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Mistä kuva todistaa? 

Arkistoidut oppilastyöt, historiankirjoitus 

ja kuvataidekasvatuksen historian 

toisinkirjoittaminen

Juuso Tervo

Kansakouluntarkastaja Albin Järvinen aloittaa huhtikuussa 1905 Kansa-
koulun lehdessä julkaistun lyhyen kirjoituksensa ”Oppilasten töitä koulun 
arkistoon” seuraavasti:

Kansakoulualalla on yleensä juurtunut tavaksi, että oppilaat saavat suorittamansa 
käsityöt, piirustukset, kauno- ja oikeinkirjoitusvihkot sekä laskentovihkot y. m. 
omaksensa ja mukanansa ainakin kunkin lukuvuoden päättyessä, joskus kesken 
lukuvuottakin. Niinpä lienevätkin oppilaan omat kustantamat vihkot y. m. hänen 
yksityisomaisuuttansa täydellä oikeudella. Mutta siitä on seurauksena, että koulun 
työn jälkiä koulussa ei ole edellisiltä vuosilta nähtävänä muussa muodossa, kuin 
lattiain ja pulpettien ränstymisessä. Koulun itsensä olisi kuitenkin aina joskus 
tarvis esiintyä niin sanoaksemme historiallisessa valossa. Oppilasten töitä eri 
aikakausilta olisi siis koulussa tarpeen säilyttää, jotta voitaisiin havainnollisesti 
nähdä koulutyön kehittyminen eri aineissa. Tarpeen tullen voitaisiin silloin myös 
luovuttaa koulutyön näytteitä virastoille tai yksityisille henkilöille tai myöskin 
koulumuseoon, kun sellainen joskus saadaan aikaan. Mutta pääasiallisesti tulisi 
koulun itsensä voida esittää, että, mitä ja kuinka koulussa on opetettu semminkin 
harjoitusaineita. Sitä se ei nyt voi, mutta ottamalla talteen kunakin vuonna pari 
näytettä oppilasten töitä, olisi asia autettu. (229)

Järvinen, joka osallistui työssään myös piirustus- ja käsityöopetuksesta 
käytyyn julkiseen keskusteluun, kehottaa tekstissään kansakoulunopettajia 
keräämään kaikista aineista ”vuoden oppiennätystä ja työjärjestelmää 
osottava sarja oppilasten töitä” (230), jotta yllä mainittu pyrkimys esittää 
koulu ”historiallisessa valossa” toteutuisi. Hänelle ”ränstyneet”, yksilöi-
mättömät jäljet eivät historiallista valoa hohkaa. Tarvitaan huolellisesti 
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arkistoituja töitä, jotka esimerkillisesti osoittavat omaan aikaansa tehden 
sen näkyväksi ja ymmärrettäväksi tulevaisuudessa. Vain näin voidaan 
varmistaa, että historian valo todella valaisee tietä menneisyyden, nykyi-
syyden ja tulevaisuuden välillä.

On toki kiistatonta, että nykyisyyden huolellinen ja monipuolinen 
tallentaminen auttaa jälkipolvia tulkitsemaan menneisyyttä monisyisesti 
sekä hahmottamaan paremmin sen nykyisyyden historiallisuutta, jossa 
tulkintaa tehdään. Totta on myös, että voimakkaan viitteelliset aineistot 
jäävät helposti oman tulkintakehyksensä rajaamiksi: pulpettiin kaiver-
retut merkit eivät välttämättä aukene edes kaivertajan omille luokkato-
vereille. On kuitenkin kysyttävä, minkälaiseen käsitykseen historiasta ja 
sen kirjoittamisesta nämä erottelun mekanismit pohjaavat. Mikä on se 
historian valo, joka erottaa huolellisesti arkistoidut oppilastyöt ”lattiain ja 
pulpettien ränstymisestä” taidekasvatuksen historiankirjoituksessa? Mitä 
oppilastöiden oletetaan kertovan omasta ajastaan, ja mitä tämä omuus 
kertoo käsityksistä historiantutkimuksesta ja -kirjoittamisesta itsestään?

Tässä artikkelissa tarkastelen lasten ja nuorten tekemien kuvien asemaa 
suomalaisessa kuvataidekasvatuksen historiankirjoituksessa. Arkistoitujen 
oppilastöiden luennan sijaan keskityn tutkimaan kriittisesti niitä historian-
tutkimuksen ja -kirjoituksen käytänteitä, joiden puitteissa kuvataidekasva-
tuksen historiantutkimus tuottaa oppilastöistä historiallisia, oman aikansa 
kuvia; toisin sanoen, kuinka lasten ja nuorten tekemät kuvat asetetaan 
niiden omaan historialliseen kontekstiin ja millä tavoin tämä omuus 
rakentaa käsitystä taidekasvatuksen historiasta ja historiallisesta ajasta.

Syyni tarttua tähän aiheeseen on lasten ja nuorten tekemien kuvien 
näkyvä asema suomalaisen taidekasvatuksen historiaa käsittelevissä teks-
teissä ja teoksissa viime vuosikymmeninä (Kauppinen & Wilson 1980; 
Laukka & Lähteenaho & Pohjakallio 1992; Piironen & Salminen 1996; 
Piironen & Laitinen & Pohjakallio 2007; Pohjakallio 1992; Pohjakallio 
2005; Pohjakallio ym. 2015). Oppilastöiden läsnäolo historiallisissa esityk-
sissä ei ole itsestäänselvyys. Luettelemieni esitysten ero esimerkiksi Antero 
Kohosen Piirustusopetus (1911) -teoksen historiakatsaukseen tai Paula 
Tuomikoski-Leskelän Taidekasvatus Suomessa I (1979) -tutkimukseen 
on selkeä: Kohonen ja Tuomikoski-Leskelä keskittyvät sekä sisällöllisesti 
että visuaalisesti akateemisten ja ammatillisten auktoriteettien tuottamiin 
kirjallisiin lähteisiin, eikä niissä oppilaiden töitä nähdä.
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Oppilastöiden laajasta näkyvyydestä huolimatta suomalaisen kuva-
taidekasvatuksen historiantutkimuksen kuvallistumista itsessään ei ole 
juuri tutkittu. Vaikka Pirkko Pohjakallio (1998) on yhtäällä kirjoittanut 
kuva-aineistojen keskeisestä ja ainutlaatuisesta asemasta alan historiantut-
kimuksessa ja toisaalla esittänyt, että kuvat ”antavat meille sellaista tietoa, 
jota sanat eivät välitä tai tavoita” (Pohjakallio 2005, 32), on kysymys 
siitä, mitä kuvallinen historiankirjoitus voisi ylipäänsä taidekasvatuksen 
kontekstissa tarkoittaa, jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä on johtanut 
siihen, että näkyvästä asemastaan huolimatta oppilastöiden tehtävä on 
edellä mainituissa historioissa ollut pääosin sama, mitä Järviselläkin oli 
aikoinaan mielessä: oppilastyöt todistavat niille rakennetun historiallisen 
kontekstin paikkansapitävyyden. Tällöin se historiallinen valo, jonka 
arkistoidut oppilastyöt taidekasvatuksen arkeen langettavat, valaisee 
oikeastaan historiankirjoituksen itsensä historiallisuutta, osoittaen alan 
kykenevyyden näyttäytyä historiallisena instituutiona. Pohjakalliota 
(1996) lainaten, se, ”[m]itä ja miten koululaiset eri aikoina ovat taiteen 
keinoin tehneet näkyväksi, miltä maailma on heistä näyttänyt” (28), 
palautuu täten historialliseen näkymään, jossa menneisyyden kuvat eivät 
vaaranna historiankirjoituksen omia käytänteitä.

Jos lasten ja nuorten tekemät kuvat todella antavat menneisyydestä 
toisenlaista tietoa kuin sanat, kuten Pohjakallio väittää, on tärkeää poh-
tia, millä tavoin tämä toisenlainen tieto voisi haastaa taidekasvatuksen 
historiantutkimuksen näkyväksi tekemisen käytänteitä. On toki huomat-
tava, että ero kirjallisen ja ei-kirjallisen aineiston välillä on vähintäänkin 
kompleksinen, eikä tarkoitukseni ole asettaa kuvallista ja kirjallista his-
toriankirjoitusta toisilleen vieraiksi tai vastakkaisiksi tietämisen tavoiksi. 
Pyrin pikemminkin tarkastelemaan oppilastöiden käyttöä historiallisina 
merkkeinä, joihin alan historiantutkimus lataa merkityksiä. Tämän ta-
kia kuvaesimerkkien sijasta pohjustaa Järvisen tarve erottaa näennäisen 
historiattomat jäljet (”lattiain ja pulpettien ränstymiset”) historiallisesta 
todistusaineistosta (”oppiennätystä ja työjärjestelmää osottava sarja”) sitä 
tulkinnan kenttää, jossa artikkelini liikkuu. Kriittisen tarkasteluni keskiös-
sä on ajatus historiallista valoa hohkaavista arkistojen oppilastöistä, joiden 
välittämä tieto tukee, ei haasta, alan historiantutkimusta ja -kirjoitusta. 
Se, etteivät huonekalujen kulumiset ole suomalaisen taidekasvatuksen 
historioihin kuuluneet, ei ole mielestäni lainkaan ihme. Ne kun eivät 
asetu vallalla oleviin historiallisen tiedon ja kontekstualisoinnin käytän-



JUUSO TERVO

172

teisiin, jotka ohjaavat lähteiden tulkintaa, olivat nämä lähteet sanallisia, 
kuvallisia tai materiaalisia.

Koska tämän kirjoituskokoelman pyrkimyksenä on tuoda esiin näkö-
kulmia lasten ja nuorten tekemien kuvien tutkimiseen, on minun jätettävä 
lattiain ja pulpettien ränstymisten historiallinen luenta toiseen tilaisuu-
teen. Sen sijaan kysyn, mitä tarkoittaisi tutkia arkistoituja oppilastöitä 
”historian valossa” ilman, että ne automaattisesti kuvittavat oman aikansa 
historiaa, ja mitä tämä merkitsisi alan historiankirjoitukselle. Lähestyn 
näitä kysymyksiä edesmenneen ranskalaisen filosofin, jesuiitan ja psy-
koanalyytikon Michel de Certeau’n historiantutkimusta käsittelevään 
teoksen L’écriture de l’histoire (Historian kirjoittaminen, 2016/1975)1 
kautta. Hänen mukaansa sekä historiantutkimuksessa että -kirjoitukses-
sa – joihin kumpaankin hän viittaa yleistermillä ”historiantekeminen” 
[faire de l’histoire] – tuotetaan käsitteellisiä paikkoja, joissa menneisyyden 
toiseus suhteessa nykyisyyteen tehdään ymmärrettäväksi ja hallittavaksi 
kirjoittamalla se sisään historioitsijan määrittelemään kontekstiin. Tämä 
tarkoittaa, että historioitsija tekee menneisyyden sanoista, kuvista ja 
objekteista ymmärrettäviä – toisin sanoen, saa ne puhumaan niille nä-
ennäisen ominaisella, historiallisella tavalla – perustamalla niille fyysisen 
ja/tai kielellisen tilan, joka määrittää niiden legitiimin aseman histori-
ankirjoituksessa. Historioitsija siis tuottaa nykyisyyttä menneisyyden 
kustannuksella: hän todistaa, että nykyisyydellä on historia.

 De Certeau’n kritiikki sellaisia historiantekemisen reunaehtoja koh-
taan, jotka tuottavat menneisyyden objekteista historiallisia lähteitä käsit-
teellistämällä ne oman rationaliteettinsa piiriin, tekee hänestä kiinnostavan 
ajattelijan pohdittaessa oppilastöiden asemaa taidekasvatuksen historioissa. 
Sen sijaan, että eroa menneisyyteen määritellään ja hallitaan historiatieteen 
metodein ja puhetavoin, de Certeau näkee tässä erossa mahdollisuuden 
historiantutkimuksen ja -kirjoituksen radikaaliin epistemologiseen kri-
tiikkiin. De Certeau’n historiakäsityksessä menneisyys ja tulevaisuus eivät 
koskaan sulkeudu totaalisesti itseensä, eivätkä ne koskaan ole identtisiä 

1 Kaikki lainaukset de Certeau’lta ovat minun kääntämiäni. Alkuperäiset ranskankieliset 
lainaukset olen sisällyttänyt alaviitteisiin. Kääntäessäni olen ajoittain konsultoinut 
Tom Conleyn englanninkielistä käännöstä The Writing of History (1988), Columbia 
University Press. Erityiskiitos Merja Hintsalle lainausten tarkastamisesta ja sujuvoit-
tamisesta.
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niille rakennetun paikan kanssa. Lasten ja nuorten tekemiä kuvia tutkiessa 
tämä tarkoittaisi sitä, ettei arkistoitu oppilastyö ole ikkuna aikaan, jota 
ei enää ole ja jonka poissaolo kutsuu historiantutkijaa tekemään työnsä. 
Pikemminkin arkistoidun kuvan tutkiminen voi merkitä menneisyyden ja 
nykyisyyden jännitteistä lomittumista tavalla, joka pakottaa miettimään, 
mitä historiallinen tieto itsessään on tai voisi olla.2

Miksi sitten haastaa kuvataidekasvatuksen historiantutkimuksen ja 
-kirjoituksen käytänteitä, ja miten tämä haastaminen liittyy lasten ja 
nuorten tekemien kuvien historialliseen tutkimukseen? Nähdäkseni 
historiankirjoituksen käytänteet perustuvat aina käsityksiin siitä, mitä 
sekä historialla että menneisyydellä ymmärrämme ja mitä historiankirjoi-
tukselta toivomme (ks. Tervo 2017; 2018). Jos näitä käsityksiä ei aseteta 
kyseenalaiseksi, jää historiantutkimus palapeliksi, jonka päämääränä on 
koota mahdollisimman yhtenäinen ja suljettu merkitysten kokonaisuus. 
Näen, että Pohjakallion ajatus kuvien välittämästä toisenlaisesta tiedosta 
haastaa ajattelemaan arkistoitujen oppilastöiden historiallista todistusvoi-
maa toisin; toisin sanoen, etteivät oppilastyöt todistaisi ainoastaan siitä, 
mistä niiden oletetaan todistavan. De Certeau’ta mukaillen väitän, että 
oppilastöihin keskittyvällä historiankirjoituksella on mahdollista haastaa 
niitä historiantutkimuksen ja -kirjoittamisen konventioita, jotka tari-
nallistavat menneisyyden legitiimien paikkojen koherentiksi historiaksi 
nykyisyyden nimissä. Tämä vaatii sen, että kuvien historiallista todis-
tusvoimaa lähestytään Järvisen painottaman historiallisen valon sijaan 
menneisyyden hiljaisuuden kautta; hiljaisuuden, joka osoittaa toiseuteen 
nykyisyydessä itsessään.

2 Historiantutkija Kalle Pihlainen (2011) on kritisoinut ajatusta menneisyyden koke-
muksellisesta läsnäolosta nykyisyydessä. Pihlaiselle ”mystinen läsnäolon korostaminen 
[…] ei ole relevantti keskustelulle menneisyyden representoinnista”, koska se näyttää 
sisältävän ajatuksen siitä, että ”representointi voitaisiin jotenkin ohittaa ja menneisyys 
’itsessään’ tai ’suoraan’ tuottaisi näitä elämyksiä, menneisyys voitaisiin jotenkin aidosti 
kokea” (12–13). Yhdyn Pihlaisen kritiikkiin läsnäolon näennäisen autenttisuuden on-
gelmallisuudesta enkä lomittumisesta puhuessani pyri kurottelemaan autenttisuuden 
horisonttiin, joka ikuisesti pakenee representaatiota. Läsnäolon sijaan lomittumisessa 
on kyse representaation reunaehdoista, toisin sanoen, historiankirjoituksen näkyväksi 
tekemisen ja historiantutkimuksen tuottaman historiallisen tiedon välisestä rajan-
käynnistä.
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OPPILASTYÖT KUVATAIDEKASVATUKSEN 
HISTORIANKIRJOISSA

Vaikka suomalaisen kuvataidekasvatuksen historiankirjoituksen viime 
vuosikymmenten kuvallistumista selittäviksi tekijöiksi voidaan yhtäältä 
nostaa painoteknologisten edellytyksien paraneminen ja toisaalta lähde-
materiaalin parempi saatavuus,3 se liittyy myös kiinteästi aikaan, jolloin 
vahva kiinnostus taidekasvatuksen historiaan yhdistyi historiantutkimuk-
sen kentällä käytyyn kriittiseen itsereflektioon. Niin kutsuttu kielellinen 
käänne, joka raivasi tietä laadullisen tutkimuksen nousulle 1900-luvun 
jälkipuoliskolla, kiinnitti historiantutkimuksen huomion historiallisen 
tiedon ajallisesti ehdolliseen ja sosiaaliseen rakentumiseen (Hyvärinen 
2010; Pihlainen 2011). Kyse ei siis enää ollut siitä, kuinka tarkasti men-
neisyys voidaan rekonstruoida historiatieteen metodein, vaan siitä, miten 
nämä metodit rakentavat käsityksiä sekä menneisyydestä että historiasta 
itsestään (ks. Kalela 1993). Taidekasvatuksen historiantutkimuksessa 
tämä laadullinen ote on saanut jalansijaa 1980-luvun niin kutsutusta 
historiabuumista asti (ks. Wilson & Hoffa 1985; Amburgy ym. 1992). 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa se on nostanut aiemmin perifeerisinä pidettyä 
ääniä ja ilmiöitä historiantutkimuksen keskiöön (Bolin & Blandy & 
Congdon 2000; Bolin & Kantawala 2017; Daichendt & Funk & Holt 
& Kantawala 2011) sekä avannut metodiikkaa kohti taideperustaisia 
toimintatapoja (Garnet 2017).

Pohjakallion ajatus siitä, että lasten ja nuorten tekemät kuvat voisivat 
antaa tekstiperäisestä aineistosta poikkeavaa ja itsessään arvokasta tietoa 
menneisyydestä, resonoi näiden historiantutkimuksen itsekriittisten pyrki-
mysten kanssa. On huomionarvoista, että 1980-luvulla perustettiin myös 
Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopiston) kuvataidekasvatuksen 
historia-arkisto ja käynnistettiin alan historianopetus, jossa arkiston kuvia 
hyödynnettiin aktiivisesti (Pohjakallio 2009). Toki alan oppikirjoissa ja 
yleisesityksissä oppilastöitä on ollut läsnä jo pitkään, usein esimerkkinä 
tietystä tekniikasta, kuvaamisen tavasta, oppilaiden kehitysvaiheista tai 
opettajan pedagogisista lähtökohdista (esim. Kohonen 1911; Mäkelä 
1954; Runeberg 1934; Saalas 1960; Törnudd 1926). Itse asiassa juuri 

3 Kiitos Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen ja Taideteollisen korkeakoulun 
(nyk. Aalto-yliopiston) mittavan arkistointityön.
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oppikirjojen kuvat – joko oppilaiden, opettajien tai kirjojen laatijoiden 
tekemät – ovat olleet yleisin kuvallinen lähde taidekasvatuksen historian-
tutkimuksessa, kuten edellä mainitussa Paula Tuomikoski-Leskelän (1980) 
Taidekasvatus Suomessa I -teoksessa.4 Tämä oppikirjakeskeinen histo-
riankirjoitus alkoi saada vastaansa kritiikkiä 1980-luvun laadullisessa 
tutkimuksessa, jonka näkökulmasta se näyttäytyi ongelmallisen riippu-
vaisena kirjallisista auktoriteetteista ja suurista universaalikertomuksista 
oppilaiden moninaisten kokemusmaailmoiden kustannuksella. Kuten 
yhdysvaltalainen taidekasvatuksen historioitsija Diane Korzenik (1990) 
asian ilmaisi:

vanhat oppikirjat ovat rajallista aineistoa. Ne kertovat meille sen, mitä kirjoittajat 
ja kustantajat halusivat meidän tietävän. Ne eivät kerro siitä, mitä lapset todel-
lisuudessa kokivat. Ne eivät vastaa kysymykseen painetun ohjauksen suhteesta 
todelliseen käytäntöön. Seurasivatko opettajat todella painettuja ohjeita? Mitä 
he tunsivat tekevänsä? Miksi piirtäminen oli merkityksellistä heille? Tai heidän 
oppilailleen? Tai kun heidät jätettiin omiin oloihinsa, minkälaisia piirustuksia 
eri ikäiset lapset mieluiten tekivät? Kirjat pysyvät mykkinä näiden kysymysten 
äärellä. (208)5

Se, mitä menneisyydessä todella tapahtui, ei tietenkään ole uusi kiivailun 
kohden historiantutkimuksessa, päinvastoin: olihan se jo historiatieteen 
1800-luvun keskeisen vaikuttajan, Leopold von Ranken, tärkein pyrki-
mys. Korzenikin sanat antavat tähän kiivailuun näkökulman tilanteessa, 
jossa makrohistoriallisten auktoriteettikertomuksien historiallinen todis-
tusvoima oli voimakkaan kritiikin kohteena. Huomion siirtyessä kohti 

4 Poikkeuksena voidaan tosin mainita Eeva-Maija Vilhon (1980) Jyväskylän seminaarin 
piirustuksenopetus 1863–1898. Piirustuksen asema Cygnaeuslaisessa työkoulussa, joka 
esittelee Jyväskylän seminaarissa tehtyjä, arkistoituja opiskelijatöitä. Tutkimuksen 
fokuksesta johtuen lasten ja nuorten tekemiä kuvia ei teoksessa käsitellä.

5 Käännös minun. Alkuperäinen lainaus: Old instruction books are only limited data. 
They tell us what writers and publishers wanted us to know. They do not inform us 
about what children actually experienced. They cannot answer the question of the 
relationship of printed exhortation to actual practice. Did teachers really follow the 
printed instructions? What did they feel they were doing? Why did drawing matter to 
them? To their students? When left to their own devices, what drawing did children 
of different ages prefer to do? Books are mute about these questions.
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paikallisia ja merkityksiltään moninaisia historioita oli taidekasvatuksen 
historioitsijoiden mietittävä uudelleen, mikä on varteenotettava, tieteelli-
seen tarkasteluun kuuluva lähde ja minkälaisia metodeja näiden lähteiden 
tutkimukseen voidaan käyttää. Esimerkiksi aiemmin epäluotettavina ja 
-tarkkoina pidetty muistitieto sekä suulliset lähteet alettiin nyt nähdä 
legitiiminä osana historiantutkimusta (ks. Peltonen 1999). Pohjakallio 
(2009) huomauttaa, että samoihin aikoihin myös lasten tekemien kuvien 
tutkimuksessa puhalsivat uudet tuulet, kun huomio siirtyi piaget’laisesta 
kehitysasteajattelusta kohti kuvien ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti 
ominaista luonnetta. Lasten tekemät kuvat eivät siis kertoneet ainoastaan 
lapsen tavasta hahmottaa ja ymmärtää maailmaa, vaan ennen kaikkea 
maailmasta itsestään, tarkemmin siitä historiallisesta ja kulttuurisesta 
kontekstista, jossa lapsi kuviansa teki.

Jos tämä oli niin kutsutusti ajan henki, millä tavoin historiankir-
joituksen kuvallistuminen sitten konkretisoitui suomalaisen kuvatai-
dekasvatuksen historioissa? Ehkä kaikista selkeimpänä pyrkimyksenä 
kirjoittaa kuvien avulla toisenlaista historiaa voidaan pitää Pohjakallion 
väitöskirjan Miksi kuvista? (2005) kuvajohdantoa, joka esittelee otteita 
kuvataidekasvatuksen historia-arkistosta. Alleviivaten historiantutkimuk-
sen ajallista ja kulttuurista ehdollisuutta Pohjakallio esittää kokoamansa 
kuvajohdannon olevan ”yksi kertomus siitä, miten koulu on vaikuttanut 
oppilaiden katsomiseen ja näkemiseen eri aikoina” ja painottaa, että  
”[j]okainen tulkitsee kuvia omien kokemustensa valossa ja rakentaa niistä 
oman kertomuksensa” (32).

Huolimatta siitä, että kuvajohdanto edustaa uudenlaista lähestymis-
tapaa historiankirjoitukseen ja kutsuu lukijaa moninaisiin tulkintoihin, 
Pohjakallion itsensä rakentama kuvatarina on hyvin perinteinen ja ko-
herentti kertomus suomalaisen identiteetin rakentamisesta sisällissodasta 
1970-luvun ympäristötietoisuuteen. Siinä kaikki on oikealla paikallaan: 
esimerkiksi 1950-luvun jälleenrakentaminen, joka kronologisesti seuraa 
sota-ajan kuvastoa, esitetään lukijalle kasvavana aineellisena hyvinvointina 
(radio, höyrylaiva) sekä työteliäinä miehinä ja naisina askareissaan, kaikki 
yhdistettynä selittäviin alaotsikoihin: ”Jälleenrakennuksen kuvia”, ”Miehet 
jälleenrakentajina”, ”Naiset jälleenrakentajina” (15–17). Pohjakallio käytti 
vastaavanlaisia selittäviä kuvatekstejä jo vuosikymmen aiemmin julkais-
tussa artikkelissaan Kuvitella vuosisata (1996) -teoksessa, jossa esimer-
kiksi 1900-luvun alun oppilastöistä hän kertoo kuvatekstissä seuraavasti: 
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”Kuvien aiheet olivat oppilaiden lähiympäristöstä ja kokemusmaailmasta 
kansainvälisen taidekasvatusliikkeen manifesteja mukaillen. Opettajan 
ohjaus ja 1600-luvulta taideakatemioista periytyvä akateemisen taide-
opetuksen perinne näkyvät työskentelyjäljen kurinalaisessa hallinnassa, 
viivoissa, väreissä ja muodoissa.” (18.) Samanlainen lähestymistapa kuvien 
käyttöön historiankirjoituksessa löytyy myös Heta Kauppisen ja Brent 
Wilsonin Kuvaamataidon didaktiikkaa (1980) -oppikirjan kuvataideope-
tuksen historiaa käsittelevästä luvusta, jonka runsaat kuvaesimerkit on 
täydennetty sellaisilla kuvateksteillä kuin ”Funktionalismin tyylipiirteitä 
1950-luvun oppilastyössä” (32).

Järvistä mukaillen voidaan sanoa, että yllämainituissa esityksissä arkis-
toidut oppilastyöt kuvateksteineen langettavat historiallista valoa omaan 
aikaansa. Enää lukija-katsojan ei tarvitse arvailla, mitä menneisyydessä 
tapahtui. Lasten ja nuorten kuvat todistavat siitä, että jälleenrakennus oli 
todella totta ja että kansainvälinen taidekasvatusliike ja funktionalismi 
todella vaikuttivat oppilaisiin. Tällöin siitä, ”[m]itä ja miten koululaiset 
eri aikoina ovat taiteen keinoin tehneet näkyväksi, miltä maailma on 
heistä näyttänyt” (Pohjakallio 1996, 28), tulee osa yhtä kertomusta: 
yksittäiset kuvat kytkeytyvät suureen kertomukseen joko suomalaisesta 
yhteiskunnasta (Miksi kuvista?), taidekasvatuksen historiasta (Kuvitella 
vuosisata) tai taidehistoriasta (Kuvaamataidon didaktiikkaa).

On toki huomattava, että arkistoituja oppilastöitä esiintyy suomalai-
sissa taidekasvatuksen historioissa myös ilman tulkitsevia kuvatekstejä. 
Esimerkiksi Styluksen 100-vuotisjuhlanumerossa (Piironen & Laitinen 
& Pohjakallio 2007) ja Kuvis sata (Pohjakallio ym. 2015) -historiikissa 
oppilastyöt tarjoavat ajankuvia eri vuosikymmeniltä eikä niitä itsessään 
juuri tarkastella.6 Images in Time (Laukka & Lähteenaho & Pohjakallio 
1992) -julkaisussa yksittäisille oppilastöille on annettu iso rooli, ja vaikka 
ne heijastelevatkin teksteissä esiintyviä teemoja, toimivat ne myös yleisinä 
ajankuvina käsitellystä aikakaudesta tai teemasta. Tämänkaltaisina ajan-
kuvina oppilastöiden voidaan kyllä ymmärtää kirjoittavan omanlaistaan 
historiaa; ne kuvaavat menneisyyttä, jota tekstissä ei välttämättä suoraan 
käsitellä. Tästä huolimatta niiden kirjoittama historia on kyseisissä teok-
sissa intiimisti kytköksissä kronologisesti etenevään tarinaan suomalaisen 

6 Poikkeuksena voidaan mainita Sirkka Laitisen artikkeli ”Kuvia pahassa maailmassa” 
Styluksen juhlanumerossa.
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kuvataidekasvatuksen historiasta. Kuten Pohjakallion kuvajohdannossa, 
nämä kuvat edustavat omaa aikakauttaan, todistavat siitä.

Voidaan siis väittää, että huolimatta Pohjakallion peräänkuuluttamasta 
kuvien toisenlaisesta tiedosta on taidekasvatuksen kuvallinen historian-
kirjoitus asettunut pääosin historiantutkimusta tukevaksi, ei haastavaksi, 
käytännöksi. Toisin sanoen lasten ja nuorten tekemät kuvat ovat aina löy-
täneet oikean paikkansa taidekasvattajien kirjoittamassa tarinassa omasta 
menneisyydestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö arkiston kuvat 
olisi haastaneet tulkitsijoitaan tai että kuvien historiallinen tulkinta olisi 
aina ollut suoraviivaista. Kirjoittaessaan Sata vuotta kuvista -näyttelyn 
suunnittelusta, Pohjakallio (1992) kertoo, kuinka arkiston kuvat pettivät 
niille ladatut ennakko-oletukset:

Aluksi suunnittelimme vuosisadan läpäisevää, vuosikymmenittäin etenevää 
kronologista järjestystä. Meillä oli oma käsityksemme tärkeistä askelista ja läpi-
murroista taiteen ja taideteollisuuden saralla ja kuvittelimme, että jotain vastaavaa 
voisi löytyä kuvataideopetuksen historiasta. Tämä ei kuitenkaan ollut asian laita. 
Vuosikymmenittäin järjestynyt ajattelu ei ollut perusteltua: taideopetuksessa ei 
näyttänyt olevan suurempia muutoksia maailmansotien välisenä aikana. (88)7

Kiinnostavaa onkin, että kun kronologinen tulkintakehys loppujen 
lopuksi saatiin rakennettua,8 se perustui nimenomaan oppikirjojen, ei 
historiatietoisuuden tai kuvien itsensä, kirjallis-kuvalliseen topokseen:

Valitsemamme kronologinen viitekehys näytti kuitenkin löytävän perustelunsa 
piirustuksenopetusta käsittelevistä julkaisuista. Näytti siltä, että nämä julkaisut 

7 Käännös minun. Alkuperäinen lainaus: At first, we planned a consecutive chrono-
logical order proceeding through this century by decade. We had our own image of 
the idea of the important stages and breakthroughs of art and industrial art, and we 
imagined that something similar could be found in the history of art teaching. This, 
however, did not turn out to be the case. Thinking in terms of decades did not seem 
to have grounds; there did not appear to have any major changes in art teaching in 
the period between the world wars.

8 Tosin Pohjakallio huomauttaa, että kokemus historiallisen aikajanan sopimattomuu-
desta kuvien tulkintaan osoitti tarpeen myös kokeellisempiin, temaattisesti orientoi-
tuneisiin ja vertaileviin historiankirjoituksen muotoihin – tarve, johon artikkelillani 
pyrin osittain vastaamaan.
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ja arkistomateriaali osoittivat selkeään jakolinjaan ”vanhan” ja ”uuden” taideope-
tuksen välillä vuosisadan vaihteessa. ”Vanha”, 1800-lukulainen opetus painottui 
pääasiassa kopiointiin, kun taas ”uusi” suunta, joka sai vaikutteita taidekasva-
tusliikkeestä, vastusti kopiointia ja vaati, että lasten oma ympäristö, olosuhteet 
ja taide oli otettava huomioon. (89)9

Keskeistä kaikissa yllämainituissa esimerkeissä kuvallisesta historiankir-
joituksesta –  kuvien yhdistäminen selvittäviin kuvateksteihin, kuvien 
käyttäminen oman aikansa representaationa, ja kuvien suhteuttaminen 
oppikirjallisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin – on näkemys historiasta 
muutosten kenttänä, jossa aika tuottaa jatkuvasti eroa menneisyyden ja 
nykyisyyden välille. Täten se, mitä menneisyyden oppilastöistä haetaan, on 
ero nykyisyyteen. Jos sitä ei löydy kalenteriin perustuvasta historiasta (esim. 
maailmansotien välinen aika), se voidaan rakentaa kirjallisuudesta löytyvän 
”vanhan” ja ”uuden” taidekasvatusajattelun välille.10 Joka tapauksessa eron 
on löydyttävä, sillä vain sen nähdään hohkaavan historiallista valoa. 

Lasten ja nuorten tekemien kuvien historiallinen todistusvoima on 
tästä näkökulmasta katsottuna kytköksissä tulkitsijan kykyyn saada kuva 
kertomaan historiallisesta erosta antamalla kuvalle omaan aikakauteensa 
kuuluva ääni. Oppilastyön oma aika pelastaa historiankirjoitukseen 
sisäänrakennetun kronologian: asetettuna oikeaan aikaansa kuvien todis-
tusvoima on todistus historiasta, jossa aika etenee vääjäämättä eteenpäin. 
Oli kyseessä 1800-luvun lopun linjaalipiirros tai 1970-luvun polarisoivaan 
metodiin perustuva kollaasi, oppilastyö saa paikkansa kuvataideopetuksen 
historiassa (esi)merkkinä alan historian paikkansapitävyydestä. Voidaankin 

9 Alkuperäinen lainaus: The chronological framework which we had chosen did seem 
to find grounds in view of published aids from drawing and teaching. It appeared 
that these publications and the archive material pointed out to a clear borderline at 
the turn of the century between ‘old’ and ‘new’ art teaching. The ‘old’ 19th-century 
teaching was largely based on copying, while the ‘new’ direction, which was influenced 
by the art-education movement, opposed copying and demanded that the children’s 
own environment, conditions and art to be taken into account.

10 Värikäs aikalaiskuvaus vanhan ja uuden kasvatusnäkemyksen erosta löytyy Eero Il-
vosen Taidekasvatus koulussa (1921) -vihkosesta, jossa Ilvonen kirjoittaa: ”ainoastaan 
tämä uusi taidekasvatusperiaate johdonmukaisesti ja läpikotaisin toteutettuna voi 
puhaltaa uutta elämää kouluun, jota kuiva ja kuolettava moraalis-intellektuaalinen 
kasvatusperiaate on tähän asti ollut kannattamassa ja ohjaamassa” (3).
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siis väittää, etteivät oppilastyöt loppujen lopuksi todista niinkään omasta 
ajastaan, vaan nykyisyydestä, jossa tämä omuus rakennetaan osana his-
toriallista kronologiaa.

MENNEISYYS JA HISTORIALLISEN PUHEEN PAIKKA

Näennäisestä itsestäänselvyydestään huolimatta kronologisesti etenevä 
ja eroa tuottava historia on vain yksi tapa järjestää aikaa; tapa, johon 
de Certeau kritiikkinsä keskeisesti kohdistaa. Hänelle historianteke-
misessä on ennen kaikkea kysymys menneisyyden ja nykyisyyden eron 
tuottamisesta ja hallinnoimisesta. Historiantutkimus on täten tiiviisti 
kytköksissä sekä valtaan määrittää toiseus tiedon kohteeksi että valtaan 
määrittää toiseuden paikka nykyisyydessä. De Certeau’ta (2016/1975) 
lainaten, historiantutkimuksessa ”lymyää sen etsimä outous. Se tyrkyttää 
omat lakinsa kaukaisiin maihin, jotka se valloittaa siinä uskossa, että se 
elävöittää ne.” (58)11 Täten se on

[k]unnianhimoinen, etenevä sekä utooppinen käytäntö. Se on kytköksissä 
uupumattomaan ”oikeiden” kenttien perustamiseen, jossa tahto [määrittelyyn] 
piirtyy järjen mukaan. Sillä on tieteellisen mallin arvo. Se ei ole kiinnostunut 
piilotetusta ”totuudesta” jonka sen tulisi löytää; se tuottaa symbolin, jossa yhdis-
tyy uusi, aikaan rajattu paikka sekä modus operandi, joka tuottaa ”skenaarioita” 
kyvyssään järjestää käytänteitä nykyisyydessä ymmärrettävään diskurssiin. (19)12

On tärkeää alleviivata, että se, mitä de Certeau ymmärtää tieteellisenä 
rationaliteettina ei viittaa positivistiseen historiatieteeseen, vaan ennen 
kaikkea jälkipositivistiseen historiantutkimukseen, jossa tieto mennei-
syydestä järjestyy käsitteellisten ja kirjallisten toposten, kuten para-

11 Alkuperäinen lainaus: Elle est habitée par l’étrangeté qu’elle cherche, et elle impose 
sa loi aux régions lointaines qu’elle conquiert en croyant leur rendre la vie.

12 Alkuperäinen lainaus: Pratique ambitieuse, marchante, utopique aussi, liée à 
l’instauration inlassable de champs « propres » où inscrire un vouloir en termes de 
raison. Elle a valeur de modèle scientifique. Elle ne s’intéresse pas à une « vérité » 
cachée qu’il faudrait trouver ; elle fait symbole par le rapport même entre un nouvel 
espace découpé dans le temps et un modus operandi qui fabrique des « scénarios » 
susceptibles d’organiser des pratiques en un discours aujourd’hui intelligible.
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digmojen tai narratiivien kautta. Vaikka tämä historiankirjoituksen ja 
kerronnallisuuden lähentyminen saattaakin tuoda historian epäilyttävän 
lähelle fiktiota (Pihlainen 2011),13 kyse ei kuitenkaan ole menneisyyden 
olemassaolon täydellistä kieltämisestä kielellisen presentismin nimissä. 
Kuten de Certeau asian ilmaisee:

Jos tarina siitä, ”mitä tapahtui” katoaa historiatieteestä (ilmestyäkseen vastaavasti 
populaarihistorioihin) tai jos faktoista kertominen näyttäytyy tiettyyn diskurssiin 
kuuluvana fiktiona, johtopäätöksenä ei voida pitää, että suhteesta todellisuuteen 
on luovuttu. Ennemminkin tämä suhde on siirtynyt paikoiltaan. Kerrotut tai 
”rekonstruoidut” objektit eivät enää tarjoa välitöntä pääsyä siihen. Todellisuus-
suhde tulee ymmärrettäväksi luomalla ”malleja” (tarkoituksena tehdä objekteista 
ajateltavia) jotka suhteutetaan käytänteisiin, törmäyttämällä mallit siihen mikä 
vastustaa niitä, mikä rajoittaa niitä ja mikä vetoaa niissä muihin malleihin; lopulta 
selvittämällä mikä tekee tämän toiminnan mahdolliseksi, tuomalla sen mukaan 
tiettyyn (siis historialliseen) sosiaalisen tuotannon järjestelmään. (Mt. 68)14

Tästä näkökulmasta Korzenikin (1990) kritiikki oppikirjakeskeistä histori-
antutkimusta kohtaan sekä Pohjakallion pyrkimys siihen, että ”[j]okainen 
tulkitsee kuvia omien kokemustensa valossa ja rakentaa niistä oman ker-
tomuksensa” (2005, 32) ohjaavat kuvallista historiankirjoitusta konteks-
tualisoinnin käytänteisiin, joissa lähteiden historiallinen todistusvoima ei 
ole kytköksissä niihin itsessään, vaan niille rakennetun tulkintakehyksen 
todentuntuisuuteen. Sekä Korzenikille että Pohjakalliolle tämä todentun-
tuisuus palautuu ajatukseen historiallisesta kokemuksesta – joko tekijän 

13  Ranskankielessä termien histoire (historia) ja l’histoire (tarina) ambivalenssi alleviivaa 
tätä kompleksista suhdetta.

14  Alkuperäinen lainaus: Si donc le récit de « ce qui s’est passé » disparait de l’histoire 
scientifique (pour s’étaler au contraire dans l’histoire vulgarisée), ou si la narration 
des faits prend l’allure d’une « fiction » propre à un type de discours, on ne saurait 
en conclure l’effacement de la référence au réel. Cette référence a plutôt été déplacée. 
Elle n’est plus immédiatement donnée par les objets narrés ou « reconstitués ». Elle 
est impliquée par la création de « modèles  » (destinés à rendre « pensables  » des 
objets) proportionnés à des pratiques, par leur confrontation avec ce qui leur résiste, 
les limite et fait appel à d’autres modèles, enfin par l’élucidation de ce qui a rendu 
possible cette activité en l’inscrivant dans une économie particulière (ou historique) 
de la production sociale.
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kuvitellusta tai tulkitsijan havainnoimasta – johon oppilastöiden nähdään 
viittaavan ja josta niiden katsotaan antavan historiallista tietoa. Se, mistä 
de Certeau puhuu historiankirjoituksen mallina, voidaan samastaa kä-
sitykseen oppilaiden omasta elämismaailmasta, jonka katsotaan olevan 
jollain tavoin todellisempi historiallisen puheen paikka kuin Korzenikin 
kritisoimat mykät oppikirjat.

On tärkeää huomata, ettei kokemuksellisuuden korostaminen rajoittu-
nut vain kuvataidekasvatuksen historiaa käsitteleviin teoksiin. Pohjakallion 
(2009) mukaan se oli myös keskeisenä pedagogisena lähtökohtana ku-
vataidekasvatuksen historiaopinnoissa Taideteollisessa korkeakoulussa:

Välillä kaaos oli melkoinen, mutta opiskelijoiden aiemmin vieroksumat tutki-
musopinnot muuttuivatkin kiinnostavaksi uudenlaisen ajattelun opiskeluksi, kun 
henkilökohtaisen ja kokemuksellisen tiedon mukanaolo oli sallittua ja toivottua. 
Kun visuaalinen ja materiaalinen tuli tutkimukseen mukaan, huomasimme, että 
tutkimus voikin olla lähellä sitä mitä taiteilijat ovat aina tehneet, tutkineet ym-
päröivää maailmaa jonkin materiaalin ja välineen avulla ja keinoin. Totesimme, 
että historian tutkimus voi olla taiteen tekemisen kaltaista. (142)

De Certeau’ta mukaillen on mahdollista sanoa, että jos henkilökohtainen 
kokemus on outoutta, joka taidekasvatuksen historiantutkimuksessa 
lymyää, niin kuvien välittämä tieto on kaukainen maa, johon taidekas-
vatuksen historia lakinsa ulottaa. Historiankirjoituksen vapautumisen 
auktoriteetti- ja tekstikeskeisistä lähteistä voidaan katsoa luoneen sellaisen 
historiallisen puheen paikan, jossa tämä laki sallii (jopa toivoo) mennei-
syyden elävöittämisen sillä, mikä on tuttua. Kun aiemmin vieroksutut 
tutkimusopinnot korvaantuvat henkilökohtaisella uuden ajattelun opis-
kelulla, arkiston kuvat ja niiden tulkintaan käytetyt metodit eivät ole enää 
tulkitsijan elämästä irrallisia, vieraita ränstyjä, vaan ne käsitteellistyvät 
kokemuksen kautta:

Kun saimme [piirustuksen-/kuvaamataidonopettaja Beda Närhen tallettamat] 
kuvat käsiimme, ne herättivät monenlaisia ajatuksia, kysymyksiä sekä myös 
nostalgisia muistoja meissä opettajissa [Pirkko Pohjakallio, Maria Laukka ja 
Marjo Räsänen], 1940- ja 1950-luvun lapsissa. Tunnistimme niissä omaan 
lapsuuteemme liittyviä asioita, joita aloimme keskenämme muistella. Olimme 
itsekin piirtäneet ja maalanneet samanlaisia kuvia vastaavanlaisista aiheista, 
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kuvien mennyt maailma oli meille hyvin tuttu. Opiskelijamme ihmettelivät 
ennen muuta kuvien viimeisteltyä ja taitavaa tekniikkaa, jollaista he eivät olleet 
omana kouluaikanaan tai opetusharjoittelussaan nähneet. (140)

Henkilökohtainen kokemus kaikkine sanallistamista tukevine ja pakene-
vine elementteineen voidaankin nähdä sellaisena de Certeau’n mainitse-
mana todellisuussuhteena, jonka keskiössä on kokonaisvaltainen historian 
paikka: henkilökohtainen tarina, joka auttaa asettamaan taidekasvatuksen 
muutokset yliyksilöllisen ajan historialliseen jatkumoon. Täten tuttuu-
den ja toiseuden välinen rajankäynti, joka monin tavoin muistuttaa 
ylläkuvailtua kamppailua kronologian kanssa, kääntyy edellisen voitoksi. 
Kuvien tieto, jota ”sanat eivät välitä tai tavoita” (Pohjakallio 2005, 32), 
asettuu sille asetettuihin tulkinnan raameihin, palauttaen sen merkitykset 
historialliseen samuuteen. Pedagogisesti ilmaistuna se, mitä oppilastyöt 
opettavat menneisyydestä, rajautuu jo opitun alueelle. Oppilastöiden 
hohkaamassa historiallisessa valossa ei siis ole kyse töistä itsessään, vaan 
halusta asettaa ne taidekasvatuksen historiantutkimuksen kenttään niille 
kuuluvalle paikalle, jossa ne pelastavat historioitsijat heidät kohdanneelta 
auktoriteettikriisiltä jälkipositivismin aikakaudella.

KUVALLINEN HISTORIANKIRJOITUS JA HISTORIAN 
TOISINKIRJOITTAMINEN

Vaikka arvioni kuvallisen historiankirjoituksen mahdollisuuksista kir-
joittaa taidekasvatuksen historiaa toisin saattaa vaikuttaa pessimistiseltä, 
tarkoitukseni ei ole hylätä sitä toisinkirjoittamisen muotona. Päinvas-
toin. Kyse on ennemmin siitä, miten sekä oppilastöiden mahdollisesti 
välittämä toisenlainen tieto että menneisyyden toiseus ymmärretään alan 
historiantutkimuksessa. Sen sijaan, että taidekasvatuksen historioitsijat 
valjastaisivat menneisyyden oppilastyöt kohottamaan (Hegelin termein 
Aufheben) nykyisyyden korkeammalle tasolle, näen, että de Certeau 
antaa suuntaviivoja historiantutkimukselle, jossa oppilastyöt osallistuvat 
historiankirjoittamisen itsensä kritiikkiin.

Mutta mikä on tämän kritiikin kohde? Inkeri Sava (1996) kirjoittaa 
historiallisen näkökulman tarpeesta taidekasvatuksen tutkimuksessa ja 
opetuksessa tavalla, jota kannattaa lainata pitkästi:
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Jos jokainen aikakausi ja yksilö rakentaa todellisuutensa ja antaa perinteisesti 
totuuksiksi nähdyille tapahtumille ja tulkinnoille omassa kontekstissaan toi-
mintaansa vaikuttavan merkityksen ja arvon, nousee kiinnostus historiallisia 
muutoksia ja niitä koskevia tulkintoja kohtaan keskeiseksi. Meidän tulisi 
esimerkiksi peilata ja reflektoida tämän hetken taide- ja taidekasvatuskäsityksiä, 
keskusteluja niistä, erilaisia opetussuunnitelmaehdotuksia, opetuskäytäntöjä 
nykyhetkeä laajempaan mennyt – tuleva -kulttuuriperspektiiviin.

Taidekasvattajan tulisi myös sijoittaa itsensä näihin käsityksiin ja alkaa ref-
lektoida itseään tätä historiaheijastusta vasten: missä oma ajatteluni ja toi-
mintani taiteilijana tai opettajana liikkuu. Mitkä ovat omien arvojeni ja tekojeni 
seuraamukset oppilaille, kulttuurikehitykselle? Tai itselleni? Itseään tiedostava ja 
historialliseen kontekstiin peilaava asenne merkitsee mielestäni tietoista eettistä 
kannanottoa ja vastuunkantamista omista teoista. Eettisyys on itsensä, oman 
ajattelun, tunteiden ja toiminnan sijoittamista historialliseen ja kulttuuriseen, 
sosiaaliseen ja ekologiseen kontekstiin sekä lisääntyvän ymmärryksen tuottamista 
tältä pohjalta. (155–156, alkuperäinen lihavointi)

Sava pukee yllä sanoiksi sen tutkimuksellisen kentän, johon taidekasva-
tuksen historiankirjoituksen kuvallistumisenkin voidaan katsoa kuuluvan: 
nykyisyyden ajallinen ja paikallinen ehdollisuus, pyrkimys ymmärtää 
historiallisia muutoksia laajalla skaalalla sekä itsereflektion metodologinen 
ja eettinen ensisijaisuus. Siitä huolimatta, että Savan sanoihin on helppo 
yhtyä, perustuvat ne de Certeau’n näkökulmasta haluun hallita nykyisyyttä 
historian paikkojen avulla. Sava pyrkii rikkomaan – eettisyyden nimissä 
– nykyisyyden näennäisen identtisyyden itsensä kanssa painottamalla 
”nykyhetkeä laajempaa mennyt – tuleva -kulttuuriperspektiiviä” sekä 
taidekasvattajien suhdetta ”kulttuurikehitykseen” ilman, että nykyisyyden 
identtisyyttä itsessään kyseenalaistetaan. Toisin sanoen, vaikka nykyisyys 
asetetaan historiantutkimuksen kriittisen reflektion kohteeksi, histo-
rioitsija tekee kaikkensa suojellakseen nykyhetken oikeaa paikkaa ajan 
kronologisessa jatkumossa. Täten Pohjakallion (1996) ajatus siitä, että 
”[a]rkiston kuvat ja dokumentit odottavat tutkijoitaan ja tulkitsijoitaan” 
(28), tulee kääntää päälaelleen: tutkijat ja tulkitsijat odottavat arkiston 
kuvia ja dokumentteja valaisemaan nykyisyyttä historian valolla. Arkisto 
on siis reservi, jonka avulla eri aikakauden tutkijat ja tulkitsijat voivat 
pelastaa nykyisyytensä. Pelastuksena on tieto, joka luo selkeän kuvan 
sekä menneestä että nykyisyydestä. Tämä tieto kääntää menneisyyden 
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sanat, kuvat ja objektit nykyisyyden peilipinnaksi, josta historioitsija 
tunnistaa itsensä.

Kritiikin kohdistuessa kuvien toisinkirjoittamaan historiaan sen on 
nähdäkseni pureuduttava historiankäsitykseen, jossa tieto menneisyy-
destä tarkoittaa nykyisyyden epistemologista hallintaa. De Certeau’lle 
menneisyys ei auta meitä luomaan kokonaisempaa kuvaa nykyhetkestä – 
jolloin menneisyys nähtäisiin tiedollisena elementtinä, joka nykyisyydestä 
puuttuu – vaan pikemminkin se haastaa tätä pyrkimystä kokonaiskuvaan 
itsessään. Hänelle Freud, jonka Der Mann Moses und die monotheistische 
Religion [Mies nimeltä Mooses ja yksijumalinen uskonto, suom. Markus 
Lång] -teoksen luennalle de Certeau omistaa kirjansa loppupuolen, antaa 
näkökulman historiankirjoittamiseen, jossa sekä menneisyyden että ny-
kyisyyden toiseus on jatkuvasti läsnä: ”Psykoanalyysi ei muodosta uutta 
jaksoa siinä edistyksen lumossa, jota sekä kyky demystifioida että selkeys 
itsessään jatkuvasti laajentaa. Sen tarkoituksena on luoda epistemologinen 
katkos tässä päättymättömässä tapahtumasarjassa”. (355)15 Tämä katkos 
on ennen kaikkea katkos historian paikallistumisessa tiedon oikeisiin paik-
koihin; katkos, jonka kautta historian ajallisuus itsessään nousee keskiöön:

Freudilainen fiktio ei antaudu tälle historiankirjoituksen tilalliselle erottelulle, jossa 
tietämisen subjektilla on paikka, nykyisyys, erillään hänen objektinsa paikasta, 
joka määrittyy menneisyydeksi. Siinä menneisyys ja nykyisyys liikkuvat samalla 
tasolla, monitahoisesti. Yksikään tekstin tasoista ei ole toisensa viittauspiste. Jos 
meta-fora esiintyy, se luonnehtii vastavuoroisten suhteiden järjestelmää. (371)16

On tärkeää korostaa, ettei tässä nykyisyyden ja menneisyyden saman-
aikaisuudessa ole kysymys historiankirjoituksen mystifioinnista; psyko-
analyyttinen historiankirjoittaminen ei edusta jonkinlaista subjektin ja 

15 Alkuperäinen lainaus : La psychanalyse ne constitue pas une nouvelle séquence dans 
le progrès d’un leurre qu’accroissent toujours la capacité de démystifier et la lucidité 
elle-même. Elle entend bien instaurer une coupure épistémologique dans ce processus 
indéfini.

16 Alkuperäinen lainaus : La fiction freudienne ne se prête pas à cette distinction spatiale 
de l’historiographie où le sujet du savoir se donne un lieu, le « présent », séparé du 
lieu de son objet, défini comme « passé ». Ici, passé et présent bougent dans un même 
lieu, polyvalent. Et des « niveaux » du texte, aucun n’est le référent des autres. S’il y 
a méta-phore, elle caractérise un système de relations réciproques. (371)
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objektin täydellistä sulautumista, jossa historiallinen kokemus saavuttaa 
totaalisuutensa (vrt. Pihlainen 2011). Kyse on ennemminkin siitä, ettei 
menneisyyttä niinkään kanneta yli nykyisyyteen suoran viittaussuhteen 
avulla (”metafora” tarkoittaa kirjaimellisesti ylitsekantoa), vaan sen kat-
sotaan olevan jo läsnä nykyisyydessä, kaikessa toiseudessaan. Kuten de 
Certeau asian ilmaisee: ”Freudille aukko [merkitysjärjestelmässä] ei ole 
puuttuva kivi valmiissa rakennuksessa, vaan jälki siitä ja sen paluu, jonka 
paikka tekstin tulee ottaa” (390)17. De Certeau pyrkii siis Freudin kautta 
hahmottamaan historiantekemistä, joka ei asetu tarinaksi – ainakaan 
sellaiseksi, joka etenee lineaarisesti aristoteelisen kertomusrakenteen 
mukaan, selittäen asioiden ja tapahtumien oikean järjestyksen ja syy–
seuraussuhteen (ks. Hyvärinen ym. 2010). Se on nietzscheläisittäin 
ilmaistuna epäajanmukaista (Unzeitgemäß) historiankirjoitusta, jossa sekä 
menneisyys että nykyisyys nähdään radikaalisti avoimina ja jatkuvassa 
liikkeessä suhteessa toisiinsa.

Kuten kaikkia teoreettisia viitekehyksiä, myös tätä näkökulmaa on 
syytä lähestyä tietyin varauksin. Yllämainitulla radikaalilla avoimuudella 
en tarkoita, etteikö myös de Certeau’n käsitteistö loisi omaa topostaan, 
johon menneisyyden sanat, kuvat ja objektit asetetaan; toposta, joka 
tekee ne ymmärrettäväksi ja antaa niille tietyn tehtävän nykyisyydessä. 
Siksi kysymys siitä, miten de Certeau’n peräänkuuluttama epistemologi-
nen katkos määrittyy ja kenen tai minkä nähdään olevan kykeneväinen 
tuottamaan sellaisia, on sivuuttamaton. Vaikkei se olekaan de Certeau’n 
tarkoitus, pahimmillaan katkoskeskeisyys voi johtaa ajatteluun, jonka 
mukaan vain harvat ja valitut ovat kykeneviä astumaan nykyisyyden 
ulkopuolelle, josta he jumalten tavoin ilmestyvät oman aikansa vangiksi 
jääneelle massalle. Siksi näenkin, että Jacques Derridan (1972) näkemys 
katkosten ongelmallisuudesta on syytä pitää mielessä:

Epäilemättä semiologian piirissä on muunnettava käsitteitä, siirrettävä ne pai-
koiltaan, käännettävä ne omia ennakko-oletuksiaan vastaan, uudelleenkirjattava 
ne toisiin [merkitys]ketjuihin, muutettava hiljalleen työn kenttää ja täten tuo-
tettava uusia kokoonpanoja; en usko ratkaisevaan murrokseen, ainutkertaiseen 
”epistemologiseen katkokseen,” kuten nykyään asia usein ilmaistaan. Katkokset 

17 Alkuperäinen lainaus: la lacune n’est pas chez Freud l’absence d’une pierre dans 
l’édifice bâti, mais la trace et retour de ce dont le texte doit « prendre la place ».
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uudelleenkirjautuvat aina, ja kohtalokkaasti, vanhaan kudelmaan, jonka pur-
kamista tulee jatkaa loputtomasti. Tämä loputtomuus ei ole vain vahinko tai 
sattuma; se on olennaista, järjestelmällistä ja teoreettista. Tämä ei vähennä tiet-
tyjen katkosten, uusien rakenteiden ilmaantumisen tai määrittelyn suhteellista 
tärkeyttä ja välttämättömyyttä. (35)18

Hahmotellessa kuvataidekasvatuksen kuvallista historiankirjoitusta his-
torian toisinkirjoittamisen muotona on siis pohdittava, millä tavoin 
oppilastyöt voisivat osaltaan määrittää uudelleen historiantutkimuksen 
tietämisen tapoja. Arkistoitujen töiden osalta tämä on erityisen tärkeää 
ottaen huomioon sen Järvisenkin ilmaiseman tosiseikan, että arkisto on 
itsessään historiallisen tiedon paikka par excellence – kokoelma objekteja, 
joihin arkiston kokoaja on kaivertanut lupauksen historiallisesta todistus-
arvosta. Mutta sen sijaan, että meidän Korzenikin tavoin tulisi etsiä his-
toriallisia lähteitä, jotka täydentävät tätä arkiston määrittelemää historian 
valoa – pyrkimys, joka voidaan ymmärtää Derridan kuvailemaksi, vanhaan 
kudelmaan palautuvaksi katkokseksi – kuvallinen historiankirjoitus voi 
toimia historiallisen tiedon kritiikkinä jatkuvasti purkamalla sitä histo-
riallisen puheen paikkaa, johon arkistoitujen objektien historiallinen 
todistusvoima on sidottu.

Lähtökohdaksi oppilastöiden kirjoittamalle toisenlaiselle taidekas-
vatuksen historialle voidaankin tällöin ottaa kuvien hiljaisuus: se, että 
kertoessaan tuhat sanaa, kuva ei kuitenkaan kerro kaikkea – kuten eivät 
sanatkaan. Näin kuvallinen historiankirjoitus muistuttaa siitä tosiasiasta, 
että kaikessa historiantutkimuksessa ja -kirjoituksessa, oli se kirjallista, 
kuvallista tai materiaalista, työskennellään nykyisyyteen sopimattomien 
merkitysten kanssa. Sen sijaan, että näennäisen historiattomat ”lattiain ja 

18 Käännös minun. Alkuperäinen lainaus: Il faut sans doute, à l’intérieur de la sémiologie, 
transformer les concepts, les déplacer, les retourner contre leurs présuppositions, les 
ré-inscrire dans d’autres chaînes, modifier peu á peu le terrain de travail et produire 
ainsi de nouvelles configurations ; je ne crois pas à la rupture décisive, à l’unicité d’une 
« coupure épistémologique », comme on le dit souvent aujourd’hui. Les coupures se 
réinscrivent toujours, fatalement, dans un tissu ancien qu’il faut continue à défaire, 
interminablement. Cette interminabilité n’est pas un accident ou une contingence 
; elle est essentielle, systématique et théorique. Cela n’efface en rien la nécessité et 
l’importance relative de certaines coupures, de l’apparition ou de la définition de 
nouvelles structures.
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pulpettien ränstymiset” korvataan historiallisen puheen paikoilla (sanat, 
kuvat, objektit…) kulttuurikehityksen nimissä, kuvallinen historiankir-
joitus voi hiljaisuudellaan osoittaa nykyisyydessä toiseuteen, joka siinä jo 
on: menneisyyteen ilman omistajaa. Tämä ei tarkoita, että menneisyyden 
kuvat nähtäisiin irrallaan niiden historiallisesta kontekstista. Kyse on 
ennemminkin siitä, miten tämä konteksti määritellään ja mikä on sen 
merkitys historian itsensä ymmärtämiselle. Jos, kuten Sava näkee, histo-
riallinen näkökulma auttaa meitä rakentamaan kronologisia jatkumoita 
menneen ja tulevan välille, kuvallisen historiankirjoituksen hiljaisuus, 
sen mykkyyden etiikka, voi antaa tilaa sellaisille toiminnan ja tietämisen 
muodoille, jotka eivät löydä paikkaansa historioitsijoiden rakentamissa 
legitimoidun tiedon paikoissa tai tulevaisuusorientoituneessa historiatie-
toisuudessa. Tämä on mielestäni keskeistä historian toisinkirjoittamiselle, 
jossa menneisyyden oppilastyöt auttavat todistamaan historian itsensä 
ajallista ja paikallista koherenssia vastaan; koherenssia, joka ohjaa sanoja, 
kuvia ja objekteja aina näennäisen oikeille paikoilleen.

LOPUKSI

Myönnän, että ilman konkreettista esimerkkiä siitä, mitä hahmottelema-
ni kuvallinen historiankirjoitus ja sen hiljaisuuden etiikka tarkoittavat 
käytännössä, artikkelini jää spekulatiiviseksi ehdotelmaksi tulevaisuuden 
arkistotyölle. Suomalaisen taidekasvatuksen historian kuvallistuminen 
kuitenkin osoittaa, miten vahvoja ylläkuvaillut historian tutkimista 
ja kirjoittamista ohjaavat rationaliteetit ovat. Näistä rationaliteeteista 
poisoppiminen vaatii mielestäni myös spekulatiivisia irtiottoja ilman selvää 
käsitystä siitä, mihin tämä irtiotto vie. Jos todella tahdomme kirjoittaa 
historiaa toisin, on nähdäkseni oltava avoin sille, mitä muuta menneisyys 
voisi nykyisyydessä tehdä kuin paikata aukkoja omassa halussamme hallita 
näitä kumpaakin.
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