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1 MATKAAN

Valokuvan ja kehitysvammaisuuden yhdistämisessä opinnäytetyöksi kiehtoi

sen koskemattomuus. Minulla on kokemus, että aihetta on toistaiseksi tarkas-

teltu vähän. Valokuva kehitysvammaisten kohdalla liitetään usein kuvakom-

munikaatioon. Lähdin opinnäytetyön matkaan oppimaan valokuvasta ja sen

mahdollisuuksista työssä kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa. Alkumetreil-

lä aavistelin aiheen tuntemattomuuden tuovan haastetta opinnäytetyön teke-

miseen.

Suhteeni valokuviin on uskoakseni melko yleinen. Omiin valokuviini on tallen-

tunut enemmän retkiä, reissuja ja rakkaita ihmisiä kuin arjen asioita ja askarei-

ta. Luontevammaksi koen asettumisen kameran taakse kuin eteen.

Valokuvan käytöstä työelämässä minulla on kokemusta asiakkaiden valoku-

vaamisesta ja asiakkaiden valokuvien katselusta. Päiväkodissa työskennel-

lessäni valokuvasin toisinaan hoitolapsia. Vanhustyössä kokemukseni mu-

kaan monet asiakkaat näyttävät ja kertovat mielellään omista valokuvistaan.

Kauppi ja Korhonen (2006) ovat opinnäytetyössään tutkineet miten valokuva

tukee nuorten kehitysvammaisten henkilöiden minästä kerrontaa. Lisäksi he

selvittivät sosiokulttuurisen voimauttavan valokuvatoiminnan soveltuvuutta

työmenetelmänä nuorten kehitysvammaisten henkilöiden ryhmässä sekä oh-

jaajan roolia toiminnan ohjauksessa. He päätyivät tulokseen, jonka mukaan

valokuva ei selkeästi tukenut kuvallista minästä kerrontaa. Kuitenkin kuvalli-

suus heidän mukaansa tuki sanallista kerrontaa ja auttoi tutkimukseen osallis-

tuneita nuoria antamaan palautetta toisilleen. Ohjaajan rooli Kaupin ja Korho-

sen tutkimuksen perusteella oli olennainen, joskin näkymätön. (Kauppi & Kor-

honen 2006.)

Nevalaisen ja Tuonosen (2004) kokemusten perusteella valokuvaus toimi hy-

vänä luovuuden lähteiden avaajana asiakastyössä. Lisäksi heidän mukaansa

valokuvauksen avulla on koettu uusia elämyksiä ja saatu kokemuksia taiteen
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ja kulttuurin alueella. Valokuvaajien itsetunto on vahvistunut ja se on tuonut

iloa koko yhteisön arkeen. Heidän kokemuksensa perustuvat valokuvausryh-

män toimintaan, jossa oli kolme kehitysvammaista asiakasta ja kaksi ohjaajaa.

Kehitysvammaiset asiakkaat toimivat valokuvaajina. Toiminnan tavoitteina oli

sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen ja me-hengen luominen sekä ryhmän

luottamuksen kasvaminen. Nevalainen ja Tuononen kertovat asiakkaiden ja

ohjaajien yhteiseksi mielenkiinnon kohteeksi luonnon ja heidän mukaansa

luonnon valokuvaaminen lisäsi kuvaajien itseluottamusta ja onnistumisen iloa.

Lisäksi luonnon kauneus ja sen monimuotoisuus toimi lähteenä luoville oival-

luksille. (Nevalainen & Tuononen 2004.)

Opinnäytetyöni tarkoitus on tarkastella valokuvan merkitystä kehitysvammai-

selle henkilölle sekä pohtia valokuvan käyttöä kehitysvammatyössä. Opinnäy-

tetyön toteuttamiseksi haastattelin kehitysvammaista miestä. Kutsun häntä

työssäni peitenimellä Hannes. Haastatteluista kertynyttä aineistoa täydensin

puhelinhaastattelulla ja sähköpostikyselyllä. Opinnäytetyöni rakentuu siten,

että seuraavaksi esitän opinnäytetyön lähtökohdat; valokuvan, voimauttavan

valokuvan ja merkitykset yleensä sekä valokuvassa. Niiden jälkeen kerron

opinnäytetyön toteutuksesta, aineiston keruusta; haastatteluista, havainnoin-

nista ja kyselystä ja miten kertynyttä aineistoa käsittelin. Lopuksi tarkastelen

työn tuloksia ja valokuvan käyttöä kehitysvammatyössä sekä arvioin opinnäy-

tetyöprosessia.
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2 VALOKUVAA JA MERKITYSTÄ ETSIMÄSSÄ

2.1 Valokuva

Nykyisin valokuvat ja valokuvaaminen ovat ihmisille itsestäänselvyys. Valoku-

va on kuitenkin kehittynyt alkujaan harvojen ihmisten taitolajista päivittäiseksi

tuotteeksi vain kahdessasadassa vuodessa. Valokuvan arkipäiväistyminen ei

ole vähentänyt sen merkitystä ihmisille, pikemmin päinvastoin. Valokuvan

yleistyminen on tuonut valokuvat kaikkien ulottuville ja yhä useammat ihmiset

pääsevät kokemaan niiden merkityksen. (Harju 2005.)

Mannermaan (2000) mielestä valokuva on tuttu ja arkinen minäkuvan ja maa-

ilmankuvan luoja. Kuvien kautta hänen mukaansa ihmisille välittyy tietoa hei-

dän ruumiinkuvastaan, kuvissa kiinnitetään huomio siihen, miltä niissä näyte-

tään: hyvältä, huonolta, lihavalta vai laihalta. On helpompi puhua kuvasta kuin

itsestään, myös omakuvan kohdalla. Kuvassa itseään pystyy tutkimaan kau-

empaa, kuva synnyttää välimatkaa. Kuvien avulla on mahdollista tarkastella

omaa elämäntarinaansa. Mannermaa lisää kuvan tallentavan muiston tärkeäs-

tä tapahtumasta, kuten syntymäpäivistä, häistä ja hautajaisista. Valokuvilla

voidaan ikään kuin omistaa ja jatkaa merkittäviä tapahtumia ja hyviä hetkiä.

On myös tavallista, että ihmisillä on esimerkiksi lompakossaan kuva perheen-

jäsenestään tai ystävästään. (Mannermaa 2000, 62.)

Sarasteen (1996) mukaan valokuva on sekä kuvaajan tulkinta todellisuudesta

että koneen kautta syntynyt mekaaninen, yleensä tarkka tallenne kameran

edessä olleesta. Hän sanoo valtaosan kuvista otettavan tieteen, talouden ja

opetuksen käyttöön tai muistoiksi ja viesteiksi osoittamaan asioita lehtien luki-

joille tai kuvaajan läheisille: tämän olen nähnyt ja kuvannut. Saraste näkee

kameran sekä korostavan tilanteen merkittävyyttä, että mahdollisesti laskevan

sen vakavuutta. (Saraste 1996, 138.) Myös Hietaharjun (2006) mukaan kuva-

tulkinnan lähtökohtana on ajatus, että valokuva on sekä representaatio, koh-

teen uudelleenesitys että kuva, jälki todellisuudesta. Hietaharju jatkaa, että

valokuvauksen teoriassa lähtökohtana on, että valokuva on kaksiulotteinen

kuva todellisuudesta, joka käsitetään syntyväksi mekaanisen automaattisesti
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todellisuuden kohteista taittuvista valonsäteistä. Lisäksi valokuva on tulkittava,

kulttuuriin sidoksissa oleva tuote. (Hietaharju 2006, 17.)

Hietaharju (2006) sanoo, että valokuvat otetaan aina johonkin tarkoitukseen ja

niiden tulkinta tapahtuu jossain yhteydessä. Valokuvat kuuluvat tiettyyn kuva-

kategoriaan, esimerkiksi kotialbumikuvat, mainoskuvat, lehtikuvat ja taidevalo-

kuvat. Johonkin käyttötarkoitukseen tulkittu kuva sisältää tiettyjä ominaisuuk-

sia: perhealbumikuvalta ei niinkään edellytetä teknistä onnistumista, ennem-

minkin halutaan tunnistaa kuvatut henkilöt ja palauttaa kuvanottohetken tun-

nelma. Sanomalehtikuvan odotetaan toimivan ensisijaisesti liittyneenä uuti-

seen, artikkeliin tai kuvatekstiin; lehtikuvan halutaan välittävän selkeää infor-

maatiota ja neutraalia todellisuuden tarkastelua. Mainosvalokuva houkuttelee

ja manipuloi. Taidevalokuvan ajatellaan mahdollistavan symbolisen ajattelun,

tekijän läsnäolon ja tunteiden kuvaamisen. (Hietaharju 2006, 17,18, 21.)

Valokuva edellyttää Hietaharjun (2006) mielestä aina tulkintaa ja siinä hänen

mukaansa tuotetaan aktiivisesti merkityksiä. Kuva ja todellisuus ovat eri asioi-

ta. Valokuvalla ja kuvatulla kohteella on yhteys kuvaushetken ajan, tämän jäl-

keen se muuttuu symboliseksi, jota tulkinta kuvalle tekee. (Hietaharju 2006,

18.) Harjun (2005) mukaan on väitetty valokuvan syntyvän ja heräävän hen-

kiin vasta kuvaa katsottaessa. Myös hänen mielestään valokuva vaatii tulkin-

taa ja tätä kautta tulee esiin se, mitä kuvassa ei näytetä. Tämän perusteella

Harju esittää, että valokuvan sisältö on näkymätön ja rakentuu kullekin katso-

jalle yksilöllisesti tai tilanteessa, kun kuvasta keskustellaan yhdessä. (Harju

2005.)

2.2 Voimauttava valokuva

Voimauttavan valokuvan menetelmä pohjautuu valokuvien voimaan tallentaa,

tehdä näkyväksi ja rakentaa elämäntarinaa, identiteettiä ja rooleja sekä yhtei-

sön ihmissuhteita ja historiaa. Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen
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luoma terapeuttinen taidekasvatusmenetelmä, jota kenen tahansa on mahdol-

lista käyttää omakohtaisen tutustumisen jälkeen joko työssä tai muilla elämän

osa-alueilla. Menetelmän edellyttämä omakohtaisuus tarkoittaa oman elämän

valokuvien tarkastelemista ja omakuvan kohtaamista. Voimauttavassa valoku-

vaprosessissa perehdytään valokuvan teoreettiseen ja terapeuttiseen lähtö-

kohtaan. Osanottajat tutkivat elämäänsä olemassa olevien albumikuvien sekä

kurssilla otettujen valokuvien kautta ja soveltavat menetelmää työyhteisöön ja

perheeseen ideoimissaan valokuvaprojekteissa. Valokuvaamisprosessi sel-

kiyttää oman elämän keskeiset asiat ja auttaa huomiomaan asioita, jotka an-

tavat voimavaroja arkeen. (Savolainen 2005.)

Savolaisen (2005) mielestä valokuva saa terapeuttisen voimansa sen todis-

tuksellisuudesta ja elämyksellisyydestä. Valokuvalla on mahdollista saattaa

näkyväksi ja todistaa päivittäisten rutiinien taakse piiloutuneita asioita sekä

vahvistaa itämässä olevia alkuja. Hänen mukaansa arjessa ihmiset haluavat

kokea valokuvan todisteena olemassa olevasta tapahtumasta, vaikka saman-

aikaisesti tietävät sen olevan rajallinen, valokuvaajan jäsentämä kenties ma-

nipuloimakin näkemys todellisuudesta. Kuvissa haaveista tai näkymättömästä

voi tehdä totta. (mt.)

Savolainen (2005) kertoo valokuvien kiinnittyvän ihmisen elämään, perhee-

seen ja minäkäsitykseen. Valokuvilla on mahdollista palata tunteiden tasolla

menneisiin tapahtumiin, käsitellä kesken jääneitä asioita uudelleen. Valokuva

toimii peilinä, josta voi nähdä erilaisia puolia itsestään. Kuvat saavuttavat sel-

laista, mitä on mahdotonta ilmaista sanoilla. Valokuvaa ei Savolaisen mukaan

vain katsota, vaan se tunnetaan ja koetaan useilla eri aisteilla. Kuvien koke-

minen tuo tarkasteluun mukaan tunteet, mielikuvat ja muistikuvat. Tämän joh-

dosta Savolainen tähdentää voimauttavan valokuvan menetelmän olevan an-

toisa myös ihmisille, joille sanallinen analysointi ei ole ominaisin tapa käsitellä

elämäänsä. (mt.)

Valokuva myös pelkistää, tekee näyttämänsä asiat selkeämmiksi ja ymmärret-

tävämmiksi. Valokuva suo katseen pysähtyä, tutkia yksityiskohtia, havaita il-

meistä ja eleistä merkityksiä, jotka liittyvät katsojan kokemuksiin ja elämänta-
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rinaan. Savolainen (2005) esittää, että välillisesti valokuvan katsominen on

aina tietynlaista oman elämän tulkintaa, jossa kuvan anti kiinnittyy katsojan

tapaan jäsentää todellisuutta. (mt.)

Savolainen (2005) kiteyttää voimauttavan valokuvan menetelmän ydinajatuk-

sen voimautumiseen, ihmisestä itsestä lähtevään sisäiseen voimantunteen

kasvamiseen (Savolainen 2005). Samansuuntaisia sisältöjä on nähtävissä

valokuvaterapiassa. Luonnehtiessaan valokuvaterapiaa Mannermaan (2000)

mielestä siinä on kyse itsetuntemuksen lisääntymisestä ja vahvistumisesta

(Mannermaa 2000, 68). Viitatessaan Koffertiin (2006) Stenbergin mukaan va-

lokuvaterapiassa tavoitteena on valokuvan avulla lisätä itsetuntemusta ja sel-

viytymiskykyä sekä persoonallista kasvua ja psyykkistä eheyttä. (Stenberg

2006, 36). Korhonen esittää, että Savolaisen (2005) mielestä voimauttava va-

lokuva eroaa valokuvaterapiasta siinä suhteessa, että voimauttavan valoku-

van menetelmää on mahdollista soveltaa myös muussa kuin terapiatilantees-

sa. Lisäksi sitä voivat käyttää muutkin kuin terapeutit. (Korhonen 2005, 13).

Voimauttavan valokuvan prosessi alkaa omasta minästä. Ensin tarkastellaan

omaa elämäntarinaa, josta siirrytään oman identiteetin eri puoliin, rooleihin,

perhesuhteisiin ja lopulta työyhteisöön, ammattirooliin, työpaikan ihmissuhtei-

siin ja työtapoihin sekä hoito- ja kasvatusalalla asiakkaaseen. Omasta elä-

mäntarinasta ja identiteetistä havaituista asioista löydetään voimavaroja sekä

selkeyttä perheeseen ja ammatti-identiteettiin. Olennaista on, että ihminen itse

havaitsee merkityksen asioille, joita haluaa valokuvan avulla vahvistaa tai teh-

dä näkyväksi. Savolainen (2005) sanookin valokuvaharjoitusten olevan enem-

pi ideoita ja ehdotuksia kuin ehdottoman tarkkaan rajattuja ohjeita. (Savolai-

nen 2005.)

Savolainen (2005) näkee valokuvan näkökulmasta itsemäärittelyn tarkoitta-

van, että ihmisellä itsellään on valta valita valokuvat, jotka ovat hänelle todelli-

sia osia hänen persoonastaan tai elämänhistoriastaan. Myös valta ratkaista

mitkä valokuvat heijastavat kuvaajan tai perhealbumin rakentajan toiveita sekä

mitkä valokuvat kuvastavat ulkopuolelta, yhteiskunnasta tai työelämästä nou-

sevia odotuksia kuuluvat itsemäärittelyn oikeuteen. (mt.)
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Valokuvaustilanteessa tasa-arvoista vuorovaikutusta harjoitellaan vaihtamalla

rooleja, jolloin tilanteen edellyttämää luottamuksen syntymistä on mahdollista

kokea niin kuvaajan kuin kuvattavan kannalta. Ennen voimauttavan valokuvan

menetelmän käyttöä ihmisen on tärkeä kohdata omakuvansa ja kokeilla miltä

tuntuu heittäytyä toisen kuvattavaksi. Savolainen (2005) korostaa, että voi-

mauttavassa valokuvaamisessa kuvan kohteen sijaan on kuvan päähenkilö.

(mt.)

Savolainen (2005) jakaa voimauttavan valokuvan neljään osa-alueeseen: al-

bumikuvat, omakuvat, valokuvaustilanteen vuorovaikutus, sekä arjen kuvaa-

minen (mt.).

Albumikuvat
Perhealbumikuvien myötä on mahdollista tarkastella omaa elämänhistoriaa,

itseään ja perhesuhteitaan. Yksittäisessä valokuvassa on enemmän kuin siinä

konkreettisesti näkyy. Olemassa olevien valokuvien tutkiminen ja jäsentely

antaa perheelle tai työyhteisölle mahdollisuuden läpikäydä yhteistä historiaan-

sa ja havaita vahvistavia ja voimauttavia tekijöitä yhteisön ihmissuhteista ja

toimintatavoista. Albumikuvien kohdalla Savolainen (2005) pitää kiinnostavana

piirrettä, jolla kuvattavat tilanteet valitaan ja jolla valikoidaan olemassa olevista

valokuvista merkittävinä pidetyt valokuvat perheen albumiin. Hänen mukaansa

valikointi kuvaa tapaa, jolla yhteisössä säännöstellään rakkautta ja hyväksyn-

tää. Mukavina ja tärkeinä koetut asiat kuvataan, kun taas kokonaiskuva arjes-

ta jätetään usein kuvaamatta. Albumikuvaharjoituksissa tarkastellaan omaa

identiteetin ja roolien rakentumista. Olemassa olevien kuvien lisäksi kuvataan

lisää omia rooleja ja puolia sen hetkisessä arjessa. (mt.)

Omakuvat

Voimauttavaan valokuvaprosessiin sisältyvä parikuvaaminen tuottaa omaku-

via. Kuvassa olevan on pohdittava millaisen kuvan haluan itsestäni, mitä puo-

lia tahdon vahvistaa ja todistaa olemassa oleviksi. Omakuvan kautta voi myös

tutkia oman persoonan eri puolia ja rooleja, huomata tunnelmia ja tunnelmia.

Omakuva saattaa hämmentää, mielikuva itsestä voi olla vuosien takaa. Itseen
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on myös opittu suhtautumaan vähätellen, kuvassa kiinnitetään huomio outoi-

hin ilmeisiin, ryppyihin ja näppyihin. Omakuvaa voi oppia katsomaan armolli-

semmin, keskittyä tunnelmaan, valoon ja katseeseen: mitä katseeni kertoo

itsestäni ja elämästäni. Omakuvan hyväksyminen on vertauskuva itsensä hy-

väksymiselle. (mt.)

Valokuvaustilanteen vuorovaikutus

Savolaisen (2005) mukaan voimauttavalla tavalla valokuvatessa tärkeintä on

huomioida valokuvaustilanteen tasavertaisuus. Mikäli kuvaaja kontrolloi liikaa

kuvassa olevaa ihmistä, valokuvaamisesta tulee vallankäyttöä. Voimauttavas-

sa kuvaamisessa kuvaajan täytyy kuunnella, miten toinen ihminen haluaa tulla

nähdyksi ja pyrkiä, mahdollisesti lempeästi ohjaten saamaan hänen olonsa

mukavaksi, hyväksi ja kuvaamisen arvoiseksi. Samanaikaisesti, kuvan pää-

henkilö harjoittelee kohtaamaan kameran mahdollisesti aiheuttamaa epävar-

muutta ja uskomaan siihen, että kuvaajan pyrkimys on nähdä hänet hyvänä ja

huomioida hänen toiveensa. Näin ollen valokuvatuksi tuleminen opettaa luot-

tamista, yhteistyötä ja itsekontrollista luopumista. Valokuvaustilanne synnyttää

ajatuksia toisen ihmisen kohtaamisesta perheessä ja työssä. (mt.)

Arjen kuvaaminen

Arjen valokuvaaminen taltioi ohikiitävät hetket muistamisen arvoisiksi asioiksi.

Arjen kuvaamisen Savolainen kiteyttää oman elämän ja arjen näkyväksi te-

kemiseen valokuvaamalla (Savolainen a).

Voimautumisen näkökulma on Savolaisen (2005) mukaan avannut ihmisissä

merkittäviä oivalluksia omaan elämään, ihmissuhteisiin ja minän eri rooleihin

perheessä ja työssä. Hänen mielestään voimauttavan valokuvan prosessin

suomalla mahdollisuudella keskittyä omaan minään ja elämään sekä nähdä

itsensä ihanana on suuri merkitys. Savolainen kertoo voimauttavan valokuvan

koulutuksessa tulevan toistuvasti esiin ihmisten kokemus luovuutensa löytä-

misestä. Hän näkee, että myönteisen, luovan, narsismin tukeminen voimaut-

tavassa prosessissa antaa sijaa luovuudelle ja itse koettu hyvä halutaan lait-

taa kiertoon, ihmissuhteisiin ja työyhteisöön. (Savolainen 2005.)
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Savolainen (2005) sanoo saaneensa hyvää palautetta myös menetelmän

henkilökohtaisuudesta, miten se kiinnittyessään ihmisen identiteettiin jää py-

syväksi, uudeksi näkökulmaksi tarkastella asioita. Hän toteaa, että valokuvan

käytön perusta on jokaisen ihmisen omassa totuudessa. Meidän kokemuk-

semme maailmasta ovat erilaisia, valokuvat joilla sitä jäsennämme, ovat aina

yksilöllisiä. Toista ihmistä on Savolaisen mukaan mahdotonta ymmärtää kuun-

telematta häntä kaikilla aisteilla ja tunteilla. (mt.)

2.3 Merkitykset ja niiden tutkiminen

Tutkimukseni ensisijainen tavoite oli tarkastella valokuvan merkitystä kehitys-

vammaiselle henkilölle, Hannekselle. Merkityksiksi mielsin valokuvien herät-

tämät tunteet, ajatukset, muistot ja mielikuvat. Lähtökohtaisesti ajattelin, että

Hanneksen kertomat ajatukset, mielikuvat, tunteet ja muistot valokuvistaan

ovat yhtä kuin valokuvan merkitys. Mitä merkityksellä tarkoitetaan ja miten

merkityksiä on mahdollista tutkia?  Latomaan (2005) mukaan esitämme suh-

dettamme ulkoisiin asioihin ja tilanteisiin, sosiaaliseen maailmaan ja itseemme

mielessämme monenlaisten merkkien avulla. Tarkastellessaan merkkiä hän

toteaa, että merkki ”kantaa” merkitystä. Hänen mukaansa merkkejä ovat esi-

merkiksi sanat, eleet ja liikennemerkit. Mikä vain voi toimia merkkinä, saada

merkityksen kantajan aseman. Kaikki mitä mielessämme on, on olemassa

merkkien avulla. (Latomaa 2005, 25.) Hietaharju (2006) myöntää valokuvan

syntyvän mekaanisesti, mutta esittää, että valokuva on myös merkki (Hieta-

harju 2006, 29).

Latomaa (2005) esittää, että merkki on merkityksenantajan (subjektin) ja mer-

kityksenannonkohteen (objektin) välissä. Hänen mukaansa merkityksenantoa

tapahtuu ja merkityssuhde muodostuu, kun jokin alkaa tarkoittaa jollekin jota-

kin, viitata johonkin. Merkityssuhde syntyy mielessämme merkityksenantota-

pahtumassa (ajattelussa, kokemusten, arvostusten, mielikuvien, havaintojen

ja tunteiden muodostumisessa) meidän suhteenamme johonkin objektiin, ja

sen tulosta meidän on mahdollista käsitellä mielessämme ja välittää toisille
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erilaisten merkkien, kuten sanojen, avulla. (Latomaa 2005, 25–26.) Hietahar-

jun (2006) mielestä valokuva syntyy merkityksenantoprosessissa, kun kuvalla

on katsoja (Hietaharju 2006, 23).

Latomaa (2005) jatkaa ja esittää merkityssuhteiden esiintyvän aina jossakin

psyykkisessä tilassa, esimerkiksi elämyksessä. Näin ollen, kun elämykset ja

kokemukset ovat merkityssuhteita, kokemus on elämyksessä ilmenevä merki-

tyksenanto. Täten kokemus on yhtä kuin elämys ja merkitys. Näistä nousevat

mieleen viittaavat sanat kokemusmaailma, elämysmaailma ja merkitysmaail-

ma. Kokemuksia on erilaisia.  Muun muassa havaintoaistimukset, tunteet,

mielikuvat, vaikutelmat, ajatukset, uskomukset ja käsitykset ovat erilaisia ko-

kemuksia, eri merkkien avulla esitettyjä merkityksenantoja. (Latomaa 2005,

27–28.)

Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia, ihmisen suhdetta omaan elämänto-

dellisuuteensa. Fenomenologit esittävät, että ihmisen suhde maailmaan on

intentionaalinen. Intentionaalisuus tarkoittaa, että kaikki merkitsee meille jota-

kin. Voimme ymmärtää ihmisen toiminnan tarkoituksen kysymällä, millaisten

merkitysten pohjalta hän toimii. (Laine 2001, 27.)

Hermeneutiikalla Laineen (2001) mukaan tarkoitetaan yleisesti teoriaa ymmär-

tämisestä ja tulkinnasta. Fenomenologisessa tutkimuksessa hermeneuttinen

ulottuvuus koskee tulkinnan tarvetta. Tavallisesti tutkimusaineisto kerätään

haastattelemalla toisia ihmisiä. Tällöin haastateltava pukee sanoiksi kokemuk-

sensa ja tutkija pyrkii löytämään ilmaisusta mahdollisimman oikean tulkinnan.

Kyseinen ilmaisu välittyy tutkijalle ainoastaan puheen ja siihen liittyvien ilmei-

den ja eleiden kautta. Kaiketi hallitsevin ilmaisujen luokka ovat kielelliset ilmai-

sut, niiden lisäksi myös keholliset ilmaisut, kuten liikkeet, ilmeet ja eleet ovat

hermeneuttisen tutkimuksen kohteina. (Laine 2001, 29.)

Fenomenologisessa tutkimuksessa tavoitellaan toisen kokemusta, mikä mää-

rittelee kysymyksiä sekä tapaa, jolla asiasta aletaan puhua. Luonteeltaan fe-

nomenologinen haastattelu on mahdollisimman avoin ja keskustelunomainen.

Kysymykset pyritään rakentamaan niin, että vastaukset olisivat kuvailevia ja
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keskustelunomaisia. Paras tapa päästä kerronnallisuuteen on esittää konk-

reettisia, kokemuksellisia ja havainnollisen todellisuuden kuvailemiseen innos-

tavia kysymyksiä. Esimerkiksi ”kuvaile mitä sinulle tulee mieleen tästä valoku-

vasta”. (Laine 2001, 36.)

Hietaharju (2006) näkee todellisuuden havainnoinnin kokonaisvaltaisena ja

moniaistisena: hajut, maut, äänet ja ruumiilliset kokemukset yhdistyvät näkö-

havaintoon elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Aistikokemus on ajassa etene-

vä, elämyksellinen tapahtuma. Hänen mielestään valokuva voi korostetusti

olla yritys palauttaa moniaistinen elämys katsomisen ja siihen liittyvän kom-

munikoinnin kautta. Valokuvan ja sen taustalla olleen moniaistisen elämyksen

yhteyden kokeminen on Hietaharjun mukaan valokuvan tulkintaa. Tiivistäen

hän toteaa tulkinnan olevan valokuvamerkin ja viittauksen kohteen välisen

suhteen oivaltamista. (Hietaharju 2006, 29.)

3 LÖYTÖRETKELLÄ VALOKUVAAN

3.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus

Opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella valokuvan merkitystä kehitysvammai-

selle henkilölle ja pohtia valokuvan käyttöä kehitysvammatyössä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen. Tuomen (2007) mukaan laadullinen

tutkimus on tiedon hankintaa, joka keskittyy ihmisen tuottamiin merkityksiin.

Tutkimuksen aineisto analysoidaan usein aineistolähtöisesti. Tietolähteiden tai

tiedonantajien valinta on tarkoituksenmukaista ja heitä yleensä vähän. Tutki-

muksella ei tavoitella yleistettävyyttä vaan tulokset koskevat vain tutkittavia

henkilöitä. (Tuomi 2007, 97.)

Lähestyin opinnäytetyötä tapaustutkimuksen pohjalta. Laineen, Bambergin ja

Jokisen (2007) mukaan tapaustutkimus ei ole menetelmä vaan tutkimustapa-

tai strategia, jonka sisällä on mahdollista käyttää useita erilaisia aineistoja ja
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menetelmiä (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9). Lisäksi Saarela-Kinnusen ja

Eskolan (2001) mielestä tapaustutkimusta kuvaavat monipuolisuus ja jousta-

vuus (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 168). Käytin opinnäytetyössäni ai-

neiston keruumenetelminä avointa haastattelua, puhelinhaastattelua, havain-

nointia sekä kyselyä. Aineistoni koostui haastatteluista ja havainnoistani kirjoit-

tamistani muistiinpanoista sekä kyselyn vastauksista.

Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2001) mielestä on tyypillistä, että yksittäisestä

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista tuo-

tetaan yksityiskohtaista tietoa. Aineistonkeruussa heidän mukaansa käytetään

useita menetelmiä ja tyypillisesti tavoitellaan nimenomaan ilmiöiden kuvaamis-

ta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159.) Samaa mieltä ovat Laine ja muut

(2007) mainitessaan tapaustutkimuksen kohteen olevan usein tapahtuman-

kulku tai ilmiö. Tapaustutkimuksessa heidän mielestään tarkastellaan pientä

joukkoa tapauksia, monesti vain yhtä tiettyä tapausta. Opinnäytetyöhöni osal-

listuneen kolmen henkilön välillä on sekä ammatillisuuteen, asiakkuuteen ja

sukulaisuuteen perustuvia suhteita. Pyrin raportissani kuvaamaan tutkimuksen

kulun ja tulokset mahdollisimman tarkasti. Laineen ja muiden (2007) näke-

myksen mukaan, tapaustutkimuksen lähtökohtana on hankkia mahdollisim-

man monipuolinen aineisto ja kuvata tutkimuksen kohde perusteellisesti (Lai-

ne ym. 2007, 10).

Laine ja muut (2007) tähdentävät tapauksen ja tutkimuksen kohteen erotta-

mista toisistaan. Heidän mielestään tapaustutkijan on tarpeen erottaa toisis-

taan tapaus ja tutkimuksen kohde. Tutkimuksen kohde viittaa asiaan, jota ta-

paus ilmentää. (Laine ym. 2007, 10.) Näkisin, että opinnäytetyöni kohde on

valokuvan merkitys kehitysvammaiselle henkilölle. Tapauksen työssäni mie-

lestäni muodostaa Hannes, jota täydentää hänen veljensä ja asumisyksikön

työntekijä.

Laine ja muut (2007) tuovat esille kaksi erilaista mahdollisuutta aloittaa ta-

paustutkimus. On mahdollista lähteä liikkeelle mielenkiintoisesta tapauksesta

ja miettiä sopivia käsitteitä sen analysointiin, sekä sitä mistä tapaus kertoo eli

mikä on tutkimuksen kohde. Voi olla, että tutkimuksen kohde on jo selvillä.



13

Tällöin etsitään tapaus, jossa on mahdollista käyttää ja kehittää tiettyjä käsit-

teitä. Usein tapaustutkimus on jotain näiden ääripäiden väliltä. Tapaus vaikut-

taa valittaviin käsitteisiin, ja käsitteillä on vaikutusta tapaukseen. (Laine ym.

2007, 11.) Itselläni oli ensin mielessä hahmotelma tai alustava kohde eli valo-

kuvan merkitys kehitysvammaiselle henkilölle. Lähes samanaikaisesti tiedos-

sani oli tapaus eli yksi opinnäytetyöhöni osallistuneista henkilöistä, kehitys-

vammainen mies.

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2001) muistuttavat, että tapaustutkimusta on

mahdollista tehdä monella tapaa ja käsitteenä tapaustutkimus on monisyinen

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Sama näkemys on Laineella ja muilla

(2007) esittäessään, että tapaustutkija ei etukäteen tiedä tarkasti, mistä tapa-

uksessa on kysymys, hänen tavoitteenaan on ottaa siitä selvää. Viitatessaan

Beckeriin (1992) Laine ja muut (2007) sanovat, että usein tapaustutkimus saa

narratiivisen muodon: tutkija keskittyy seuraamaan tapahtumien etenemistä ja

sitä miten prosessista vaihe vaiheelta syntyy jotakin. Laine ja muut (2007) nä-

kevät, että tutkimuksen kuluessa tutkijalle selkenee, mitkä ovat tutkimuksen

mittasuhteet, millaiset voimat siinä vaikuttavat, mitkä seikat ovat merkitykselli-

siä ja miksi seuraukset olivat sellaisia kuin olivat. Tapaustutkimuksen päämää-

ränä heidän mukaansa on kasvattaa ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja

olosuhteista, joiden lopputuloksena tapauksesta tuli sellainen kuin tuli. (Laine

ym. 2007, 10, 16.)

Opinnäytetyöni toteutui tapaamalla kehitysvammaista miestä, jota kutsun

työssäni peitenimellä Hannes. Hannes on 60-vuotias kehitysvammainen mies.

Hannes valikoitui opinnäytetyöhöni kehitysvammaisten päivätoiminta yksikön

työntekijän kanssa käymäni keskustelun perusteella. Hänen mukaansa Han-

neksella on runsaasti valokuvia. Olin yhteydessä Hanneksen asumisyksik-

köön, kerroin opinnäytetyöstäni ja saamastani ehdotuksesta Hanneksen osal-

listumisesta opinnäytetyöhöni. Kysyin asumisyksikön henkilökunnan näkemys-

tä Hanneksen haastattelemisesta opinnäytetyöhöni. Sekä henkilökunta että

Hanneksen edunvalvoja suhtautuivat työhöni positiivisesti. Samassa yhtey-

dessä tiedustelin Hanneksen tapaa kommunikoida. Henkilökunta kertoi, että

Hanneksen kanssa pystyy kommunikoimaan puheen avulla. Lisäksi toteutin
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puhelinhaastattelun Hanneksen veljelle ja sähköpostikyselyn Hanneksen asu-

misyksikön työntekijälle.

3.2 Aineiston keruu

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa käytetään menetelmiä, joiden

avulla tutkija pääsee lähelle tutkittavaa kohdettaan. Tyypillisesti tutkijan tarkoi-

tuksena on tavoittaa tutkittavien näkemys tutkittavana olevasta ilmiöstä. (Kivi-

niemi 2001, 68). Aioin kerätä aineistoni haastattelemalla Hannesta. Ennen

ensimmäistä tapaamista en ollut päättänyt minkä tyyppinen haastattelu tulisi

olemaan tai kuinka monta haastattelua tulen tekemään. Kuitenkin Hanneksen

kohtaaminen ilman haastattelurunkoa tai etukäteen laadittuja kysymyksiä an-

toi viitteitä avoimesta haastattelusta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran

(2006) mukaan avoimessa haastattelussa selvitetään haastateltavan ajatuk-

sia, tunteita, mielipiteitä ja käsityksiä siinä järjestyksessä kun ne luontevasti

tulevat esiin keskustelun aikana. Avoin haastattelu muistuttaa haastattelu-

muodoista eniten tavallista keskustelua. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006,

198.) Tuomi (2007) toteaa tiivistäen, ettei avoimessa haastattelussa äärimmil-

leen vietynä ole mitään etukäteissuunnitelmaa tai kysyttävää. Haastattelu ra-

kentuu eteentulevista tilanteista ja asioista. (Tuomi 2007, 138.) Ennen kuin

olin tavannut ja haastatellut Hannesta luotin valokuvien herättävän ja synnyt-

tävän keskustelua. Tapasin Hanneksen touko-heinäkuussa 2007 neljästi. Ku-

kin tapaaminen kesti noin tunnin. Tapasimme kerran kirjastossa, muuten ta-

pasimme Hanneksen asunnolla.

Laineen (2001) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa edetään vaiheit-

tain, aikaisempi vaihe selvitetään ennen seuraavaa. Tutkimusaineiston en-

simmäisessä vaiheessa on tarkoitus kuvata sitä, mitä aineistossa on sanottu.

Pyrkimyksenä on kuvata toisen kertomus kokemuksistaan mahdollisimman

alkuperäisesti. Tavoitteena on siis esittää aineiston merkitsevä aines tiiviste-

tysti raportin lukijoille ja tutkijalle itselleen. (Laine 2001, 37–38.)
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Seuraavassa kerron aineiston keräämisestä. Aloitan Hanneksen tapaamisista,

kuvaan Hanneksen tapaamisia kirjoittamieni muistiinpanojen pohjalta. Kerron

jokaisen tapaamisen omana kokonaisuutena. Tämän jälkeen tuon esille miksi

ja miten täydensin tapaamisista kertynyttä aineistoa.

3.2.1 Hanneksen tapaamiset

Ennen ensimmäistä tapaamista tiesin Hanneksella olevan paljon valokuvia ja

että hänen kanssaan pystyy kommunikoimaan puheella. Tämä perusteella

minulla oli mielikuva tapaamisten kulusta. Ajattelin, että keskitymme katso-

maan hänen valokuviaan ja kuvista syntyisi välillemme keskustelua. En ollut

ennakkoon päättänyt nauhoitanko keskustelut vai kirjoitanko niistä muistiinpa-

not. Ensimmäisen tapaamisen tarkoitus oli tutustua ja kertoa Hannekselle ta-

paamistemme idea. Odotin myös, että katsoisimme hänen valokuviaan.

Ensimmäinen tapaaminen

Tavatessani Hannesta ensimmäisen kerran kerroin kuka olen ja miksi olen

tullut häntä tapaamaan. Kerroin Hannekselle mistä ja keneltä olin kuullut hä-

nellä olevan paljon valokuvia. Selvitin, että hänen osallistumisensa opinnäyte-

työhöni tarkoitti, että katsomme yhdessä hänen valokuviaan. Käytin opinnäy-

tetyöstä termiä koulun lopputyö. Pyysin myös hänen allekirjoituksensa kirjalli-

seen suostumukseen (liite 1). Tuossa tilanteessa Hannes oli hiljaa, hän liikehti

ja katseli muualle. Uskoakseni hän kuitenkin kuunteli. Siitä huolimatta, että

mielestäni kerroin Hannekselle selkeästi ja rauhallisesti tapaamistemme tar-

koituksen, en voi olla varma, miten Hannes ymmärsi osallistumisensa opin-

näytetyöhöni.

Kerroin Hannekselle kuulleeni hänellä olevan paljon valokuvia ja ehdotin näyt-

täisikö hän niitä minulle, se sopi. Menimme hänen huoneeseensa, valokuvia

oli useita albumeja, kaikki tosin eivät olleet aivan täysiä. Oikeastaan vain kat-

soimme kuvia, Hannes saattoi mainita kuvista yksittäisiä, konkreettisia asioita,

kuten, isä, äiti, orava, koira, ikkuna auki. Hannes katsoo ikkunasta. Keskuste-
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lua ohjasivat tekemäni kysymykset kuvissa näkyvistä asioista ja henkilöistä,

koska Hannes ei tehnyt aloitetta keskustellakseen kuvista. Hannes useimmi-

ten vastasi, jos kysyin kuvasta. Kysyin esimerkiksi kuka, mikä tai missä?  Aal-

tonen (2005) viitatessaan afaattisen puhujan haastattelemiseen, nostaa esiin

kysymyksen, minkä verran haastateltava vastatessaan kysymyksiin kyllä tai

ei, itse kertoo elämästään ja kokemuksistaan (Aaltonen 2005, 165). Jäin miet-

timään onko Hanneksen mahdollista kertoa kuvien herättämistä tunteista, aja-

tuksista, muistoista tai mielikuvista? Keskustelun perusteella päättelin, että

liikutaan hyvin konkreettisissa asioissa. Hannes puhui matalalla äänensävyllä,

puhe oli hiljaista, melko verkkaista ja osin epäselvää. Minun oli välillä vaikea

saada selvää Hanneksen puheesta, arvelen, että osin kielellisen yhteisymmär-

ryksen haastetta lisäsi se, etten tuntenut Hanneksen ajatus- tai kokemusmaa-

ilmaa. Hintsala (1994) lisää haastattelun olevan menetelmänä vaativa erityi-

sesti silloin kun kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset, joiden kielellinen il-

maisu on rajoittunut (Hintsala 1994, 74). Aaltonen (2005) kysyy, mitä jos haas-

tateltavani ei puhu? Tuolloin hänen mielestään tärkeintä on halu ja kyky kuun-

nella, antaa aikaa, olla kärsivällinen, mutta myös osallistua aktiivisesti tilan-

teen mukaan. Olennaista on kunnioittaa toisen kokemusta ja asiantuntijuutta

omasta elämästään. (Aaltonen 2005, 185.) Tuntui, ettei nauhurin käyttö ole

jatkossakaan tarkoituksenmukaista. Välillä Hannes käveli huoneessaan tai

solun yhteisissä tiloissa. Kysyin Hannekselta sopiiko hänelle, että tulen uudes-

taan katsomaan hänen valokuviaan? Ymmärsin, että tämä sopi Hannekselle.

Tehdessäni lähtöä oloni oli hieman hämmentynyt ja avuton. Ensimmäinen ta-

paaminen muodostui toisenlaiseksi kuin olin etukäteen ajatellut. Olin huolissa-

ni saisinko haastatteluista aineistoa, minkälaista ja kuinka paljon. Mietin miten

jatkossa. Ajattelin, josko keskittyisimme muutamiin Hanneksen valokuviin. Ky-

syin henkilökunnalta kykenisikö Hannes itsenäisesti valitsemaan seuraavaan

tapaamiseemme valokuvistaan esimerkiksi muutaman itselleen mieluisan tai

tärkeän valokuvan. Henkilökunnan mielestä tämä tulisi tehdä yhdessä. Halu-

sin vielä tiedustella henkilökunnan ajatuksia valokuvaamisesta. Asumisyksi-

kön henkilökunta kertoi, ettei Hannes ollut aiemmin ainakaan nykyisen asumi-

sensa aikana valokuvannut. Sen perusteella kun he Hanneksen tunsivat, eivät
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varauksetta suositelleet valokuvaamista. He perustelivat kantaansa Hannek-

sen ajoittain temperamenttisella luonteella.

Toinen tapaaminen

Mennessäni tapaamaan Hannesta, hän selaili huoneessaan lehtiä. Kysyin

hänen kuulumisiaan ja muistelin hieman edellistä tapaamistamme. Istuin Han-

neksen viereen ja lähdin juttelemaan lehdissä olleista kuvista. En tiedä häiriin-

tyikö tai vaivaantuiko hän väliintulostani, koska lopetti lehtien katselun pian

mukaan tuloni jälkeen. Tämän jälkeen Hannes kulki huoneensa ja asuntolan

yhteisten tilojen väliä. Liikuin alkuun Hanneksen mukana. Tämä kuitenkin mie-

lestäni häiritsi Hannesta, kenties Hannes kaipasi taukoa tai etäisyyttä. Keski-

tyin niinä hetkinä havainnoimaan Hanneksen huoneen kuvallisuutta. Havain-

noin Hanneksen huonetta, huoneessa oli runsaasti tavaroita, esineitä ja kuvia.

Huomasin Hanneksen lipaston päällä kaksi kehystettyä valokuvaa. Hannes

sanoi toisessa kuvassa olevan äitinsä, joka on jo kuollut ja toisessa kuvassa

oli Hanneksen veli. Kolmas kehystetty kuva oli piirroskuva, mikä Hanneksen

mukaan oli mökki. Seinällä oli isompi kehystetty valokuva, missä Hannes sa-

noi olevan joulun. Hanneksen huoneessa silmiinpistävää oli ”lehmä-teema”.

Huoneessa oli pehmolehmiä, lehmiä koriste-esineinä, lehdistä leikattuja leh-

män kuvia sekä piirrettyjä lehmän kuvia. Kysyin Hannekselta tykkäsikö hän

lehmistä ”joo” totesi Hannes. Jatkoin kysymällä oliko hän saanut vai itse osta-

nut lehmiä, ”saanu” Hannes kertoi. Hanneksen huoneen seinillä oli myös tau-

luja ja postikortteja sekä piirustuksia. Vuorovaikutuksemme oli vähäistä. Han-

neksen akvaario viritti hieman jatkuvampaa ja pitkäkestoisempaa keskustelua

välillemme. Puhelimme kalojen väreistä, liikkeistä ja ruokinnasta. Kysyin Han-

neksen halukkuutta valokuvien katsomiseen. Hannes ei osoittanut mielenkiin-

toa valokuvien katsomiseen.

Toinen tapaamiskerta keskittyi kuviin yleensä. Tällä kertaa hankin aineistoa

pääasiassa havainnoimalla. Vilkan (2006) mielestä havainnointi toimii tutkitta-

essa yksittäisen ihmisen toimintaa ja vuorovaikutusta. Lisäksi havainnointi on

oiva menetelmä kun tutkitaan kuvia, tekstejä, esineitä, luontoa ja ympäristöä.

Laadullisessa tutkimuksessa havainnot löydetään tutkijan osallistumisella tut-
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kittavan toimintaan. (Vilkka 2006, 38.) Grönforsin (2001) mukaan on tavallista

yhdistää havaintojen tekeminen osallistumiseen. Hän näkee osallistumisen

siten, että tietyissä tilanteissa tutkija osallistuu ja tietyissä vain tarkkailee. Mie-

lestäni havainnointini oli pääosin osallistuvaa. Grönfors jatkaa, että osallistu-

minen osana havainnointia tuo aineistonkeräykseen kuulon ja näön lisäksi

myös muut aistit. Osallistuminen havainnointiin mahdollistaa myös tunteiden

hyödyntämisen joidenkin ilmiöiden ja asioiden tarkastelussa. (Grönfors 2001,

131.) Kommunikointi Hanneksen kanssa oli samankaltaista kuin ensimmäisel-

lä kerralla.

Hanneksen lukuisista aikakausilehdistä heräsi ajatus käydä kirjastossa. Näki-

sin myös mielelläni, olisiko vuorovaikutuksemme erilaista kodin ulkopuolella

kuin se oli tähän mennessä ollut Hanneksen asunnolla. Henkilökunnan mu-

kaan Hannes kävi mielellään kirjastossa, myös itsenäisesti. Sovimme Han-

neksen kanssa menevämme seuraavalla kerralla kirjastoon. Mietteissäni oli

yhä valokuvien ottaminen yhdessä Hanneksen kanssa ja ennen kaikkea mah-

dollistaa Hanneksen kokemus valokuvan ottamisesta. Edellä kerroin asu-

misyksikön henkilökunnan suhtautuneen Hannekseen valokuvaajana varauk-

sella. Opinnäytetyötäni ohjanneet opettajat kuitenkin kannustivat ja kehottivat

kokeilemaan valokuvaamista Hanneksen kanssa. Kipuilin aikani varovaisen ja

empivän kannan sekä kokeilemaan kannustavan mielipiteen välissä. Voi olla,

että varovaisuuttani ja epävarmuuttani emme valokuvanneet Hanneksen

kanssa. Tämä myös rajasi opinnäytetyöni koskemaan Hanneksen jo olemassa

olevia valokuvia.

Kolmas tapaaminen

Mennessäni Hannesta vastaan, hän oli lähtövalmiina. Hannes tunsi tien kirjas-

toon, kävely oli määrätietoista ja reipasta. Kirjastossa Hannes asettautui lehti-

lukusaliin. Hän valitsi hyllystä ensin autolehtiä. Hannes selasi lehtiä nopeasti

ja lähes kommentoimatta. Alkuun istuimme vierekkäin lukien omia lehtiämme.

Mietin pitäisikö Hanneksen lehtien kuvista puhua vai seurata Hanneksen ta-

paa katsoa kuvia? Käännyin omasta lehdestäni enemmän Hanneksen lehden

puoleen, kerroin mitä näin kuvissa. Tähän Hannes saattoi vastata ”niin on” tai
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”joo”, mikä ei johtanut runsaampaan keskusteluun. Autolehtien jälkeen Han-

nes paneutui käsityölehtiin, joita haki hyllystä toistamiseen. En osaa sanoa,

oliko Hannes kiinnostunut valitsemiensa lehtien aiheista vai oliko valinta sat-

tumanvaraista. Vuorovaikutuksemme ei ollut kirjastossa merkittävästi erilaista

kuin Hanneksen asunnolla.

Mielestäni kirjasto reissu osoitti sen, ettei ympäristön muutoksella ollut vaiku-

tusta vuorovaikutukseemme. Käynti kirjastossa vahvisti käsitystä Hanneksen

kiinnostuksesta lehtien katseluun. Varsinaisesti suhteessa valokuviin kirjas-

tossa käynti oli mielestäni turha. Suunnittelin, että seuraavalla tapaamisella

jollakin tavalla poimisimme yhdessä Hanneksen kanssa hänen valokuvista

hänelle mieluisia ja tärkeitä valokuvia. Mietin, että seuraava tapaaminen olisi

viimeinen. Johtuen siitä, että tunsin, etten valitsemallani hyvin vapaamuotoi-

sella ja ennalta suunnittelemattomalla toimintatavalla saisi mitään uutta tietoa

Hanneksen suhteesta valokuvaan. Aaltonen (2005) toteaa, että olisi yksinker-

taista selittää rajoitetusti kommunikoivien henkilöiden haastattelun ongelmat

heidän kielelliseen ilmaisuun liittyvillä ongelmilla. Haastavampaa on ajatella,

että tutkimusmenetelmät tai käytännöt saattaisivat olla vajavaisia. (Aaltonen

2005, 185.)

Neljäs tapaaminen

Olin tehnyt tätä tapaamista varten muutamia hymynaamoja tarralapuille. Aja-

tuksenani oli merkata niillä Hannekselle mieluisia ja tärkeitä valokuvia. Saa-

vuttuani Hannes selaili lehtiä huoneessaan sänkynsä päällä. Tervehdin ja ky-

selin kuulumisia. Pian tämän jälkeen hän aloitti kulkemisen huoneensa ja yh-

teisten tilojen välillä kysellen onko ruoka tullut ja koska syötäisiin. Hannes

saattoi viipyä pitkäänkin ruokaa kyselemässä. Käydessään huoneessaan

Hannes ei mielestäni oikein keskittynyt mihinkään, katsoi hetken akvaariotaan

ja lähti taas. Menin kerran hänen mukanaan olohuoneeseen, missä hän käveli

tai kävi parvekkeella ja huolehti ruokailusta. Pyysin Hannesta tulemaan huo-

neeseensa. Hänen tultuaan ehdotin valokuvien katselemista. Hannes tutki

äänilevyjään, vilkaisi akvaariotaan ja näytti huoneessaan esillä olevia lehmiä.

Ehdotin jälleen valokuvien katselua. Hannes valitsi yhden albumin ja istui vie-
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reeni. Kysyin olisiko valokuvissa hänelle tärkeitä kuvia ja kuvia joista hän tyk-

kää? Hannes käänteli albumin sivuja tiuhaan tahtiin. Kuvista Hannes osoitti

sormellaan kuvaa, jossa sanoi olevan äitinsä ja että äiti on jo kuollut samoin

kuvaa, jossa oli hänen isänsä, joka myös on jo kuollut. Hannes myös pysähtyi

valokuviin, joissa ruokailtiin tai kahviteltiin. Hänen tyytyväisestä, hieman hy-

myilevästä ilmeistään päättelin valokuvien, joissa oli koira tai kissa olevan hä-

nelle mieluisia. Tarralappuja en ehtinyt kuviin kiinnitellä. Useampia albumeja

Hannes ei kanssani ryhtynyt katselemaan. Tämän jälkeen Hannes poistui

huoneestaan. Menin Hanneksen luo kerroin hänelle tämän olleen viimeinen

tapaamisemme ja kiitin, että hän oli näyttänyt minulle valokuviaan. Ennen kuin

lähdin kuulin työntekijältä, että Hannes on viime aikoina ollut levoton ja rauha-

ton.

Hannes korosti albumistaan tiettyjä valokuvia. Hän osoitti puheellaan, eleillään

ja ilmeillään valokuvia vanhemmistaan ja veljestään, ruokailuun ja kahvihetkiin

liittyviä valokuvia sekä valokuvia eläimistä.

Yhteenveto tapaamisista
Etukäteen mielikuvani tapaamisista oli toisenlainen kuin minkälaisiksi tapaa-

miset muodostuivat. Tunnistin turhautuneisuutta ja pientä epäonnistumista

niinä hetkinä kun Hannes teki muuta kuin katseli kanssani valokuvia tai oli

muualla kuin huoneessaan. Kuvittelin suoraviivaisempaa ja johdonmukaisem-

paa etenemistä. En sitä, että valtaosa tapaamisestamme kuluu muuhun kuin

varsinaiseen aiheeseen, valokuvaan. Tämä minun oli hyväksyttävä. Näinä

hetkinä havainnoin Hanneksen huonetta ja sen kuvallista antia. En usko, että

hoputtaminen tai vaatiminen olisi edesauttanut yhteistyötämme. Kaiken kaik-

kiaan tapaamiset olivat opettavaisia ja lisäsivät kykyäni toimia muuttuvissa ja

ennalta suunnittelemattomissa tilanteissa. Lisäksi tämä oli ensimmäinen ko-

kemus haastattelemisesta. Aloittaessani aineistonkeruun, suunnittelin sen ta-

pahtuvan haastattelemalla. Hanneksen ja minun välisessä vuorovaikutukses-

sa puhetta oli kuitenkin niukasti. Täten tapaamisten edetessä havainnointi

nousi haastattelemisen rinnalle, ellei jopa merkittävämmäksi aineistonkeruu

menetelmäksi. Grönforsin (2001) mukaan havainnointitietoa on mahdollista

yhdistää muulla tavoin kerättyyn aineistoon. Sen avulla on hänen mielestään
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mahdollista saada kuvailevaa tietoa syventämään esimerkiksi haastatteluai-

neistoa. (Grönfors 2001, 129).

3.2.2 Puhelinhaastattelu ja sähköpostikysely

Koin, että Hanneksen haastatteluista saamani aineisto oli niukka. Aineiston

laajentamiseksi ja syventämiseksi aloin työtäni ohjaavan opettajan vinkistä

suunnitella Hannekselle läheisten ihmisten haastattelemista. Laine ja muut

(2007) mainitsevat, että aineistoa on tapaustutkimuksessa mahdollista täyden-

tää tutkimuksen kuluessa (Laine ym. 2007, 50). Heinäkuussa 2007, olin en-

simmäisen kerran puhelimitse yhteydessä Hanneksen veljeen. Kerroin opin-

näytetyöstäni ja kysyin hänen suostumustaan haastatteluun. Haastattelu käsit-

telisi valokuvaa ja valokuvaamista Hanneksen lapsuudessa ja nykyisin, hänen

näkökulmastaan. Veli suostui, kuitenkaan välimatkan vuoksi kasvokkain ta-

pahtuva haastattelu ei ollut mahdollinen. Päädyimme ratkaisuun, jossa lähet-

täisin kysymykset hänelle postitse ja hän kertoisi vastaukset puhelimitse. Hirs-

järvi ja Hurme (2000) ehdottavat, että tehtäessä puhelinhaastattelu tapaamat-

ta ihmistä laaditaan asiallinen kirje, jolla lähestytään haastateltavia. Lisäksi

heidän mielestään saattaisi olla hyvä soittaa ja sopia aika, jolloin haastattelu

tehdään. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 64.) Hanneksen veljen haastattelu toteutui

lokakuussa 2007. Kysyin myös asumisyksikön työntekijän suostumusta vasta-

ta kysymyksiini, liittyen valokuvan osuudesta Hanneksen tämän hetkisessä

elämässä. Hän suostui, päädyimme välimatkasta ja aikataulullisista syistä

sähköpostikyselyyn. Kysely ajoittui marraskuulle 2007.

3.3 Aineiston käsittely

Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen. Laadullisen aineiston analyysin tar-

koituksena on Eskolan ja Suorannan (1999) mukaan luoda aineisto selkeäm-

mäksi ja näin tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Heidän mielestään ana-

lyysillä pyritään aineistoa tiivistämällä saamaan siitä selkeää ja mielekästä.

(Eskola & Suoranta 1999, 138.) Kiviniemen (2001) mukaan analysoinnissa
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jäsennetään aineistosta käsin ne teemat, jotka tulkitaan tutkittavan ilmiön kan-

nalta merkityksellisiksi. (Kiviniemi 2001, 68.)

Laine (2001) käsitellessään fenomenologista tutkimusta, esittää, että aineiston

kuvauksen jälkeen aineiston moninaisuudesta ja hajanaisuudesta tavoitellaan

merkitysten muodostamia kokonaisuuksia. Tutkittavan ilmiön ollessa vielä ku-

vaustekstinä, siitä pyritään näkemään mahdollisimman paljon keskeisiä merki-

tyskokonaisuuksia. Laineen mukaan fenomenologit painottavat tässä intuition

merkitystä, merkityskokonaisuudet ”nähdään” paneutumalla riittävästi aineis-

toon. Ilmiön ymmärtäminen on sen keskeisten puolien ja niiden välisten suh-

teiden ymmärtämistä. Laine näkee, että ensimmäisessä kuvauksen vaiheessa

kieli mukailee pitkälti tutkittavien omaa puhetta. Tämän jälkeen aineisto jaotel-

laan merkityskokonaisuuksiksi pitkälle aineiston ehdoilla, kuitenkin tutkimus-

kysymyksen huomioiden. Tässä vaiheessa tutkija tulkitsee omalla kielellään

ensimmäisen tason kuvauskieltä. Analyysi pyrkii käsitteellistämään, tema-

tisoimaan tai narratiivisesti yleistämään kuvauksessa esitettyä puhetta. (Laine

2001, 39–40.)

Aineiston käsittely vaiheessa minulla oli viisi sivua kirjoittamiani muistiinpanoja

Hanneksen tapaamisista. Muistiinpanojen lisäksi minulla oli Hanneksen asu-

misyksikön työntekijän vastaukset hänelle lähettämääni sähköpostikyselyyn

sekä Hanneksen veljen vastaukset hänelle tekemääni puhelinhaastatteluun.

Kirjoitin kustakin tapaamisesta muistiinpanot. Grönforsin (2001) mielestä teh-

täessä muistiinpanoja havainnoidusta tai koetuista asioista ja tilanteista on

ratkaistava, missä ja kuinka usein muistiinpanoja tekee. Hänen mukaansa

muistiinpano välineitä on mahdotonta pitää jatkuvasti esille muuten kuin varsin

rajatuissa tilanteissa. Lisäksi Grönfors näkee, että muistiinpanojen tekeminen

mahdollisesti häiritsee asioiden luonnollista kulkua. Siksi hän suosittelee muis-

tiinpanojen tekemistä vain niille varatussa tilanteessa. (Grönfors 2001, 135.)

Tapaamisten aikana merkitsin ylös yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita. En

kokenut tämän häiritsevän minun ja Hanneksen välisiä tapaamisia. Varsinai-

set muistiinpanot kirjoitin pian tapaamisten jälkeen. Toimin näin jokaisessa

tapaamisessa. Muistiinpanoihin kirjoitin vaikutelmani Hanneksesta, itsestäni,
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tapaamisen sujuvuudesta sekä havaintojani keskeisistä esiin tulleista asioista.

Kirjoitin jokaisen tapaamisen omaksi kokonaisuudeksi.

Teemana sekä puhelinhaastattelussa että sähköpostikyselyssä oli Hannes ja

valokuva. Veljelle laatimani kysymykset (liite2) käsittelivät valokuvaa Hannek-

sen lapsuudessa ja lapsuuden perheessä. Sekä mistä valokuvista Hannes on

veljen mukaan kiinnostunut ja onko heillä tapana yhdessä katsella valokuvia.

Asumisyksikön työntekijälle laatimani kysymykset (liite3) käsittelivät valokuvaa

Hanneksen arjessa. Kysymykset koskivat valokuvien tärkeyttä Hannekselle

sekä Hanneksen suhdetta valokuvaamiseen ja valokuvan merkitystä asu-

misyksikön toiminnassa. Lisäksi aineistossa on viittauksia asumisyksikön hen-

kilökunnan ajatuksiin ja mielipiteisiin, mitkä pohjautuvat heidän kanssaan

käymiini keskusteluihin Hanneksen tapaamisten yhteydessä.

3.3.1 Tapaamisten tarkastelua

Lukiessani Hanneksen tapaamisista kirjoittamiani muistiinpanoja poimin niistä

niissä esiintyviä yhteisiä tekijöitä. Jokaisessa tekstissä mainitsen Hannekses-

ta, valokuvista ja itsestäni. Hannekseen liittyviä teksteissäni esiintyviä tekijöitä

ovat; Hanneksen kommunikointi ja Hanneksen liikkuminen ja kehonkieli. Valo-

kuviin liittyviä yhteisiä tekijöitä teksteissäni ovat; valokuvien määrä, niiden si-

jainti ja tapaamisissa esiin tulleiden valokuvien aiheet: perheenjäsenet, paikat,

juhlat, ruokailutilanteet ja eläimet. Itseeni liittyviä tekijöitä ovat; toiminta- ja pu-

hetapani.

Haasteet Hanneksen ja minun välisessä kommunikoinnissa saivat paljon tilaa

muistiinpanoissani. Kommunikointi Hanneksen kanssa oli toisenlaista kuin olin

etukäteen kuvitellut. Kuvitellun ja todellisen kommunikoinnin aiheuttamana

hämmennys vei ajoittain huomioni valokuvan merkityksen tarkastelusta. Ta-

voittelin Hanneksen kertomuksen tallentamista, nyt kirjasin valokuvista konk-

reettisia huomioita, niiden aiheita, määrää ja sijoittelua Hanneksen huonees-

sa. Mietin, oliko tavoite kertoa kokemuksistaan Hannekselle liian abstrakti.

Laine (2007) esittää, että kommunikointi on tietoista vuorovaikutusta, jossa
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ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan, tietojaan, tarpeitaan ja tunteitaan toisilleen. On

tavallista, että kehitysvammaisuuteen liittyy yleensä jonkinasteisia ongelmia

vuorovaikutustaidoissa, puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Puheen

tuoton ongelmat ovat hyvin tyypillisiä kehitysvammaisilla henkilöillä. Keskuste-

lussa kehitysvammaisen henkilön kanssa haasteena ovat keskittymiskyvyn

puute sekä vaikeudet omaksua sosiaalisen kanssakäymisen ja keskustelun

sääntöjä (Laine 2007.) Muistiinpanoni perustuvat pitkälti havainnoistani teke-

miini tulkintoihin. Moilanen ja Räihä (2001) näkevät, että tulkitseminen ja ym-

märtäminen nivoutuvat toisiinsa ja voi olla, että tutkijan ymmärrys tutkimus-

kohteesta ei vastaa tämän itseymmärrystä. Näin ollen on mahdollista, että

tulkitsija ymmärtää väärin tutkimansa ihmisen viestit. (Moilanen & Räihä 2001,

45.) Muistiinpanoissani on hyvin vähän läsnä Hanneksen oma ääni, johtuen

siitä, että Hannes puhui tavatessamme vähän. Johtuiko puheen vähäisyys

kehitysvammaisuudesta? Onko Hannes tilanteesta riippumatta vähäpuhei-

nen? Vaikuttiko läsnäoloni tai toimintani siihen, ettei Hannes puhunut enem-

pää? Oliko mahdollista, ettei Hannes halunnut kertoa minulle tai ylipäänsä

jutella valokuvistaan?

Tavatessamme rakensin vuorovaikutusta kenties liikaa puhetta korostavaksi.

Kaski, Manninen, Mölsä ja Pihko (2002) esittävät, että kehitysvammaisuus on

vamma ymmärtämisen alueella. Heidän mukaansa kehitysvammaisen henki-

lön todellisuuskäsitys on konkreettinen ja rakenteeltaan yksinkertainen. (Kas-

ki, Manninen, Mölsä & Pihko 2002, 188.) Olisiko toiminnallisempi vuorovaiku-

tus motivoinut ja ollut mieluisampaa Hannekselle? Uskon, että olisi ollut tar-

peellista tutustua Hannekseen ennen varsinaisia haastatteluja, tutustumisen

pohjalta olisin voinut suunnitella tapaamistemme sisältöä ja rakennetta.

Valokuvia Hanneksella oli mielestäni runsaasti sekä albumeissa että esillä

huoneessa. Hannes esitti valokuvia joissa oli hänen perheenjäseniä, kuten

vanhemmat ja veli. Ruokailun tärkeys Hannekselle ilmeni hänen käyttäytymi-

sestään hänen huolehtiessaan ruokailusta erään tapaamisemme aikana. Ruo-

kailuun ja kahvihetkiin liittyneet kuvat olivat Hannekselle keskeisiä. Eläimet

olivat vahvasti esillä Hanneksen huoneessa, siellä oli akvaario ja runsaasti
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koriste-esineitä lehmistä. Valokuvia katsoessamme Hannes pysähtyi usein

eläimistä otettuihin kuviin.

3.3.2 Veljen haastattelu ja asumisyksikön työntekijän kysely

Laatimissani kysymyksissä Hanneksen veljelle ja asumisyksikön työntekijälle

oli samanlaisia sisältöjä. Varsinaisesti samanlaisia kysymyksiä oli yksi. Veljelle

asettamani kysymykset painottuivat aikaan jolloin Hannes asui lapsuuden

perheessään. Asumisyksikön työntekijälle rakentamani kysymykset käsittelivät

Hanneksen nykyisyyttä. Hanneksen veljen vastaukset sain puhelimitse, kirjoi-

tin kuulemani vastauksen ylös. Puhelinyhteys mahdollisti tarkentavien ja jat-

kokysymysten esittämisen. Veljen vastauksia olen käyttänyt siinä muodossa

kun ne puhelinhaastattelun yhteydessä kirjasin. Myös asumisyksikön työnteki-

jän vastauksia olen käyttänyt suoraan hänen kirjoittamassaan muodossa. Mo-

lempien vastaukset olivat lyhyitä, enempi toteavia kuin selittäviä.

Vastauksissa oli yhteneväisyyttä muun muassa valokuvan tärkeydestä Han-

nekselle. Kummankin mukaan uudet valokuvat ja kuvat herättävät puhetta ja

veljen mukaan Hannes näyttää ne hänelle heidän tavatessa. Valokuvan mer-

kityksestä Hanneksen lapsuuden perheessä veli kertoi isän olleen heidän per-

heessä se, joka valokuvasi. Valokuvia otettiin etenkin perheen ollessa mökillä.

Vastauksissa Hanneksen suhtautumisesta valokuvaamiseen on nähtävissä

sekä samansuuntaisuutta että vastakkaisia ajatuksia. Veljen mukaan Hannes

oli tilannekuvissa mielellään kuvattavana, järjestetyt kuvaustilanteet aiheuttivat

Hanneksessa hermostumista. Asumisyksikön työntekijä näki, ettei Hannes ole

mielellään kuvattavana mutta hänen mukaansa suostuu kuitenkin valokuvat-

tavaksi. Voi olla, että Hannes suhtautui nuorempana myönteisemmin valoku-

vattavana oloon kuin tänä päivänä. Vastauksista ilmeni, ettei Hannes ole ai-

kaisemmin osallistunut valokuvaamiseen eikä nykyisin osoita kiinnostusta va-

lokuvaamiseen.
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Mielenkiintoista oli Hannekselle olleiden valokuvien päätyminen hänelle, ky-

seisiä valokuvia on veljen kertoman perusteella alun perin kerätty Hanneksen

lähisukulaiselle, jonka kuoltua valokuvat on annettu Hannekselle. Tällä hetkel-

lä Hanneksen läheiset lähettävät hänelle valokuvia, mitkä talletetaan albumiin.

Veljen mukaan Hannes ei ole osallistunut albumeissa olevien valokuvien va-

lintaan. Savolainen (2004) esittää, että siinä vaiheessa, kun lapsi on kiinnos-

tunut katsomaan valokuviaan ja pohtimaan itseään pienenä, hänet on hyvä

ottaa mukaan valokuva-albuminsa kokoamiseen. Yhdessä vanhempien kans-

sa voidaan valita albumiin otettavat kuvat. Todennäköisesti lasta kiinnostaa eri

valokuvat kuin vanhempia. On mahdollista keskustella, mitkä kuvat herättävät

iloa ja hyviä muistoja ja millaisia kertomuksia liittyy valokuviin, joiden esittämiä

asioita lapsi ei itse muista. Voidaan miettiä, mitkä ovat lapsen, mitkä vanhem-

pien lempikuvia? Miksi? (Savolainen 2004, 142.) Vaikka Savolainen viittaakin

lapseen, pohdin, että myös aikuisen olisi mahdollista rakentaa valokuva-

albuminsa samalla periaatteella. Ellei vanhempiensa, niin esimerkiksi sisaren

tai läheiseksi kokemansa sukulaisen kanssa. Mietin, olisiko ja mikä merkitys

sillä olisi Hannekselle, että he yhdessä veljensä kanssa kokoaisivat Hannek-

sen valokuva-albumin.

Kysyin veljeltä ja asumisyksikön työntekijältä heidän näkemystään perheen,

ruokailujen ja kahvihetkien sekä eläinten merkityksestä Hannekselle. Molem-

pien mielestä ruokailut ja kahvihetket ovat Hannekselle erittäin tärkeitä, jopa

päivittäisiä kohokohtia. Eläimet, niin luonnossa, kuvissa kuin esineissä ovat

Hannekselle merkittäviä ja mieluisia. Syytä kiinnostukseen lehmistä ei kumpi-

kaan osannut sanoa. Veljen mukaan perhe on Hannekselle tärkeä. Veljen

mielestä Hannes pitää eniten valokuvista, joissa esiintyy edellä mainittuja asi-

oita.

Asumisyksikön työntekijän mukaan Hanneksen valokuvia katsellaan ja niistä

keskustellaan arjessa Hanneksen aloitteesta, tätä tapahtuu hänen mukaansa

harvoin. Asumisyksikön henkilökunta ottaa valokuvia juhlissa ja tapahtumissa.

Henkilökunta kokee tärkeäksi muistojen tallentamisen asukkaille.
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4 LÖYTÖJÄ

4.1 Valokuvan merkitys Hannekselle

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli: a). tarkastella valokuvan merkitystä kehitys-

vammaiselle henkilölle sekä b). pohtia valokuvaa menetelmänä kehitysvam-

matyössä. Opinnäytetyöni mukaili tapaustutkimusta, jossa haastattelin kahta

henkilöä, Hannesta ja puhelimitse hänen veljeään sekä tein sähköpostikyselyn

Hanneksen asumisyksikön työntekijälle.

Hietaharjun (2006) mukaan Bourdieu (1990) esittää valokuvan merkityksen

muodostuvan tietoisista tai tiedostamattomista käyttötarkoituksista: joku palaa

valokuvan avulla menneisiin, jollekin valokuva herättää muistoja ja tunteita ja

joku pohtii valokuvan teknistä toteutusta. Lisäksi valokuva voi olla tiedonhaun,

tiedonjanon tai näkemisen tarpeen tyydyttämisen kohde sekä keino tyydyttää

uteliaisuutta ja tirkistelynhalua. (Hietaharju 2006, 12.)

Tulkintani perusteella Hannekselle valokuvassa merkityksellisiä tekijöitä olivat

tuttuus ja tunnistettavuus. Valokuvista Hannesta puhutteli kuvat, joissa oli hä-

nelle tuttuja ihmisiä tai asioita, kuten vanhemmat tai mökki. Hanneksen asuin-

ympäristössä esillä olleista henkilövalokuvista oli nähtävissä Hannekselle tär-

keät ja läheiset ihmiset, vanhemmat ja veli. Uskoakseni valokuvien avulla

Hanneksen on helpompi muistella kyseisiä ihmisiä ja palata menneisiin hetkiin

ja tapahtumiin. Pohtiessaan syytä valokuvien ja valokuvauksen suosioon Har-

ju (2005) nostaa tärkeimmäksi tekijäksi niiden merkityksen elämän ja siihen

liittyvien asioiden sekä hetkien dokumentoijana ja muistojen säilyttäjänä. Va-

lokuvilla tässä yhteydessä Harju tarkoittaa näppäilykuvia, joita meistä lähes

jokainen on ottaa ja säilyttää, joko albumissa tai muissa kokoelmissa. Harjun

mukaan useimmat ihmiset tallentavat mielellään erilaisia tilanteita elämästään

muistoiksi valokuvan muodossa ja katsellessaan kyseisiä kuvia palauttavat

niiden avulla mieliin tunnelmia ja ajatuksia eletyistä hetkistä. (Harju 2005.)

Merkityksellistä valokuvissa Hannekselle oli myös tilanne tai tapahtuma, jonka

Hannes koki miellyttävänä ja mielihyvää tuottavana, kuten ruokailu ja kahvi-

hetket. Käsitellessään aisteja Saar (2006) toteaa, että aistien kautta saa-
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mamme kokemukset ja elämykset ovat meille erittäin tärkeitä. Hänen mu-

kaansa kehon ulko- tai sisäpuolisen ilmiön siirtyessä aistihavaintona aisti-

kanavaa myöten aivoihin, havainto synnyttää elämyksen tai kokemuksen.

(Saar 2006, 5.) Tähän nojaten ajattelen, että ruokaan ja kahviin liittyvät aisti-

mukset ja sosiaalinen vuorovaikutus synnyttävät Hannekselle fyysistä ja

psyykkistä mielihyvää ja hyvän olon tunnetta. Harju (2005) kertoo valokuviin

tallentuvan konkreettisia muistoja tärkeistä tapahtumista ja valokuvissa säilyy

vahvojakin siteitä kuvattujen hetkien tilanteisiin ja tunteisiin (Harju 2005).

Hanneksen veljen mukaan Hannes näytti hänelle uusimmat valokuvansa hei-

dän tavatessa. Asumisyksikön arjessa Hanneksen kuvia katsellaan hänen

aloitteestaan, harvakseltaan. Ajattelisin, että valokuvien katsominen yhdessä

merkitsee Hannekselle yhdessäoloa, yhteenkuuluvuutta ja asioiden ja tunnel-

mien jakamista. Harju (2006) näkee yhteisen keskittymisen valokuvaukseen ja

valokuvien katsomiseen olevan mainio mahdollisuus antaa aikuisen hyväksy-

vää ja arvostavaa huomiota lapselle (Harju 2006). Samalla tavalla tämä pätee

mielestäni aikuisten kesken. Savolaisen (2004) mukaan valokuvilla rakenne-

taan sekä yksittäisen perheenjäsenen että koko perheen yhteistä kertomusta.

Yksittäiset valokuvat Savolainen näkee materiaalina, josta lapsi muokkaa kas-

vaessaan omaa identiteettiään: kuka ja millainen olen, millaiseen perheeseen,

sukuun ja kertomukseen kuulun? (Savolainen 2004, 128.) Miksei kysymyksiä

voisi käsitellä aikuisenakin. Mietin, että katselleessaan valokuvia veljensä

kanssa, näitä aiheita olisi mahdollista pohtia. Asumisyksikön henkilökunnan

kanssa Hannes voisi valokuvien avulla rakentaa tarinaa arjestaan ja tämän

hetkisestä elämästään.

Näkisin, että Hanneksen valokuvat olivat myös sisustuksellinen elementti.

Hanneksen huoneessa kehystettyjä valokuvia oli aseteltu esille lipaston pääl-

le. Yksi iso valokuva oli kiinnitetty seinälle. Valokuvien lisäksi huoneen seinillä

oli postikortteja, piirrettyjä kuvia sekä tietokoneelta tulostettuja valokuvasarjo-

ja. Hanneksen huoneessa silmiinpistävää oli lehmä koriste-esineiden runsaus.

Kaski ja muut (2002) näkevät yleisenä sen, että kehitysvammaisen ihmisen

kykyä tajuta ympäristönsä viihtyisyys vähätellään. Heidän mukaansa on todet-

tu, että viihtyisä, kauniita ja värikkäitä esineitä sisältävä ympäristö saattaa aut-
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taa luopumaan esineiden rikkomisesta. (Kaski ym. 2002, 195.) Kaski ja muut

jatkavat, että vaikuttaminen omaan asuinympäristöön, omien koriste-esineiden

ja kalusteiden suunnittelu ja hankkiminen ovat oivia oppimistilanteita (Kaski

ym. 2002, 237).

Asumisyksikön työntekijän mukaan Hannes ei ole mielellään valokuvattavana

tai kiinnostunut ottamaan valokuvia. Veli muisteli Hanneksen olleen ”tässä ja

nyt” tilannekuvissa mielellään kuvattavana. Järjestetyt kuvaustilanteet saivat

Hanneksen hermostumaan. Savolaisen (2004) mielestä kuvattavana oloon

saattaa kyllästyä, varsinkin jos sitä tehdään paljon ja kuvaustilanne vaatii ka-

meralle hymyilemistä ja meneillään olevasta toiminnasta irrottautumista. (Sa-

volainen 2004, 137).  Myöskään veljen mukaan Hannes ei ole ottanut valoku-

via. Mietin, onko niin, ettei Hannes ole kiinnostunut valokuvaamisesta, toki

näin voi olla. Vai voisiko kiinnostamattomuus olla sitä, ettei Hanneksella ole

kokemusta kamerasta ja valokuvaamisesta. Vai onko kokemukset olleet epä-

miellyttäviä? Kenties kameraan on kielletty koskemasta. Hanneksen lapsuu-

den perheessähän isä oli ottanut valokuvia, oliko isä ainut, joka valokuvasi,

ottivatko muut perheenjäsenet koskaan valokuvia? Onko Hanneksella kame-

raa? Onko asumisyksikön kamera vain henkilökunnan käytettävissä?  Onko

Hannekselta kysytty haluaisiko hän valokuvata? Harju (2006) näkee kameran

kiehtovan laitteena, johon koskeminen tuntuu lapsesta erityiseltä, mahdollises-

ti jännittävältä. Osalle lapsista on kenties kotona kielletty koskemasta kame-

raan tai perheessä ei ole ollut kameraa. Harjun mukaan niillä lapsilla, joilla on

ollut esteetön mahdollisuus käyttää perheen kameraa, siitä on muodostunut

lapselle arkipäiväinen väline. Harju jatkaa, että mahdollistamalla valokuvaami-

sen aikuiset aukaisevat lapselle tien luovuuden kokeiluun ja käyttöön ottoon.

Lapsi voi onnistumisen, erehtymisen ja ohjaamisen myötä käytännössä oppia

valokuvauksen ja kameran saloja, mikä rohkaisee luovuuteen ja itseilmaisuun.

Lapselle tarjoutuu samalla tilaisuus huomata kykynsä oppia ja kehittyä. Harju

lisää vielä, että kun kamerasta on tullut mielenkiintoinen ja helposti lähestyttä-

vä, lapsi on tavallisesti motivoitunut oppimaan kamerasta ja kuvaamisesta

lisää. (Harju 2006.) Vaikka Harju viittaa lapsiin, on mielestäni tutustuminen

kameraan ja mielenkiinto valokuvaamisen mahdollista syntyä aikuisenakin.
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Mikä mahtaa olla syy siihen, ettei Hannes ole nykyisin mielellään valokuvatta-

vana. Kokeeko Hannes valokuvattavana olemisen kiusallisena, epämukava-

na? Onko hänestä otetut kuvat mielestään epäonnistuneita, onko hän mieles-

tään valokuvissa epäonnistunut? Ollessaan kameran edessä, ihminen ei tiedä

miltä tuolloin näyttää. Hänen on luotettava, että kuvaaja näkee hyvän hänes-

sä. Kuvaajan onnistuessa luomaan luottamuksen, kuvaustilanteesta muodos-

tuu lähentävä ja vapauttava kokemus, joka on aistittavissa valmiissa valoku-

vissa. Kuvaustilanteessa kuvaajan rohkaiseva ja kannustava katse vahvistaa

kuvattavan ihmisen olevan tärkeä ja erityinen. (Savolainen 2004, 134, 138.)

4.2 Valokuva kehitysvammatyössä

Savolainen (2005) näkee valokuvan tarjoavan rajattomat mahdollisuudet asi-

akkaan kohtaamiseen hoitavilla ja kasvattavilla aloilla. Hänen mukaansa voi-

mauttavan valokuvan menetelmä on hyvä ja yksinkertainen väline lapsen

elämän ja identiteetin tarkasteluun ja tukemiseen. Valokuvat ovat erittäin oival-

lista materiaalia elämäntarinan jäsentämiseen. Ellei valokuvia ole, Savolainen

sanoo valokuvia voitavan rakentaa uudelleen lavastamalla ja luovasti ideoi-

malla. Maailman ihanin tyttö – projektin perusteella Savolainen esittää, että

elämäntarinan tulkintaa merkittävämpää on saada tunnekokemus omasta hy-

vyydestä. Tätä kokemusta ihanteelliset omakuvat hänen mielestään vahvista-

vat. Savolaisen mielestä menetelmä voimauttaa myös työntekijöitä huomioi-

maan voimavarojaan ja ylläpitämään hyvinvointiaan. Menetelmä korostaa hy-

vän näkemisen merkitystä, lisää työniloa, syvällisyyttä ja keskittymistä olen-

naiseen. (Savolainen 2005.)

Opinnäytetyö prosessin myötä uskon, että valokuvalla on vastaavia mahdolli-

suuksia kehitysvammatyössä kuin Savolaisen viittaamilla hoito- ja kasva-

tusaloilla. Oman kokemukseni perusteella, monilla kehitysvammaisilla asiak-

kailla on valokuvia. Valokuvien tietoinen käyttö saattaa olla vähäistä, asiakkai-

den valokuvat ovat ehkä osin arjen pyörityksessä jääneet albumeihin tai esillä

olevat valokuvat ohitetaan. Valokuvat kenties koetaan itsestään selviksi, kuu-

luviksi albumiin ja kehyksiin. Ei välttämättä pohdita niiden käyttöä, se saattaa
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tuntua vieraalta, vaikealtakin. Itse en ennen tätä opinnäytetyötä ollut ajatellut

valokuvasta kovinkaan monipuolisesti, saati sen mahdollisuuksista kehitys-

vammatyössä. Näkisin, että suurin työ valokuvan käytössä tapahtuu omassa

ajattelussa, kyse ei niinkään ole osaamisesta tai taidosta. Ajatustyö voi olla

alku sille, että kokee valokuvat yleensä ja asiakkaan valokuvat arvokkaiksi ja

merkityksellisiksi. Tämä saattaa johdattaa työntekijän suhtautumaan asiak-

kaan valokuviin toisin kuin ennen. Valokuviin keskitytään tietoisesti, niiden

äärelle pysähdytään useammin sekä kokemuksia, tunnelmia, muistoja jaetaan

yhdessä.

Savolaisen esitellessä konkreetteja ideoita valokuvan käyttöön hän viittaa sai-

raalaympäristöön ja potilaaseen. Uskoisin, että näitä vinkkejä on mahdollista

soveltaa myös kehitysvammatyössä ja laajemmin sosiaalialalla tehtävässä

asiakastyössä. Seuraavassa muutama esimerkki Savolaisen voimauttavan

valokuvan ja valokuvaamisen käytännön toteutuksesta. Olen korvannut poti-

laan asiakkaalla ja sairaalan toimintaympäristöllä, tarkoittaen esimerkiksi

asumisyksikköä tai päivä- tai työtoimintaa.

Oman elämän, perheen ja identiteetin tarkasteluun Savolainen ehdottaa

käytettävän asiakkaalle merkityksellisiä valokuvia. Asiakas valitsee itse tai

hänen kanssaan yhdessä valitaan hänelle tärkeitä ja mieluisia valokuvia.

Asiakas voi kertoa tai kirjoittaa tai työntekijä toimii kirjurina kirjaten asiakkaalle

kuvista herääviä tunteita, ajatuksia ja muistoja. Ajattelen, että asiakkaan on

mahdollista ilmaista tunteitaan myös ilmein, elein tai olemuksellaan. Asiak-

kaan luvalla kuva ja teksti voidaan asettaa esimerkiksi yksikön seinälle toimien

voimakuvana muille asiakkaille. Vaikkei kuvaa esille laitettaisikaan voi kuvan

katsominen ja siitä kertominen olla asiakkaalle voimauttavaa. (Savolainen b.)

Valokuvaustilanteen synnyttämää tasavertaista ja lähentävää vuorovai-
kutusta voi Savolaisen mukaan harjoitella asiakkaiden välisellä parikuvaami-

sella. Toimintayksikössä, esimerkiksi asuntolassa tai päivätoiminnassa kave-

reita voi rohkaista kuvaamaan toisiaan voimauttavassa mielessä. Millaisen

kuvan kumpikin itsestään haluaisi? Missä ja miten he haluaisivat tulla kuva-

tuiksi? Missä ympäristössä, ulkona vai sisällä? Onko mahdollista pukeutua,
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ottaa valokuvaan itselle tärkeitä esineitä tai tavaroita? On todennäköistä, että

asiakkaat tarvitsevat ohjausta valokuvaamisessa, voimauttavan valokuvausti-

lanteen edellytysten, kuten tasavertaisuuden ja toisen kuuntelemisen toteutu-

miseksi. Ystävyksistä ja kavereista voidaan ottaa yhteiskuvia. Myös asiak-

kaasta ja hänelle tärkeästä ja läheisestä työntekijästä on mahdollista ottaa

yhteiskuva. (mt.)

Savolaisen mukaan työntekijän ymmärrystä ja tukea, ajattelen, että erityi-

sesti syvästi ja vaikeasti kehitysvammaiselle asiakkaalle voidaan tuoda esiin

valokuvilla. Vaikuttava ja kaunis kuva asiakkaasta kehystetään toimintayksi-

kön seinälle. Kuvassa voi olla yksin asiakas tai työntekijä asiakkaan kanssa.

Tärkeintä kuvassa on herkkä tunnelma, johon vaikuttaa muun muassa valo,

ilmeet ja asennot. Kuvan yhteyteen liitetään työntekijöiden tarina, ajatuksia tai

tunnelmia, joissa välittyy heidän tunteitaan ja toiveitaan sekä halunsa tukea,

hoivata ja auttaa kyseistä asiakasta. (mt.)

Toimintayksikön arkea asiakkaan näkökulmasta voi Savolaisen mukaan

tehdä näkyväksi esimerkiksi kuvaamalla toimintayksikön tai sen yhden solun

tai siiven toimintaa. On mahdollista kuvata päivittäisiä perushoitotoimia ja

muuta toimintaa. Kuvat voivat toimia yksikön ympäristön ja toiminnan esitte-

lemisessä asiakkaalle ja hänen läheisilleen. Valokuvilla voidaan esitellä myös

yksikön työntekijät. Tähän läheisesti liittyvä ja varmasti paljon käytetty tapa on

rakentaa kuvin yksikön päiväjärjestys. (mt.)

Annettaessa kamera asiakkaalle, riippuen asiakkaan kokemuksesta ja taidois-

ta, voidaan valokuvaamista opetella yhdessä. Asiakasta voi ohjeistaa kuvaa-

maan asioita, joista hän pitää ja joista ei pidä. Asiakas voi myös kuvata hänel-

le tärkeitä esineitä, paikkoja tai toimintoja. Valokuvien katsominen ja mahdolli-

suuksien mukaan niistä syntyvä keskustelu asiakkaan kanssa saattaa paljas-

taa työntekijöille asioita, jotka muuten jäävät näkymättömiksi. Miten asiakas

kokee erilaiset käytännöt, arjen rutiinit? Onko aihetta ja miten kehittää toimin-

taa? Asiakkaan toimintaympäristöstään ottamilla valokuvilla on mahdollista

saattaa asiakkaan näkökulma työntekijöiden tietoon. (mt.)
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Harju (2006) viitatessaan lapsiin kertoo, että ennen kuin lapset omaksuvat

aikuisten tavan katsoa ja kuvata elämää lasten valokuvaaminen on luovaa ja

spontaania. Tällöin merkityksellisiksi nousevat arjen pienet, yksittäiset asiat

kuten tavarat, esineet lähelle olevat ihmiset ja arjen tilanteet. Lasten kuvates-

sa arkiset askareet ja esineet näyttäytyvät uudessa valossa, myös ihmiset

ovat lasten kuvissa luontevia ja aitoja. Harjun mukaan lapset kuvaavat samaa

tilaa ja samoja ihmisiä kerta toisensa jälkeen hieman eri tavalla ja eri näkö-

kulmasta. Harju ehdottaa pienimuotoista näyttelyn rakentamista lapsen valo-

kuvista sekä tekemään valokuvista tauluja seinälle. Ajattelen, että näyttely

voisi olla asiakkaan niin halutessaan mukava ja merkittävä tapa tuoda esille

hänen valokuvaamiaan kuvia tai miksei hänellä olevista kuvista voisi myös

tehdä tauluja esimerkiksi asumisyksikön seinälle. (Harju 2006.)

Mielestäni vinkit ja ohjeistukset ovat paikallaan ja tarpeenkin siinä vaiheessa

kun herää kiinnostus ja halu valokuvan käyttöön asiakkaiden kanssa. Kuiten-

kin vielä ehkä emmitään ja mietitään miten lähteä liikkeelle ja kaivataan var-

muutta toimintaan. Varmuuden ja kokemuksen karttuessa näkisin, että valo-

kuvan käyttö rakentuu oman näköiseksi ja kunkin tarpeita vastaavaksi sekä

rakentaa uusia ideoita ja toimintatapoja.

5 RETKEN OPIT JA OIVALLUKSET

Matka opinnäytetyön mukana oli haastava, samalla mielenkiintoinen ja antoi-

sa. Koen, että ensisijaisesti opinnäytetyö johdatti minut valokuvan monipuoli-

siin mahdollisuuksiin, jättäen kipinän syventää ja laajentaa kokemustani valo-

kuvasta. Ammatillisesti opinnäytetyö herätti huomioimaan valokuvan käytön

mahdollisuuksia asiakkaiden kanssa.

Lähdin hakemaan vastausta valokuvan merkityksestä kehitysvammaiselle

henkilölle, Hannekselle, haastattelemalla häntä. Ajattelin, että haastattelemal-

la pääsisin parhaiten kiinni merkityksiin. Haastatteluista muodostui opinnäyte-

työprosessin haastavin, yhtä aikaa mieleenpainuvin ja näin varmasti eniten

opettanut vaihe. Luottamukseni valokuviin oli luja, kuvittelin niiden pursuavan
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tarinoita kuultavakseni. Hyvin vähälle huomiolle jätin oman kokemattomuuteni

haastattelijana ja sen, mitä haasteita Hanneksen kehitysvammaisuus mahdol-

lisesti toisi haastatteluun. Mennessäni haastattelemaan Hannesta tiesin hänel-

lä olevan paljon valokuvia ja että, hän kommunikoi puheella. Tulkitsin tämän

niin, että Hannes oli yhtä motivoitunut ja kykenevä kertomaan valokuvistaan

kuin minä kuulemaan. Ensimmäinen haastattelu osoitti todellisuuden olevan

toisenlainen. Hanneksen keskittyminen valokuviin oli melko lyhytjänteistä ja

valokuvista hän nimesi pääasiassa yksittäisiä asioita. Haastattelujen aikana

Hanneksen mielenkiinto suuntautui myös muuhun kuin valokuviin.

Tutustumalla Hannekseen etukäteen, olisin pystynyt huomioimaan ja pyrkinyt

suunnittelemaan haastattelut hänen edellytyksiään vastaaviksi. Tavatessam-

me ennen haastatteluja olisin tutustunut Hannekseen kommunikointiin, toimin-

tatapoihin ja käyttäytymiseen. Olisin myös varmasti jonkin verran perehtynyt

Hannekselle mieluisiin asioihin ja kenties olisimme voineet toteuttaa niitä. Us-

koakseni olisin saanut myös vihjeitä Hanneksen suhteesta valokuvaan. Näen,

että tutustuminen olisi edesauttanut luottamuksellisen suhteen syntymistä vä-

lillemme. Tutustumisen yhteydessä olisin voinut kertoa ajan kanssa, mahdolli-

sesti useampaan kertaan rauhallisesti ja selkeästi mikä opinnäytetyö on ja

mitä hänen osallistumisensa siihen tarkoittaa. Nythän tämä toteutui ensimmäi-

sen haastattelu kerran alussa. Jäin miettimään halusiko Hannes ylipäänsä

osallistua haastatteluihin ja kuinka vapaaehtoista hänen osallistumisensa oli?

Opinnäytetyön tarjoama kokemus opetti suunnittelun ja valmistautumisen ole-

van olennainen osa haastattelua. Nyt, tällä tuntemuksella mikä minulla on

Hanneksesta, koen, että varsinaiset haastattelut olisivat voineet olla toiminnal-

lisempia.  Mietin, että valokuvien katselun lisäksi tapaamisiin olisi voinut sisäl-

tyä jokin Hannekselle mieluinen toiminta, esimerkiksi ulkoilu, kahvilla käynti tai

lehtien lukua. Olisin myös voinut jakaa omia valokuviani Hanneksen kanssa,

kertoen niihin liittyviä muistoja ja tunnelmia. Ajattelen, että tapaamisten esit-

täminen kuvien avulla olisi osaltaan konkretisoinut Hannekselle haastattelun

kulkua ja rakentanut tapaamisistamme selkeitä kokonaisuuksia. Tämän olisi

voinut toteuttaa esimerkiksi siten, että olisimme kiinnittäneet Hanneksen huo-

neen seinälle ”otsikoksi” kuvani ja sen alle olisimme rakentaneet seuraavan
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tapaamisemme vaiheet. Tuntuu, että epävarmuuttani pitäydyin sen hetkisessä

toimintatavassani, enkä nähnyt ja osannut muuttaa toimintaani kesken haas-

tattelujen. Huomasin ja sain kuulla, että Hannes piti lehmistä. Mieleeni tuli,

että olisimme voineet lähestyä valokuvaa myös lehmä-teeman kautta, esimer-

kiksi valokuvaamalla lehmiä ja tekemällä valokuvista tauluja Hanneksen huo-

neen seinille. Lisäksi olisimme voineet etsiä lehmien kuvia lehdistä sekä

kummankin valokuvista. Se, että johonkin haastatteluun olisi osallistunut Han-

neksen ja minun lisäkseni esimerkiksi asumisyksikön työntekijä tai Hanneksen

veli olisi varmasti tuonut uutta näkökulmaa Hanneksen valokuviin. Lisäksi ajat-

telen, että tiiviimpi yhteistyö asumisyksikön henkilökunnan kanssa olisi mah-

dollistanut ajatusten vaihtoa, näkemysten ja ideoiden jakamista valokuvan

käytöstä asiakastyössä. Mietin, että Hanneksen luvalla liitetty valokuva ja siitä

käymämme keskustelu olisi havainnollistanut opinnäytetyötä.

Laine ja muut (2007) näkevät tutkimuksen ikuisena ongelmana sosiaalisen

elämän monimutkaisuuden. Sitä on heidän mukaansa mahdotonta tavoittaa

yksittäisellä tutkimusmenetelmällä. Sellaiset kysymykset kuten – ymmärsim-

mekö asiat oikein, kuvaammeko asiat niin kuin ne olivat ja vastaako tulkinta

tavoitteitamme – seuraavat tapaustutkimuksen tekijää läpi koko prosessin.

Arkijärki ja hyvät aikomukset ovat apuna näitä kysymyksiä pohdittaessa, mutta

ne eivät riitä. Tapaustutkimuksen vastaus monimutkaisuuteen on triangulaatio,

mikä tarkoittaa toisiaan täydentävien aineistojen, menetelmien ja näkökulmien

käyttöä. (Laine ym. 2007, 23). Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt vastaamaan

tuohon sosiaalisen elämän monimutkaisuuteen käyttämällä tutkimusmenetel-

minä haastattelua, havainnointia, kyselyä ja puhelinhaastattelua. Aineisto

koostui haastatteluista ja havainnoinnista sekä kyselyn ja puhelinhaastattelun

vastauksista. Näkökulmansa työhöni antoivat Hannes, hänen veljensä ja asu-

misyksikön työntekijä.

Eskola ja Suoranta (1999) esittävät, että laadullisen tutkimuksen arvioinnissa

on kyse tutkimuksen luotettavuudesta (Eskola & Suoranta 1999, 211). Hirsjär-

ven ja muiden (2006) mielestä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa

tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen toteutuksesta (Hirsjärvi ym. 2006, 217).
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Eskola ja Suoranta (1999) jatkavat samoilla linjoilla, todeten laadullisen tutki-

muksen keskeisimmäksi luotettavuuden kriteeriksi tutkijan, minkä johdosta

luotettavuuden arviointi kattaa koko tutkimusprosessin. Heidän mukaansa läh-

tökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan avoin subjektiviteetti ja tutki-

jan tunnustaminen olennaiseksi tutkimusvälineeksi tutkimuksessaan. (Eskola

& Suoranta 1999, 211.) Olen tavoitellut ja mielestäni saavuttanut laajan ja yk-

sityiskohtaisen kuvauksen opinnäytetyön toteuttamisesta. Onko tulkintani re-

hellistä? Olenko kuvannut rehellisesti ja avoimesti toimintaani ja perustellut

tekemiäni ratkaisuja riittävästi? Keskitynkö liiaksi kuvaamaan omia tuntojani

syrjäyttäen Hanneksen? Onko tulkintani Hanneksesta mahdollisimman rehel-

listä vai tulkitsenko häntä itseni ja opinnäytetyöni kannalta edullisella tavalla?

Mielestäni kuvaan avoimesti lähtökohtiani ja kerron haastatteluihin liittyneistä

ennakko oletuksistani sekä todellisen tilanteen aiheuttamista ristiriitaisista tun-

teista. Opinnäytetyöni tutkimuksellinen osuus pohjautuu pitkälti tulkintoihini,

joita olen kuitenkin pyrkinyt kyseenalaistamaan. Koen, että olen pystynyt ku-

vaamaan haastattelut hyvin yksityiskohtaisesti sekä oman että Hanneksen

toiminnan osalta. Olen myös mielestäni osannut nähdä missä ja miten olisin

voinut toimia toisin.

En näe, että opinnäytetyön tuloksia olisi mahdollista yleistää. Valokuvan mer-

kitykset ovat mielestäni henkilökohtaisia ja yksilöllisiä, joten se mitä valokuva

merkitsee Hannekselle, ei ole varmastikaan kaikille kehitysvammaisille ihmisil-

le merkityksellistä valokuvissa. Toisaalta, Hannekselle merkityksellisiä olivat

valokuvat, joissa oli hänelle läheisiä ihmisiä ja tärkeitä tilanteita. Eivätkö nämä

ole meille kaikille merkittäviä tekijöitä valokuvissamme? Mieleeni nousee ky-

symys, vaikuttaako kehitysvamma ensisijaisesti merkitysten välittämiseen,

etenkin sanallisesti kuin merkityksen kokemiseen?

Alussa arvelin aiheen tuntemattomuuden muodostuvan opinnäytetyöni haas-

teeksi. Olikin melko haastavaa löytää työtä osuvasti tukevaa teoriaa. Tämä

näkyy mielestäni jossain määrin opinnäytetyön teorian ja toteutuksen kohtaa-

mattomuutena. Olen viitannut laajasti voimauttavan valokuvan menetelmään,

vaikka en sitä sinällään työssäni hyödyntänyt.  Mielestäni menetelmässä valo-

kuvaaminen on keskeistä, mikä ei toteutunut omassa työssäni. Minusta mene-
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telmän sisältö tuki kuitenkin hyvin opinnäytetyötäni, koska se käsittelee valo-

kuvaa myönteisessä mielessä, omakohtaisen kokemuksen kautta ja on muka-

na arjessa.

Mielestäni valokuva tekee tuloaan sosiaalialan kentälle, työyhteisöihin ja asia-

kastyöhön. Valokuvan käyttö työmenetelmänä pohjautuu pitkälti varmasti jul-

kisuutta saaneen Miina Savolaisen luomaan voimauttavan valokuvan mene-

telmään. Koen, että valokuva kaipaa huomiota ja näkyvyyttä tullakseen työyh-

teisöjen tietoisuuteen yhtenä asiakastyön menetelmänä ja mahdollisuutena.

Mielestäni valokuva on vaivaton ja veikeä väline. Sen käyttöä puoltaa valoku-

van yleisyys, niitä on lähes jokaisella ja ellei ole, on valokuvia mahdollista ot-

taa. Ajattelen, että valokuvaa voisi lähestyä omakohtaisesti omia valokuvia

katsellen ja niiden herättämiä tunteita kuunnellen. Valokuvan eduksi näen

myös, ettei sen käyttö vaadi osaamista, taitoa tai tietoa, se on mahdollista kai-

kille. Näkisin, että työntekijän ja asiakkaan yhtenen hetki valokuvia katsellen

voi merkitä asiakkaalle, miksei myös työntekijälle arvaamattoman paljon. Mie-

lestäni valokuvien tietoinen huomioiminen ja niiden arvostaminen kannustaa

valokuvan käyttöönottoa asiakastyössä. Opinnäytetyö on osoittanut valokuvan

olevan viisas ja voimakas väline vuorovaikutuksessa elämän ja oman itsen

kanssa.
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LIITTEET

Liite 1. Lupa-anomus

Sosiaali- ja terveysala
Opinnäytetyöryhmä

OPINNÄYTETYÖN LUPA-ANOMUS

Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelija.
Pyydän lupaa toteuttaa opinnäytetyöni yhteistyössä kanssasi.

Minä __________________________ osallistun Jyväskylän ammattikorkea-

koulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijan Anu Viitasen valokuvaa tarkastele-

vaan opinnäytetyöhön. Yhteistyömme sisältää haastattelun ja mahdollisesti

valokuvaamista.

Annan luvan haastattelun ja mahdollisten valokuvien käyttöön kyseisessä

opinnäytetyössä.

Henkilötiedot eivät tule ilmi opinnäytetyössä.

_______________________                         ____________________

     Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus
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Liite 2. Asumisyksikön työntekijän sähköpostikysely

25.10.2007
HEI,
tässä lupaamani kysymykset (puhelinkeskustelu 24.10.) liittyen opinnäytetyö-
höni, joka käsittelee valokuvan merkitystä kehitysvammaiselle henkilölle. Olen
tavannut Hannesta viime kesänä. Seuraavat kysymykset ovat nousseet ta-
paamisten pohjalta. Ehdottaisin, että vastaatte 2.11. mennessä, sähköpostit-
se.

1. Ovatko valokuvat mielestänne tärkeitä Hannekselle? Miten tämä ilme-
nee?

2. Ovatko Hanneksen valokuvat ”käytössä” arjessa?
(katsellaanko niitä, keskustellaanko niistä, näyttääkö Hannes mielellään valo-
kuviaan, jakaako Hannes valokuviaan muiden asukkaiden kanssa?) Muuten,
miten?

3. Miten Hannes mielestänne suhtautuu valokuvaamiseen? Onko hän
mielellään valokuvattavana, haluaako itse valokuvata?

4. Katsellessani Hanneksen kanssa hänen valokuviaan, hän näytti usein
valokuvia, jotka liittyvät ruokailuun tai kahvihetkiin. Ovatko ruokailu ja
kahvihetket mielestänne Hannekselle erityisen tärkeitä? Myös eläimistä
otetut valokuvat nousivat esiin, ovatko eläimet Hannekselle mieluisia,
tärkeitä?

5. Mikä merkitys yleisesti valokuvilla ja/tai valokuvaamisella on toimin-
nassanne?

Mikäli haluatte lisätietoja, teillä on kysyttävää tai ehdottamani palautusaika ei
sovi. Voitte ottaa yhteyttä minuun, puhelin xxx tai sähköposti os.
anu.viitanen.sso@jamk.fi

mailto:anu.viitanen.sso@jamk.fi
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Liite 3. Puhelinhaastattelun kysymykset Hanneksen veljelle

Jyväskylä 1.10.2007

Hei,
tässä lupaamani kysymykset liittyen opinnäytetyöhöni, joka käsittelee valoku-
van merkitystä kehitysvammaiselle henkilölle. Olen tavannut Hannesta ja seu-
raavat kysymykset ovat nousseet tapaamisten pohjalta.

1. Mikä merkitys valokuvalla on ollut lapsuuden perheessänne?
(onko kuvia otettu paljon, kuka kuvia on ottanut, mitkä kuvat olleet esillä esim.
kehystettynä?)

2. Onko Hannes osallistunut valokuvien ottamiseen ja/tai kohteen valin-
taan? Miten?

3. Onko Hannes ollut mielellään valokuvattavana?

4. Miten Hanneksen albumivalokuvat ovat valikoituneet? Onko Hannes
itse valinnut kuvat albumiin? Joku muu, miksi?

5. Mistä valokuvista Hannes on mielestäsi kiinnostunut?

6. Käydessäsi Hanneksen luona, näyttääkö hän sinulle valokuviaan, jos
niin minkälaisia?

4. Katsellessani Hanneksen kanssa hänen valokuviaan, hän näytti usein
kuvia äidistään ja isästään Minkälainen suhde mielestäsi Hanneksella oli
vanhempiinsa? Hannes pysähtyi usein myös valokuviin, jotka liittyvät
ruokailuun tai kahvihetkiin. Ovatko ruokailu ja kahvihetket mielestäsi
Hannekselle erityisen tärkeitä? Myös eläimistä otetut valokuvat nousivat
esiin, ovatko eläimet Hannekselle mieluisia, tärkeitä?

Ehdotan, että soitan ”vastauksesi” sunnuntaina 7.10. iltapäivällä. Mikäli haluat
lisätietoa, sinulla on kysyttävää tai ehdottamani aika ei sovi, voit soittaa minul-
le puh: xxx, parhaiten tavoitat minut illalla

Syysterveisin,
Anu Viitanen
Sosionomi-opiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu


