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1 TAITEEN TEKEMINEN VÄYLÄNÄ TASA-ARVOON?

Taiteen pitäisi liikkua hyvin lähellä ihmistä, jota on uhattu

ja joka on hyljeksitty. Siten se voi ottaa osan hänen kuor-

mastaan kannettavakseen.

- Rafael Wardi –

Minulle on ollut koko opiskeluni ajan selvää, että haluan tehdä opinnäytetyöni jostain it-

seäni oikeasti kiinnostavasta asiasta. Olen aikaisemmalta koulutukseltani artesaani, ja

kädentaidot ja käsillä tekeminen ovat minulle erittäin tärkeä asia elämässäni. Toivon, että

työelämässä pääsen yhdistämään kädentaitoja ja sosiaalialaa. Onkin luonnollista, että

myös opinnäytetyöni aihe liittyy luoviin menetelmiin ja kädentaitoihin. Olen ollut yhden

harjoittelujakson kahdessa eri kehitysvammaisten taideateljeessa, Artilabo -nimisessä

paikassa Bredassa Hollannissa, sekä entisessä Päiväharjun Ateljeessa Jyväskylässä, joten

olen perehtynyt kehitysvammaisten taiteentekemiseen myös käytännössä. Harjoittelun

jälkeen minun oli helppo tehdä opinnäytetyöhön liittyviä haastatteluja, joista neljä tein

Artilabossa.

Opiskelujeni aikana olen usein miettinyt seuraavia kysymyksiä: Mikä on kehitysvammais-

ten paikka yhteiskunnassamme ja mitä meidän yhteiskunnallamme ja maailmallamme on

tarjottavana kehitysvammaisille? Kehitysvammaiset ovat harvemmin ns. ruudinkeksijä-

tyyppiä, eivätkä juurikaan pääse pätemään akateemisilla taidoillaan. Kuitenkin älykkyys on

vain osa kokonaisuutta ihmisen persoonallisuudessa. Kirsikodin perustaja, Raija Mikkonen

muistuttaakin, että älykkyystesteillä mitattava älykkyysosamäärä kertoo vain pienen osa-

alueen ihmisen kyvyistä (Mikkonen 2001).

Yksi tämän opinnäytetyön taustalla kulkevana perusajatuksena on se, että haluan kyseen-

alaistaa kognitiivisten taitojen ylikorostunutta merkitystä ihmisen taitavuuden tai ihmis-

arvon mittana. Miksi lukemaan oppimista pidetään niin tärkeänä, jos ihminen ei edes ym-

märrä lukemaansa? Kuinka oleellista ja tärkeää on, että ihminen osaa laskea laskimen avul-

la numeroita yhteen paperille, jos hän ei osaa soveltaa ”laskutaitoaan” konkreettiseen
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elämään edes yksinkertaisissa laskutoimituksissa? Onko ihminen ilman kognitiivisia taitoja

taidoton tai oppimaton ihminen? Anneli Puhakka huomauttaa, että jos oppii tuntemaan

kellon ja maksamaan kaupassa, sillä pärjää jo aika hyvin (Puhakka 2002, 14). Minua askar-

ruttaa voivatko vammaiset ihmiset kokea itsensä arvokkaiksi ja täysvaltaisiksi ihmisiksi

aikana, jolloin terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa raskausseulontaa lähes rutiinitoimen-

piteenä kehitysvammaisuuden löytämiseksi ja estämiseksi. Entä kuinka muut ihmiset suh-

tautuvat vammaisiin? Monille vammaisuus on vierasta ja tuntematonta - ja siksi pelotta-

vaa.

Taide mahdollistaa monenlaista ilmaisua. Taiteen kieli on parhaillaan sanatonta ja univer-

saalia kieltä. Voisiko taiteen avulla löytyä ymmärryksen avaimia? Opinnäytetyöni ydinky-

symyksinä pohdinkin: Voiko taiteen tekeminen olla kehitysvammaisille yksi väylä täysval-

taistumiseen ja itsensä arvostamiseen? Entä voisivatko vammaiset ihmiset saavuttaa ar-

vostusta myös muiden silmissä taiteen kautta? Taiteen tekemisen kannalta kehitysvamma

ei ainakaan ole haitta – joskus jopa päinvastoin. Taide ei ole ainoa keino, mutta se voi olla

yksi hyvä keino muiden joukossa. Itkonen (2006, 40) toteaa, kehitysvammaiset eivät ole

taiteellisesti sen lahjakkaampia kuin muutkaan ihmiset, mutta kun heille on annettu mah-

dollisuus taiteen tekemiseen, heidän joukostaan on löytynyt taitavia ja omaperäisiä ku-

vantekijöitä.

KUVA 1. Erik Kredit maalaa Taideateljee Artilabo, NL. KUVA 2. Maria Rombouts  maalaa, Artilabo

Tässä opinnäytetyössäni esitän lukuisia kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole olemassa

yksiselitteisiä vastauksia. Olen aina kyseenalaistanut ympärilläni olevia asioita. Olen myös

oppinut, että on lukuisia asioita, joihin ei löydy vastauksia pitkänkään pohdinnan ja etsimi-

sen jälkeen. Usein onkin tärkeämpää osata esittää oikeita kysymyksiä sen sijaan, että
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yrittää löytää oikeita vastauksia. Osittain kysymysteni paljous johtuu myös siitä, että niin

kehitysvammaisuuden kuin taiteenkaan selkeä määrittely ei ole kovinkaan yksinkertaista.

Kehitysvammaisten suunnitelmallinen, johdonmukainen saati ammattimainen taiteen teke-

minen on Suomessa suhteellisen uusi ilmiö. Niinpä siitä on olemassa niukasti suomenkielis-

tä kirjallisuutta tai tutkimustietoa.

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS

Tässä opinnäytetyössäni pohdin kuvataidetoiminnan merkitystä kehitysvammaisille - miten

he itse sen kokevat, mistä he saavat ideoita töihinsä, mikä on taiteen tekemisen sosiaali-

nen merkitys, miten he kokevat taiteen tekemisen ohjauksen, sekä kehitysvammaisten ja

”muun” taiteen suhdetta. Haastattelujen kautta pyrin selvittämään kehitysvammaisten

itsensä kertomina seuraavanlaisia asioita:

¤ Mitä ajattelet taidetta tehdessäsi?

¤ Mistä saat ideoita omiin töihisi?

¤ Katseletko muiden tekemiä töitä, ja vaikuttavatko ne omiin töihisi?

¤ Kuinka tärkeää taiteentekeminen sinulle on, ja mitkä muut asiat ovat tärkeitä elämässä-

si?

¤ Mitä mieltä olet omista taidoistasi? Mitä mieltä olet omista töistäsi?

¤ Onko kehitysvammaisten taide erilaista kuin muiden ihmisten tekemä taide?

¤ Vaikuttaako taiteen tekemiseesi se, että olet kehitysvammainen?

¤ Minkälaista palautetta olet saanut töistäsi?

¤ Minkälaista on hyvä ohjaus ja millainen on hyvä ohjaaja?

Haastattelin em. teemojen pohjalta yhtätoista kehitysvammaista, joista neljä työskenteli

Artilabossa Hollannissa, neljä Lieksan taidetoimintakeskuksella ja kolme Kirsikodissa

Lieksassa. Opinnäytetyössäni on laadullinen tutkimusote. Laadullinen tutkimusote soveltuu

tutkimuksiin, jossa suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina. (Hirsijärvi, Remes ja

Sajavaara 2004, 155) Tuomen ja Sarajärven (2002, 73) mukaan laadullisessa tutkimuk-

sessa paljon käytetty menetelmä on teemahaastattelu. Teemahaastattelu on myös oman

opinnäytetyöni oleellinen tiedonkeruumenetelmä. Teemahaastatteluissa haastattelija

suuntaa mielenkiintonsa tutkittavien henkilöiden omakohtaisiin kokemuksiin, joista hän
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myöhemmin tekee johtopäätöksensä. Haastattelija johdattelee teemahaastattelua etukä-

teen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten avulla. (Hirsjärvi ja

Hurme 2000, 47-48.) Valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli siihen,

mitä asiasta on jo aikaisemmin tiedetty. Teemojen sisältämät kysymykset kuitenkin vaih-

televat hyvin suuresti teemahaastattelun avoimuuden mukaan. Lisäksi uusia tarkentavia

kysymyksiä voi tehdä haastattelun edetessä. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 77–78.)

Valitsin teemahaastattelut metodikseni, koska haastattelemalla saa koottua enemmän

tietoa kuin esimerkiksi lomakkeella. En usko, että kovinkaan moni haastateltavistani olisi

pystynyt itsenäisesti vastaamaan esimerkiksi postitse lähetettyihin lomakekysymyksiin.

Haastattelut jättävät tilaa haastateltavan omille ajatuksille, kokemuksille, tuntemuksille

ja mielipiteille. Halusin nimeen omaan kuulla kehitysvammaisten omia ajatuksia heidän

itsensä kertomana. Haastattelut muodostuivatkin vapaamuotoisiksi keskusteluiksi tai-

teentekemisestä ja siihen liittyvistä asioista.

3 KEHITYSVAMMAISUUDEN MÄÄRITTELYÄ

"Mitä varten pittää olla vammasilla erilaisia nimityksiä? Me ollaan vaan erilaisia ihmisiä.

Kirjoissa lukkee, että kehitysvammainen on semmonen ja tämmönen. Kentällä on kuitenkin

eri lailla asiat. Ennen luultiin, että sitä jää vaikka 6-vuotiaan tasolle, mutta ei se pidä

paikkansa. Annetaan vaan ihmisen kokeilla ja yrittää. Aivot kehittyy ja keskittyminen

paranee koko ajan. Joka ihmisellä on puutteita, mutta vähempi ottaa vammasen pää asioi-

ta kerralla kuitenkin sisälle." Näin määritteli kehitysvammaisuutta Olavi Hietaharju

(2000), jolla itsellään on kyseinen vamma.

Käytän työssäni käsitteitä kehitysvammainen ja vammainen, vaikka kuten Riikonen (2002,

5) toteaa, ne ovat käsitteinä osittain vanhentuneita ja niihin liittyy stereotyyppisiä mieli-

kuvia. Laurila–Hakulinen huomauttaa, että ihmisten määrittely ja luokittelu on vallankäyt-

töä, joka leimaamalla vaikuttaa kohteeseen monella tavoin. On siis hyvä pitää mielessä,

että usein raja sairaan ja terveen, vammaisen ja normaalin välillä on hyvin häilyvä. (Laurila

–Hakulinen 2004, 4.)
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Englanniksi kehitysvammainen on mentally handicapped. Collins Cobuild English language

dictionary selittää sanan etymologiaa ja englantilaisen ilmaisun ”cap in hand” seuraavasti:

”If you go to someone cap in hand, you go them very humbly, because you are asking them

for something or because you are apologising for something you have done” (Collins Co-

build English language dictionary. 1994, 202.)  Sisältääkö tämä sanonta jonkunlaisen piilo-

viestin vammaisuuden olemuksesta? Pitääkö vammaisen pyydellä nöyränä anteeksi olemas-

saoloaan tai sitä, että on tehnyt jotain väärää? Sitäkö, että on syntynyt tähän maailmaan

vammaisena?

Hollannin kielessä käsite kehitysvamma, verstandelijke handikap (Verstandelijk= järjelli-

nen, älyllinen, tiedollinen. Handikap = vamma) on korvattu viime vuosina ilmiasulla verstan-

delijke beperking (beperking = rajoitus). Mielestäni ”een mens met verstandelijke beper-

kingen ”, ihminen jolla on rajoitteita ymmärryksen alueella, tai ” een mens met lichamelij-

ke beperkingen”, ihminen jolla on liikuntarajoitteita, kuulostavat hieman armollisemmalta

eikä niin tuomitsevalta kuin kehitysvammainen tai liikuntavammainen. Suoraan suomen

kielelle käännettynä termit ovat pitkiä ja teennäisiä, mutta ehkä tulevaisuudessa suomek-

sikin löytyy vammaisuudelle joku hiukan väljempi ja vähemmän leimaava ilmaisu. Joudun

siis käyttämään vammainen-sanaa, koska parempaakaan ei suomen kielellä ainakaan tois-

taiseksi löydy.

Suomessa on arviolta noin 30 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvamma ei ole

sairaus tai tauti, vaan se on vaurio tai vamma, joka haittaa jokapäiväistä selviytymistä

sitä vähemmän, mitä paremmin yhteiskunta on suunniteltu meille kaikille (Tammisto 2001).

Kehitysvammaisuutta on määritelty kautta aikojen eri tavoin, ja nykyäänkin on olemassa

monia toisistaan poikkeavia käsityksiä asiasta. Kaikille määritelmille lienee yhteistä se,

että on kyse henkilön tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavasta rajoituksesta yhdisty-

neenä keskimääräistä merkittävästi heikompiin älyllisiin suoriutumismahdollisuuksiin. Li-

säksi kehitysvammaisuuden katsotaan ilmenevän kehitysiässä. (ks. Kehitysvammaliit-

to/Virtuaalinen Erilaisen oppijan Palvelu)

Kehitysvammaisista ei voi puhua homogeenisena ryhmänä. Kehitysvammaiset ihmiset ovat

samalla tavalla yksilöllisiä kuin kaikki muutkin; jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuu-

tensa. Tammiston (2001) mukaan kasvatus, elinympäristö, elämänkokemukset ja oppiminen

vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja siihen millaisiksi ihmisiksi kasvamme. Koska kehitys-

vamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella, uusien asioiden oppiminen ja kä-
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sitteellinen ajattelu ovat kehitysvammaisille ihmisille vaikeampia kuin muille. Kehitysvam-

maisuuteen liittyy usein myös muita vammoja, kuten liikunta- ja puhevammaisuutta, näön

ja kuulon heikkoutta sekä epilepsiaa, jotka voivat myös rajoittaa itsenäistä selviytymistä.

Vammaisen ihmisen vamma ei ole hänen ainoa ominaisuutensa, vaan yksi muiden joukossa.

Vasta esteellinen ympäristö tekee vammaisuudesta poikkeavaa ja erityistä. On monia asi-

oita, joita kehitysvammaiset ihmiset oppivat samalla tavalla kuin muut. Kehitysvammaisuus

ei myöskään eliminoi lahjakkuutta, mutta valitettavasti monen lahjakkuus jää piiloon vam-

maisuuden taakse. Raija Mikkonen vakuuttaa, että kehitysvammaisissa nuorissa uinuu sel-

laisia voimia ja lahjakkuutta, että harva arvaakaan. Hän uskoo, että jokaisesta meistä

löytyy lahjoja irti päästettäväksi. ”Kunhan joku antaa kynän, pensselin tai soittimet kä-

teen ja auttaa luomisen ilon ja polun päähän. Ihminen meissä pääsee vapaaksi.” (Hynynen

2000, 12-14.) Taiteen tekeminen tai ymmärtäminen ei riipu älykkyysosamäärästä, tai siitä

kuinka paljon on lukenut, taide on meidän sisällämme. Se on osa ihmistä ja ihmisenä ole-

mista. (ks. Hämäläinen 2006, 31- 32.)

KUVA 3. Ylonka Jaspers, Taideateljee Artilabo, NL.

Mitä on lahjakkuus? Voiko kehitysvammainen olla lahjakas? Lahjakkuuden käsitettä ei ole

yleensä totuttu yhdistämään kehitysvammaisuuteen. Jääkö kehitysvammaisten lahjakkuus

piiloon heidän vammaisuutensa taakse - vai ilmeneekö lahjakkuutta joskus juuria vamman

takia? Lahjakkuutta ei voi aina määritellä selkeästi ja tarkkarajaisesti. Uusikylän mukaan

lahjakkuuden käsite on muuttuva. Se on sidoksissa aikakauteen ja kulttuuriin. Hänen mu-

kaansa on täysin mahdollista, että esimerkiksi moraalinen lahjakkuus, sosiaalinen lahjak-

kuus tai kädentaidot voivat olla tulevaisuudessa aivan eri lailla arvostettuja kuin nykyään.
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(Uusikylä 1994, 13.) Yksi tunnetuimmista ja eniten länsimaissa käytetyistä lahjakkuusmal-

leista on Renzulin lahjakkuusmalli. Sen mukaan lahjakkuuden lajeja on paljon ja jokainen

on omalla tavallaan lahjakas. Lahjakkuuden keskeisiä elementtejä ovat keskitason selvästi

ylittävä kyvykkyys, opiskelumotivaatio (tai kyky työskennellä sitkeästi ja päättäväisesti)

ja luovuus. Renzulin mukaan lahjakas käyttäytyminen heijastaa näiden kolmen pääelemen-

tin vuorovaikutusta. (Uusikylä 1994, 45-47.)

Kehitysvammaisilla esiintyy myös monenlaista haastavaa käyttäytymistä ja mielenterve-

ysongelmia. Ongelmiin löytyy monesti selkeä fysiologinen syy, mutta usein niiden taustalta

löytyy turhautumista, kommunikaation puutteellisuutta, ymmärtämisvaikeuksia, eristäyty-

neisyyttä, yksinäisyyttä, masennusta jne. Opiskelujeni aikana olen usein miettinyt, että

voisiko näitä ongelmia välttää, lieventää, poistaa tai jopa ennaltaehkäistä  luovien mene-

telmien avulla? Luovien menetelmien käyttöä ei pidä aina yhdistää terapiaan vammaisten

kohdalla. Luovia menetelmiä voi käyttää terapeuttisesti omien ajatusten ja tunteiden

ilmaisuun. Esimerkiksi kuvallinen ilmaisu, taiteen tekeminen, musiikki ja tanssi ovat aluei-

ta, joissa monet kehitysvammaiset ovat taitavia. Puhuminen tai muu kommunikointi on

monille kehitysvammaisille hankalaa, mutta esimerkiksi kuvilla he voivat kertoa paljon

sellaista, mitä puhumalla ei voi selittää.

4 TAITEEN MÄÄRITTELYÄ

4.1 Mitä taide on?

Mitä taide on ja mikä tekee jostakin asiasta taidetta? Onko taidemaailman hyväksyntä

välttämätön edellytys taiteelle? Kuinka taide määritellään vai voiko taidetta lainkaan

määritellä? Näitä kysymyksiä pohditaan edelleen yleisesti taiteesta puhuttaessa, mutta

kaikenkattavia vastauksia näihin kysymyksiin on lähes mahdotonta löytää. Kysymys taiteen

olemuksesta on kautta aikojen askarruttanut filosofeja, esteetikkoja, taidekriitikkoja,

suurta yleisöä ja myöskin taiteilijoita. Taide on niin muuttuva ja monimuotoinen ilmiö, että

sitä on lähes mahdotonta tarkkaan määritellä (ks. mm. Forsius 1974).

Taiteen tekeminen ei edellytä älyllistä pohdintaa tai syvällistä analysointia. Sen tekemi-

seen ei tarvita akateemisia valmiuksia, koulutusta tai kognitiivisia taitoja. Aholan mukaan
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taiteesta on kyse silloin, kun taiteilija ei voi rakentaa haluamaansa ilmaisua tietoisen ajat-

telun kautta, vaan hän joutuu käyttämään tietoisen ajattelun ulkopuolisia, vaikeammin

hallittavia prosesseja ilmaisun tuottamiseen. Eli jos pystymme luomaan jonkin ilmaisun

puhtaasti loogisen ajattelun ja järjen käytön avulla, kyse ei ole taiteesta. (Ahola 2006)

Taiteen ei tarvitse olla kaunista tai miellyttävää. Joskus taiteen keinoin pyritään herätte-

lemään ihmisiä tai julistamaan jotain aatetta tai sanomaa. Kaverma (2004, 84) toteaakin,

että taiteen funktio on vuosien saatossa muuttunut ja sitä on nykyään lähes mahdoton

määritellä – myös taideteoksen käsite on muuttunut. Kuitenkin taide on perinteisesti kyt-

ketty esteettisiin arvoihin. Vuorinen kutsuu esteettisen taidemääritelmän aksioomaksi

(peruslause, olettamus) seuraavaa: ”Taiteesta on kyse siellä, missä päämääränä on esteet-

tinen arvo”. (Vuorinen 1995, 13.)

Taiteen tekemisen tärkein merkitys voi olla tekemisen prosessi. Sen avulla ihminen voi

ilmaista itseään välittämättä lopputuloksesta – jos sellaista edes on tarkoitus saada aikai-

seksi. Karppisen mukaan taide ei määrity pelkästään tuotteiden ja teosten kautta, sillä

tällöin jää piiloon taiteelle ominainen tekeminen ja toimiminen, jossa esteettisellä havain-

noinnilla, mielikuvituksella, luovuudella ja ilmaisulla on keskeinen sija. Taiteeseen liittyykin

ihmisen rohkeus tuoda esiin itseään, tekemisiään ja ajatuksiaan. Näin tekeminen todellis-

tuu eli näyttäytyy myös muille. (Karppinen 2005, 62, 160.) Forsiuksen (1974) mukaan tai-

teilija ilmaisee taideteoksessaan aina sekä kokemaansa että itseään. Taidetta voi myös

tehdä yksin, pelkästään itselle, jolloin kukaan ulkopuolinen ei näe tekemisen prosessia tai

tekemisen tulosta.

KUVA 4. Raymond Wener, Taideateljee Artilabo, NL. kuva 5. Maria Rombouts, Artilabo
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Taiteen käsite on aina ollut sidoksissa aikaan ja kulttuuriin. Forsmanin mukaan taide on

heijastanut yhteisön henkisiä ja hengellisiä tarpeita kuvataiteen varhaisesta historiasta

aina tähän päivään asti. Kuvia on aina ollut olemassa, ja niitä tulee aina olemaan, koska

niiden avulla voidaan välittää sellaista tietoa, jota muut ”kielet” eivät pysty ilmaisemaan.

Eri aikakausilta ja eri kulttuureista peräisin olevien kuvien tarkastelu tarjoaa oikotien

toisenlaisten perinteiden ja ajatustapojen ymmärtämiseen, mutta se lisää myös ymmär-

rystä omaa identiteettiä kohtaan (Forsman 2004). Heimon (2002) mukaan jokaisella on

lienee jonkinlainen käsitys siitä, että on olemassa taidetta ja ei-taidetta, taiteilijoita ja

harrastajia. Mutta se, mikä näiden välinen ero itse asiassa on, ei ole mitenkään yksiselit-

teistä tai helppoa määritellä.

Koska loputtomalta tuntuva pohdinta ei ole toistaiseksi johtanut kaikkien hyväksymään

määritelmään, taidetta on helpointa määritellä toteamalla, että taidetta on se mitä tai-

teena pidetään. Niinpä jokainen ihminen voi tehdä oman johtopäätöksensä siitä, mitä on

taide ja mitä pitää taiteena.

4.2 Taidemaailman ulkopuoliset suuntaukset

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni olen useamman kerran törmännyt käsitteisiin outsider

art, ITE -kansantaide ja nykykansantaide. Outsider-taiteen kenttään kuuluu vankiloiden,

kehitysvammaisten, psyykkisesti sairaiden ja muiden jossain määrin yhteiskunnan normaa-

likäytäntöjen ulkopuolisten tekemä taide. Suomalainen nykykansantaide tunnetaan ITE-

lyhenteestä. ITE on lyhenne sanoista Itse Tehty Elämä, jolla viitataan kansantaiteen pe-

rusolemukseen (Heimo 2003). Kansainvälisesti puhutaan toisesta taiteesta (outsider art),

itseoppineiden taiteesta (self taught art) ja raa'asta taiteesta (raw art, art brut). Nyky-

kansantaiteelle on vaikea löytää selvärajaista määritelmää, niin moninaisia ja yllätykselli-

siä sen ilmenemismuodot ovat. Taidemaailman ulkopuolisuuteen liittyvät käsitteet eivät

ole edes outsider-taidemaailman omassa taidepuheessa vakiintuneita, vaan niiden merki-

tykset ja rajaukset vaihtelevat käyttöyhteyden ja puhujan kansallisuuden jne. mukaan.

(Haveri  2007)

Ovatko kehitysvammaiset sitten outsidereita? Taidearvostelija Pirjo Hämäläisen mielestä

outsider-taiteen ominaisuudet soveltuvat huonosti Suomen kehitysvammaisten taitee-
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seen. Hämäläinen toteaa, että suomalaiset kehitysvammaiset taiteilijat liikkuvat taide-

kentän äärilaidalla. ”He ovat hurmaavan omapäisiä. He ovat kosketuksessa kulttuuriin

mutta eivät piittaa siitä suuremmin.” Kehitysvammaiset taiteilijat ovat vahvasti kiinni

tässä maailmassa, eivätkä pakene, uppoa tai eksy taiteelliseen maailmaansa. Hämäläinen

löytää myös tiettyä yhteyttä outsidereiden ja kehitysvammaisten välillä. Kehitysvammais-

ten taide on välitöntä, itsenäistä ja syntyy taiteilijan omien lakien mukaan. Joskus taiteen

tekemiseen liittyy myös sisäinen pakko. (Hämäläinen 2006, 20-21.)

5 KUKA ON TAITEILIJA?

5.1 Taiteilija vai kehitysvammainen taiteilija?

Sata vuotta sitten juuri kukaan ei ollut taiteilija. Mutta onko ihmisellä nykypäivänäkään

”lupa” olla taiteilija ilman taidealan koulutusta? Kysyin haastateltaviltani, ovatko he tai-

teilijoita. Jokainen koki - asiaa lainkaan empimättä - olevansa taiteilija riippumatta siitä,

kuinka kauan ja kuinka usein he tekevät taidetta.

Taiteilijaa on aina pidetty erikoisihmisenä, taitajana (Pirtola 2004). Kaverman (2004, 86)

mukaan taiteilijoilla on lupa epäillä ja kyseenalaistaa vanhoja tuttuja asioita.

Karppinen toteaa, että taiteellisuus ja taide ovat subjektiivista, ja niitä oppii näkemällä ja

aistimalla. Tämä on jokaiselle ihmiselle mahdollista (Karppinen 2005, 63-64). Tämän hypo-

teesin mukaan jokainen ihminen voi siis kokea itsensä taiteelliseksi ja oppia tekemään

taidetta. Maaria Oikarinen kysyy TAIDE -lehdessä onko kehitysvammaisten taide vam-

maista taidetta ja onko mielisairaiden taide sairasta taidetta? Onko ammattitaiteilijoiden

taide ammattimaista taidetta? (Oikarinen 2004)

Näkyykö vammaisuus, mielisairaus tai ammattilaisuus lopputuloksesta, esimerkiksi maala-

uksesta? Entä voiko, tai saako vammainen tai mielisairas olla ammattitaiteilija? Hollanti-

laisen Taskforce Handicap en Samenleving- yhdistyksen puheenjohtaja Hannie van Lee-

uwen esittää tärkeitä kysymyksiä vammaisuudesta ja taiteentekemisestä: Mikä vaikutus

teoksen “arvoon” on sillä, onko taideteoksen tekijä vammainen vai ei? Katsotaanko vam-

maisten taidetta “erilaisten silmälasien” läpi? Onko vammaisten tekemä taide jotenkin

parempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa tai vaikuttavampaa? Arvostetaanko taiteentekijää
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pelkästään siksi, että hän on vammainen? Tuleeko taulusta kauniimpi, jos katsoja tietää

tekijän olevan sokea? (van Leeuwen H. 2006.) Tavallisesta poikkeava tapa tarkastella

maailmaa on Hämäläisen (2006, 30) mukaan etu, eikä haitta. On hullua ajatella, että ihmi-

nen ilman vammaansa olisi parempi tai oikeampi taiteilija.

KUVA 6. Kristian van Mieghem, DAME,  KUVA 7. Kristian van Mieghem, MEKKO,

Taideateljee Artilabo, NL.

On tärkeää miettiä ja herättää keskustelua siitä, kuinka paljon kehitysvammaisten taitei-

lijoiden erityispiirrettä, kehitysvammaisuutta, pitäisi korostaa, vai pitäisikö rajat hylätä

kokonaan? Kuvataiteilija Juha Sääksi toteaa: ” On hieno asia, että kehitysvammaisten

taiteesta on tullut buumi. Sitten kun buumi menee ohitse, voitaisiin tiputtaa se sana kehi-

tysvammainen siitä edestä pois. Hyvä taide toimii ilman lokerointia.” (Kinnari-Kuparinen

2004) Torholaa puolestaan kiusaa se, että viime aikojen buumissa kehitysvammaiset tai-

teilijat on kritiikissä ja keskustelussa niputettu homogeeniseksi ryhmäksi. Taiteilijoita ei

ole nähty yksilöinä vaan erityisryhmän edustajina. ”Minusta pitäisi olla taiteilijan oma

päätös, haluaako hän olla edistämässä vammaiskulttuurin tunnettavuutta ja tulla esitel-

lyksi nimenomaan kehitysvammaisena taiteilijana vai edustaa vain itseään”, Torhola sanoo.

Siihen löytyy mahdollisesti tilaa sitten, kun buumi laantuu ja kehitysvammaiset taiteilijat

eivät ole enää mikään erikoisuus. Suomessa ollaan tässä asiassa roimasti jäljessä, sillä

Keski-Euroopassa sama keskustelu on käyty jo 1940-luvulla. Torholan mukaan siellä ei

enää pohdita, voiko kehitysvammainen oikeasti olla ammattitaiteilija. Kettuki:n eli kehi-

tysvammaisten taiteilijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Ahti Isomäki puolestaan ei pidä

tavoittelemisen arvoisena sitä, että kehitysvammaiset taiteilijat pyritään sulauttamaan

muuhun taidemaailmaan. ”Minusta ei ole tarpeen tiputtaa kehitysvammaisten taiteesta
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etumääritelmää pois. Vammaisuus on olennainen osa näiden taiteilijoiden identiteettiä. Ei

sitä tarvitse piilottaa ja hävetä,” hän toteaa. (Toivanen 2004)

Vammaista taiteentekijää voidaan pitää myös kummallisuutena, joka herättää uteliaisuut-

ta ja kiinnostusta. Kalhan näkemyksen mukaan vammainen taiteilija kiehtoo meitä outona

kuriositeettina, mutta myös mahdollisuutena kurkistaa toiseuteen itsessämme. Hän puhuu

eräänlaisesta ahaa-elämyksellisestä mielikuvasta siitä, että ”kuka tahansa meistä” voi

halutessaan laittaa baskerin päähän ja ilmaista itseään, ainakin jos kykenee vapautumaan

ylenmääräisen kulttuurin ja (itse)tietoisuuden painolastista. (Kalha 2002, 37.) Kehitys-

vammaisten taide pysyy varmasti omanlaisena taiteenlajina, eikä kehitysvammaisten tai-

teilijoiden sulauttaminen muuhun taidemaailmaan ole realistinen, eikä tavoittelemisen

arvoinen asia.

Omat haastatteluni vahvistavat aikaisempaa näkemystäni siitä, että kehitysvammaisuutta

ei tarvitse erikseen korostaa taiteen yhteydessä – ellei taiteilija itse sitä halua. Vammai-

suutta ei myöskään tarvitse piilottaa tai hävetä. Vaikka kehitysvammaisuus määrittelee-

kin ihmisen identiteettiä, ei se ole hänen tärkein ominaisuutensa, eikä sitä tarvitse erik-

seen korostaa. Myös naistaiteilijat ovat joskus olleet oma erityinen ryhmänsä. Silloin mies

taiteilijana on ollut vakio ja nainen jotain vakiosta poikkeavaa. Vaikka Vincent van Goghilla

oli mielenterveysongelmia - kuten yleisesti tiedetään - ei hänen taidettaan kuitenkaan

luokitella mielisairaiden taiteeksi. Jos historian merkkihenkilöiden mielenterveysongelmia

tai vaikka autistisia piirteitä tuotaisiin esille, niin kuinka moni muu kuuluisa taiteilija, kir-

jailija, säveltäjä, tiedemies jne. ja hänen työnsä kuuluisikaan tämän määrittelyn mukaan

mielenterveysongelmaisten tai autistien taiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, keksintöi-

hin jne.?

5.2 Uskalletaanko vammaisten taiteeseen suhtautua kriittisesti?

Olen käynyt useissa kehitysvammaisten taidenäyttelyissä, katsellut teoksia kirjoissa sekä

netissä. Olen nähnyt paljon loistavia ja hienoja töitä, mutta joidenkin töiden kohdalla olen

todella miettinyt, että miksi tämä työ on pantu esille? Onko haluttu tuottaa tekijälle hy-

vää mieltä ja ehkä yritetty kannustaa -  mikä sinällään on hieno ja kaunis lähtökohta ja

varmasti hyvin tyypillinen etenkin sosiaalialan ihmisille. Olen itsekin törmännyt taideatel-
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jeessa työskennellessäni vaikeuteen siitä, että valitaanko esille ripustettaviksi tauluiksi

periaatteella ”jokaiselta jotakin” vai valitaanko todellakin vaan parhaat työt? Onkin tär-

keä miettiä, minne työt tulevat ja mikä on esillepanon tarkoitus? Yhtä tärkeää on tiedos-

taa, mistä lähtökohdista taidetta tehdään, eli onko taiteen tekeminen tekemisenä ja pro-

sessina tärkeämpää vai onko päämääränä näkyvän lopputuloksen aikaan saaminen? Nämä

kaksi lähtökohtaa eivät välttämättä sulje myöskään toisiaan pois.

allinheimon (2005) mukaan Kalhalla (2002, 35) on asiasta toisenlainen näkemys. Hänen

mielestään kehitysvammaisen taide ei voi olla huonoa tai kornia tai yhdentekevää, koska

toiseutensa myötä se asettuu automaattisesti normien ja arvoarvostelmien ulkopuolelle.

Kalha tosin ymmärtääkseni puhuu nimenomaan kehitysvammaisen taiteesta, ei muusta

vammaisten tekemästä taiteesta. Hämäläinen (2006, 33) puolestaan toteaa, että ulkopuo-

lisuudesta on myös hyötyä. Jos taiteilija ei pääse taidekentälle, häntä ei myöskään arvos-

tella samojen perusteiden mukaan kuin muita. Hän kohtaa todennäköisemmin ymmärrystä

ja lempeää kohtelua.

KUVA 8. Marcel De Bruin, Taideateljee Artilabo, NL.

Wallinheimo kirjoittaa nettiblogissaan, että on kyse kiltteysrasismista, kun kuvitellaan,

ettei vammainen taiteilija kestä kritiikkiä siinä missä vammaton. ”Kuvitellaan, että on epä-

korrektia antaa vammaiselle taiteilijalle samaa kritiikkiä kuin vammattomalle. Se on hir-

vittävän epäreilua tätä vammaista kohtaan.” Wallinheimon mukaan ”vammaistaide saa lep-

sua, kiertelevää tai täysin olematon kritiikkiä, jos siitä ylipäätään edes kirjoitetaan. Il-

man rehellistä palautetta ei ikinä päästä tilanteeseen, jossa vammaiset ammattitaiteilijat

voisivat lähteä samalta viivalta muiden kanssa.” (Wallinheimo 2005.) Tätä samanlaista

kritiikkiä kaipaa kenties taidearvosteluja muutenkin lukeva yleisö - vammaiset (ammat-
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ti)taiteilijat mukaan lukien. Voi olla, että monet kehitysvammaiset taiteilijat eivät kritii-

kistä kamalasti piittaa, eivätkä niitä juurikaan lue.

Vammaisuus ei saa olla ammattitaiteen tekemisessä tai tekijässä itsetarkoituksena. Töitä

ei pidä laittaa esille säälistä, eikä pelkästään siksi että tekijä on vammainen. Kuka uskal-

taa ”heittää ensimmäisen kiven” ja sanoa ääneen, miksi tuo taideteos ei ole hyvä, tai että

se ei ansaitsisi päästä esille. Wallinheimo (2005) korostaa, että ammattimainen vammais-

taide ei koskaan pääse irti terapeuttisen puuhastelun leimasta, jos vain ihastellaan ja

hymistellään.

6 TAITEEN MERKITYS

6.1 Taiteen sosiaalinen merkitys

Malkavaaran (2001) mukaan taiteen merkitys on perinteisesti liittynyt taiteili-

ja/vastaanottaja -ulottuvuuteen ja taiteen elämykselliseen arvoon: taide tuottaa yleisöl-

leen ainutlaatuisia elämyksiä ja rikastuttaa monin tavoin elämäämme. Tämän perinteisen

merkityksen rinnalle on noussut myös laajempi näkökulma kansalaisten oikeudesta es-

teettisesti laadukkaaseen ympäristöön. Kyseisten oikeuksien toteutumiselle pyritään

turvaamaan edellytyksiä valtioneuvoston hyväksymän arkkitehtuuripoliittisen ohjelman

avulla. Taiteen merkitys on laajentunut edelleen taiteellisen asiantuntemuksen ja taiteen

lisääntyvään käyttöön eri elämänalueilla niin nuoriso- ja koulutyössä kuin myös erilaisissa

sosiaali- ja terveysalan laitoksissa. Yhä useammin onkin alettu puhua taiteesta myös eri-

tyisen yhteisötaiteen merkityksessä. (Malkavaara 2001)

Taide ei yleensä tarvitse sanoja tullakseen ymmärretyksi (poikkeuksena kirjallisuus ym.

kielen ymmärtämistä vaativat alalajit). Musiikkia ja kuvataidetta voi jokainen tulkita

omalla tavallaan – ymmärtää tai olla ymmärtämättä, nauttia tai olla nauttimatta. Taide ei

tunne eriarvoisuutta, ja sen kautta on helppo synnyttää sosiaalista vuorovaikutusta eri-

laisten ihmisten välille. Ihmisellä on synnynnäinen tekemisen ja kokeilemisen tarve, sekä

tarve oppia tuntemaan itsensä yksilönä ja osana ryhmää. Taidetta tekemällä ihminen ky-

kenee ilmaisemaan itseään erilaisin keinoin. Hän saa välineitä itsensä ja toisten ymmärtä-

miseen ja hyväksyntään. (Taiteen merkitys 2007.) Taiteellisen laadun kysymys jää Lauri-
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la–Hakulisen mukaan taka-alalle silloin, kun taiteen tekemisen prosessin sosiaaliset ja

voimavaroja vahvistavat ulottuvuudet ovat kiinnostavampia (Laurila – Hakulinen 2004, 10).

Tässä työssäni pyrin selvittämään taiteen tekemisen sosiaalista merkitystä kehitysvam-

maisille. Haastattelujeni kautta olen pyrkinyt kartoittamaan heidän omia kokemuksia

ryhmässä työskentelystä. Itkonen (2006, 40) toteaa, että kehitysvammaiset tekevät

taidetta usein ryhmässä, mutta silti he eivät jäljittele toisia eivätkä ole kovin kiinnostu-

neita toistensa kuvista. Kuvia tehdessään he eivät ajattele kenenkään toisen taidetta,

vaan keskittyvät omaan tekemiseen – ja ovat usein tyytyväisiä lopputulokseen. Haastatte-

lemieni kehitysvammaisten mukaan yhdessä tekeminen on erittäin tärkeää, vaikka työs-

kentelyn aikana useimmat sanoivatkin keskittyvänsä työskentelyyn. Joillekin tekemisen

lomassa tapahtuva pieni rupattelu oli myös hyvin tärkeää. Kukaan haastateltavistani ei

haluaisi työskennellä pelkästään yksin.

6.2 Taide, luovuus ja  itsetunto

KUVA 9. Jack Heiskanen, RITARIKALA   KUVA 10.  J. Heiskanen, SÄRKI, Lieksan Taidetoiminta-

keskus

Jokainen meistä on luova omalla tavallaan. Se tulee viimeistään esille silloin, kun saamme

siihen mahdollisuuden, aikaa, harjoitusta ja ohjausta. Taiteen tekeminen on luovaa pro-

sessointia, jossa ihminen asettaa omaa sisintään toisten nähtäväksi. Taidetta sanotaankin

”tunteidemme tulkiksi”. Taiteen kokeminen ja tekeminen liittyy hyvin olennaisesti tunne-

elämään ja itsensä toteuttamiseen. Taide mahdollistaa ihmiselle itsensä ilmaisun monin eri

tavoin, myös ilman sanoja.
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Karppisen (2005, 129) mukaan käsityöllisen toiminnan mielekkyyden etsiminen ja löytämi-

nen on henkilökohtainen prosessi. Se liittyy identiteetin vahvistamiseen: minä osaan, minä

kykenen. Mutta laajemmin se liittyy oman elämisen laadun parantamiseen sekä elämässä

pärjäämiseen. Vähälä puolestaan toteaa, että käsityöllä on merkitystä ihmisen omakuvan

muodostumisessa ja hänen itsetuntonsa kehittymisessä; onnistuneen tuotteen tekeminen

omin käsin, työn hallinnan kokemus on itsetunnon kasvattaja. Käsityö aktivoi tekijän aja-

tustoimintaa ja antaa virikkeitä. Käsityöprosessissa on kokonaisuuden hahmottamista ja

visuaalista kuvittelua (Vähälä 2006, 12.). Vaikka Vähälä kirjoittakin käsityön tekemisestä,

mielestäni ajatusta voi verrata kaikenlaiseen käsin tekemiseen, kuten vaikka taulujen

maalaamiseen. Käsityön ja taiteen tekemistä luovina prosesseina voidaan verrata monin

paikoin toisiinsa. Karppinen (2005) viittaa väitöskirjassaan Jari Kupiaisen (2004) esittä-

mään ajatukseen tiukasta taide/käsityö –jaottelun ongelmallisuudesta: sitä ei juurikaan

esiinny länsimaisen kulttuurin ulkopuolella, jossa taide sulautuu saumattomasti yhteisön

muihin piirteisiin (Karppinen 2005, 61-62).

KUVA 11. J Heiskanen, RITARIKALA, Lieksan taidetoimintakeskus

Aikamme korostaa kognitiivisten taitojen ja ajattelun tärkeyttä. Ihatsu toteaa, että kä-

sityö koetaan helposti ajattelun vastakohdaksi ja vanhanaikaiseksi. ”Kouriintuntuvuudes-

saan käsityö palauttaa ajatukset arkiselle maaperälle, mistä ne saavat kaipaamaansa täy-

dennysravintoa ja tukevuutta”, hän toteaa. (Spåre 2002, 46) Jyväskylän työväenopiston

taide- ja taitoaineiden suunnittelijaopettaja Hannele Ollakan mielestä taide ja kädentai-

dot ovat tärkeä side oman olemassaolon ymmärtämiselle. Hänen mukaansa käsillä tekemäl-

lä voidaan ratkoa elämän pieniä ja suuria asioita. Käsin koskettamalla ja tekemällä ihminen

on alunperin ymmärtänyt maailmaa ja omaa suhdettaan siihen. Teknologia on vienyt meitä

kauemmaksi konkreettisesta maailman käsittämisestä. Ollakan mielestä nyky-

yhteiskunnassa tarvitaan monenlaista tietoa, mutta on hyvä, jos pystyy säilyttämään yh-

teyden alkuperäiseen käsittämiseen. (Rautiainen 2003)
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Karppisen (2005, 126) mukaan ihmisen maailmallisuuteen liittyy tekemisen intentio. Käsillä

tekemisen prosessi sisältää valmistettavan tuotteen lisäksi tekemisen ilon, ja tämä puo-

lestaan näkyy ihmisessä motivaationa jatkaa toiseen prosessiin. Tekemisen intentio viit-

taa käsityön merkitykseen itselle.

6.3 Taideterapia

Taidetta voi käyttää sellaisten tunteiden ilmaisemiseen, joita ei voi selittää sanoilla tai

joiden olemassaolosta ei ole aiemmin ollut tietoinen. Vihan tunne voi purkautua voimakkai-

na väreinä tai kovina ääninä, hämmennys kaoottisena kuvana tai riitasointuisena musiikki-

na. Taiteen avulla ihminen voi etsiä harmoniaa ja tasapainoa sisäiseen maailmaansa (Aho-

nen 1994, 15).

Kun vammaiset maalaavat tauluja tai osallistuvat johonkin luovaan työskentelyyn, hyvin

helposti ajatellaan, että kysymyksessä on terapia. Riikosen mukaan tämä ajattelutapa

kertoo asennoitumistavastamme vammaisuutta kohtaan. Näemme vammaiset sairaina ih-

misinä, jotka eivät sovi yhteiskunnan normeihin. Terapian avulla vammaisia yritetään nor-

malisoida. Toisaalta vammaisten on koettu tarvitsevan terapeuttisia sijaistoimintoja, kos-

ka he eivät useimmiten kykene täyspainoiseen palkkatyöhön. (Riikonen 2003, 24.)

Taideterapia on taiteen käyttöä sisäisten voimavarojen vapauttamiseksi. Sitä voidaan

käyttää hoidon tai kuntoutuksen muotona, jossa erilaisten taidemuotojen avulla tapahtu-

valla ilmaisulla ja vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys. Taideterapian tarkoituksena

ei ole luoda teknisesti korkeatasoisia taideluomuksia, eikä terapiaan osallistuvan tarvitse

olla taiteellisesti lahjakas. Taideterapiassa aktivoidaan ihmisen omat parantavat voimat

taiteellisen toiminnan avulla. Usein mielen maailma on helpommin saavutettavissa taiteen

kuin sanojen avulla. Taiteen välittämä tieto nousee Saarelaisen mukaan sisäisestä tiedos-

ta ja taideterapia stimuloi sisäisiä kokemuksia suunnaten ne ulospäin tarkasteltavaksi.

(Saarelainen 2002.) Kuvataideterapia keskittyy kuvallisen ilmaisun parantavaan vaikutuk-

seen. Kuvataideterapiassa pääasialliset työskentelytavat ovat maalaaminen, piirtäminen,

muovailu, kuvanveisto, kollaasien tekeminen eri materiaaleista jne. Kuvataideterapiassa

ihminen ilmaisee sisäistä maailmaansa kuviensa avulla. Kuva välittää erilaisia tunteita, aja-

tuksia, mielikuvia ja kysymyksiä. Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään kuvia, mu-
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siikkia, liikettä, tanssia, draamaa, runoa ja tarinankerrontaa vapauttamaan oman ilmaisun

ja luovuuden löytämistä.

Taideterapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille ja siitä hyötyy kuka tahansa, mutta erityi-

sesti siitä on apua henkisen kasvun ”apuvälineenä”, kun haluaa oppia tuntemaan itsensä

paremmin tai kun itsensä ilmaiseminen on vaikeaa. Sitä voidaan käyttää erilaisten ongel-

mien (esim. masennus, erilaiset kriisit) tai sairauksien hoitoon (esim. mielenterveysongel-

mat). Taideterapiaa voidaan käyttää myös osana sopeutumisvalmennusta. Taideterapia on

tavoitteellista – tavoitteita mietitään yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Tai-

deterapiaprosessin kesto voi vaihdella muutamasta kerrasta jopa useamman vuoden mit-

taiseen terapiaan. Varsinaista taideterapiaa voi antaa vain koulutettu terapeutti, mutta

esimerkiksi sosiaali-, kuntoutus- ja kasvatusalalla voidaan käyttää erilaisia luovan ilmaisun

muotoja terapeuttisesti eri ryhmien kanssa.

Forsiuksen mukaan kuvallisen ilmaisun ja tunne-elämän läheinen yhteys on johtanut taide-

terapian lisääntyvään käyttöön psykiatrian apuna. Monet ihmiset eivät pysty ilmaisemaan

ajatuksiaan ja tunteitaan puhumalla tai kirjoittamalla, sillä he kokevat sen liian ahdistava-

na. Näin on erityisesti niiden kohdalla, jotka ovat sairautensa vuoksi eristyneet ympäröi-

västä maailmasta. (Forsius 1974.) Pelkkä kehitysvammaisuus ei ole sairaus, ja siksi kehi-

tysvammaisten taiteentekeminen ei ole terapiaa. Kehitysvammainen voi kylläkin jostain

tietystä syystä tarvita terapiaa - aivan kuten kuka tahansa.

7  KEHITYSVAMMAISTEN KUVATAIDETOIMINTA

7.1  Kehitysvammaiset taiteentekijöinä

Kehitysvammaisten tekemä taide on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna pienimuotois-

ta ja vähän tunnettua. Suomessa kehitysvammaisten taide on tullut näkyvästi esiin vasta

tällä vuosituhannella. Eräänlaisena kehitysvammaisten taiteen esiinmarssina voidaan pitää

vuonna 2002 eripuolilla Suomea pidettyjä kehitysvammaisten taiteilijoiden näyttelyitä,

joista eniten julkisuutta sai Kiasmassa pidetty Kirsikodin ”Hännätön kissa” –näyttely. Ke-

hitysvammaisten taiteen tekemisellä tuntuu tällä hetkellä olevankin eräänlainen nousukau-

si Suomessa. Tarvaisen (2004, 22) mukaan kehitysvammaisten taiteesta on tullut erään-
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lainen buumi, joka kiinnostaa niin yleisöä, kriitikoita, kuin galleristejakin. Kehitysvammais-

ten taide ei ole vielä saavuttanut selkeää asemaa Suomen taide-elämässä. Isomäki (2005,

113) toteaa, että tässä kehityksessä Suomi on noin 20 vuotta jäljessä monia Keski-

Euroopan maita. Hämäläisen (2006, 32) mukaan taidekenttä suojelee mustasukkaisesti

itseään ja on valmis karkottamaan nopeasti vieraat sisälle pyrkijät. Kehitysvammaisia

kohtaan tunnetaan vielä sen verran ennakkoluuloja, että monikaan ammattitaiteilija ei ole

valmis hyväksymään heitä joukkoonsa.

KUVA 12. Kirsi Mikkonen, TOSCANA- KANGAS. Kirsikoti, Lieksa

Kehitysvammaisilla on eräänlainen sivustakatsojan rooli sekä yhteiskunnassa että taide-

elämässä. Laurila- Hakulinen (2004, 4)  muistuttaa, että taide kuuluu kuitenkin kaikille, ja

sen kokeminen ja tekeminen on jokaisen perusoikeus. Kehitysvammaisten taidetta pide-

tään ainakin vielä toistaiseksi marginaalitaiteena eli valtavirran ulkopuolelta tulevana tai-

teena. (vrt. Outsider Art)

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus heijastaa koko yhteiskuntamme tilaa sen jäsenten

yhdenvertaisten mahdollisuuksien osalta. Ainakaan toistaiseksi vammaiset eivät ole saa-

vuttaneet yhdenvertaista asemaa muiden taidealoilla toimivien ihmisten kanssa. Onkin

esitetty,  että asian parantamiseksi tulisi miettiä erilaisia tukikeinoja. Tällaisia tukikeino-

ja voisi olla esimerkiksi apurahojen ja avustusten korvamerkitseminen myös ei-

ammatilliselle, mutta tavoitteelliselle ja laadukkaalle taidetoiminnalle. Toisena tukikeinona

on esitetty taiteen ammattilaisten  ja vammaiskulttuurin edustajien yhteistyöhankkeita,

joissa mahdollistetaan vammaisille ihmisille työssä oppimisen prosesseja. (ks. Taide tar-

jolle, kulttuuri kaikille. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmak-

si 2006.)
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Kehitysvammaiset suhtautuvat taiteen tekemiseen yleensä melko konstailemattomasti.

Heillä ei yleensä ole tarvetta esiintyä suurena taiteilijana tai käyttäytyä erityisesti sen

vuoksi, että ovat taiteilijoita. Hämäläinen (2006, 31) toteaa, että kehitysvammaisista ei

myöskään tule ihmisiä, jotka koppavan varmasti tietävät, mitä taiteessa kuuluu olla ja

mitä ei. Heissä on tallella synnynnäinen halu tehdä kuvia, joka on valmiina puhkeamaan

kukkaan, kun siihen annetaan tilaisuus.

Kehitysvammaisten taiteen yleisilmettä voisi kuvata rennoksi ja suurpiirteiseksi. Se on

usein värikästä ja voimakasta ja hyvin usein siinä on myös huumoria mukana. Jaana Isomä-

en (2004, 26-28) mukaan kehitysvammaisten taiteessa ei juurikaan käsitellä synkkiä ai-

heita, oman elämän kriisejä tai muita vaikeita asioita – toisin kuin usein mielenterveyspo-

tilaiden töissä, joissa sairauden aiheuttamat ongelmat tulevat selkeämmin esille. Kehitys-

vammaisten taiteessa tulee ennemminkin esille elämänilo, valoisuus ja kirkkaus, joka ilme-

nee niin värienkäytössä kuin aiheissakin. Isomäen mielestä kehitysvammainen taiteilija ei

myöskään ota vaikutteita taidemuodista tai taiteilijoista tai edes vieressä maalaavan ka-

verinsa töistä tai työtavasta – ”töiden vertailu tai arvottaminen tällä tavalla on vierasta

kehitysvammaisille”. Ahti Isomäki arvelee, että kehitysvammaisista löytyy keskimääräistä

enemmän taiteellista lahjakkuutta. Hän pohtii sen mahdollisesti johtuvan siitä, että kehi-

tysvammaisten ajattelu ei ole kovin lokeroitunutta. Hänen mielestään ihmisten ajattelu

lokeroituu kouluissa. (Kaitavuori 2002, 21.) Lahjakkuustutkimuksien valossa on ehkä hiu-

kan liioiteltua väittää, että kehitysvammaisista löytyy keskimääräistä enemmän (tai vä-

hemmän) taiteellista lahjakkuutta, mutta ehkä asiaa voisi pohtia siltä kannalta, että kehi-

tysvammaisilla on keskimääräistä vähemmän estoja ja enemmän uskallusta toteuttaa tai-

teellisia impulssejaan. Ainakin taidehistorioitsija Satu Itkonen (2006, 40) toteaa, kehi-

tysvammaiset eivät ole taiteellisesti sen lahjakkaampia kuin muutkaan ihmiset, mutta kun

heille on annettu mahdollisuus taiteen tekemiseen, heidän joukostaan on löytynyt taitavia

ja omaperäisiä kuvantekijöitä.

Kehitysvammaisten taiteilijoiden töitä verrataan usein lasten töihin. Kieltämättä monia

kehitysvammaisten tekemiä piirustuksia tai maalauksia katsellessa voi niitä erehtyä luu-

lemaan lasten tekemiksi. Ahti Isomäki on kuitenkin asiasta toista mieltä. Hänen mieles-

tään kehitysvammaisten tekemissä töissä on jokin ratkaiseva ero, josta heti huomaa, että

ne eivät ole lasten tekemiä. ”Kirsikodin taiteilijoiden töissä näkyy kärsivällisyys ja pitkä-

jänteisyys, ja ne on pidemmälle työstettyjä”, hän toteaa. (Kaitavuori 2002, 16.) Hämäläi-
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sen mukaan on olennainen ero siinä, että kehitysvammaiset taiteilijat eivät ole lapsia vaan

aikuisia, joilla on tiettyjä rajoituksia. He katsovat kuitenkin maailmaa aikuisen silmin. Ke-

hitysvammaisten taiteessa voi nähdä kaikkien ikäluokkien piirteitä, joskus jopa samassa

taideteoksessa. Tottunut katsoja erottaa kuitenkin nopeasti kehitysvammaisen taiteen

lapsen tekemistä kuvista. Kehitysvammaisten taide kurkottaa kahteen suuntaan. Joskus

he päätyvät lapsenomaisiin ratkaisuihin, joskus he valitsevat keinoja, jotka ovat tyypillisiä

ammattitaiteilijoille. Toisinaan nämä kaksi asiaa tarkoittavat kylläkin lähes samaa, sillä

monet ammattitaiteilijatkin tekevät lapsenomaista taidetta. (ks. Hämäläinen 2006, 24)

Jaana Isomäki arvelee, että ehkäpä kehitysvammaisen taiteilijan etu on siinä, että ajatus

lopputuloksesta ei kahlitse häntä. Hänen mukaansa kehitysvammaista taiteilijaa ei vaivaa

ajatus siitä, minkälainen lopputuloksen pitäisi olla, onnistuukohan se ja mitä muut siitä

sanovat, ellei tämänkaltaista ajattelua hänelle opeteta. (Isomäki 2004, 24.)

Mielestäni on kadehdittavaa, kuinka tyytyväisiä monet kehitysvammaiset osaavat olla

omiin töihinsä ja kuinka he eivät yleensä vähättele omaa osaamistaan. En halua lyödä kehi-

tysvammaisiin ”happy idiot”, tai ”onnelliset, hölmöt, tietämättömät” – leimaa. Ihailen hei-

dän taitoaan nauttia omista saavutuksistaan. Vammattomat ihmiset kun usein syyllistyvät

itsensä vähättelyyn ja turhaan vaatimattomuuteen – ”vaatimattomuuden hyve” istuu lujas-

ti kulttuurissamme. Myös kehujen ja kiitosten vastaanottaminen koetaan vaikeaksi.

7.1 Ohjaajan merkitys

Kehitysvammaiset taiteilijat tarvitsevat yleensä tukea taiteen tekemiseen. Myös heidän

opettamisessa täytyy huomioida tiettyjä erityispiirteitä. Kehitysvammaiset oppivat

yleensä hitaammin ja siihen saattaa liittyä monia oppimista vaikeuttavia tekijöitä. He ei-

vät aina välttämättä hahmota tai ymmärrä mitä ympärillä tapahtuu, niinpä ohjeiden käsit-

täminen voi olla vaikeaa. Erityisesti vaikeasti vammaisten kanssa on haastavaa työskennel-

lä, mutta on tärkeää antaa heidän omalle olemiselle ja tekemiselle riittävästi aikaa ja ti-

laa. Saarisen (1992, 61) mukaan työn itsenäisyys, suunnittelu ja toteutus alusta loppuun

ovat erityisen merkityksellisiä asioita vaikeasti vammaisille, jotka lähes kaikessa toimin-

noissaan ovat muiden avusta ja läsnäolosta riippuvaisia.
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KUVA 13. Lisbeth ja Corrie, Taideateljee Artilabo, NL.

Isomäki toteaa, että Mikkonen K. & Sainio kuvailevat opettajan tärkeitä ominaisuuksia:

”Opettajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja itsehillintää, sekä luottamusta siihen, että tai-

teilija löytää ratkaisun itse. Se on tärkeintä, että ratkaisu on löydettävä itse.” (Mikkonen

& Sainio 2002, 58.)

Kirsikodin perustaja, erityisopettaja Raija Mikkonen kertoo, kuinka hänen suurimpana

hämmästykseni aiheena on ollut kehitysvammaisten ihmisten lahjakkuus ja ilmaisuvoima.

”Omat kykyni opettajana ovat rajoittuneet mahdollisuuksien luomiseen ja rinnalla kulke-

miseen. Tehtäväni on auttaa heitä vastaan tulevien ylipääsemättömien kynnysten yli. Hei-

dän kykynsä nähdä, tuntea ja ilmaista saavat minut yhä usein ymmälle. Alkuun yritin ym-

märtää ja selittää kokemaani. Olen oppinut olemaan hiljaa ja vain ihmettelemään.” (Mikko-

nen 2001.)

Keskustelin ohjaajan merkityksestä Lieksan Taidetoimintakeskuksen toiminnanohjaajan

Kikka Jelisejeffin kanssa. Hän pitää ohjaajan tärkeimpinä ominaisuuksina sosiaalisia tai-

toja, inhimillisyyttä sekä ihmisyyttä. Ohjaajan pitää toimia ilmaisun tukena taustalla, ja

olla auttamassa kehitysvammaisen oman ilmaisutavan löytämisestä. Hallinnan tarve on

syytä unohtaa ja on maltettava oltava ohjaamatta liikaa, sillä ratkaisut saattavat olla

tekijällä, uskomattoman luovalla ja uudella tavalla järjestäytyneenä, Jelisejeff toteaa.

Kehitysvammaisten ohjaajan työskentelyssä keskeisenä haasteena on auttaa ja tukea

vammaista löytämään omat luovuuden mahdollisuutensa. Hän kaipaa tukea ja rohkaisua ei

puolesta tekemistä. Taiteen tekemiselle on myös tärkeää luoda suotuisat olosuhteet, jot-
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ka syntyvät Jelisejeffin mukaan vapaasta ja innostavasta ilmapiiristä, avoimuudesta oma-

peräisille ideoille ja hyvästä vuorovaikutuksesta. Emotionaalisesti turvallinen ilmapiiri

edesauttaa vammaista löytämään omat luovuuden mahdollisuudet. Ammattilaisuus materi-

aalin ja tekniikoiden tuntemuksen suhteenkin on luonnollisesti myös tärkeää. Ennakoimat-

tomat tilanteet tuovat toimintaan vaihtelevuutta ja suotuisaa maaperää luovuuden toteu-

tumiselle. Mutta samalla kun ohjaaja toimii innostajana, hän toimii myös toiminnan kehyk-

senä. Kehitysvammaisten kanssa on helppo ohjaajankin heittäytyä kokemaan uutta. (Je-

lisejeff 2007.)

Kehitysvammaisten Arkki -yhteisöjen perustaja Jean Vanier kirjoittaa siitä, kuinka on

vaarana pitää kehitysvammaiset ihmiset taantumatilassa tekemällä heidän puolestaan liian

paljon. ”On aina helpompi työskennellä ihmisten hyväksi kuin auttaa heitä löytämään oma

ihmisarvonsa ja itseluottamuksensa, joka syntyy siitä, kun saa tehdä jotain itse. Kun me

teemme liikaa auttamatta toisia kasvamaan tai ottamaan vastuuta itsestään, emmekö me

silloin palvele itseämme? Emmekö etsi valtaa ja koroketta?” (Vanier 1986, 81.)

Mikkonen & Sainio kertovat Kirsikodin taideleireistä selkokielisessä kirjassaan Hännätön

kissa:

Opettaja katsoo. Yhdessä mietitään, toimiiko työ. Onko siinä jotain, joka ei so-

vi siihen? Onko jotain, mitä voisi lisätä? Vai joko työ on valmis? Raija sanoo,

että leirillä vallitsee aina syvä rauha. Siellä kokee luomisen iloa puhtaimmillaan.

Taidetta tehdään ilosta, sydän palaen. (Mikkonen & Sainio 2002, 55-56.)

Liialla opettamisella voi myös olla kääntöpuolensa. Isomäki (2005, 114) huomauttaa, että

jos opettaja ei kunnioita riittävästi kehitysvammaisten taiteen ominaislaatua vaan pyrkii

sen normalisointiin, menettää se omaperäisyytensä ja tuoreutensa. ”Pahimmassa tapauk-

sessa se alkaa muistuttaa keskinkertaista kansalaisopistotaidetta, jolloin siitä ei ole enää

iloa kenellekään” Isomäki jatkaa. Itse kyllä uskon, että myös keskinkertaisen kansalais-

opistotaiteen tekijä voi saada tekemisestä ja työn lopputuloksesta valtavasti tyydytystä

ja iloa.

Nykyisin kehitysvammaisille järjestetään taidealan koulutusta useassa eri paikassa Suo-

messa.
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Isomäki (2005, 114) on tyytyväinen tämänhetkiseen kehitysvammaisille tarjottavaan tai-

dekoulutukseen. Hän toteaa, että jos koulutus jatkaa näillä linjoilla, jolla se tällä hetkellä

on, voidaan sanoa, että lähivuosina Suomessa on kehitysvammaisten taidekulttuuri, joka

pystyy hyvin kilpailemaan keskieurooppalaisen kehitysvammaisten uranuurtajien kanssa.

Mielestäni ainakaan opiskelun jälkeisiä jatkopaikkoja ei valtakunnan laajuisesti ole tarjolla

kovin runsaasti. Jyväskyläänkin mahtuisi mainiosti yksi!

Kaarisillassa työskentelevä kuvataideopettaja Maija Torhola toteaa, että kaikilla kehitys-

vammaisilla taideopiskelijoilla ei tietenkään ole mahdollisuutta työllistyä taideammattei-

hin – eihän se onnistu kaikilta niin sanotuilta tavallisilta taideopiskelijoiltakaan. Itseä

kiinnostavan asian opiskelu kohottaa joka tapauksessa ihmisen elämänlaatua ja on sen

vuoksi aina arvokasta (Toivanen 2004).

KUVA 14. Jack Heiskanen, PREERIAKOIRAT,

Lieksan Taidetoimintakeskus
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8 AINEISTON  HANKINTA  JA  KÄSITTELY

8.1 Aineiston hankinta

Haastatteluaineistoni koostuu yhdentoista kehitysvammaisen taitelijan haastattelusta.

Ensimmäiset neljä haastattelua tein heinäkuussa 2006 Artilabossa, kehitysvammaisten

taideateljeessa Bredassa Hollannissa. Loput seitsemän haastattelua tein Suomessa Liek-

san Taidetoimintakeskuksessa sekä Kirsikodissa Lieksassa marraskuussa 2006. Taidetoi-

mintakeskuksella haastattelin neljää ja Kirsikodissa kolmea taiteilijaa. Haastateltavista

kuusi oli naista ja viisi miestä. Haastateltavat olivat iältään 22- 54 vuotiaita.

Kuusi haastateltavaa työskenteli taiteen parissa viitenä, neljä neljänä päivänä viikossa.

Neljä haastateltavaa oli tehnyt taidetta lapsesta lähtien, neljä haastateltavaa 8-12 vuot-

ta, kaksi ei osannut vastata kysymykseen.

Kehitysvammaisten haastatteleminen asettaa omat vaatimuksensa ja haasteensa. Kehi-

tysvammaisten puhe on joskus hyvin epäselvää ja ymmärtäminen vaikeutuu, jos ihmistä ja

hänen ajatusmaailmaansa ei tunne. Haastetta lisäsi se seikka, että tunsin vain muutaman

haastateltavan etukäteen sekä se, että tein osan haastatteluista hollannin kielellä. Hol-

lannin kieli on toinen kotikieleni, joten keskustelu hollanniksi sujuu minulta kuitenkin luon-

tevasti. Omat haastatteluteemani olivat: Psyykkinen puoli: 1) Tekijän oma kertomus, 2)

Omat taidot, 3) Ideat, ideointi ja 4) Tulevaisuus. Sosiaalinen puoli: 5) Taidetoiminnan

sosiaalinen puoli, 6) Palautteen merkitys ja 7) Ohjaus.

Haastattelun teemoja ja kysymyksiä miettiessäni jouduin miettimään hyvin tarkkaan kiel-

tä, jolla kysymykset esittäisin. Hintsala toteaa haastattelumenetelmän olevan työläs ja

vaativan haastattelukysymysten tarkkaa pohtimista erityisesti silloin, kun haastateltavina

on kehitysvammaisia henkilöitä, joiden kielellinen kompetenssi on rajoittunut. Myös vas-

taukset, joista ei tiedä onko haastateltava ymmärtänyt kysymyksen haastattelijan tar-

koittamalla tavalla ovat mielenkiintoisia. Onko kysymys yhteisen kielen puutteesta vai

jostain muusta? Tämä kysymys on toki aiheellinen mitä tahansa haastatteluja tehdessä.

(Hintsala 1994, 74.)

Tein kysymykset alun perin suomeksi, mutta käänsin ne saman tien hollanniksi. Ensimmäi-

set haastattelut tein Hollannissa. Pyrin tekemään kysymykset mahdollisimman selkokieli-
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siksi. Kysymysten kääntäminen hollanniksi asetti myös omat lisähaasteensa, sillä itse pu-

hun Belgian hollantia, eli flaamia. (Flaamin ja hollannin kielten eroa voisi verrata esimer-

kiksi suomenruotsiin ja riikinruotsiin, tai brittienglantiin ja amerikanenglantiin)  Olin etu-

käteen hiukan epävarma, ymmärtäisimmekö haastateltavieni kanssa aina toisiamme. Olisin

mielelläni testannut haastattelurunkoa etukäteen, koska minulla ei ole aikaisempaa koke-

musta haastattelujen teosta. Testihaastattelun järjestäminen ei kuitenkaan ollut mahdol-

lista Jyväskylässä, sillä tietääkseni täällä ei asu kehitysvammaisia taiteilijoita.

Artilabon taiteilijoista tiesin, ketä haluan haastatella, mutta koska Lieksan taidetoimin-

takeskuksen eli Taikkarin ja Kirsikodin taiteilijoita en tuntenut ennestään, pyysin Taikka-

rin toiminnanohjaajaa Kikka Jelisejeffiä ja Kirsikodin Raija Mikkosta arvioimaan, ketkä

heidän mielestään soveltuisivat parhaiten haastateltaviksi. Lieksan Taidetoimintakeskuk-

sella ja Kirsikodissa en lyhyen vierailun aikana ennättänyt tutustua haastateltaviini lain-

kaan etukäteen. Esittelin itseni haastateltavilleni ja kerroin miksi teen haastattelua.

Molemmissa paikoissa ohjaajat olivat kertoneet haastattelijan tulosta etukäteen, ja tu-

loani odotettiin jännityksellä. Kaikki haastateltavat suostuivat hyvin mielellään haastatte-

luun ja kaikille sopi myös se, että nauhoitin haastattelut.

KUVA 15. Frank van de Zee, Taideateljee Artilabo, NL.

Vaikka Artilabo ja sen ihmiset olivat minulle ennestään tuttuja, jännitin silti hiukan etu-

käteen haastattelun tekemistä, sillä en ollut koskaan ennen tehnyt ”virallisia ” haastatte-

luja sekä myös siksi, että tein haastattelut hollannin kielellä. Haastatteluja tehdessäni

ymmärtämisvaikeudet olivat kuitenkin aivan yhtäläisiä sekä suomen, että hollannin kielellä,

vaikka yleensä hollannin kieli asettaakin minulle lisähaasteita kehitysvammaisten kanssa

keskustellessani. Tietoisuus siitä, että haastattelut tallentuivat nauhalle, helpotti kuiten-

kin jännitystäni, sillä jos en ymmärtäisi kaikkea, voisin palata asiaan vielä jälkeenpäin.
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Hollannin kieli ei etukäteispeloistani huolimatta vaikeuttanut juurikaan varsinaista haas-

tattelua. Koin jopa, että haastateltavan kehitysvammaisuudesta puhuminen oli helpompaa

hollanniksi, sillä koen, että hollanninkielinen ilmaisu ”een mens met verstandelijke beper-

king” ei ole yhtä leimaava, kuin suomen ”kehitysvammainen”. (Ks. kehitysvammaisuuden

määritelmä edellä s. 4.) Kolme hollannissa tekemistäni haastatteluista sujui hyvin, mutta

yksi haastateltava ei kyennyt vastaamaan kysymyksiini niin, että olisin voinut hyödyntää

haastattelua työssäni. Tosin tämäkin haastateltava vastasi jokaiseen esittämääni kysy-

mykseen - useimmilla vastauksilla vaan ei ollut mitään tekemistä esittämäni kysymyksen

kanssa. Eräs Artilabon ohjaaja tuli pyynnöstäni avukseni tähän haastattelutilanteeseen,

mutta vastaaja kertoi edelleen aivan muita asioita, jotka eivät liittyneet kysymyksiini.

Kaikki muut haastattelut tein yksin ja pystyin hyödyntämään niitä aineistossani. En tiedä

johtuiko em. haastattelun epäonnistuminen siitä, että haastateltavani oli ylipäätään vaike-

asti lähestyttävissä (harjoitteluaikananikaan en saanut häneen juuri minkäänlaista kon-

taktia) vaiko siitä, juuri silloin oli huono hetki, vai että en osannut esittää kysymyksiäni

niin, että hän olisi ne ymmärtänyt - vai olivatko kysymykset ylipäänsä liian vaikeita ja

abstrakteja hänelle.

Ensimmäiseksi haastateltavakseni valitsin Artilabosta taiteilijan, jonka tunsin etukäteen

ja jonka kanssa tiesin keskustelun sujuvan helposti. Harjoitteluaikanani juttelimme paljon

ja koin että meidän välillämme ”kemiat pelaa”.  Ensimmäinen haastattelu sujui hyvin ja

haastateltavani halusi kertoa minulle paljon asioita myös haastatteluteemojeni ulkopuolel-

ta. Pyrin palauttamaan nauhalle menevän keskustelun kuitenkin varsinaiseen aiheeseen,

mikä myös onnistui. Ensimmäisen haastattelun jälkeen muiden haastattelujen tekeminen

tuntui helpommalta.

En tiennyt etukäteen enkä edelleenkään tiedä haastateltavieni tarkempia diagnooseja tai

vammaisuuden astetta. Haastattelun sujuvuudessa ja kommunikoinnissa yleensäkin oli

kuitenkin huomattavia eroja. Muutama haastateltava oli hyvin vähäpuheinen ja vastukset

olivat verkkaisia: ”hmmmm” tai ”en tiiä”. Osa haastateltavista oli puolestaan hyvin puheli-

aita, ja juttu rönsyili välillä varsinaisten teemojen ulkopuolellekin. Vastaava asia tulee

varmasti ilmi jokaisessa haastattelututkimuksessa. Muutama haastateltavista pystyi poh-

timaan hyvinkin laajasti joitakin kysymyksiä, kun taas joillekin osa kysymyksistä tuntui

olevan vaikeasti ymmärrettäviä eivätkä he vastanneet joihinkin kysymyksiin lainkaan. Ky-

symykset saattoivat olla liian vaikeita, haastateltava saattoi ujostella minua tai en osan-
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nut esittää kysymyksiä niin, että haastateltavani olisi ne todella ymmärtänyt. Voi olla,

että pidempään odottamalla haastateltavat olisivat vastanneetkin jotain. Kysyin välillä:

”Onko tämä vaikea kysymys?” Aina en saanut vastausta tähänkään kysymykseen.

 Ns. vähäpuheisten haastateltavieni kohdalla huomasin haastatteluja kuunnellessani, että

en malttanut antaa kovinkaan paljon miettimisaikaa näille verkkaisesti vastaaville, vaan

esitin melko pian lisäkysymyksiä, jos vastatusta ei pian tullut. Lisäkysymykset esitin huo-

maamattani melko johdattelevaan sävyyn, kuten ”Luuletko, että se, että olet kehitysvam-

mainen vaikuttaa siihen minkälaisia kuvia teet??”… ei vastausta ” Vai eikö sillä ole väliä?”

Johon haastateltava vastasi: ”Ei” Entä jos olisinkin kysynyt: ” Onko sillä väliä?”, olisiko

vastaus silloin ollutkin: ”On” ? Koska minulla ei ole vertailukohtaa ei-kehitysvammaisten

haastattelusta, en voi sanoa miten ns. vähäpuheisten ei-kehitysvammaisten haastattelu

olisi sujunut.

8.2 Haastattelupaikkojeni esittelyä

Opinnäytetyötäni varten haastattelin yhtätoista kehitysvammaista, joista neljä työsken-

teli Artilabossa, neljä Lieksan Taidetoimintakeskuksella ja kolme Kirsikodissa Lieksassa.

Artilabo

Artilabo on yksi hollantilaisen Amarant- nimisen kehitysvammajärjestön monista työpa-

joista. Taideateljeen lisäksi järjestöllä on oma leipomo ja sen yhteydessä oleva myymälä,

puutarha, puutyöpaja, pieni toimistopaino sekä erään toisen yhdistyksen kanssa yhteinen

teatterityöpaja. Amarant pyrkii luomaan mahdollisimman ”normaaleja” työpaikkoja kehi-

tysvammaisille ihmisille. Jokaiselle pyritään löytämään työpaikka omien taitojen ja kiin-

nostuksen mukaan. Hollannissa, kuten monessa muussakin Keski- Euroopan maassa, kehi-

tysvammaisten taidetoiminnalla on pitkät perinteet ja toiminta on hyvin järjestettyä. Eri

puolilla Hollantia on useita ammattimaisia kehitysvammaisten taideateljeita.

Artilabo sijaitsee Bredassa, Etelä-Hollannissa. Ateljeen yhteydessä toimii taidegalleria,

taidelainaamo sekä lahjatavaramyymälä. Tauluja lainataan niin yksityiseen kuin yritysten-

kin käyttöön. Artilabossa työskentelee noin kaksikymmentä taiteilijaa ja sen ohjaajatii-

miin kuuluu viisi työntekijää. Vakituisen henkilökunnan lisäksi ateljeessa käy viikoittain

ammattitaiteilijoita opettamassa eri tekniikoita (öljyväri, piirustus, valokuvaus jne.) Arti-
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labo on perustettu kymmenisen vuotta sitten. Olin Artilabossa harjoittelussa marras-

joulukuussa 2005.

KUVA 16. Artilabo

Kirsikoti,Lieksa

Kirsikoti on kuvataiteeseen erikoistunut asuin- ja työyhteisö Lieksassa. Yhteisöä ylläpitää

Kirsikoti ry. Yhdistyksen puheenjohtaja Raija Mikkonen on asunut Kirsikodissa kuuden

kehitysvammaisen taiteilijan kanssa vuodesta 1994 alkaen. Myös musiikilla ja teatteritoi-

minnalla on merkittävä asema Kirsikodin toiminnassa. Kirsikodin näyttelytoiminta on vil-

kasta ja näyttelyitä on ollut monissa eri taidemuseoissa. Kirsikodin väki on tehnyt kaksi

matkaa Toscanaan, Italiaan vuosina 2002 ja 2005. Näillä matkoilla on syntynyt lukuisia

maalauksia. Kirsikoti ja kehitysvammaisten taiteentekeminen saivat paljon valtakunnallis-

ta julkisuutta Kiasmassa pidetyllä ”Hännätön kissa” –nimisellä näyttelyllä vuonna 2002.

Kirsikodissa on meneillään kesällä 2004 aloitettu projekti, joka tähtää kehitysvammaisten

ammatti- ja harrastajataiteilijoiden kehitysedellytysten turvaamiseen. Projekti päättyy

kesällä 2007.

KUVA 17. Kirsikoti, Veranta
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Lieksan taidetoimintakeskus eli Taikkari,Lieksa

Lieksan taidetoimintakeskus on Honkalampi-säätiön toimintayksikkö, joka tarjoaa monen-

laista toimintaa kaikille taiteesta kiinnostuneille eritysryhmille, kuten kehitysvammaisille,

vajaakuntoisille ja mielenterveyskuntoutujille jotka haluavat toteuttaa itseään taiteen,

kädentaitojen ja luovien toimintojen parissa. Toimintaan osallistuvilta ei vaadita taiteel-

lista lahjakkuutta. Toiminnan lähtökohtia ovat taiteellisesta työskentelystä kiinnostuneen

ihmisen ilmaisullisen ja inhimillisen erityislaadun etsiminen ja tukeminen. Taidetoiminta-

muotoina ovat mm. erilaiset tekstiili-, kuvataide- ja paperinvalmistustekniikat. Myös

Taikkarin näyttelytoiminta on vilkasta. Taikkarin toiminta on alkanut vuonna 1992.

KUVA 18. Taikkari, Ulko-ovi

8.3 Aineiston käsittely

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineisto selkeämmäksi ja siten

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla pyritään tiivistämään aineisto

kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineistosta pyritään saamaan selkeämpää ja

mielekkäämpää, jolloin sen informaatioarvo kasvaa. (Eskola ja Suoranta 1998, 138.)

Haastattelua tehdessäni en aina ymmärtänyt kaikkea, mitä haastateltavani sanoivat (sekä

suomeksi että hollanniksi). Osittain oli kyse siitä, että en aina pysynyt mukana haastatel-

tavieni ajatuksenjuoksussa, enkä päässyt kiinni asian ytimeen. Joidenkin puhe oli hiljaista

tai epäselvää ja puhetyylin ymmärtämiseen meni oma aikansa. Ajattelin voivani jäljittää
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asian jälkikäteen nauhoja kuunnellessani, mutta välillä keskustelussa ilmeni sanoja, joita

en edes usean kuuntelukerran jälkeen ymmärtänyt. Mielestäni nämä ei kuitenkaan olleet

kokonaisuuden kannalta oleellisia. Hollanninkielisiä haastattelunauhoja kuunnellessani,

jouduin kuitenkin muutaman kerran turvautumaan äidinkielenään hollantia puhuvan mieheni

apuun, jotta ymmärtäisin asian ytimen. En litteroinut haastatteluja sanatarkasti, mutta

kirjoitin haastattelun pääpirteittäin tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmaan. Hollanninkie-

liset haastattelut käänsin suoraan suomeksi koneelle, jotta aineisto olisi mahdollisimman

yhtenäinen analysointivaiheessa. Tulostin haastattelut paperille ja poimin sieltä eri väreil-

lä teemojani koskevat ydinasiat.

Käsittelin kaikkia haastatteluja yhtenäisesti. En erotellut tai ryhmitellyt haastatteluja

paikkojen mukaan. En tuo myöskään esille hollantilaisten tai suomalaisten vastauksien

eroavaisuuksia. Yksi haastattelupaikoistani oli Artilabo Hollannissa vain siitä syystä, että

olin yhden harjoittelujakson siellä ja paikka on minulle tuttu. (Hollannissa käyn myös use-

ammin kuin Lieksassa.) Näin pienen aineiston perusteella on täysin mahdotonta ja teen-

näistä yrittää osoittaa tiettyjä eroavaisuuksia eri maiden tai kulttuurien välillä. Pikem-

minkin vastatusten erilaisuuteen vaikuttaa vastaajien verbaalisuuden erilaisuus. Haastat-

telu Hollantilaisten vastaajien kanssa (yhtä haastattelua lukuun ottamatta) sujui hyvin

jouhevasti ja haastateltavani vastasivat lähes jokaiseen kysymykseen. En pysty esittä-

mään asiaan varmaa ja selkeää syytä - kuten jo aikaisemmin mainitsin, vastaajien joukko

oli hyvin pieni (kolme hollantilaista ja seitsemän suomalaista). Voi olla, että hollantilaiset

haastateltavani olivat verbaalisesti taitavampia, mutta asiaan voi myös vaikuttaa se, että

olimme ennestään tuttuja toisillemme. Toisaalta taustalla mahdollisesti olevaa kulttuurin

vaikutusta ei pidä täysin kieltääkään. Hollantilaisia pidetään puheliaina, itsevarmoina ja

sanavalmiina ihmisinä, kun taas suomalaiset mielletään jäyhiksi, vähäpuheiseksi, hitaasti

lämpiäväksi ja heikolla itsetunnolla varustetuiksi. Ihmiset ovat kaikkialla yksilöllisiä, mut-

ta jotain tuttua näistäkin kliseistä myönnän löytäväni – ainakin silloin tällöin.
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9 KUVATAIDETOIMINNAN MIELEKKYYS KEHITYSVAM-

MAISTEN KOKEMANA

Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista katselimme haastateltavani kanssa hänen

töitään, jos mahdollista useamman vuoden ajalta. Pyysin haastateltavaani kertomaan niis-

tä, siitä kuinka ne ovat syntyneet, onko työssä ollut malli tai mistä hän on saanut idean

työhönsä jne. Keskustelimme yleisesti hetken hänen töistään. Kysyin myös jokaiselta mitä

hän nyt ajattelee kun katsoo omia töitänsä ja jos haastateltava ei osannut vastata jatkoin

kysymystä: oletko tyytyväinen omiin töihisi kun katselet niitä nyt? Jokainen heistä vasta-

si olevansa tyytyväinen, tai että tuntuu hyvältä tai mukavalta tai että ne ovat kauniita.

Jokainen koki taiteen tekemisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, sekä olevansa taitava

taiteentekijä. Lähes kaikissa haastatteluissa kävi myös ilmi se, että haastateltavani koki-

vat oppineensa ja kehittyneensä taiteen tekemisessä vuosien kuluessa.

KUVA 19. Frank van de Zee maalaa, Taideateljee Artilabo, NL.

Haastatteluissa tuli ilmi seuraavanlaisia asioita:

Mitä mietit työskennellessäsi?

Kaksi haastateltavaa kertoi pääasiassa keskittyvänsä työskentelyyn, eikä varsinaisesti

ajattelevansa mitään. Kaksi ei osannut vastata kysymykseen lainkaan. Kolme kertoi ajat-

televansa myönteisiä asioita: eräs haastateltava kuvasi ajattelevansa onnellisuutta ja

elämän kauniita asioita. ”Kauniita. Musiikista vaan pannaan päälle ja eiku ruvetaan hom-
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miin” vastasi yksi. Eräs miespuolinen haastateltava, jonka maalausten aiheina on usein

nainen, kertoi myös ajattelevansa naisia. Yksi haastateltava kertoi haluavansa herättää

keskustelua, provosoida ihmisiä ja saada heidät ajattelemaan.

Mistä saat ideoita töihisi?

Usea haastateltava sanoi saavansa ideoita kirjoista, yksi kertoi katsovansa vähän mallia

kirjoista, mutta laittavansa värit eri tavalla, yksi tekevänsä oman version muiden töistä.

Moni kertoi saavansa ideat omasta päästään, ”välillä pittää käyttää mielikuvitusta”, tar-

kensi yksi. Joillakin ideoita tuntui olevan loputtomasti. Eräs haastateltava kertoi, että

hänen päänsä on joskus niin täynnä ideoita, että saa siitä päänsärkyä. Yksi vastasi, että

”sydämestä ja onnesta pulppuaa”. Ideoita mietitään joskus öisin ja niitä toteutetaan seu-

raavana päivänä. Ideoita saatiin myös taidenäyttelyistä, ympäristöstä, tästä päivästä,

elokuvista, uutisista ja internetistä.

Katseletko muiden tekemiä töitä ja vaikuttavatko ne omiin töihisi?

Eräs haastateltava kertoi käyvänsä mielellään taidenäyttelyissä ohjaajien kanssa. Moni

kertoi oppivansa ja saavansa ideoita muiden töistä.

Satu Itkonen (2006, 40) on todennut, että kehitysvammaiset eivät jäljittele toisia eivät-

kä ole kovin kiinnostuneita toistensa kuvista, tai että kuvia tehdessään he eivät ajattele

kenenkään toisen taidetta. Jaana Isomäen mukaan kehitysvammainen taiteilija ei myös-

kään ota vaikutteita taidemuodista tai taiteilijoista tai edes vieressä maalaavan kaverinsa

töistä tai työtavasta. (Kaitavuori 2002, 21) Omien haastattelujeni pohjalta saa kuitenkin

sen vaikutelman, että kehitysvammaiset seuraavat muiden työskentelyä ja saavat ideoita

ja vaikutteita muiden töistä, esimerkiksi taidekirjoista tai taidenäyttelyistä ja näin ollen

myös muiden taiteilijoiden töistä. Moni sanoi myös oppivansa katselemalla muiden töitä.

Toisaalta moni haastateltava kertoi maalatessaan keskittyvänsä työskentelyyn niin, ettei

sillä hetkellä ajattele muuta. Kuitenkin useimmilla on työn lopputuloksesta jonkunlainen

ajatus. Ehkäpä ideat, jotka syntyvät muiden töitä katselemalla saavat kuitenkin oman

tuotoksen kautta niin eri muodon, että ulkopuolisten on vaikea tunnistaa idean alkuperää.

Myös ohjauksella on oma vaikutuksensa ideoiden syntyyn. Ohjaajan aihevalinnoilla on suuri

merkitys teosten aiheisiin. Sama ilmiö on nähtävissä niin kouluissa kuin kaikessa opetuk-

sessa.
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Kuinka tärkeää taiteentekeminen sinulle on ja mitkä muut asiat ovat tärkeitä elä-

mässäsi?

Taiteentekeminen oli kaikille haastateltaville tosi tärkeää. Eräs haastateltava jatkoi, että

on tärkeää, että pystyy tekemään kaikenlaista. Kaikki eivät osanneet nimetä mitään muita

tärkeitä asioita. Osa nimesi tärkeiksi asioiksi, sukulaiset, luonto, ympäristö, metsä, nai-

set, kirjoittaminen, kotitaloustyöt ja itsenäistyminen.

Taiteen tekemisen aloittaminen oli selkeästi vaikuttanut ainakin kahden haastateltavan

elämänlaadun paranemiseen, koska oli löytynyt alue, jossa haastateltava koki onnistuvansa

ja olevansa hyvä. Tämä tuli ilmi heidän kertoessaan lyhyesti aikaisemmasta elämäntilan-

teestaan, jolloin elämässä ei tuntunut olevan riittävästi mielekästä tekemistä. Myös mo-

nen muun kohdalla olin aistivani samaa, mutta he eivät ilmaisseet asiaa näin selkeästi.

Työskenteletkö mielelläsi muiden kanssa vai työskentelisitkö mieluummin yksin?

Ainoastaan yksi haastateltava sanoi kaipaavansa omaa rauhaa ja että hän haluaisi mie-

luummin työskennellä yksin, joten ei olisi mitään hälinää. Hän arveli, että voisi saada

enemmän ideoita, jos olisi rauhallista. Silti hän sanoi, että ”on kiva kun täällä on muita”,

(tarkoittaen työpajaa, jossa haastattelu tehtiin). Yksi haastateltava sanoi, että ei tarvit-

se muita ihmisiä ympärilleen ja että työskentelisi mielellään yksin tai muutaman ihmisen

kanssa.

Loput haastateltavat sanoivat työskentelevänsä mieluummin porukassa. Yksi haastatelta-

va sanoi, että muuten olisi hirveän hiljaista ja että maalatessa on kiva samalla vähän jutel-

la ja vaihtaa kuulumisia, muita silti häiritsemättä. Yksi sanoi töiden sujuvan paremmin

porukassa maalatessa, vaikka hän keskittyykin työntekoon eikä maalatessaan juttele mui-

den kanssa. Toinen kertoi maalaamisen olevan ”niin tarkkaa hommaa, ettei pientä virhettä

saa tulla”. Työhön pitää siis keskittyä, eikä silloin voi jutella muiden kanssa. ”Juttelemaan

kerkiää muulloin”, kertoi kolmas haastateltava. Porukassa työskentelyn hyviksi puoliksi

mainitsi eräs haastateltavista leikinlaskun ja seurustelun, vaikka kertoikin maalatessaan

keskittyvänsä itse työskentelyyn. Kaksi haastateltavaa sanoi katselevansa välillä muiden

töitä. Toinen sanoi, että on hyvä nähdä kun muut työskentelevät.

Oma kokemukseni taideateljeen työskentelyä seuratessani on se, että ihmiset keskitty-

vät työntekoon melkoisen intensiivisesti, mutta saattavat välillä jutella jotain pientä jon-

kun kanssa. Jotkut eivät keskustele työskentelyn aikana lainkaan muiden kanssa. Kuiten-
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kin yhdessä oleminen on tärkeää. Myös Mikkonen ja Sainio (2002, 55) ovat todenneet,

että monet kehitysvammaiset eivät saa tehtyä taidetta yksikseen kotona, vaan he tarvit-

sevat virikkeeksi yhdessäoloa. Muiden läsnäolo, yhdessä tekeminen luovat hyvää ilmapiiriä

ja rohkaisevat yrittämään.

Mitä mieltä olet omista taidoistasi ja minkälaista palautetta olet saanut?

Lähes kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä omiin taitoihinsa, ja kaikki olivat saaneet

hyvää palautetta töistään. Eräs haastateltava kertoi, että hänen töitä on sanottu kauniik-

si ja puoleensavetäviksi. Kukaan ei ollut saanut huonoa tai negatiivista palautetta.

Onko kehitysvammaisten taide erilaista kuin muiden ihmisten tekemä taide?

Kysymys kehitysvammaisten taiteen ja muun taiteen erilaisuudesta oli monelle haastatel-

tavalleni vaikea. Moni ei osannut vastata siihen mitään. Osa haastateltavista oli sitä miel-

tä, että kehitysvammaisten taide on erilaista, osa sanoi, että ei ole. Yksi haastateltava

totesi, että on se erilaista: ”tavalliset ihmiset tekkee sitä tavallista taidetta”. Kehitys-

vammaisten taiteen erityistä laatua hän ei kuitenkaan osannut määritellä. Toinen arveli

kädenjäljen olevan ehkä vähän erilaista. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että kehitysvam-

maisuus ei ole taiteen erilaisuutta määrittävä tekijä. ”Eri ihmisten taide on erilaista. Ke-

hitysvammaisuus ei vaikuta, taiteesta pitää tykätä. En halua, että ihmiset laittavat töihini

tai minuun kehitysvammaisuusleiman.” Toinen totesi: ” Yhdellä on enemmän mielikuvitusta,

toisella parempia muotoja.” Eräs haastateltava määritteli asian selkeästi: ”Riippuu siitä

kenellä on hyvä taide, kenellä huonompi.”

 Kysyin myös: ”Minkälaista elämäsi olisi, jos olisit kuuluisa taiteilija?” Monelle asian kuvit-

teleminen tuntui vieraalta. Yksi haastateltava pohti, että jos hän olisi kuuluisa ”ehkä

vammaiset ihmiset voisivat saada enemmän hyväksyntää yleensä yhteiskunnassa”. Toinen

vastasi, että: ”Elämä on lahja!”. Vastauksen ajattelen liittyvän hänen uskonnolliseen elä-

mänasenteeseensa, mikä tuli useamman kerran ilmi hänen vastauksissaan. Suurin osa

haastateltavista koki myös, että kehitysvammaisten taidetta arvostetaan. Eräs haasta-

teltava perusteli mielipidettään sillä, että taidelainaamo (Artilabo) toimii hyvin ja tauluja

lainataan paljon.

Vaikuttaako kehitysvammaisuus töihisi?

Myös kysymys kehitysvammaisuuden vaikutuksesta töihin tuntui monesta haastateltavas-

ta vaikealta. Lähes kaikki kysymykseen vastanneet olivat sitä mieltä, ettei se vaikuta.
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Yksi haastateltava vastasi: ”Ei vaikuta, minun pitäisi vaan uskaltaa työskennellä rohkeam-

min”. Toinen haastateltava arveli sen jonkun verran vaikuttavan: ”Joo, joskus menee vähän

älyttömyyksiin, mutta kun keskityn, niin..”

Millainen on hyvä ohjaaja tai minkälaista on hyvä ohjaus?

Moni haastateltava vastasi kysymykseen ”Millainen on hyvä ohjaaja?” ensin nimeten oman

tai omia ohjaajiaan hyviksi ohjaajiksi. Jouduin monen kohdalla tarkentamaan kysymystä ja

selventämään, että halusin löytää hyvän ohjaajan piirteitä.

Hyvää ohjaajaa määriteltiin semmoiseksi, joka tykkää työstään sekä työskennellä ryh-

mänsä kanssa. Hyvä ohjaaja osa jutella ja antaa hyviä selkeitä neuvoja. Hyvän ohjaajan

kanssa voi yhdessä miettiä työvaiheita, värejä ja työn etenemistä. Hyvän ohjaajan ominai-

suuksiin kuuluu myös hellyys, kärsivällisyys, rehellisyys, hyvä huumorintaju, ja hauskan

pitäminen. Toisaalta ohjaajalta myös odotettiin jäntevyyttä, tiukkuutta ja tarpeen vaati-

essa taitoa suuttua. Kaikki haastateltavat olivat ohjaukseen ja ohjaajiin tyytyväisiä. Eräs

haastateltava kiteytti hyvän ohjaajan määritelmän ytimekkäästi: ”Hyvästi neuvoo, että

piähän männöö.”

10 KESKEISET  TULOKSET  JA  POHDINTA

Tätä opinnäytetyötä lukiessa on tärkeä muistaa, että tämän haastattelututkimuksen tu-

lokset kertovat vain siitä, miten haastattelemani henkilöt ajattelevat ja miten he kokevat

taiteen tekemisen. Haastattelujeni perusteella ei voi tehdä yleistyksiä, eikä julistaa var-

sinaisia tutkimustuloksia. Saamani tulokset lähinnä vahvistavat teoriaosuudessani esittä-

miäni oletuksia. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava kokemattomuu-

teni haastattelijana, niinpä en välttämättä onnistunut luomaan haastattelutilanteita riit-

tävän luonteviksi, enkä saamaan esille haastateltavieni todellisia ajatuksia. Lisäksi voidaan

kysyä, kuinka oikeaan osuvia haastattelukysymykseni olivat pyrkiessäni kartoittamaan

kuvataidetoiminnan psyykkistä ja sosiaalista puolta. Huomionarvoisaa on myöskin se, että

koska kehitysvamma on vamma, joka ilmenee ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella, en ole

varma ymmärsivätkö haastateltavani kysymykseni niin kuin toivoin, tai oletin heidän ym-

märtävän  - etenkään kun en tuntenut osaa haastateltavistani entuudestaan. Kehitysvam-

maisuus asettaa myös omat rajoitteensa muistin alueelle, joten erityisesti kysymykset,

jotka koskivat menneitä asioita, saattoivat olla vaikeita juuri muistin rajoitteista johtuen.
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Vastauksiin voi myös vaikuttaa joidenkin kehitysvammaisten pyrkimys miellyttää ja myö-

täillä keskustelukumppania. Toisaalta miellyttämisenhalua voi ilmetä missä tahansa ihmis-

ten välisissä haastattelu- tai keskustelutilanteessa.

Haastateltavien kokemukset kuvataiteen tekemisestä olivat kaiken kaikkiaan hyvin posi-

tiivisia. Haastattelu vahvisti aiempaa mielikuvaani siitä, että kehitysvammaiset ovat

yleensä tyytyväisiä omiin töihinsä, eivätkä suhtaudu niihin kovin kriittisesti tai vähätellen.

Jokainen vastasi olevansa tyytyväinen omiin töihinsä, tai että tuntuu hyvältä tai mukaval-

ta katsella omia töitä ja että omat työt ovat kauniita. Kysymykseeni ”oletko tyytyväinen

töihisi?” ainoastaan yksi haastateltavistani vastasi että ”olen ja en”. Jokainen koki taiteen

tekemisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, sekä olevansa taitava taiteentekijä. Lähes

kaikissa haastatteluissa kävi myös ilmi se, että haastateltavat olivat kokeneet oppineensa

ja kehittyneensä taiteen tekemisessä vuosien kuluessa. Ideoita töihin useimmat saivat

omasta päästä tai kirjoista. Lisäksi niitä löytyi esimerkiksi ympäristöstä, jokapäiväisestä

elämästä, elokuvista tai taidenäyttelyistä.

Yhdessä tekeminen oli lähes kaikille haastateltaville erittäin tärkeää, vaikka työskentelyn

aikana useimmat sanoivatkin keskittyvänsä omaan työhönsä. Joillekin tekemisen lomassa

tapahtuva rupattelu merkitsi paljon. Kukaan haastateltavistani ei haluaisi työskennellä

pelkästään yksin. Monille jo muiden läsnäolo on tärkeää ja virikkeellistä, mutta työskente-

lyn lomassa pidettävien taukojen aikana on myös mahdollista seurustella muiden kanssa.

Jokainen haastateltava sanoi olevansa taiteilija. Omaa kehitysvammaisuutta ei mielletty

seikaksi, joka vaikuttaisi omiin töihin. Kehitysvammaisten taidetta ei myöskään mielletty

muusta taiteesta poikkeavaksi. Hyvän ohjaajan ominaisuuksiksi määriteltiin kuuluvan mm.

kärsivällisyys, keskustelutaidot ja hyvä huumorintaju. Hyvän ohjaajan kanssa voi yhdessä

pohtia oman työn työvaiheita ja värien käyttöä. Hyvä ohjaaja tykkää työstään ja ryhmä-

läisistään. Hyvä ohjaaja kykenee olemaan jäntevä ja tiukka, ja tarvittaessa jopa suuttu-

maan. Jotkut vammaiset taiteilijat eivät halua erottautua vammaistaiteilijoina, toisille

asialla ei tuntunut olevan kovinkaan paljon merkitystä.

Vaikka haastatteluistani kävi ilmi, että kehitysvammaiset taiteilijat katselevat muiden

töitä ja jopa saavat niistä vaikutteita, en lähtisi väittämään että kehitysvammaisten tai-

teilijoiden kanssa vuosia työskennelleet ohjaajat olisivat väärässä sanoessaan, että kehi-

tysvammainen taiteilija ei ota vaikutteita taidemuodista, taiteilijoista tai vieressä maa-

laavan kaverinsa töistä, tahi ole edes kiinnostunut niistä. Muiden töitä katsotaan, mutta
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ulkopuoliset vaikutteet eivät välttämättä näy omissa töissä. Oma tyyli ei muutu kovin hel-

posti.

Opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle pitkä prosessi ja suuri ponnistus. Aloitin työn

kirjoittamisen kesäkuussa 2006, heinäkuussa tein Hollannissa haastattelut ja muuten

jatkoin työtä saman vuoden elokuussa. Suomessa tapahtuneet haastattelut tein lokakuus-

sa, mutta muuta opinnäytetyöni hyväksi en ennättänyt tehdä syksyn aikana, vaikka aihe

muhikin mielessäni. Seuraavan kerran paneuduin aiheeseen tammikuussa ja helmikuussa

sain työn  päätökseen. Olen tyytyväinen, että päädyin tähän aiheeseen, sillä aiheen olen

onneksi kokenut erittäin mielenkiintoiseksi ja siksi olen jaksanut istua ahkerasti tietoko-

neen äärellä, vaikka yleensä se ei ole lempipuuhaani.  Kehitysvammaiset taiteentekijöinä

ovat alkanut kiinnostaa minua entistä enemmän!

Vammaistaiteen alalta löytyy lukuisia jatkotutkimusaiheita, sillä asiaa on tähän mennessä

tutkittu ainakin Suomessa varsin vähän. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita olisi selvit-

tää kuinka ”tavalliset” taidenäyttelyssä kävijät suhtautuvat kehitysvammaisten taitee-

seen tai kuinka ei-vammaiset taiteilijat suhtautuvat vammaisiin taiteilijoihin. Tätä työtä

tehdessäni olen muutamassa yhteydessä kuullut, että kaikki taiteilijat eivät suinkaan suh-

taudu suopeasti ajatukseen, että vammaisia aletaan tituleerata taiteilijoiksi. Erittäin

mielenkiintoiseksi aiheeksi kokisin pitkän aikavälin tutkimuksen siitä, mitä vaikutuksia

taiteen tekemisellä on kehitysvammaisen ihmisen elämään. Tai mitä yhteiskunnallisia tai

sosiaalisia vaikutuksia taiteilija-identiteetillä on kehitysvammaiselle. Useimmilla kehitys-

vammaisillahan ei ole ammattia, työtä tai minkäänlaista sosiaalisesti arvostettua asemaa.

KUVA 20. Erik Kredit, Artilabo
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Liite 1

HAASTATTELU / INTERVIEW
Ikä /Leeftijd:

Sukupuoli /Geslacht:

Kuinka kauan olet tehnyt taidetta? /Hoe lang ben je met kunst bezig?:

Kuinka usein maalaat? /Hoe dikwijls schilder jij?:

Katselemme yhdessä haastateltavan tekemiä töitä. Haastateltava kertoo mitkä

työt ovat hänelle tärkeitä ja miksi, kuinka työt ovat syntyneet jne.

We bekijken samen kunstwerken van de geinterviewde. Zij/hij vertelt welke

werken voor hem belangrijk zijn en waarom, van dewelke hij/zij zelf houdt, hoe

de werken ontstaan zijn, enz…

PSYYKKINEN PUOLI / PSYCHISCHE KANT:

1. TEKIJÄN OMA KERTOMUS: EIGEN VERHAAL VAN DE GEINTERVIEWDE

-  Mitä nyt ajattelet, kun katsot omia töitäsi?

- Wat denk jij nu wanneer jij jouw eigen werken bekijkt?

- Pidätkö enemmän viime aikoina vai aikaisemmin tehdyistä töistäsi?

- Hou ja meer van jouw nieuwere werken of van werken van vroeger ?

-  Onko sinun töitäsi ollut näyttelyissä?

Zijn jouw werken in een tentoonstelling geweest?

- Mitä ajattelet tai miltä sinusta tuntuu kun maalaat/ teet töitäsi?

- Waar denk je aan wanneer je aan het schilderen bent?

- Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässäsi?

Welke dingen zijn belangrijk voor jou in´t leven?
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- Kuinka tärkeää taiteen tekeminen /maalaaminen on sinulle?

- Hoe belangrijk is kunst maken / schilderen voor jou?

- Teetkö mielelläsi taidetta vapaa-ajallasi / haluaisitko tehdä? → mitä

- Schilder jij ook in jouw vrije tijd of doe je andere dingen die met kunst of

handvaardigheid te maken hebben? Zou je dat meer willen doen?

- - Kerro kouluaikojen kuvallisesta ilmaisusta. (Tykkäsitkö tekemisestä? Osasitko mie-

lestäsi tehdä hyviä töitä? )

- Vertel iets over jouw schooltijden, (hoe vond jij plastische kunst of beeldende

expressie toen? Kon jij toen al goed tekenen of schilderen?)

2. OMAT TAIDOT/ EIGEN WAARDIGHEIDEN

- Oletko mielestäsi taitava taiteentekijä ?

- Ben je tevreden met je kwaliteiten als kunstenaar?

- Missä muissa asioissa olet taitava?

- Heb je andere talenten die voor jou belangrijk zijn?

Onko jotain asioita, mitä et osaa (tehdä) kovin hyvin?

-  Waarin ben je niet zo goed? Welke dingen kan je niet zo goed?

→ Onko jotain, mitä haluaisit oppia? Welke dingen zou je nog willen leren?

- Onko muita taideasioita, joista olet kiinnostunut?

- Ben je geïnteresseerd in andere kunstvormen of dingen die met kunst te maken

hebben?

- Oletko mielestäsi taitelija / kutsutko itseäsi taiteilijaksi? Entä muut ihmiset?

-  Noem jij jezelf een kunstenaar? Noemen andere mensen jou een kunstenaar?

- Onko kehitysvammaisten taide erilaista kuin muiden ihmisten tekemä taide? (Jos on,

niin miten?)
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- Is kunst van mensen met een beperking anders dan kunst van ”andere mensen”?

(Hoe? op welke manier ?)

- Arvostetaanko kehitysvammaisten taidetta? (Miten se näkyy?)

-  Wordt kunst van mensen met een beperking gewaardeerd? (Waaraan zie je

dat?)

3. IDEAT/ IDEOINTI:

-     Mistä saat ideoita töihisi? Katsotko joskus mallia jostain?

- Waar vind jij inspiratie voor jouw kunst? Werk jij soms met voorbeelden of mo-

dellen?

- Katseletko mielelläsi muiden tekemiä töitä? Oppiko muiden tekemistä töistä jotain

omia töitä ajatellen?

- Maak je graag kennis met kunstwerken van andere mensen? Leer jij er iets van?

- Luuletko että se, että olet kehitysvammainen, vaikuttaa siihen millaisia kuvia teet?

- Denk je dat het effekt heeft op jouw werk of dat je andere ideeën hebt omdat

je beperkingen hebt?

4. TULEVAISUUS / PLANNEN VOOR DE TOEKOMST:

-    Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia tai unelmia sinulla on?

- Wat zijn jouw plannen of dromen voor de toekomst?

-  Onko sinusta mukava tehdä taidetta myyntiin/ ammattimaisesti?

- Hou je ervan om kunst te maken voor de verkoop?

- Minkälainen olisi sinun ”unelmateoksesi”? Onko sinulla jotain työideoita, jota haluaisit

joskus toteuttaa? Kerro…
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- Hoe zou jouw ”droomkunstwerk” er kunnen uitzien? Heb je zulke ideeën die je

ooit tot  uitvoer zou willen brengen?

- Unelmoitko olevasi joskus kuuluisa taiteilija? Minkälaista elämäsi silloin olisi?

- Zou je graag een bekende kunstenaar worden? Hoe zou je leven er dan kunnen

uitzien?

- Oma näyttely…?

- Zou je graag de kans krijgen uitsluitend je eigen werken ten toon te stellen?

- Oma ateljee…?

- Een eigen ateljee?

SOSIAALINEN PUOLI / SOSIALE KANT :

5. TAIDETOIMINNAN SOSIAALINEN PUOLI/ SOCIALE KANT VAN HET SCHIL-

DEREN:

- Työskenteletkö mieluummin yksin vai muiden seurassa?

- Vind je het leuk om met andere mensen samen te werken of zou je liever alleen

werken ?

- Mikä yhdessä / ryhmässä tekemisessä on mukavaa/ ei ole mukavaa?

- Wat vind jij er leuk / niet leuk aan om in gezelschap te werken?

- Annatko itse tekemiäsi töitä lahjaksi muille, ystäville, sukulaisille..?

- Geef jij soms jouw eigen kunstwerken kado voor andere mensen, familieleden,

vrienden..?

- Minkälaisia kommentteja olet saanut lahjojen saajilta?

- Wat voor kommentaar heb jij gekregen?
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6.PALAUTUKSEN MERKITYS/ BETEKENIS VAN RESPONS:

- Mitä sinun tekemistä töistäsi on sanottu?

-  Wat hebben andere mensen gezegd van jouw kunswerken?

- → Miltä se tuntuu?

-  Wat vind jij daarvan? Hoe voelt dat?

- Mitä luulet muiden ajattelevan töistäsi? Onko jotain, mitä haluaisit muiden sanovan

töistäsi?

- Is er iets dat jij graag zou horen van andere mensen?

- Onko joku sanonut sinun töitäsi huonoksi?

- - Heeft er ooit iemand slechte kritiek gegeven over jouw kunstwerk?

7.OHJAUS / BEGLEIDING

- Minkälainen on hyvä ohjaaja?

- Hoe moet volgens jou een goede  begeleider zijn?

- Minkälaista on hyvä ohjaus?

- Wat is goede begeleiding?

- Minkälaista ohjausta toivoisit saavasi?

- Wat soort begeleiding hoop of wens je zelf te krijgen?
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Liite 2.

Kehitysvammaisten taidetoiminta- ja opiskelupaikkoja Suo-

messa

Kettuki,Hämeenlinna

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry eli Kettuki on vuodesta 2002 asti toiminut yhdis-

tys. Vuonna 2002 perustetun Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry:n päätavoitteena on

ollut valtakunnallisen kehitysvammaisten taide-keskuksen perustaminen. KETTUKI-keskus

käynnisti toimintansa Hämeenlinnassa toukokuussa 2006. KETTUKI-keskus tukee kehi-

tysvammaisia taiteilijoita ja taiteen harrastajia, tekee kehitysvammaisten taidetta tun-

netuksi ja pyrkii kohottamaan sen arvostusta. Taidekeskus järjestää taidenäyttelyjä,

työpaja-toimintaa ja kursseja, ylläpitää omaa taidekokoelmaa, sekä toimii yhteysverkos-

tona alan toimijoiden kesken Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtaja, kuvataiteilija Ahti

Isomäki on opettanut maalausta Kirsikodin taiteilijoille vuodesta 1995.

(ks. mm. KETTUKI-keskus 2007)

Kirsikoti,Lieksa

Kirsikoti on kuvataiteeseen erikoistunut asuin- ja työyhteisö Lieksassa. Kirsikodista ker-

ron enemmän luvussa 8.2 Haastattelupaikkojeni esittely.

Lieksan taidetoimintakeskus eli Taikkari

Lieksan taidetoimintakeskus on toimintakeskus, joka tarjoaa monenlaista toimintaa tai-

teesta kiinnostuneille eritysryhmille. Myös Taikkarin toiminnasta kerron enemmän luvussa

8.2 Haastattelupaikkojeni esittely.

Kaarisilta Ry, Nastola

Kaarisilta on toiminut vuodesta 1987 alkaen erityistä tukea tarvitsevien ja laaja-alaisia

oppimisvaikeuksia omaavien nuorten aikuisten taide- ja toimintakeskuksena. Kaarisilta

tarjoaa päivätoimintaa ja kulttuurialan (musiikki ja kuvallinen ilmaisu) ammatillista koulu-

tusta erityisopetuksena. Kaarisilta on järjestänyt muusikoiden ja kuva-artesaanien kolmi-

vuotista ammatillista peruskoulutusta vuodesta 2003 lähtien. Keskeisellä sijalla opiskeli-

joiden koulutuksessa ovat kuvataiteet, musiikki, taidekäsityö, keramiikka, teatteritoimin-

ta, yleissivistävät aineet ja liikunta.
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Kuhankosken erityisammattikoulu, Laukaa

Kuhankosken erityisammattikoulu on valtion ylläpitämä ammatillinen oppilaitos, joka tar-

joaa valmentavaa koulutusta, ammattiopintoja ja lisäkoulutusta kehitysvammaisille henki-

löille. Kuhankoskella on toiminut elokuusta 2005 lähtien kuvallisen ilmaisun perustutkinto

(suuntautumisvaihtoehtona maalauksen tai grafiikan opinnot). Koulutusohjelma antaa opis-

kelijalle valmiuksia työskentelyyn ohjattuna tai itsenäisesti kuvataidealalla. Kuvallisen

ilmaisun opinnoissa opiskellaan mm. maalausta, taidegrafiikkaa, plastista sommittelua ja

taidehistoriaa sekä taide- ja ympäristökasvatusta.

Perttulan erityisammattikoulu, Hämeenlinna

Perttulan erityisammattikoulu on valtion ylläpitämä monialainen ammatillinen erityisoppi-

laitos ja ammatillisen erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskus. Oppilaitos järjestää

valmentavaa-, kuntouttavaa-, ammatillista- ja lisäkoulutusta.

Perttulassa alkoi syksyllä 2004 kuvataidepainotteinen itsenäiseen elämään ja työhön val-

mentava koulutus. Koulutuksessa keskitytään taidemaalaukseen, keramiikkaan, luovaan

toimintaan sekä itsenäisen elämän taitojen opiskeluun.

Omapolku Ry,Tampere

OmaPolku ry on erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille ihmisille suunnat-

tu omaislähtöinen palveluntuottaja. Itsenäisen elämän arkitaitojen harjoittelun ohella

pajatoiminnassa perehdytään eri itseilmaisun muotoihin, taiteen ja kädentaitojen perus-

tekniikoihin sekä tutustutaan eri materiaaleihin ja työvälineisiin.

Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitos, Tampere

Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen ovat perustaneet Kehitysvammaisten

Palvelusäätiö, OmaPolku ry ja Setlementtiyhdistys Naapuri. Vimmart on tarkoitettu eri-

tyisryhmien taideopetukseen. Oppilaitos antaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen pe-

rusopetusta. Oppilaitoksen perusajatuksena on, että jokaisella tulee olla mahdollisuus

yhdenvertaisesti saada taidekoulutusta ja tätä kautta integroitua yhteiskunnan kaikkiin

osa-alueisiin. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten oppi-

laitos on avoin myös opiskelijoille, jotka voivat olla normaalin taiteen perusopetuksen pii-

rissä.

Lisäksi ainakin Nokialla, Espoossa ja Helsingissä on kulttuuriin ja taidetoimintaan erikois-

tunut päiväkeskus.


