
 
 
 
Tehtäviä ja keskustelunavauksia Kuopion taidemuseon 
näyttelyyn Sielu ja tietoisuus – Kurkistus näkymättö-
mään 19.2.–12.9.2021  
 

Tehtävien ja näyttelyn tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia tietoisuuden ymmärtä-

miseen tieteen ja taiteen vuorovaikutuksen kautta. Tehtävissä hyödynnetään näyttelyn 

taideteoksia, eri alojen asiantuntijoiden näkökulmia, sekä yksilön kriittistä pohdintaa. 

Näyttelyssä olevien teosten kuvia ja näyttelyn videoissa esiintyvien asiantuntijoiden 

sielutulkintoja löytyy tehtäväsivun lopusta.  Jos olet vierailemassa museossa, hyödyn-

näthän laajasti myös muita näyttelyn sisältöjä. Tehtävät soveltuvat moniin oppiaineisiin, 

läheisimmin kuvataiteeseen, filosofiaan, psykologiaan, uskontoon, elämänkatsomus-

tietoon ja äidinkieleen. Tehtävät on ensisijaisesti suunnattu lukio–ja aikuisopiskelijoille, 

Tehtäviä voi hyödyntää keskustelun ja näyttelyyn tutustumisen, läpikäymisen tai purka-

misen tukena. 

 



Tehtäväsivu 
1. Pohdi hetki mitä jo tiedät sielusta sekä ihmiskäsityksen muutoksesta ajassa. 

A) Millainen oli renessanssiajan näkemys ihmisestä ja sielusta? Hyödynnä 

pohdinnassasi Leonardo da Vincin ajatuksia. 

B) Miten kuvailisit nykyajan käsitystä ihmisestä ja sielusta? 

  2. Pohdi sielun ja ruumiin suhdetta. 

 A) Mikä sielu on? Milloin se syntyy ja milloin se kuolee? Kysymystä pohties-

sasi tarkastele ainakin Marjatta Tapiolan teosta Sikiö ja Reijo Kärkkäisen te-

osta Hän mahtuu joka raosta.  

B) Miten sielu on kytköksissä ruumiiseen? Kysymystä pohtiessasi tutustu ai-

nakin Taina Kontion teokseen Tuolin elämä, kuolema ja ylösnousemus. Hyö-

dynnä näyttelyssä käydessäsi myös muita teoksia. 

3. Pohdi tietoisuuden käsitettä ja sen ilmenemistä. 

A) Mitä tietoisuus tarkoittaa ja miten se ilmenee ihmisessä, tai eläimissä? 

Tässä voit käsitellä Kari Juutilaisen teosta Läpivalaisu. 

 B) Voit pohtia esimerkiksi, miten tekoälyn omaava robotti poikkeaa ihmi-

sestä, onko erottava tekijä tietoisuudessa vai jossain muualla. 

 4. Pohdi taiteen, tietoisuuden ja sielun välistä vuoropuhelua 

A) Mikä taideteos selittää mielestäsi parhaiten sielua tai tietoisuutta?  Pohdi 

esimerkiksi teosten värimaailmaa ja muotoja. 

B) Kuvittele elämäsi eri vaiheita (lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus). 

Mikä taidetoksista tai sielutulkinnoista olisi sinulle kussakin tilanteessa mer-

kityksellinen? Vaihtuisiko se, vai pysyisikö se samana, perustele. 

 

  



Teoskuva 
 

Marjatta Tapiola: Sikiö 

1988 

 

 

  



Teoskuva 
 

Reijo Kärkkäinen: Hän mahtuu joka raosta 

2014 

 

 

  



Teoskuva 
  
Taina Kontio: Tuolin elämä, kuolema ja ylösnousemus 

1998 

Materiaali: luonnonsuoli, hanhen höyhenet ja kuolleet kärpäset 

 

 

 

  



Teoskuva 
 

Kari Juutilainen: Läpivalaisu 

2005 – 2007 

 

 

 



Leonardo da Vincin näkemyksiä sielusta
 

 

Hengistä: olemme jo aikaisemmin to-

denneet, että hengen määritelmä on 

”ruumiiseen kietoutunut voima, joka 

asuu ruumiissa ja jonka on asuttava 

ruumiissa, sillä se ei voi kannatella it-

seään eikä siirtyä itsenäisesti yh-

destä paikasta toiseen.” 

 

Sielu näyttää majailevan arvostelu-

kyvyn paikassa, ja arvostelukyky 

näyttää olevan siinä kohdassa, missä 

kaikki aistit kohtaavat, ja sitä kutsu-

taan tavalliseksi järjeksi. 

 

Jos joku haluaa nähdä, kuinka sielu 

asuu ruumissa, kiinnittäköön huo-

miota siihen, kuinka tuo ruumis käyt-

tää jokapäiväistä asumustaan: toisin 

sanoen, jos ruumis on vailla järjes-

tystä ja hämmennyksen vallassa, sitä 

pitää tuossa sekasorron tilassa sen 

oma sielu. 

 

 

Osasella on taipumus yhtyä kokonai-

suuteensa paetakseen epätäydelli-

syyttään. Sielu haluaa pysyä yhdessä 

ruumiin kanssa, koska ilman ruumiin 

työkaluja se ei voi toimia eikä tuntea. 

 

 

 

Älä salli vihasi tai pahantahtoisuutesi 

turmella niin suurenmoista elämää, 

sillä se, joka ei elämää arvosta, ei to-

tisesti sitä myöskään ansaitse. Henki 

luopuu ruumistaan vain perin vas-

tentahtoisesti, enkä usko, että se va-

littaisi tuskaansa syyttä suotta. 

 

 

 

Maailmankaikkeuden kauneus hei-

jastuu sitä pohtiville silmässä. 

Voimme ajatella, että sielu on ikään 

kuin vankina ihmisessä ja pysyy tyy-

tyväisenä vain sen vuoksi, että silmät 

tarjoavat sielulle kuvia kaikista ja 

kaikenlaisista luonnon töistä, ja jos 

silmät menetetään, sielu jää pimeään 

tyrmään, jossa kaikki toivo auringon, 

koko maailman valon näkemisestä 

on menetetty 

 

 

Lähde: Leonardo da Vin-

cin Työpäiväkirjat. Koon-

nut ja suomentanut Laura 

Lahdensuu Oy Nord Print 

Ab, 2009



Eri alojen asiantuntijoiden tulkintoja sielusta ja tietoi-
suudesta 

 

 

Aivotutkimuksessa ei ole yksimielistä 

käsitystä, miten tietoisuus syntyy. Mutta 

mielenfilosofiassa on monella argu-

mentteja materialismia vastaan. On 

monia ominaisuuksia, esim. värien ko-

keminen, sitä kokemuksellista on vai-

kea palauttaa aivotoiminnaksi. Teknolo-

giassa on tapa tehdä laitteita palikoista 

ja unohtaa hienosyisempi järjestys mikä 

kaikissa biologisissa organismeissa 

vallitsee. Liittyy kysymykseen mikä on 

elämä. 

 Paavo Pylkkänen 

 Mielenfilosofi 

 

Voimakkaat tunnetilat, sielun liik-

keet, vaikuttavat voimakkaasti sydä-

meen—näin on myös lääketieteelli-

sesti. Tästä on esimerkkinä alun pe-

rin Japanissa kuvattu tako-tsubo oi-

reyhtymä. Sydämen voi ainakin näin 

ollen mielestäni katsoa olevan ellei 

nyt peräti sielun koti, tulkki– sydän 

mikä kertoo meille sielun liikkeestä. 

Heikki Miettinen  

KYS:n sairaalanjohtaja, kardiologi 

 

Tämä nonverbaalinen puoli on kuva-

taiteessa tosi mielenkiintoista ja sillä 

lailla täydentävää ehkä nykyiseen 

sielun ja mielen kuvaamiseen, joka 

usein on aika verbaalista tai teknolo-

gia painotteista.  

Mikko Joensuu  

Psykiatrian erikoislääkäri 

 

Hermosto on monimutkainen, itses-

tään muokkautuva, oppiva, autono-

minen korjautuva virtapiiri eikä 

pelkkä staattinen rakenne. Tätä virta-

piiriä voidaan myös kehittää suojau-

tumaan vaurioilta opiskelemalla ja 

ajattelemalla. Aivot yhdistävät ainut-

laatuisella tavalla muistin, tunteet, 

osaamisen, tietoisuuden ja aistien 

luoman sen hetkisen tilannekuvan. 

Tätä verkostoa voidaan soittaa altis-

tamalla ne taiteelle.  

Niku Oksala 

Professori, kirurgia 

 

Kuvataiteella päästään sanojen ohi. 

Alueelle ihmistä, jota ei sanat tavoita. 

Kuvataidetta vaikea sanallistaa mitä 

abstraktimpaa se on. Jotenkin itselle 

visuaalisella ajattelussa, kommuni-

koi teoksen kanssa. Kokemus on sel-

lainen, että kun maalaa tulee tunne, 

että teos ehdottaa, vaikka kaikki ta-

pahtuu omassa päässä, mutta katse 

käy teoksessa.  

Kari Juutilainen  

Kuvataiteilija 

 

Sielu, henki, alatajunta, se mikä ihmi-

sessä on ja se on mikä erottaa ihmi-

sen eläimestä. Missä on sielun 

paikka: ei voi sanoa, ihminen olet sinä 

ja sinä olet sielu.  

Mari Arvinen 
 Kuvataiteilija 


