, 2014b, s. 16–17). Omassa tutki-

muksessani, jossa ihmisen suhde luontoon korostuu niin tutkimusasetelmassa kuin Sä-

restöniemen taiteessa, olen kiinnostunut ensin mainitusta eli ei-inhimillisestä luon-

nosta. Posthumanistisen käsityksen mukaan ihminen on osa luontoa ja myös ei-inhi-

millisen luonnon hyvinvoinnin merkitys tulee tunnustaa. Posthumanistisen ajatteluta-

van mukaan ihmisellä, luonnolla ja eläimillä on kohtalonyhteys ja tämä näkyy Reidar 

Särestöniemen taiteessa haluna tutkia luontoa, vaalia sitä ja olla osa sitä. Särestöniemi 

samaisti itsensä voimakkaasti ympäröivään luontoon ja koki suurta huolta luonnonti-

lan heikkenemisestä. Hän piti tärkeänä kanssakäymistä ja keskustelua luonnon kanssa. 

(Hautala-Hirvioja, Särestöniemi & Kokkonen, 2008, s. 135; Salo & Hautala-Hirvioja, 

2013, s. 26). Myös Särestöniemen teokset toimivat eräänlaisina keskustelun avaajina, 

kun on kyse ihmisen suhteesta ei-inhimilliseen luontoon ja luonnon suojelusta. 

 

 

3.6 Paikkasidonnainen taide ja ympäristöperformanssi 

 

Paikkasidonnainen taide ja ympäristöperformanssi ovat tutkimukseni työpajan toi-

mintamuotoja. Työpajassa paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristöperformanssin työs-

kentelytapoja hyödynnettiin luontosuhteen syventämisessä sekä sen ilmentämisessä. 

 

Paikkasidonnaisen taiteen pohjatyönä tehdään paikan ja sen sosiokulttuurisen tilan-

teen kartoitus. Tietoa hankitaan olemalla paikassa, kokien se ja aistimalla sitä koko-

naisvaltaisesti. Tiedonhankintaprosessi sisältää myös paikan historiaan tutustumisen, 

perehtymisen siihen liittyviin tarinoihin ja käyttäjien paikalle antamiin merkityksiin. 
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Paikkasidonnainen taideteos toteutetaan usein paikalta löytyvistä materiaaleista. (Jo-

kela ym., 2006, s. 2.3.) Tämän tutkielman lähtökohtana olleessa työpajassa paikka-

sidonnainen taiteen tekeminen on toteutunut edellä kuvatulla tavalla. Paikkaan saa-

vuttaessa työpajan osallistujat saivat kuulla paikan historiasta ja sen tarinoista samalla, 

kun paikkaan tutustuttiin, ja seuraavana päivänä tehtävät taideteokset toteutettiin alu-

eelta kerätyistä materiaaleista. Paikkasidonnaisen taiteen avulla tutustuttiin Särestön 

ympäristöön. Työpajan osallistujat tekivät taidetta luonnonmateriaaleista luonnonym-

päristöön, ja pohtivat samalla omaa suhdettaan luontoon ja sen merkityksiä itselle. 

 

Ympäristöperformanssin lähtökohtana on ympäristö ja sen ominaisuudet, materiaalit, 

tunnelma ja historia. Performanssissa, joka toteutetaan luonnonympäristössä, koros-

tuu erityisesti ihmisen yhteys luontoon. Performanssissa taiteilija samaistaa itsensä 

paikkaan ja tilallistaa sen kehonsa liikkeillä tai pelkällä läsnäolollaan. Ympäristö- ja 

performanssitaide kohtaavat, kun performanssia varten toteutetaan ympäristötaide-

teos. Myös ympäristötaide on lähtökohtaisesti yhdenlainen performanssi, kun taitelija 

on läsnä ja vuorovaikuttaa teoksensa kanssa. Performanssilla voidaan pyrkiä myös ot-

tamaan kantaa ja herättämään keskustelua jostakin ajankohtaisesta teemasta. (Jokela, 

Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006, s. 5.3.) Performatiivinen ympäristötaide 

pyrkii kohti ympäristön arvostamista yksilön tietoisuuden ja tunteiden näkökulmasta. 

Siinä korostuvat henkilökohtaiset kokemukset, teot, ymmärrys ja tunteet. (Thornes, 

2008, s. 393–394) Ympäristöperformanssissa valokuvauksella on hyvin keskeinen 

rooli (Thornes, 2008, s. 398). Suunnittelemassani työpajassa ympäristössä toimiminen 

oli performatiivista. Toiminnan lähtökohtana oli ympäristö, sen tarjoamat materiaalit 

ja siihen liittyvä historia. Keskiössä oli ihmisen yhteys luontoon sekä aistillisuuden ja 

kehollisuuden tuottamat kokemukset ja tunteet. Valokuvaus oli myös oleellisessa 

osassa, kun työpajan aikana luotu performatiivinen toiminta taltioitiin. 
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

4.1 Taideperustainen toimintatutkimus 

 

Tutkimuksessani käytän taideperustaista tutkimusmenetelmää (Art-based research), 

koska tutkimukseni keskittyy taiteellisen työpajatoiminnan kehittämiseen, ja työpajan 

osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen. Taideperustaisen toimintatutkimuksen huo-

mion kohteeksi onkin noussut taiteellisen toiminnan potentiaali vaikuttaa muun mu-

assa kasvatukseen ja oppimiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (Jokela 

& Huhmarniemi, 2020, s. 41). Taideperustaisten tutkimusmenetelmien etuna on, että 

niiden avulla voidaan tuottaa sellaisia tuloksia, joihin perinteiset tieteelliset metodit 

eivät pysty (Rolling, 2010, s. 102). Taideperustaisessa tutkimuksessa painottuvat 

muun muassa hyvinvointi, tunteet, kulttuurisensitiivisyys ja yhteisöllisyys.  

 

Lapin yliopisto on taide- ja tiedeyliopistona kehittänyt taideperustaista toimintatutki-

musta kuvataidekasvatuksen ja soveltavan kuvataiteen tarpeisiin. Niiden tiedontarve 

on ratkaisukeskeistä ja muutoshakuista, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tavoit-

teena on usein entistä toimivampien käytännön työ- ja koulutusmenetelmien kehittä-

minen tai tunnistettuihin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen tutkimuksen kei-

noin (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 39). Jokela ja Huhmarniemi kuvailevat taidepe-

rustaisen toimintatutkimuksen tarkoittavan taiteellisen työskentelyn soveltamista tut-

kimusaineiston keräämiseen tai analysointiin siten, että menetelmä mahdollistaa yh-

teisön jäsenten aktiivisen osallistumisen työprosessiin (Jokela & Huhmarniemi, 2020, 

s. 41). Sen vahvuutena nähdään sille ominaiset keinot tutkia sanatonta hiljaista, aistil-

lista ja ruumiillista tietoa ja kokemuksia (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 42). Shaun 

McNiff (2007, s. 29) puolestaan määrittelee taideperustaisen tutkimuksen olevan tai-

teellisten prosessien käyttöä, taiteellisten ilmaisutapojen käyttöä kaikissa eri taiteen 

muodoissa, ja tapa ymmärtää ja tutkia kokemuksia.  

 

Patricia Leavy (2018, s. 4) kuvailee taideperustaista tutkimusta poikkitieteelliseksi lä-

hestymistavaksi, joka yhdistää taiteen menetelmiä tieteelliseen tutkimukseen. Taide-

perustaisessa tutkimuksessa ja perinteisessä tieteellisessä tutkimuksessa onkin paljon 
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samankaltaisuuksia ja ne tukevat toinen toisiaan. McNiff:n mukaan sekä taideperustai-

nen tutkimus ja tiede tavoittelevat systemaattisten kokeilujen kautta tietoa elämästä 

(McNiff, 2007, s. 33). Taiteella ja tieteellä on siis samanlaisia tavoitteita ja siksi niiden 

yhdistäminen taideperustaisessa tutkimuksessa on luontevaa, ja sillä tavalla ne myös 

täydentävät toisiaan tehden tutkimuksesta kokonaisvaltaisempaa. Taide tutkimuksen 

lopputuloksena mahdollistaa myös sen, että tutkimus tulee suuremman yleisön tietoi-

suuteen ja tavoittaa siten enemmän tiedemaailman ulkopuolella olevia ihmisiä, jotka 

myös hyötyisivät tutkimuksesta. 

 
 
KAAVIO 1. Taideperustaisen toimintatutkimuksen syklisyys, jossa toimintatutkimuksen syk-
liin kuuluva toiminta on taiteellista työskentelyä. Jokelan ja Huhmarniemen, 2020, mallia mu-
kaillen. Kaavio: Tanja Mäkitalo, 2021. 

 

Taideperustainen toimintatutkimus on syklisesti etenevä tutkimus- ja keittämispro-

sessi, johon sisältyy tutkimusta pohjustava työ ja tutkimuksen organisointi, toiminnan 

suunnittelu, taiteellinen työskentely (interventio), tutkimusaineiston kerääminen, ai-

neiston analyysi ja reflektoiva tarkastelu sekä saavutettujen tutkimustulosten avulla 

seuraavien kehittämistavoitteiden määrittely (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 45). 

Tutkimussyklin vaiheet limittyvät toisiinsa ja niihin palataan, jotta tutkimusta ja sen 

toimintaa voidaan jälleen jatkokehittää. Jokela ja kollegat painottavat, että rajallinen 
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aika tutkielman tekemisessä on haasteena pitkän aikavälin toimintatutkimuksen jär-

jestämisessä tutkielman rajoissa. Tavallisesti taideperustainen tutkimus ja projektien 

kehittäminen vie vuosia ja koostuu kehityksen sykleistä, jotka ovat tyypillisiä toimin-

tatutkimukselle. (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 2015, s. 442.) Tutkielmassani toiminta-

tutkimuksen syklisyys ei voi toteutua täydellisesti, koska useiden syklien läpikäymi-

seen ei ole riittävästi aikaa. Yksi kehittämisen sykli tulee kuitenkin täyteen. Toiminnan 

kehittäminen jatkoa varten tulee ilmi tutkielmani pohdinnassa, jossa käyn läpi, mikä 

toiminnassa oli onnistunutta ja mitä tulisi kehittää, jotta toiminta olisi aidosti osallis-

tujien hyvinvointia tukevaa ja sitä edistävää.  

 

Taideperustainen tutkimus osana laadullisen tutkimuksen traditiota, on tapaustutki-

musta, ja kehittävää tutkimusta, jolla pyritään kohti käytännössä sovellettavaa ja uu-

deksi osaamiseksi muunnettavissa olevaa tietoa. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 45.) 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen pohjana toimii toimintatutkimus, johon kuuluu 

käytännön ongelmien tutkiminen ja ratkaisu toiminnan ja reflektion avulla. Niiden li-

säksi taideperustaiseen toimintatutkimukseen kuuluu taiteen toimintatavat, intentiot 

ja käytännöt. (Jokela ja Huhmarniemi, 2020, s. 42.) Taiteellinen toimintatutkimus myös 

eroaa perinteisen toimintatutkimuksen syklistä siten, että osana tutkimusaineistoa 

käytetään tutkimusprosessin myötä syntyneitä dokumentoituja taiteellisia tuotoksia 

(Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 45).  

 

Jokelan ja Huhmarniemen mukaan taideperustaista toimintatutkimusta voidaan tar-

kastella tutkimusstrategiana, eli tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonai-

suutena, joka ohjaa sekä teoreettisella että käytännön tasolla tutkimuksen menetel-

mien valintaa ja käyttöä (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 40). Taideperustainen tutki-

mus käsittääkin laajan skaalan tiedettä ja taidetta yhdistäviä tutkimusmetodeja, joiden 

kokoaminen yhteen riippuu aina käsillä olevasta tutkittavasta ilmiöstä. Ominaista tai-

deperustaiselle tutkimukselle onkin sen kyky aloittaa työskentely kysymyksillä ja 

suunnitella metodit tiettyä tilannetta varten, kun taas yleinen tapa humanistisissa tie-

teissä on sovittaa kysymys valittuun tutkimusmetodiin (McNiff, 2007, s. 33). Taidepe-

rustaisessa tutkimuksessa tarkoituksena on siis koota oma tutkimusmetodologia 
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useista eri metodeista sen mukaan, mikä käsillä olevaan tutkimuksen ilmiöön ja ongel-

maan soveltuu parhaiten. Tällä tavalla olen lähestynyt myös omaa tutkimustani. Tutki-

musongelma hahmottui jo tutkimuksen alussa, mutta tutkimusmetodien valinta tapah-

tui vasta myöhemmin, kun tutkimus ja sen lähtökohtana oleva työpaja alkoi muotou-

tua.  

 

Taideperustainen toimintatutkimuksen tavoitteena on usein muun muassa toimijoi-

den ja osallistujien voimaantuminen, identiteetin vahvistuminen, oppiminen sekä hy-

vinvoinnin tukeminen taiteellisen toiminnan avulla (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 

48). Yhteisöllisyys taideperustaisen tutkimuksen lähtökohtana tarkoittaa uutta tutki-

mismetodia ja tapaa ymmärtää ihmisten välisiä suhteita, spontaanisti syntyviä verkos-

toja ja yhteisiä pyrkimyksiä vastavoimana äärimmäiselle yksilöllisyydelle ja kulutuk-

selle. (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 2015, s. 435.)  

 

Tutkimuksessani on mukana TaPaMa-hanke, joten tutkimukseni on lähtökohtaisesti 

hankesuuntautunut toimintatutkimus, ja sen pyrkimyksenä on TaPaMa-hankkeen ta-

voitteiden mukainen toiminnan kehittäminen Särestöniemi-museolla. Tutkimukses-

sani pyrin taideperustaisen toimintatutkimuksen keinoin kehittävään tutkimustyöhön, 

jonka lopputuloksena on käytännössä sovellettavaa ymmärrystä ja tietoa, joka on 

muunnettavissa uudeksi osaamiseksi. Tämän tutkielman tutkimuksen asettelussa ja 

työpajan suunnittelussa ja toteuttamisessa haluan korostaa taiteen mahdollisuuksia 

olla ekologisesti kestävää käyttämällä työpajassa materiaaleja, jotka eivät ole luontoa 

kuormittavia ja jotka voivat hävitä takaisin luontoon. Kestävän kehityksen edistäminen 

onkin tavoitteena tiiviisti sidoksissa sekä soveltavan taiteen että kuvataidekasvatuk-

sen tutkimusintresseihin (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s 39). 
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4.2 Fenomenologinen analyysi ja teorialähtöinen tulkinta 

 

 Käytän tutkimukseni aineiston analysointiin laadullisia menetelmiä. Pirkko Anttilan 

(2005, s. 276) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkittavan ilmiön ym-

märtäminen, selittäminen, tulkinta ja soveltaminen. Siinä karakterisoidaan, luonneh-

ditaan, kuvaillaan tai tulkitaan ilmiötä, jolle on ominaista reflektiivisyys ja dialektisuus. 

Joten se useimmiten liittyy psyykkisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin.  

 

Keräämäni tutkimusaineisto käsittää kokemuksia ja toiminnan observointia, niistä kir-

joitettuja muistiinpanoja ja esseitä, sekä valokuvia. Fenomenologisen analyysin kautta 

pyrin löytämään aineistosta merkityksiä, minkä jälkeen tulkitsen analyysin pohjalta 

muodostunutta tietoa teorialähtöisesti. Keskeistä on aineiston läpikäyminen verraten 

sitä johonkin vallalla olevaan teoriaan. Tässä tutkimuksessa käytän luonnon, taiteen ja 

kulttuurin hyvinvointiteorioita tutkiakseni, vastaako aineistossa kerrotut kokemukset 

näihin teorioihin liitettyjä hyvinvointivaikutuksia. Analysoin myös työpajan onnistu-

mista fenomenologisen analyysin keinoin. Silloin olennaista on tutkijan oma kokemus 

ja havaintojen teko, jolloin tilanne ja tutkittava ilmiö, avautuvat tutkijalle aitoina ja mo-

nimuotoisina (Anttila, 2005, s. 329). Fenomenologinen analyysi pyrkii ilmiön tulkin-

taan, ymmärtämiseen ja merkityksenantoon (Anttila, 2005, s. 281). Tässä tutkimuk-

sessa aineisto ja siitä tehdyt tulkinnat saavat merkityksiä TaPaMa-hankkeen tavoittei-

den ja tutkimuksen teorian, sekä tutkijan oman pohdinnan kautta. Olennaista on ym-

märtää ilmiön luonne käyttäjän ja kokijan näkökulmasta (Anttila, 2005, s. 291).  

 

Laadullinen analyysi alkaa aineiston reflektiivisellä lukemisella, eli aineistoa luetaan 

useamman kerran, jotta se ja kaikki sen ulottuvuudet hahmottuvat lukijalle. Reflektii-

visen lukemisen tavoitteena on aineiston todellisen sisällön ymmärtäminen. (Anttila, 

2005, s. 276.) Analyysia tehdessäni tutustuin huolellisesti tutkimusaineistonani oleviin 

reflektioteksteihin, jotka työpajan osallistujat ovat työpajan synnyttämästä kokemuk-

sesta kirjoittaneet. Kävin aineistoa läpi etsien sieltä teemoja, toimijoita sekä toistuvia 

sanoja tai ilmaisuja. Tämän vaiheen aikana luin aineiston läpi monta kertaa samalla 
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poimien sieltä taustateorian ja tutkimukseni käsitteiden kannalta olennaisilta vaikut-

tavia asioita. Erotin aineistosta erilaisia tekijöitä ja teemoja. ja aineiston pohjalta muo-

dostuneita teemoja perustelen tutkimuskysymyksilläni. Analyysissäni teemoja muo-

dostui runsas määrä ja selkeyttääkseni niitä itselleni, yhdistelin suppeita teemoja laa-

jemmiksi pääteemoiksi. Jatkoin analyysia muotoilemalla analyysikysymyksiä, joiden 

avulla pyrin löytämään vastauksia aineistosta. Analyysikysymysten muodostamisessa 

käytin apuna aiemmin löytämiäni teemoja, taustateoriaa sekä tutkimukseni keskeisim-

piä käsitteitä, ja yhdessä ne rajasivat näkökulmaa sekä ohjasivat tekemiäni valintoja.  

 

Analyysissä on tulkinnan kannalta olennaista kontekstin ymmärtäminen eli se, miten 

asia tai ilmiö liittyy ympäristöönsä. Näin analyysi voidaan liittää laajempiin sosiaalisiin 

ja kulttuurisiin yhteyksiin. Tällöin voidaan kuvailla esimerkiksi sitä, millaisiin sosiaali-

siin yhteyksiin, instituutioihin, kulttuuripiirteisiin, ajankohtaan tai ympäristötekijöihin 

ilmiö liittyy. (Anttila, 2005, s. 277.) Tässä tutkimuksessa kontekstina on Reidarin jäljillä 

-työpajan suunnittelu, Särestöniemi-museo ja sen lokakuinen ympäristö, sekä TaPaMa-

hanke, joka kehittää taideperustaisia palveluja matkailuun.  

 

Laadullinen analyysi tapahtuu osittain päällekkäin aineiston keruun kanssa (Anttila, 

2005, s. 278). Jo työpajan aikana tein havaintoja työpajan sujumisesta ja sen onnistu-

misesta sekä pohdin jo alustavasti mahdollisia kehityskohtia, jotka tekisivät työpajasta 

toimivamman. Myös itse tutkija on osa kentällä kerättyä aineistoa ja siten myös osa 

analyysia. Kun tutkija on mukana luomassa prosessin kuvaukseen liittyvää aineistoa, 

hänen täytyy olla tietoinen mahdollisten omien tulkintojen erottamisesta tutkimus-

kohteiden näkemyksistä. (Anttila, 2005, s. 278.)  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla jotakin ilmiötä tarkasti, antaa il-

miön sisällöille tulkintoja, tehdä tutkittava asia ymmärrettäväksi, löytää ilmiöön sisäl-

tyviä merkityksiä, sekä kehittää aineistosta uutta teoriaa. (Anttila, 2005, s. 280.) Tär-

keää on myös ilmiön luonteen ymmärtäminen käyttäjän ja kokijan näkökulmasta (Ant-

tila, 2005, s. 291).  
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5 REIDARIN JÄLJILLÄ -TYÖPAJAN SYNTYMINEN 

5.1 Särestöniemen taide luonnon ja hyvinvoinnin näkökulmasta 

 

Särestöniemi-museo ja sen lähiympäristö taidetta ja luontoa yhdistävänä tilana oli 

otollinen toimintaympäristö taiteen ja luonnon synnyttämää hyvinvointia tutkivalle 

taideperustaiselle toimintatutkimukselle, sillä Reidar Särestöniemen taide ja Särestön 

luonnonympäristö ovat paikan keskeisintä ydintä. Särestöniemen elämäntyössä yhdis-

tyy luonto, taide ja kulttuuri, jotka jokainen toimivat hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. 

Niille yhteistä on myönteinen vaikutus elämän laatuun, onnellisuuteen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin, sekä osallisuuden tunteeseen (Capaldi ym., 2014, s. 1; Houni, 2019, s. 10; 

Tyrväinen, 2014, s. 7).  

 

Särestöniemen taiteen ja pohjoisen luonnon yhteys on voimakas. Särestössä luonto oli 

lähellä ja eläinmaailma tarjosi taiteilijalle virikkeitään jo hänen lapsuudestaan asti 

(Isomaa-James, 2013, s. 13). Luonto oli taitelijan elinehto ja taiteen tekemisen inspi-

raation lähde (Hautala-Hirvioja ym., 2008, s. 37). Särestöniemelle oli tuttu saamelaisen 

kansanperinteen ajatus ihmisen ja luonnon välisestä purkamattomasta siteestä (Iso-

maa-James, 2013, s. 15). Särestöniemi on itse kuvaillut suhdettaan ympäristöönsä seu-

raavasti:  

Mie samastan itteni jotenkin näihin maisemhiin, taihvaishiin ja ihmissiin ja 

luonthoon. Mie viihyn täälä, täälä miun on hyvä olla. (Ilvas & Särestöniemi, 

2000, s. 145)  

Särestöniemi vietti paljon aikaa luonnossa, ja hän tarkkaili jatkuvasti luontoa, sen muo-

toja, värejä ja pieniä yksityiskohtia (Särestöniemi, Norrmén, Didrichsen, Laczak & Did-

richsen, 2013 s. 36). Luonnossa koetut aistimukset inspiroivat taiteilijaa, ja niitä hän 

hyödynsi myös maalauksissaan. Samalla tavalla luonto voi toimia inspiraation ja hy-

vinvoinnin lähteenä muidenkin ihmisten arjessa niin kuin on ajatuksena Reidarin jäl-

jillä -työpajassa.  
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Särestöniemen taiteessaan elää huoli luonnon tilasta (Isomaa-James, 2013, s. 21) ja hä-

nen teoksissaan näkyy vahvasti myös posthumanistinen ajattelun tapa. Siinä ihminen 

ei ole muun luonnon vastakohta, eikä ominaisuuksiltaan ylivertainen ei-inhimilliseen 

verrattuna (Lummaa & Rojola, 2014b, s. 14). Taiteilija olikin voimakas luonnon puo-

lestapuhuja, ja otti osaa luonnon suojelemiseen sekä toiminnallaan että maalauksillaan 

(Salo & Hautala-Hirvioja, 2013, s. 25). Särestöniemen 1970-luvun teoksissa näkyy 

luonnonsuojeluteema, huoli Särestön ohi virtaavan Ounasjoen kohtalosta ja Lapin 

luonnon säilymisestä sekä pelko Lapin luonnonvarojen valjastamisesta tehokäyttöön 

(Särestöniemi ym., 2013 s. 39). Taiteilijan ensimmäisenä luonnonsuojeluaiheisena te-

oksena pidetään Hän opettelee punapilkullisten kalojen balladia nimistä maalausta, 

joka on vuosilta 1969–70 (Salo & Hautala-Hirvioja, 2013, s. 26). Maalauksessa Särestö-

niemi kuvaa kuinka Kemijoen Isohaaran rakentamisen jälkeen lohet eivät päässeet 

enää nousemaan Ounasjokeen. Siinä taiteilija on maalannut itsensä parrakkaana hah-

mona soittamassa balladia. (Hautala-Hirvioja ym., 2008, s. 133.) Taiteilija Reidar Säres-

töniemen lisäksi myös muille jokivarren asukkaille Ounasjoki oli tärkeä muun muassa 

kulkuväylänä. Joen tarkkailu ja keväisin koittava jäidenlähtö olivat tärkeä osa Särestön 

elämää. Ounasjokeen on 1950-luvulta lähtien suunniteltu rakennettavan useita voima-

laitoksia ja tekoaltaita, mihin Särestöniemi on kommentoinut vuonna 1972 seuraavaa: 

”Jos Ounasjoen elämä loppuisi, kevättä ei enää tule sillä lailla. Ja se on elinehto. Se on 

sisäistä elämistä.”. Särestöniemi otti kantaa Ounasjoen patoamissuunnitelmiin useilla 

luonnon suojeluaiheisilla teoksilla vuosina 1974 ja 1975, ja vuonna 1978 Särestöniemi 

osallistui joen valjastamista vastustavan Ounasjokitoimikunnan perustamiskokouk-

seen. Lopulta Ounasjoen suojelulaki hyväksyttiin vuonna 1983, kaksi vuotta Reidar Sä-

restöniemen kuoleman jälkeen. (Salo & Hautala-Hirvioja, 2013, s. 28–29.) 

 

Särestöniemi vastusti elämänsä aikana myös useita muita luontoa uhkaavia hankkeita, 

kuten Lokan tekoaltaan rakentamista, jonka alle jäi muun muassa Suomen suurin suo, 

Posoaapa (noin 30 000 hehtaaria), Lapin kyliä, hillasoita ja tammukkapuroja. Särestö-

niemi suri muuttamaan joutuneiden ihmisten kohtaloa, tuhottua maisemaa ja mene-

tettyjä koteja, ja maalasi niiden muistoksi teoksen Lapinkylä jää tekojärven alle (1973). 

(Salo & Hautala-hirvioja, 2013, s. 27.) 
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Särestöniemi oli huolissaan arktisen alueen ihmisistä ja heidän kulttuurinsa säilymi-

sestä, sekä vastusti Lapin metsien ja soiden kovakouraista käsittelyä (Hautala-Hirvioja 

ym., 2008, s. 135). Erityisesti hän oli huolissaan Lapin soista, joita silvottiin tekemällä 

ojituksia, ja otti asiaan julkisesti kantaa 1970-luvulla. Usein maalausten aiheena olivat-

kin suot ja jängät, joihin Särestöniemi voimakkaasti samaistui. Taiteilija koki myös koi-

vikkojen tuhoamisen huolestuttavana, ja se on innoittanut Särestöniemen lukuisiin nii-

den puolesta kantaa ottaviin koivikkomaalauksiin. Useiden muiden eläinten, kuten rie-

kon ja hylkeiden, rinnalla myös vainottu susi oli yksi Särestöniemen samaistumisen 

kohde, jota hän kuvasi erityisesti vuoden 1974 teoksissa Sudet laulavat viimeisen lau-

lunsa ja Viimeinen hukka, loppuunajettu. Maalauksessa susi on ajettu sukupuuton par-

taalle, ja Särestöniemi tunsi kokevansa saman kohtalon. (Salo & Hautala-Hirvioja, 

2013, s. 26–28.) 

 

Näen, että Särestöniemelle ominainen tapa vuorovaikuttaa luonnon kanssa, olla yhtey-

dessä luontoon ja suhtautua luontoon myötätuntoisesti on, Lumberin ja kollegoidensa 

(2017, s. 21) tutkimukseen perustuen, hyvinvointia tukeva. Särestöniemen teoksissa 

korostuu etenkin itse luonnon hyvinvoinnin tärkeys. Luonnosta kertova taide onkin 

merkityksellistä luonnon esteettisen arvottamisen kannalta, koska sillä on kyky vai-

kuttaa tapaan, jolla kohtaamme luonnon (Rannisto, 2007, s. 97). Särestöniemi pyrkikin 

luonnonsuojeluun kantaa ottavilla maalauksillaan vaikuttamaan siihen, että ihmiset 

ymmärtäisivät luonnon arvon ja sen suojelun tärkeyden. Teokset kuten Viimeinen 

hukka, loppuunajettu (1974) toimii edelleen muistutuksena ihmisen kykeneväisyy-

destä sekä luonnon tuhoamiseen että sen suojeluun. Se olikin työpajan aikana Särestö-

niemi-museossa esillä olleen näyttelyn yksi avainteoksista, joka toimi luonnonsuoje-

lusta käydyn keskustelun herättäjänä. 

 

 

5.2 Reidarin jäljillä -työpajan suunnittelu 

 

Reidarin jäljillä -työpajaa alettiin suunnitella, kun alkuperäinen tutkimukseni kohteena 

ollut Kautokeinoon sijoittuva projekti peruuntui yhteystyöongelmien vuoksi. Uuden 
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projektin ja työpajan suunnittelussa oli mukana TaPaMa-hankkeen taitelija-tutkija 

Tanja Koistinen, jonka kanssa ideoimme Särestöniemi-museon sisältöön ja ympäris-

töön sopivan työpajan teemoja ja toimintaa. Oma kiinnostukseni taiteen, luonnon ja 

hyvinvoinnin yhdistämisestä antoi idean työpajaan, jonka suunnittelussa lähtökohtana 

oli se, millainen taideperustainen työpaja lisää hyvinvointia sen osallistujissa.  

 

Taide, luonto ja hyvinvointi ovat tutkimusaiheina kiinnostavia ja ajankohtaisia, ja kiin-

nostus niitä kohtaan onkin noussut viime vuosina. Etenkin keskellä suunnitteluproses-

sia puhjennut COVID-19 koronaviruspandemia on lisännyt ihmisten kiinnostusta luon-

toalueiden hyödyntämiseen heidän hyvinvointinsa tukemisessa. Keväällä 2020 COVID-

19 sai Suomen, muun maailman ohella, sulkeutumaan, ja sen seurauksena museot, ku-

ten Särestöniemi-museo, suljettiin määrittelemättömäksi ajaksi. Maaliskuussa 2020 

museoon suunniteltu vierailu siis peruuntui, ja yhdessä museon henkilökunnan kanssa 

teimme päätöksen siirtää työpajan pilotointiajankohta syksyyn 2020 ja museovierai-

lun saman vuoden kesään. COVID-19 hidasti työpajan toteutumista, mutta suunnitte-

lulle oli aikaa. Pandemia kuitenkin vaikutti työpajan toteutumisen lisäksi lähes koko 

tutkimusprosessiin. Se aiheutti ahdistusta, mikä omalta osaltaan vaikutti tutkimustyön 

etenemiseen, ja siitä johtuvat takaiskut saivat ajoittain tuntemaan turhautumista koko 

prosessia kohtaan. 

 

Tilanteen muuttumista odottaessani tutustuin tarkemmin Reidar Särestöniemen per-

soonaan, luontosuhteen ja taiteeseen, ja lähdin kokoamaan tutkielmani teoriataustaa, 

joka koostuu luonnon ja taiteen tutkituista hyvinvointivaikutuksista. Luonnossa olo ja 

taide sekä sen tekeminen olivat alusta asti oleellisia elementtejä hyvinvoinnin edistä-

misessä Reidarin jäljillä -työpajan kautta. Luonnolla on useita ihmisen hyvinvointia ja 

terveyttä edistäviä vaikutuksia kuten muiden muassa Tyrväinen (2014, s. 3) ja Lumber 

(2017) kollegoineen ovat tutkineet. Tyrväisen (2014, s. 6) mukaan esimerkiksi luon-

nossa liikkuminen, vihreän ympäristön tarjoamat esteettiset elämykset ja sen rentout-

tava vaikutus tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä, kohottavat mielialaa ja vähentä-

vät stressiä, sekä tarjoavat mahdollisuuden rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Lum-

ber kollegoineen (2017, s. 21) on havainnut, että luonnossa kävely ja luonnon kanssa 
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vuorovaikuttaminen ovat omiaan lisäämään merkittävissä määrin ihmisten hyvinvoin-

tia ja yhteyttä luontoon. Tutkimukseni kannalta on siis perusteltua, että hyvinvoinnin 

syntymisen lähtökohtana on luonnonympäristössä toimiminen ja luonnonelementtien 

kanssa vuorovaikuttaminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpajan aikana osal-

listujat keräävät luonnonmateriaaleja, joita sitten myöhemmässä vaiheessa työstävät 

osana luonnonympäristössä tapahtuvaa taiteellista toimintaa. 

 

Tutkimusten mukaan taiteella onkin luonnon kanssa vastaavanlaisia hyvinvointia tu-

kevia ominaisuuksia. Liikasen (2010, s. 27) mukaan taideperustaisella toiminnalla voi-

daan tukea fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteella on myös positiivi-

sia vaikutuksia elämän laatuun, onnellisuuteen ja hyvän elämän kokemiseen sekä mie-

lenterveyteen (Houni, 2019, s. 10). Pidän siten perusteltuna, että yhdessä luonto ja 

taide muodostavat kokonaisuuden, jonka ominaisuudet mahdollistavat ihmisen hyvin-

voinnin edistämisen varsin monipuolisesti sekä yksilö että yhteisön tasolla. Rannisto 

(2007, s. 82) kuvailee ihmisen kokemusta luonnon ja taiteen kohtaamisessa olevan ha-

vaittavissa samankaltaisuutta. Ihminen voi tuntea samankaltaista yhteenkuuluvuutta 

ja yhteisymmärrystä luonnonympäristössä sijaitsevassa mielipaikassaan kuin itselleen 

merkityksellisen taideteoksen äärellä. Tutkimukseni kannalta Ranniston kuvailema 

taiteen ja luonnon kohtaamisen samankaltaisuus on kiinnostavaa, ja tutkimuksen läh-

tökohtina sekä työpajan teemoina ne tukevat toinen toisiaan. 

 

Työpajan toiminnan luonne nousi Reidar Särestöniemen luontosuhteesta, tavasta tut-

kia luontoa ja olla osa sitä, missä näkyy vahvasti hänen yhteytensä Lapin luontoon ja 

sen eläimiin. Työpajan teemoiksi haluttiin nostaa hyvinvoinnin ja taiteen rinnalle, 

luontosuhde, luonto ja luonnonsuojelu, jotka olivat Särestöniemelle tärkeitä arvoja. 

Työpajan kantava ajatus lähti Särestöniemen eläinmetaforista ja hänen luontosuhtees-

taan, jossa näkyy posthumanistinen ajattelutapa eli ihmisen näkeminen osana luonnon 

muodostamaa kokonaisuutta. Koko Särestöniemen tuotannossa kuvastuu hänen voi-

makas luonnontajunsa, ja itsensä kokeminen osana kosmista liikettä. Hänelle luonnon 

tutkiminen olikin osa myös itsensä tutkimista. (Hautala-Hirvioja ym., 2008, s. 33.) Rei-

dar Särestöniemen ystävän Brita Polttilan (1985, s. 91) mukaan Särestöniemen meta-

forien alkuperä nousi pohjoisen luonnosta, jossa eli tietoisuus ihmisten, eläinten ja 
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muun luonnon kohtalonyhteydestä. Särestöniemi koki samaistuvansa maan ja veden 

eläimiin, sekä toisinaan hän koki itsensä jängäksi, kuten hän on kuvannut itsensä teok-

sessa Punapartainen jänkä, 1970 (Polttila, 1985, s. 91). Tämä kohtalonyhteys näkyy 

Särestöniemen taiteessa siten, että maa, eläimet, kasvit ja ihmiset osin sulautuvat toi-

siinsa ja ovat yhtä. Samankaltaista ihmisen sulautumista osaksi muuta luontoa tavoi-

teltiin myös Reidarin jäljillä -työpajassa, jossa pyrittiin vahvistamaan työpajan osallis-

tujien luontosuhdetta paikkasidonnaisen taiteen keinoin. 

 

Työpajan suunnitteluvaiheessa pohdimme työpajan sisältöä ja työpajassa syntyvien te-

osten mahdollisia aiheita tutustumalla Särestöstä ja Särestöniemen elämästä jaettuihin 

narratiiveihin ja paikan historiaan. Ideat syntyivät Särestöniemen metaforista ja erityi-

sestä luontosuhteesta. Ajatuksena oli muun muassa eläinveistoksen toteuttaminen 

ryhmänä, luontoon tutustuminen ja sen tallentaminen eri tavoin sekä asusteen tekemi-

nen kuvastamaan omaa luontosuhdetta. Mahdollisia ryhmätyönä toteutettavia teosai-

heita olivat Särestöniemelle tärkeät eläinmetaforien hahmot, karhu, hylje, ilves, riekko 

ja kalat, ja materiaalina olisi tällöin voitu hyödyntää pajua suurikokoisen pajuveistok-

sen toteuttamiseen.  

 

Heinäkuussa 2020 vierailimme Särestöniemi-museossa, ja sen aikana tutustuimme 

museoon ja sitä ympäröivään luontoon sekä sen tarjoamiin materiaaleihin eli Särestön 

alueen fyysisiin ja visuaalisiin ulottuvuuksiin. Tapasimme museon henkilökunnan ja 

esittelimme heille alustavat ideat. Yhdessä päädyimme asusteen tekemiseen työpajan 

aiheena, sillä se mahdollisti juuri oman henkilökohtaisen luontosuhteen pohtimisen ja 

yksilöllisemmän työskentelyn. Päätökseen vaikutti myös se, että alun perin kaavaillun 

pitkänviikonlopun sijaan työpajaan saatiin varattua vain kaksi päivää meno- ja paluu-

matkoineen, jolloin suuritöinen ja -kokoinen veistos olisi ajallisesti haastava toteuttaa. 

Tämä johtui siitä, että Särestöniemi-museo on sunnuntaisin kiinni, joten aluksi kaa-

vailtu pitkäviikonloppu ei olisi sen vuoksi ollut mahdollinen.  

 

Työpajan käytännönsuunnitteluun vaikuttivat myös aiemmin COVID-19 koronavirus-
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pandemian aikana voimassa olleet kokoontumisrajoitukset, joiden vallitsemisesta syk-

syllä 2020 ei ollut varmuutta. Pandemian luomat epätavalliset olosuhteet aiheuttivat 

sen, että suunnittelussa piti ottaa huomioon mahdolliset rajoitukset kokoontumisen 

suhteen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että mahdollisten työpajapilottiin osallistu-

jien määrä olisi rajallinen, kun vain kymmenen hengen kokoontumiset olivat sallittuja. 

Osallistujien löytäminen työpajan testiryhmäksi oli myös yksi korona-ajan tuomia 

haasteita. Oli epävarmaa, onko kansainvälisiä opiskelijoita tulevana lukuvuonna lain-

kaan. Tutkimukseen etsittiin aluksi matkailututkimuksen kansainvälisiä opiskelijoita, 

mutta aloittavia kansainvälisiä opiskelijoita oli kyseisenä syksynä vain kaksi. Osallistu-

jia etsittiin seuraavaksi yliopiston vaihto-opiskelijoista, joita ilmoittautui työpajapilot-

tiin yhteensä kolme. Loput pilottiin osallistujat päädyttiin etsimään kuvataidekasva-

tuksen opiskelijoista näillä saatesanoilla:  

Särestöniemi-museon historiallisessa ympäristössä järjestetään kaksipäi-

väinen taidetyöpajakurssi 2.–3. lokakuuta. Työpajan aikana tutustutaan 

lappilaisen taiteilijan Reidar Särestöniemen taiteeseen ja elämänfilosofi-

aan, sekä toteutetaan ympäristötaideteokset luonnonmateriaaleja hyödyn-

täen. Työpajan teemoina on hyvinvointi, luontosuhteen kehittäminen sekä 

näkökulma ihmisen, luonnon ja eläinten tasavertaisesta asemasta maail-

massa. Työpaja on osa TaPaMa -hankkeen pilotointivaihetta. TaPaMa -

hankkeessa paikalliset taiteilijat suunnittelevat kulttuurisesti kestäviä tai-

deperustaisia palveluja matkailun käyttöön. 

 

Taiteen tekeminen on merkittävää kulttuurisen kestävyyden edistämisessä, sillä on ha-

vaittu, että taide toimii kulttuureja uudistava ja vahvistava tekijä (Härkönen ym., 2018, 

s. 1). Kulttuurisesti kestävä kehitys pyrkii vastaamaan myös ekologisiin ongelmiin 

(OPH, 2021). Siksi työpajaa suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota taiteen tekemisen 

materiaalien ekologisuuteen. Lähtökohtana oli, että työpajassa toteutettu taide koos-

tuisi luonnonmateriaaleista niin, että se saattoi hajota takaisin luontoon sitä kuormit-

tamatta. Paikkasidonnainen taideteos toteutetaankin yleensä paikalta löytyvistä (luon-

non)materiaaleista. (Jokela ym., 2006, s. 2.3.) Työpajaa suunniteltaessa pohdittiin 

myös vesi-, kasvi- ja temperavärien käyttöä, jotta taiteen tekemisen materiaalit olisivat 

mahdollisimman ekologisia ja ympäristöystävällisiä. Lopullisessa työpajassa niitä ei 
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KUVA 1. Tutustuminen vanhan Särestön pihapiiriin ja galleriaan. Kuvat: Tanja Mäkitalo, 
2020. 

kuitenkaan käytetty vaan siinä keskityttiin juuri luonnonmateriaalien työstämiseen. 

Luonnon suojelu ja ekologinen sekä kulttuurinen kestävä kehitys koettiin työpajassa 

tärkeänä siksikin, että Särestöniemelle luonnon suojeleminen oli tärkeää, ja teoksis-

saan hän ottaa usein kantaa luonnonsuojeluun. 

 

 

5.3 Hyvinvointiin tähtäävää toimintaa taiteen ja luonnon äärellä  

 

Viikonlopun aikana järjestetty kaksipäiväinen työpaja alkoi tutustumalla Särestön alu-

eeseen ja sen historiallisiin rakennuksiin sekä museossa esillä olleeseen Reidar Säres-

töniemen taidetta esittelevään näyttelyyn. Vanhan Särestön ympäristö muistuttaa 

menneestä ajasta ja omavaraisesta elämäntavasta, jolloin ihminen ja muu luonto olivat 

vahvasti yhteydessä toisiinsa. Museo ja sen yhteyteen suunniteltu työpaja aitoina op-

pimisympäristöinä ja tilanteina mahdollistavat kulttuurisesti kestävien valintojen te-

kemisen sekä laajentavat kulttuurin tuntemusta (Härkönen, 2021, s. 122). Museossa 

osallistujille kerrottiin Reidar Särestöniemen tavasta tehdä taidetta, ja hänen voimak-

kaasta luonnontajustaan, syvästä suhteestaan ympäröivään luontoon ja eläimiin, joka 

kuvastuu hänen koko tuotannostaan (Hautala-Hirvioja ym., 2008, s. 33), ja mistä hän 

ammensi inspiraatiota taiteeseensa.  
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Galleriassa nähtävä Viimeinen Hukka – Hätä arktisen luonnon puolesta -näyttely herätti 

osallistujia keskustelemaan luonnosta ja sen suojeluntarpeesta. Esillä olleet Särestö-

niemen teokset puhuivat luonnonsuojelun ja eläinten puolesta, mutta mukana oli myös 

Särestöniemelle tyypillisiä omakuvia, joissa hän identifioi itsensä luonnon eläimiin. 

Näyttelyn avainteos Viimeinen hukka, loppuunajettu (1974), joka esittää sutta suku-

puuton partaalla, herätti keskustelua ympäristöhuolesta. Avasimme Huhmarniemen 

kanssa teosten taustoja ja samalla Särestön sekä Lapin historiaa muun muassa suden-

kaadon, jokien patoamisen ja muiden ympäristöongelmien osalta. 

 

 

KUVA 2. Reidar Särestöniemi, Viimeinen hukka, loppuunajettu, 1974. Kuva: Särestöniemi-mu-
seo. 
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Kun museoympäristöön ja taiteilijaan sekä hänen luontosuhteeseensa oli tutustuttu, 

taiteen, paikan historian ja tarinoiden muodossa, osallistujat päästettiin kulkemaan va-

paasti Särestöä ympäröivässä luonnossa. Heitä ohjastettiin etsimään itselle hyvältä, 

mukavalta ja omalta tuntuva paikka, mahdollisesti kuvaamaan tuo paikka, ja kerää-

mään samalla luonnonmateriaaleja. Luonnossa ”omaan paikkaan” hakeutuminen edes-

auttaa syvän luontoyhteyden kokemuksen syntymistä (Rannisto, 2007, s. 86). 

 

Luonnossa liikkuessa tarkoituksena oli hyödyntää kaikkia aisteja, jotta kokemus olisi 

mahdollisimman kokonaisvaltainen. Luonnon kauneutta ihastellaan usein silmin, 

mutta se tarjoaa erilaisia kokemuksia myös muille aisteille. Luonnon aistiminen ja sen 

kanssa vuorovaikuttaminen lisäävät yhteyttä luontoon, mikä tukee myös hyvinvointia 

(Capaldi ym., 2014, s. 1; Lumber ym., 2017, s. 21). Särestöniemi itse teki hyvin usein 

kävelyretkiä metsiin ja jängille sekä vaelluksia tuntureille tavoitteenaan löytää luon-

nosta värit. Tunturin juurella kasvava punaiseksi ruskan värjäämä varvikko, valtavan 

sävykäs sammal tunturikivien pinnalla, ja lahonneet kelopuut olivat Särestöniemen vä-

rien lähteitä. (Hautala-Hirvioja ym., 2008, s. 71.) Särestöniemen ystävä Brita Polttila 

(1985, s. 155) kuvailee hänen toimintaansa seuraavasti:  

Retkillään hän pyydysti ja poimi, tunnusteli sormin, nuuhki ja työnsi tas-

kuunsa värejä, milloin kaarnanpalan, tuohen, käävän tai kivien muodossa. 

Kun hän syventyi johonkin väriin, seisoi avaran maiseman edessä vaiti, pää 

hiukan kallellaan, minusta tuntui, että hän myös kuunteli värejä, että hän 

kaikilla aisteillaan, koko intensiteetillään oli itse väri.  

Työpajassa osallistujia kehotettiin kiinnittämään huomiota tuoksujen, äänien ja muo-

tojen lisäksi väreihin samaan tapaan kuin Särestöniemi itse tapasi retkillään tehdä. 

 

Ensimmäisen päivän lopuksi keräännyimme kaikki yhteen keskustelemaan siitä, mil-

laisia paikkoja jokainen oli löytänyt, ja miksi paikka tuntui kiinnostavalta ja hyvältä. 

Paikan valinnassa esille nousi sen tuoma turvallisuuden tunne ja mukavuus, mutta 

myös paikan kauneus tai karuus. Ranniston (2007, s. 86) mukaan omalta tuntuva 

paikka voi löytyä voimaa symboloivan järkälemäisen kivenlohkareen vierestä, turval-

lisuuden tunnetta huokuvan suuren puun alta tai rannalta rauhoittavan vesinäkymän 
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ääreltä. Myös osallistujan oma mieliala on voinut vaikuttaa siihen, minkälaisia ominai-

suuksia hän kulloinkin hakee luonnosta (Rannisto, 2007, s. 86). Ihmiset kokevat ja tul-

kitsevat ympäristöä omista kulttuurisista lähtökohdistaan, ja myös sen huomioiminen 

on olennaista kulttuurisen kestävyyden kannalta. Yhteys ja emotionaalinen suhde 

luonnonympäristöön ovat omiaan synnyttämään empatiaa ja halua toimia ympäristön 

hyväksi. (OPH, 2021.) 

 

Osallistujat kertoivat kokeneensa luonnossa aivan uusia aistimuksia. Kuten täydellistä 

hiljaisuutta, rauhantunnetta ja uusia miellyttäviä tuoksuja. Tuntui eriltä kuin ennen, 

hyvällä tavalla. Osalle metsäinen luonto oli hyvin vieras ja aluksi jopa pelottava, kun 

lappilaisiin metsiin ei ympäristönä ollut tottunut. Ranniston (2007, s. 86) mukaan voi 

olla vaikeaa avautua ja muodostaa suhde luonnonympäristöön, joka on itselle vielä vie-

ras. Tuttu paikka luonnossa sen sijaan koetaan usein turvalliseksi ja luotettavaksi, 

koska ympäröivän maailman muuttuessa se säilyy samana (Rannisto, 2007, s.88). Työ-

paja oli kuitenkin rakentunut niin, että oman paikan oli saanut valita ja tutustua siihen 

jo edellisenä päivänä, joten työpajan toisena päivänä se oli jollain tavalla jo tuttu, eikä 

enää niin vieras ja pelottava. 

 

Olin koonnut työpajaa varten yhteen kuvia ja lyhyitä englanninkielisiä artikkeleita kos-

kien Särestöniemeä ja hänen taidettaan Särestöniemestä kertovasta teoksesta Harvoin 

lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille (Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiö, Rovanie-

men taidemuseo, Hautala-Hirvioja, Kuusikko, Ylimartimo, Reinikainen ym., 2013). En-

simmäisen päivän iltana mökkimajoituksessa osallistujat saivat perehtyä niiden avulla 

Särestöniemeen vielä lisää. Vastaavanlaista materiaalia voisi tarjota matkailupalve-

luun osallistuville museovieraille jo ennen museolle saapumista. 

 

Seuraavana päivänä työpaja jatkui niin, että osallistujat saivat luoda löytämistään ma-

teriaaleista asusteita tai jotain koristamaan valitsemaansa paikkaa. Paikkasidonnai-

selle taiteelle tyypillisesti teos toteutetaan paikalta löytyvistä materiaaleista (Jokela 

ym., 2006, s. 2.3).  Työskennellessään heillä oli tilaisuus pohtia, miten he halusivat tulla 

kuvatuksi omassa paikassaan. Niille osallistujille, jotka eivät aiemmin olleet juurikaan 
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KUVA 3. Luonnon materiaalien kanssa työskentelyä. Kuvat: vas. Tanja Mäkitalo, 2020, oik. 
Arna Maríudóttir Auðunsdóttir, 2020. 

tehneet taidetta, oli vaikeaa ajatella tekevänsä jotain luonnossa saatavilla olevista ma-

teriaaleista. Taiteelle tyypillinen spontaani kokeilevuus ja käsillä tekeminen oli silloin 

haastavaa, vaikka työpaja oli pyritty järjestämään sellaiseksi, että siihen osallistumi-

nen olisi mahdollista myös niille, joille taiteen tekeminen ei ole ominta. Taiteelle tyy-

pillisesti se vaatii tekijältään kuitenkin aina jonkinlaista heittäytymistä ja uskallusta 

kokeilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän viimeisenä osana otimme Huhmarniemen kanssa valokuvat jokaisesta osallis-

tujasta, sillä työpajan yhtenä tarkoituksena oli pilotoida matkailijoille tuotettavaa pal-

velua, jossa valokuvaaja ottaa matkailijoista muistoksi mukaan saatavan valokuvan. 

Valokuvia ajatellen olimme tuoneet mukanamme syksyn sävyihin sopivia vaatteita, 

joita kuvaa varten sai lainata. Valokuvaamisen aikana tapahtunutta toimintaa voisi 

luonnehtia ympäristöperformanssiksi. Ympäristöperformanssissa valokuvauksella 

onkin keskeinen rooli performanssin taltioinnissa (Thornes, 2008, s. 398). Luonnon-

ympäristössä toteutettavassa performanssissa korostuu erityisesti ihmisen yhteys 

luontoon, kun taiteilija samaistaa itsensä paikkaan ja tilallistaa sen esimerkiksi pelkällä 

läsnäolollaan (Jokela ym., 2006, s. 5.3). Kuvaamisen lomassa keskustelimme osallistu-

jien kanssa heidän suhteestaan valittuun paikkaan. Tilanne kuvattavan ja kuvaajan vä-

lillä on hyvin intiimi, ja jotta kokemuksesta saataisiin mielekäs, oli kuvaajana oltava 

hyvin sensitiivinen. Toisen ihmisen luontosuhteen kuvaaminen on hyvin henkilökoh-

taista, ja siinä mennään tavallaan toisen ihmisen omaan maailmaan. Yksi tärkeäksi 

noussut keskustelun aihe oli itse valokuvattavana olo, ja se, millaisia tunteita se herätti 
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KUVA 4. Muotokuvien ottoa ja keskusteluhetki. Kuvat: Tanja Mäkitalo, 2020. 

osallistujissa. Performanssissa korostuukin luontoyhteyden lisäksi henkilökohtaiset 

kokemukset, teot, ymmärrys ja tunteet (Thornes, 2008, s. 393–394). 

 

 

Pitkän päivän lopuksi oli vielä pieni hetki aikaa keskustella työpajasta kokemuksena ja 

sen herättämistä ajatuksista ennen kuin paluumatka koitti. Ideaalitilanteessa aikaa 

olisi ollut pidemmälle keskusteluhetkelle, jonka aikana olisi voitu järjestää keskustelu-

mainen haastattelu koskien tutkimukseni aihetta. Seuraavalla viikolla osallistujat sai-

vat tehtäväksi vastata laatimiini kysymyksiin koskien muun muassa heidän kokemus-

taan, työpajan toteutusta, museon toimintaa työpajassa sekä luovaa työskentelyä luon-

nonympäristössä. Kysymysten pohjalta muodostui aineistona toimivat työpajan sisäl-

töä reflektoivat tekstit. 

 

 

5.4 Aineiston keruu 

 

Työpajatoimintaa koskeva aineisto kerättiin lokakuussa 2020 pidetyn kaksipäiväisen 

työpajan yhteydessä. Kohteena olivat matkailijoiden roolissa toimivat Lapin yliopiston 

opiskelijat, jotka olivat lähtöisin Islannista, Alankomaista, Yhdysvalloista ja Suomesta. 

Työpajatoiminnan aikana kerätyn aineiston lisäksi tutkimusaineistona toimii toimin-

tatutkimuksen suunnittelu. Myös tutkija on itse osa kentällä kerättyä aineistoa, ja tut-

kijana minun tulee olla tietoinen omien tulkintojeni erottamisesta tutkimuskohteiden 
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näkemyksistä. (Anttila, 2005, s. 278.) Osana tutkimusaineistoa käytetään myös tutki-

musprosessin myötä syntyneitä dokumentoituja taiteellisia tuotoksia, jotka kuvaavat 

osallistujien suhdetta luontoon.  

 

Aineiston dokumentointi sisältää toiminnan taltioimista videoin ja valokuvin, osallis-

tujien kirjoittamia toimintaa reflektoivia tekstejä sekä toiminnasta tehtyjä havaintoja 

ja muistiinpanoja. Aineiston keruu koostui eri metodeista, sillä sekä taideperustainen 

tutkimus että toimintatutkimus ovat molemmat tutkimusstrategisia lähestymistapoja, 

jotka voivat käyttää ja yhdistellä erilaisia tutkimusmetodeja. Taideperustainen tutki-

mus käsittää erilaisia tiedettä ja taidetta yhdistäviä tutkimusmetodeja, joiden yhteen 

kokoaminen riippuu aina tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Työpajapilotin osallistujien kirjoittamat toimintaa reflektoivat tekstit ovat osa aineis-

toa, josta tutkin, millaisia hyvinvointia tukevia mahdollisuuksia luonnonympäristössä 

järjestetyllä taideperustaisella matkailupalvelulla on. Pohdin, onko työpaja tuottanut 

osallistujille hyvinvointia siten ja niiden prosessien kautta kuin teoriana käyttämissäni 

hyvinvointi tutkimuksissa kuvaillaan. Reflektiotekstit ja omat muistiinpanoni ovat ai-

neisto, joiden kautta selvitän, kuinka työpaja on onnistunut, ja miten sitä tulisi kehittää 

jatkoa varten. Teksteissä osallistujia pyydettiin pohtimaan kokemustaan vastaamalla 

13 kysymykseen. Kysymykset oli jaoteltu neljään eri osioon, jotka ovat a) luonnon hy-

vinvointivaikutukset taiteen kautta, b) työpajatoiminta suhteessa Särestöniemi-muse-

oon, c) työpajatoiminnan konkreettiset järjestelyt, ja d) työpajakokemus. Osassa teks-

tejä kuvaillaan omia kokemuksia, tuntemuksia ja omaa taiteellista prosessia melko tar-

kasti, kun toisissa teksteissä pohdinta jää vähäisemmäksi. 

 

Kysymykset: 

 

A) Luonnon hyvinvointivaikutukset taiteen kautta 

1. Miten koet luovan työskentelyn ja käsillä tekemisen luonnossa ja luonnonmateriaa-

leista tukeneen hyvinvointiasi ja virkistymistäsi? 

2. Mitä koet taiteen tekemisen luonnossa tuoneen lisää luonnon ympäristössä oloon? 
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3. Mitä taiteen tekeminen luonnossa toi lisää tapaasi havainnoida ympäristöä eri ais-

tein? 

4. Mitä yhdessä tekeminen ja oleminen toi lisää ympäristön kokemiseesi? 

 

B) Työpajatoiminta suhteessa Särestöniemi-museoon 

1. Miten tieto Reidar Särestöniemen taiteesta, persoonasta ja elämästä vaikutti toi-

mintaasi työpajassa? 

2. Miten metsässä työskentely auttoi ymmärtämään Särestöniemen taidetta? 

3. Miten Särestöniemi-museon sisältö voisi tukea luonnosta saatavaa hyvinvointia? 

 

C) Työpajatoiminnan konkreettiset järjestelyt 

1. Mikä oli parasta? 

2. Mikä toimi hyvin? 

3. Miten toimintaa voitaisiin parantaa? 

 

D) Työpajakokemus 

1. Mitä opit luonnon ympäristössä työpajatoiminnan kautta? 

2. Mitä ajatuksia ja tunteita työpajatoiminta herätti? 

3. Onko jotain mitä haluaisit ottaa vielä esille? 

 

Kysymykset muodostuivat käyttämieni käsitteiden ja laatimieni tutkimuskysymysten 

pohjalta, sekä TaPaMa-hankkeen tavoitteiden tarkastelusta suhteessa Särestöniemi-

museoon. Kysymysten perusteella pyrittiin saamaan tietoa työpajan aikana synty-

neistä kokemuksista, tuntemuksista ja käsityksistä, sekä saamaan työpajan järjestelyjä 

ja toimintaa koskevaa palautetta sekä parannusehdotuksia. 
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Määrällisesti aineisto ei ole kovin laaja. Osallistujien reflektiotekstejä on yhteensä seit-

semän kappaletta, ja ne ovat kolmesta yhdeksään sivua pitkiä. Lisäksi yhteisistä kes-

kusteluista tallennettiin noin 30 minuuttia videomateriaalia. Valokuvia työpajasta ker-

tyi runsaasti, ja sain käyttööni myös yhden osallistujan työpajan aikana ottamat valo-

kuvat. Lisäksi jokaisesta osallistujasta otettiin tutkimukseen liittyvää taidenäyttelyä 

varten useita valokuvia, joista yhteensä 12 valittiin esitettäväksi. Yksi osallistuja päätti, 

ettei halunnut kuvaansa esille näyttelyyn. 

 

Tutkijan rooli yhteisössä, jota havainnoidaan, voi olla Eskolan ja Suorannan mukaan 

monenlainen. Tutkija voi osallistua aitoihin kenttätilanteisiin ja olla mukana toimin-

nassa tai tehdä havaintoja tilanteesta ja toiminnasta ulkopuolisena tarkkailijana. (Es-

kola & Suoranta, 1998, s. 73.) Alun perin, kun tutkimusta ja työpajaa suunniteltiin, oli 

tarkoitus, että olisin ulkopuolinen tarkkailija ja havainnoija samalla, kun Huhmarnie-

mellä olisi tehtävänään työpajan ohjaaminen ja ryhmän mukana toimiminen. Vaikka 

Huhmarniemi toimikin pääasiallisena ohjaajana, olin itse myös mukana työpajan toi-

minnassa muun muassa auttamalla työpajan osallistujia, joiden oli vaikea orientoitua 

tehtävään. Lisäksi toimin toisena valokuvaajana, kun otimme osallistujista työpajan 

lopputuloksena syntyviä muotokuvia. Pyrkiessäni toimimaan myös havainnoijan roo-

lissa, kuljin eri puolilla Särestöä etsimässä alueelle levittäytyneitä osallistujia. Tutki-

muksen tekemisen ja toiminnan tarkkailun kannalta ongelmaksi osoittautuikin alueen 

laajuus, jolle osallistujat olivat levittäytyneet, sillä heitä oli vaikea löytää ja saatoimme 

välillä kulkea ristiin toisiimme törmäämättä. 

 

Työpajan aikana tai mahdollisesti sen lopussa oli tarkoitus tehdä avoin ja keskusteleva 

haastattelu työpajan herättämistä ajatuksista. Aikaa oli kuitenkin rajallisesti ja pelkäs-

tään muotokuvien kuvaaminen vei työpajan lopusta niin paljon aikaa, että lopulta pi-

dimme vain lyhyen yhteisen keskusteluhetken, joka videoitiin. Varsinaiset haastattelu-

kysymykset, jotka esittelin tässä luvussa, saivat toimia pohjana osallistujien myöhem-

min kirjoittamille reflektoiville teksteille. 
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5.5 Reidarin jäljillä -näyttely 

 

Tässä tutkimuksessa taiteellista työskentelyä sovellettiin tutkimusaineiston keräämi-

seen siten, että taide toimi työpajan osallistujien toiminnan lähtökohtana ja työpajan 

lopputuloksena, ja siten samalla osana tutkimusaineistoa. Taiteen merkitys näkyy ai-

neistossa osallistujien reflektioteksteissä tärkeänä osatekijänä luonnon sekä taiteen 

tuoman hyvinvoinnin saavuttamisessa. Tutkimuksessani pyrittiin tutkimaan sana-

tonta, aistillista ja ruumiillista tietoa sekä kokemuksia, joiden tutkimus nähdään taide-

perustaiselle tutkimukselle ominaisina keinoina ja sen erityisinä vahvuuksina (Jokela 

& Huhmarniemi, 2020, s. 42). Taiteen tekeminen antoi mahdollisuuden olla yhteydessä 

luontoon tavallista moniaistisemmin ja kokea luontoa kokonaisvaltaisemmin kuin 

pelkkä luonnossa olo mahdollistaisi. Kehollinen ja aistillinen työskentely omalta osal-

taan lisäsi osallistujien yhteyttä luontoon, herätti ajatuksia omasta luontosuhteesta, ja 

teki toiminnallisuutensa ansiosta luonnossa olemisesta tavallista vuorovaikutteisem-

paa.  

 

Työpajassa pyrittiin luonnonympäristössä tapahtuvalla taideperustaisella toiminnalla 

vahvistamaan osallistujien suhdetta luontoon. Luontosuhteen kehittämisellä on to-

dettu yhteys ihmisen hyvinvointiin (Capaldi ym., 2014, s. 1). Näyttelyyn valitut valoku-

vat toimivat omalla tavallaan työpajan osallistujien luontosuhteen ilmentäjinä. Valoku-

vat antavat katsojalle käsityksen siitä, miten työpajan osallistujat näkevät itsensä 

osana luontoa, sekä mikä on heidän yhteytensä ympäröivään luontoon ja valitse-

maansa paikkaan luonnossa.  

 

Valokuvissa näkyy myös performatiivinen lähestymistapa luontoon, jossa luontoon on 

suhtauduttu hienovaraisesti ja kunnioittavasti. Performanssi, joka viittaa luonnon kau-

neuteen ja merkitykseen voi olla taideteoksena melkein aineeton (Jokela ym., 2006, s. 

2.1). Työpajassa lähtökohtana olikin, että luontoon suhtauduttiin kunnioittavasti, ke-

räten luonnonmateriaaleja maasta ja leikaten sellaisia kasveja, jotka uusiutuvat nope-

asti. Luonnonympäristössä tapahtuva performanssi korostaa erityisesti ihmisen yh-
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KUVA 5. Työpajan lopputuloksia ja performatiivista toimintaa. Kuvat: vas. Maria Huhmar-
niemi, 2020, oik. Tanja Mäkitalo, 2020. 

teyttä luontoon. Performanssilla voidaan pyrkiä myös kantaaottavuuteen ja herättä-

mään keskustelua jostakin ajankohtaisesta teemasta. (Jokela ym., 2006, s. 2.1.) Valoku-

vaamalla taltioitiin luonnonympäristössä tapahtunut performatiivinen toiminta.  

 

 

 

 

Valokuvat suunniteltiin yhdessä jokaisen osallistujan kanssa. Kuvattava oli itse valin-

nut oman paikan, jossa kuvat otettiin, ja pohtinut, mitä hän tuo kuvaansa omalla tai-

teellisella työskentelyllään. Hän päätti, miten asettuu paikkaan, ja mitä haluaa kuvassa 

olevan. Valokuvaaja vaikutti lähinnä kuvan sommitteluun, rajaukseen ja syväterävyys 

alueen valintaan sekä kuvan ottamiseen. 

 

Tutkimukseni lähtökohtana olevan työpajan aikana muodostuneet valokuvateokset 

ovat taideperustaisen toimintatutkimusprosessin myötä syntyneinä taiteellisina tuo-

toksina osa tutkimuksessa käytettävää tutkimusaineistoa (Jokela & Huhmarniemi, 

2020, s. 45). Myös lopullisten kuvien valinta on olennainen osa tutkimusprosessia. Nii-

den valinnassa oli osittain mukana myös kuvattavana ollut henkilö, kun katselimme 
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KUVA 6. Näyttelyyn valittuja kuvia. Kuvat: vas. Maria Huhmarniemi, 2020, oik. Tanja Mäki-
talo, 2020. 

otettuja kuvia valokuvauksen lomassa kuvattavan kanssa, mutta lopulliset valinnat 

tein yhdessä työpajassa mukana toimineen taiteilija-tutkija Maria Huhmarniemen 

kanssa.  

 

 

 

Kuvia valittaessa koin, että oli tärkeää huomioida kuvattavan oma kokemus siitä, miten 

hän haluaa tulla nähdyksi, ja mitkä kuvat hän koki onnistuneina. Etenkin, kun valoku-

vattavana olo oli useimpien työpajan osallistujien oman mukavuusalueen ulkopuolella. 

Oli tärkeää suhtautua kuvien valintaan sensitiivisesti niin, että kuvattavan henkilökoh-

tainen suhde luontoon tulisi ilmi samalla, kun otettiin huomioon, että kuva oli myös 

muulla tavoin onnistunut otos sen kohteestaan. Kuvien valintaan vaikutti kuitenkin 

olennaisesti se, miten kuva ilmentää kohteensa suhdetta luontoon ja valittuun paik-

kaan. Performanssissa taiteilija samaistaa itsensä paikkaan jo pelkällä läsnäolollaan 

(Jokela ym., 2006, s. 5.3). Merkityksellistä oli ympäröivän luonnon suhde kuvattavaan, 

ja työpajan osallistujan kuuluminen osaksi muuta luontoa oman olemisensa ja taiteel-

lisen työskentelynsä kautta.  
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KUVA 7. Omalta mukavuus alueelta poistuminen oman luontosuhteen ilmentämiseksi. Kuvat: 
Tanja Mäkitalo, 2020. 

KUVA 8. Näyttelyn teoksia, joissa kuvattava tulee osaksi luontoa. Kuvat: Maria Huhmarniemi, 
2020. 
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KUVA 9. Näyttelyn teoksia Lapin yliopiston Galleria Seinässä. Kuva: Tanja Mäkitalo, 2021. 

Näyttelyllä, osana tutkimuksen taiteellista puolta, tavoitellaan ihmisten erilaisten luon-

tosuhteiden ilmentämistä, sekä luontosuhteeseen liittyvien kokemusten ja tunteiden 

kuvastamista performatiivisen toiminnan kautta. Valokuvissa on läsnä kuvattavien 

oma suhde luontoon, mikä näkyy kuvausympäristön valintana, siinä miten luonnon 

ympäristöön on asetuttu sekä vangitussa tunnelmassa. Luontosuhde on hyvin henkilö-

kohtainen asia ja kuvissa sitä on käsitelty eri tavoin. Valokuvista koottiin näyttely La-

pin yliopiston Galleria Seinään helmikuun 2021 alussa.  

 

 

 

 

Osana TaPaMa-hanketta työpajan aikana otetut valokuvat toimivat ikään kuin matka-

muistoina Särestöniemi-museolla tehdystä vierailusta, kun osallistujat saavat valoku-

vasuurennoksen myöhemmin itselleen. Valokuva toimii kuvauksena lappilaisen luon-

non kauneudesta, museovieraan omasta suhteesta luontoon ja henkilökohtaisesta ko-

kemuksesta Särestöniemi-museolla. 
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6 REIDARIN JÄLJILLÄ -TYÖPAJA – Taide ja luonto hyvinvoinnin tukijoina 

 

Tässä luvussa analysoin Reidarin jäljillä -työpajan osallistujien reflektiotekstejä, jotka 

kertovat osallistujien omakohtaisista kokemuksista työpajassa vietetyn kahden päivän 

ajalta. Olen teemoitellut ja tiivistänyt aineistoa ymmärtääkseni, mitä olennaista ai-

neisto tuo tutkimuskysymykseeni vastaamiseen. Tutkimuskysymykseni on: Millaisia 

hyvinvointia tukevia mahdollisuuksia luonnonympäristössä järjestetyllä taideperus-

taisella matkailupalvelulla on? 

 

Selvittäessäni, millaisia hyvinvointivaikutuksia luonnon ja taiteen kautta työpajassa on 

saatu aikaan, olen tarkastellut aineistoa peilaten sitä teoriaan ja jakanut sitä eri tee-

moihin. Aineiston pääteemoja ovat luova työskentely luonnossa, itsetutkiskelu ja ym-

päristöhuoli. Muita teemoja ovat muun muassa hyvinvointi, luontosuhde, moniaisti-

suus, ekologisuus, läsnäolo ja yhteys muihin sekä rentoutuminen ja virkistys.  

 

Särestöniemi-museon rooli työpajassa puolestaan kertoo syvemmin, mitä Särestönie-

men persoonan, taiteen ja elämän tuominen osaksi työpajaa antoi osallistujille. Samalla 

pohdin, miten Särestöniemi-museo voi omalla sisällöllään tukea museovieraiden hy-

vinvointia. Työpajan onnistumista pohtiessani osallistujien palaute työpajan käytän-

nön järjestelyistä sekä kokemus työpajassa toimimisesta antavat tärkeää tietoa siitä, 

mikä työpajassa oli toimivaa ja mitä tulisi vielä kehittää. 

 

  

6.1 Osallistujien kokemukset työpajasta 

6.1.1 Kokemuksiin pohjautuvat luonnon hyvinvointivaikutukset taiteen kautta 

 

Aineiston perusteella luonnonympäristö antaa uudenlaista perspektiiviä, uusia ajatuk-

sia sekä ideoita. Se mahdollistaa virkistymisen, rentoutumisen ja rauhoittumisen, mikä 

puolestaan lisää hyvinvointia. Yksi osallistuja kuvailikin, että:  
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Luova työskentely ja luonnossa oleminen [- -] molemmat rauhoittavat ja vir-

kistävät minua, joten [- -] ne tukevat aina hyvinvointiani.  

Osallistujat tunsivat, että ahdistus ja stressi vähenivät luonnossa oleskellessa, ja kaikki 

aistit olivat aktiivisessa käytössä. Lisäksi luonnossa liikkuminen sai irtautumaan ar-

jesta ja sen rutiineista ja huolista. Luonnonympäristössä myös oma minäkuva selkiytyi 

ja jäsentyi. Luonnonympäristö vaikuttaakin identiteetin muotoutumiseen ja ihmisen 

suhde omaan ympäristöönsä tuottaa ulottuvuuksia identiteettiin (OPH, 2021). Identi-

teetin vahvistaminen on myös yksi taideperustainen toimintatutkimuksen tavoitteista 

osallistujien voimaannuttamisen, oppimisen sekä hyvinvoinnin tukemisen lisäksi (Jo-

kela & Huhmarniemi, 2020, s. 48). 

 

Luonnonympäristö luovan työskentelyn tilana koettiin rauhoittavana ja omaa läsnä-

oloa vahvistavana. 

Taiteen tekeminen luonnossa oli erikoisen harras kokemus ja erosi aikai-

semmista luontokokemuksistani. Tunsin olevani yhä enemmän läsnä, en 

vain vierailijana vaan myös tarkoituksen tekijänä. 

Luonnon kanssa vuorovaikuttaminen lisää yhteyttä luontoon, mikä puolestaan tukee 

hyvinvointia (Lumber ym., 2017, s. 21). Osallistujat hakivatkin yhteyttä luontoon tai-

teellisen työskentelyn ja ympäristöperformanssin kautta.  

Taiteen tekeminen luonnonympäristössä mahdollistaa yhteyden muodosta-

misen itseä ympäröivään luontoon ihan uudella tasolla ja antaa uutta per-

spektiiviä omaan ympäristöön. Luonnonmateriaalien käyttäminen merkitsi 

sitä, että olit merkityksellisessä vuorovaikutuksessa näiden luonnon ele-

menttien kanssa. (Käännetty englannista suomeksi.) 

Työskentely oli rauhoittavaa ja nosti erilaisia ajatuksia omasta suhteestani 

luontoon sekä miten olen vuorovaikutuksessa ympäristöni kanssa. 

 

Aineistoni perusteella työpajan aikana vahvistettiin yhteyttä luontoon, mikä on omiaan 

lisäämään hyvinvointia, minkä lisäksi etenkin luonnon rentouttava vaikutus sekä 
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stressin vähentyminen ovat toteutuneet työpajatoiminnan aikana. Osallistujat kuvaile-

vat muun muassa, että luonnossa olo on heille hyvin rauhoittava kokemus, ja luonnon-

ympäristössä vierailun on koettu vähentävän ahdistusta ja stressiä. Teoriat luonnon 

terveyshyödyistä ja hyvinvointivaikutuksista kertovat muun muassa, että luonto es-

teettisenä elämyksenä sekä luonnonympäristössä olemisen rentouttava vaikutus pa-

rantavat mielialaa ja palauttavat stressistä (Tyrväinen 2014, s. 6). 

 

Tutkimukset viittaavat siihen, että luonnon kanssa kosketuksissa olo on omiaan lisää-

mään hyvinvointia parantamalla mielialaa, kognitiota ja terveyttä (Capaldi ym., 2014, 

s. 1). Luonnossa oleminen vaikuttaa kokonaismielialaan lisäämällä myönteisiä ja vä-

hentämällä kielteisiä tuntemuksia (Tyrväinen, 2014, s. 8).  

Päällimmäisenä mieleen jäi kokemus, jossa lepäsin sammalmättäällä.  Sa-

malla tunsin hiljaisuuden ympärilläni. Se oli melko täydellistä hiljaisuutta, 

jota minkäänlainen ääni ei hetkellisesti särkenyt, ei edes pienin tuulenvire. 

Kokemus oli alkuun pelottava ja pysäyttävä. [- -] Jälkikäteen tunsin tämän 

hetken rentouttaneen koko mielialani leirillä ja herätelleen kehoni kuunte-

lemaan sen sijaan ääniä hieman abstraktimmista lähtökohdista. 

 

Luonnonympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden kanssakäymiseen tai yksinoloon ja 

lisää osallisuuden tunnetta (Tyrväinen 2014, s. 6; Talent Vectia 2013, s. 13). Osallistujat 

saivatkin työpajan aikana itse päättää, työskentelivätkö yksin omassa rauhassa vai ha-

keutuivatko muiden seuraan työstämään keräämiään materiaaleja. Aineistossa näkyy, 

että osa koki yksinolon rauhoittavana, mutta yhteen kokoonnuttaessa myös muiden 

osallistujien ajatusten ja kokemusten kuuleminen oli mukavaa. Yhdessä muiden kanssa 

työskennelleet kokivat, että muiden kanssa keskustelu ja toisten työskentelyprosessin 

seuraaminen oli mukavaa ja sai ajan kulumaan nopeammin sekä toi myös uusia ideoita 

itselle oman työn tekemiseen. Aineistosta käy ilmi, että ryhmänä jaetut kokemukset ja 

niiden kuuntelu sai ymmärtämään paremmin toisia, mutta myös omia kokemuksia ja 

tuntemuksia.  
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Luonto ja sen vaikutukset koetaan kaikkien aistien välityksellä. Kokonaisvaltainen ais-

tien käyttö sai osallistujat tuntemaan olevansa enemmän läsnä. Aistien monipuolinen 

käyttö näkyy aineistossa siten, että asioita kuunneltiin, haisteltiin, katseltiin ja tunnus-

teltiin. 

Lyhyen kurssin aikana halusin keskittyä enemmän aistien maailmaan. 

Kuunnella luonnon ääniä, maata mättäällä ja tunnustella. 

Työpaja herätti vahvoja yhteenkuuluvuuden tunteita suomalaista luonto-

maisemaa kohtaan. [--] Aistit olivat jatkuvasti vireystilassa, joka lisäsi myös 

läsnäolon tunnetta. 

Erityisesti kuulo-, näkö- ja hajuaisti mainitaan aisteina, joiden kautta luontokokemuk-

set syntyvät (Talent Vectia 2013, s. 13). Luonto tarjoaa kuitenkin erinomaisen ympä-

ristön tuntoaistin käyttämiseen. Työpajassa se näkyy erityisesti, kun taidetta tehdään 

käsin luonnonmateriaaleja hyödyntämällä, jolloin koskettaminen ja materiaalin tun-

nustelu on olennaista. 

 

Tyrväinen (2014, s. 7) kirjoittaa, että myönteisiä luonnon vaikutuksia hyvinvointiin 

ovat Ulrichin ym. (1991) mukaan fysiologinen, psyykkinen ja sosiaalinen palautumi-

nen. Kaplan ja Kaplan (1989) puolestaan ovat todenneet Tyrväisen mukaan, että myön-

teisiä vaikutuksia, joita luonnolla on ihmisten hyvinvointiin ovat myös tarkkaavaisuu-

den elpyminen ja uupumuksesta palautuminen (Tyrväinen 2014, s. 7). Vaikka työpaja 

koettiin rentouttavana ja rauhoittavana sekä palauttavana, osa osallistujista koki, että 

työpajan jälkeen tarvitsi aikaa palautumiseen, koska työpajan aikainen toiminta ja te-

keminen erosi paljon totutusta työskentelystä. Työpajassa olikin elementtejä, jotka 

saattoivat tuntua osalle psyykkisesti tai fyysisesti raskailta, esimerkiksi kameran 

edessä olo oli useille hankalaa ja pitkiä aikoja luonnossa liikkuminen saattoi tuntua 

raskaalta. Luonnossa liikkuminen edistää kuitenkin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia 

(Tyrväinen, 2014, s. 6). Työpajan aikana osallistujat saivatkin liikkua alueella vapaasti. 

Osallistujat kertovat suhtautuneensa tutkivasti luontoon ja sovittivat omaa kehoaan 

siihen lapselle ominaisella tavalla. 

Koska tunsin olevani tietynlaisella tutkimusmatkalla, huomasin ottavani 

paljon valokuvia asioista, joihin en yleensä kiinnitä juurikaan huomiota. [- -
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] Tuli myös ajateltua oman kehon suhdetta paikkoihin ja mentyä kävele-

mään ja istumaan paikkoihin, joita yleensä vain vilkaisisin etäältä. Tuntui 

hassulta, kun pohti miten pääsisi kiipeämään jollekin tietylle kivelle tai 

mahtuisiko jonkun oksan alle suoraksi seisomaan. 

 

Mielikuvitukselliset ideat, uudet ajatukset, oma itse osana luontoa sekä tutkiva ote 

luontoon olivat asioita, joita työpajaan osallistuvat mainitsivat luonnonympäristön ak-

tivoineen heissä. Myös luonnossa liikkumisen sekä luonnonympäristön fyysisyys mai-

nittiin aineistossa. Työpajan toiminnan koettiin antaneen syyn tutkia luontoa ja sen 

materiaaleja fyysisemmin kuin normaalisti, ja se sai myös tuntemaan voimakkaampaa 

yhteyttä ympäröivään luontoon. Työpajan osallistujat pohtivat reflektioteksteissään 

ajatuksia, joita työpaja herätti heidän omasta luontosuhteestaan.   

Pohdin paljon, miten luonto heijastuu minussa ja miten haluan heijastaa 

luontoa ulospäin: mitä haluaisin, että ympäristö kauttani sanoisi ja miten 

minä jatkun luonnossa. 

Vahvistuin tunteesta, että kuulun luontoon ja että se hyväksyy minut omana 

itsenäni. 

 

 

6.1.2 Työpajatoiminta suhteessa Särestöniemi-museoon  

 

Osallistujat pohtivat reflektioteksteissään, miten Reidar Särestöniemen persoona, 

taide ja suhde luontoon vaikutti heihin, ja miten he työpajan kautta ymmärsivät Säres-

töniemen taidetta, sekä miten Särestöniemi-museo voisi olla tukemassa luonnosta saa-

tavaa hyvinvointia. Reidar Särestöniemen taidetta ja elämisen ympäristöä esittelevänä 

tilana Särestöniemi-museolla on potentiaali hyödyntää Särestöniemen tapaa suhtau-

tua luontoon museokävijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. 

 

Pohdinnoissa nousi esiin, kuinka Särestöniemen leikkisyys ja tutkijamielisyys sai suh-
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tautumaan luontoon uteliaasti ja asettumaan itse luonnon asemaan. Muun muassa te-

okset, joissa taiteilija on samaistanut itsensä eläimiin, nähtiin välineenä pohtia omaa 

eläinidentiteettiä ja itseään osana ekosysteemiä. Luonnon kanssa vuorovaikuttaminen 

auttoi ymmärtämään taitelijan yhteyttä ympäröivään luontoon samalla, kun se sai poh-

timaan osallistujan omaa luontosuhdetta entistä syvemmin. Luonnon kanssa vuorovai-

kuttamisen on havaittu lisäävän yhteyttä luontoon ja siten myös vaikuttavan hyvin-

vointiin myönteisesti (Lumber ym., 2017, s. 21). Särestöniemen tapa työskennellä in-

spiroi myös osallistujien omaa tekemistä työpajassa. Etenkin värien ja luonnonmateri-

aalien aistiminen sai inspiraatiota taiteilijan tavasta etsiä maalauksiinsa värit.  

[--] se, että hän mielellään asettui maalattavan kohteen rooliin, oli hyvin 

hauska ajatus. [--] Samalla tavalla minäkin sitten katseltuani mielipaik-

kaani luonnossa päätin asettua kokonaan sen väreihin ja osittain pukeutua 

sen kasveihin.  

 

Työpajan osallistujat kokivat, että työpajan aikana Särestön luonnossa työskentely 

avasi Särestöniemen maalauksia ja niiden sisältöä vielä enemmän kuin pelkkä niistä 

kuuleminen. Särestöniemen kiinteä suhde luontoon, eläminen sen ympäröimänä, selit-

tää luonnonsuojeluaiheiden henkilökohtaisuutta ja merkitystä taiteilijalle. Kiinteä ja 

emotionaalinen suhde omaan ympäristöön saa tuntemaan empatiaa sitä kohtaan 

(OPH, 2021).  Työskentelemällä samassa ympäristössä kuin taiteilija, osallistujat koki-

vat saavansa yhteyden taiteilijaan ja hänen kokemusmaailmaansa, mikä puolestaan 

auttoi ymmärtämään paremmin Särestöniemen taidetta ja elämää. 

Koen, että työpajassa metsässä työskenteleminen auttoi ymmärtämään Sä-

restöniemen maailmaa ja taiteen tekemisen tapaa: toiminnallisuus tuo ais-

tillisuutta ja osallisuutta kohteeseen. 

Inspiraation etsiminen samoista asioista kuin taiteilija aikoinaan etsi, loi ymmärrystä 

luonnon ja sen parissa työskentelyn tärkeydestä ja luonnon potentiaalista toimia inspi-

raation lähteenä. Tärkeänä nähtiin myös Särestöniemen antama esimerkki siitä, miten 

osallistujat itsekin voivat monin eri tavoin, esimerkiksi taiteen avulla, osallistua käyn-

nissä olevaan keskusteluun luonnon suojelusta.  
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Visuaalinen kieli on paljon enemmän kuin pelkkää estetiikkaa, sillä voi olla 

kunnianhimoisia pyrkimyksiä ja se voi ylittää kulttuurisia sekä puhutun ja 

kirjoitetun kielen rajoja. (Käännös englannista suomeksi.) 

Esimerkiksi osallistujan oma performatiivinen työskentely luonnossa voi pyrkiä otta-

maan kantaa ja herättämään keskustelua (Jokela ym., 2006, s. 5.3). 

 

Tieto Särestöniemen elämästä herätti osallistujissa ajatuksia myös ympäristöhuolesta 

sekä kunnioituksesta, rakkaudesta ja arvostuksesta luontoa kohtaan. Ympäristöhuoli 

koettiin aiheena myös jokseenkin synkkänä ja ahdistusta herättävänä. Etenkin kun tai-

telija Reidar Särestöniemi on kokenut huolta ympäristön tilasta jo ennen useimpien 

työpajan osallistujien syntymää, ja sama huoli on yhä tänäkin päivänä ajankohtainen. 

Ympäristöhuolen ahdistavuus kertoo kuitenkin siitä, että sitä pitääkin käsitellä, jotta 

asiat voivat muuttua parempaan. Taide voikin toimia välineenä ihmisten huomion kiin-

nittämisessä ympäristön tilaan (OPH, 2021).   

 

Osallistujat pohtivat, että Särestöniemi-museo voisi sisällöllään ohjata museovieraita 

Särestöniemelle tyypillisen perspektiivin ottamiseen luonnossa liikkuessaan. Luonnon 

havainnointi eri aistein, pysähtyminen ja rauhoittuminen luonnon äärelle sekä luon-

nosta ja siellä liikkumisesta nauttiminen nähtiin hyvinvointia tukevina tapoina tutus-

tua museoon ja sen alueeseen. Ihmiset, jotka ovat enemmän yhteydessä luontoon ta-

paavatkin tuntea enemmän tyytyväisyyttä elämään verrattuna niihin, jotka eivät ole 

niin paljon luonnon kanssa tekemisissä. (Capaldi ym., 2014, s. 1). Potentiaalia nähtiin 

myös oman luontosuhteen pohdintaan herättävien aistillisten ja kokemuksellisten har-

joitusten tekemisessä. Luontosuhteen voimistamista pidettiin etenkin emotionaalisen 

ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Siksi museovieraan oman luontosuh-

teen pohdintaan herättäminen olisi hyvä keino lisätä kävijöiden hyvinvointia Särestö-

niemi-museon taholta.  
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6.1.3 Työpajan konkreettiset järjestelyt  

 

Osallistujia pyydettiin reflektioteksteissään pohtimaan työpajan onnistumista sen 

konkreettisten järjestelyjen kautta. He kuvailevat työpajaa toimivaksi ja, että asiat ete-

nivät loogisessa järjestyksessä rauhallisella aikataululla.  

 

Aloitus tutustumalla paikkaan, sen historiaan ja tarinoihin koettiin toimivaksi. Sitä seu-

rannut vierailu galleriassa ja taiteilija Reidar Särestöniemen ajatuksiin ja teoksiinsa tu-

tustuminen oli kiinnostavaa, ja aistillisina ja kehollisina aktiviteetteina luonnon tutki-

minen ja luonnonmateriaalien kerääminen ja työstäminen herätti ajatuksia omasta 

suhteesta luontoon. Aikaa omaan työskentelyyn oli varattu riittävästi ja aikataulu ko-

ettiin rauhallisena. 

[- -] organisointi ja ohjaus oli todella mainiota, kaikki meni järjestyksessä ja 

hyvällä aikataululla. 

 

Työpajasta etukäteen saadusta informaatiosta toivottiin täsmällisempää. Matkoja kos-

kevissa sähköposteissa ei ollut tietoa lauantain paluuaikataulusta eikä ilmoitettu per-

jantain liikkeellelähdön tarkkaa paikkaa. Myös kaikille yhteistä kuljetusta olisi toivottu. 

Se olisi antanut koko ryhmälle mahdollisuuden tutustua toisiinsa jo matkan aikana, 

mutta isomman auton saaminen ei tällä kertaa onnistunut, ja siksi kuljetus toteutettiin 

kahdella henkilöautolla. Siirtyminen paikasta toiseen koettiin kuitenkin toimivana. 

Varsinaiseen matkailijoille tarjottavaan taideperustaiseen palveluun, jota museolla pi-

lotoitiin, ei kuitenkaan mitä luultavimmin sisälly kuljetuksia, vaan matkailijat tulevat 

omatoimisesti museolle, jossa työpaja järjestetään.  

 

Työpajassa pilotoidusta palvelusta arveltiin, että se voi olla raskas ja tuntua hankalalta 

ihmiselle, joka ei ole niin kiinnostunut taiteesta ja sen tekemisestä. Toisaalta pohdittiin, 

että luontokokemus oman taidekiinnostuksen tasosta riippumatta voi olla erityinen 

kokemus matkailijalle.   
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[- -] luontoon asettuminen ja oman identiteetin tutkailu ympäristön kautta 

on hyvin hieno maaduttava kokemus. 

 

Osallistujien kokemusten mukaan muihin tutustuminen työpajan aikana oli antoisaa, 

ja pieni ryhmä toi mukanaan mukavan tunnelma, kun kaikki saivat tutustua toisiinsa ja 

myös oppia toisiltaan. Useimmat osallistujat kertovat pitäneensä myös siitä, että työ-

pajassa oli mahdollisuus yksinoloon ja sen tarjoamaan itsetutkiskeluun, jonka jälkeen 

pystyi taas palaamaan muiden seuraamaan jakamaan juuri syntyneitä omakohtaisia 

kokemuksiaan toisten kanssa. Luonnonympäristön mukanaan tuoma mahdollisuus yk-

sinoloon ja rauhoittumiseen onkin yksi sen hyvinvointia tukevista ominaisuuksista 

(Tyrväinen, 2014, s. 6). Kokemusten käsittely ja ajatusten jakaminen auttoi löytämään 

inspiraatiota ja saamaan myös yhteyden toisiin työpajan osallistujiin, mikä koettiin tär-

keäksi osaksi työpajaa. Sen lisäksi omasta ja toisten luontosuhteesta keskustelu oli 

kiinnostavaa. 

Jokaisella tuntui olevan hyvin omanlaatuinen suhde ympäröivään luontoon. 

Myös työpajan toiminnan kehollisuus ja aistillisuus koettiin hyvänä luontoon tutustu-

misen, luontosuhteen syvenemisen, sekä taiteellisen työskentelyn kannalta. 

[- -] työpajassa keskityttiin kehollisiin ja aistillisiin kokemuksiin, joka antoi 

luovalle ilmaisulle tilaa hengittää ja kukoistaa. 

 

Työpajan aikana oli muutamia keskusteluhetkiä, mutta osallistujien reflektioteksteissä 

toivottiin enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle. Jos kirjallisten kysymysten antami-

sen sijaan työpajan aikana olisi ollut sopiva hetki keskustelevalle ryhmähaastattelulle, 

yhteistä keskustelua olisi saatu aikaiseksi enemmän kuin nyt. Keskustelun lisäksi osa 

kaipasi myös enemmän ohjattua työskentelyä luonnonmateriaalien käsittelyssä ja ope-

tuksellisempaa sisältöä sekä esimerkkejä siitä, mitä luonnonmateriaaleista voisi tehdä. 

Osallistujien annettiin työskennellä varsin itsenäisesti, mikä sopii hyvin osalle ihmi-

sistä, mutta toiset kaipaavat enemmän ohjausta. Ohjattu tai itsenäinen taiteen harras-

taminen nähdään hyvinvoinnin kannalta ennaltaehkäisevän työn lähteenä (Liikanen, 

2010, s. 27).  Työskentelylle kaivattiin myös museoalueelta osoitettua omaa tilaa eril-

lään muista museovieraista. Työpajan alueen toimivuudesta mainittiin myös, että sitä 
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olisi voinut rajata, jotta osallistujat eivät olisi niin erillään toisistaan. Tätä pohdin myös 

itse työpajan aikana, kun toisinaan oli haastavaa löytää ympäri laajaa ja metsäistä alu-

etta levittäytyneitä osallistujia. 

 

Joissakin tilanteissa muiden läsnäolo koettiin myös epämieluisaksi. Ne osallistujat, joi-

den muotokuvan ottamisen aikana mukana oli myös muita työpajaan osallistuneita, 

kokivat toisten mukanaolon ja osallistumisen kuvaushetkeen epämukavaksi. Tilan-

teesta, joka jo itsessään oli jännittävä, toivottiin yksityisempää ja rauhallisempaa. Kai-

ken kaikkiaan useimmille kameran edessä olo oli kokemuksena oman mukavuusalu-

een ulkopuolella. 

 

 

6.1.4 Työpajakokemus 

 

Työpajakokemusta pohdittaessa vastaajat reflektoivat omaa oppimistaan työpajassa 

sekä ajatuksia ja tunteita, joita työpaja herätti. Vastaukset ovat hyvin yksilökohtaisia ja 

niistä päätellen jokaiselle kokemus oli aivan omalaatuinen. 

 

Osallistujat oppivat työpajan aikana muun muassa omasta suhteestaan luontoon, sekä 

asenteesta, jolla he itse luontoa tutkivat ja tarkkailevat. Onkin ymmärrettävä, että ih-

miset kokevat ympäristön omista kulttuurisista lähtökohdistaan ja arvoistaan käsin 

(OPH, 2021). Myös omaa itseä haastettiin monin tavoin luonnon ja myös taiteen ää-

rellä. 

Jotkut parhaista näkymistä ja maisemista löytyy vain kulkemalla kartoitta-

mattomien alueiden läpi. Toisin sanoen, pitää poistua kuljetulta polulta ja 

muodosta itselle uusi polku. Pitää tutkia. (Käännös englannista suomeksi.) 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet valmiita heittäytymään itselle vieraaseen luontoon vaan 

tuttuutta ja turvallisuutta haettiin itselle ominaisemmasta luonnonympäristöstä, mikä 
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oli myös ymmärrettävää. Etenkin, kun tehtävänantona oli etsiä itselle hyvältä ja muka-

valta tuntuva paikka. 

Minulle oli luonteenomaista kävellä joenvartta pitkin, koska toisinaan 

metsä saa minut tuntemaan itseni hermostuneeksi. En ole tottunut olemaan 

puiden ympäröimänä ja metsä voi tuntua oudolta paikalta, jossa pienimmät 

äänet muuttuvat korviahuumaaviksi tiheästi kasvavien puiden luomassa 

hiljaisuudessa. (Käännös englannista suomeksi.) 

Luonnossa kaivattiinkin jonkinlaista tuttuutta, ja vieraassa luonnonympäristössä ole-

minen synnytti negatiivisia tuntemuksia, mitkä oli silloin myös kohdattava. Osalle 

luonnossa oleminen antoi jylhän kokemuksen, jossa luonnon elementtien ja voimien 

suuruus saa tuntemaan ihmisen oman pienuuden. 

Opin olemaan yhä pelottomampi luonnossa. Olen usein tottunut liikkumaan 

tutuissa metsissä, joiden tunnelmaan osaan mukautua. Tässä työpajassa 

tunsin alkuun vierautta sekä jopa koleuden tunnetta ympäröivästä luon-

nosta. Tunturimaisema oli komeudessaan niin suurta ja tunsin oman pie-

nuuteni. 

Työpaja antoi myös rohkeutta tutkia luontoa fyysisemmin ilman pelkoa siitä, että va-

hingoittaisi ympäristöä, mikä sai tuntemaan itsensä vielä enemmän osaksi luontoa ko-

konaisuutena. Reidar Särestöniemen taiteen ohella osallistujat oppivat myös Suomen 

kasvillisuudesta ja eläimistä katsellessaan Särestöniemen teoksia, kuullessaan tari-

noita Särestön elämästä ja tutkiessaan museon lähiluontoa. Myös luova, taiteellinen ja 

visuaalinen työskentely luonnossa samalla omaa luontosuhdetta käsitellen oli koke-

muksena mieleen painuva, ja sellaista luonnossa olemisen tapaa haluttiin jatkaa myös 

tulevaisuudessa. Taiteellisella työskentelyllä onkin positiivinen vaikutus elämän laa-

tuun, onnellisuuteen sekä hyvän elämän kokemiseen, ja se lisää osallisuuden tunnetta. 

(Houni, 2019, s. 10.) 

 

Luonnon lisäksi myös itseä tarkasteltiin eri näkökulmasta kuin yleensä, kun omaa 

luontosuhdetta kuvastavaa muotokuvaa suunniteltiin. 
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Koska tehtävänä oli valokuva, niin tuli katsottua ympäristöä erillä tavalla. 

En ajatellut tällä kertaa ainoastaan sitä, miltä luonto itsessään näyttää mi-

nulle vaan sitäkin, miltä minä itse näytän luonnolle/luonnossa. Tuli tehtyä 

erinäistä vertailua ja suhteuttamista. 

 

Työpajan aikaisessa työskentelyssä monenlaiset tunteet korostuivat. Eräs osallistuja 

koki ensimmäisenä päivänä epäonnistuneensa, koska ei saanut sellaista yhteyttä luon-

toon kuin olisi toivonut. 

Ensimmäinen päivä oli minulle erittäin tunteikas, koska koin itseni hyvin 

epämukavaksi. [--] olin epäonnistunut, kun en saanut yhteyttä luontoon [--

].  Seuraavana päivänä oloni oli kohentunut [--]. 

Luonnonympäristön vieraus voi saada aikaan kokemuksen, että siihen ei saa yhteyttä, 

koska se ei muistuta itselle tuttua ympäristöä, joka koetaan turvalliseksi ja luotetta-

vaksi (Rannisto, 2007, s. 86). 

Työpaja herätti laajan kirjon eri tunteita – jännitystä, hirvitystä, uteliaisuutta, huvittu-

neisuutta, seesteisyyttä, epävarmuutta, toiveikkuutta, sekä kiitollisuutta.  

Pääasiassa tunsin kiitollisuutta muita osallistujia kohtaan, kiitollisuutta 

mahdollisuudesta viettää aikaa luonnossa taidetta tehden, ja kiitollisuutta 

omaa ympäristöäni kohtaan – siitä kuinka se on muokannut minua ja mitä 

se on minulle antanut. (Käännetty englannista suomeksi.) 

Valokuvattavana olo herätti monissa jo etukäteen jännitystä, mutta jälkeenpäin se sai 

aikaan onnistumisen kokemuksia. 

En ole koskaan tykännyt olla valokuvissa ja jätän fyysisen itseni yleensä tai-

teen ulkopuolelle. Jouduin tekemään suuren henkisen ponnistuksen, että 

pystyin valokuvaan ja ennen työpajaa jouduin pohtimaan ja puntaroimaan 

jo pelkkää osallistumistani tästä syystä. Projektin loppuun suorittaminen oli 

minulle suuri henkilökohtainen voitto ja koin suurta ilon ja onnistumisen 

tunnetta siitä. 
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[--] tehtävä aiheutti paljon epämukavuutta, koska kehoni on arka paikka ja 

minun on tukalaa olla kuvissa, tai kuvattavana. Jälkikäteen olen ylpeä siitä, 

että suoritin tehtävän. Minulle jää paljon pohdittavaa omasta kehokuvas-

tani ja omaa työskentelyä hyvinvointini eteen, että minun olisi parempi olla 

kehossani. 

 

Työpaja sai osallistujat rauhalliseen olotilaan, jossa ei ollut kiirettä tai huolta aikatau-

lusta tai jokapäiväisen elämän stressistä. Samalla työpajan koettiin lisäävän myönteisiä 

tuntemuksia pohjoista luontoa kohtaan. 

Työpaja herätti vahvoja yhteenkuuluvuuden tunteita suomalaista luonto-

maisemaa kohtaan. [--] Aistit olivat jatkuvasti vireystilassa, joka lisäsi myös 

läsnäolon tunnetta. 

Se (työpaja) antoi minulle paljon arvostusta Lappia ja luomisen prosessia 

kohtaan. (Käännetty englannista suomeksi.) 

[--] (työpaja sai aikaan) rauhoittavan ja rentoutuneen, maailmaan rakas-

tuneen olon. 

 

 

6.2 Analyysin tulokset 

 

Kiteytettynä työpajan toiminta kokonaisuutena käsitti taiteilija Reidar Särestönie-

meen, hänen persoonaansa, taiteeseensa ja luontosuhteeseensa tutustumisen, joka an-

toi lähtökohdan luonnossa toimimiselle, ja taiteelliselle toiminnalle, ja jonka lopputu-

loksena tapahtui luonnossa toteutetun performatiivisen toiminnan taltiointi eli matka-

muiston luominen. Yhdessä kulttuuri, luonto ja taide muodostivat toiminnan, jonka 

voidaan nähdä toimineen hyvinvointia tukevana. 
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KAAVIO X. Työpajan elementit ja pilotin aikana saavutetut tavoitteet. Kaavio: Tanja Mäkitalo, 
2021. 

 

Työpajassa onnistuttiin monilta osin osallistujien hyvinvoinnin tukemisessa luonnon 

ja taiteen kautta. Työpajan aikana muun muassa ahdistus ja stressi vähenivät, minä-

kuva selkeytyi ja arjen huolet unohtuivat. Luonnossa olo oli rentouttavaa, rauhoittavaa, 

palauttavaa ja omaa läsnäoloa vahvistavaa. Yhteys luontoon voimistui. Toisten kanssa 

työpajan aikana jaetut kokemukset auttoivat ymmärtämään paremmin toisia sekä 

omia kokemuksia ja tuntemuksia.  

 

Ennen tutkimuksen tekemistä oletukseni oli, että ihmiset saavat taiteen tekemisestä 

lisää voimavaroja, ja erityisesti luonnonympäristössä tehty paikkasidonnainen taide li-

sää hyvinvointia. Oletin, että luonnossa oleminen ja sen ainutlaatuisista ominaisuuk-

sista nauttiminen nostaisi luonnon arvostusta osallistujien keskuudessa. Minkä lisäksi 

odotin, että paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristöperformanssin tekemisen tarjoama 

kehollinen kokemus luonnonympäristössä lisäisi hyvinvointia. Näiltä osin analyysin 

tulokset vastaavatkin ennakko-oletuksiani. Tulokset ovat kuitenkin monipuolisemmat 

kuin osasin olettaa. 
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Vaikka työpaja oli rentouttava ja palauttava, työpajan jälkeen tarvitsi myös aikaa pa-

lautumiseen. Tämä kertoo siitä, että arjen aiheuttamasta stressistä pystyi palautumaan 

työpajan aikana, mutta se toi mukanaan myös omanlaistaan fyysistä tai psyykkistä ra-

situsta, josta palautumiseen tarvittiin työpajan jälkeen aikaan. Uusiin ihmisiin tutustu-

minen, itsensä haastaminen jonkin uuden äärellä ja fyysinen toiminta voivat olla 

psyykkisesti sekä fyysisesti kuormittavia. 

 

Luonnonympäristön vieraus vaati totuttelua. Sen kanssa suhteeseen heittäytyminen ei 

ole aina helppoa, ja luonnosta etsittiinkin itselle entuudestaan tuttuja elementtejä. Ava-

riin maisemiin tottunut haki omaa paikkaa joenvarrelta, ja itseään haastamaan lähte-

nyt opetteli nauttimaan luonnonympäristön syvästä hiljaisuudesta. 

 

Särestöniemi-museossa esillä ollut Viimeinen Hukka – Hätä arktisen luonnon puolesta -

näyttely, jonka keskeisin teos on Viimeinen hukka, loppuunajettu (1974), puolestaan 

herätti keskustelua ympäristöhuolesta. Aiheen tärkeydestä huolimatta joidenkin osal-

listujien mielestä sen käsittely tuntui synkältä ja ahdistusta herättävältä, mikä ei ollut 

työpajan tarkoituksen mukaista. On kuitenkin hyvä, että näyttely herätti ajatuksia 

luonnontilasta ja sai aktiivisesti pohtimaan omaa suhdetta luontoon. Se on myös Säres-

töniemen luonnonsuojeluaiheisten teosten tavoite. 

 

Särestöniemi-museo paikkana ja olemisen tilana toi merkityksellistä sisältöä työpa-

jaan. Ymmärrys Reidar Särestöniemen tavasta tehdä taidetta ja suhteesta luontoon 

auttoivat pohtimaan omaa luontosuhdetta, ja heittäytymään työpajan aktiviteetteihin 

sekä omaksumaan Särestöniemelle ominaisen luonnon tutkimisen tavan, jossa aistit 

ovat auki, toiminta on kehollista, ja luonto inspiroi luovaan työskentelyyn. Taiteen te-

keminen antoi mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon tavallista moniaistisemmin ja 

kokea luontoa kokonaisvaltaisemmin kuin pelkkä luonnossa olo mahdollistaisi.  

 

Toisaalta taiteelliseen toimintaan heittäytyminen voi olla haastavaa, jos siihen ei ole 
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tottunut. Etenkin kun työpajassa käytettävät luonnonmateriaalit ovat vielä monille jok-

seenkin tuntemattomia taiteen tekemisen materiaaleja. Tämä tulee huomioida työpa-

jan seuraavassa kehityssyklissä ohjaamalla osallistujia enemmän luonnon materiaa-

lien käyttötavoissa, ja ruokkimalla niiden luovaa käyttöä käytännön esimerkkien 

avulla. Työpajan osallistujat kokivat kuitenkin myös itsenäisen ja vapaan työskentelyn 

toimivana, kun luonnossa sai rauhassa viettää aikaa pohtien omaa luontosuhdetta. 

 

Myös työpajan käytännön järjestelyt olivat pääasiassa onnistuneet. Aikataulu eteni 

rauhallisesti ja eri toiminnat olivat loogisessa järjestyksessä, paikkaan ja taiteilijaan tu-

tustumisesta luonnossa työskentelyyn ja muotokuvan ottamiseen. Työpajan aktiviteet-

tien kehollisuus ja aistillisuus auttoivat luontosuhteen syventämisessä ja luovaan työs-

kentelyyn uppoutumisessa. Työpajan antama mahdollisuus yksinoloon ja sen tarjoa-

maan itsetutkiskeluun, sekä myös yhdessä oloon ja kokemusten jakamiseen oli tärkeä 

osa työpajaa, sillä se lisäsi ymmärrystä kokemusten synnyttämistä ajatuksista ja tun-

teista. 

 

Yhteisiä keskusteluhetkiä ei kuitenkaan ollut työpajan aikana riittävästi, ja siihen tulee 

kiinnittää huomiota jatkokehitystä tehtäessä. Työpajassa tulisi tarjota myös mahdolli-

suus ohjattuun työskentelyyn luonnonmateriaalien käsittelyssä ja opetuksellisempaan 

sisältöön sekä antaa esimerkkejä siitä, mitä luonnonmateriaaleista voisi tehdä. Työpa-

jan toiminta-aluetta olisi voinut myös hieman rajata, jotta osallistujat eivät olisi niin 

erillään toisistaan, jolloin heidän paikantamisensa laajalta metsäiseltä alueelta olisi 

helpompaa.  

 

Työpajan lopuksi jokaisesta osallistujasta heidän valitsemassaan luonnonpaikassa 

otettu muotokuva vaati valokuvaajalta sensitiivisyyttä. Kuvattavana olo olikin suurin 

yksittäinen asia, joka työpajan aikana herätti osallistujissa jännitystä, ja ongelmaksi 

muodostui muiden osallistujien läsnäolo kuvaushetkessä. Valokuvaustilanne tulee työ-

pajaa jatkokehitettäessä pitää kuvaajan ja kuvattavan välisenä, jotta muiden läsnäolo 

ei tekisi jännittävästä tilanteesta vieläkin hankalampaa, vaan se olisi yksityinen ja rau-

hallinen hetki. Valokuvaus aiheutti kuitenkin onnistumisen kokemuksia, kun kuvattava 

oli onnistunut haastamaan itsensä. 
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Työpaja opetti omasta luontosuhteesta ja antoi rohkeutta toimia vieraammassakin 

luonnonympäristössä. Suomen kasvillisuus ja eläimet tulivat tutummiksi Särestönie-

men taiteen ja museota ympäröivän luonnon kautta. Työpaja antoi kiinnostusta ja val-

miuksia jatkaa luovaa työskentelyä luonnonympäristössä ja oman luontosuhteen ke-

hittämistä. Se sai myös haastamaan itseä ja poistumaan omalta mukavuusalueelta po-

sitiivisella ja kehittävällä tavalla.  
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7 TOIMINNAN JATKOKEHITTÄMINEN 

7.1 Työpajan seuraava kehityssykli  

 

Työpajapilotin aikana testattiin Särestöniemi-museolle suunniteltua matkailupalvelua, 

jonka kehittäminen tapahtuu kehityssykleissä taideperustaiselle toimintatutkimuk-

selle tyypillisesti. Ensimmäinen kehityssykli eteni paikan kartoituksesta, työpajan 

suunnittelusta ja organisoinnista, työpajan toimintaan ja toteutukseen, jonka aikana 

kuulosteltiin ja tarkkailtiin työpajan kehitystarpeita. Työpajan aikana tehtiin havain-

toja, dokumentoitiin toimintaa ja työpajan lopputuloksia, sekä kerättiin aineistoa ana-

lyysia varten. Syklin seuraavassa vaiheessa aineisto käsiteltiin ja jaettiin teemoihin ke-

hittämistyötä varten. Analyysin pohjalta tehtiin johtopäätökset ja niistä johdettu toi-

minnan kehityssuunnitelma, jota käsittelen tässä luvussa. 

 

Matkailupalveluna toimivan Reidarin jäljillä -työpajan jatkokehityksessä tulisi ottaa 

huomioon erilaisten museokävijöiden tarpeet ja lähtökohdat taiteelliselle työskente-

lylle. Työpaja voisi tarjota mahdollisuuden ohjattuun työskentelyyn esimerkiksi luon-

nonmateriaalien käsittelyssä ja työpajan sisältö voisi olla siinä suhteessa opetukselli-

sempaan, kuin se oli työpajapilotin aikana, jossa työskentely oli pitkälti itsenäistä. Näin 

museovieraat, jotka eivät ole tottuneet luonnonmateriaalien käsittelyyn oppisivat sa-

malla tapoja niiden luovaan työstämiseen, ja saisivat onnistumisen kokemuksia taiteel-

lisesta työskentelystä.  

 

Työpajassa oli kuitenkin toimivaa se, että osallistujien itsenäinen toiminta luonnossa 

antoi mahdollisuuden yksinoloon luonnonympäristössä ja sen tarjoamaan itsetutkis-

keluun, mikä auttoi pohtimaan omaa suhdetta luontoon ja siten myös syventämään 

omaa luontoyhteyttä. Näin ollen työpajan tulisi myös jatkossa ohjata osallistujia yh-

dessä työskentelyn lisäksi yksinoloon ja rauhoittumiseen. Hyvinvoinnin kannalta työ-

paja oli sellaisenaan varsin toimiva, kun taide ja luonto yhdessä tukivat osallistujien 

hyvinvointia. 



70 
 

 

Jatkokehityksessä on hyvä huomioida taiteen ja luonnon kulttuurisidonnaisuus, sa-

moin kuin ihmisten kokemusten yksilöllisyys ja omakohtaisuus. Luonnonympäristöstä 

voidaan etsiä ja kaivata itselle tuttuja ominaisuuksia, ja ympäristön vieraus voi olla 

jopa pelottavaa. Työpajan toiminnasta saadut kokemukset ovat hyvin yksilökohtaisia, 

ja se, mikä on yhdelle rauhoittavaa ja palauttavaa, voi olla toiselle ahdistavaa ja kuor-

mittavaa. Esimerkkeinä luonnonympäristön hiljaisuus, tiheäkasvuinen metsä ja fyysi-

set ponnistukset luonnossa voivat synnyttää jopa vastakkaisia kokemuksia ja tunteita 

eri ihmisissä. Työpajan kehittämisen kannalta tämä on asia, mikä on hyvä tiedostaa, ja 

työpajaan osallistuvia museovieraita voi kehottaa etsimään luonnosta itselle tutulta 

vaikuttavia asioita tai vastaavasti ehdottaa itsensä haastamista vieraalta tuntuvassa 

ympäristössä, joka voi tarjota täysin uudenlaisia ja sykähdyttäviä kokemuksia.  

 

Luonnonympäristön kokemiseen vaikuttaa myös säätila ja vuodenaika, ja sama ihmi-

nen voi kokea saman paikan hyvin erilaisena eri aikoina. Työpajaa voisikin vielä testata 

esimerkiksi kesällä tai alkusyksystä, ja huomioida vuodenajan vaikutus museovierai-

den kokemuksiin. Myös luonnon tarjoamat materiaalit ja sen luomat puitteet työsken-

telylle ja muotokuvan ottamiselle ovat erilaiset kuin lokakuun alun päivinä, jolloin 

useimmat puut ovat jo pudottaneet lehtensä ja luonto valmistautuu tulevaan talveen. 

 

Luonnonympäristössä tapahtuvassa työpajatoiminnassa vallitseva sää vaikuttaa luon-

tokokemuksen lisäksi myös käytännön työskentelyyn. Työpajapilotin aikana sää oli pil-

vinen, mutta sateelta kuitenkin vältyttiin. Matkailupalveluna työpajan toteutumista ei 

voikaan laskea hyvän sään varaan vaan museokävijöille tulisi osoittaa myös luonnon-

elementeiltä suojaa antava tila työskentelyä varten. Työpajalta toivottiin muutenkin 

erillistä tilaa, jossa työskentelyä olisi voinut tehdä erillään muista museon kävijöistä. 

Tulkitsen sen niin. että työpajan osallistujat saattoivat kokea olevansa häiriöksi muille 

kävijöille tai muiden kävijöiden häiritsevän omaa tekemistä esimerkiksi silloin, kun 

osallistujat työskentelivät gallerian pihalla olleen pöydän ääressä tai pitivät evästau-

koa museon kahvilassa. Voisikin siis pohtia, onko museoalueella, jokin rauhallinen tila, 

joka sopisi työpajatyöskentelyyn.  
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Työpajan toiminta-aluetta voisi jatkossa muutenkin rajata, jotta työskentelyn aikana 

osallistujat olisi helpompi löytää maastosta tai vaihtoehtoisesti järjestää työskentely 

niin, että luontoon tutustuminen ja oman paikan etsiminen tapahtuu itsenäisesti, niin 

kuin pilotinkin aikana, mutta luonnonmateriaalien työstämistä varten keräännyttäisiin 

yhteen. Tällöin työskentelyä on helpompi havainnoida, ja samalla materiaalien työstä-

misessä voi antaa ohjausta kaikille sitä tarvitseville. Myös palautteessa toivotuille yh-

teisille keskusteluille syntyy työskentelyn lomassa luonteva hetki. Yhteistä keskustelua 

voidaan myös ohjata etukäteen suunnitelluilla haastattelukysymyksillä työpajan kehit-

tämisen kannalta hyödylliseen suuntaan. 

 

Matkamuistona toimivan omaa luontosuhdetta kuvastavan muotokuvan ottaminen he-

rätti pilotin aikana paljon tunteita ja aiheutti osassa osallistujissa jännitystä, mikä on 

ihan ymmärrettävää, jos ei ole tottunut olemaan kameran edessä. Kuvanottotilanne an-

taa kuitenkin mahdollisuuden itsensä haastamiseen. Kuvattavan kanssa voidaan yh-

dessä pohtia, miten hän tuntisi itsensä mukavaksi kameran edessä, ja kuvaa voidaan 

esimerkiksi rajata ja sommitella niin, että oman kehon epävarmuutta herättävät osat 

eivät tule kuvaan. Kuvausetäisyydellä ja kuvattavan sijoittumisella kuvaan voidaan 

myös vaikuttaa sen lopputulokseen. Jotta muotokuva olisi matkailupalvelun lopputu-

loksena saatavana matkamuistona mahdollisimman laadukas, tulee kuvanottajan olla 

ammattimainen valokuvaaja, joka osaa kuunnella kuvattavan näkemystä siitä, miten 

hän haluaa kuvastaa omaa suhdettaan luontoon, ja tietää myös, miten ohjata kuvausti-

lannetta. Näin suunniteltiin jo pilottia kehitettäessä. 

 

Matkailupalveluna tarjottavan työpajan kohderyhmänä voisi testata kansainvälisten 

matkailijoiden lisäksi esimerkiksi kotimaan matkailijoita ja kouluryhmiä. Työpajassa 

tehty toiminta onkin loppujen lopuksi melko matalankynnyksen toimintaa, johon eri-

laisten ryhmien olisi helppo lähteä mukaan. Tietynlainen leikillisyys, jota työpajassa 

haettiin muun muassa luonnon aistillisen ja kehollisen tutkimisen kautta voisi olla esi-

merkiksi lapsille toimiva tapa tutustua luontoon ja luovaan työskentelyyn, ja oppia 

uutta. Kiinnostus hyvinvointia, taidetta ja luontoa kohtaan ovat oleellisia, mutta eivät 
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aivan välttämättömiä, sillä työpaja tarjoaa tapoja tutustua taiteeseen, luontoon ja hy-

vinvoinnin tukemiseen, jotka ovat liitettävissä myös työpajan osallistujan omaan ar-

keen. Näin työpajassa opittua voi hyödyntää myös jatkossa, kun luonnon ja taiteen 

kanssa toimimisella pyritään hyvinvointia tuottaviin kokemuksiin. 

 

Matkailupalveluna tarjottavan työpajan ajallista kestoa voisi myös testata kokeilemalla 

sitä eri pituisena. Kaksi päivää kestävä työpaja voi olla hankala museovieraille, etenkin 

kun museon välittömässä läheisyydessä ei ole riittäviä majoitustiloja matkailijoille. 

Työpajaa olisikin hyvä kokeilla vain yhden päivän mittaisena, jolloin taiteilijaan ja 

luontoon tutustuminen, oman paikan etsintä, materiaalien työstäminen ja matkamuis-

tona toimivan muotokuvan ottaminen tapahtuisivat kaikki saman päivän aikana. Aika-

taulu ei siinä tapauksessa ole yhtä rauhallinen kuin työpajapilotin aikana, jota pidettiin 

osallistujien keskuudessa onnistuneena. Se voi kuitenkin olla yhtä toimiva. 

 

Näen, että yhdessä TaPaMa -hankkeen kanssa suunnittelemastani, testaamastani ja ke-

hittämästäni taideperustaisesta matkailupalveluksi tarkoitetusta työpajasta voisi tä-

män kehittämissuunnitelman avulla saada vielä toimivamman taideperustaisen palve-

lun matkailuun. Palvelun keskiössä hyvinvointi, kulttuuri, taide ja luonto muodostavat 

Särestöniemi-museon sisältöön sopivan kokonaisuuden, jolla on potentiaalia tuottaa 

ainutlaatuisia hyvinvointia tukevia kokemuksia museovieraissa. 
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8 LOPUKSI 

 

Tutkielmani tavoitteena oli suunnitella, pilotoida ja kehittää matkailupalveluksi tarjot-

tava taideperustainen työpaja, joka on ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä, sekä tai-

teen ja luonnon kautta tukee hyvinvointia. Työpaja pilotoitiin yhdessä kansainvälisten 

matkailijoiden roolissa toimivien yliopisto-opiskelijoiden kanssa.  

 

Tutkimukseni kehittämistyön myötä syntyi Särestöniemi-museolla matkailupalveluksi 

tarjottava Reidarin jäljillä -työpaja, joka TaPaMa -hankkeen asettamien tavoitteiden 

mukaisesti toteutettiin sidoksissa Lapin kulttuuriin ja luontoon, sekä kestävän kehityk-

sen periaatteiden mukaisesti. Työpajapilotti, sen kehittämistyö ja toteutus muodosta-

vat tutkimusaineiston, jota analysoimalla ja tulkitsemalla olen selvittänyt, millaisia hy-

vinvointia tukevia mahdollisuuksia luonnonympäristössä järjestetyllä taideperustai-

sella matkailupalvelulla on. Tutkielmani teoreettisen taustan muodostivat tutkimustyö 

kulttuurin, taiteen ja luonnon hyvinvointi vaikutuksista, sekä posthumanismin tutki-

mus yhdessä kulttuurisen kestävän kehityksen kanssa. Tutkimusmenetelmänä oli tai-

deperustainen toimintatutkimus, jonka vahvuutena on ei-kielellisen, hiljaisen, aistilli-

sen ja ruumiillisen tiedon ja kokemusten tutkimisen keinot. (Jokela & Huhmarniemi, 

2020, s. 42). 

 

Tutkimusaineiston analyysiin käytin teorialähtöistä tulkintaa ja fenomenologista ana-

lyysitapaa. Teorian kautta analysoin ja tulkitsin, millaisia mahdollisuuksia TaPaMa-

hankkeen yhteydessä kehittämälläni työpajalla on hyvinvoinnin tukemisessa, ja työpa-

jan onnistumista analysoin fenomenologisen analyysin keinoin. Tutkimukseni aineisto 

ei ollut kovin laaja, mutta tutkimusintressieni kannalta se sisälsi olennaista tietoa työ-

pajapilotin tuottamista kokemuksista ja työpajan käytännön toimivuudesta. Aineiston 

teoretisointia ja käsitteellistämistä olisi voinut viedä vielä pidemmälle, minkä voi 

nähdä tutkimukseni heikkoutena. Sen lisäksi myös laajempi aineisto lisäisi tutkimuk-

seni uskottavuutta. 
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Tutkimukseni kehittämistyön pohjana luonnon ja taiteen tuottamaa hyvinvointia kos-

keva tutkimustieto antoi tietoa taideperustaisten matkailupalveluiden hyvinvointia 

tuottavista ja tukevista ulottuvuuksista. Tutkimukseni perusteella voisi siis varovai-

sesti yleistää, että kulttuuriin, taiteeseen ja luontoon perustuvalla matkailupalvelulla 

on mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemisessa. Se osoittaa, että matkailupalvelulla, 

jossa luonnon ja taiteen kautta haetaan yhteyttä luontoon, pyritään rentoutumiseen, 

rauhoittumiseen ja itsetutkiskeluun, sekä tuetaan elämän laatua, on potentiaalia hyvin-

voinnin tuottamisessa ja tukemisessa. Keskeistä hyvinvoinnin tukemisessa tässä taide-

perustaisessa työpajassa on kulttuurin, taiteen ja luonnon tutkittujen hyvinvointi vai-

kutusten aikaan saaminen. Sekä taiteen katselu että sen tekeminen ovat omiaan syn-

nyttämään hyvinvointia, samoin kuin luonnossa liikkuminen ja luonnon kanssa vuoro-

vaikuttaminen. Toiminnan aistillisuus ja kehollisuus ovat osaltaan hyvinvointia tuke-

massa, sillä hyvinvointia tuottavat kokemukset syntyvät aistien kautta.  

 

Tutkimusprosessini käsitti monia eri vaiheita suunnittelutyöstä, testaamiseen, analyy-

sin ja tulkintojen tekemiseen, kirjoittamiseen ja jatkokehittämiseen. Sen aikana koettu 

tunteiden kirjo innostuksesta, epävarmuuteen ja helpotuksesta suoranaiseen kirjoitus-

paniikkiin on tehnyt kokemuksesta varsin värikkään ja taatusti mieleen painuvan. Vai-

kuttipa tutkimuksen etenemiseen myös COVID-19 koronaviruspandemia. Sen aiheut-

tamat museoiden sulkeutumiset, kokoontumisrajoitukset ja kansainvälisten opiskeli-

joiden vähäisyys olivat melkein esteinä työpajapilotin toteutumiselle, mutta pilotti saa-

tiin silti toteutettua melko onnistuneesti lokakuussa 2020.  

 

Prosessin vaikeuksista huolimatta näen, että se on ollut hyvin antoisa, ja opettanut pal-

jon tutkimustyöstä. Olen oppinut uusia kiinnostavia käsitteitä, jotka ovat sanoittaneet 

ja konkretisoineet omaa ajatteluani muun muassa ihmisen ja muun luonnon yhtey-

destä toisiinsa. Koen myös saaneeni itse hyötyä siitä, että olen perehtynyt teorioihin 

luonnon, taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tuovista vaikutuksista, joita osaan jatkossa 

entistä paremmin hyödyntää myös omassa elämässäni sekä tulevaisuudessa kuvatai-

dekasvattajan työssä. 
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