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Tässä opinnäytetyössä pohdittiin taiteilijan taiteilijuuden kehittymistä kahden vuoden 

ajan, kesäkuun 2019 yksityisnäyttelystä ja sitä edeltävästä prosessoinnista ja teosten te-

kemisestä tähän päivään. Samalla perehdyttiin argentiinalaisen tangon ja kehollisuuden 

sisältöihin sekä niiden ja maalaustaiteen poikkitaiteelliseen työskentelyyn. Tämän opin-

näytetyön tekijä on argentiinalaisen tangon tanssija, joka on saanut maalaamisen osaksi 

elämää tangon tanssimisen aloittamisen jälkeen, ja pitää tanssiteemaa yhtenä sisältönään 

kuvantuottamisessa. 

 

Prosessiin kuului tanssijoiden kuvaaminen ja haastattelut argentiinalaisesta tangosta, ja 

näiden prosessointi teoksiksi ensimmäiseen yksityisnäyttelyyn. Sen lisäksi kysyttiin 
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uutta teosta. Näillä reproduktioteoksilla tavoiteltiin prosessin mahdollista muutosta ja 

uusia kokemuksia ja tuntemuksia tehdä taidetta. 
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havainnointi ja tekijän kokemusmaailmasta kumpuava tieto yhdistettynä erilaisiin meto-

deihin kerätä tietoa ja yhdistää ne taiteen prosessointiin ja lopulta maalausprosessiin.  
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1  JOHDANTO 

”Ihmisruumis on olemassa, kun näkevän ja näkyvän, koskettavan ja kosketetun, silmän 

ja toisen silmän, käden ja toisen käden välillä syntyy kohtaaminen, kun aistivan ais-

teista kimpoaa kipinä ja sytyttää tulen, joka lakkaa liekehtimästä vasta, kun jokin on-

nettomuus ihmisruumiissa tuhoaa kaiken sen, mitä mikään muu onnettomuus ei olisi 

voinut saada aikaan…” (Merleau-Ponty 1964, 20.) 

 

Olen argentiinalaisen tangon tanssija. Tango on paritanssi, jonka sisään mahtuu elämä. 

Sen monimutkainen loppumaton muotokieli, paritanssista koituva läheisyys erilaisine 

tunteineen, omalla akselilla pysyminen ja itsensä kannattelu, armoton itsetutkiskelu ja 

hämmennys ovat olleet minulle niin suuria kokemuksia, että se on kantanut aiheen 

työstämiseen taiteessani. Aloitin tangon seitsemän vuotta sitten, ja siitä hetken päästä 

alkoi myös maalaustaiteen tekemisen päivittäinen tarve, joka ei ole tähän päivään men-

nessä loppunut. 

 

Ensimmäinen osio tästä opinnäytetyöstä sisältää vuonna 2019 pidetyn ensimmäisen 

yksityisnäyttelyni ”Ajattomat”, jota varten maalasin öljyväreillä 15 suurta teosta ar-

gentiinalaisen tangon tuomasta läheisyyskokemuksesta. Aineistona käytin argentiina-

laisen tangon tanssijoille tehtyjä haastatteluja, heistä otettua video- ja kuvamateriaalia, 

havainnointia ja keskustelua heidän kanssaan. Tällaiseen työhön sopi mielestäni hyvin 

autoetnografinen tutkimussuuntaus, jossa voidaan käyttää apuna haastatteluja, keskus-

teluja, erilaisia havainnoinnin keinoja kuten video- ja valokuvaa, ja se ei sulje pois 

tutkijan omaa subjektiivista kokemuksen kuvaamista. (Ellis, 1999; Ellis, Adams, & 

Bochner, 2010.) 

 

Toisena osana tässä opinnäytetyössä pohdin, mikä merkitys luovuudelle ja minun aja-

tusmaailmalle on sillä, millaisia ajatuksia ja sisältöjä omista teoksista kuulin muilta 

ihmisiltä. Päätin laajentaa tätä kehittämistyötä analyysikyselytutkimuksella kahdesta 

valitsemastani teoksesta, jotka olin maalannut ”Ajattomat” näyttelyyn. Näiden tulos-

ten perusteella maalasin kummastakin teoksesta reproduktion, uudet maalaukset uusin 

silmin ja mielin. 



 

 

Opinnäytetyöni sisältää oman taiteen prosessikuvauksia ja tuotosten analyysia, Mu-

kana on myös haastateltavien ihmisten ajatuksia ja tunteita, heidän kehollisuus ja eleet, 

sekä yli vuoden kestäneen kasvun jälkeen uusin silmin ja sydämin maalatut reproduk-

tio teokset. Näin pyrin tutkimaan omaa taiteellista tekemistäni, ja parantamaan tätä 

kautta ammattitaitoani harjoittaa maalaustaidetta. Tämän opinnäytetyön yhtenä suu-

rimpana tavoitteena pidän oman argumentoinnin syventämistä ja sitä, miten oppia 

avaamaan merkityksiä omasta taiteesta ja sen tekemisestä. Tämän koen kasvavan sillä, 

miten kehitän ja sovellan tutkimustietoa osana taiteellista prosessia. Olen ottanut haas-

teekseni myös kehittää omaa asiantuntijatyötä kuvataiteilijana.  

 

Näiden aineistojen ja tutkimisen, sekä taiteellisen työskentelyn kautta olen syventänyt 

tietämystäni ja ymmärrystä taiteilijuudesta. Minulla aukeni argentiinalaisen tangon 

aloittamisen jälkeen jotain kehossa, sillä siitä alkoi valtava tarve maalata koko ajan. 

Tämä aukeneminen tapahtui noin neljä vuotta sitten. Sitä aiemmin tiesin kuvataide-

opettajana tekniikat, ja maalasin ja piirsin itsekseni vähemmän aktiivisesti. Tämän 

vuoksi tämä teoreettinen kehittämistehtävä ollut minulle hyvin palkitseva; prosessi on 

luonut tajunnanvirtaa siitä, miten kuvataiteilijan työssä ajatusprosessi ja tutkimustyö 

on hyvin oleellinen ja tärkeä, ja miten se vaikuttaa omaan työskentelyyn. Olen saanut 

myös uutta tietoa itsestäni ja suunnasta mihin haluan itseäni kehittää, niin elämässä, 

itsessäni, kuin taiteilijanakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Argentiinalainen tango, kehollisuus ja tunneilmaisu 

Argentiinalainen tango on kuulunut elämääni sekä tanssina että musiikkina nyt seit-

semän vuotta. Sen kautta kokema maailma on ollut pysäyttävä. Suurin ja havahdutta-

vin asia on ollut tajuta, miten paljon tanssi ja kehon kieli paritanssissa voi kertoa ih-

misestä itsestään. Harjoitellessani tangoa minulle on valjennut, että ne ongelmat, joita 

kohtaan tanssijana parini kanssa, ovat olleet ongelmana myös omissa parisuhteissa. 

Kuten argentiinalaisen tangon opettajani ja maestro Pasi Lauren sanoi minulle keskus-

teltuamme aiheesta: ”Näytä minulle, miten sinä tanssit, niin minä kerron millainen sinä 

olet.” Minulle on ollut valtavan käänteentekevää harjoittaa tangoa ja tajuta tanssin 

kautta oman mielen ja kehon käyttäytymismalleja. 

 

Kehollisuus on aiheena ajankohtainen, esimerkiksi vuoden 2016 voimaan astuneessa 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kehollisuus mainitaan nyt ensimmäi-

sen kerran. Kehollisen oppimisen kautta voi oppia mm. vuorovaikutustaitoja, itsensä 

ja toisen hyväksyntää, itsetuntemusta, luovuutta ja yhteisöllisyyttä. (Leppäranta 2019; 

Anttila 2013.) 

 

Keholliset kokemukset ja niiden tunnistaminen, tiedostaminen ja sanallistaminen ovat 

merkityksellisiä, kun tarkastellaan kehon roolia tiedon muodostamisessa ja oppimi-

sessa. Kehollisista kokemuksista muovautuu meille jatkuvasti tietoa. Se on sanatonta 

tietoa, joka tulee tietoiseksi kehotuntemusten kautta suhteessa muihin ja ympäristöön. 

Liikkuvan kehon ja ympäristön vuorovaikutus on keskiössä. (Leppäranta 2019; Anttila 

2013, 33.) Kehollinen tutkimus on ei-kielellinen kokemus, jonka syntymä tapahtuu 

kehossa erilaisin aistihavainnoin. Tietoisuus tästä kokemuksesta antaa meille mahdol-

lisuuden reflektoida niitä. (Leppäranta 2019; Klemola 1998.) 

 

Tässä opinnäytetyössä nojaan ranskalaisen filosofin Maurice Marleau-Pontyn ajatusta 

ihmisestä kokonaisuutena, kehollisena, jossa ihminen rakentuu minän ja maailman vä-

lisessä suhteessa, kun keho on kaiken keskiössä. Tässä opinnäytetyössä ymmärrän ke-

hollisuuden osana tanssia, ymmärrystä ja taiteen tekemistä. Kehollisuus on nähtävissä 



 

 

eräänlaisena kivijalkana, jonka kautta sekä haastateltavat että minä havainnoijana ja 

tekijänä tarkastelemme tanssia kokemuksena.  

2.1.1 Argentiinalainen tango ja kehollisuus 

Argentiinalainen tango kuuluu paritansseihin. Liisa Kontturi-Paasikko (2012, 11) 

määrittelee paritanssin lavatansseihin ja seuratansseihin, niiden sosiaalisessa, esittä-

vässä ja kilpailtavassa muodossa. Paritanssissa keskeistä on vienti ja seuraaminen. 

Mitä pidemmälle paritanssissa päästään, sitä enemmän tanssi on vienti-seuraamistyyp-

pinen vuoropuhelu. (Kontturi-Paasikko 2012, 36-37.) 

 

Argentiinalaista tangoa tanssitaan tangomusiikkiin läheisessä otteessa.  Erilaisten jalan 

heilautusten, pyörähdysten ja käännösten takia tanssiasento on usein etäisempi kuin 

suomalaisessa tangossa. Tanssipari on oman akselinsa päällä ja jatkuva tasapainotila 

jalkojen päällä on toivottavaa. Tangomusiikki on tahtilajiltaan 4/4 tai 2/4.  (Kontturi-

Paasikko 2012, 63.) Suomalaisten mielikuvat argentiinalaisesta tangosta ovat muodos-

tuneet perinteisen sosiaalitanssin sijaan tangon esityksellisten elementtien pohjalta. 

Sosiaalitango ei niinkään näy suurelle yleisölle. (Salikoski 2012, s.7)  

 

Tanssi on kokonaisvaltaista kehon käyttöä, jossa liikutaan kahden jalan päällä. Oman 

hengityksen kuunteleminen ja vapauttaminen osaksi tanssia, oli minulle hankalaa 

aluksi. Vaikeita liikeyhdistelmiä tehdessä parin kanssa tuntui monesti, että oli riittä-

mätön ja miellyttämisen tarve ja sitä kauttariittämättömyyden tunne tuli esille usein. 

Liikeratojen harjaantuessa ja kehollisen tietoisuuden lisääntyessä myös hengitys va-

pautui, jonka jälkeen myös mahdollisuus itseilmaisuun avautui. 

Musiikilla on myös merkittävä rooli argentiinalaisen tangon tanssimisessa. 

 

Ranskalaisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisessa filosofi-

assa on ajatuksena, että asioiden ja ilmiöiden havaitsemiseen tarvitaan ruumista, ke-

hoa, koska pelkkä ajattelu ei riitä havainnointiin. (Törmä 2015, 71-79.) 

 

Marleau-Pontyn mukaan ruumiillisuuden ymmärtämisen olennaisin piirre on mahdol-

lisuus mukautua aina uudenlaiseen maailmassa olemiseen. Ruumiin kautta ihminen 



 

 

löytää luo merkityksiä, ja toteuttaa luovuuttaan. Väitöskirjassaan Oma ruumis ja ker-

ronnan kaari 2015, Terhi Törmä kertoo modernin tanssin valaisevan hyvin sitä, mitä 

Marleau-Ponty ajattelee ruumiin kyvystä ymmärtää merkityksiä. Tanssin avulla ruu-

mis ilmentää kuvitteellista maailmaa, ja sen merkitys ei ole käännettävissä sanoiksi. 

(Törmä 2015, 92-94.) 

 

Syntyessään ihmisen suhde maailmaan tapahtuu sanattomalla tasolla, josta Marleau-

Ponty käyttää käsitettä ”esiobjektiivinen”. Käsite viittaa ajatukseen, jossa ihminen on 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa jo ennen kuin tulee tietoiseksi itsestään. 

Keho on havaintojen syntypaikka. Merleau-Pontyn mukaan filosofian tärkein tehtävä 

on palata tuohon esiobjektiiviseen kokemukseen siitä, miten maailma näyttäytyy 

meille havainnoissamme. (Merleau-Ponty 2012, 43-47.) 

 

Kehon kautta ymmärrämme merkityksiä ja niiden syntymistä, ja säilömme nämä ke-

homuistiin. 

 

2.1.3 Argentiinalaisen tangon historiaa 

Tango syntyi 1800-luvun loppupuolella Etelä-Amerikan Rio de la Platan eli Hopea-

virran alueella. Buenos Airesista, Argentiinan pääkaupungista, tuli tangon erilaisien 

kulttuurien sulatusuuni. Suuren satamakaupungin kautta saapui kulttuurillisia vaikut-

teita Afrikasta, Euroopasta ja Karibialta. Tango levisi tästä tangon vanhan kaartin, 

Guardia Viejan avulla1910-luvulla Pariisin kautta Euroopan muihin suurkaupunkei-

hin. (Helin, 2019). Tangon ajateltiin olevan alaluokan säädytön huvittelutapa. Parii-

sissa tangon ajateltiin olevan avoimen eroottista, mutta tämä käsitys sai muutoksen 

ranskalaisten naisten keksinnöstä tanssia tangoa keskenään. Kirjoitettiin, että “Nämä 

tyylikkäät hyvät haltiattaret ovat loihtineet koruttoman karkeista tanssiaskelista esiin 

sirojen säärten elegantin flirtin.” Tangosta tuli myös muoti-ilmiö, tanssi loi naisille ja 

miehille tangovaatteita, jossa korseteista luovuttiin, ja tilalle tulivat halkiolliset lyhy-

emmät ja kauniisti laskeutuvat puserot. (Telle Virtanen s.19)  

 



 

 

Suomeen tango tuli tangohuuman aikaan 1913, kun Helsinkiin saapui ruotsalainen 

tanssipari esittelemään uutta muotitanssia. (Virtanen, s.20) 

 

Tango on saanut vuosikymmenten aikana erilaisia uusia tangon aikoja, näistä ensim-

mäinen osui 1920-luvulle, jolloin tangon uusi kaarti, Guardia Nueva, kehitti tangomu-

siikkia ja loi pohjaa alkavalle kulta-ajalle. 1940-luvulla oli tangon kulta-ajan huippu, 

ja 1950-luvulla tango alkoi kuihtua kykenemättä siihen hetkeen uudistumaan ajan mu-

kana. Tähän vaikutti mm. rock and roll –musiikki. 1960- ja 1970- luvut olivat tangon 

hiljaiseloa. (Helin 2020) 

 

Tango menetti merkitystään 1950-luvun myötä tanssimusiikkina, ja siitä tuli yhä 

enemmän kuuntelumusiikkia. Tanssipaikkoja suljettiin. Monet tango-orkesterit lopet-

tivat, ja tangosta tuli enemmän viihteellisempää tusina musiikkia. Kun nuori polvi ei 

enää tanssinut tangoa, siitä tuli “isoisän tanssi”. (Valkonen 2020) 

 

Vuonna 1983 argentiinalainen tango sai uuden aikakauden, johon vaikutti kaksi mer-

kittävää tapahtumaa: Argentiinaa 1976-1983 hallinnut sotilasdiktatuuri kaatui, jolloin 

maapalasi demokratiaan. Myös Pariisissa ensi-ilta tanssishow Tango argentino sai hui-

kean suosion ja alkoi kiertää lähes koko maailmaa Broadwayta myöten. (Helin) 

 

Nyt 2010- luvulla tango elää uutta kulta-aikaansa, ja on levinnyt niin laajalle, että sitä 

tanssitaan säännöllisesti Argentiinasta Norjan pohjoisperukoille asti. (Helin) On syn-

tynyt uusia milongaorkestereja, joiden pyrkimyksenä on soittaa tanssittavaa tangoa so-

siaalitanssijoille. Ohjelmisto on pääosin kultakauden levytyksistä tuttuja tangoja, 

mutta mukana on myös joitain uusia sovituksia. (Valkonen, 2020.) 

 

2.1.4 Kehon kieli tunteiden ilmaisijana 

Tangossa kommunikaatio tapahtuu keholla, jolla tuotetaan informaatiota molemmin 

puolin. Toisen kehon lähellä tunteminen, näkeminen, kuuleminen ja haistaminen ke-

hon rytmiikan kanssa tuottaa valtavan määrän sanatonta informaatiota. 

 



 

 

Rudolf Labanin kehittämässä liikeanalyysissa jokaisen henkilön liikkumisella on eri-

lainen ja luontainen tapa käyttää virtausta, tilaa, aikaa ja voimaa. Tyyli ja tapa joilla 

näitä käytetään, antavat liikkeelle voiman, muodon, rytmin ja keston. Virtaus on liik-

keelle laittava voima, ja virtaus vaatiikin antautumista tanssille. (Anttila 1994, 27-31.) 

Tila voi olla oma tai muiden kanssa jaettu, pohjallinen alue, jossa liike tapahtuu. Aika 

määrittelee liikkumisen rytmin, ja musiikki voi määrittää sykkeen. Voiman avulla 

vaihdellaan syvyyttä ja ilmaisua, ja tässä voidaan käyttää apuna mielikuvia. (Nuori 

Suomi 2010, 16-24.) Tanssi muodostuu liikkeestä ja liikkumattomuudesta, ja näiden 

kahden välisestä energiasta. (Nuori Suomi 2010, 9-11.) 

 

Todellinen tanssi virtaa suoraan sydämestä ja verisuonista pitkin sormenpäitä toiseen 

ihmiseen. Sydän räiskähtelee vapaana ja valppaana, jokainen askel on tanssi, avoin ja 

viaton. Olen ollut välillä pahoillani siitä, että tangoa seksualisoidaan suuntaan, joka 

syö mahdollisuuden olla välitön ja aito. Koen, että tango ei ole seksuaalisesti eroottista, 

vaan sensuellia. Ihmisen keho on aistikas ja seksuaalinen, mutta tämä asia on opetettu 

tukahduttamaan, ja siitä on pitkälti tehty jotain jota pitää piilottaa. Tanssiessa oman 

seksuaalisuuden piilottaminen rajoittaa ilmaisua. 

 

Sanotaan, että tanssilla (kuten myös taiteella) on parantava vaikutus. Tanssi antaa mah-

dollisuuden liittää kehollisuuden, erilaiset tuntemukset ja ilmaisun, luovuuden ja lei-

kittelyn yhteen. Tanssi antaa mahdollisuuden tuoda esille sen, mikä ihmisessä on ter-

vettä, omaa itseään, ja reflektoida omaa elämää liikkeen kautta.  

 

Itse olen kokenut, että tanssi ja nimenomaan tässä kontekstissa argentiinalainen tango, 

on tuonut elämääni iloa, herättänyt liikkumaan, tuonut syvempää kehotietoutta ja vah-

vistanut itsetuntoa monin eri tavoin. Se on tuonut jännitystä, mutta myös osaltaan myös 

purkanut sitä. Olen saanut ilmaista erilaisia tunteitani, jopa niitä huonoja. Tangoa tans-

siessa mikään tunne ei jää huomaamatta, kaikelle itsessä olevalle ja syntyvälle on tilaa 

olla tulla näkyväksi. Keho ei osaa valehdella niinkuin sanat. 

 

 



 

 

2.1.3 Liike tanssi-ilmaisussa ja maalaamisessa  

“En määrää kehoani liikkumaan taipumalla tästä ja pyörimällä tuosta. En ajattele “liik-

kuvani” ja sitten liiku. Ei. Minä olen tanssi. Sen ajatteleminen on sen tekemistä, ja sen 

tekeminen on sen ajattelemista.” - Sondra Fraleigh (Puhakainen 1998, 125.) 

 

Tanssijan syvintä olemusta on liikkeellä ilmaiseminen. Tanssi on kehon yksi luonnol-

lisemmista ilmaisukeinoista. Argentiinalaisessa tangossa on paljon vaativiakin liike-

materiaaleja, mutta ilmaisun tärkeyttä ei voi ohittaa. Argentiinalaisen tangon liikekieli 

ja sen aistiminen ovat keskeinen osa tanssimisen nautintoa. Liike, kehonkäyttö ja ais-

titajun kehittyminen sekä kinestisen kehonkuvan tarkentumisen merkitykset ovat tan-

gossa myös läsnä. (Salikoski 2012, 4.)  

 

Tällaisissa kädentaidollisissa prosesseissa on vaikea erottaa milloin käsi kuljettaa te-

kijää, ja milloin tekijä kättä. Ajattelu on se, mikä läpäisee ihmisen olemisen, tavan 

virittäytyä ja suuntautua kohteisiinsa. Kysymys on elämisestä kiinni tekemisessään. 

(Puhakainen 1998, 127.) 

 

Öljyväreillä maalaamisessa on jollain tavalla tärkeää hallita materiaalit, mutta ilmai-

sun voima on tärkeintä; vasta se saa teoksen tulemaan lähelle, koskettamaan. Maalaan 

suurimman osan ajata puhtailla öljyväreillä ilman liuottimia, enkä ole koskaan välittä-

nyt tai ollut kiinnostunut öljyvärimaalauksen säännöistä, vaikka ne hyvin osaankin. 

Tämä toki tarkoittaa suurelta osin sitä, että maalaus on tehtävä märkänä, kertamaa-

lauksena. Olen kokenut, että öljyvärit ja hiili ovat minulle sopiva materiaali ja väline 

tuoda esille omaa tunneilmaisua. Ne tuntuvat luonnollisilta, alkukantaisilta, ja käyttö-

kelpoiselta siihen, millaista jälkeä minulta tulee. Nämä materiaalit antavat minulle par-

haiten tulkinnan iloa. Käytän suuria kankaita maalauksissani, koska ne mahdollistavat 

liikkeen, kokonaisvaltaisen keholla maalaamisen. Ateljeessani kävi kuvataiteilija 

Anna Ruth, joka osuvasti ilmaisi isojen pintojen maalauksen olevan kuin tanssisi maa-

latessaan. 

 

Marleau-Pontyn mukaan taide ja etenkin maalaustaide saavat voimansa siitä, että toi-

mintaan tähtäävä ajattelu ei halua tietää mitään. Maalarilla on oikeus katsoa kaikkea 



 

 

vailla velvollisuutta. Pontyn mukaan maalarin työssä on kiihkeä pakottavuus, joka me-

nee kaiken muun edelle. Maalari lainaa maailmalle oman ruumiinsa. (Marleau-Ponty 

1964, 15-17.) ”Kun maalari on saavuttanut tietyn osaamisen ja tietämisen tason, hän 

havaitsee avanneensa uuden alueen, missä kaikki se, minkä hän on osannut ilmaista 

aikaisemmin, täytyy sanoa toisin.” Näin ollen etsimistä on jatkettava, etsimisen ja löy-

tämisen tie on loputon. Löytö onkin Marleau-Pontyn mukaan siinä, mikä panee jatka-

maan etsintää.  (Marleau-Ponty 1964, 70.) 

 

Merleau-Pontyn mukaan käsitteellisen ajattelun ja maailman välinen yhteys syntyy 

havainnon kautta. Hän kehitteli omaperäisen teorian kehon merkityksestä havain-

noissa. Hänen ajatuksensa oli, että minä olen ruumiini, ja sen kautta olen olemassa, 

sen kautta koen maailman ja elän. Ruumis on maailman kanssa dialogissa, ja tämän 

dialogin kautta maailmasta tulee merkityksellinen useilla eri tavoilla. Tästä ruumiilli-

sesta dialogista maailman kanssa syntyy suuntautumisemme ja sijoittuminen tilassa, 

seksuaaliset merkitykset ja aistikokemukset, sekä niiden merkitykset. Olemassa-

olomme luo näitä merkityksiä, joista emme ole tietoisia itsessämme. Dialogi tapahtuu 

syvällä tasolla, ja siihen ei voi vaikuttaa tietoisten päätösten kautta. Tietoisen minäni 

alla on ”esitietoinen” minä. Tämä minä on ruumis itsessään. (Pasanen 1993, 83-84.) 

 

Marleau-Pontyn mukaan maalaustaide antaa mahdollisuuden ymmärtää havaintoon 

perustava suhteemme maailmaan. Taide voi tuoda esiin alkuperäisen, paljaan ja välit-

tömän maailman. Maalaustaide voi tärkeällä tavalla täydentää yhteyttämme maail-

maan. ”Maalaus tuo esiin näkyvän ja näkymättömän, aistihavainnon ja tietoisuuden 

keskinäisen yhteyden.” (Pasanen 1993, 91.) Marleau-Ponty ei pyrkinyt kirjoituksis-

saan rakentamaan taiteen filosofiaa tai erityistä ”teoriaa”. Hänen pohdiskelunsa liitty-

vät hänen kysymyksenasetteluihinsa. (Pasanen 1993, 92.) Merleau-Ponty osoitti aisti-

van ja aistillisen, seksuaalisen ruumiin tärkeyden ihmisen hahmottaessa maailmaa it-

sellemme ja itsemme hahmottamisessa maailmassa. (Pasanen 1993, 95.) 

 

 

 

 

 



 

 

3 MENETELMÄT JA NIIDEN TEOREETTINEN TAUSTA 

3.1 Autoetnografia osana opinnäytetyötä 

Tässä opinnäytetyössäni on lähestymistapana laadullisen autoetnografian piirteitä, jota 

on laajennettu analyysikyselytutkimuksella. Laadullinen tutkimus sopii tilanteeseen, 

jossa tutkitaan henkilöiden kokemuksia ja halutaan ymmärtää käyttäytymistä ja toi-

mintaa (Räsänen 2017).  Autoetnografisella menetelmällä tarkastelen ilmiötä havain-

noimalla. Havainnointia käytetään tilanteissa, joissa ilmiöstä tai tutkittavasta asiasta ei 

ole tietoa, tai tieto siitä on vähäistä. Havainnoijan työkaluina toimivat silmät, korvat ja 

kädet. Yleensä tätä menetelmää käytetään, kun halutaan selvittää yksilön käyttäyty-

mistä tai toimintaa. (Kananen 2008, 69-71.) 

 

Opinnäytetyötäni varten olen kerännyt aineistoa kaksi vuotta sitten ajalta, kun aloitin 

tätä prosessia ja maalauksien tekemisen suunnittelua. Keräsin tietoa niin videoina, 

haastatteluina, kirjallisina haastatteluina, kuin valokuvinkin. Opinnäytetyöni ensim-

mäisessä vaiheessa haastattelin argentiinalaisen tangon tanssijoita ja otin video ja va-

lokuvamateriaalia, joita käytin sekä maalausprosessissa että tässä opinnäytetyössä. 

Toisessa osassa nyt kaksi vuotta myöhemmin, halusin saada tästä matkasta taiteellisen 

kehityskaaren näkyviin, joten lisäsin opinnäytetyön osaksi pienoisanalyysin kahdesta 

teoksestani, jotka olivat mukana 2019 taidenäyttelyssäni Sotkamossa. Näiden analyy-

sikyselyjen pohjalta tein reproduktiot kyseisistä teoksista. Näin sain opinnäytetyöhön 

eräänlaisen ammatillisen kehityksen kaaren näkyviin tämän ajan sisällä. 

 

Kun haluamme tietää ihmisten mielipiteet ja ajatukset, on luonnollista mennä keskus-

telemaan heidän kanssaan. Tässä opinnäytetyössäni aion havainnoinnin ohella myös 

keskustella tanssijoiden kanssa aiheesta. Keskustelu kuuluu strukturoimattoman haas-

tattelun piiriin, ja sisältää avoimia kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2001, 45.) Halusin tietää 

keskustelujen kautta argentiinalaisen tangon tanssijoiden mielipiteitä tangosta, sen 

tanssimisesta sekä musiikista ja tunne-elämyksistä. Haastatteluissa tai keskusteluissa 

autoetnografi pyrkii tarkkailemaan ja kyselemään. Keskeistä on, että haastattelutilan-

teessa tutkija tarkastelee itseään ja tuntemuksiaan. (Ellis, 1999.) 

 



 

 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusote on monelta osin autoetnografinen, joka on sisältä-

nyt myös kyselyn. Autoetnografia voidaan käsittää myös tutkimusmenetelmäksi, sillä 

se käyttää apunaan muun muassa haastatteluja, keskusteluja, sähköpostiviestejä, vide-

oita, valokuvia ja taideteoksia. Aineiston kerääminen ja analysointi ovat kietoutuneet 

yhteen, ja tietoinen analysointi on välttämätöntä. Autoetnografia ei sulje pois tutkijan 

ääntä, vaan pyrkii subjektiivisten kokemusten kuvaamiseen. Tämä mahdollistaa kaik-

kien aistikokemusten käyttämisen havaintojen tekemiseen. Autoetnografisessa tutki-

muksessa keskeisenä tutkimuskohteena on myös tutkijan henkilökohtaiset kokemuk-

set (Ellis 1999; Ellis, Adams & Bochner 2010.) 

 

Autoetnografia tutkii sitä yhteisöä ja kulttuuria, jossa tutkija elää ja vaikuttaa. Autoet-

nografiassa yhdistyvät etnografia ja autobiografia, pyrkimyksenään ymmärtää kulttuu-

rista kokemusta henkilökohtaisen kokemuksen analysoinnin avulla. (Ellis 2011, 1.) 

Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkija asettaa koko kehonsa aistineen ja mielensä 

ajatuksineen ja käyttää niitä tutkimuksen välineinä. (Ellis ym., 2010.) Autoetnografia 

on jaettavissa kahteen eri osaan; mielikuvia herättävään (evocative autoetnography) ja 

analyyttiseen autoetnografiaan (analytic autoetnography). Näistä mielikuvia herättävä 

on taiteellinen ja luova. Analyyttinen autoetnografia on perinteisempi ja lähempänä 

kvalitatiivista tutkimusta.  (Ellis ym., 2000.) 

 

Autoetnografinen tutkimusprosessi voi olla terapeuttinen tutkijalle itselleen, mutta 

myös yhteisölle, jossa tutkija toimii. Maalatessani tanssipareja, sain muutamalta heiltä 

palautetta siitä, että oli eheyttävää tulla osaksi maalausta ja prosessia, tulla näkyväksi. 

Tämä sama aspekti oli myös minulle tärkeässä roolissa, oli hienoa saada näyttää iältään 

vanhempien ihmisten kauneus tanssiessa, maalaamalla heistä henkilökuvia. 

3.2 Haastattelut ja havainnoinnit argentiinalaisesta tangosta 

Kuvaan tässä opinnäytetyössä visuaalisia metodeja, joita käytin tehdessä teoksia näyt-

telyyn. Näitä visuaalisia metodeja olivat valokuvaaminen ja videokuvaaminen.  Muu-

taman kerran piirsin myös havainnekuvia elävästä mallista eli tanssiparista. Kuvat ja 

videointi toimivat maalauksia suunniteltaessa ja maalatessa teosta. Osassa teoksissa 



 

 

on malli jostain kuvasta, mutta tausta pohdittuna ilman mallikuvaa. Kuvat olivat itses-

sään merkittäviä tiedonlähteitä, tanssiparit videoissa ja kuvissa antoivat informaatiota 

kasvon eleillään, kehollaan ja loivat tarinaa minulle heijastellen todellisuutta itsestään. 

Lisäksi videomateriaalit antoivat minulle mahdollisuuden käyttää aisteja myös tilan-

teissa, joissa moni asia aukeni eri tavalla. 

 

Aineistona kuvat aukaisivat autoetnografisen menetelmän kautta mahdollisuuden tark-

kailla kuvattavia tanssijoita oman kehon avulla, kinesteettisen empatian kautta. Muita 

tanssijoita katsomalla aistin oman kehoni kautta heidän mahdolliset tunteensa. Katsoin 

videoita pysäytellen välillä kuvaa, etsien kehon ja ilmeiden anatomiasta viitteitä tun-

teista. Videomateriaali osoittautui itselle hedelmällisimmäksi aineistoksi, sillä tunnis-

tin itseäni niin monesta hetkestä, ja sain teosten suunnitteluun yhteyden. Toisaalta yri-

tin asettua myös ulkopuoliseksi katsojaksi, mutta tämä oli minulle paljon haastavam-

paa, sillä näin en saanut yhteyttä sisimpääni. 

 

Tein tätä opinnäytetyötä kaksi haastattelua. Ensimmäisessä kyselin tangon merkityk-

sestä tanssijalle yleisellä ja henkilökohtaisella tasolla. Tein opinnäytetyötä sekä kes-

kustelemalla ja litteroimalla, että myös kirjallisten kysymysten ja vastausten muo-

dossa. Toisessa haastattelussa valmistelin pienoisanalyysin, jossa pyysin haastatelta-

vaa analysoimaan vuonna 2019 näyttelyssä ollutta kahta teostani aiheesta.  

 

Tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksella on suuri merkitys teemahaastatteluissa eli 

puolistrukturoiduissa haastatteluissa. Haastatteluissa tutkija etenee valittujen teemojen 

mukaisesti, ja pyrkii löytämään aiheen mukaisia merkityksiä tutkimuskysymyksillä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-88.) Osassa haastatteluja tein muistiinpanoja ja nauhoitin 

haastattelun. Litteroin ne jälkikäteen sanasta sanaan ja poimin opinnäytetyön kannalta 

olennaisia asioita muistiin. Ryhmittelin vastauksia samankaltaisuuden periaatteella.  

 

Opinnäytetyön eettisissä ratkaisuissa ja uskottavuuden kanssa pyrin noudattamaan tie-

teellisen käytännön periaatteita. Olen pyrkinyt kuvailemaan prosessin vaiheet tarkasti 

ja totuudenmukaisesti, sekä suojannut haastatteluihin osallistuvien henkilöiden ano-

nymiteetin. Tutkimuksen etiikkaan kuuluu, että siinä halutaan torjua ja ehkäistä louk-

kauksia ja epärehellisyyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150.) 



 

 

Kaikkia haastateltaviani en kuitenkaan tavoittanut henkilökohtaisesti, joten päädyin 

tilanteeseen toteuttaa myös sähköinen kyselytutkimus samoista aiheista, mitä keskus-

telujen kautta kävin läpi. Laajensin myös autoetnografista tutkimusotetta analyysiky-

selyllä opinnäytetyön toisessa vaiheessa. Sähköisellä kyselyllä on mahdollista kerätä 

tutkimusaineistoa laajasti, mutta sen heikkoutena ovat mahdollinen vastauskato ja vää-

rinymmärrysten kontrolloimattomuus. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.)  

3.3 Maalausten tekemisprosessi osana aineistoa 

Tavastani asettaa kysymyksiä haastatteluissa tuli esille tunteiden julkituomisen odotus. 

Sama odotusarvo oli itselläni myös taidetta tehdessä. Maalausten tekemisprosessi oli 

minulle haastavaa, sillä olin hypännyt ummikkona kentälle, josta en tiennyt mitään, 

mutta johon minulla oli valtava lataus. Maalata kyllä osasin, mutta en kyennyt näke-

mään sitä, mikä edessäni avautui. 

 

Kaksi vuotta sitten tekemäni maalaukset edustivat minulle läheisyyskuvia tanssivista 

parista, osaksi myös lähikuvia, joissa tunteet näkyivät. Nyt teoksia katsoessa näen jon-

kin verran tekniikkaa, vähän tunnetta, ja liikaa olettamuksia. Maalasin monta teosta 

tanssivasta parista, jonka kautta yritin hakea tunnetta kasvoilta ja värimaailmasta, 

mutta keskityin nyt katsoen liikaa anatomiaan ja tekniikkaan. Olen kuitenkin tyytyväi-

nen siihen, että palautteen mukaan kasvojen elekielestä löytyy tunne. 

 

Taiteen tekeminen ja vastaanottaminen vaativat kumpikin aikaa. Kahden vuoden pro-

sessointi on tuottanut tulosta niin, että nyt ymmärrän miten tunteen voi ja saa ilmaista 

myös niin, ettei maalaa aina olennaista, eikä täysin esittävää. Tämän ajatuksen kanssa 

haluan kasvaa lisää, vaikkei se vielä näy käytännössä. On todella haastavaa laittaa it-

sensä alttiiksi sille, että näyttää todellisen sisimpänsä teoksissaan.  



 

 

3.4 Analyysikysely opinnäytetyön lisäosana 

Ajan kuluessa lopputyön virallisesta aloituksesta, päätin toteuttaa pienoisanalyysiky-

selyn, jonka teetin viidelle henkilölle. Analyysikysely käsitteli kahta teostani näytte-

lystä Ajattomat. Olin valinnut teokset itse sen perusteella, että ne olivat toisiinsa näh-

den tarpeeksi erilaiset.  

 

Minua kiinnosti erityisesti teoksen henkilöistä välittymä tunne. Kysyin muun muassa 

sitä, miltä teoksessa “Toisaalla” vastaajat näkevät parissa sekä yhdessä että erikseen; 

millaisin tunteita heidän kasvoiltaan ja elekielestään on luettavissa. Kysyin myös sitä, 

millaisena läheisyys ilmenee katsojan mielestä tämän parin kohdalla.  

 

Teoksessa “Kuutamosonaatti” kysyin, mitä istuva nainen tuntee ja kokee tilanteessa, 

jossa on, ja millainen on hänen henkilökohtainen tarinansa. Minua kiinnosti myös, 

millaiseksi vastaaja kokee taustan merkityksen.  

 

Toteutin näin korona-aikana (COVID 19) tämän reproduktiota varten valmistelevan 

osion pelkästään kirjallisesti lähettämällä analyysikyselyn vastaajille sähköpostilla. 

Vastaajiksi valikoitui sekä tanssijoita että ei-tanssijoita. Jokainen vastaaja oli saanut 

tuotettua kirjallista sisältöä kummankin teoksen yhteyteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 OMA TAITEELLINEN PRODUKTIO AIHEESTA 

 

”Ihmisruumista, katsetta ja maalaustaidetta tutkivassa mietiskelyssä näkyvät elävän 

ihmisen katseen ja eleiden jäljet.” (Marleau-Ponty 1964, 7.) 

4.1 Taustaa 

Minulla on ollut suuria haasteita ennen argentiinalaisen tangon tanssimisen aloitta-

mista saada itsestäni ulos sitä, mitä haluaisin taiteen tekemisellä kertoa. Pinnistelin 

vuosikymmenen verran henkisen lukkoni kanssa. Se avautui, kun tango tuli maail-

maani, ja muutti sen suunnan täysin. Jotain tapahtui minussa sinä samana päivänä, kun 

kohtasin tämän tanssin, ja muutamaa hetkeä myöhemmin alkoi vimmattu maalaami-

nen. Minua alkoi kiinnostaa maalata tanssia, ja nimenomaan paritanssia. Olin aina ol-

lut hyvin kiinnostunut parisuhteista.  Tangon maailma aukaisi väylän kuvata sitä ta-

valla, joka ei ollut itsestään selvää eikä hankalaa millään tavalla. Koin, että tango on 

kuin pienoiskoossa oleva parisuhde; saman parin kanssa tanssitaan kolme tai neljä 

tanssia, ja niiden aikana koetaan alkuhämmennys, jonkinasteinen lämpeneminen yh-

teiselle matkalle, joskus väsymystä, joskus kaipuuta jatkaa.  

 

Koin myös tangon olevan kuin perhe minulle. Sain siitä valtavasti lohtua, yhteisön 

jossa on tietynlaista samankaltaisuutta, joka uskoo samaan asiaan; tässä on jotain eri-

tyislaatuista, ja tämä tekee meille paljon hyvää.  Vuosien mittaan sekä tango että tai-

demaalaus ovat jääneet pysyväksi osaksi elämää, ja tämän tien viitoittamana myös tä-

män opinnäytetyön aika tuli. 

 

Opinnäytetyön ensimmäisen vaiheen koen olevan tässäkin luvussa esitellyn tangon 

tanssijoiden haastattelut tangosta sekä jatkovaiheena näiden haastattelujen vaikutuk-

sen avaaminen ja arvioiminen omassa taiteellisessa produktiossa kuva- ja videomate-

riaalien avulla. 

 

Toisen vaiheen toteutin analyysikyselynä opinnäytetyöni myöhemmässä vaiheessa. 

 



 

 

4.2 Haastattelut ja niiden vaikutus omaan taiteelliseen produktioon 

Haastattelin kuvaamiani tangon tanssijoita kysymällä mm. mitä argentiinalainen tango 

merkitsee heille ja elämässään, mitä hyvää ja/tai huonoa tangon harrastaminen on tuo-

nut, millaista harjoittelu on, millaisia tunteita tanssi herättää, ja millaista on kuulua 

tangoyhteisöön. (Liite 1) 

 

Eräässä vastauksessa tango koettiin alussa fyysisesti ja liikkeellisesti äärettömän mie-

lenkiintoiseksi ja kiehtovaksi; ”Puhtaasti liikkeellisesti kahden ihmisen liikkuminen 

välillä samaan ja välillä eri suuntiin mutta yhdessä, ja välillä samassa mutta välillä 

eri rytmissä mutta kuitenkin synkronissa, on ollut erittäin haastavaa ja mielenkiin-

toista.” Myös muissa vastauksissa fyysisyyden aspekti tuli näkyville, ja varsinkin mie-

hille se oli tärkeä osa argentiinalaisen tangon tanssia. Toiseksi kiehtovaksi puoleksi 

nousi muutamissa vastaajissa musiikin ja liikkeen yhdistyminen, eräs vastaaja koki 

myös musiikin, niin kuin tangonkin, olevan monitasoista. Tangomusiikkikulttuurin 

koettiin olevan niin suuri asia, että pelkästään jo sen tutkimiseen ja tutustumiseen voisi 

käyttää vuosikausia. 

 

Tangon koettiin olevan tanssina intiimiä ja koskettavaa, jos niin haluaa. Parhaimmil-

laan vastaajan mielestä parin, musiikin ja liikkeen yhteys on pakahduttava kokemus.  

Toisaalta koettiin, että tango tuo erilaisia aikoja, joskus tangosta voi olla etäällä, mutta 

se on silti läheinen koska on tullut niin monelta kantilta tutuksi. Etäisyyden ei koettu 

olevan läheisyyden vastakohta, vaan syntynyt siitä. ”Läheisyys on etäisyydessä 

läsnä.”. 

 

Tangon harrastuneisuuden katsottiin tuovan pääsyn piilossa olevaan kiehtovan kult-

tuurin sisään, jonka historia on pitkä, jännittävä, koskettava, syvä ja laaja. Tämä kaikki 

pysyy piilossa niiltä, jotka eivät ole oikeasti vihkiytyneet tangon harrastamiseen. Tan-

gon katsotaan olevan hyvin henkilökohtainen asia. Sen koettiin tuoneen elämään ko-

konaisen kulttuurin, jonka ero muihin sosiaalitansseihin on merkittävä. Tango kehittää 

kehon liikekieltä muiden tanssilajien taitoa pidemmälle.  

 



 

 

Tangon harjoittelun katsottiin olevan palkitsevaa ja haastavaa, ja näiden kahden vuo-

ropuhelua sopivissa määrin. Palkitsevuuden ajateltiin syntyvän onnistumisista suh-

teessa omiin tarkoituksiin ja toiveisiin, sekä positiiviseen tanssikokemukseen. Tun-

nelma koettiin tärkeäksi, ja yhteinen harmonia, jaettu kehollis-mielellinen hetki, jossa 

on sulauduttu yhdessä musiikkiin, ja paradoksaalisesti tanssi tanssiessa katoaa. 

 

Tangon harjoittelusta sanottiin sen olevan jokaisen näköistä, ja siksi osaksi myös haas-

tavaa, kun toiselle painottuu musiikki, joillekin tekninen osaaminen ja sen opettelu, 

joillekin harjoittelu, joka suuntaa kehotietouden tutkimiseen. On myös niitä, joille 

tango on yhdessä olemista, kauniiksi pukeutumista ja partnerin etsintää. 

 

Vaarana nähtiin tangon harrastuneisuudessa sen, että tangolle antaa merkityksiä, joita 

sillä ei ole. Vastaaja koki, että jotkut saattavat odottaa tangolta sisältöä elämäänsä tai 

vastauksia kysymyksiinsä. Tangoon voi tulla pakkomielle monin eri tavoin ja meka-

nismein. Obsessiivinen ihanien tandojen (kolme tai neljä tanssia peräkkäin saman pa-

rin kanssa riippuen siitä onko tangovalssi, milonga tai tango) hakeminen, musikaali-

suus, oikein tekeminen, miellyttäminen, ja suorittaminen ovat vastaajan mielestä 

kaikki vaarallisia ja niihin on helppo heittäytyä. 

 

Tangoyhteisön katsottiin olevan koko tangon perusta. Ilman sitä ei ole toista. Yhteisö 

oli vastaajan mukaan välttämätön edellytys tangon jatkumiselle. On tärkeää, että jo-

kainen tangoon vihkiytynyt, oli se sitten aloittelija tai taitava, nuori tai vanha, intro- 

tai ekstrovertti, tuovat iloa yhteisöön.  Tangoyhteisön koettiin olevan myös kuin perhe.  

Tiiviin harrastusyhteisön koettiin muuttuneen ensin verkostoksi, joka oli ensin kansal-

linen, ja sen jälkeen kasvoi kansainväliseksi.  

 

Matka tangon parissa on avannut uusia näkökulmia tanssimiseen, kuten esimerkiksi 

esiintymisiä, ruoka- ja juomakulttuuria ja espanjan kielen opiskelua. Tangon katsotaan 

olevan kokonaisvaltainen ”vapaa-ajan elämän orientaatio”. 

 

Tunteet tanssia kohtaan vaihtelevat. Vaihtelevuus riippui siitä, kenen kanssa tanssii, 

missä ja milloin, mitä musiikkia tulee tanssiessa ja mitä on tapahtunut ennen tanssia ja 

millainen on elämäntilanne. Joidenkin kanssa nähtiin tango riemullisena ja toisten 



 

 

kanssa sentimentaalisempana. Koettiin, että ystävien kanssa tanssiessa on aina muka-

vaa, vaikka pari olisi eritasoinen.  Joskus tanssin koettiin herättävän vain vähän tai ei 

ollenkaan tunteita, ja silloin sen koettiin herättävän puolestaan enemmän ajatuksia. 

Ajatuksia olevan tanssin katsottiin olevan tylsempää ja vähemmän tyydyttävämpää 

kuin tunteille avoin tanssiminen. Vastaaja koki, että joskus yhteys tanssiessa on toiseen 

ihmiseen niin syvä ja aito, että se jättää jäljen pysyvästi. 

4.3 Oman taiteellisen produktion kuvaus 

Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä nuorten ikäihmisten tangon tanssimisesta tämä 

lopputyö, mutta päätin jossain prosessin vaiheessa jättää ikärajauksen pois. Minua 

kiehtoi tutkiessani ottamaani kuvallista aineistoa ihmisten ilmeet ja tunnelmakuvat.  

Halusin ottaa tunneaspektin syvempään käsittelyyn. 

 

Oma taiteellinen produktioni alkoi kuvaamalla, haastattelemalla ja videokuvaamalla 

malleja tangon pyörteissä. Malleja oli yhteensä 11, osa malleista olivat parisuhteessa 

keskenään, ja osa tanssipareja. Kahden teoksen kohdalla otin mallia jo olemassaole-

vasta kuvasta. Maalasin yhteensä 15 teosta öljyväreillä pellavakangaspohjille.  

 

Maalaamisen aikaan minulla ei vielä ollut erillistä työhuonetta, joten maalasin teokset 

kotini lattialla tai nostin seinälle kahden ruuvin kannateltavaksi. Kaikista teoksista tuli 

öljyväriteoksia. Jokainen tuntui alussa ihanalta uudelta matkalta tanssijan sisimpään, 

ja joka kerta jossain kohti maalausta tunsin, että jotain jäi uupumaan. Koin, että sain 

yhdellä maalauskerralla ja sen hetken intensiteetillä tehtyä paremman teoksen, kuin 

että olisin jatkanut sitä myöhemmin. Tunsin, että osasta maalauksista katosi sisin ole-

mus, ymmärrys, kun yritin tehdä sitä niin sanotusti loppuun. 

 

Kesällä 2019 valmistauduin puoli vuotta Sotkamon yksityisnäyttelyyni. Maalaamis-

prosessi oli välillä raskas, koska näyttelytila oli niin iso, ja se oli täytettävä. Loppujen 

lopuksi teoksia valmistui näyttelyyn 47, alakertaan tangoaiheisia ja yläkertaan luonto-

aiheisia teoksia. 



 

 

4.4 Näyttely ja sen arviointi 

Näyttely oli Sotkamon kunnan juryttama kesänäyttely, johon sai hakea omalla portfo-

liolla määräaikaan mennessä. Minut valittiin kesänäyttelyn taiteilijaksi kesäksi 2019, 

kesä-, ja heinäkuun ajaksi. Kesänäyttelypaikkana on vuosikausia toiminut Aatoksen 

vanha pappila. Öljyväriteoksia esittelevä näyttely sai nimekseen ”Ajattomat”. Vanhan 

pappilan alakerrassa oli tangotöitäni, ja yläkerrassa luontotöitä. Aatoksen Pappila 

paikkana on itselleni tärkeä, olen samaisen talon yläkerrassa käynyt musiikkiopiston 

pianonsoiton opintoni soitonopettaja Olli Pautolan opissa. Minulle oli suuri kunnia, 

että Sotkamon mieskuorosta 12 laulajaa johtajanaan Olli Pautola, lauloivat näyttelyn 

avajaisissa mm. tangoa. Aatoksen Pappilassa olen ollut myös kesätöissä vuonna 2000, 

Ukri Merikannon ja Reino Hietasen kesänäyttelyssä. Silloin en olisi arvannut joskus 

olevani itse pitämässä taidenäyttelyä samassa paikassa. 

 

Sotkamon kunta oli näyttelytoiminnassa vahvasti mukana auttamalla näyttelyn pysty-

tyksessä ja avajaisten järjestelyssä. Avajaisissa oli väkeä noin 60 ihmistä. Mukana oli-

vat myös kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen ja puheen piti kunnan kulttuurijohtaja Merja 

Ojalammi. Minua liikutti suuresti Merja Ojalammen suuri paneutuminen taiteelliseen 

työskentelyyni ja historiaani, jonka hallitseminen hänen puheestaan kuului. Sotkamo-

lehti ja Kainuun sanomat tekivät näyttelystä ja avajaisista jutun lehtiinsä. Tämä minun 

ensimmäinen yksityisnäyttelyni tuntui minulle tärkeältä myös siksi, että kumpikin 

vanhempani, ja heidän vanhoja perheystäviään oli tullut paikalle. Oli kuin olisin saanut 

palan mennyttä rintataskuuni lämmittämään sydäntäni. 

 

Näyttely kesti kaksi kuukautta, ja sen aikana vieraita oli käynyt vieraskirjan mukaan  

liki 800. Näyttelymyynti oli 15 maalausta kaikista näytteillä olevasta 35 teoksesta. 

Yleisesti näyttelyä kehuttiin ja siitä pidetiin, osaa kiinnosti vieraskirjan mukaan tango 

ja teosten kautta välittyvä tunne, osaa luontoteokset ja niiden herkkä ilmaisu.  

 

Näyttelyä ei arvioitu taidekriitikoiden puolesta, joten itselle jäi tämä vaihe vielä mah-

dollisesti tulevaisuuden kokemukseksi. 



 

 

5 HAASTATTELUT JA NIIDEN POHJALTA TOTEUTETTU TAI-

TEELLINEN REPRODUKTIO 

 

Tässä opinnäytetyössä yksi tarkoitukseni on kehittää omaa taiteellista työskentelyäni 

ja kasvattaa omaa tietoisuutta siitä, millainen olen taiteilijana. Pohdin myös liikettä, 

kehoa ja tunneilmaisua juuri Argentiinalaisen tangon yhteyden kautta osana omaa 

työskentelyyni maalaustaiteessa ja taiteellisissa projekteissani. 

5.1 Haastattelujen toteutus ja haastatteluaineistot 

Opinnäytetyön toisen vaiheen toteutin antamalla omasta kahdesta teoksesta kysymyk-

sineen analyysipohjan, jonka mukaan keräsin tietoa sekä tanssivilta että ei-tanssivilta 

ihmisiltä. Analyysiin vastasi viisi ihmistä. Halusin tällä kyselyllä saada itselleni uutta 

näkökulmaa maalauksistani reproduktiota varten. Tarkoituksena oli maalata teokset 

uudestaan, mutta ehkä jopa niin, että muotokieli ja sisältö on täysin muuttunut. Opin-

näytetyön liitteissä (liite 2) löytyy käyttämäni analyysipohja kyselylle. Analyysin ky-

symyksissä halusin selvittää, mitä katsoja näkee teoksen 1 (Kuva 1) tanssivassa pa-

rissa, millaisia tunteita parilla on havaittavissa yksilöinä, miten läheisyys ilmenee tä-

män parin kohdalla, ja millainen tarina heillä mahdollisesti on takanaan tai edessään. 

Halusin, että kysymykset ohjailevat pohtimaan tunteita, mutta ovat tarpeeksi laajalta 

alueelta, että kattavat monta asiaa. Teoksen ”Kuutamosonaatti” (Kuva 2) analyysissa 

halusin, että katsoja pohtii istuvan naisen tunteita ja kokemusta tilassa ja tilanteessa, 

taustan merkitystä ja naisen henkilökohtaista tarinaa.  

 

Analyysi vastauksissa ensimmäinen asia mihin kiinnitin huomioni, oli niiden erilai-

suus. Teoksessa ”Toisaalla” (Kuva 1) oli esimerkiksi koettu, että mies on enemmän 

omistautunut tanssin syvimmälle olemukselle, kuin nainen. Miehen ilmeestä luettiin 

kunnioitus tanssia kohtaan, ja keskittyminen sekä syvä rauha. Naisen koettiin olevan 

sivuroolissa miehelle tässä tanssissa, ja itse tango oli merkitykseltään suurempi. ”Mie-

hen käsillä voisi olla tumma hahmo, eikä nainen.” Naisen koettiin olevan enemmän 

läsnä ihmisen kohtaamiselle, ja hänellä ei ollut niin suuressa roolissa tanssin syvin 

olemus; ”Ikään kuin hän imisi tanssienergiansa kokonaan ihmisten välisestä energi-

asta.” Nainen koettiin lohduttomana, ja hänen koettiin hakevan tanssista lohtua 



 

 

 

Toisaalta taas analyyseissa kävi ilmi teoksen ”Toisaalla” (Kuva 1) kohdalla, että parin 

välistä ikäeroa pohdittiin. Koettiin, että mies lohduttaa naista pitäen kädestä kiinni. 

Parin välillä pohdittiin olevan parisuhde, jossa annetaan läheisyyttä ja turvaa. Parin 

päiden toisissaan kiinniolemisella ajateltiin olevan tarkoitus yhteisestä ajattelusta tai 

tulkinnasta, samasta suunnasta elämässä.  

 

Teoksessa ”Kuutamosonaatti” (Kuva 2) annettuja merkityksiä olivat naisen odottava 

ilmapiiri. Naisen koettiin olevan jännittynyt tai hermostunut, odottavan sopivaa tans-

siparin saapumista paikalle, tai kadotetun rakkauden ilmestymistä tyhjälle tuolille. 

Tyhjän tuolin merkitys koettiin kaipauksena, odotuksena, paikan pitämisenä jollekin 

tietylle. Tilaisuuden koettiin olevan merkittävä, koska nainen on laittautunut ja aset-

tautunut valokeilaan, jotta hän tulisi näkyväksi tilassa. Eräässä vastauksessa nähtiin 

naisen tuntevan itsensä ulkopuoliseksi ja huonoksi, naiseksi joka ei kelpaa. Tämän 

tunteen koettiin olevan hänelle tuttu aiemmasta elämästään, ja siksi hänen koettiin jää-

vän istumaan tähän tunteeseen myös tässä tilanteessa. 

 

Toisaalta taas pohdittiin, että naisen sohvalle jääminen on ollut oma päätös, koska il-

meestä ei havaittu surullisuutta tai pettymystä, vaan pikemminkin jonkinasteista paa-

tumusta. Naisen ulosanti vaikuttaa päämäärätietoiselta ja oman arvon tuntevalta. Hän 

on omissa mietteissään ja pohtii, missä hänen paikkansa on ja mihin hän kuuluu. Taus-

tan koettiin olevan säihkettä ja glamouria, mutta naisen sisin oli silti tämä tyhjä tuoli, 

joka täytyy täyttää. Tätä havaintoa tuki vastaajan mielestä myös puuttuva kenkä naisen 

jalasta. Vastaaja oli vakuuttunut, että todellinen teoksen pääkohde on tyhjä tuoli. 

 

Yhteneväistä vastauksissa kumpaankin teokseen oli vastaajien ajatukset naisen pidät-

tyväisestä olemuksesta. Nainen oli kummassakin teoksessa kiinni miehen olemassa-

olosta ja huomiosta, joko parina tai yksin. Koettiin, että nainen ei ole vapautunut elä-

mään. Vastauksissa näkyi myös teoksen ”Kuutamosonaatti” (kuva 2) kohdalla pohdin-

taa naisen haluavan olla yksin jostain syystä, ja että hän on hukannut kenkänsä tahal-

laan, jolloin hänellä on hyvä syy pidättäytyä joukosta. 

 



 

 

Kuva 1 ”Toisaalla” 2019, 90 x 90 cm. Öljyväri kankaalle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuva 2 ”Kuutamosonaatti” 2018, 100 x 150 cm. Öljyväri kankaalle. 

5.2 Reproduktio 

Koska opinnäytetyöni alkoi jo kaksi vuotta sitten, halusin tässä vaiheessa ottaa opin-

näytetyöhöni jotain sellaista, että minun on mielekästä kirjoittaa tätä myös tässä het-

kessä. Päädyin valitsemaan kaksi teosta vuoden 2019 näyttelystäni, ja kysellä niistä 

kahdesta pienoisanalyyseja ihmisiltä. Analyysien perusteella halusin tehdä kahdesta 

työstä reproduktion, uuden maalauksen uusin silmin ja tuntein, mutta samasta aiheesta. 

 

Tämä prosessi osoittautui itselle mielenkiintoiseksi. Minua yllätti suuresti analyysi-

vastausten erilaisuus toisiinsa nähden. Poikkeuksetta kaikki vastanneista näki teokset 

hyvin eri tavalla, ja nämä tavat olivat hyvin innostavia. Jossain vastauksissa kävi ilmi 

myös sivuavasti sitä ajattelua, mitä itse pohdin teoksia tehdessä. Muun muassa teos 

”Kuutamosonaatti” (Kuva 2) on henkinen omakuva tanssiaisista eli tangon kielellä mi-

longasta, jossa usein koen yksinäisyyttä. Tämä aspekti oli näkynyt myös analyysiin 

vastanneiden vastauksista. Teos ”Toisaalla” (Kuva 1) taas edustaa minulle miehen ole-

van henkisesti kiinni muualla kuin tanssiparissaan sillä hetkellä. 

 



 

 

Minua alkoi kiehtoa ajatus naisen vapauttamisesta. Päädyin kummassakin teoksessa 

ajatukseen, jossa haluan naisen vapautuvan; kehostaan, tanssistaan, partneristaan, odo-

tuksistaan, siitä paineesta olla jotain. Yleisesti minussa alkoi kehittyä halu vain avata 

häkki ja katsoa mitä tapahtuu.  

 

Huomasin tämän saman ajatuksen seuraavaan minua myös maalaamisprosessiin. Mi-

nulla oli suuri vimma ja halu maalata välillä jopa raivokkaan vapaasti, ja melkein 

kaikki esittävät asiat tuntuivat olevan se sama häkki, josta halusin naiset ulos, se asia 

joka estää eheytymästä. Huomasin silti riittämättömyyttä itsessäni. Tulen yleensä aina 

siihen samaan kaavaan, missä asiat näyttävät realistisilta, ja tämä tuo minulle kesken-

eräisyyden tunnetta ja tunnetta siitä, ettei tämä teos kerro oikeastaan minun sisäisestä 

maailmasta, mutta oma tekeminen ei vielä yletä tuottamaan sellaista maalausta, mikä 

kertoisi niin että se ei olisi vähemmän kuvaava, mutta sisältäisi sen autenttisen tunteen. 

5.2.1 ”Kulje ohi” 

Teoksen ”Toisaalla” (Kuva 1) haastatteluaineistoa pohtiessani tunsin suuresti, että nai-

nen pitää vapauttaa. Hän oli monen vastaajan vastauksissa miehen varjossa ja jäi ikään 

kuin hakemaan mieheltä huomiota. Tunsin näitä pohtiessani rauhaa ja surua naisen 

puolesta, sekä tyytyväisyyttä lopputuloksesta eli irtipäästämisestä. Maalausta ajatel-

lessani maalasin ensin naisen kehon, josta tuli kasvoineen hyvin erilainen kuin alku-

peräisen maalauksen naisella. Koska minulla oli sisällä tunne naisen vapauttamisesta, 

se saattoi viedä alitajuntaisesti eteenpäin valintoja, kuten naisen hiusten väri, kasvojen 

ilme, käden asento. Halusin että nainen irtaantuu miehestä hiljaa, niin että mies on 

vaan lähtenyt ja nainen on jäänyt paikoilleen hyväksymään. Lopputulos näyttää hapui-

levalta, yksin jäävältä mutta oman arvonsa tuntevalta ja ehkä pian hyväksyvältä nai-

selta. Tango on latinaa ja tarkoittaa kosketan. Nainen toivoo tangoa, mutta hyväksyy 

myös tilanteen olla yksin, sillä ei avaa silmiä, ei etsi silmillään, vaan kehollaan. 

 

Teoksen nimeksi tuli ”Kadotettu nainen”. Teos on tehty kertamaalauksena eli alla pri-

mana öljyväreillä kankaalle. 

 

 



 

 

 

Kuva 3 ”Kulje ohi” 2020, 70 x 50 cm. Öljyväri kankaalle, alla prima. 

 

 



 

 

5.2.2 ”Vapautuminen” 

Toisen reproduktio teoksen ”Vapautuminen” (Kuva 4) reproduktiossa maalaaminen 

oli enemmän kehollista, raivoisaa, joskus jopa itkettävää. Minulla oli jostain syystä 

mielessä Akseli Gallen-Kallelan maalaus ”Ad Astra”, kun näin mielessäni sohvalta 

seisomaan (Kuva 2) nousseen vapautuneen naisen. Siitä ajatuksesta lähdin viemään 

eteenpäin tätä työtä. Pohdin sohvalla istuvan tytöstä saamiani analyyseja, joissa toistui 

monessa naisen yksinolon ja tyhjän tuolin tematiikka. Halusin jostain syystä tässäkin 

työssä vapauttaa naisen hänen halustaan tulla löydetyksi, ujoudestaan joka näkyy ken-

gän piilotuksena, yksin istumisena, etäällä olemisena. Minulla oli alussa päässäni sei-

somaan nouseva ja tanssivien joukkoon tarmokkaasti kulkeva, käsiään levittävä ja 

huutava nainen. Halusin naisen antautuvan tilanteelle ja sille, miten asiat ovat. En ha-

lunnut näyttää naisen kasvoja, sillä tunsin jostain syystä häpeää näyttää tunne, mil-

laiseksi sen olin kuvitellut. Tajusin, etten sittenkään täysin tavoittanut naisen vapautu-

mista. 

 

Tämän työn edetessä minulle kävi jossain vaiheessa selväksi se, että käyn tässä teok-

sessa läpi myös kuolemaa ja sen tuomaa pelkoa. Tämän teeman tuleminen mukaan oli 

minulle yllättävää, mutta kuolemaa paljon pelkäävänä kuitenkin hyväksyttävää ja jopa 

itkettävää, sillä en ole aiemmin käynyt sitä missään teoksissani läpi. Koin, että naisen 

vapautuminen oli myös osaltaan kuoleman hyväksymistä. Irtipäästämistä odotuksista 

ja rakkaudesta, toiveesta tanssia, kuulua joukkoon. Näen naisen sekä kuolemassa, että 

uudesti syntymässä. Henki joko lähtee, tai kulkee virtaavana uudenlaisena ja puhtaana. 

Nämä tuntuivat tätä maalatessa jopa samalta asialta, eikä minulla ollut tarvetta päättää 

kummasta on kyse. 

 

Tämä maalaus oli myös öljyväreillä kankaalle tehty alla prima teos.  



 

 

 

”Vapautuminen” 2020, 80 x 100 cm. Öljyväri kankaalle, alla prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.3 ”Una Mujer perdida - Kadotettu nainen”  

Näiden edellisen kahden teoksen jälkeen tuli tarve tehdä vielä yksi vapautunut nainen. 

Minun oma ajatukseni kehollisesti vapautuneesta maalaamisesta ei kahden edellisen 

kohdalla täysin toteutunut, joten halusin haastaa itseni tekemään vielä isolle kankaalle 

tehdyn teoksen, jossa maalaisin suuria pintoja ja siveltimen vedot olisi ei niin harkit-

tuja. Halusin tehdä myös tämän teoksen kertamaalauksena, mutta vielä nopeammin 

kuin edelliset.  

 

Maalaukseen syntyi sohvalla istuva, sukkahousuihin pukeutunut nainen, jolla on haa-

rat auki. Naisen käsi heilahtaa pään kanssa taaksepäin, kuin ilmentääkseen vapautu-

neisuutta omassa seurassaan. Minua nauratti prosessin edessä monesti ajatus siitä, että 

tällainen on mielikuvani vapautuneesta naisesta, mutta päätin hyväksyä asian. Tämä 

maalaus oli toinen reproduktio maalauksesta ”Kuutamosonaatti” (Kuva 2). Maalausta 

tehdessä tunsin iloa ja vapautumista. Lopputuloksessa näkyy ajallisesti samalla inten-

siteetillä maalattu teos, jonka tekemiseen kului noin kaksi tuntia. Minua kiehtoi tunne 

siitä, että teos jäi ikään kuin kesken. Tässä teoksessa onnistuin saavuttamaan halua-

mani, eli tunteen vapautumisesta maalatessa.  

 

Tässä teoksessa ilmaisun halu jäi suuremmaksi kuin usko omiin kykyihin. Vapauduin 

maalaamaan yhtä rumasti kuin tanssinkin joskus; kömpelösti, vailla minkäänlaista ha-

lua esittää teknistä osaamista.  

 

 

 

 



 

 

Kuva 5 ”Una Mujer perdida – Kadotettu nainen” 2020, 120 x 100 cm, öljyväri kan-

kaalle, alla prima. 

 

 

 

 

 



 

 

6 LOPUKSI / POHDINTA 

 

Argentiinalaisessa tangossa, kuten muissakin tansseissa, pari joutuu kommunikoimaan 

ilman sanoja. Sanojen jäädessä pois, tulee keholle mahdollisuus kommunikoida roh-

keasti musiikin ja aistien kautta. Tanssijalta vaaditaan rohkeutta ja haavoittuvaisuutta 

tulkitessaan musiikkia parin kanssa. Marleau-Pontyn (1962, 249) kuvaus havainnoimi-

sesta; ”Pitäisi sanoa, että minussa havaitaan, eikä että minä havaitsen.” on huomiona 

myös osuva tanssiin.  

 

Jos tanssi tukee pelkkää tekniikan harjoittelua, se jättää tanssin tunteellisen ja aistilli-

sen puolen tyhjäksi. Minulle tanssijana on tärkeintä se, että tekniikka tukee tanssia, 

mutta se ei ole tanssi itsessään. Tätä samaa haluaisin osata tuoda esiin maalauksissani, 

tunnetta, aisteja, kehon viisautta. Maalatessani öljyväreillä, tämä sama päämäärä nä-

kyy myös siinä, että en ole tekniikan ja välineen orja siinäkään, vaan väline ja materi-

aali puhuvat kauttani tehden kanssani maalauksen. 

 

Tätä opinnäytetyötä aluksi hahmotellessani ei minulla ollut tietoa, kuinka kokonais-

valtaista tällainen prosessointi voi olla. Kehollisen kokemuksen liittäminen maalaus-

taiteeseen on haastavaa. Tuntuu että tangon ja maalauksen poikkitaiteellisella kentällä 

on välillä aivan hukassa ja ottanut liian ison palan kakusta, mutta samalla sen kaiken 

sekasorron ja ymmärtämättömyyden sisältä nousee jostain tieto, että tämä tie on hyvä 

ja kuljettavissa. Olen saanut omasta mielestäni valtavasti henkistä sivistystä kumman-

kin taiteenalan kautta, ja olen saavuttanut oman motiivini tälle kaikelle; kasvaa sekä 

ihmisenä, tanssijana, että tyhjän kankaan äärellä nöyränä siitä kaikesta kokemasta, ja 

ehkä jonain päivänä saattaa itsestäni esille asioita, joiden syntymähuutoa vielä odotan. 

Olen saanut pikakelauksena neljän vuoden aikana todella paljon pääomaa taiteen ken-

tältä, sellaisia asioita joita olisin varhaisemmin aloittaneena pohtinut jo vuosia.  

 

Koen, että minut otettiin siipien suojaan täysin ummikkona, ja olen ollut tällä matkalla 

kiitollinen saamastani mahdollisuudesta olla osana koulun yhteisöä, muiden opiskeli-

joiden kasvua, ja olen saanut osakseni opettajien viisaita sanoja ja tekoja. Voisi sanoa, 

että tämä neljä vuotta on ollut minulle henkilökohtaisesti käänteentekevä ajanjakso.  



 

 

Minulla on vain yksi tieto sydämessäni; tango on se mistä haluan kertoa kehollani sekä 

tanssissa että maalauksissa. Tämä sama halu ja päämäärä ovat olemaassa edelleen, ja 

tämä opinnäytetyö on vain vahvistanut tätä tunnetta. Opinnäytetyön tekeminen on sy-

ventänyt ja antanut erilaisia merkityksiä ja sisältöjä omaan taiteen tekemiseen ja tee-

moittamiseen.  

 

Olen saanut tutustua todella vaikuttavan filosofin Marleau-Pontyn ajatuksiin, reflek-

toinut itseäni osana muiden tanssia, päässyt tutustumaan ihmisten mieliin haastatte-

luilla ja kyselyillä, sekä oppinut kantapään kautta millaista prosessointia ja millainen 

osa työtä taiteilijuudessa on ajattelu. Koska olen päivätyössäni kuvataideopettajana lu-

kiossa, minulle ei ole mahdollistunut tärkeää olemisen aikaa, kun voin vain levätä it-

sessäni tehden ajatustyötä, antaa ajatuksille ja sisimmälle mahdollisuus vaeltaa itses-

säni ajan kanssa kunnolla. Sellaista minä kertakaikkisesti mielestäni tarvitsen ollakseni 

enemmän taiteilijuuden ytimessä. Mutta näinkin olen päässyt eteenpäin, työmäärä on 

ollut kokonaisuudessaan aivan valtava, mutta henkilökohtaisella tasolla kaikkinensa 

hyvin tärkeä. 

 

Kaikki aineistoni ovat nivoutuneet ajan saatossa yhteen tavalla, jota en edes kaikilta 

osin käsitä. Autoetnografinen otteeni näkyy eritoten opinnäytetyön alkupuolella, kun 

olen saanut visuaalisesti harjoitella ihmiskehon kuvaamista, kasvojen tunneilmaisua 

sekä kuvien että videokuvan kautta, mutta myös parin tanssiessa edessäni. Myös haas-

tattelut olivat osana tätä prosessia. 

 

Olen toki myös katsellut pareja muutoinkin tämän ajan sisällä ja pohtinut kinesteetti-

sen empatian kautta myös itseäni. Haastatteluaineistot ovat tuoneet minulle hyvin pal-

jon sisältöä ja ymmärrystä myös monesta omasta syntymässä olevasta tunteesta ja aja-

tuksesta, sekä sanoittanut jo olemassa olevia asioita todeksi. Autoetnografia on toimi-

nut tässäkin suhteessa hyvänä menetelmänä osana tätä opinnäytetyötä. On ollut rikasta 

huomata tangon suuri merkitys niin monelle, ja sen kaunis muotokieli, joka ulottui 

myös haastateltavien sanojen kautta. 

 

 

 



 

 

6.1 Oma ammatillinen kasvu ja prosessin vaikutus omaan ajatteluun ja taiteelliseen 

työhön 

”Kun maalari ottaa auringon ja tekee siitä keltaisen pallon taiteilija ottaa keltaisen pal-

lon ja tekee siitä auringon.” (Pablo Picasso). 

 

Teoksissani minua vaivaa usein teknisen suorituksen liiallinen olemassaolo. Tekninen 

suoritus ei sinällään ulotu itse materiaaliin, vaan tiettyihin aiheisiin kuten ihmisku-

vaukset. Teen myös paljon luontokuvauksia kasveista, ja näissä olen onnistunut jo 

tuottamaan sisällöllisesti tunnerikkaampaa tuotosta. Haluaisin elämässäni saada tehdä 

maalauksia, joissa on sitä paatosta ja sisällä kirkuvaa elämänkokemusta, jota minussa 

on; ja jolle olen etsinyt ulospääsyreittiä. Maalaustaiteen ja tanssin olen löytänytkin, 

mutta on vielä jotakin, joka ei vielä sellaisenaan halua tulla ulos näissä elementeissä. 

 

Tangon tanssimisessa avauduin tulkitsemaan tanssia vasta kun käsitin tekniikan. Hyvä 

tekniikka on tärkeä osa myös taiteilijan ammattitutkintoa, mutta siitä ei vielä saada 

kasaan taidetta. Tangossa olen vasta nyt asettanut itseni alttiiksi sille, että tanssin miten 

tanssin, joskus rumastikin, mutta sillä kaikella hyväksyn itseni ja muut sellaisena kuin 

olen ja he ovat. 

 

Opetustyöni lukiossa on minulle tärkeää, se tuo mielenterveyttä edistäviä asioita kuten 

joukkoon kuulumista ja säännöllisyyttä päiviin, puhumattakaan upeiden nuorten ih-

misten kohtaamisista päivittäin. Päivätyön ja taiteellisen työskentelyn yhdistäminen 

luo oman haasteensa, mutta on tähän asti ollut mahdollinen. Tulevaisuuden visioni 

taiteilijuudesta sisältää kuitenkin vielä opetustyön jatkamisen, mutta myös ajanjaksoja 

vuodessa, kun teen taiteellisia ajatus- ja työskentelyprosesseja opettajan virkasuhtee-

seen kuuluvien lomien aikana tai virkavapaan mahdollisuuden kautta esimerkiksi re-

sidensseissä, kuten tulevana vuonna 2021 tammikuussa Taidekeskus Salmelassa tulen 

tekemään. 

  

Tulevaisuus näyttää minulle suuntansa ajallaan siitä, millainen taiteilija minusta kas-

vaa ja kehittyy. Tällä hetkellä olen taiteilija, jolla on palava halu ja paljon asiaa, mutta 



 

 

vain vähän vapauksia. Tulevaisuudessa toivon itselleni samaa, mitä tässä opinnäyte-

työssäkin käyn läpi; vapautumista. Haluan maalata kankaalle joskus vielä sen aurin-

gon, josta Picasso puhui käyttämässäni lainauksessa tämän luvun alussa. 

 

Näiden aineistojen ja kirjoittamisen, tutkimisen ja teorian etsimisen, taiteen tekemisen 

ja maalausprosessien aikana on tullut selväksi se, että taiteilijuus tarvitsee aikaa, hyvin 

suurta uskallusta ja intohimon, josta ammentaa. Haastavaa on luoda taiteeseen niitä 

elementtejä, jotka tekevät taiteesta kiinnostavaa. Haluaisin silti kaikessa tässä hekti-

sessä kiinnostavuuden maailmassa pitäytyä sillä tiellä, missä elämä tapahtuu sellaisena 

kuin se on, ja minä osana maailmaa sellaisena kuin olen. Olen kiinnostunut kohtaa-

maan itseni ja muun kehollisuuden, argentiinalaisen tangon ja taidemaalaamisen poik-

kitaiteellisella kentällä. Jokaisesta askeleesta on tullut minulle tanssi, ja jokaisesta tun-

teesta maalaus. 
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LIITE 1 

 

Haastattelukysymyksen opinnäytetyöhön 

Kaisa-Tuulia Tuomi 

SAMK YAMK Kuvataiteilija 

 

 

Vastaa omin sanoin niin laajasti kuin mahdollista ja ajatuksia riittää. Palauta joko tässä 

muodossa näin kysymysten alle tallennettuna, tai jollain muulla tavalla, tyyli vapaa. 

 

1. Mitä argentiinalainen tango on sinulle ja mitä se merkitsee elämässäsi? 

2. Mitä hyvää ja/tai huonoa tangon harrastaminen tuo ja on tuonut elämääsi? Mil-

laista tangon harjoittelu mielestäsi on? 

3. Kerro tunteista ja ajatuksista, joita tangon tanssiminen sinussa aiheuttaa. 

4. Kerro tunteista ja ajatuksista, joita tangoyhteisöön kuuluminen sinussa aiheut-

taa. 

5. Onko jotain sellaista mitä haluat kertoa, jota ei edellisissä teemoissa tullut 

esille? 

 

 

Vastaukset käsitellään nimettöminä opinnäytetyössä. 

 

Kiitos paljon osallistumisesta opinnäytetyöhön liittyvään haastatteluun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 

 

Pienoisanalyysi kahdesta Kaisa-Tuulian teoksesta 

Tutki taidekuvaa, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin mutu tuntumalla kummankin te-

oksen kohdalta erikseen minulle sähköpostina kaisa-tuulia.tuomi@ylojarvi.fi  

 

1. Teoksessa näet tanssivan parin. Miltä heistä tuntuu yhdessä ja erikseen: Mil-

laisia tunteita heidän kasvoiltaan ja elekieleltään on luettavissa? Millaisena 

läheisyys ilmenee juuri tämän parin kohdalla? Millainen tarina heillä on taka-

naan tai edessään? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teoksessa näet tanssisalin ja naisen istumassa. Millaisia merkityksenantoja 

annat teokselle? Mitä nainen tuntee ja kokee tilanteessa? Millaiseksi koet 

taustan merkityksen? Millainen on naisen henkilökohtainen tarina? 
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