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Taiteen seitsemän tehtävää 

• 1. Remembering  - Muistaminen 

• 2. Hope   - Toiveikkuuden ylläpitäminen 

• 3. Sorrow   - Suru 

• 4. Rebalancing  - Tasapainottaminen 

• 5. Self-Understanding  - Itseymmärrys 

• 6. Growth   - Kasvun mahdollisuus 

• 7. Appreciation  - Arvostus 

 
 (Alain de Botton &  John Armstrong 2013. Art as therapy. Phaidon.) 



1. Muistaminen  

• Kokemusten taltiointi - kirjoittaminen, 
kuvittaminen, valokuvaaminen  

• Muistin aktivointi – tunteet - kokemukset 

• Kehollinen muisti 

• Kollektiivinen muisti  

• Unohdus – suojaava tekijä 

• Uni – itsehoidollinen merkitys 

• Mielikuvituksen ja muistin yhteen 

    kietouma 

 



”Musiikki nostaa esiin sellaisia mielikuvia, 
assosiaatioita, muistoja ja tunteita, joita pelkkä 
keskusteluterapia ei tavoita”-> laulaminen saa 
puhumattomat puhumaan 
 



2. Toiveikkuuden ylläpitäminen 

• Positiivisuus, vaikeuksien keskelläkin 

• Iloa ja hyvää tuottavat asiat näköpiirissä 

• Toiveikkuus, unelmat 

• Uusien mahdollisuuksien näkeminen 

• Asiat, joihin voi vaikuttaa keskiössä 

 

 MYÖNTEISYYS 
AVARTAA 
MIELEMME 



3. Suru 
• Surun käsitteleminen: musiikki, kirjallisuus, 

kuvataide, draama 

• Jakamisen mahdollisuus, vertaistuki, samankaltaisia 
kokemuksia 

• Lapsen leikeissä näkyy suru – tapa käsitellä asiaa, 
vakavasti traumatisoituneen lapsen leikki 

•  Iloa surun keskellä 

• Suru, osana elämäntarinaa  

 

 

 

 

 

SURU LÄHTEE SUREMALLA 



Veri / Neljä Ruusua / Ilkka Alanko 
 
”…Hiljaa lasken seppeleen nukkuvan isäni arkun luo 
En turhaan pelkää kuolemaa minutkin myöhemmin luoksesi tuo 
Sun hahmosi häilyy mun unissani 
Sun kasvosi säilyy mun kuvissani 
Sä annoit kaiken mitä janosin 
Vannoit aamenen mut joit rakkauden 
 
Hiljaa lasken seppeleen 
nukkuvan isäni arkun luo 
En turhaan pelkää kuolemaa 
minutkin myöhemmin luoksesi tuo 
Mun veri on sun...” 



4. Tasapainottaminen 

• Ihmisellä taipumus ylireagointiin – sisäinen minän 
kuuntelu – tasapainon löytäminen, vrt. 
rentouttava musiikki 

 

• Taide haastaa uusiin näkökulmiin 

 

• Kulttuuriset oikeudet, kulttuurinen moninaisuus: 
erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen 

 

 



5. Itseymmärrys 

• Omien vahvuuksien ja käyttämättömien resurssien 
löytäminen  rohkeus  

• Taidollinen kehittyminen  onnistuminen 

• Arvokkuuden ja osallisuuden kokemusten 
vahvistaminen 

• Tunne ja mieli liikkeeseen - -> joskus myös ei-
toivottuja seurauksia 

 
Kuvittelukyky mahdollistaa taiteen keinoin syntyvien 
toisenlaisten havaitsemistapojen ja rinnakkaistodellisuuksien 
luomisen ja niiden eläytyvän käsittelemisen. (Alhanen 2016) 



6. Kasvun mahdollisuus 

• Aika, tila, keskittyminen, mahdollisuus dialogiin 

• Ei-tietämisen ja keskeneräisyyden tila 

• Vahvuuksien ja oman potentiaalin näkyväksi 
tekeminen  

• Keskittyminen mahdollisuuksiin ongelmien sijaan, 
myönteinen tunnistaminen 

• Mahdollisuus korjaaviin kokemuksiin 

• Osana elämäntarinaa – tilaa sankaruudelle, haaveille, 
fiktiollekin 



7. Arvostus 

 

• Äärelle meneminen, herkistyminen ja tunnistaminen 

• Back to basics, mikä arvokasta ja tärkeää, terve 
kriittisyys 

 

• Toiminnan mahdollisuudet ja seuraukset  

•  ”Toiminnasta koituu aina myös ei-aiottuja 
seurauksia” tarvitaan älyllistä nöyryyttä ja 
käytännöllistä valppautta”  (Alhanen, 2016) 

 



Taiteen tehtävät: Zygmunt Bauman 
 Provokaatio – avaa silmät: taide generoi tietoisuuden 

kasvattamista  

 Kokemus – tämä ei ole ainoa todellisuus 

 Muutoksen mahdollistaja 

 Instrumentti ajatteluun 

 

 

(Bauman 2012) 



Kokemus - tämä ei ole ainoa todellisuus 



III  Metaforinen suoja 
 

 Symbolinen etäisyys, väline ajatteluun 

 Metaforat voivat tarjota faktaa ja fiktiota 

 Tunteet ovat  keskeinen osa tietämistä 

 Taide kommunikaation ja jäsentämisen tilana 

 

 Aristoteles, metaforien mestari: ”metafora          
syntyy, kun asialle annetaan nimi, joka 

varsinaisesti kuuluu jollekin muulle”  
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IV Eettisistä ulottuvuuksista - 
vapautta ja vastuuta 

Ihmisten ainutlaatuisten tilanteiden edessä 
institutionaalisiin rakenteisiin liittyvät 
rutiininomaiset toimintamallit ja lainalaisuudet 
vaativat sovellettavuutta 

ja joskus jopa purkamista. 
(Känkänen 2016, 216) 

  



Taiteen avaava luonne 

• Taide on käytäntönä epävarma 

• Onnistumisesta ei ole takuita 

• Taiteen esittävä luonne – esiin tulemisen politiikkaa 

• Yllätyksellinen –muutoksia tuottava 

• Tuottaa tietoa, jota ei ole osattu kysyä 

• Avaavaa ja hajottavaakin 

• Luova prosessi jättää jäljen kaikkiin 

     osallisiin 



Yksityisyys 

• Luottamus, vastavuoroisuus, kumppanuus 

• Halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi 

• Oikeus tulla kuulluksi  

     ja kohdatuksi itselle sopivalla tavalla 

• Anonyymius, vaitiolovelvollisuus 

• Dokumentointi, kuvamateriaali,  

     kirjalliset dokumentit 

• Tutkimus 

• Julkinen - yksityinen 

 



 
Työskentely eettisesti vastuullisilla 

 ja herkillä alueilla 
 

• Auttamistyössä on käsityöläisyyden piirteitä  

• Ei-tietäjän asema, keskeneräisyys 

• Järki ja tunteet 

• Tuki, kontrolli ja ammatillinen valta 

• Tunnustuksellinen puhe 

• Hyvinvointi on subjektiivinen kokemus 

 

 

 

 

 

 



 
Kulttuuripolitiikan eettiset ulottuvuudet 

”Ihminen ei ole vastuullinen siksi,  
että tietää tekonsa seuraukset,  
vaan myös siksi, että ei tiedä”(Hankamäki 2003) 
 

• Etiikka, moraali 

• Reiluus ja luottamus 

• Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus 

• Ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet 

• Kulttuurinen moninaisuus 
 

(Koivunen 2007) 

 

 

 



Lopuksi  

 

• MAHDOLLISUUS 

• OIKEUS 

• TIETÄMISEN TAPA 

• VOIMAVARA 
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