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Tiivistelmä: Ilmastonmuutos ja globalisaatio aiheuttavat haasteita arktisen alueen ympäris-
tölle, taloudelle ja väestölle. Kansainvälinen ja monitieteinen Living in the Landscape (LiLa) -
projekti etsii kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja sekä koulutuksen että yhteisö-
jen tarpeisiin. LiLassa käytettävillä taideperustaisilla toimintatavoilla on potentiaali löytää 
vaihtoehtoisia tietämisen ja tiedon esittämisen tapoja. LiLa on paikkasidonnaiseen kenttäpe-
dagogiikkaan perustuva kesäkoulu, mutta COVID-19 viruksen aiheuttaman pandemian 
vuoksi projekti järjestettiin aikaisemmista suunnitelmista poiketen hybridimallisesti siten, 
että maiden keskinäinen yhteistyö tapahtui virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tämän tut-
kimuksen tavoite on selvittää millaisia merkityksiä koulun osallistujat ovat antaneet hybridi-
mallisen koulun taideperustaisessa toiminnassa esiintyville materiaalisille ja kehollisille osa-
alueille. Globaalien ongelmien edessä tarvitsemme ymmärrystä erilaista tietämisen tavoista, 
sillä ongelmia ei voida ratkaista samoilla keinoilla kuin ne ovat syntyneet. Kehollinen työs-
kentely aktiivisen materiaalin kanssa tuottaa ymmärrystä, jota ei voida saavuttaa pelkästään 
sanoihin perustuvan ajattelun avulla. 
 
Tutkimuksen taustateoria osoittaa, että kehollisuus ja situationaalisuus ovat tärkeä osa op-
pimista ja kokonaisvaltaista ihmisyyttä. Taiteellinen työskentely on multimodaalista ja tietoa 
tuotetaan oman kehollisuuden kautta vastavuoroisesti toimien materiaalin ja ympäristön 
kanssa. Uusmaterialistinen näkemys ihmisen ja materian jaetusta toimijuudesta antaa mah-
dollisuuden saada uusia näkökulmia niin jokapäiväiseen elämäämme kuin globaaleihin on-
gelmiinkin.  
 
Tämä tutkimus on taideperustainen toimintatutkimus, jossa pääasiallisena aineistona on 
koulun osallistujien virtuaaliset työpäiväkirjat. Olen kiinnostunut osallistujien kokemuksista 
liittyen taideperustaisen työskentelynsä materiaalis-kehollisuuteen ja miten sitä on jaettu 
virtuaalisesti. Tutkielmani osoittaa, että materiaalis-kehollinen työskenteleminen koetaan 
tietämisen tapana. Materiaalis-kehollisten osa-alueiden välittyminen virtuaalisesti vaatii fyy-
sisestä kommunikoinnista eroavia keinoja, jotta pystytään tuoda näkyväksi prosessin keholli-
suus, materiaalisuus, tilallisuus ja ajallisuus. Materiaalis-kehollisten prosessien virtuaalinen 
välittämien muille sanallistesti tai taiteellisesti voi auttaa kehollisen ja materiaalista kum-
puavan intuitiivisen tiedon tuomista näkyväksi.  
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Abstract: Climate change and globalization pose challenges to the Arctic environment, econ-
omy and population. The international and multidisciplinary Living in the Landscape (LiLa) 
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and communities. The art-based approaches used in LiLa have the potential to find alterna-
tive ways of knowing and presenting information. LiLa is a summer school based on place-
based field pedagogy, but due to the COVID-19 pandemic, the project was organized in a hy-
brid way, so that the cooperation between the countries took place in virtual learning envi-
ronments. The aim of this study is to find out what meanings the school participants have 
given to the material and physical aspects of the art-based activities of a hybrid school. In 
the face of global problems, we need an understanding of the different ways of knowing, 
because problems cannot be solved in the same ways as they were born. Physical work with 
active material produces an understanding that cannot be achieved through word-based 
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1  JOHDANTO 

 

Ilmastonmuutoksen ja globalisaation aiheuttamien haasteiden edessä myös kuvataidekas-

vatuksella on osuutensa ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen et-

simisessä. Kuvataiteellisen työskentelyn avulla voidaan löytää uudenlaisia tapoja ajatella ja 

olla osa maailmaa. Kuvataiteellisessa työskentelyssä kehollinen yhteistyö materiaalien 

kanssa on usein keskeinen osa prosessia, mutta sen osuus merkitysten lähteenä saattaa 

jäädä huomioimatta. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, millaista tietoa, oppi-

mista ja merkityksiä näiden materiaalis-kehollisten prosessien on koettu tuottavan. Tutki-

mukseni taustalla vaikuttaa fenomenologinen, ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ih-

miskäsitys, uusmaterialistinen katsantokanta materian toimijuuteen sekä käsitys siitä, että 

nämä yhdistyvät taiteen tekemisen prosessissa. 

Fenomenologisen koulukunnan filosofin, Maurice Merleau-Pontyn (1962, s. x – xi) filosofia 

perustui näkemykseen siitä, että ihmisen mieli on vain osa kokonaisuutta, eikä sitä nosteta 

erityisasemaan. Hän kirjoittaa ihmisestä nykyhetkessä läsnä olevana, elävänä ja ajattele-

vana kehona, joka suuntaa tulevaisuuteen. Tämän perusteella hän suhtautui kriittisesti kar-

tesiolaiseen filosofiseen suuntaukseen, joka yksinkertaistaa maailman käsitteiksi ja nostaa 

ajattelevan mielen korkeimpaan asemaan. Riikka Mäkikoskela (2007, s. 313) esittää, että 

kartesiolainen näkökulma on löydettävissä nykypäivänkin järkeä tietämisen tapana koros-

tavasta ajattelutavasta ja tästä filosofiasta kumpuaa myös dualistinen ajattelu, jossa ihmi-

sen ruumis ja mieli erotetaan toisistaan. Tämän ajattelumallin mukaan mieleen kuuluu 

kaikki tietämisen tavat, kun taas kehollisuuden ja aistien rooli tietämisessä kielletään.  

Tutkimukseni teoriataustassa näkyy kuitenkin, että nykypäivänä ymmärrys oppimisen ja 

ihmisyyden kokonaisvaltaisuudesta on kasvanut. Paikan, elämäntilanteen, kehollisuuden, 

aistien ja yhteisön merkitys korostuu erityisesti meidän tulevien kuvataidekasvattajien 

koulutuksessa, sillä nämä osa-alueet ovat luonteva osa kuvataidetta ja taideoppimista. Tä-

män tutkielman taustalla vaikuttaa fenomenologinen näkemys ihmisestä. Ihminen näh-

dään kokonaisvaltaisena olentona, joka suuntaa toimintaansa, oppii ja kehittyy keholli-

sessa yhteydessä materiaaliseen maailmaan ja toisiin olentoihin. Tietämistä ei nähdä fyysi-

syydestä irrallisena, vaan kehollisuus, liikkuminen, käsin tekeminen ja aistisuus ovat itses-

sään tietämisen tapoja. Erityisesti taiteellisessa työskentelyssä fyysinen läsnäolo, aistisuus, 
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materiantuntu, käsillä tekeminen ja tilassa liikkuminen ovat tärkeitä tietämisen ja oppimi-

sen tapoja. 

Tutkimukseni ei kuitenkaan rajoita tietämistä ja toimijuutta ainoastaan ihmisyyteen. Pyrin 

erittelemään posthumanistisessa ja uusmaterialistisessa hengessä asioita, ilmiöitä, olioita 

ja materiaa, jotka omalta osaltaan osallistuvat taideteon tai -teoksen syntyprosessiin sekä 

millaisia merkityksiä niille annetaan ja niiden avulla luodaan. Hoodin ja Kraehen (2017, s. 

33) mukaan useimmat länsimaiset paradigmat perustuvat siihen, että ihmiset ja ei-ihmiset 

ovat hierarkkisessa suhteessa keskenään. Ei-ihmiset katsotaan olevan passiivisia objekteja, 

joita ihmiset hallitsevat ja ohjailevat. He jatkavat, että humanistisessa ja tieteellisessä tut-

kimuksessa on pitkät perinteet ihmiskeskeisestä katsantokannasta, jonka taustalla vaikut-

taa aiemmin mainittu kartesiolainen dualistinen ajattelu, joka jakaa maailmaan kahteen 

olemassaolon tapaan: ihmisyyteen ja ei-ihmisyyteen. Lummaa ja Rojola (2014, s. 8) kirjoit-

tavat, että posthumanistisen katsantokanan mukaan haastamalla ihmiskeskeisyyden 

voimme saada esille uusia näkökulmia, joiden avulla rakentaa suotuisampaa tulevaisuus-

kuvaa myös muille elämisen ja elämänmuodoille. 

Tutkimukseni on toteutettu Living in the Landscape (LiLa) -kevätkoulun yhteydessä keväällä 

2021 ja pääasiallinen tutkimusaineistoni koostuu koulun osallistujien työpäiväkirjateks-

teistä ja kuvista. Tutkimustehtävänäni on selvittää millaisia merkityksiä LiLa -kevätkoulun 

osallistujat antoivat koulun taideperustaisen toiminnan materiaalis-kehollisuudelle, eli eri-

tyisesti taiteen tekemisen prosessin kehollisille ja materiaalisille osa-alueille hybridimalli-

sessa koulussa. Tutkimukseni alakysymykset ovat: 1) Millaista materiaalis-kehollista toi-

mintaa LiLa-kevätkoulun taideperusteinen toiminta sisälsi ja millaisilla keinoilla sitä jaettiin 

muille. 2) Miten hybridimalisessa oppimisessa hyödynnettiin materiaalis-kehollisuutta ja 

miten se vaikutti sen käytettävyyteen?  

Taiteentekemisen materiaalisia ja kehollisia prosesseja ja niiden merkitystä on tutkittu tai-

teellisen tutkimuksen piirissä, keskittyen oman taiteellisen prosessin havainnointiin (esim. 

Mäkikoskela, 2015). Myös uusmaterialistisen taiteen tutkimuksen kentällä on kiinnostuttu 

prosessin materiaalis-kehollisuudesta (esim. Kontturi, 2010). Uusmaterialistista, materian 

toimijuutta korostavaa katsantokantaa on viime vuosina tutkittu myös kuvataidekasvatuk-

sen alalla (esim. Hood & Kraehe, 2017). Aihetta ei kuitenkaan ole tätä ennen tutkittu kuva-

taidekasvatuksen alalla keskittyen siihen, millaisia merkityksiä osallistujat itse antavat 
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materiaalis-kehollisille prosesseille taideperustaisessa toiminnassa osana virtuaalista oppi-

mista.  

Tutkimukseni alkoi maisteriopintojeni ensimmäisenä syksynä, vuonna 2019 hakeutuessani 

mukaan LiLa -kesäkouluun, joka oli määrä järjestää kesällä 2020. Koulun paikaksi oli sovittu 

Pohjois-Norjassa sijaitseva rannikkokaupunki Nesna ja sen lähistöllä oleva Trænan saari. 

Tuoreena kuvataidekasvatuksen opiskelijana ja juuri Etelä-Suomesta Lappiin muuttaneena 

odotin innolla mahdollisuutta matkustaa Pohjois-Norjan rannikon ja saariston uniikkeihin 

maisemiin ja päästä tutkimaan tätä maisemaa taideperustaisesti yhdessä kansainvälisen ja 

monitieteisen osallistujaryhmän kanssa. Olin tutustunut aikaisemman, Venäjän Komissa 

kesällä 2018 järjestetyn LiLa-kesäkoulun toimintaan, ja tämän tiedon perusteella aloin 

odottaa intensiivistä ja yhteisöllistä kesäkoulua, joka täyttyy erilaisista työpajoista, maise-

massa tapahtuvasta taideperustaisesta työskentelystä, paikkaan ja sen kulttuuriin tutustu-

misesta, keskusteluista ja yhteisesti jaetuista kokemuksista. Suunnitelmissani oli jo alkuvai-

heessa tehdä pro gradu tutkielmani liittyen koulun toimintaan. 

Kevättalvella 2020 COVID-19 virus alkoi levitä nopeasti ja pian ymmärsimme, ettei LiLa-

kesäkoulua voida toteuttaa suunnitelmien mukaan. Aluksi tarkoituksena oli lykätä koulun 

ajankohtaa seuraavaan kesään, mutta niin kuin kaikki tässä vaiheessa tiedämme, pandemia 

jatkui, eikä lähiopetus tai rajan ylittäminen toiseen maahan ollut mahdollista. Tässä vai-

heessa niin Suomessa kuin joka puolella muuallakin maailmalla oltiin jo melko tottuneita 

erilasiin etätyöskentelyn tapoihin ja myös LiLa päätettiin lopulta järjestää virtuaalisesti ke-

väällä 2021. Virtuaaliseen ympäristöön siirtyminen ei ollut aivan pieni asia, sillä LiLa-pro-

jektin toiminnan tausta perustuu yhteisöperustaiseen kenttätoimintapedagogiikkaan, 

jossa on oleellista fyysinen tutustuminen paikkaan sekä yhteisöön. LiLan työskentelytapa 

on taideperustaista, ja sillä on voimakas ympäristötaiteellinen painotus. Sen oppimiskäsitys 

perustuu yhteistoiminnalliseen ja paikkasidonnaiseen oppimiseen, joihin kuuluu olennai-

sena todellisessa fyysisessä maailmassa toimiminen. Nyt kysymyksenä olikin miten voimme 

saavuttaa Lilan tavoitteet työskentelemällä pääosin virtuaalisesti? Mitä materiaalisuuden 

ja kehollisuuden puuttuminen kohtaamisissa ja toisten tekemän taiteen havainnoinnissa 

tarkoittaa?  

Tutkimukseni käytännön osuus käynnistyi alkuvuodesta 2021, kun LiLa-kevätkoulun ensim-

mäinen virtuaalinen seminaaripäivä alkoi. Tutkimukseni teon ohella osallistuin kouluun ja 
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sen kaikkiin toimintoihin opiskelijana samalla keräten tutkimukseeni aineistoa. Varmistaak-

semme sen, että koulun paikka- ja tilannesidonnaiset tavoitteet saavutetaan, koulun toi-

minnat järjestettiin hybridimallisesti siten, että yhteiset toiminnat olivat etäyhteydellä, 

mutta maiden sisällä ryhmät pystyivät toimimaan myös yhdessä paikkaperustaisesti työs-

kennellen. Tutkimukseni aineisto koostuu koulun osallistujien taideperustaiseen toimin-

taan liittyvistä kirjoituksista ja muista dokumentaatioista. Tärkein aineistoni on koulun 

osallistujien koostamat virtuaaliset työpäiväkirjat, joissa he pohtivat työskentelynsä mate-

riaalis-kehollisia prosesseja ja niiden merkitystä. Päiväkirjojen pitäminen oli osa yhdessä 

toisen maisteriopiskelijan, Maikki Salmivaaran kanssa järjestämäämme toimintatutkimuk-

sellista interventiota, jonka tarkoitus oli herätellä osallistujia tietoiseen materiaalis-kehol-

lisuuden tarkasteluun taiteen tekemisensä lomassa. Käytän aineistona myös koulun taide-

perustaisista lopputuotoksista koottua virtuaalinäyttelyä sekä näyttelykatalogia.  

Tutkimukseni analyysi on jaettu neljän otsikon alle. Ensimmäinen otsikko on nimeltään ma-

teriaalis-kehollisen prosessin välittäminen muille, jonka alla erittelen kaikkia niitä keinoja, 

joilla osallistujat välittivät prosessinsa materiaalis-kehollisia osa-alueita muille sanoin, ku-

vin, äänin ja liikkuvan kuvan avulla. Toinen otsikko on: Materiaalisuus ohjaamassa taidete-

oksen muotoutumista. Tämä luku keskittyy nostamaan esille aineistosta kohtia, jossa ma-

teriaali ja materiaalinen maailma näyttäytyivät aktiivisena toimijana ja kanssataiteilijana 

osallistujien taideperustaisessa toiminnassa ja niistä kirjoitetuissa kuvauksissa. Kolmannen 

analyysiluvun otsikko on: Materiaalis-kehollinen prosessi luomassa merkityksiä. Tämä kä-

sittelee sitä millaisia merkityksiä osallistujat kokivat löytäneensä materiaalis-kehollisen 

työskentelyn avulla. Viimeinen analyysiluku avaa osallistujien kokemuksia materiaalis-ke-

hollisen prosessin virtuaalisesta jakamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista ja onnistumi-

sista. 
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2  TUKIMUKSEN KONTEKSTI 

 

 

2.1  Living in the Landscape -kesäkoulut 

Living in the Landscape (LiLa) -kevätkoulu on osa University of the Arctic:in Arctic Sustaina-

ble Art and Design (ASAD) -verkoston toimintaan kuuluvaa kesäkoulujen sarjaa, ja järjes-

tettiin toista kertaa keväällä 2021. Ensimmäinen kesäkoulu järjestettiin Komissa Venäjällä 

kesällä 2018, ja siihen osallistuivat Lapin yliopisto, Syktyvkar State University, Arctic Uni-

versity of Norway ja Uppsala University (Jokela & Härkönen, 2021, s. 181). LiLa -kesäkoulu-

jen sarja on yksi esimerkki ASAD-verkoston korkeakoulutuksellisista projekteista. Näiden 

kurssien ja työpajojen tähtäimenä on nostaa esille sosiaalisesti ja kulttuurisesti sensitiivistä 

paikkasidonnaista taide- ja muotoiluopetusta. (Jokela & Härkönen, 2021, s. 177.) ASAD-

verkosto on sirkumpolaaristen alueiden yliopistojen taiteen- muotoilun ja taidekasvatuk-

sen laitosten yhteisö, jonka tarkoituksena on jakaa ja identifioida uusia ja innovatiivisia tai-

teen, opetuksen ja tutkimuksen käytäntöjä (Jokela, 2016, s. 5). 

LiLa -kesäkoulujen tavoite on edistää Euroopan arktisen alueiden sosiokulttuurisissa mai-

semissa tapahtuvaa taideperusteista oppimista kestävästi ja kulttuurisesti sensitiivisesti. 

LiLan monitieteinen yhteistyö on suunniteltu etsimään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestä-

viä vastauksia globalisaatiosta ja ilmastonmuutoksesta johtuviin alueellisiin ongelmiin, 

käyttäen sekä tieteellisiä että käytännönläheisiä lähestymistapoja. (Jokela & Härkönen, 

2021, S. 177.) Kesäkoulut tähtäävät traditionaalisten kulttuurin muotojen ja nykykäytäntö-

jen väliseen dialogiin tutkien samalla, miten tätä dialogia voidaan käydä taiteen avulla (Här-

könen & Stöckell, 2018, s. 640).  Jokela ja Härkönen (2021 s. 178) nostavat esiin, että vain 

aktiivisella monitieteisellä yhteistyöllä voidaan identifioida pohjoisten ilmiöiden monimut-

kaisia ja toisistaan irrallisilta vaikuttavia suhteita toisiinsa. LiLa on kehittämisprojekti, jonka 

metodologinen tausta on taideperustainen toimintatutkimus (ABAR). Tästä Lapin yliopis-

tossa kehitetystä tutkimusstrategiasta löytyy samoja piirteitä kuin taideperustaisesta tut-

kimuksesta, taiteellisesta tutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta. Kaikkia näitä metodeja 

yhdistää teoriaan sekä käytäntöön perustuvan tutkimuksen rinnakkainen käyttö. (Jokela. 

2019) LiLan taideperustainen lähestymistapa perustuu nykytaiteen kykyyn löytää vaihto-

ehtoisia tietämisen sekä tiedon esittämisen tapoja. (Jokela & Härkönen, 2021, s. 179.) 
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2.2  LiLa -kevätkoulu 2021 

Syksyllä 2019 hakeuduin mukaan LiLa -projektiin, joka oli tarkoitus järjestää kesäkouluna 

vuonna 2020 Pohjois-Norjan rannikolla ja saaristossa.  Alusta alkaen suunnitelmani oli 

tehdä pro gradu tutkielmani liittyen koulun toimintaan ja kerätä aineistoni osallistujien 

tekemästä taideperusteisesta toiminnasta. Maaliskuussa 2020 Covid-19 viruksen aggres-

siivisen leviämisen vuoksi ymmärsimme nopeasti, ettei kesäkoulua voida toteuttaa suun-

nitelmien mukaan. Monien vaiheiden jälkeen koulu saatiin lopulta järjestettyä virtuaali-

sesti keväällä 2021 kolmen ASAD-kumppanusyliopiston kesken, jotka olivat Lapin yliopis-

ton lisäksi norjalainen Nord University ja venäläinen Pitirim Sorokin Syktyvkar State Uni-

versity of Komi. Koulun järjestämisen rahoitti Institute of Higher Education Norway/The 

Arctic University of Norway (UiT) (Härkönen, Jokela & Gårdvik, 2021, s. 2). Kevätkoulun 

osallistujat tulivat taiteen ja muotoilun alalta sekä usealta eri opettajakoulutuksen tie-

teenalalta, jotka olivat luonnontiede, kuvataide ja käsityö ja musiikki.  

Päävastuussa koulun toiminnasta osana ASAD-verkoston toimintaa on Lapin yliopiston tai-

teiden tiedekunnan professori Timo Jokela. Koulun koordinaattoreina toimivat Mette 

Gårdvik, taiteen ja käsityön yliopistonlehtori Norjasta ja kuvataidekasvatuksen yliopiston-

lehtori Elina Härkönen Suomesta. Venäjän Komin koordinaattorina toimi puolestaan Anelia 

Lyantsevich. Professori Irina Zemtsova Venäjältä ja kuvataidekasvatuksen professori Mirja 

Hiltunen Suomesta olivat projektissa mukana asiantuntijan roolissa. Musiikin yliopistonleh-

tori Gary Hoffman, opettajankoulutuslehtori Anne Mette Bjørnvik Rosø, kuvataidekasva-

tuksen yliopistonlehtori Antti Stöckell Suomesta, Lidia Kostareva Venäjältä sekä luonnon-

tieteiden yliopistolehtorit Karin Stoll ja Wenche Sørmo Norjasta osallistuivat toimintaan 

tohtoriopiskelijoina. Suomalaiset Sandra Bencomo, Virva Kanerva ja Maikki Salmivaara 

sekä venäläiset Yulia Vakushkina, Victoriya Lihacheva ja Svetlana Litvintseva osallistuivat 

maisteriopiskelijoina. 

LiLa -kevätkoulun käytännönläheinen yliopistopedagoginen tavoite on kehittää yhteisisissä 

kenttätyöskentelyissä käytettäviä taideperustaisia metodeja, joiden avulla voidaan saavut-

taa syvempää ymmärrystä Luoteis-Venäjän ja Pohjoismaiden pohjoisosien ekokulttuu-

reista ja näin ollen kehittää tapoja tukea näiden alueiden kestävyyttä. (Jokela & Härkönen, 
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2021, s. 178.) Eräs LiLa -kevätkoulun keskeisistä teemoista on pohjoinen tieto. Tämä käsite 

pitää sisällään muun muassa erilaiset materiaalisen ja ympäristökulttuurin olomuodot, ku-

ten käsityötaiton, kertomukset ja luonnossa elämisen taidon. Pohjoinen tieto koostuu paik-

kasidonnaisen tietämisen ohella ekokulttuurisista tekijöistä sekä elämisen traditioista, ja 

se on muotoutunut niin arktisten alkuperäiskansojen kuin niihin kuulumattomienkin asuk-

kaiden elämien traditiossa ja käytännössä. Paikkasidonnaisen oppimisen kautta pohjoinen 

tieto, kulttuuriperintö ja materiaalisen kulttuurin hiljainen ymmärrys siirtyy niin seuraaville 

sukupolville kuin pohjoiseen muualta muuttaville ihmisillekin. (Jokela & Huhmarniemi, 

2020, s. 3; Jokela & Härkönen, 2021, s. 179.) LiLa -kevätkoulu tutki monitieteisesti arktisen 

maiseman sosiokulttuurisia ulottuvuuksia ja sen keskeisiä teemoja olivat arktisen alueen 

ympäristökysymykset, kulttuuri ja luonto. Näiden teemojen käsittelyssä käytettiin työka-

luina taiteen tekemistä, käsityötä ja narratiiveja. Työskentelyssä tavoiteltiin nykykäytäntö-

jen ja perinteisten kulttuurimuotojen vuoropuhelua ja kohtaamista.  

 

2.3  Hybridimalli LiLa -kevätkoulussa 

LiLa -kevätkoulun käytännön toteutus oli hybridimallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulun 

toiminnassa yhdisteltiin virtuaalisessa oppimisympäristössä toimimista fyysisesti samassa 

paikassa työskentelemiseen. LiLa -projekti on perustunut voimakkaasti paikka- ja yhteisö-

perustaiseen kenttätoiminta-pedagogiikkaan, mutta pandemiatilanteesta johtuen fyysi-

sesti samassa paikassa toimiminen oli estynyt. Koulun taustalla vaikuttava yhteisöperustai-

suuden tavoite tuntui haastavalta saavuttaa. Koulun alkuperäisen idean mukaan yhdessä 

vietetty aika fyysisessä maisemassa on oleellinen osa koulun perustaa, eikä sitä tule koko-

naan hylätä. Tästä syystä päädyttiin käyttämään hybridimallia, jossa osa toiminnoista jär-

jestetään virtuaalisesti ja maaryhmien sisällä tapahtuva toiminta mahdollisuuksien mukaan 

fyysisesti samassa. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kokemusten jakaminen vaativat osal-

listujilta vaivannäköä virtuaalisessa työskentelyssä, ja järjestäjät olivatkin huolissaan, 

kuinka maisemantutkimuksen tavoitteet voivat toteutua virtuaalisessa ympäristössä. (Jo-

kela & Härkönen, 2021, s. 184–185.) 

LiLan yhteisöllisyyttä pidettiin osaltaan yllä säännöllisesti vietettyjen virtuaalisten teehet-

kien avulla. Nämä hetket olivat vapaan keskustelun tiloja, joissa jaettiin niin oman 
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taiteellisen työskentelyn edistymistä, keskusteltiin oman elinympäristön erityispiirteistä ja 

tutustuttiin muihin osallistujiin henkilökohtaisella tasolla. Vapaata yhdessäoloa sisältyi 

myös joihinkin yhteisöllisyyteen perustuviin osallistujien henkilökohtaisiin taideprojektei-

hin, kuten Mette Gårdvikin projektiin, jossa osallistujat neuloivat ja huovuttivat perinteiset 

norjalaiset kalastajan lapaset. Tähän liittyen Mette järjesti kaksi virtuaalista iltaa, jossa ha-

lukkaat saivat neuvoja neulomiseen ja samalla mahdollisuuden viettää vapaamuotoisesti 

iltaa ja tutustua toisiin osallistujiin paremmin. Fyysinen yhdessäolo tapahtui maaryhmien 

sisällä, kun kokoonnuimme erilaisten ympäristö- ja yhteisötaiteen tekemisen äärelle. Nor-

jalaiset ja venäläiset myös osallistuivat usein etäseminaareihin kokoontuen samaan paik-

kaa omille yliopistoillensa.  

Tapasimme yhteisesti etäseminaarien merkeissä viisi kertaa 2.2.–10.5. välisellä ajalla. LiLan 

ensimmäiset yhteiset virtuaalitapaamiset sisälsivät luentoja ja esityksiä, joiden avulla osal-

listujat pääsivät tutustumaan maisemantutkimuksen käsitteisiin sekä kaikkien kolmen osa-

puolen sijainnin sosiokulttuurisiin elementteihin (Jokela & Härkönen, 2021, s. 185). Semi-

naareissa työskentelimme niin yhdessä kuin pienryhmissäkin muun muassa erilaisten työ-

pajojen, lukupiirityöskentelyn, luentojen ja keskustelujen parissa. Seminaaripäivien ulko-

puolella osallistujat työskentelivät omien maaryhmiensä kanssa sekä itsenäisesti taidepro-

jektiensa parissa. Koulun puolen välin jälkeen oli työpajaviikko, joka koostui maaryhmien 

kaikille osallistujille järjestämästä toiminnasta.  

Työpajaviikko toteutettiin hybridimallisesti siten, että lähekkäin asuvat kerääntyivät yh-

teen ja maiden välillä oli virtuaalinen yhteys. Työpajaviikolla pääsimme osallistumaan Ko-

milaiseen kevätseremoniaan, jossa rakensimme ja poltimme kevätnukkeja sekä tutus-

tuimme Norjan Træna-saaren tarustoon ja teimme maaryhmän kanssa siihen perustuvaa 

ympäristötaidetta sekä valmistimme venäläisiä pelmeneitä ja pidimme yhteisen ruokailu-

hetken. Työpajaviikolla minä ja Maikki Salmivaara pidimme etäseminaarissa alustuksen 

koko ryhmälle, jonka tavoitteena oli herätellä ja suunnata tarkastelemaan omaa rooliaan 

osana maisemaa ja pohtia henkilökohtaista taiteellista projektiaan siitä näkökulmasta. Pyy-

simme myös osallistujia kirjoittamaan prosessista narratiivia eli työpäiväkirjaa, joissa he 

tarkastelisivat erityisesti materiaalisuuden merkitystä prosessissaan. Tämä alustus ja teh-

tävänanto toimii intervention roolissa tässä tutkimuksessa. 
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LiLan yhteisten toimintojen ohella jokainen osallistuja työsti myös omaa henkilökohtaista 

maisemantutkimuksellista taideperustaista projektiaan, joista oli määrä koostaa virtuaali-

nen näyttely. Osallistujat pitivät projektipäiväkirjaa omalla Padlet-sivullaan, josta kaikki 

osallistujat pystyivät halutessaan seurata työskentelyn etenemistä ja pohdintoja. Omien 

padlet-sivujen luominen liittyi minun ja toisen maisteriopiskelija Maikki Salmivaaran tutki-

musaineiston keruuseen liittyvään interventioon. Virtuaalinen näyttely koottiin Stro-

ryMaps -alustalle ja se julkaistiin toukokuussa UArctic-kongressissa Reykjavikissa. 

 

2.4  Maisemakäsitys 

Ennen ensimmäistä kevätkoulun yhteistä tapaamista, jokaisen osallistujan tuli lukea Tim 

Ingoldin (1993) artikkeli The Temporality of Landscape. Ingoldin ajatukset asumisesta 

(dwelling) maisemassa sekä käsite taskscape, joka kuvaa jokapäiväisten askareiden  vaiku-

tusta maisemaan, määrittelivät voimakkaasti koulun toimintaa. Ingoldin käsitteet tulivat 

esille lähes jokaisessa koulun tehtävänannossa, työpajassa sekä taideperustaisissa tulok-

sissa. (Jokela & Härkönen, 2021, s. 185.) Avaan näitä käsitteitä lyhyesti, sillä ne tulevat 

esiin myös aineistossani. 

Ingoldin mukaan maisema on maailma, jonka koemme asuessamme (dwelling) siinä. Mai-

sema koostuu paikosta ja matkustamme paikkojen välillä, joiden välimatkat ymmärretään 

liikkeessä muuttuvien maisemien avulla. Paikka puolestaan on rajattu alue maan pintaa, 

jolle siellä asuvat olennot ovat antaneet merkityksen. Maisema ei kuitenkaan ole olemassa 

vain siksi ja sen takia, että ihminen on antanut sille merkityksen rakentamalla siihen kult-

tuurinsa. Maiseman muodot ovat muokkautuneet aikojen saatossa kaikkien maisemassa 

asuvien (dwelled) olentojen ansiosta. Ihmisen historia on vain yksi säie kudoksesta, josta 

löytyy myös muut eliöt ja kasvit. (Ingold, 1993, s. 152–174.)  

Ingold kuvaa maiseman olevan kaikki se kiinteä, mitä näemme, kun katsomme ympäril-

lemme, puut, talot ja maanmuodot. Maisemassa tapahtuva toiminta, lintujen laulu tai ih-

misten ja autojen liike, on osa taskscapea. Taskscape sisältää kaiken sen aktiivisen vuoro-

vaikutuksen, joka liittyy maisemaan ja sen muutokseen. Kaikki liike, alkaen planeettojen 

liikkeistä ja päättyen mikroskooppisen pieneen liikkeeseen on osa taskscapea. (Ingold, 

1993, 152–174.) 
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3  TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

3.1  Kokonaisvaltainen oppiminen 

Tutkimukseni kohteena on taiteentekemisen prosessin materiaalis-keholliset osa-alueet. 

Tutkimukseni kuuluu kuvataidekasvatuksen tieteenalalle, joten kiinnostukseni kohdistuu 

siihen, miten nämä näkyvät kuvataideopetuksessa ja taideperustaisessa oppimisessa. Tätä 

näkökulmaa taustoittaakseni avaan tässä luvussa sekä yleisesti kokonaisvaltaiseen oppimi-

seen että erityisesti taideoppimiseen liitettyjä teorioita, malleja ja käsitteitä, jotka auttavat 

taustoittamaan tutkimukseni näkökulmaa.  

Kehollisuuden ja materian osuus oppimisprosessissa kuuluu isompaan kokonaisvaltaista 

tiedonkäsittelyä korostavaan näkökulmaan, johon sisältyy Räsäsen (2010, s. 48) mukaan 

käsitys tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Tästä näkökulmasta on saanut alkunsa ny-

kyisten opetussuunnitelmien ilmiöpohjainen opetus (Ops, 2014, s. 29.), jossa oppimisen 

lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt ja niiden tarkastelu todellisessa tilanteessa 

ja ympäristössä (Gränö, Hiltunen & Jokela, 2018, s. 7). 

Mäkikoskelan (2007, s. 313–314) mukaan pääosa edellisten vuosikymmenten oppimista 

käsittelevää tutkimusta on sivuuttanut ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja keskittynyt tutki-

maan käsitteellisiä kognitioprosesseja.  Hän painottaa kuitenkin, että ihmisen kehitystä, 

sosiaalistumista ja oppimista tutkittaessa on havaittu, ettei yksilön toiminnassa tapahtuvia 

muutoksia pystytä kuvailemaan ainoastaan tietoisen ja käsiteellisen konstruktioprosessin 

avulla. Oppimista tutkittaessa onkin herätty kiinnittämään huomio ihmisen ajattelun ohella 

myös ympäristön vaikutukseen, eli siihen fyysiseen kokemusmaailmaan, jossa oppija on 

olemassa. Tynjälän (1999, 128–129) mukaan kehollisuuden ohella ihmisen toiminta on si-

doksissa siihen paikkaan, aikaan, kulttuuriin ja tilanteeseen, eli situaatioon missä hän par-

haillaan on. 
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3.1.1  Holistinen ihmiskäsitys ja situationaalinen oppiminen 

Lehtovaaran (1996, s. 79) mukaan kokonaisvaltaisen oppimisen taustalta on löydettävissä 

käsitys ihmisestä kokonaisvaltaisena olentona. Hän nostaa esille Lauri Rauhalan holistisen 

ihmiskäsityksen mallin, jonka rakentamisessa on käytetty Edmund Husserlin fenomenolo-

giaa ja Martin Heideggerin eksistenssifilosofiaa. Rauhala (1983, s. 25–26) esittää, että ih-

minen on jaettavissa kolmeen olemassaolon perusmuotoon, jotka ovat tajunnallisuus, eli 

psyykkis-henkinen olemassaolo, kehollisuus, eli olemassaolo orgaanisena tapahtumana ja 

situationaalisuus eli ihmisen suhde todellisuuteen. Hän jatkaa, että ihminen ei ole siis ai-

noastaan kehonsa sisäpuolella tapahtuvat prosessit, sillä ihmistä ei voida käsittää ilman 

maailmaa, jossa hän elää. Ihminen on kietoutunut maailmaan oman situaationsa eli elä-

mäntilanteensa kautta.   

Lehtovaara (1996) kirjoittaa, että situationaalinen oppimiskäsitys on kehitetty holistiseen 

ihmiskäsitykseen pohjaten. Siinä korostuu maailman ja yksilön sosiaalisen todellisuuden 

osallistumisen ratkaisevalla tavalla oppimistilanteeseen. Oppimistilanteessa on otettava 

huomioon se, että ihminen on kietoutunut omaan elämäntilanteeseensa eli situaatioonsa. 

Näin ollen oppimista ei voi tarkastella ainoastaan sisäisenä psykologisena tai biologisena 

ilmiönä vaan huomioon on otettava myös sosiaalisten ja historiallisten tekijöiden yhteys 

oppimiseen. (Lehtovaara, 1996, s. 82.)  

Rauhalan (1995, s. 41) mukaan, situationaalisessa oppimiskäsityksessä oppimisella tarkoi-

tetaan kaikkia niitä kokemuksia, joita ihminen kokee ollessaan osana maailmaa ja niiden 

merkitysten ymmärtämistä. Ihmisen kolmesta holistisesta kokemuspuolesta, tajunnallisuu-

desta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta, juuri tajunnallisuudella on oppimisessa 

keskeinen rooli merkityssuhteiden synnyttäjänä. Hän painottaa, että on tärkeää ymmärtää, 

ettei näitä merkityssuhteita voi syntyä ilman kaikkia kolmea ihmisen olemuspuolta, sillä 

tajunnallisuuden ja merkitysten syntymisten ehtona on se, että ihminen on kehollisesti ole-

massa ja kietoutuneena oman elämäntilanteensa kautta maailmaan. Lehtovaara (1996, s. 

86–87) jatkaa, että situationaalinen oppimiskäsitys pohjaa hermeneuttiseen tietokäsityk-

seen, jonka mukaan tiedon ymmärtäminen juuri tietynlaiseksi pohjautuu aina tietäjän 

omien merkityssuhteisiin ja tietämisen edellytyksiin. Hän kirjoittaa tämän tarkoittavan sitä, 

että merkitysten muodostumista ohjaa voimakkaasti oppijan oma henkilöhistoria eikä tieto 
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näin ollen koskaan tallennu mieleen ”puhtaana asiana”, vaan se aina rakentuu jo tiedetyn 

kokemuksen yhteyteen ja sitä tulkitaan sen avulla.  

 

3.1.2 Tilannesidonnainen oppiminen 

Gränö, Hiltunen ja Jokela (2018, s. 8–9) kirjoittavat, että tilannesidonnaisen pedagogiikan 

mukaan kokonaisvaltaiseen oppimiseen kuuluu olennaisesti paikkakokemus ja paikkaan 

liittyvä yhteisö, kulttuuri, historia ja sosiaalinen todellisuus.  Tilannesidonnaisessa pedago-

giikassa opetus sidotaan oppilaiden jokapäiväiseen todellisuuteen ja vuorovaikutustilantei-

siin ihmisten ja ympäristön kanssa.  

Niinistön ja Gränön (2018, s. 182) mukaan tilannesidonnaisen pedagogiikan oppimiskäsi-

tyksen mukaan oppiminen on sosiaalinen ja kulttuurinen prosessi, jossa tapahtuu oppi-

mista kaikissa ihmisen toiminnoissa, rajaamatta sitä erityisiin oppimiseen varattuihin paik-

koihin ja tilanteisiin. Sen tarkoituksena on tuoda oppijoiden jokapäiväinen elämä aitoine 

tilanteineen ja ympäristöineen osaksi opetusta ja oppimista. Gränö, Hiltunen ja Jokela 

(2018, s. 17) puolestaan sanovat että, tilannesidonnaisen pedagogiikan tavoite on saavut-

taa tilanne, jossa opitaan todellisissa ympäristöissä ja opittua myös sovelletaan jokapäiväi-

sen elämän ilmiöiden ratkaisemiseen. Todellisen kontekstin olemassaolo mahdollistaa 

puitteet opitun asian suoraan kokeiluun sosiaalisessa ja materiaalisessa ympäristössä. 

Olennainen osa tilannesidonnaista oppimista on yhteisöllinen osallistuminen, jonka avulla 

oppija pystyy tulkitsemaan ja reflektoimaan oppimistaan ja luomaan sille sosiaalisia ja kult-

tuurisia merkityksiä. Niinistön ja Grönön (2018, s. 183) mukaan tilannesidonnaisen oppimi-

sen malli korostaa oppijan omaa aktiivisuutta tiedon rakentamisessa, soveltamisessa ja yh-

teyksien luomisessa oppiaineksen ja sen käyttöyhteyksien välillä. He jatkavat, että käyttö-

tarkoituksen ja merkitysten ymmärtäminen luo oppimiseen mielekkyyttä ja merkitykselli-

syyttä ja parhaimmillaan auttaa kiinnittämään opitun laajempaan asiayhteyteen.  

 

3.1.3  Taideoppiminen 

Useista muista tiedonaloista poiketen taiteessa tapahtuva oppiminen ja tietäminen on au-

tomaattisesti havaintojen, käsitteiden ja toiminnan yhdistelyä. Taiteellisessa prosessissa 
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tieto kehittyy aistimusten pohjalta tunneperäiseen tietoon, joista kehitetään taiteellisia 

merkitysjärjestelmiä. Taideoppimisessa käsitetieto syntyy tunteiden ja mielikuvien yhdis-

tyessä havaintoihin. Prosessissa ulkoa tulevat havainnot siirtyvät sisäisiksi kokemuksiksi, 

joiden ymmärtämisen ja merkityksenannon avulla syntyy taideteoksia. Taideoppimisen tie-

topohja koostuu havainnoista, tunteista, faktoista, ajatuksista, ilmaisusta ja taidosta. (Rä-

sänen, 2000, s. 15.) Taideoppimisen eräs erityispiirre on siinä esiintyvät multimodaaliset 

tiedontuottamisen tavat, jossa merkityksiä tuotetaan paitsi puheella ja sanoilla, niin myös 

aistien ja kehollisuuden avulla sekä yhteistyössä muiden eliöiden, esineiden, asioiden ja 

materian kanssa (Gränö, Hiltunen & Jokela, 2018. s. 8). Taidekasvatuksen tutkimus ulot-

tuukin kartoittamaan näitä mahdollisuuksia käyttämällä posthumanistisia ja uusmaterialis-

tisia katsantokantoja (Bolt, 2013, s. 1–14). 

Räsänen (2000, s. 13–14) on kehittänyt kokemuksellises-konstruktivistisen taideoppimisen 

mallin, jossa hän on hyödyntänyt kognitiivisen ja konstruktivistisen taideoppimisen teoriaa 

yhdistäen sen kokemukselliseen oppiseen. Hän sanoo mallin taustalla vaikuttaa kognitiivi-

sessa taideoppimisessa käytetty siirto- eli transfer-käsite, joka tarkoittaa tiivistetysti ihmi-

sen kykyä soveltaa oppimaansa. Jotta siirtoa voidaan edistää, on aikaisempi tietopohja 

otettava huomioon opetuksessa. Räsänen kirjoittaa, että vaikka kognitiivisen taideoppimi-

sen edustajat ajattelevat kognition sisältävän myös tunteisiin ja käsitteisiin perustuvaa ym-

märrystä, korostavat he kuitenkin älyllisen kehityksen merkitystä. Kokemuksellis-konstruk-

tivistisen taideoppimisen mallissa keskiöön nousee puolestaan oppijan yksilöllisen elämis-

maailma ja itseymmärrys ja tavoitteena on koko persoonan kehittyminen. Räsänen (2000, 

s. 10–12) käyttää kokemuksellis-konstruktivistisen taideoppimisen mallissaan apuna David 

Kolbin (1984, s. 42) kehittämää kokemuksellisen oppimisen kehää, jossa kuvataan kuinka 

kokemuksellisessa oppimisprosessissa tieto syntyy kokemuksen muuntamisen eli transfor-

maation avulla. Räsänen (2000, s. 10–12) tukeutuu Kolbin ajatuksiin jatkaessaan, että ko-

kemuksellisessa oppimisessa korostuu yksilön kokemuksen ja kokemuksen reflektoinnin 

merkitys oppimisessa. Oppimisen edellytyksenä on paitsi kokemuksen käsittäminen, niin 

myös sen saattaminen johonkin muotoon. Hän jatkaa oppimisessa painottuvan reflektiivi-

nen prosessi, jossa opettaja ja oppilaat miettivät yhteisesti kokemusten merkityksiä.  
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3.1.4  Kehollinen oppiminen 

Tutkimukseni kannalta on oleellista ottaa esille kehollinen oppiminen ja siihen liittyvä tut-

kimus. Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila (2013, s. 52) kuvailee kehollisen oppimi-

sen viittaavan koko kehossa, ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä to-

dellisuudessa tapahtuvaan oppimiseen. Tässä kuvauksessa on samoja elementtejä kuin ai-

kaisemmin käsittelemässäni tilannesidonnaisessa oppimisessa, mutta kehollisessa oppimi-

sessa on korostetusti esillä oppimisen aistinen ja kehollinen alkuperä. Anttila tähdentää, 

että kehollinen toiminta voi olla paitsi konkreettista, näkyvää liikettä niin myös ihmisen 

sisäisiä liikkeitä, kuten aistimuksia, kokemuksia tai fysiologisia muutoksia. Hän tiivistää ke-

hollisen oppimisen perusajatuksen siihen, että se aktivoi ihmisen kokonaisvaltaisesti.  

Anttilan mukaan (2013, s. 32) perinteinen kartesiolaiseen dualismiin perustuva ajatusmalli 

korostaa ajattelun ja tajunnan olevan kehosta riippumattomia. Tämän näkökulman joh-

dosta on sekä kasvatustieteessä että tutkimuksessa ollut pitkään vallalla ajatus, että oppi-

minen on aivoissa tapahtuvia kognitiivisia, symbolisessa muodossa olevaa informaatiota 

käyttäviä prosesseja. Tämä symbolinen informaatio on oppijan ulkopuolelta tulevia sanoja, 

numeroita ja kuvioita, joiden on ajateltu siirtyvän sellaisenaan aivoihin. Lehtinen, Haapala 

ja Dahlström (1993, s. 10) korostavat kuitenkin, että kehollisuus, aistit ja aistiminen ovat 

kehittymisemme ja oppimisemme lähtökohta. Ensimmäisen elinvuotemme aikana, ja jo 

ennen syntymäämmekin, hankimme kaiken tietomme aistimalla ja jäsentämällä näitä ais-

timuksia luomme eheää kuvaa elinympäristöstämme. Havaintotoiminnot alkavat kehittyä 

yhteistyössä tekemisen ja ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla. Anttila 

(2009, s. 86) nostaa artikkelissaan esille Pfeiferin ja Bongardin (2007) esittelemät uudet 

näkökulmat kehollisuuden yhteydestä tietoisuuden ja oppimisen luonteeseen. Heidän mu-

kaansa aikaisempi käsitys aivojen roolista kehomme liikkeen ohjaajana on kumoutunut ja 

esille on noussut ajatus monimutkaisemmasta prosessista, jossa liikkeen syntyyn tarvitaan 

kehon, hermoston ja aivojen vuorovaikutusta. Anttila (2009, s. 86) jatkaa, että ajattelumme 

ja käsitteidemme perusta pohjautuu kehollisiin kokemuksiimme, sillä neuromotorinen ja 

kognitiivinen järjestelmämme ovat kietoutuneita toisiinsa. Oppiminen ja ajattelu ovat siis 

sidoksissa kokemuksiimme ja se mitä voimme kokea on kehollisuutemme mahdollistamaa 

tai rajoittamaa.  
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 Anttilan (2009, s. 88) tutkimus koskien kokemusten ja tuntemusten yhteyttä tajunnallisiin 

prosesseihin vahvisti hänen käsitystään siitä, että kehotietoisuus on oppimisen ja ajattelun 

perusta. Anttila myös nostaa esille, että kehotietoisuutta harjoittelemalla voi purkaa mie-

len ja kehon erittelevä dualistista ihmiskuvaa ja näin ollen on mahdollista saavuttaa koko-

naisvaltaisempi oppimisprosessi sekä maailmankuva. Anttila (2009, s. 89) keräsi tutkimus-

aineistonsa tanssialan henkilöiden itse kirjaamista kokemuksista liittyen kehollisen toimin-

tansa tietoiseen tarkasteluun. Hän havaitsi, että kehollisen toiminnan kuvailussa käytettiin 

usein runollista kieltä ja metaforia. Hän nostaa esille ajatuksen siitä, että kehollisen koke-

muksen pohjalta noussut ajattelu on eräs tie persoonalliseen ja henkilökohtaiseen ajatte-

luun. Hän jatkaa, että tämän tyyppisellä henkilökohtaisia merkityksiä avaavalla kielellisellä 

ilmaisulla voi tavoittaa itseymmärrykseen ja olemassaoloon liittyviä pohdintoja.  

 

3.2  Materiaalis-kehollisuus 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut tarkastelemaan taiteentekemisen prosessia sekä kehol-

lisesta että materiaalisuuteen keskittyvästä, toiminnallisesta näkökulmasta. Aikaisemmin 

esille tuotujen oppimiseen liittyvien osa-alueiden ohella, erityisesti kuvataiteessa, työsken-

telymateriaalilla on ainutlaatuinen ominaisuus osallistua tiedonrakentamiseen ja olla aktii-

vinen toimija prosessissa. Tätä näkökulmaa pohtiakseni käytän apunani uusmaterialistisia 

ajattelumalleja. Uusmaterialismi antaa uuden katsantokannan liittyen myös koko materi-

aaliseen maailmaan, sisältäen kaikkien olentojen kehollisuuden. Tutkimuksessani puhun 

kuitenkin taiteen tekemisen materiaalis-kehollisista prosesseista.  

Merleau-Pontyn (1962, s. 322; 1993, s. 44) filosofia perustuu ajatukseen siitä, että maail-

massa oleminen on dialogia aistitun ja aistittavan välillä. Hänen mukaansa olemme ole-

massa yhteisessä maailmassamme, maailma on olemassa meissä ja näin ollen olemassaolo 

on molemminpuolista jakamista, säätelyä ja vaihtoa. Näihin ajatuksiin pohjaten, Mäkikos-

kela (2009, s. 135). kirjoittaa, että myös kuvataiteellinen ilmaisu on luonteeltaan kaksipuo-

lista ja vastavuoroista. Ingarden (2000, s. 7–9) nostaa esille että, kuvataiteellinen työsken-

tely vaatii kehollisen toiminnan ohjaavuutta, jotta taideteoksen aineellisen perustan on 

mahdollista muotoutua. Hänen mukaansa taiteentekemisen prosessissa on kyse teoksen 

ja tekijän kohtaamisesta, jota ohjailee sekä tekijä että teos.   
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Mäkikoskela (2009, s. 135) kuvailee Kuvanveistäjä Tony Graggin (1999b, 109, s. 112) aja-

tuksia käyttäen veistosten syntyä materiaalin ja taiteilijan väliseksi dialogiksi. Kimmo Pasa-

nen (2005, s. 28–31) puolestaan sanoo taiteilijan ja aineen välistä suhdetta intiimin keskus-

televaksi, eikä aina voi sanoa kumpi johtaa prosessia, tekijä vai teos. Tämä dialogi johdattaa 

taiteilijan tekemään päätöksen, kuinka edetä työskentelyssä. Mäkikoskela ja Kangasniemi 

(2016, s. 44–45) nostavat esille, että Merlea-Ponty käyttää käsitettä kiasma, kuvatessaan 

aistivan ja aistitun suhdetta ja taiteellisen työskentelyn aistista luonnetta. He jatkavat, että 

taiteentekoprosessissa teoksen muoto ja materia ohjaavat taitelijan työskentelyn suuntaa 

ja havainnointia, joka johtaa yhä uusiin aistihavaintoihin.  

– – työskennellessään aistisesti taiteilija tuntee, näkee ja kokee syntymässä 

olevan taideteoksen materian, muodon, tilan, hajun ja maun sekä toimii ja 

suuntaa työskentelyään myös ilman sanoja. 

(Mäkikoskela & Kangasniemi 2016 s. 47.) 

 

3.2.1  Tekevä keho 

Riikka Mäkikoskela (2015) kirjoittaa väitöskirjassaan Ympäri, sisällä – kolmiulotteinen työs-

kenteleminen kuvataiteessa omaan taiteen tekemiseensä liittyvästä kehollisesta liikkeestä. 

Hän kuvaa taiteentekemiseen liittyvää liikettä kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskente-

lyn näkökulmasta, jossa hän kokee kehollisuuden olevan erityisen voimakkaasti läsnä. Kol-

miulotteisen teoksen työstämisessä on olennaista, että sen ympärillä tai sisällä voidaan 

liikkua. Hän vertaa kolmiulotteisen taiteen työstämistä tanssiin, joka tapahtuu liikkuen kol-

miulotteisessa tilassa. Kehon liike ja sen yhteys aistiseen maailmaan muodostaa merkityk-

siä ja tekeillä oleva kuvataideteos on paikka, jossa näitä merkityksiä voi pohtia. (Mäkikos-

kela, 2015, s. 89.) 

Käsiemme yhteys oppiseemme on ollut koko ihmislajin kehityksen aikana suuri. Kaikki ni-

säkkäät muokkaavat maailmaa raajojensa avulla, mutta kädellisillä on käsiensä ansiosta 

mahdollisuus yksityiskohtaiseen esineiden muokkaamiseen. Kädet ovat myös pääasiallinen 

tapamme olla interaktiossa maailman kanssa ja käsiemme avulla voimme vaikuttaa fyysi-

seen ympäristöömme. Käytämme toki koko vartaloamme, mutta käsiemme rooli on 
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kaikkein ilmeisin. Kädet toimivat ajattelun välineinä ja tämä tulee ilmi ymmärtämistä tar-

koittavassa sanassa käsittää. (Huotilainen, 2019, s. 260–261.)  

Pienellä lapsella on luontainen taipumus kosketella ja työstää erilaisia materiaaleja ja tutkia 

niiden mahdollisuuksia. Tämä on tärkeä aivojen kehityksen kannalta ja näiden kokemusten 

päälle rakentuu kaikki tuleva hahmottaminen ja ymmärrys. Lapset opettelevat sitä, miten 

he voivat vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja miten mielessä oleva kuva materialisoituu. 

(Huotilainen, 2019, s. 262–263) Käsillä tekeminen on oppimisen ja edistäjä ja mahdollistaja. 

Kehollista kognitiota tutkittaessa korostuu tekijyyden merkitys. Verrattuna sivusta seuraa-

miseen kognitiiviset kykymme aktivoituvat voimakkaasti päästessämme itse konkreetti-

sesti tekemään. (Huotilainen, 2016, s. 35.) 

Kuvataiteellisessa prosessissa kehollisuus on korostetusti läsnä. Materiaalisen maailman ja 

ihmisen välisen suhteen kehittyminen edellyttää kehollisuuteen perustuvaa kokemukselli-

suutta. Käsin tekemisestä ja toiminnasta syntynyttä tietoa ei ole korvattavissa sanoihin pe-

rustuvalla tiedonhankinnalla. Tämän tyyppinen tiedonrakentaminen on ominaista taiteel-

liselle prosessille. Kehollisuus ja abstrakti ajattelu eivät kuitenkaan ole irrallisia toisistaan 

vaan myös kehollinen tietäminen tuottaa käsitteellistämistä aistihavaintojen muuttuessa 

ajatteluksi fyysisen toiminnan avulla. (Räsänen, 2010, s. 53.)  

 

3.2.2  Uusmaterialismi  

Hoodin ja Kraehen (2017, s.35) mukaan uusmaterialistinen filosofia pohjaa ajatukseen, että 

kaikki materia (elävä ja eloton) ovat keskinäisesti riippuvaisia toisistaan. Ihmisillä on taipu-

mus ajatella, että meillä on ylivoimainen valta hallita materiaa. Toimijuus (agency) on kui-

tenkin kaikella materialla, niin ihmisillä kuin ei-ihmisillä, eikä se kuulu yksinomaan mille-

kään, vaan toimintaa tapahtuu koska materiat ovat aina riippuvaisia toisistaan. He nostavat 

esimerkiksi hetken, kun he kirjoittavat tietokoneella kyseistä tekstiä. Parhaillaan tapahtuva 

ilmiö on riippuvainen muun muassa tietokoneen, pöydän, käsien, tuolin, lattian ja valai-

simien materiaalisuudesta. Jos mikä tahansa näistä osa-alueista muuttuu, vaikuttaa se 

olennaisesti kaikkiin muihin. Ferrando (2013, s. 31) kirjoittaa, että uusmaterialistisen kat-

santokannan mukaan materia ei odota passiivisena ja staattisena jonkun ulkopuolisen voi-

man muovaamista, pikemminkin materia nähdään materialisoitumisprosessina. Hoode ja 
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Kraehe (2017, s. 33) nostavat esiin, että uusmaterialistisessa tutkimuksessa kiinnitetään 

huomiota siihen mitä asiat tekevät kanssamme, ei vain siihen mitä ne tarkoittavat.  

Uusmaterialistista tutkimusotetta on kehitelty biologian ja luonnon feministisessä analyy-

sissä, joissa luonto nähdään aktiivisena toimijana, joka on mahdollistanut kulttuurin synty-

misen. Materiaa ei nähdä passiivisena objektina, vaan liikkuvana, luovana ja muuttuvana. 

(Kontturi, 2010, S. 180–181) Viime vuosina myös taiteentutkimus on kiinnostunut uusma-

terialismista. Uusmaterialismiin ja nykytaiteeseen keskittynyt tutkija Katve-Kaisa Kontturi 

(2010, S. 180–181) kirjoittaa :  

Uusmaterialistisesti ei ole kiinnostavaa, mitkä ovat lehtikullatun kipsin tai pa-

tinoidun pronssin hierarkkiset arvoerot rahallisesti tai kokoelman kannalta, 

vaan esimerkiksi se, millaisia prosesseja kipsi, pronssi ja niiden valaminen 

ovat ja miten muutokset noissa prosesseissa voivat synnyttää jotain uutta – 

toisin sanoen millaisen tulevaisuuden ne potentiaalisesti sisältävät. Taidepro-

sessin jatkuva sisäinen eriytyminen eli differentiaatio, tuleminen, on se mihin 

ensi sijassa paneudutaan. (Kontturi, 2010, s. 180–181.) 

Hän jatkaa, että materiaalin intensiivisyyden tärkeydestä uusmaterialismissa. Intensiivisyy-

dellä kuvataan materian ominaisuuksia, joita ei voi mitata tavanomaisin määrällisin kei-

noin. Kontturi (2010, s. 180–181) kertoo intensiivisen liittyvän affektiivisuuteen, mutta 

henkilökohtaisen tunteisiin koskettavuuden sijasta sillä tarkoitetaan taiteen kykyä muuttaa 

ihmiskehoa kokonaisvaltaisesti.  

Uusmaterialismi nostaa esille aineen aktiivisen toimijuuden. Mäkikoskela ja Kangasniemi 

(2016, s.46) kirjoittavat kolmiulotteista taiteentekemistä koskevassa artikkelissaan uusma-

terialistiseen ajatteluun pohjaten, ettei työskentelymateriaali ole toiminnan passiivinen 

kohde, vaan materiaali toimii omien ominaispiirteidensä mukaisesti ja näin vaikuttaa tai-

teilijan kosketukseen ja työskentelykokemukseen. He jatkavat, että aistivan kiinnittäessä 

huomiota aistittavaan hän havaitsee toiminnan, ilmaisun ja merkitysten nousevan esille 

aistimastaan materiaalista.  

Hood ja Kraehe (2017, s. 35) esittävät, että taiteen tekemisen ja kuvataidekasvatuksen kon-

tekstissa uusmaterialistinen ajatus ihmisen ja materian jaetusta toimijuudesta (distributive 

agency) tarjoaa uusia tapoja tarkastella asioita, jotka otamme itsestäänselvyyksinä 
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jokapäiväisessä elämässämme. Taiteen tekeminen on aina kollektiivinen prosessi elollisten 

ja elottomien toimijoiden välillä. Heidän mukaansa tämän tyyppinen ajattelu vaatii muu-

toksen nykypäivän länsimaisissa paradigmoissa, sillä se vaatii, että ihminen/ei-ihminen hie-

rarkia on purettava. He kirjoittavat uskovansa, että uusi uusmaterialistinen paradigma on 

täynnä mahdollisuuksia auttaa ihmiskuntaa pääsemään harmonisempaan yhteyteen maa-

pallon kanssa. Hoodin ja Kraehen (2017 s. 38) mukaan uusmaterialismilla on ainutlaatuinen 

suhde objekteihin ja tekemiseen ja he uskovat, että kuvataidekasvatus on siihen sopiva 

kenttä, sillä siinä yhdistyy mielikuvituksellisesti tutkimus ja teoria. He myös kirjoittavat toi-

vovansa, että uusmaterialistiseen ajatteluun herääminen taidekasvatuksessa tuottaa sosi-

aalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä, jonka ansiosta tulevaisuudessa inhimillinen ja 

ei-inhimillinen materia voisi olla olemassa hedelmällisesti rinnakkain. Mäkelän ja Löytösen 

(2017 s. 254) mukaan materiaalisuuden toimijuudella on pedagogisia mahdollisuuksia. Or-

gaanisen materiaalin ohella he nostavat esille fyysisen ympäristön toimijuuden osana op-

pimisprosessia.  

 

3.3  Virtuaalinen oppimisympäristö ja hybridioppiminen 

Sulautuva opetus on termi, jolla kuvataan mitä tahansa oppimistilannetta tai kokonai-

suutta, jossa yhdistetään oppimisessa sekä fyysistä, kasvokkain tapahtuvaa viestintää että 

tietokonevälitteistä viestintää (Graham, 2006, s. 4–5). Tätä kutsutaan myös monimuoto-

opiskeluksi (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi, 2010, s. 84). Tämän tyyppinen 

opiskelu on arkipäiväistä nykypäivän oppilaitoksissa ja nuoremmille sukupolville itsestään-

selvyys (Åberg, 2010, s. 102). Monimuoto-opetuksessa tai sulautuvassa opetuksessa verk-

koalustaa voi käyttää kahdella eri tavalla: synkronisesti tai asynkronisesti. Asynkronisen su-

lautuvan oppimisen tapauksessa verkossa oleva materiaali on oppijoiden käytettävissä ja 

he voivat hyödyntää sitä, milloin tahansa ja missä tahansa paikassa. Synkroninen sulautuva 

oppiminen puolestaan tarkoittaa reaaliaikaista sosiaalista kanssakäymistä verkon välityk-

sellä. Tämä on sidonnainen aikaan mutta voi tapahtua missä tahansa päin maailmaa, jos 

käytössä on tietokone ja nettiyhteys. (Åberg, 2010, s. 105.)  

Viimevuosina esille noussut termi hybridiopetus on eräs monimuoto-oppimisen osa-alue. 

Hybridimallisella oppimisella tarkoitetaan usein synkronista oppimistilannetta, johon 
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osallistuu osa ryhmästä virtuaalisesti ja osa on fyysisesti samassa tilassa keskenään.  Tam-

pereen yliopistoyhteisön vinkkipankissa määritellään hybridiopetuksen olevan: ”1. Opet-

taja ja osa opiskelijoista läsnä lähitapaamisessa ja osa opiskelijoista mukana tapaamisessa 

etäyhteydellä. 2. Opettaja etänä, opiskelijat lähitapaamisessa. 3. Osa opiskelijoista ja opet-

taja etäyhteyksin tapaamisessa, osa opiskelijoista lähitapaamisessa kampuksella.” (Tampe-

reen yliopistoyhteisö, 2021.) Hybridioppiminen ei kuitenkaan ole vakiintunut termi vaan 

sillä saatetaan viitata myös koko monimuoto-oppimisen kenttään (Heinze, 2008, s. 8). 

Sykronisessa hybridi- tai sulautuvassa oppimisessa käytetään yleensä interaktiivisia virtu-

aalisia alustoja, kuten Zoom, Adobe Connect tai Collaborate. Kaikkia näitä alustoja yhdistää 

pyrkimys simuloida perinteistä kasvokkain tapahtuvaa kommunikointitilannetta. (Flynn-

Wilson & Reynolds, 2021, s. 47.)  

Nortvigin, Petersenin, Helsinghofin ja Brænderin (2020, s. 1) mukaan käytäntöön perustu-

vissa oppiaineissa, kuten kuvataiteessa tai käsitöissä tapahtuvaa virtuaalista oppimista on 

käsitelty tutkimuskirjallisuudessa vähän. Tämä johtunee siitä uskosta, että kyseiset oppiai-

neet perustuvat pääosin fyysisiin ja kehollisiin toimintoihin ja näin ollen tarvitsevat fyysi-

sen, yhteisesti jaetun tilan työskentelyyn. He kuvaavat omaa tutkimustansa, joka liittyy 

kahteen digitaalista opetusta hyödyntävään opetuskokeiluun. Tutkimuksen tavoite on sel-

vittää, miten fyysiset oppimisympäristöt voitaisiin laajentaa digitaalisesti myös käytännön 

käsityötaitojen oppimista vaativilla kursseilla. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että erilai-

set aihealueet vaativat erilaisten lähestymistapojen käyttöä. Esimerkiksi kuvataiteessa mu-

seoihin tutustuminen onnistuu VR-teknologian avulla, kun taas käsityötaidon opettamien 

onnistuu parhaiten virtuaalisissa webinaareissa. (Nortvig, ym, 2020, s. 1.) 

COVID-19-pandemia pakotti kaikki, aineesta ja aiheesta riippumatta etäopetukseen. Tämä 

uudenlainen tilanne on vaatinut opettajilta nopeaa uusien käytänteiden omaksumista ja 

käyttöönottoa, jotta oppimistavoitteet pystytään saavuttamaan myös etäopetuksessa. Eri-

tyinen haaste etäopetuksessa on yhteisöllisyyden saavuttaminen. (Mäkelä & Kankaan-

ranta, 2021, s. 29). Kokontuessa videoetäseminaaritilassa yhteenkuuluvuuden tunnetta voi 

ylläpitää videokameran päällä pitäminen sekä säännölliset yhteiskokoontumiset kuulumis-

ten vaihtamisineen (Mäkelä & Kankaanranta, 2021, s. 11). Verkko-oppimisympäristöissä on 

tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että oppijat saavat tukea vuorovaikutukseen, 
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yhteistyön tekemiseen ja ryhmäytymiseen. Myös osallistujien eri tasoisset digitaidot saat-

tavat tuottaa ongelmia verkko-oppimisessa. (Heriksson & Tamminen, 2019, s. 25.)  

 

 

4  METODOLOGISET VALINNAT JA AINEISTO 

 
 

4.1  Taideperustainen toimintatutkimus  

Taideperustainen toimintatutkimus on tutkimusstrategia, jonka juuret ovat toimintatutki-

muksessa, taiteellisessa tutkimuksessa sekä taideperustaisessa tutkimuksessa (Jokela & 

Huhmarniemi, 2020, s. 40). Lapin yliopistossa on kehitetty taideperustaista toimintatutki-

musta pääosin aluekehittämishankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa, joissa on sovellettu yh-

teisötaiteen ja taidekasvatuksen työtapoja. Näihin paikkasidonnaisiin ja yhteisöllisiin taide-

projekteihin on osallistunut niin kyläyhteisöjä, kouluja kuin työ- ja yrityselämän yhteisöjä-

kin. Yksi taideperustaisen toimintatutkimuksen lähtökohdista onkin, että yhteisön jäsenet 

osallistuvat tutkimus- ja kehittämisprosessiin ja ovat mukana määrittämässä kehittämis-

tehtäviä. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 40.) LiLa -kesäkoulut ovat itsessään kehittämis-

projekti, jonka metodologinen tausta on taideperustainen toimintatutkimus (Jokela & Här-

könen, 2021, s. 179). 

Jokela ja Huhmarniemi siteeraavat Borgdorfia (2011) määritellessään taiteellisen tutkimuk-

sen olevan tyypillisesti tavoitteiltaan jonkin taiteellisen ilmaisun tai menetelmän tavoitteel-

linen kehittäminen, jonka tutkimusaiheena toimii taiteilija-tutkijan oma taiteellinen pro-

sessi ja siinä esiintyvät teknis-materiaaliset tai taiteelliseen ajatteluun liittyvät tavoitteet. 

(Jokela&Huhmarniemi, 2020, s. 40.) Taideperustainen tutkimus puolestaan erottautuu tai-

teellisesta tutkimuksesta sillä, että taiteellista työskentelyä sovelletaan tutkimusaineiston 

keräämisessä tai analysoinnissa ja osallistetaan yhteisön jäseniä tutkimusprosessiin. Sitä 

tehdään useilla eri aloilla, esimerkkinä kasvatustiede ja yhteiskunnallinen tutkimus. Ruu-

miillisen, aistisen, ei-kielellisen ja hiljaisen tiedon sekä kokemuksen tutkimisisessa taidepe-

rustaiset tutkimusmenetelmät ovat erityisen hyödyllisiä. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 

41–42.) Oma tutkimukseni yhteisö on LiLa-kevätkoulun osallistujat, jotka työskentelevät 
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taideperustaisesti. Tutkimusaiheenani on taiteentekemisen prosessin kehollisuus ja mate-

riaalisuus, jotka ovat ei-kielellistä hijaista tietoa. 

Taiteellinen tutkimus siis tutkii taiteilija/tutkijan omaa taiteellista prosessia, mutta kuvatai-

dekasvatuksen alalla oleellisempaa on tutkia taiteen tekemisen pedagogisia rakenteita ja 

oppimisprosessia ja tässä apuna toimii toimintatutkimuksen metodit. (Jokela, Hiltunen & 

Härkönen, 2015, s. 441.) Toimintatutkimuksen perusperiaate on todellisuuden tutkiminen 

pyrkimällä sen muuttamiseen. Siinä on oleellista saada aikaan muutoksiin johtavaa toimin-

taa, joka kohdistuu sosiaalisiin käytäntöihin. Toimintatutkimuksessa toiminta on paitsi tut-

kimusväline niin myös tutkimuskohde ja päämäärä. Tutkimusstrategiassa pyritään saa-

maan aikaan muutosta toiminnallisin interventioin, joissa keskeistä on ihmisten osallista-

minen. (Jyrkämä.)  

Taideperustaisen toimintatutkimuksen eräs erityispiirre on siis toimintatutkimuksen tavoin 

se, että tutkija on aina tärkeä osallistuja tutkimusprosessissa, eikä tutkimuksessa pyritä ul-

kopuolisen näkökulman säilyttämiseen, vaan usein jopa päinvastoin. Monessa tapauksessa 

tutkija pyrkii vaikuttamaan yhteisöön ja tutkimisen kohde voi olla tämän vaikutuksen tut-

kiminen. Tästä esimerkkinä tutkijoiden nuorille järjestetyt yhteisötaidetyöpajat, joissa tut-

kimuksen aiheena on se, miten yhteisötaiteen menetelmät toimivat hyvinvoinnin tukena 

nuorille.  (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 47.) Oma tutkimukseni tapahtuu osana LiLa-ke-

vätkoulua ja kerään aineiston koulun osallistujilta. Koska tavoitteeni on saada tietoa raja-

tusta ilmiöstä, on tärkeää tuoda tämän ilmiön olemassaolo osallistujien tietoisuuteen ja 

suunnata heidän työskentelyään sellaiseen suuntaa, jossa ilmiötä on mahdollista tutkia. 

Intervention tarkoitus on vaikuttaa osallistujien taiteentekemisen prosessiin pyytämällä 

heitä tietoisesti tarkastelemaan omaa kehollista ja materiaalista työskentelyään.  Tällä ta-

voitellaan syventynyttä ymmärrystä materiaalis-kehollisuuden merkityksestä taideperus-

taisessa oppimisessa. Tähän suuntaamiseen käytämme toisen maisteriopiskelijan Maikki 

Salmivaaran kanssa kehittämäämme interventiota. Interventio sisältää lyhyen alustuksen 

tutkimustemme kannalta kiinnostaviin aihealueisiin, taiteellisen tehtävänannon sekä oh-

jeet kuinka havainnoida ja kirjata ylös taiteellisen prosessin materiaalis-kehollisia osa-alu-

eita. 

Taideperustainen toimintatutkimus on kaikille siihen osallistuneille osapuolille, yksilöistä 

yhteisöihin, oppimis- ja kouluttautumisprosessi (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 46). 
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Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa teoreettinen tieto ja käytäntö kulkevat rinnak-

kain. Lapin yliopistossa taideperustainen toimintatutkimus on alun perin liittynyt voimak-

kaasti ympäristö- ja yhteisötaiteen työtapoihin, yhteisölliseen taidekasvatukseen sekä ny-

kytaiteen projektimuotoiseen toimintaan ja siinä painottuu osallisuus, vuorovaikutteisuus 

ja yhteisöllisyys. Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa on myös samoja piirteitä kuin 

designtutkimuksessa ja kehittämistutkimuksessa. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 42–43.) 

Jokelan mukaan taideperusteisen toimintatutkimuksen ytimessä on toimintatutkimuksen 

keinot yhdistää käytäntö ja tutkimus ja ratkaista ongelmia oman ammatinharjoittamisensa 

yhteydessä. Toimintatutkimusta onkin käytetty laajasti niin yhteisöjen kehittämiseen kuin 

muun muassa opettajien itsensä kehittämiseen. (Jokela, 2019, s. 600.) Vaikka taideperus-

tainen toimintatutkimus on tyypillisesti sosiaalisesti tai ympäristöpoliittisesti sidonnaisem-

paa kuin perinteinen laadullinen tutkimus, kuuluu se silti laadullisen tutkimuksen kenttään. 

Taideperustainen toimintatutkimus on kehittävää tutkimusta ja tapaustutkimusta, ja sillä 

pyritään saavuttamaan tietoa, joka on uudeksi osaamiseksi muunnettavissa ja käytännössä 

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

Taideperusteinen toimintatutkimus etenee syklisesti. Se on tutkimus- ja kehittämispro-

sessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa perehdytään tutkittavaan ilmiöön, määritellään tut-

kimustehtävä ja tavoitteet sekä tehdään organisointia, suunnittelua sekä taiteellista ja teo-

reettista taustatyötä. Toisessa vaiheessa siirrytään interventioiden tekemiseen, jotka tyy-

pillisesti ovat jonkinlaista taiteellista työskentelyä. Aineiston kerääminen tapahtuu kolman-

nessa vaiheessa käytännön toiminnan ohessa ja neljännessä vaiheessa aineistoa analysoi-

daan ja tarkastellaan reflektiivisesti sekä täsmennetään seuraavia kehittämistavoitteita 

saatujen tulosten avulla. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 45.) Tutkimukseni sisältää kaikki 

nämä syklin vaiheet. Ensimmäisessä vaihe sisältää LiLa-kevätkoulun suunnittelua, sen taus-

taan perehtymistä ja oman tutkimusaiheeni kehittelyä ja taustateoriaan tutustumista. Toi-

nen vaihe on LiLa-kevätkoulun varsinainen toiminnallinen osuus, joka sisältää tutkimuk-

seeni kuuluvan intervention. Kerään aineiston toiminnallisen vaiheen ohessa ja viimeiseksi 

analysoin aineistoa. 

Perinteisestä toimintatutkimuksesta poiketen taideperustaisen toimintatutkimusprosessin 

aikana syntyneet taiteelliset tuotokset dokumentoidaan ja käytetään tutkimusaineistona. 

Tutkimus usein julkaistaan, kirjallisen raportin ohella, taiteellisena produktiona niin 
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projektiin osallistuneelle yhteisölle kuin laajemmalle yleisölle ja tiede- ja taidemaailmalle. 

(Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 45.) Taide voi olla monessa roolissa taideperustaisen toi-

mintatutkimuksen syklin aikana. Taide voi olla tutkimuksen tai analysoinnin väline tai tai-

teellisen työskentelyn menetelmä voi olla kehittämisen kohteena. Taideperustaisuus usein 

auttaa saamaan esille sellaista kokemustietoa, johon perinteisillä kieleen perustuvilla tut-

kimusmenetelmillä on vaikeaa päästä käsiksi. Taideperustaisilla menetelmillä voidaan esi-

merkiksi löytää aineistoon yhteisöjen hiljaista tietoa tai ilmaista tutkimustulokset taiteen 

keinoin ja saada välitettyä yleisölle jotain sellaista, mihin kirjalliset tutkimustulokset eivät 

pysty. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 46.)  

Taideperustaisella toimintatutkimuksella on kaksi soveltamisaluetta, jotka ovat prosessi- ja 

produktiokeskeinen. Nämä ovat selvästi toisistaan eroavat mutta molempien toimintaa 

voidaan kuvata samoilla kehittämissyklin vaiheilla. Tutkimuksen lopputuloksen odote, or-

ganisointi, kanssatutkijoiden rooli ja aineiston keruun menetelmät ovat kuitenkin omansa-

laiset. Produktiokeskeinen soveltamisalue tähtää tuotteen tai taiteen kehittämiseen yh-

teistyössä käyttäjien, asiantuntijoiden tai molempien ryhmien kanssa. Menetelmää voi-

daan käyttää soveltavan taiteen alalla lanseeratessa uusia ilmiöitä tai tutkimustietoa sekä 

kehitettäessä esimerkiksi tapahtumia, tuotteita tai taideteoksia. Prosessikeskeisessä tutki-

muksessa pääpaino on toimijoiden yhteistyön kehittämisessä ja tämän tyyppinen yhteisön 

toimintatapojen ja -mallien kehittäminen onkin taideperustaisen toimintatutkimuksen käy-

tetyin sovellutusalue. Yhteisön kehittämisessä tähdätään usein työ- ja elinvoimaa kohotta-

vaan toimintaan voimaantumisen, oppimisen ja identiteetin vahvistumisen kautta. Toimin-

nan ohessa voi syntyä esimerkiksi taideproduktioita tai vastaavia lopputuotoksia mutta tut-

kimuksen pääpaino on yhteisön toimivuuden kehittymisessä. (Jokela & Huhmarniemi, 

2020, s. 48.) Oma tutkimukseni on prosessikeskeinen tutkimus, jonka tavoitteena on kehit-

tää LiLa -kesäkoulun toimintaa. Tutkimuksen tuloksia voi soveltaa myös koko kuvataidekas-

vatuksen alalle. 

Taideperustaiseen toimintatutkimukseen osallistuvat henkilöt tuottavat usein visuaalista 

materiaalia, kuten ympäristötaideteoksia, luonnoksia, suunnitelmia, taideteoksia, valoku-

via tai videoita. Nämä kokemuksen taiteelliset reflektoinnit ovat tärkeässä roolissa tutki-

musaineistona. Tämän tyyppisen aineiston suurin merkitys on paljastaa sellaista yhteisössä 

olevaa tietoa, jota on vaikea sanallistaa. Tutkimusaineiston keräämisessä käytetään usein 



30 
 

teema- ja ryhmähaastatteluja tai erilaisia kyselylomakkeita. Jokela ja Huhmarniemi (2020 

s. 51) kuitenkin kannustavat pohtimaan voisiko saman tiedon saada itse toiminnan doku-

mentoinnista esimerkiksi palautekeskustelujen ja muiden dialogisten tilanteiden doku-

mentoinnilla ja teemoittelulla. Kerään tutkimusaineistokseni osallistujien tuottamaa visu-

aalista aineistoa sekä heidän kirjoittamiaan tekstejä. Tärkeä aineiston keruutapa on inter-

ventio ja siihen liittyvä ohjeistus työpäiväkirjojen pitämiseen.  

 

4.2  Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote 

Tutkimukseni aineisto koostuu suurelta osin LiLa-kevätkoulun osallistujien kirjoittamista 

kokemuksista liittyen omaan taiteentekemisen prosessiinsa. Aineisto on rakentunut teks-

teistä, kuvista ja videoista, joiden käsittely väistämättä tuo esille myös oman kokemusmaa-

ilmani tulkitessani ja kuvaillessani teoksia. Osaltaan tutkimuskohteenani on siis kokemus ja 

tätä ymmärtääkseni tutkimuksessani näkyy vaikutteita fenomenologis-hermeneuttisesta 

tutkimusotteesta  

Tutkimuksen teon kannalta fenomenologinen ihmiskäsitys keskittyy kokemuksen, merki-

tyksen ja yhteisöllisyyden käsitteisiin. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen taus-

talla ovat filosofiset kysymykset liittyvät ihmiskäsitykseen ja kokemusta koskevan tiedon 

luonteeseen. (Laine, 2015, s. 29.) Fenomenologien tutkimus perustuu fenomenologiseen 

ihmiskuvaan, jossa oleellista on käsitys ihmisestä vastavuoroisena toimijana maailman 

kanssa. Tämä vastavuoroisuus pitää sisällään ajatuksen siitä, että ihmisyksilö rakentuu aina 

suhteessa maailmaan ja samalla myös rakentaa maailmaa itse. Jokaisella ihmisellä on oma 

perspektiivinsä maailmaan, ja tästä johtuen myös yksilöllinen suhtautumisensa toisiin olen-

toihin, tilanteisiin ja ympäristöön.  Tämä perspektiivi rakentuu henkilökohtaisen elämän-

historian tuloksena. (Laine, 2015, s. 30.) 

 Fenomenologiassa ajatellaan kokemuksellisuuden olevan ihmisen maailmasuhteen perus-

muoto. Vaikka kokemuksiin sisältyy aina myös ajattelua ei maailma ole silti ensisijaisesti 

olemassa käsiteellisen ajattelun avulla. Ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan on 

myös intentionaalinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikella kokemallamme on meille myös 

jokin merkitys. Jokainen havaintomme on värittynyt erilaisilla merkityksillä riippuen havait-

sijan uskomusten, kiinnostusten tai pyrkimysten luonteesta. Maailma näyttäytyy siis meille 
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merkityksinä ja kun tutkimme kokemuksia, tutkimme niiden merkityssisältöjä ja raken-

netta. Fenomenologinen merkitysteoria perustuu ajatukseen siitä, että ihmisyksilö on yh-

teisöllinen ja merkitysten syntysija on tämä yhteisö. Ihmisen kokemuksista syntyvät merki-

tykset ovat siis peräisin yhteisöstä ja yksilö kasvaa ymmärtämään niitä. Kokemusten mer-

kitykset ovat kulttuurisidonnaisia, sillä erilaisessa todellisuudessa elävällä henkilöllä on 

myös erilainen merkitysmaailma. (Laine, 2015, s. 31–32.) 

Hermeneutiikka puolestaan tarkoittaa yleisesti ottaen ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa. 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa hermeneuttinen ulottuvuus on tar-

peen juuri kokemuksen tulkinnan vuoksi. Hermeneutiikka keskittyy ihmistenväliseen kom-

munikointiin ja ihmisen ilmaisuun, jonka muotoja voivat olla sekä kielelliset että keholliset 

ilmaisut. Kaikki ilmaisut pitävät sisällään erilaisia merkityksiä, joita voidaan ymmärtää ai-

noastaan tulkinnan avulla. Ilmaisujen tulkinta on jatkuva osa arkielämäämme ja yhteisölli-

sen elämän perusilmiö. Arjessa emme kuitenkaan koe tekevämme toisten ilmaisuista mer-

kitysanalyysejä vaan toimimme vaistonvaraisesti. Pysähdymme tietoiseen pohdintaan ai-

noastaan silloin, jos syystä tai toisesta emme ymmärrä ilmaisun merkitystä. Luontaista ym-

märrystämme kutsutaan hermeneutiikan yhteydessä esiymmärrykseksi. (Laine, 2015, s. 

33–34.) Kokemuksia tutkittaessa on tärkeää tiedostaa se, että tutkijan oma esiymmärrys 

pyrkii tulkitsemaan ilmaisuja tutkijan oman maailmasuhteen kautta. Tutkijalla tulisikin olla 

kriittinen asenne omiin tulkintoihinsa ja pyrkiä laittamaan ne koetukselle. Tutkijan tulisi 

pystyä tunnistamaan ennakkoluulonsa ja pyrkiä kyseenalaistamaan spontaanin ymmärryk-

sensä. (Laine, 2015, s. 35–36.) 

 

4.3  Aineiston keruu ja analyysi 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen aineiston kokoamisessa on tärkeää huomioida, että 

sen tulee olla mahdollisimman moniääninen, jotta tutkimuksen aiheena olevasta toimin-

nasta saadaan runsaasti tietoa kehittämistyötä varten (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 50). 

On tyypillistä, että taideperustaisen toimintatutkimuksen aineistoa ei kerätä ainoastaan 

tukimusta varten, vaan sitä käytetään myös esimerkiksi oppimateriaalina tai siitä voidaan 

koota näyttely. Usein taideperustainen toimintatutkimus dokumentoidaan niin kirjallisesti 

kuin valokuvin tai videokuvaamalla, mutta aineiston keruun menetelmät myös saattavat 
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muuttua toiminnan aikana uusien tarpeiden ilmetessä (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 

51). Tulen dokumentoimaan tutkimustani kirjoittamalla päiväkirjaa, valokuvaamalla taide-

perustaista toimintaa sekä ottamalla kuvakaappauksia virtuaalitapaamisista. 

Käytän aineistoni käsitellyssä laadullisen aineiston sisällönanalyysin metodeja. Tutkimuk-

seni teoriatausta on hahmoteltu analysointi vaihetta edeltävästi, kiinnostukseni kohteena 

olevien ilmiöiden ymmärtämiseksi. Tämä teoriatausta on osaltaan vaikuttanut analyysin 

tekoon ja siinä tekemiini valintoihin. En kuitenkaan koe analyysin olevan täysin teorialäh-

töinen, sillä aineistosta on noussut sellaisia teemoja, joita en etukäteen osannut enna-

koida. Määrittelenkin analysointimetodini teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi. Jouni Tuomi 

ja Anneli Sarajärvi (2011, s. 96–97) kuvailevat teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä kuvaillen 

siinä olevan kytkentöjä tutkimuksen teoreettiseen taustaan, mutta tutkimusta ohjaa vuo-

roin teoria ja vuoroin aineisto. 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen aineiston analysointi tapahtuu usein osittain jo toi-

minnan kehittämisen aikana ja analysointi tähtää arvioimaan paitsi osapuoliin kohdistuvia 

laadullisia vaikutuksia myös koko prosessin ja tehtyjen toimenpiteiden onnistumista. Tai-

deperustaisen toimintatutkimuksesta syntyneen aineiston analyysin tuloksena tavoitellaan 

syventynyttä ymmärrystä kokemuksista sekä käytännön toiminnasta ja tietoa siitä, miten 

näitä voi kehittää. Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa olisi myös mahdollisuus käsi-

tellä ja analysoida aineistoa käyttäen erilaisia taideperustaisia menetelmiä, esimerkiksi 

koostaa valokuvakollaaseja, ääniteoksia tai installaatioita. (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 

52.) 

 

5  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1  Aineiston kerääminen 

Tutkimukseni aineisto on kerätty keväällä 2021 järjestetyssä LiLa -kevätkoulun yhteydessä 

ja se sisältää koulun osallistujien taideperustaisesta toiminnasta kirjoittamiaan työpäivä-

kirjatekstejä, artikkeleita sekä koulussa syntynyttä taidetta sekä taiteen ja taideperustaisen 

toiminnan dokumentointeja. Pääasiallinen aineistoni on osallistujien itse tuottama ja 
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jakama materiaali. Pääosaa esittää osallistujien virtuaaliset työpäiväkirjat Padlet-alustalla, 

joissa he pohtivat taiteellista työskentelyään sekä jakavat työvaiheitansa kuvin, luonnoksin 

ja videoin. Käytän aineistona myös kevätkoulun virtuaalista näyttelyä sekä Online Living in 

Landscapes-näyttelykatalogi (Härkönen, Jokela & Gårdvik, s. 2021a.), joka sisältää osallis-

tujien ajatuksia työpäiväkirjoja kootummassa ja pidemmälle reflektoidummassa muo-

dossa. Valitsin nämä aineistokseni, sillä olen kiinnostunut osallistujien pohdinnoista liittyen 

omaan taiteelliseen prosessiinsa, ja kyseiset lähteet käsittelevät tätä aihetta parhaiten. 

LiLa -kevätkoulun aikana syntyi huomattava määrä materiaalia, jota voi käyttää aineistona. 

Tällaista materiaalia on muun muassa osallistujien työpäiväkirjat teksteineen, kuvineen ja 

videoineen, nauhoitetut virtuaaliseminaarit ja -keskustelut, taideperustaisesta toiminnasta 

tehdyt tallenteet, kevätkoulun virtuaalinen näyttely teoskuvineen ja -teksteineen, kevät-

koulusta tehty julkaisu, joka sisältää osallistujien visuaalisia esseitä, joissa he reflektoivat 

omaa taideperustaista toimintaansa LiLa:ssa sekä omat muistiinpanoni, taiteeni, luonnok-

seni ja kuvani liittyen koulun toimintaan. Tämä materiaali syntyi, intervention ansiosta teh-

tyjä työpäiväkirjoja lukuun ottamatta, koulun jokapäiväisten toimintojen ohella.  

Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa tutkijan tulee itse olla aktiivisessa roolissa ja olla 

vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan tutkimus kulkee. Omassa tutkimuksessani olin kiin-

nostunut taiteentekemisen prosessiin liittyvästä kehollisuudesta ja materiaalisuudesta ja 

erityisesti uusmaterialistisesta materiaalin toimijuuden käsitteestä. Jotta sain tietoa juuri 

tästä aihealueesta, minun oli nostettava se esille LiLa-kevätkoulussa ja suunnattava muiden 

opiskelijoiden työskentelyä ja ajatusprosesseja toivomaani suuntaan. Suunnittelimme toi-

sen maisteriopiskelijan, Maikki Salmivaaran kanssa intervention, jonka avulla voisimme 

molemmat saada kerättyä tutkimuksiimme aineistoa.  

Toteutimme työpajaviikolla kokonaisuuden, joka sisälsi alustuksen tutkimuskysymyk-

siimme ja käyttämiimme käsitteisiin, tehtävänannon, ohjeet narratiivin eli työpäiväkirjan 

kirjoittamiseen ja oman Padlet-sivun luomiseen. Alustus oli PowerPoint-ohjelmalla luotu 

esitys, jonka tarkoitus oli avata käsitteitä, joiden toivoimme jäävän osallistuen mieliin ja 

vaikuttavan taiteellisessa työskentelyssä ja erityisesti sitä reflektoidessa. Esityksessä pala-

simme käsittelemään Ingoldin maisemakäsitystä ja taskscape-käsitettä ja avasimme post-

humanistisen sekä uusmaterialistisen katsantokannan näkökulmia. 
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Alustuksen jälkeen käsittelimme kaikille osallistujille tarkoitettua tehtävänantoa (Liite 2). 

Tehtävänannossa otimme huomioon kevätkoulun toimintojen taustalla voimakkaasti vai-

kuttavat Ingoldin maisemantutkimukselliset lähtökohdat. Nostimme erityisesti esille ter-

min dwelling (asuminen), jolla Ingold kuvaa sitä mitä kaikki olennot tekevät ollessaan osana 

maisemaa (landscape) ja taskscapea. Taskscape muodostuu asukkaiden (dwellers) jokapäi-

väisistä tehtävistä (task), jotka limittyvät yhteiseksi kokonaisuudeksi. Pyysimme osallistuja 

tekemään kolmiulotteisen taideteoksen, jonka aiheena on oman asujuuden (me as a dwel-

ler) tarkastelu osana maisemaa. Toisena vaihtoehtona annoimme mahdollisuuden tuoda 

näitä pohdintoja osaksi jo aloitettuja projekteja. Pyysimme osallistujia tarkastelemaan 

omia arkisia rutiinejaan ja itseään osana tehtävämaisemaa painottaen erityisesti niihin liit-

tyviä materiaalisia aspekteja. Päädyimme antamaan tehtävän toteuttamiseen nämä kaksi 

vaihtoehtoa, sillä tiesimme osallistujien jo työstävän omaa taiteellista projektiaan ja halu-

simme antaa mahdollisuuden sitoa tehtävänantomme aihealueet jo aloitettuun työhön. 

Toisaalta halusimme antaa mahdollisuuden aloittaa aivan uusi teos juuri tästä näkökul-

masta. 

Aineistonkeruuni kannalta olennainen osa tehtävänantoa oli ohjeistus narratiivisen työpäi-

väkirjan pitoon. Pyysimme siis osallistuja kirjaamaan ylös työskentelynsä vaiheita ja niistä 

nousseita pohdintoja. Tutkimukseni toteutumisen kannalta oli tärkeää, että osallistujat ref-

lektoivat oman taiteellisen prosessinsa materiaalis-kehollisia osa-alueita. Varmistaakseni 

tämän tiedon esille tulemisen työpäiväkirjoissa, annoin osallistujille yhdeksän aihealueen 

listan, joita toivon heidän käsittelevän narratiiveissaan. Jokaisen aihealueen alla oli myös 

tarkentavia kysymyksiä (Liite 3.). Aihealueet olivat: idea, maisema, taskscape, materiaalin 

moniaistinen kuvailu ja materiaalin kanssa työskentely, työkalut, taiteentekemisen proses-

sin kehollisuus, työskentelyolosuhteet, lopputulos ja reflektointi. Sanallisessa ohjeistuk-

sessa korostettiin, ettei kaikkia osa-alueita välttämättä tarvitse käsitellä. Tärkeintä on, että 

tietoinen materiaalisuuden ja kehollisuuden pohdinta on läsnä omassa prosessissa, jotta 

esille nousee omassa työskentelyssä olennaiset materiaalis-keholliset aihealueet. 

Lilan virtuaalisena oppimisympäristönä toimi Zoom-videotapaamisten ohella Padlet-

alusta. Padlet-alustalla voi luoda tietyille aihealueilla omia nettisivuja, johon osallistujien 

on helppo jakaa haluamaansa sisältöä muiden nähtäväksi. Aluksi kevätkoululla oli käytössä 

yksi Padlet-sivu, joka toimi ilmoitustaulun tavoin ja siellä myös jaettiin aluksi omaan 
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työskentelyyn liittyviä julkaisuja. Tässä Padletissa jaettiin aikatauluihin ja ohjeistuksiin liit-

tyviä tietoja, osallistujien esittelyt ja esseet, ohjeita yhteisiin työpajoihin ja videoita, kuvia 

ja tekstejä toteutuneista toiminnoista sekä paljon muuta.  

 

 

Pieni osa LiLa -kevätkoulun alkuperäistä Padlet-sivua. 

 

Padlet-sivulla oli lopulta suuri määrä sekalaisia julkaisuja ja sen ulkonäkö ja järjestys muis-

tutti mitä tahansa fyysisen maailman orgaanisesti muodostunutta muistilappuseinää.  

Meillä Maikki Salmivaaran kanssa oli tarve saada tutkimusaineisto talteen ja pohdimme eri 

vaihtoehtoja sen toteuttamiseen. Halusimme kokeilla, jos voisimme luoda rinnalle toisen 

Padlet-sivun, josta voisimme kootusti seurata ainoastaan osallistujien henkilökohtaisen tai-

teentekemisen prosessin etenemistä. Alkuperäinen Padlet-sivu jäisi käyttöön yleisten asi-

oiden jakamista varten, mutta henkilökohtaisille projekteille olisi varattu aivan oma alus-

tansa. Tavoitteenamme oli myös luoda rakenne, jonka avulla tehtävänantoomme liittyvää 

narratiivia voi rakentaa pikkuhiljaa työskentelyn edetessä ja jakaa prosessiin liittyviä kuvia 

ja videoita. Päädyimme siihen, että pyydämme jokaisen osallistujan luomaan oman Padlet-

sivunsa. Toiveissamme oli tilanne, joka mahdollistaisi myös yhteisöllisistä jakamista, kom-

mentointia ja keskustelua, joten pyysimme, että kaikki jättäisivät kommentointimahdolli-

suuden esille omiin julkaisuihinsa. 
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Loimme karttapohjaisen Padlet-sivun, johon kaikki sivut saatiin koottua. Jokainen loi itsel-

leen linkin siihen kohtaan karttaa, missä fyysisesti työstää taideteostaan ja linkkiä klikkaa-

malla pääsee suoraan osallistujan omalle Padlet-sivulle. Koska kyseessä oli paikka- ja tilan-

nesidonnaista oppimista hyödyntävä maisemantutkimuksellinen projekti, koimme, että 

karttapohjainen Padlet-sivu auttaa katsojaa hahmottamaan linkin takana avautuvan pro-

jektin ympäristöä ja maisemaa suhteessa omaan itseensä. Karttapohjan avulla myös fyysi-

nen etäisyytemme tuli käsitettävään muotoon, sillä virtuaalisessa oppimisympäristössä vä-

limatkojen merkitys oli pieni. Linkkiä painamalla pääsemme syventymään jokaisen omaan 

käsitykseen maisemastaan hänen taiteellisen työskentelynsä kautta. 

 

 

Karttapohjainen Padlet-sivu, johon osallistujien omat työpäiväkirjat on linkattu. 

 

Karttasivulla oleva ohjeistus: 

Make a padlet of your own LiLa-project and link to this map on your location. 

On your own Padlet-page you can post pictures and notes on your own project 

and eventually place the narrative there too. The instructions for creating the 

padlet page and writing the narrative are pinned on this map in the Arctic Sea. 

Osallistujien omat Padlet-sivut olivat hyvin erilaisia keskenään. Toiset käsittelivät tehtä-

vänantoamme todella perusteellisesti ja jakoivat työskentelyään aktiivisesti. Toisissa si-

vuissa saattoi olla pääosin kuvia ja videoita, mutta kirjallisen narratiivin kirjoittaminen oli 
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jäänyt vähemmälle. Toiset kirjoittivat työpäiväkirjastaan tarinallisempaa, kun taas toiset 

saattoivat tehdä kuvaa ja tekstiä yhdistäviä esityksiä, joissa esille ottamiamme aihealueita 

käsiteltiin ranskalaisin viivoin esille nostettuina pääkohtina. Saimme kuitenkin kerättyä 

kiinnostavan, runsaan ja moniäänisen aineiston, jossa on paljon tutkimustemme kannalta 

oleellista materiaalia. 

Padlet-sivuilla julkaistujen narratiivien lisäksi käytän aineistonani LiLa-kevätkoulun virtuaa-

lista näyttelyä sekä Online Living in Landscapes -näyttelykatalogia. Virtuaalisessa näytte-

lyssä voin tutustua osallistujien taiteellisen prosessin lopputuloksiin ja näyttelyteksteihin. 

Käytän myös näyttelykatalogia, joka koostuu osallistujien esseistä ja visuaalisista esseistä 

liittyen koulun toimintaan sekä omiin taiteellisiin projekteihinsa. On kiinnostavaa mitä osal-

listujat päättävät nostaa esille näissä teksteissä. Onko tietoinen keskittyminen kehollisuu-

teen ja materiaalisuuteen tuottanut jotain sellaista sisältöä, jonka osallistujat haluavat nos-

taa esille? LiLa-kevätkoulun osallistujilta kerättiin kirjallinen suostumus käyttää kaikkea 

koulussa syntynyttä materiaalia tutkimusaineistona. (Liite 1) 

 

5.2  Aineiston analysointi 

Aineisto on suurelta osalta virtuaalista tilkkutäkkimäistä teksti- ja kuva- ja videomassaa. 

Aloitin sen tallentamisen luomalla kansiot jokaiselle osallistujalle sekä yhden yleisen kan-

sion. Padlet-alustoille tehdyt työpäiväkirjat olivat pääosin sellaisessa muodossa, että päätin 

tallentaa ne kuvakaappauksin, samoin toimin virtuaalisen näyttelyn tallentamisen kanssa. 

Halusin tallentaa paitsi kuvat ja tekstit, myös tavan, jolla ne on päätetty asetella. Osa ai-

neistosta, kuten Online Living in Landscapes -julkaisu oli muodossa, jonka pystyin tallenta-

maan pdf-dokumenttina. Sisällönanalyysia silmällä pitäen halusin tulostaa aineiston, mutta 

sen tehdäkseni oli se ensin saatettava sellaiseen muotoon, jonka tulostaminen on ekologi-

sesti ja taloudellisesti järkevää. Suurin osa Padlet-julkaisuista oli pienenä silppuna ja minun 

oli sommiteltava nämä kuvakaappaukset niin, että niitä mahtui useampi yhdelle A4-pape-

rille. Tämän tehtyäni pääsin tulostamaan aineiston. 

Aloitin sisällönanalyysin tutustumalla aineistooni huolellisesti ja samalla alleviivasin teks-

tistä kaikki kohdat, joissa tuli esille osallistujien omaan taiteelliseen prosessiin liittyviä ma-

teriaalis-kehollisia seikkoja ja tekemällä tulosteiden tyhjiin kohtiin alustavia muistiinpanoja 
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ja huomioita liittyen sekä tekstiin että kuviin. Jokela ja Huhmarniemi kirjoittavat taidepe-

rustaisessa toimintatutkimuksessa muiden laadullisten analyysimenetelmien tapaan laajaa 

aineistoa voidaan myös teemoitella ja ryhmitellä sekä käydä dialogia oman tutkimuksensa 

teoriataustan ja keräämänsä aineiston välillä (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 52). Seuraa-

valla aineistonlukukerralla aloin siis hahmottelemaan tapaa järjestellä aineistoa teemoiksi 

saadakseni selkeämmän ymmärryksen käsittelemästäni aihealueesta. Muistiinpanoni aut-

toivat minua löytämään valitsemastani tekstiaineistosta toistuvia teemoja, jotka jaottelin 

kuuteen ryhmään. Nämä ovat: materiaalisuuden kuvaus, kehollisuus, materiaalin toimi-

juus/uusmaterialismi, posthumanismi, materiaalis-kehollisille prosesseille annetut merki-

tykset sekä materiaalis-kehollisten prosessien (virtuaalinen) jakaminen. Valitsin jokaiselle 

osa-alueelle oman värinsä, ja korostin ne aineistosta. Osa tekstipätkistä saattoi kuulua kah-

teen tai useampaan kategoriaan. Tämän teemoittelun perusteella hahmottelin neljä otsik-

koa, joiden avulla vastaan tutkimuskysymykseeni. Otsikot ovat 1) Materiaalis-kehollisen 

prosessin välittäminen muille, 2) Materiaalisuus ohjaamassa taideteoksen muotoutumista, 

3) Materiaalis-kehollinen prosessi luomassa merkityksiä, 4) Materiaalis-kehollisuus osana 

virtuaalista työskentelyä. Nämä otsikot muodostavat tutkimukseni analyysiosuuden. 

 

 

6  MATERIAALIS-KEHOLLISEN PROSESSIN VÄLITTÄMINEN MUILLE 

 

Tässä ensimmäisessä analyysiluvussa erittelen, millaisilla keinoilla osallistujat välittivät ma-

teriaalisuutta ja kehollista työskentelyään työpäiväkirjoissaan, artikkeleissaan ja valmiissa 

teoksissaan. Virtuaalisessa oppimisympäristössä fyysisen läsnäolon puuttuessa iso osa 

osallistujien ympäröivästä todellisuudesta jäi välittymättä toisille. Saimme tietoomme ai-

noastaan sen mitä osallistujat itse päättivät jakaa ja näistä tiedon murusista kokosimme 

jonkinlaisen kokonaiskuvan. Pyysin osallistujia pitämään työskentelypäiväkirjaa, jossa he 

nostavat esille myös työskentelynsä aistisia, kehollisia ja materiaalisia puolia ja nämä osa-

alueet nousivat esille myöhemmin myös osallistujien artikkeleissa. Aineistosta on huomat-

tavissa, että materiaalis-kehollista prosessia välitettiin muille monilla eri keinoilla sanalli-

sesti, kuvallisesti, äänellisesti ja liikkuvan kuvan avulla. Saadakseen välitettyä 
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kokemuksensa osallistujat käyttivät apuna niin yksityiskohtaista kuvailua, tunnelman ja 

tunteiden välittämistä kuin runollisuutta ja metaforiakin. 

 

6.1  Aistiset sanat 

Kirjoitettu teksti saattaa olla haastava väline yrittää välittää materiaalin tuntua ja fyysistä 

työskentelyä. Esimerkiksi kuvaan tai videoon verrattuna materiaalin aistisuuden kuvaami-

nen saattaa vaatia pitkällistä selittämistä, jotta siitä saa mielikuvan. Materiaalien sanalli-

sessa kuvaamisessa käytettiin aineistossa monenlaisia keinoja, joita käsittelen tässä kappa-

leessa.  

Karin Stoll tutki maisemaa tekemällä perinteisellä saksalaisella tekniikalla heinästä punotut 

kengät. Kenkien juuri tietynlainen materiaali oli oleellista teknisen toteuttamisen kannalta. 

Alkuperäisesti saksalaisten heinäkenkien materiaalina käytettiin sellaista lajiketta, jonka 

käyttö ei ollut Karinille mahdollista, joten hän löysi norjalaisen vastineen. Aloittaessaan 

kasvin kuvailun Karin toi esille määrittelyn, jollaisen saattaisi löytää esimerkiksi kasvikir-

jasta.  

Carex rostrata is a rush species that is native to the Holarctic fens and is found 

in wetlands, by lakes and rivers throughout Norway, north to 71 ° N.  Carex 

rostrata is a plant with 30-80 cm long and 2-3.5 mm wide, blue-green leaves 

and a triangular stem. Karin Stoll (työpäiväkirja) 

Tämän tyyppisessä kuvauksessa on paljon oleellista tietoa ja muutama osallistuja ottikin 

osaksi materiaalinsa kuvausta luonnontieteellisen otteen, jonka avulla materiaalista voi-

daan välittää mahdollisimman objektiivista tietoa. Muun muassa Antti Stöckellin Online Li-

ving in Landscapes -julkaisussa kirjoittamassa artikkelissa hän taustoittaa omaa lumitaiteen 

tekemistään kuvaamalla yksityiskohtaisesti talvea luonnontieteellisenä tapahtumana 

(Stöckell, 2021, s. 72). 

Antaakseen materiaalista kokonaisvaltaisemman kuvan osallistujat kuvailivat omien ais-

tiensa antamia tietoja. Pyysimme osallistujien kirjoittavan multisensorisesta kokemukses-

taan materiaalin liittyen ja Karin hahmotteli Carex rostrata:a muutamilla kuvailevilla sa-

noilla, jotka johdattelevat lukijan kuvittelemaan aistista kokemusta materiaalista.  
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Tactile: hard, smooth, angular 

Visually: light gray-green 

Olfactory: fresh, hay-like with a hint of lemon 

Audiological: rustling like hay  

Karin Stoll (työpäiväkirja) 

 

Materiaalin kuvaaminen oman kehollisuuden kautta auttaa lukijaa asettumaan kirjoittajan 

asemaan ja kuvittelemaan materiaalin omiin aikaisempiin samankaltaisiin kokemuksiin 

pohjaten. Tämän apuna voi toimia myös kirjoittajan kuvailu omasta toiminnastaan materi-

aalin kanssa ja niistä fyysisistä, henkisistä ja emotionaalista tuntemuksista, joita tämä työs-

kentely herätti.   

The metal wire smells iron and the more you bound and touch it, the more it 

smells. It is a tricky material. Maikki Salmivaara (työpäiväkirja)  

And when you are playing with fine grained sticky sand, cold hands, and the 

shells you might be aware of small organisms, the sound of the birds and the 

sea. Anne Roso (työpäiväkirja) 

It was hard to work with both braiding and sewing and my hands quickly got 

tired. But I enjoyed the work. It is a stereotypical work where my thoughts can 

wander, and I can relax mentally. Both the meditative way of working and the 

smell of the rush awaked memories of the warm summer day when I harvested 

the rush with my dog Oskar who died the same fall. Karin Stoll (työpäiväkirja) 

Anttila (2009, s. 89) kirjoitti tutkimuksessaan ilmenneen, että kehollista toimintaa kuvattiin 

usein runollisesti ja käytettiin paljon metaforia. Hän pohtii, kehollisen kokemuksen nosta-

van esille persoonallista ja henkilökohtaista ajattelua ja kaunokirjallinen ilmaisu soveltuu 

näihin itseymmärrykseen ja olemassaoloon liittyviin pohdintoihin. Tutkimusaineistossani 

oli havaittavissa myös tämä ilmiö. Kehollisuuden lisäksi tämän tyyppistä ilmaisua käytettiin 

usein, kun haluttiin välittää tietynlaista tunnelmaa tai henkilökohtaisia muistoja. Omaa 

suhdetta olosuhteisiin tai ympäristöön kuvattiin usein kielikuvilla.  
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Internetnopeuteni ei salli minun jatkaa tehtävääni. Olen keskellä metsää. Ul-

koinen maisema painautuu abstraktia maisemaa vasten. Sandra Bencomo 

(työpäiväkirja) 

At Rouravuoma, I listened the rumble of Europe’s biggest gold mine. The noise 

mixed with the calls of migratory birds, cranes, and swans, and the smoke 

from the mine merged with the clouds. Piece by piece, the mining company 

occupies the landscape and hunting forest of the villagers. I made an installa-

tion with snow, old photographs, and capercailzies’ tails that I had hunted in 

previous autumns. Timo Jokela (Online Living in Landscapes)  

 

6.2  Kuvilla koskettaminen 

Taideperustainen työskentely on jo itsessään luonteeltaan yleensä visuaalista. Onkin luon-

nollista, että aineistossani on erittäin paljon kuvia valmiista teoksista sekä työpäiväkirjoista 

löytyvistä työskentelyvaiheista. Osa kuvista oli työpäiväkirjassa korostamassa kirjoitetun 

viestin välittymistä, kun taas osassa kuva oli pääasia ja teksti oli tukemassa kuvan viestiä. 

Usein kuvia käytettiin myös yksinään kertomaan sen hetkisestä työskentelyvaiheesta tai 

tunnelmasta. Kuvat välittävät parhaassa tapauksessa teoksen materiaalisuutta, keholli-

suutta ja tunnelmaa informaatiota sekä tietoa teoksen aiheesta. Katsoessamme kuvaa 

voimme eläytyä siinä olevaan ympäristöön moniaistisesti ja kuvitella miltä siinä esiintyvät 

materiaalit tuntuvat. Materiaalisuuden ja kehollisuuden esilletuomiseen kuvissa käytettiin 

monenlaisia keinoja. Materiaalia saatettiin kuvata hyvin läheltä, jolloin sen pintarakenteen 

ominaisuudet tulivat korostetusti esille tai materiaali näytettiin joissain kuvissa osana laa-

jempaa ympäristöä, jolloin materiaaliin yhdistyi erilaisia mielikuvia. Usein kuvissa kuvattiin 

kehollista työskentelyprosessia, jolloin tekijän fyysinen suhde materiaalin sekä ympäris-

töön on havaittavissa. 

Oli kiinnostavaa huomata, että eräänlainen kuvatyyppi toistui työpäiväkirjoissa useaan ot-

teeseen. Kuvatyypissä on kuvattuna materiaalin lisäksi ihmisen käsi. Tässä kuvatyypissä yh-

distyy kehollinen työskentely materiaaliin, mutta lähes kaikki muu on rajattu pois. Käden 

näkeminen materiaalin yhteydessä saa katsojan kuvittelemaan miltä koskettaminen tun-

tuu. Tällaisissa kuvissa tiivistyy Merleau-Pontyn filosofian väittämä viesti, että maailmassa 
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oleminen on dialogia aistitun ja aistittavan välillä. (Merleau-Ponty, 1962, 322; 1993, 44.) 

Mieleen tulee myös Huotilaisen (2019, s. 260–261.) esille nostama ajatus käsistä roolista 

ajattelun välineinä.  

 

 

Osallistujien työpäiväkirjoissa toistuu lähikuvat kädestä ja materiaalista. Alkuperäiset kuvat vasemmasta 
ylänurkasta lähtien: Elina Härkönen, Svetlana Litvintceva, Yulia Vakushkina ja Victoria Lihacheva, Karin Stoll, 
Maikki Salmivaara, Mette Gårdvik ja Karin Stoll. 
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Tekstin ja kuvan yhdistäminen tuottavat tarkempaa tietoa kuvatusta tapahtumasta. Kuva 

johdattelee eläytymään todelliseen ympäristöön. Esimerkiksi alapuolella olevassa kuvan ja 

tekstin yhdistelmästä saamme mielikuvan siitä, miltä tuntuu yrittää huovuttaa lapasia 

avannossa. Vaikka tekstissä kerrotaan, että hänen sormensa jäätyivät, on kuitenkin huo-

mattavasti havainnollisempaa nähdä jäähileet kellumassa veden pinnalla ja märät villala-

paset myttynä niiden keskellä. Toisaalta ilman tekstiä, emme voi tietää mitkä tapahtumat 

johtivat kyseiseen tilanteeseen. Jos viestin vastaanottajalla on omia kokemuksia siitä, miltä 

avannossa oleva jääkylmä vesi ja märät villalapaset tuntuvat, kuva palauttaa nämä tunte-

mukset todennäköisesti mieleen. 

 

Kuvakaappaus Elina Härkösen työpäiväkirjasta. 

 

Kuvien käyttö viestinnässä oli tärkeää myös siksi, että kaikki puhuivat ja kirjoittivat kielellä, 

joka ei ollut yhtä lukuun ottamatta heidän äidinkielensä. Vaikka kaikki kykenivät kommu-

nikoimaan englanniksi, jää viestinnästä kuitenkin pois osa ihmisen kieleen ja kulttuuriin liit-

tyvää persoonaa. Kuvissa tulee usein yhdellä silmäyksellä esiin kuvan ottajan omaan per-

soonaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä asioita.  
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6.3  Ajallisuus kuvassa ja materia äänessä 

Kevätkoulun taiteellisista lopputuotoksista kootussa virtuaalinäyttelyssä on moni päättä-

nyt esittää taideteoksensa videon muodossa. Videon erityispiirteet verrattuna kuvaan ovat 

äänen, liikkeen ja ajallisuuden läsnäolo kuvatussa materiaalissa. Kevätkoulun taideperus-

taisen työskentelyn aiheena on tutkia maisemaa ja koulun maisemakäsityksen taustalla on 

Tim Ingoldin ajatukset maisemasta siinä vaikuttavien toimijoiden toiminnan tallennuksena 

ja jatkuvasti ajan mukaan muuttuvana prosessina (Ingold, 1993). Videolla voi tavoittaa mai-

seman ajallisuutta. Tekstiin, kuvaan tai näiden yhdistelmään verrattuna videolla on hyvät 

mahdollisuudet välittää myös materiaalisuutta ja kehollisuutta. 

Eräs erittäin tärkeä ominaispiirre on äänen ja kuvan yhdistyminen erityisesti materiaalin-

tunnun kokemisessa. Muutamissa videoissa oli osioita, joissa liikkuvan kuvan välissä oli still-

kuvia. Ilman liikettäkin materiaalin rakenne tai kehon liike oli ymmärrettävissä elävästi, sillä 

kuvaan oli yhdistetty liikkeestä tai työstämisestä kuuluva ääni. Äänellä oli merkittävä vai-

kutus, siihen miten tilanteeseen pystyy samaistumaan ja millaisia assosiaatioita ja tunneti-

loja se herättää. 

Erityisen isossa roolissa äänet olivat Antin teoksessa Living with the Snow in the Landscape. 

Teos on videon muotoon editoitu kooste hänen talvitaideteoksistaan ja niiden tekoproses-

seista. Videossa on käytetty runsaasti äänimateriaalia, joka toi materiaalin tunnun tehok-

kaasti osaksi teosta. Esimerkiksi rapean mutta huokoisen hankikantolumen tai ohuen, ve-

denpinnalle jäätyneen jäälevyn työstäminen metallisella sahalla tuottavat uniikit äänimai-

semat, jotka antavat tietoa ja ymmärrystä paitsi materiaalin ominaislaadusta niin myös sen 

fyysisestä työstämisestä.  

Antti nostaa myös itse äänen merkityksen esille artikkelissaan Living with the Snow in the 

Landscape. 

Another aesthetic dimension closely related to the cold is winter’s sound at-

mosphere. We can hear the frost slamming in the trees and creaking under 

our steps. The sounds of a river or lake freezing, as well as the sound of ice 

melting, are some of the most stunning winter soundscapes. Antti Stöckell 

(Online Living in Landscapes) 
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Äänen avulla videokuvaan saadaan materiaalin tunnun ohella tietoa työskentelyolosuh-

teista ja ympäristöstä rajatun kuva-alueen ulkopuoleltakin. Ääni kertoo, onko ulkona työs-

kennellessä tuulista, liplattaako jossain lähellä vesi tai kuuluko autotien äänet. Äänen avulla 

myös muut olennot saattavat tulla osaksi kokonaisuuden rakentumista ihmisten, eläinten 

tai hyönteisten ääninä. Tim Ingold kirjoittaa, että taskscape tulee näkyväksi niissä äänissä 

mitä maisemassa kuuluu. Niin kuin musiikkikin, taskscape on hetkellistä. Se on maisemassa 

vaikuttavien toimijoiden tehtäviensä suorittamista, jotka limittyvät kokonaiseksi tehtävä-

maisemaksi. Tämä maisema on jatkuvasti muuttuva ja sen kaikki osa-alueet vaikuttavat 

toisiinsa. (Ingold, 1993, s. 152–174.) 

 

 

7  MATERIAALISUUS OHJAAMASSA TAIDETEOKSEN MUOTOUTUMISTA 

 

Työskentelypäiväkirjoissa nousee esille, kuinka materiaalisen maailman mahdollisuudet tai 

rajoitukset ovat vaikuttaneet lopputulokseen. Aineistostani nousi usein kuvauksia siitä, 

kuinka materiaali tai materiaalisuus on ollut aktiivinen toimija prosessissa ja ohjannut työs-

kentelyä tiettyyn suuntaan. Irina Zemtzovan taideprojektin muodon määritteli olosuhteet. 

Tarkemmin sanottuna COVID-19 -viruksen aiheuttaman taudin sairastaminen ja siitä joh-

tuva oma fyysinen heikkous. Irinan taiteellinen ja tutkimuksellinen kiinnostus venäläiseen 

nukkientekoperinteeseen vaikutti taustalla, kun hän keksi, että sängyssä sairastaessaankin 

hän pystyy tehdä pienen, yksinkertaisen nuken, käyttäen ainoastaan käsiään ja hieman 

kangasta. 

Dostoyevsky once wrote that pain and suffering sharpen a great mind. Well, 

my mind, more lazy than great, has been sharpened during the pandemic 

while forced to lie on my back for seven days with acute pain. As you know, I 

am not the type who can lie idle for very long. Even stuck in my bed for several 

days I felt I had to find some productive outlet. In my interest and research 

with traditional doll making, I discovered that I could make a simple, minia-

ture doll without any other tools than my hands and some fabric. The result 

was a whole collection of 60 individual dolls and proof of Dostoevsky’s postu-

late. Irina Zemtzova (virtuaalinäyttely)  
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Joissain tapauksissa, kuten Karinin heinäkenkien tekoprosessissa alkuperäisen materiaalin 

vaihtaminen toiseen toi teokseen aivan uusia tasoja, joita ei alkuperäisessä teosideassa 

osattu odottaa. Lopulta Karin nostaakin tästä uudesta materiaalista nousseet merkitykset 

yhdeksi tärkeimmäksi osaksi teoksensa lopputulosta. 

Since Carex briziodes do not exist in northern Norway, I had to find an alter-

native material for making my grass shoes. I heard from one of my colleagues 

who is a botanist, that the Sami people use other rush species such as Carex 

rostrata or Carex vesicaria for braiding, but also for insulation in shoes. There-

fore, I decided to find out if these arctic rush species can be a suitable material 

for my gras shoe project. Karin Stoll (työpäiväkirja) 

 

7.1  Kielikuvissa paljastuu materiaalin toimijuus 

Aineistossani on havaittavissa, että taiteellisesta työskentelystä kerrottaessa käytetään 

usein uusmaterialistiseksi tulkittavissa olevaa tapaa puhua asioista ja esineistä. Alla ole-

vissa esimerkeissä Maikki Salmivaara kommunikoi katukylttien kanssa, Antti Stöckell leikkii 

auringon valon kanssa ja Timo Jokela keskustelee maiseman kanssa. Kielikuvien avulla asi-

oille ja esineille annetaan toimijuus, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Kielikuvaa käyttä-

mällä tunnustetaan ja tuodaan esiin se rooli, joka asialla tai esineellä on osallistuessaan 

taiteen tekemisen prosessiin.  

And got the idea of communicating with the road signs. Maikki Salmivaara 

(työpäiväkirja) 

 It was fascinating play with sunlight! Antti Stöckell (työpäiväkirja) 

Today early in the morning I continued discussion with the riverside landscape 

at old hay barn on Turjasaari (Turja island). Timo Jokela (työpäiväkirja) 

Uusmaterialistisen filosofian läpi tarkasteltuna taiteentekemisen prosessissa korostuu ma-

terian aktiivisuus. Työskentelymateriaali ei ole siis tahdoton objekti vaan se nähdään aktii-

visena toimijana, joka osallistuu prosessiin omien ominaispiirteidensä mukaan. Taitelijan ja 

materian välillä on vastavuoroinen suhde, jossa merkitykset voivat syntyä myös materiaa-

lin aloitteesta. (Mäkikoskela & Kangasniemi, 2016, s. 46.) 
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Uusmaterialistinen tutkija, Jane Bennett (2012, s. 263) kirjoittaa, ettei tänä päivänä ole ko-

vin tyypillistä ajatella, että ”elottomilla objekteilla” olisi kykyä tehdä asioita meille tai mei-

dän kanssamme. On kuitenkin arkipäiväistä, että koemme asioiden voiman esimerkiksi he-

rättää omistuksen halua, toimia työkaluna, olla tiellä ja niin edelleen. Hän pohtii, miksi ei-

ihmisten luova osallistuminen on tapana unohtaa. Vastauksena tälle hän pitää filosofisen 

ajattelun perinnettä, pitää ihmisyyttä kaiken mittarina. Bennettin mukaan toinen syy löytyy 

kieliopista, jossa korostuu subjektien aktiivisuus ja objektien passiivisuus. Esille nostamis-

sani lainauksissa tutkimusaineistostani näkyy, että paikka- ja tilannesidonnaisen taiteente-

kemisen prosessissa tuntuu olevan sisäänrakennettuna vähintäänkin alitajuinen ymmärrys 

esineiden ja asioiden aktiivisesta osallistumisesta prosessiin. 

 

7.2  Paikka ja olosuhteet kanssataiteilijana 

Luonnonmateriaaleista tehdyssä ympäristötaiteessa materiaalin toimijuus on erityisen pai-

nokkaasti läsnä. Paikka, ympäristön olosuhteet ja materiaali vaikuttavat voimakkaasti sii-

hen millaiseksi prosessi ja lopputulos muodostuvat. Antin työpäiväkirjasta poimimassani 

tekstipätkässä hän kertoo, että omassa työskentelyssään hän kokee tärkeäksi yhteistyön 

tekemisen paikan ja olosuhteiden kanssa. Paikan ja olosuhteiden vaikutus lopputulokseen 

saattaa tuottaa odottamattomia tuloksia. 

Sometimes I do just what I have planned, sometimes I am surprised what I did. 

It is important to resonate with place and conditions. Antti Stöckell 

(työpäiväkirja) 

Olosuhteista johtuva materiaalin, eli tässä tapauksessa lumen rakenne on ratkaisevassa 

osassa Antin työskentelyprosessia. Sääolosuhteiden vaihtelu päättää sen, millaiseksi mikä-

kin teos muotoutuu. Seuraavassa esimerkissä Antti kertoo, kuinka vastikään satanut lumi 

ei ole tarpeeksi tiivistä kestääkseen sellaista työstämistä, jota Antti on aiemmin tehnyt. Lu-

men rakenne rajoittaa Antin totuttuja työskentelyrutiineja ja hän joutuu etsimään uuden 

tavan toimia.  

We got 10 centimeters of the new snow, then there was some really wet days, 

and now snow crust is back. But density of that new layer of snow is not high 
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and the snow is not strong enough for many type of works. So, this was the 

first time I put pieces just lying on the snow this way.                                      Antti 

Stöckell (työpäiväkirja) 

 

Kuvakaappaus Antti Stöckellin työpäiväkirjasta. Kuva: Antti Stöckell 

 

Braidotti (2019, s. 44) kirjoittaa, että posthumanistisen katsantokannan mukaan subjektius 

ei ole varattu ainoastaan ihmisille, vaan on tunnustettava toimijuuden olevan jaettua kai-

ken ei-inhimillisen kanssa planetaarinen toiminta mukaan lukien. Bennet (2010) puoles-

taan nostaa esiin, että uusmaterialismin perustana on ajatus kaiken materian, niin elävän 

kuin elottomankin, keskinäisestä riippuvuudesta. Perinteisesti ihmisille varattu toimijuus 

nähdään olevan yhteistä ja kaikki toiminta perustuu materioiden keskinäiseen riippuvuu-

teen. Mäkelän ja Löytösen (2017, s. 254) mukaan materiaalisuuden toimijuudella on 
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pedagogisia mahdollisuuksia. Orgaanisen materiaalin ohella he nostavat esille fyysisen ym-

päristön toimijuuden osaksi oppimisprosessia.  

 

 

8  MATERIAALIS-KEHOLLINEN PROSESSI LUOMASSA MERKITYKSIÄ 

 

LiLa-kevätkoulun osallistujat nostivat usein esille sen, kuinka itse fyysisesti materiaalin 

kanssa työskentely tuotti tietoa ja ymmärrystä paitsi itse tekoprosessista niin myös ympä-

ristöstä, historiasta tai omasta itsestä. Anne tiivistää työpäiväkirjassaan ajatuksen siitä, että 

materiaalis-kehollinen työskentely on tietämisen lähde. Käsillä ja sormilla rakentamalla 

abstraktit ideat tulevat näkyvään muotoon.  

Building with hands and fingers. Working to concreate abstract ideas to    

visible form, by using senses and feelings. - As sourse on knowing                                           

Anne Roso (työpäiväkirja) 

Omin käsin tekemällä syntynyttä tietoa ei voida korvata sanoihin perustuvalla tiedonhan-

kinnalla. Kehollinen kokemuksellisuus on ihmisen ja maailman välisen suhteen edellytys ja 

kehollisuus ja abstrakti ajattelu ovat kietoutuneet toisiinsa. (Räsänen, 2010, 53.) Taidepe-

rustaisen työskentelyn ja siinä tapahtuvan oppimisen erityispiirre on siinä luonnostaan 

esiintyvät multimodaaliset tiedontuottamisen tavat. Boltin (2013, s. 4–5) mukaan merki-

tyksiä tuotetaan paitsi sanoin niin myös aistien, kehollisuuden kautta sekä yhteistyössä ma-

terian ja muiden eliöiden kanssa.  

 

8.1  Eläytyminen paikkaan ja aikaan käsillä tekemisen kautta 

Osallistujat nostivat usein esille sen, että materian fyysinen työstäminen edistää ymmär-

rystä paikan sosiokulttuurista piirteistä, historiasta ja entisajan elämäntavasta ja olosuh-

teista. Erityisesti perinteisten käsityötaitojen käyttö taideperustaisessa työskentelyssä ko-

ettiin hyväksi tavaksi edistää paikallisen kulttuurin säilymistä. Metten yhteisötaiteellisessa 

teoksessa koulun osallistujat neuloivat ja huovuttivat perinteiset norjalaiset kalastajan 
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lapaset. Metten tavoite oli antaa osallistujille mahdollisuus eläytyä norjalaisten kalastajien 

työteliääseen elämään perinteisen käsityön tekemisen kautta. 

The participants were given an opportunity to wander from the coast of 

Helgeland Norway, into the memory of the Fishermen’s struggling life, 

through their own experiences of knitting, felting and making a pair of mit-

tens. Mette Gårdvik (virtuaalinäyttely) 

 

 

Still-kuva Mette Gårdvikin videoteoksesta The Fisherman’s Mittens of Helgeland. 

 

Lapasten teon kautta voitiin saada yhteys 1900-luvun alkupuolella eläneiden norjalaisten 

kalastajien elämäntapaan ja erityisesti se nosti esille naisten perinteisen roolin yhteisössä. 

Mette kuvailee, että osallistuminen yhteisötaideteoksen tekoon neulomalla luo syvää ym-

märrystä arktisesta elämäntavasta ja voimistaa yhteyttämme historiaan ja käsityöperintei-

siin.  

Through a brief glimpse into the lives of classic Norwegian fishermen and by 

taking part in the women’s process of making a functional object, a 

knowledge, a deeper understanding, a feeling of mastery and refection about 
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living in the artic was achieved. It gave new life to a female tradition and 

strengthened the relationship and connection to our own history and tradition 

of craftmanship. Mette Gårdvik (Online Living in Landscapes) 

Härkönen, Huhmarniemi ja Jokela (2018, s. 2) nostavat esille, että paikalliseen historialli-

seen perinteeseen perustuvan käsityötiedon ja -taidon merkitys tulisi ymmärtää olevan 

merkittävä kulttuurihistorian muoto. Kulttuurisen kestävyyden periaatteiden mukaan tulisi 

ottaa huomioon perinteisen käsityötaidon pitäminen elävänä osana nykyaikaista kulttuu-

ria. Kihlman ja Kontturi (2016, s. 46) esittävät, että käsityötaide on historiallisesti myös tär-

keä osa alkuperäiskansojen, ei-länsimaisten ja ei-valkoisten itseymmärrystä.  

Härkönen, Huhmarniemi ja Jokela (2018, s. 11) kirjoittavat, että käsityön käyttö osana yh-

teisö- ja nykytaidetta voi edesauttaa sukupolvien ja eri kulttuurien välistä dialogia. Käsityön 

perusluonne on interkulttuurinen, sillä peruskäsityötekniikat ovat tuttuja melkein missä ta-

hansa maailmalla. Käsityön taideperustainen käyttö paikkasidonnaisessa työskentelyssä 

luovat eri sukupolville ja kulttuureille tilan keskustella omista näkemyksistään koskien pai-

kan kulttuuriperintöä ja sen tulevaisuutta. Heidän mukaansa kulttuurinen kestävyys on 

paikkasidonnainen konsepti, joten jokaisen paikan asukkaiden tulee itse määritellä ne tar-

peet, oikeudet ja velvollisuudet, jotka mahdollistavat kestävän elämäntavan.  

Materiaalis-kehollinen taideperustainen työskentely on siis tapa pitää perinteiset tarinat 

elossa seuraaville sukupolville. Timo kokee, että kalastaminen joella on hänen tapansa jat-

kaa seuraaville sukupolville tietoa ja ymmärrystä paikan historiasta. Hän kokee kalastuksen 

olevan taideperustaista toimintaa ja keino, jolla maisemaa voi esittää performatiivisesti 

oman toimintansa kautta. 

At the river all the bends, islands, reefs and rocks have their own names and 

stories and histories. Through working on the river, the stories stay alive.  I’m 

thinking the burbot fishing is more like and art-based working with the river 

for me. It’s a way to perform my landscape to my grandchildren. Timo Jokela 

(työpäiväkirja)  

Perinteisten elämäntapojen uudelleen elävöittämisen eli revitalisaation tarkoituksena on 

siirtää paikalliseen elämäntapaan liittyvää tietoa, taitoa ja kulttuurisia perinteitä uusille su-

kupolville sekä uusille yhteisön jäsenille (Huhmarniemi, 2021, s. 55).  
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8.2  Taideteos itsen ja maiseman tutkimisen tilana 

Materiaalis-kehollisen taiteentekemisen merkitys identiteetille ja paikkasuhteelle korostuu 

Karinin työskentelyprosessissa. Nykyisin Norjassa asuva Karin on syntynyt Saksassa ja hä-

nen teosideansa lähtee lapsuuden muistosta, jossa hän ihailee isoäitinsä luona sodanaikai-

sia perinteisellä vuoristolaistekniikalla heinästä punottuja tossuja. Tutkiakseen omaa lap-

suudenaikaista maisemaansa Karin päättää tehdä muistojensa tossut, mutta tutustuessaan 

tarkemmin työskentelyprosessiin, hän huomaa, että perinteistä materiaalia ei ole löydet-

tävissä Pohjois-Norjassa. Karin löytää uuden paikallisen materiaalin, joka on heinälajike, 

jota saamelaiset ovat perinteisesti käyttäneet kenkiensä eristeenä. Karin kokee, että 

omalla työskentelyprosessillaan hän pystyi käsittelemään omaa identiteettiään. Oman tai-

teentekemisen prosessinsa kautta Karin pystyi tarkastella elämänhistoriansa maisemia ja 

niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän kuvailee kuinka maisemalle ominaisen materiaalin työs-

täminen tuottaa paikkaan kuulumisen tunnetta, jonka hän kokee tärkeäksi oman identi-

teetin kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. 

In my movement between cultures, I began to become aware of how im-

portant it is to have knowledge of using materials that the landscape around 

us gives us in order to feel a sense of belonging to the place. From a cultural 

sustainability perspective, this is important for developing identity and well-

being. Karin Stoll (työpäiväkirja) 

At the same time I become aware the similarities of traditions in making 

home made shoes in Northern Norway and South Germany. I think the reason 

for this is that the people had to help themselves and use the materials of 

their landscapes. Materials may differ but the process can be quite similar. 

Bavarian grass shoe making in Northern Norway is like easily walking be-

tween the cultures and being connected to both landscapes. Karin Stoll (työ-

päiväkirja) 

Karinin työskentelyprosessissa korostuu situationaalinen oppimiskäsitys ja hermeneutti-

nen tietokäsitys. Hermeneuttinen tietokäsitys perustuu ajatukselle siitä, että oppijan oma 

henkilöhistoria ohjaa merkitysten muodostumista (Lehtovaara, 1996, s. 86–87). Karin 

työsti materiaalis-kehollisella taideperustaisella työskentelyllään omaa paikkasuhdettaan 
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ja identiteettiään. Taiteellisessa työskentelyssä tieto kehittyy aistimusten pohjalta tunne-

peräiseen tietoon, josta kehitellään taiteellisia merkitysjärjestelmiä (Räsänen, 2000, s. 15). 

Karini prosessissa materiaalin fyysinen työstäminen ja siitä syntyneet aistimukset johdat-

telivat hänet omien tunteidensa kautta luomaan taiteellisen lopputuloksen, eli heinäken-

gät. Nämä heinäkengät sisältävät monimutkaisia merkityksiä, joita tuskin olisi saavutettu 

ilman niiden tekemiseen kuuluvaa materiaalis-kehollista työstämistä. 

Marjo Räsäsen kehittämässä kokemuksellis-konstruktivistisessa taideoppimisen mallissa 

korostuu tässäkin esimerkissä esille tuleva kokemuksen reflektoinnin merkitys. Tässä tai-

deoppimisen mallissa oppimisen edellytys on kokemuksesta syntyneen ymmärryksen saat-

taminen johonkin muotoon. (Räsänen, 2000, 10–12.) Muotoutuva taideteos toimii paik-

kana, jossa tekemisen prosessissa syntyneitä ajatuksia voi pohtia (Mäkikoskela, 2015, s. 

89). Mäkikoskela (2009, s. 138) kuvaa taiteentekemisen prosessia keskusteluksi itsensä 

kanssa materian avustuksella.  

 

8.3  Materian herkistämä ympäristösuhde 

Materiaalin taiteellinen työstäminen herättää aineiston perusteella ekologisia ja eettisiä 

ajatuksia. Maikki pohtii työpäiväkirjassansa materiaalivalintansa ekologista vaikutusta. Ma-

teriaalin työstäminen omin käsin kiinnittää huomion sen ominaisuuksiin ja johdattelee sy-

vempään tarkasteluun. Omista materiaalivalinnoista tuntee vastuuta, koska ne on tietoi-

sesti itse valinnut. 

Feeling bad about using a metal, a non-renewable resource for my small art 

project. Apart from the natural resources that it has been made of, all the 

energy used and destruction made by carving the metal out of the lithosphere, 

melting it and producing it to a form of a wire. Packaging it, labelling it, trans-

porting it, storing it and so on. Including the packaging materials, the printing 

tints, the coatings of the wire etc.. No doubt about the insanity of the project 

material-wise. Maikki Salmivaara (työpäiväkirja)  

Materiaalin käsittely herätti myös vertauskuvallisempia pohdintoja Svetlana Litvintcevan, 

Yulia Vakushkinan ja Victoria Lihachevan työskentelyprosessissa. Materiaalin, joka tässä 
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tapauksessa oli käsin tehty paperi, hauras olomuoto yhdistyi koko maailman haurauteen ja 

herätti tarpeen suojella sitä. Tämän tyyppinen runollinen ja metaforinen ilmaisu on melko 

tyypillistä puhuttaessa taiteen tekemisen prosessista. Kehollinen työskentely nostaa esiin 

itseymmärrykseen ja olemassaoloon liittyviä pohdintoja (Anttila, 2009, s. 89). Käsinkoske-

teltava materiaalisuus vertautui työskentelyprosessissa fyysiseen elinympäristöömme. 

The paper turned out to be very fragile, it was torn. Our world is just as easy 

to destroy, it must be protected. Svetlana Litvintceva, Yulia Vakushkina & Vic-

toria Lihacheva (Virtuaalinäyttely) 

 

 

Still-kuva Svetlana Litvintcevan, Yulia Vakushkinan ja Victoria Lihachevan videoteoksesta Birds 

 

Antti kokee, että pitkän historiansa aikana talvitaiteen tekijänä hänen arvostuksensa lunta 

ja talvea kohtaan yhä kasvaa vuosi vuodelta. Hänen kirjoituksestaan on tulkittavissa, että 

fyysinen ja materiaalinen ympäristötaiteellinen työskentely lumen kanssa on syventänyt 

hänen näkökulmaansa talven suojelun tärkeydestä.  

I have worked this way with snow 12 years and  every winter I learn more how 

amazing material snow is, how beautiful winter is, how there are still a lot 
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possibilities to find and how important it is to understand, that maybe we can 

try to protect winters. Antti Stöckell (työpäiväkirja) 

Fyysinen materiaalin kanssa työskentely voi toimia myös oman ympäristöhuolen käsittelyn 

tapana. 

 My work as an artist is a play by which my relationship with nature and the 

living environment lives and enriches. Simultaneously, I work on my concern 

for the future of winter in the grip of climate change. Antti Stöckell (Online 

living in landscape)  

Taiteellisella toiminnalla on mahdollisuus edistää eettistä ympäristösuhdetta. Taiteen kei-

noin aistimusten ja havaintojen herkistäminen sekä oman ympäristökokemuksen taiteelli-

nen ilmaiseminen voivat edistää vastuullisen ympäristösuhteen muodostumista. Taiteen 

välinein voidaan käsitellä erilaisia ekologiseen kriisiin liittyviä arvo- ja elämäntapakysymyk-

siä, sillä taiteen avulla voidaan päästä käsiksi sellaisiin kokemuksiin, joita ei muuten voida 

tavoittaa. (Mantere, 1995, s. 7.) Herkistävissä ja vaikuttavissa luonnonympäristössä tapah-

tuva moniaistinen vuorovaikutus luonnon, toisten ihmisten ja muiden elämänmuotojen 

kanssa tuottaa oivalluksia useammalla tasolla kuin lukemalla tai kuuntelemalla hankittu 

tieto. (Taipale, 2016, s. 22.) 

 

 

9  MATERIAALIS-KEHOLLISUUS OSANA VIRTUAALISTA TYÖSKENTELYÄ 

 

LiLa-kevätkoulun taideperustainen työskentely sisälsi runsaasti erilaisten materiaalien ke-

hollista työstämistä, ja koulun maisemantutkimukselliset tavoitteet vaativat fyysistä paikan 

tutkimista tavalla tai toisella. LiLa-kesäkoulut ovat perustuneet voimakkaasti paikka- ja yh-

teisöperustaiseen kenttätoiminta pedagogiikkaan. (Jokela & Härkönen, 2021, s. 184.) Alku-

peräisen suunnitelman mukaan olisimme olleet samassa paikassa, jossa olisimme voineet 

sekä yhdessä, että itsenäisesti työstää materiaalisia teoksia tutkien jakamaamme paikkaa. 

Virtuaalisuus muutti koulun toimintaperiaatteen perustavanlaatuisesti. Mitä yhteisen fyy-

sisen läsnäolon puute käytännössä tarkoitti LiLa-kevätkoulussa? Pysyimme yhä työskente-

lemään materiaalis-kehollisesti työstäen omaa teostamme sekä tapaamaan oman 
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maamme osallistujia, mutta eri maiden osallistujilla ei ollut mahdollista tutustua fyysisesti 

toisten maiden maisemiin tai niistä tehtyihin taideperustaisiin teoksiin. Osa teoksista pe-

rustui maiden väliseen yhteisöllisyyteen ja tämä tuotti erityisen paljon haasteita, kun kaikki 

kommunikointi tapahtui virtuaalisesti. Toisaalta koettiin myös ennakkopelkojen vastaisesti 

yhteisöllisyyttä ja iloa siitä, että voidaan jakaa omaa maisemaansa muille. 

 

9.1  Ongelmia ja epätietoisuutta 

Virtuaalisessa taideteoksen jakamisessa tai työskentelyssä on ongelma, joka tulee vastaan 

erityisesti sellaista henkilöä, joka on tottunut työskentelemään materiaalis-kehollisesti ja 

esittämään taiteensa materiaalisessa ja tilallisessa muodossa. Virtuaalisessa formaatissa 

teos on oltava sellaisessa muodossa, että se on katsottavissa ja/tai kuunneltavissa digitaa-

lisesti. Voiko dokumentointi tavoittaa fyysisen, materiaalisen, ajallisen ja tilallisen teoksen 

tai työskentelyprosessin kaikki ulottuvuudet ja mitä tässä prosessissa on otettava huomi-

oon? 

I feel helpless. My way of doing art is tactile and I feel I am lacking a limb while 

trying to present the art in video format. So I give space to my restlessness 

and jump to on idea to another, suggest my co-artist immediately my unpro-

cessed ideas and regret confusing them on the way. Argh, I wish we could be 

physically present and make physical things. Elina Härkönen (työpäiväkirja) 

  – – however I had not paid much of my attention to the virtual presentation 

of the work. And I feel ashamed for not being able to present my project at its 

best virtually. Maikki Salmivaara (työpäiväkirja) 

Osassa päiväkirjateksteissä välittyy turhautuminen epätietoisuuteen siitä, miten materiaa-

lisen ja mahdollisesti paikkasidonnaisen taideteoksen voi välittää parhaalla mahdollisella 

tavalla muille. Keskittyminen itse fyysiseen tekemisen prosessiin ei riitä, vaan se on saatava 

dokumentoitua digitaalisesti sellaiseen muotoon, jossa teoksen muodosta ja ideasta ka-

toaa mahdollisimman vähän matkan varrelle.  

Koulun taideperustaisissa tuotoksissa oli useampi yhteisöllisyyteen perustuva teos. Yksi 

näistä oli venäläisen Lidia Kostarevan, ruotsalaisen Lotta Lundstedtin ja suomalaisen Elina 
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Härkösen kasviväreillä värjäämistä käsittelevä yhteisötaideprojekti Meeting in Landscape. 

Teoksen tekoprosessissa osallistujat olivat virtuaalisesti yhteydessä toisiinsa ja pyrkivät ja-

kamaan omaa kokemustansa prosessista. Lidia kokee, että videon välityksellä pystyy kyllä 

demonstroimaan prosessin mutta videoyhteydellä on hankala näyttää miltä prosessi oma-

kohtaisesti tuntuu.  

Dyeing is a rather lengthy and solitary process. Preparation of material, col-

lection of herbs, search for inventory, preparation of a decoction, dyeing, mor-

danting and fxing. How can you show all these stages to a person thousands 

of kilometers away from you? Modern technologies allow you to shoot and 

demonstrate the process, but how to show the process the way you see it? 

Lidia Kostareva (Online Living in Landscapes) 

Saadakseen kokonaisvaltaisen ja omakohtaisen kuvan toistensa prosesseista, osallistujat 

viettivät virtuaalisesti toistensa seurassa kaksi päivää, tutustuakseen paremmin toisiinsa ja 

toistensa maisemiin. Jotta virtuaalisuuden tuoman yksiulotteisuuden voi voi ylittää, täytyy 

kommunikoinnissa ottaa huomioon kuinka kokonaisen sosiokulttuurisen maiseman voi 

parhaiten välittää.  

We spent two days off getting to know each other’s dyeing process and land-

scapes. The weather, internet connection and time made the process more 

difcult. Spring in Komi met the end of winter in Finland and Sweden. We 

shared a piece of everyday life, our rhythm of life and favorite places. Lidia 

Kostareva (Online Living in Landscapes) 

Yhteisöllisessä taiteentekemisessä tuli haasteita myös käytännön asioissa. Huonot inter-

net-yhteydet tai ulkona työskennellessä sääolosuhteet vaikuttivat virtuaalisen yhteyden 

onnistumiseen. Kehollisen liikkeen toistuminen kameran välityksellä tuotti myös ongelmia. 

Neulomiseen liittyvä tekniikan opastus osoittautui hankalaksi, sillä tietokoneen kamera 

näytti ihmisen peilikuvana, joten neulominenkin oli nurin päin.  

 We also experienced some challenges with the online event since the camera 

mirrored a person, or pair of hands, so the knitting turned out reversed.  Mette 

Gårdvik (Online Living in Landscapes) 
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Kasvokkain tapahtuvassa tietyn käsityötaidon opettamisessa suuri osa tiedosta välittyy ma-

teriaalin ja kehollisuuden välityksellä. Opettajalla on mahdollisuus demonstroida tekniik-

kaa kehollisesti ja tarvittaessa koskemalla korjata oppilaan käsien asentoa.  Virtuaalisessa 

opettamisessa on tärkeää osata sanallistaa yksityiskohtaisesti intuitiivinen materiaalinen ja 

kehollinen tieto ja keskustella siitä yhdessä. (Nortvig, ym., 2020, s. 1.) Toisaalta tämä on 

myös hyvä mahdollisuus reflektoida kehollisuuden ja materiaalisuuden roolia prosessissa 

ja keskustella niiden merkityksestä. Sanallistaminen nostaa intuitiivisen kehollisen tiedon 

tietoisuuteemme. Anttilan (2009, s. 88) mukaan kehotietoisuus on kaiken oppimisen pe-

rusta. Kehotietoisuudella tarkoitetaan ihmisen potentiaalia huomioida tietoisesti kehonsa 

aistimuksia, tuntemuksia ja liikettä. Hän kirjoittaa, että kehotietoisuutta harjoittamalla voi-

daan saavuttaa kokonaisvaltaisempi oppimisprosessi.  

 

9.2  Onnistumisia ja yhteisöllisyyttä 

LiLa-kevätkoulussa panostettiin alusta alkaen yhteisöllisyyden rakentamiseen erilaisin kei-

noin. Erityisesti etäseminaaripäivien tee-hetkiksi nimetyt vapaan keskustelun pienryhmä-

tapaamiset vaihtuvissa ryhmissä antoivat mahdollisuuden tutustua muihin osallistujiin ja 

välimatkasta huolimatta kokea yhteisöllisyyttä.  

Eri yhteisötaideprojekteihin liittyvät virtuaaliset työpajat, kuten Mette Gårdvikin kalastajan 

lapasten neulomis- sekä Venäjän ryhmän järjestämä pelmenityöpaja edistivät myös osal-

taan koulun yhteisöllisyyttä. Yhdessä yhteisen materiaalin tekninen työstämien kuroi väli-

matkaa umpeen. Saman materiaalin käsittely tuo materiaalintunnun osaksi virtuaalista yh-

teyttä. Tiedämme aistisesti ja kehollisesti mitä toinen tuntee. Yhteinen materiaalin työstä-

minen ja siitä nouseva keskustelu tuottaa yhteisöllisyyttä sekä aistisuuden ja materiaali-

suuden kautta syntyvää ymmärrystä. 

It turned out that there was a need for more guidance and I therefore offered 

two online knitting workshops. Both events turned out to be a friendly, cozy 

happening and mutual space of learning with an unformal approach where 

questions were asked and techniques shared. Mette Gårdvik (Online living in 

landscapes)  
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Still-kuvat neulomisillasta ja pelmeni-tapaamisesta Zoom-etäyhteydellä. Kuvat: Elina Härkönen 

 

Tärkeässä osassa virtuaalisen työskentelyn onnistumista on osallistujien positiivinen suh-

tautuminen ja tahtotila saada virtuaalinen yhteistyö toimimaan. Monet tekniset ja käytän-

nön asiat vaikeuttivat työskentelyä mutta positiivisella yhteistyöllä saavutettiin yleensä 

tyydyttävä lopputulos. 

Perhaps the first case of joint online dyeing in nature :) cold and wind did not 

prevent us from sharing our experience, landscape – – Lidia Kostareva 

(työpäiväkirja) 

Of course it isn’t the same when we are physically present and the connection 

is poor with online platforms but we managed to share the moment some-

how.  Elina Härkönen (työpäiväkirja) 
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Still-kuva Lidia Kostarevan, Lotta Lundstedtin ja Elina Härkösen videoteoksesta Meeting in Landscape 

 

Virtuaalisuudesta huolimatta Ihmisten väillä syntyi yhteys ja koulun päättyessä jäi tunne 

siitä, että osallistujiin on todella tutustunut. Olosuhteiden pakosta siirtyminen intensiivi-

kurssista Pohjois-Norjan saaristossa virtuaaliseen yhteyteen maiden välillä loi hyvin vähäi-

siä odotuksia yhteisöllisyyden syntymiseen. Sandran työpäiväkirjaansa kirjoittama huomio 

kuvaa, sitä kuinka epäilystemme vastaisesti onnistuimme luomaan yhteisöllisen ja koko-

naisvaltaisen kokemuksen. 

”Kevätkoulu on nyt ohi. Viimeisessä tapaamisessa tajusin, kuinka kaikkia jäisi 

ikävä. Emme koskaan tavanneet kasvokkain. Kuinka outoa.” Sandra Bencomo 

(työpäiväkirja) 

 

9.3  Ympäristötaide ja virtuaalisuus 

LiLan taideperustainen työskentely oli paikkasidonnaista ja monessa tapauksessa tiettyyn 

luonnonympäristöön tehtyä ympäristötaidetta. Voisi kuvitella, että tilallinen, materiaali-

nen ja paikkasidonnainen taide olisi haastavaa esittää digitaalisessa muodossa. Lilan taide-

perustaisissa lopputuotoksissa on kuitenkin nähtävissä, että ympäristötaiteen esittäminen 

taipuu hyvin virtuaaliseen formaattiin.  
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Taide-esineet tai installaatiot on totuttu näkemään galleriassa tai museossa fyysisinä ja ti-

lallisina, ympäristötaidetta puolestaan ei ymmärrettävistä syistä voi sellaisenaan tuoda gal-

leriatilaan. Usein alkuperäiset ympäristötaideteokset saattavat olla paikassa, johon suu-

rella yleisöllä ei ole pääsyä tai teokset ovat hetkellisiä. Ainoa mahdollisuus tällaisten teos-

ten esittämiseen on erilaiset dokumentaatiot. Ympäristötaiteessa on tyypillistä, että se esi-

tellään yleisölle esimerkiksi kuvin, videoin ja/tai prosessikuvauksin. Voikin kysyä onko alku-

peräinen teos mahdollisesti saavuttamattomissa oleva teos vai siitä otettu valokuva (Hack-

lin, 2021, s. 183)?  

Dokumentaation kautta esitettävällä ympäristötaiteella on myös hyvät puolensa. Valoku-

valla tai videolla voidaan ikuistaa teoksen ja ympäristön muodostama hetkellisyys juuri sel-

laisena kuin tekijä on sen tarkoittanut ja jota ei luonnontilassa välttämättä päästä aina nä-

kemään, vaikka oltaisiinkin fyysisesti paikalla. Tämä on hyvin nähtävissä videossa, jonka 

Antti on koostanut omasta ympäristötaiteen tekemisestänsä. Dokumentaation avulla pää-

semme kokemaan teokset juuri niissä olosuhteissa kuin taiteilija on halunnut ne näyttää. 

Alla oleva jäästä veistetty teos näyttäytyisi aivan erilaisena missä tahansa muussa hetkessä 

tarkasteltuna. 

 

 

Still-kuva Antti Stöckellin Living with the Snow in the Landscape -videoteoksesta 
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Paikkasidonnaisen taiteen tekijä ja ympäristötaiteilija Andy Goldsworthy (1990, s. 9) kertoo 

omaan taiteen tekemiseensä olennaisesti liittyvästä dokumentoinnista, hänen tapaukses-

saan valokuvaamisesta. Goldsworthyn teoksilla on ajallinen kierto kasvusta rapistumiseen, 

valokuvaamalla hän voi tallentaa teokset juuri sillä hetkellä, kun ne ovat kaikkein elävim-

millään. Valokuvat eivät ole taideteoksen teon tarkoitus, mutta ne ovat Goldsworthyn tai-

teellisen prosessin lopputuotos.  

Jos valokuva edustaa elävää teosta, tulee siitä sisälle tuotuna kuiva kuori. 

Suuri osa sen energiasta on kadonnut: kivet ovat eristyksissä ja lehdet kuivu-

vat… silti valokuvassa on tarpeeksi merkitystä jäljellä.  (Goldworthy, 1990, s. 

9.) 

Ympäristö- ja paikkasidonnaisen taiteen ollessa olemukseltaan vaikeasti savutettavaa tai 

hetkellistä, se pakottaa taiteilijat rutiininomaisen teoksen dokumentointiin voidakseen tal-

lentaa teoksen elävimmillään. Nämä dokumentoinnit toimivat gallerian tai museon ohella 

hyvin myös virtuaalisessa jakamisessa. 

 

 

10  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimukseni etsi vastausta siihen, millaisia merkityksiä tutkimuksen osallistujat antoivat 

taideperustaisen toiminnan materiaalis-kehollisuudelle hybridimallisessa LiLa-kevätkou-

lussa. Tutkimuskysymykseni ja tutkimukseni aiheen muovautumiseen vaikutti merkittä-

västi se seikka, että alkuperäisistä suunnitelmista poiketen LiLa-projekti jouduttiin järjestä-

mään COVID-19 pandemian vuoksi pääosin virtuaalisesti. Tutkimuksen teoriaosuudessa 

esiteltyjen teorioiden perusteella voi sanoa, että materiaaliset ja keholliset osa-alueet ovat 

tärkeä osa oppimista. Materiaalis-kehollisuus on myös oleellisessa osassa taiteellista työs-

kentelyä ja taideperusteista toimintaa. Materiaalis-kehollisuus sisältyi myös LiLan alkupe-

räiseen toimintaperiaatteeseen, sillä se on perustunut voimakkaasti fyysiseen paikka- ja 

tilannesidonnaisen kenttäpedagogiikkaan. Kiinnostukseni kohdistui siihen miten LiLassa 



63 
 

onnistuttiin säilyttämään virtuaalisuudesta huolimatta taideperustaisen toiminnan materi-

aalis-kehollisia osa-alueita ja millaisia merkityksiä osallistujat antoivat materiaalis-keholli-

sille prosesseille osana hybridimallista kesäkoulua. 

Oman taideperustaisen työskentelyn ohella iso osa koulun toimintaperiaatetta on muiden 

osallistujien taiteentekemisen prosessien ja taiteen tarkastelu sekä niistä keskusteleminen. 

Tutkin myös sitä, miten taiteellisen prosessin materiaalis-kehollisuutta voi välittää muille 

virtuaalisesti ja miten se on onnistunut. Tarkastelin materiaalisuutta uusmaterialistisessa 

hengessä pohtien, miten materiaalin toimijuus näkyi osallistujien toiminnassa ja miten se 

ilmeni kirjoitetuissa teksteissä ja virtuaalisesti esitetyssä taiteessa.   

Tutkimuksessa selvisi, että materiaalis-kehollisten osa-alueiden välittyminen virtuaalisessa 

työskentelyssä vaatii fyysisesti samassa paikassa työskentelyyn verrattuna erilaisia tapoja, 

joilla tuoda näkyväksi prosessin kehollisuus, materiaalisuus, tilallisuus ja ajallisuus. Virtuaa-

linen yhteys pakottaa etsimään keinoja sanallistaa tai muuten välittää intuitiivista kehol-

lista ja materiaalista tietoa, joka fyysisessä yhteydessä on usein kehollisesti ja aistisesti ym-

märrettyä. Tämä näyttäytyy myös positiivisessa valossa, sillä intuitiivisen tiedon sanallinen 

tai taiteellinen ilmaisu voi johtaa uusiin oivalluksiin, syvempään ymmärrykseen ja kehotie-

toisuuden kehittymiseen. 

Taideperustaisen toiminnan materiaalis-keholliset osa-alueet vaikuttivat voimakkaasti 

hybridimallisen LiLa-kevätkoulun onnistumiseen. Virtuaalisessa yhteydessä tapahtuva op-

piminen on vaarana jäädä yksiulotteiseksi, sillä siitä puuttuu kokonaisvaltaisen oppimisen 

osa-alueet kuten situationaalisuus ja kehollisuus. Myös mahdollisuus materiaalisen maail-

man kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön ja kanssakäymiseen sekä materian pedagogisen po-

tentiaalin hyödyntämiseen on heikkoa pysyteltäessä ainoastaan virtuaalisissa ympäris-

töissä. Materiaalista ja sen kehollisesta työstämisestä nousseita merkityksiä ei olisi voitu 

saavuttaa ainoastaan tekstiin, puheeseen tai muuhun virtuaaliympäristöön soveltuvien 

työskentelytapojen avulla. Materiaalis-kehollinen työskentely mahdollisti syvemmän ym-

märryksen muiden osallistujamaiden sosiokulttuurisista maisemista erilaisten hybridimal-

listen työpajojen avulla.  

Tulevissa virtuaalisissa, hybridimallisissa tai fyysisissä LiLa-kesäkouluissa tulee nostaa nos-

taa keskusteluun taideperustaisen työskentelyn ja maisemantutkimuksen materiaalis-
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kehollisuus ja kannustaa tietoiseen materiaalista ja kehollisuudesta nousevien merkitysten 

pohtimiseen, sanallistamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun. Uusmaterialistinen lähestymis-

tapa ja materian toimijuuden huomioiminen antaa mahdollisuuden pyrkiä ihmiskeskeisyy-

den ylittävään pohdintaan ja työskentelyyn, jossa merkitykset voivat syntyä myös materian 

aloitteesta. 

 

11  POHDINTA 

 

Aloittaessani tutkimukseni oletuksenani oli, että virtuaalisessa työskentelyssä taideperus-

taisen toiminnan materiaalis-kehollisuus ja sen jakaminen muille osallistujille on haastavaa 

verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki osallistujat ovat fyysisesti samassa ympäristössä. Mi-

nulla ei ollut tälle asetelmalle vertailukohtaa, sillä en osallistunut edelliseen LiLa-kesäkou-

luun, joka järjestettiin fyysisenä kouluna Venäjän Komissa kesällä 2018. Näiden kahden 

LiLa-projektiin kuuluvan koulun keskinäinen vertailu olisi tuottanut varmasti tarkempaa tie-

toa juuri siitä, miten LiLa-projektin tavoitteet täyttyivät hybridimallia käyttäen verrattuna 

fyysisen oppimisympäristön käyttöön.  

Omassa tutkimuksessani keskityin kuitenkin siihen, miten voin omalla toiminnallani, toi-

mintatutkimuksen hengessä, tuoda materiaalis-kehollisia ja uusmaterialistisia pohdintoja 

osaksi osallistujien kokemusta. Luotin tutkimukseni teoriataustaan, jonka mukaan materi-

aalinen maailma ja kehollisuus ovat oleellisia oppimisessa ja materian toimijuuden huomi-

oiminen tuottaa uudenlaista ymmärrystä kokemusmaailmastamme. Toivoin tietoisen kes-

kittymisen prosessin materiaalisiin ja kehollisiin osa-alueisiin rikastuttavan osallistujien 

mahdollisuuksia tutustua omiin ja muiden maisemiin ja auttavan saavuttamaan kokonais-

valtaisemman oppimiskokemuksen. Tämän tyyppinen tietoinen materiaalis-kehollinen 

pohdinta esiintyi osallistujien työpäiväkirjapohdinnoissa, mutta virtuaalisuudesta johtuen 

myös kaikissa muissakin yhteyksissä, joissa osallistujat pyrkivät välittämään kokonaisval-

taista kuvaa materiaalis-kehollisista asioista joutuen sanallistamaan tai muuten ilmaise-

maan hiljaista tietoa.  

Aineistoa tarkastellessani kiinnitin toistuvasti huomiota omiin tunnereaktioihini ja niiden 

rooliin materiaalintunnun ja kehollisuuden kuvausten ja esitysten ymmärtämisessä. Koin, 
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että yrityksessä kuvata kokonaisvaltaista materiaalis-kehollista prosessia erilaisten tunnel-

mien ja tunteiden ilmaiseminen sanoilla, kuvilla tai äänillä auttaa vastaanottajaa eläyty-

mään tilanteeseen. Moniin aistisiin huomioihin liittyi tunnepitoisia kokemuksia tai muis-

toja, joiden aukikirjoittaminen tai taiteellinen ilmaiseminen loi vastaanottajalle kokonais-

valtaisen, tarinallisen tilanteen, jonka sisällä tuoksut, materiaalin tuntu ja kehollisuus tun-

tuivat eläviltä. Tilanteessa, jossa materiaalis-kehollisuutta täytyy tulkita erilaisten digitaa-

listen laitteiden välityksellä, kaikki keinot, jotka edistävät eläytymistä, ovat tärkeitä. 

Koen, että tutkimuksen tärkein anti on juuri sen ajatuksen esiin tuominen, että tietoinen 

materiaalis-kehollisuuteen keskittyminen tuottaa syvempää ymmärrystä kuin pelkkiin kog-

nitiivisin ajatusprosesseihin luottaminen. Myös materiaalin ja materiaalisen maailman ak-

tiivisen osallistumisen huomioiminen antaa mahdollisuuden siihen, että merkitykset ja ym-

märrys voi löytyä yhteistyössä materian kanssa. Syventyminen siihen, millaisilla erilaisilla 

keinoilla oman työskentelyn materiaalis-kehollisuutta voi välittää virtuaalisesti tuottaa uu-

sia keinoja ilmaista hiljaista ja intuitiivista tietoa. Tämä tieto hyödyttää muiden osallistujien 

mahdollisuuksia ymmärtää toisten osallistujien välittämien maisemien syvällisiä merkityk-

siä. Materiaalisuuteen ja kehollisuuteen perustuvan intuitiivisen tiedon nostaminen tietoi-

suuteen, näkyväksi tekeminen ja ilmaiseminen voi myös johtaa henkilökohtaiseen kehitty-

miseen ja ymmärryksen syventymiseen.  

Tutkimukseni oli taideperustainen toimintatutkimus, ja toimintatutkimuksen perinteen 

mukaan olin aktiivinen osallistuja tutkimuksessa. Teimme maisteriopiskelijatoverini Maikin 

kanssa intervention, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa osallistujien työtapoihin tuomalla 

esiin ajatuksen materian aktiivisesta toimijuudesta sekä pyytämällä osallistujia reflektoi-

maan taideperustaisen toimintansa materiaalis-kehollisuutta työskentelynsä lomassa. En 

voi sanoa, onko tämä interventio muuttanut osallistujien työtapoja, mutta työpäiväkir-

joista ja näyttelykatalogiteksteistä on löydettävissä huomattava määrä pohdintaa materi-

aalisen maailman ja kehollisen työskentelyn yhteydestä merkitysten syntymiseen.  

Tutkimuksen tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että materiaalis-kehollisuus on oleellinen 

osa oppimista ja se tulee ottaa huomioon suunniteltaessa virtuaalisia oppimiskokonaisuuk-

sia. Erilaiset hybridimalliset järjestelyt, joissa yhdistellään fyysistä tekemistä virtuaaliseen 

jakamiseen tuovat virtuaaliseen maailmaan moniulotteisuutta. Taideperustainen työsken-

tely on loistava keino tuoda materiaalisuus ja kehollisuus osaksi oppimista, sillä 
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taideoppimisessa on sisään rakennettuna mekanismi, jossa aistien, tunteiden ja toiminnan 

kautta syntyy merkityksiä, joita työstetään yhteistyössä materian ja ympäristön kanssa.  
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