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Kysymys ja vastaus + ulottuvuuksia

• ”Onko taide tärkeä osa lasten elämää? … Musiikki, 

piirtäminen, tarinat.”

• ”On! … Kaikki tykkäävät kuvistunneista.” (J 8 v.)

• Lastensuojelu ja lasten suojelu (lasten oikeudet)• Lastensuojelu ja lasten suojelu (lasten oikeudet)

• Ennaltaehkäisy (esim. Anne Bamford, The WOW factor; 

James Catterall, Doing Good and Doing Well by Doing 

Art)

• Vuorovaikutuksen muodot

• Elinvoiman (elämän halun) lähde (Jon-Roar Björkvold, 

Det musiske mennesket)



taide

taide teoksina

taide toimintana

Taidelähtöiset menetelmätTaidelähtöiset menetelmät

taiteellinen työskentely

taiteellinen toiminta

leikki, kokeilu, kuvittelu, keksiminen

jonkin tuottaminen

vuorovaikutus



taiteen luonnollisuus

• Vastasyntyneen ja hoitajan vuorovaikutus (esim. 

Stephen Malloch and Colwyn Trevarthen, eds., 

Communicative musicality. Exploring the basis of human 

companionship, Oxford 2009)

• Rytmit ja moodit (Ellen Dissanayake)• Rytmit ja moodit (Ellen Dissanayake)

• Kielen esi-kielelliset ulottuvuudet – ennen puhumista 

ovat ilmaisu ja toisen puhuttelu (Maurice Merleau-Ponty)

• Vastavuoroinen suhde toiseen, koskettaminen ja 

kosketetuksi tuleminen (henkisesti ja kehollisesti) on 

muun älyllisen toiminnan välttämätön edellytys



taiteen ja muun elämän rajavyöhykkeellä

• taide on inhimillinen resurssi, osin myötäsyntyinen, jolla 

on sosiaalinen ja poliittinen merkitys

• leikki – taide (jatkumo – esim. Corsaro); lapsilla on 

taipumus esim. piirtää yhdessä, ei yksin, kertoen

• moninaisuus: ”lapsella on sata kieltä” (Loris Malaguzzi); 

(Howard S. Gardner)(Howard S. Gardner)

• olennaisempaa kuin ”onko tämä taidetta” on 

työskentelyn ennakkoluulottomuus ja monipuolisuus

• vyöhyke, jolla asiat ovat jotakin mutta myös ehkä jotakin 

muuta; hidastumisen vyöhyke (viipyä, uppoutua, 

tarkastella); tunteiden, kyynelten ja naurun maa; 

muuttuvien (valta)suhteiden alue (esim. Aila Marjomäki)



Jussi Lehtonen, Samassa valossa. Näyttelijäntyö 

hoitolaitoskiertueella. (Kuvat: Hanna Weselius. Avain 2010.)

”Näyttelijä on yleisön moninainen kuva, moninainen yleisö on                 
näyttelijän kuva.”



Taide, valta, näkyvyys ja yhteisö

• Suzanne Osten ja Per 
Lysander: Medeas barn (Unga 
Klara 1975)

••
(2011 yhteistuotanto 
skottllaisen Lung Ha teatterin 
kanssa  �)

• näkyvyys ja piiloutuminen

• teeman olennainen, 

eksistentiaalinen merkitys



taiteellinen toiminta: huomioitavaa

• ikä (toimijoiden) – elämänpiirin muutokset

• jatkuvuus (toiminnan)

• kesto (projektin määrittämä)

• vastavuoroisuus (kuka muuttuu)

• toiminnan erilaisuus (verrattuna instituution tai yhteisön • toiminnan erilaisuus (verrattuna instituution tai yhteisön 

arkeen – koulutuksen ja tuotteistamisen ansat)

• toiminnan vapaaehtoisuus (pakolla ei tapahdu, joskus 

voisi jättää rauhaan)

• voimautumisen yksilöllinen vs. poliittinen ulottuvuus 

(miten puhumme)

• tarina: muisti vai tulevaisuus (elämän kokonaisuus –

Heidegger; vai uudelleen aloittaminen – Arendt)



elämänlaatu – miten olemme maailmassa –
taiteen kontribuutiot

• kommunikaatio jakamisena

• erilaisuuden ja kompleksisuuden sietäminen, luokittelun 

ja arvostelman pidättäminen  

• tasa-arvo, vastavuoroisuus

• ”muusisuus” (Björkvold)• ”muusisuus” (Björkvold)

• elämän arvokkuus

• Amartya Sen ja Martha Nussbaum: capabilities approach

• lasten kulttuuriset oikeudet



taiteellinen toiminta, lasten suojelu ja 
lastensuojelun tutkimus

• avoin vyöhyke – ei kannata valjastaa tiedontuottamiseen 

(pitääkö meidän tietää kaikki?)

• ymmärryksen lisääminen

• kun puhumme taiteesta, tuomme useimmiten itsemme 

esiin epäsuoran kerronnan kautta (mitä siinä tapahtui)esiin epäsuoran kerronnan kautta (mitä siinä tapahtui)



Tieteen ja taiteen; taiteen ja instituutioiden kohtaamisia. 

Nicolas Bourriaud: inhimillinen kanssakäymisen 

institutionalisoituminen. 

David Edwards, Artscience (Harvard U.P. 2008)



Fondation Cognacq-
Jay

Peter McCormick: 

”Vastuullisuus” oli 1700-

luvun Ranskan eettinen 

keksintö. Meidän keksintö. Meidän 

aikamme tarvitsee 

eettisiä keksintöjä.

Florian Dombois: ”Taide 

ottaa tieteen tarjoaman 

vastauksen ja antaa sen 

takaisin kysymyksenä” 


