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Monilla paikoilla on oma, aivan erityinen tunnelmansa.
Esimerkiksi lapsuuden parhaan ystävän koti: muistan yhä sen
ominaistuoksun ja lämpimän ilmapiirin – kodin ainutlaatuisen
luonteen.
Ihmiset tekevät tämän paikan tunnun, ja se on läsnä myös yleisissä tiloissa ja julkisissa rakennuksissa. Tämä ominaisuus voi
kuitenkin unohtua tai jopa kadota, jos kukaan ei ole sitä ylläpitämässä. Omistajanvaihdos, resurssipula, välinpitämättömyys –
kollektiivinen ketju voi katketa monesta syystä.

Esipuhe

Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka paikan tuntu kaivetaan esiin
taiteen ja kulttuuritekojen keinoin. Lukukokemuksen rikastamiseksi mukana on myös linkkejä ääni- ja videomateriaaliin. Kaikki
tapahtumat ja teokset on kuvattu matrikkelissa kirjan lopussa.
Paikan tuntu on kirja kulttuuri- ja taide-elämyksiä janoaville.
Valmistaudu matkaan, joka vie sinut tyhjiksi jääneisiin karhulinnoihin, vedenalaiseen konserttiin, sivuutetuille pihamaille ja
majakkasaareen. Kerromme eläviä tarinoita kulttuurin tilasta,
taiteilijan roolista ja ajan henkeen sopivista osallistumisen keinoista. Suuri osa teksteistä on näiden taiteilijoiden kirjoittamia.
Tervetuloa kanssamme nurkan taakse!
Helsingin Vallilassa
syyskuussa 2016
Antti Möller
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1. luku

nurkan takana
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Teksti: Helka Ketonen

Me kaikki ohitamme päivittäin lukemattomia paikkoja, jotka ovat tavalla
tai toisella vaiheessa. Ne ovat joko hylättyjä, odottamassa uutta käyttöä tai
jo matkalla joksikin muuksi.
Tyhjääkin paikkaa ympäröi aina jokin. Siihen liittyy lukuisia näkymättömiä historioita, kytköksiä ihmisiin ja sitä kautta tarinoihin ja kokemuksiin. Tarvitaan vain joku, joka uuden toiminnan kautta herättää myös
menneisyyden henkiin.
Tässä kirjassa kerrotaan paikan adoptoinnista. Se on prosessi tai taideteko, jossa tila otetaan väliaikaisesti jonkin ryhmän tai toiminnon haltuun.
Toisin kuin valtauskulttuurissa, paikan adoptiossa neuvottelu ja sopiminen omistajan kanssa on oleellinen lähtökohta.
Menetelmällä on menestyksekäs historia. Esimerkiksi Pirkanmaalla on
hyödynnetty Adoptoi monumentti -toimintamallia, jossa vapaaehtoiset
ihmiset ja yhdistykset ottavat vastuulleen suojelupäätöksen saaneita arvokohteita, kuten muistomerkkejä ja rakennuksia. Skotlannissa kehitetty
kulttuurihistoriallisten ja arkeologisten kohteiden suojelumetodi. Samaan
tapaan Metsähallituksessa vapaaehtoiset talkoolaiset ja puistokummit te-

TYHJYYS ON USEIN HARHAA

kevät viikoittain hoitotöitä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi esimerkiksi Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa Helsingin edustalla.
Näissä esimerkeissä minua kiehtoi ihmisten vahva sitoutuminen ja vastuun ottaminen paikasta tai ympäristöstä, jonka omistajia he eivät ole. Sen
sijaan osallistujia motivoi tärkeän tavoitteen edistäminen, omakohtaiset
tunnesiteet käyttämättömiksi jääneisiin alueisiin ja paikkoihin sekä yhdessä tekemisen riemu.
Työryhmämme, joka koostui itseni lisäksi joukosta taiteilijoita, kuraattoreita, tuottajia ja muotoilijoita, oli kanssani samaa mieltä paikan
adoption käyttökelpoisuudesta. Kun menetelmä oli valittu, pääsimme haaveilemaan tarkoitukseen sopivista joutomaista ja rakennuksista. Uteliaisuus, kokeilunhalu ja myös sattuma veivät meidät eläintarhan vanhoihin
karhulinnoihin, hylättyihin arvokiinteistöihin, vanhoihin teollisuusmaisemiin – ja toisinaan ihan nurkan taakse, arkisille lähikulmille.

Kollektiivisen kertomuksen jatkaminen
Suljettuun tilaan pääseminen on tunnetusti kiehtovaa.

johdanto

Esimerkiksi Open House Helsinki -tapahtuma avaa yleisöltä suljettujen rakennusten ovia vuosittain, ja kävijöitä riittää. Englannissa jo vuosia
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järjestetyt ja nyt myös Suomeen rantautuneet museoiden yökyläilyt ovat

ympäristöluotsit jatkavat paikkojen elävöittämistä tahoillaan.

huippusuosittuja. Samanlaista kiinnostusta on havaittavissa myös Ra-

Tavoitteemme ei alun alkujaankaan ollut korjata tiloja tai toteuttaa isoja re-

vintolapäivissä ja pihakirppiksissä: on kiinnostavaa päästä kurkistamaan

montteja. Sen sijaan teimme väliaikaisempia ja kevyempiä interventioita, jotka

täysin vieraan ihmisen kotiin tai tuntemattomalle pihamaalle. Samalla yk-

kylläkin saattoivat liikkeelle pysyviä muutoksia. Ottamalla paikalliset ihmiset

sityinen ja julkinen tila kohtaavat ja sekoittuvat ainakin hetkeksi.

ja yhdistykset mukaan heti alkuvaiheessa saatiin toiminnalle aktiivisia tukijoi-

Kaikissa valitsemissamme kohteissa toimintamme lähtökohta oli paikan menneisyys ja paikkaan liittyvät sosiaaliset verkostot. Sanalla sanoen

ta ja sana liikkeelle.
Näitä positiivisia kierteitä oli suuri olla luomassa.

paikan luonne määritti adoptioon sopivia keinoja ja lopputulosta.
Kerta toisensa jälkeen tyhjyys osoittautui harhaksi. Ajan kuluessa usein
helposti unohtuu, että ränsistyneellä talolla tai puistolla voi olla rikas his-

Helka Ketonen on Maaseudun Sivistysliiton kulttuurijohtaja ja
Paikan tuntu -hankkeen johtaja.

toria, joka elää vahvana paikallisissa asukkaissa. Hylätylläkin paikalla voi
olla voimakas lataus, jota taiteilija saattoi käyttää hyväkseen.
Tämä ilmeni siinä, että moni tuli nykimään hihasta: paikalla piipahtaneet ihmiset halusivat kertoa kokemuksiaan ja muistojaan paikalla
asuneista henkilöistä. Tätä varten järjestimme vapaamuotoisia keskusteluhetkiä ja muistelutuokioita, joissa apuvälineinä käytettiin fyysistä tai dioman tarinan, valokuvan tai vanhan lehtileikkeen. Myös sosiaalisen median kanavat soveltuivat hienosti muistojen jakamiseen.
Kaikelle tälle oli kysyntää, sillä monella on suuri halu jakaa omia yksityisiä muistojaan, tulla kuulluksi ja osallistua kollektiiviseen kertomukseen. Kaikkea ei voi suunnitella etukäteen; paikan adoption yksi rikkaus on
juuri yllättävien kohtaamisten syntyminen. Esimerkiksi Sepän talon avoimien ovien päivänä Raumalla kohtasimme monia, jotka olivat viimeksi käyneet
talossa lapsena, hammaslääkärin potilaina. Muistan hyvin myös Pepen, vanhan
lehtileikkeen mukaan Suomen kymmenenneksi positiivisimmaksi tituleeratun
teräsvaarin.
Paikan tuntu -projektien piiriin eksyi ja

Lisätietoa
kansainvälisestä
adoptointimenetelmästä,
hakusanalla
Adopt monument

löysi tiensä kaikenikäisiä ihmisiä. Tapaamisissa perustettiin myös uusia yhteenliittymiä, kuten yhdistyksiä ja työryhmiä.
Esimerkiksi syksyllä 2014 perustettu Sepän
talon ystävät, syksyllä 2015 perustettu Varkauden museon ystävät sekä Maaseudun
Sivistysliiton eri puolilla Suomea toimivat

www.archaeologyscotland.
org.uk/our-projects/
adopt-monument.

näkökulma

näkökulma

gitaalista muisteluseinää tai karttaa, jonne kuka tahansa saattoi kiinnittää
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Teksti: Kristiina Ljokkoi

Ristiriitaisten
merkitysten
karhulinnat

Ukrets:
Habituations,
2016

Ahdas kalterihäkki herättää monenlaisia tunteita.
Kun Korkeasaaren yli satavuotiaat karhulinnat
otettiin haltuun, syntyi poikkeuksellinen näyttämö
taiteilijoiden ääneen lausumattomille ideoille.
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Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Katrin Caspar ja
Eeva-Liisa Puhakka:
Whispers, 2016

Korkeasaari on monille suomalaisille tuttu ja rakas paikka. Se on täynnä värikkäitä muistoja eläimistä ja niiden kohtaamisista. Eläintarhaan tullaan viihtymään mutta myös oppimaan uutta eläinkunnasta ja sen tilasta,
sillä Korkeasaari on myös uhanalaisten eläinten koti ja suojapaikka.
Tämän tarinoiltaan tiheän mutta samalla muodoltaan vakiintuneen
paikan ytimestä avautui mahdollisuus toisenlaiselle kerronnalle. Tarkoitan vanhoja, tyhjillään seisovia karhulinnoja, joissa Grey Cube Gallerian
ohjelmisto nyrjäytti näkökulmia, loi toisenlaista esteettistä ilmaisua ja herätti filosofisiakin pohdintoja kolmen vuoden ajan.
Mahdollisuus tulla puolen miljoonan vuosittaisen kävijän keskuuteen
oli minulle ja kuraattorikollegalleni Päivi Raiviolle ohittamaton.
Paikan iholle pääseminen vaati henkilökunnan tenttausta ja valtavan
arkisto- ja valokuva-aineiston läpikäyntiä. Keskustelut Päivin kanssa heijastelivat erilaisia taustojamme ja taidenäkemyksiämme: polveilimme
kaupunkilaisten oikeuksista ja paikan kulttuurihistoriallisista merkityksistä aina eläinten asemassa ja kohtelussa tapahtuneisiin muutoksiin sekä taiteen yllätyksellisyyden pohdintoihin. Oli niin paljon, mihin tarttua.
Jo vanhojen karhulinnojen adoption ensimetreillä päätimme, että jyrkkää painopisteen valintaa ei tehdä. Sen sijaan annoimme erilaisuuden rikastaa ideointia: halusimme antaa tilaa kokeilevalle yhteisötaiteelle, art &
science -toiminnalle, prosessinomaisille tutkivan taiteen interventioille,
lajien välisille konserteille, vaikka mille.

Tommi Ollikainen ja Heikki Pullo:
Unboxing: 2014
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Grey Cybe festivaali Kissojen yönä 2015.
Karhulinnan suunnitteli nimekäs arkkitehti
Emil Fabritius alun perin kolmelle
aikuiselle maakarhulle.
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Nykytaidetta harmaalla vyöhykkeellä
Nimi Grey Cube Galleriat syntyi, kun pohdin paikan ja ideoiden eri ulottuvuuksia yhdistävää tekijää.
Vanhojen karhulinnojen vahva visuaalinen ilme graniittisine kivimuureineen ja graniittikivilohkareineen. Pitkä valkoisiin gallerioihin sijoittuneen kuvataiteen esittämisen perinne, johon viitataan englanninkielisellä
käsitteellä white cube, ja toisaalta teatteri- ja esitystaiteen areena, niin sanottu black box. Siis valkoisen kuution ja mustan laatikon liitto.
Yhtä lailla kyse oli taiteen viemisestä keskelle yleisöä, joka ei ole valmistautunut kohtaamaan taidetta. Tällainen harmaalla vyöhykkeellä toimiminen oli myös mielestäni tärkeää sisällyttää nimeen. Grey Cube -nimessä
loksahti kohdalleen kaikki, mikä projektissa tuntui erityiseltä.
Suojeltujen rakennusten valjastaminen taiteen esittämistilaksi vaatii aiGrey Cube Galleriat

na kompromissien tekoa niin kuraattoreilta kuin taiteilijoilta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden karhulinnojen käyttöä ohjaavat Museoviraston
suojelumääräykset ja rajoitukset. Teosten ripustamisessa ja esitystekniikan rakentamisessa oli huomioitava, ettei karhulinnojen rakenteisiin aiheudu minkäänlaisia pysyviä jälkiä eikä vaurioita. Myöskään julkisivun
ilmettä ei saanut juuri muuttaa.
Teosten ja tekniikan suunnittelussa piti huomioida säänkestävyys eli
saaren voimakas tuuli ja sade. Myöskään eläinten hyvinvointia ei saanut
häiritä esimerkiksi liian voimakkailla äänillä. Lisäksi osa eläimistä liikkuu
Korkeasaaressa täysin oman mielensä mukaan: vapaana kulkevat lokit,
valkoposkihanhet, oravat ja riikinkukot piti siis huomioida.
Jännittäviä tilanteita koettiin etenkin näyttelynrakennuspäivinä, koska
karhulinnoilla pesivät lokit ja valkoposkihanhet ovat jo pitkään pitäneet
linnoja omanaan. Linnut eivät hyväksyneet rakennuspuuhia muitta mutkitta, ja etenkin lokkien varoitushuudot sekä ilmasyöksyt tulivat taiteilijoille tutuiksi.
Paikan asettamiin haasteisiin ja odottamattomiin tilanteisiin vastattiin
ripeästi. Ihmisten väliseen ymmärrykseen päästiin aina keskustelemalla.
Muiden lajien kohtaamisessa taiteilijoita auttoi näkökulman vaihdos ihmisten saaresta eläinten – ja etenkin lintujen – saareksi. Lopulta mitään
linnunkakkatahroja vakavampaa ei tapahtunut.

Sari Palmgren & työryhmä:
Licking Things, 2016
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Kaisa Lipponen:
Vieraslaji 1, 2014
Darwin’s Girls
-työryhmä, 2014

Darwin’s Girls
-työryhmä, 2014

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Favela Vera Ortiz:
Koreografin vastaanotto,
2015
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Kiltit ihmiset -työryhmä:
Jotakin kuin Grey Gardens,
2016

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Diane Torr & työryhmä:
License to Pucker,
2014

Nelly Hakkarainen
ja Wooguru:
Grounded, 2014

Milja Havas ja Johannes Rantapuska:
Tip Pit, 2015
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Toisissa tiloissa -kollektiivi:
Salainen Uudelleenkoulutusleiri,
2014

Linna vai vankila
Ajatus eläinten saaresta on yhtä aikaa uusi ja vanha. Eläinten asuinsijat
ilmentävät myös sitä, kuinka eläinten asema on mielletty eri aikakausina
hyvin eri tavoin.
Korkeasaaren eläintarha on perustettu vuonna 1888, ja vanhat karhulinnat rakennettiin pian tämän jälkeen. Karhunpennuille tarkoitettu vanhin
ja pienin karhulinna valmistui vuonna 1902 ja suurempi, kolmelle aikuiselle karhulle tarkoitettu heti seuraavana vuonna. Jylhät petoeläinhäkit
rakennettiin ajan arkkitehtonisten ihanteiden mukaan jugendtyyliä noudattaen. Karhufiguuri oli kansallisromantiikan aikana yleinen kuva-aihe,
ja siten on ymmärrettävää, että karhuille haluttiin rakentaa näyttävät tilat.
Harmaista graniittikivilohkareista rakennetut monumentaaliset karhulinnat palvelivat eläintarhan kävijöiden uteliaisuutta. Ihmiset pääsivät
kaltereiden lävitse. Molempien kivihäkkien lattiat ovat betonia, ja vain
pienemmässä karhulinnasta löytyy pesäkolot. Suuremmassa karhulinnassa ei ole minkäänlaista yksityisyyttä antavaa näkösuojaa.
Jääkarhulinna puolestaan valmistui vuonna 1914 ahtaaksi käyneen aiemman jääkarhujen kodin paikalle, kun eläintarhan vetonauloille oli saatava entistä parempi häkki. Väliseinien ja ovien kalterit sekä ruokintaluukut ovat
jykevää rautaa. Linnamaisuutta – tai vankilamaisuutta – korostavat piikkipäiset esteet kalteriseinien yläreunoissa.
Maa- ja jääkarhujen osaksi jäi katseltavana ja ruokittavana oleminen. Puitteet eivät tarjonneet mahdollisuutta muuhun kuin paikallaan oleskeluun, muutamien askelien tai uimaliikkeiden ottamiseen, eikä katseilta päässyt pakoon.
Aikojen saatossa ihmisten ymmärrys eläimen perustarpeista ja elämän laadusta muuttui. Vanhat karhulinnat hylättiin liian ahtaina ja eläinten tarpeille
riittämättöminä 1950- ja 1960-luvuilla. Maakarhut saivat uuden, tarkentuneet
vaatimukset täyttävän aitauksen, ja jääkarhuista luovuttiin kokonaan.
Näin vanhat karhulinnat jäivät seisomaan tyhjilleen vuosikymmenten
ajaksi. Tai ainakin melkein.
1990-luvulla eräs toimittaja majoittui telttansa kanssa viikoksi suureen
karhulinnaan ja raportoi siellä viettämistään päivistä. Samalla vuosikymmenellä kuvataiteilija Kaarina Kaikkosen ohjaaman Taideteollisen korkeakoulun kurssin opiskelijat loivat teoksia linnoihin. Silloinkin tuuli ja
linnut sekä erityisesti roskaavat kävijät koettelivat tekijöitä.
Hiljalleen puhe linnoista ja niiden asukkaista hiljeni ja hiipui. Herätäkseen horroksesta 2010-luvulla jälleen uudelleen.

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

katsomaan häkissä olevia karhuja kolmelta eri suunnalta mustien rauta-
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Cleaning Women,
2015

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Eero Yli-Vakkuri,
Zoovision,
2015

Helena Ratinen,
Performanssi Tarhurille
ja puutarhalle, 2016
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Vapaa Aika -kerho,
Pessimistiset eläimet,
2014

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Gaia Carboni,
Bear´s Paradise,
2016

Taneli Törmä,
Location X, 2015

Sari Palmgren & työryhmä:
Licking Things, 2016
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Teosehdotusten ja muistojen vyöry

havahduttava kokemus.

Grey Cube Gallerioiden perustamisen myötä kiinnostus vanhoihin karhu-

ta kiinnostusta myös pidempikestoisiin ja tutkiviin kokeiluihin. Näissä

linnoihin virisi uudestaan.

teoksissa on tavoitettu sellaisia kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja filosofi-

Grey Cuben ensimmäisestä vuodesta alkaen löytyi taiteilijoiden paris-

Erityisesti vanhempien sukupolvien edustajilta kantautui omakohtai-

sia tasoja, jotka ovat olleet virastolle tervetulleita avauksia. Syntyi dialogia

sia muistoja. Saimme muun muassa kuulla Korkeasaareen lähetetyistä

eläintarhan henkilöstön ja taiteilijoiden, eli eläintarhan edustamien arvo-

karhuista, jotka olivat eläneet ihmisten lemmikkeinä mutta kasvaessaan

jen ja taiteilijoiden kyseenalaistavien näkemysten, välille.

alkoivat aiheuttaa vaivaa ja siten kaipasivat uuden kodin. Paikan päällä

Installaation, veistoksen tai ääniteoksen kaltaisissa staattisissa teok-

karhulinnoilla ei kauaa tarvinnut seisoskella, kun jo joku tuli tarinoimaan

sissa taiteilija ei ole itse paikalla antautumassa vuoropuheluun. Vaik-

menneistä. Osa karhuista tunnettiin nimeltä, ja niiden elämänvaiheista-

ka ainoastaan teos toimii keskustelun tai pohdinnan herättäjänä, voi silti

kin osattiin kertoa.

syntyä uusia siltoja erilaisten näkökulmien ja arvojen välille. Ajatuksellinen yhteys eläintarhan ja karhulinnojen tematiikkaan kantoi.

päin. Saimme taiteilijoilta kymmenittäin oivaltavia teosehdotuksia, ul-

Koen tärkeäksi, että taiteilijat pitivät eläintarhan edustamia arvoja ja il-

komaita myöten. Osa ideoista oli puhtaasti avoimen haun innoittamia,

miöitä hedelmällisenä lähtökohtana. Ristiriitaisten tunteiden karhulinnat

mutta joukossa oli myös vuosikymmenten aikana hiljalleen muhineita

inspiroivat teoksia ja esityksiä, jotka olivat rikkaampia ja vivahteikkaampia

konsepteja.

kuin osasin odottaa.

Kieltämättä karhulinnat ovat puhutteleva inspiraation lähde. Eläintarhan fyysiset puitteet koettiin symbolisesti ainutlaatuiseksi paikaksi
asettaa ihminen – yleensä taiteilija itse – eläimen asemaan. Karhulinnat
muuntautuivat koelaboratorioiksi, joissa tarkasteltiin muun muassa ihmisen kykyä sietää jatkuvan tarkastelun kohteena olemista. Esityksissä on
pohdittu, mitä piirteitä ihmisyydestä nousee tällaisissa poikkeusoloissa pintaan ja mitä nykyajan ihminen vähintäänkin tarvitsee viihtyäkseen ahtaassa ja
karussa eläinhäkissä edes yhden päivän.
Kiinnostavaa oli myös yleisön ja häkissä oleskelevien taiteilijoiden välinen vuorovaikutus sekä
kommunikaatioyhteyden mahdollisuus. Erityisesti minulle jäi mieleen Taneli Törmän yksinäinen

Lue lisää Grey
Cuben teoksista
s. 124.

tanssiperformanssi jääkarhulinnassa aamupäivästä yömyöhään. Etenkin illan hämärässä ja pimeydessä oli yleisön silmin nähden vaikea suhtautua karun
eläinhäkin sisällä kuljeskelevaan ja aikaa tappavaan
esiintyjään. Julisteista, kylteistä ja muistakin vihjeistä huolimatta ihmisten oli hankala mieltää tilanne esitykseksi. Kävi jopa niin, että taiteilijan
maatessa linnan pohjalla joku yleisöstä soitti paikalle ensiavun. Taiteilijalle huudeltiin myös mitä sattuu ja jotkut luulivat häntä luultiin pummiksi Jälkeenpäin Törmä kertoi, että esitys oli ollut hänelle itselleen erittäin

Grey Cube Galleriat

Grey Cube Galleriat

Tieto karhulinnojen väliaikaisesta haltuunotosta kiiri nopeasti eteen-
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Teksti: Kristiina Ljokkoi

Kuinka
karhulinnojen
haltuunotto
oikein onnistui

Arkkitehti Berndt Nyman suunnitteli
kolmiosaisen jääkarhulinnan meren rantaan
puolustuslinnamaiseksi rakennelmaksi.
Keskiosan altaassa jääkarhut pääsivät
kosketuksiin meriveden kanssa.

Oli kevät 2013. Helka Ketonen oli kutsunut koolle kirjavan joukon pyöreän
pöydän keskustelutilaisuuteen. Tunnusteleva esittelykierros paljasti paikalta löytyvän asiantuntijuutta taiteeseen, kaupunkiaktivismiin, ympäristökasvatukseen, rakennettujen ja luonnonympäristöjen suojelemiseen,
turismiin, vapaaehtoistyöhön sekä kaupungin virastojen byrokratiaan.
Kokousväki hahmotteli kaupunkilaisten murroksessa olevaa ympäristösuhdetta, jossa kietoutuvat yhteen tietoisuus globaaleista ympäristöongelmista ja paikallisista toiminta- ja ratkaisumalleista sekä nuorten sukupolvien
suhde julkiseen ja puolijulkiseen tilaan. Etsimme ajankohtaisia hiljaisia signaaleja ja orastavia ilmiöitä, kun Korkeasaaren edustajat ottivat esille tyhjät
karhulinnat. Kuulimme, että jääkarhulinnaan oli ajateltu esimerkiksi kesäkahvilaa, mutta suojelumääräykset olivat estäneet toteutuksen.
Tässä vaiheessa aloimme innostua sillä ymmärsimme, millaisista helmistä on kyse. Minua kiehtoi alusta asti mahdollisten yhteyksien rakentaminen eläintarhan biologisen maailmankuvan ja taiteen välille, ja Päivi
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Raiviota puolestaan kiinnosti yhteisötaiteen mahdollisuudet suositussa
turistikohteessa.
Kokouksen jälkeen työryhmämme alkoi suunnitella karhulinnojen väliaikaista haltuunottoa. Tällainen paikan adoptointi voi kuulostaa helpolta ja kevyeltä toimintamallilta vuokraamiseen verrattuna: ei maksettavia
vuokria, väliaikaisuus takaa toiminnan ajantasaisuuden, ja ylläpitovastuukin painottuu vain toiminnan ajalle.
Todellisuudessa väliaikaistoiminnan toteuttamisessa ei aina päästä
edes neuvotteluihin saakka. Paikan omistaja on ensinnäkin löydettävä ja
pystyttävä vakuuttamaan adoptoijien luotettavuudesta ja vastuullisuudesta sekä toiminnan tuottamasta lisäarvosta. Lisäksi kaupungin kanssa neuvotellessa joutuu herkästi syvälle byrokratiaviidakkoon, hyvistä aikeista ja
yhteisesti jaetuista tavoitteista huolimatta.
Karhulinnojen haltuunotto

Tiedossamme siis oli paikan adoptioon liittyvän optimismin ja realismin välinen kuilu. Siitä huolimatta karhulinnojen haltuunotto eteni
suunnitellusti. Kiitos onnistuneen rahoituksen, Korkeasaaren päättäjien
avoimen asenteen ja mutkattoman keskusteluyhteyden pääsimme testaamaan toimintamalliamme käytännössä jo seuraavana kesänä.
Yksi tärkeimmistä motivaation lähteistämme oli taiteen vieminen sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Korkeasaaren henkilökunta taas
näki kokeilussa houkuttelevan mahdollisuuden tavoittaa eläintarhalle
muuten haastavaa kohderyhmää, nuoria aikuisia.
Kävimme Korkeasaaren johdon kanssa läpi kaikki sopimukselliset seikat, eivätkä he esittäneet mitään ylimääräisiä rajoitteita taiteen kuratoimiselle. Meidän tuli ainoastaan ottaa huomioon Museoviraston ehdot
karhulinnojen käytölle ja huolehtia kaikkien turvallisuudesta. Vaikka vakuutus- ja vastuukysymykset aiheuttivat lisätyötä, kaikki selvitettiin:
meille avattiin ovet saareen, lainattiin tarvikkeita, luvattiin ilmaislippuja
taiteilijoille ja tukea tiedottamiseen.
Projektistamme koitui lisätyötä eläintarhan henkilökunnalle myös
käytännön asolla. Sekään ei saanut Korkeasaarta perääntymään. Taiteen
tuomisesta eläintarhaan löytyi yhteisiä Korkeasaarta rikastuttavia merkityksiä, ja toiminnan kokeellisuudessa nähtiin myös kulttuurin kehittämiseen liittyvää arvoa.
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Mesikkä keväällä 1944
kotikonnuillaan Vienan
Karjalassa.

Teksti: Antti Möller

KUINKA MESIKKÄ-KARHU
PÄÄTYI KORKEASAAREEN

Kuulin huhun, että vuonna 2014 Grey Cube

Halojaa, onko Inari Virmakoski puheli-

-festivaaleihin oli osallistunut performans-

messa?

sitaiteilija, joka oli kertonut ihmisten parissa

– Täällä ollaan.

varttuneesta ja Korkeasaareen lahjoitetusta
karhusta. Tämä tarina oli tarkistettava.
Verkosta löytyvien tietojen perusteella

Oliko niin, että Mesikkä-karhu on sinun
perheellesi tuttu?

selvisi, että väitteessä oli perää. Kyseessä oli

– Kyllä vain. Isäni palveli sodassa Rukajär-

Mesikkä-niminen naaraskarhu, joka oli jatko-

vellä yhdessä kenraali Raappanan kanssa ja

sodan tuoksinassa jäänyt orvoksi ja lahjoitet-

tutustui Mesikkään ihan pienestä pennusta

tu divisioonan komentajalle, eläinrakkaaksi

asti. Se oli sotajoukkojen yhteinen lellikki,

tiedetylle kenraali Erkki Raappanalle. Ja

lotat esimerkiksi syöttivät sitä tuttipullosta.

niin Mesikästä tuli Rukajärven komentopai-

Sodan päätyttyä Mesikkä ei sitten suostu-

kan virallinen – ja varsin tehokas – vartija:

nut jäämään metsään vaan seurasi sotaväen

karhu piti huolen, että asiattomat vierailijat

perässä. Vetäytymisen jälkeisistä vaiheista on

eivät ohi päässeet.

vähemmän tietoa saatavilla.
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Mistä karhulle löytyi uusi koti?

oli aivan pentu. Pian vanhemmat eivät sitä

– Kun sotajoukot vedettiin takaisin, ei Raap-

kuitenkaan enää sallineet. Ja ihan syystä, se

panalla ollut mitään paikkaa Mesikälle. Niin-

esimerkiksi vei isoveljeni kanit.

pä karhulle järjestettiin asumus Lieksaan,
erääseen pommisuojaan.

Lopulta Mesikälle oli sitten etsittävä uusi
koti, ja se löytyi Helsingin Korkeasaaresta.

Perheemme asui tuolloin Lieksan rajavartioston komppaniassa, jossa isäni toimi pääl-

Pääsitkö ikinä katsomaan varttunutta

likkönä. Mesikän pommisuoja sijaitsi noin

karhua?

sadan metrin päässä kodistamme eli aivan pi-

– En, mutta pikkusiskoni ja isoveljeni sen

hapiirissämme.

sijaan pääsivät. Olympiavuonna 1952 he kävivät isäni kanssa Korkeasaaressa vierailulla ja

Minkälainen karhu tämä Mesikkä sitten

tunnistivat Mesikän valkeasta laikusta. Siellä

oli?

se asui, uudessa kodissaan.

– Olin silloin vasta nelivuotias, kun Mesikkä

Perheemme asui silloin Tohmajärvellä, en-

asui naapurissamme. Se oli erittäin suosittu,

kä jostain syystä päässyt mukaan eläintar-

sitä käytiin katsomassa lähes päivittäin. Muis-

haan. Se kyllä harmitti!

Lue lisää Mesikästä:
w3.verkkouutiset.fi/
arkisto/Arkisto_1996/5.
joulukuu/RAAPPANA.HTM
Katso video Youtubessa,
hakusanalla Kenraalin
Karhunpentu.

tan, kuinka rajajääkärit kävivät hoitamassa
karhua.
Mesikkä oli hyvin liikkuvaista sorttia, ja se
nähtiin usein alueella kuljeskelemassa hoi-

Inari Virmakoski, kiitos kun jaoit tämän muis-

tajansa kanssa. Karhu oli hyvin kiintynyt ih-

ton!

misiin ja tykkäsi kovasti juosta perässä. Siinä
vain kävi yleensä niin, että kun Mesikkä sai

Inari Virmakoski esiintyi Grey Cube -festivaa-

kiinni ja nappasi takamuksesta, niin housut

leilla 2014 License to Pucker -esityksessä, van-

tietysti repesivät.

hassa jääkarhulinnassa.

Veljeni on myös kertonut, että Mesikkä oli
hyvin leikkisä. Se muun muassa mielellään paini rajamiesten kanssa. Tämä oli mahdollista
niin kauan, kuin Mesikkä oli varsin pieni. Karhu kasvoi kuitenkin nopeasti, ja myöhemmin
sitä alettiin ulkoiluttaa lieassa ja kuonokopassa.
Eikö teitä pelottanut, että aivan naapurissa asui karhu?
– Meitä oli lähemmäs 60 lasta Lieksan rajavartiostossa. Meillä oli sellainen puolipelokas ja
kunnioittava suhtautuminen tähän karhuun.
Kyllä me taisimme hieman härnätä ja juoksuttaa Mesikkää perässä vielä silloin, kun se

Mesikkä-pentu
eläinrakkaan 14.
divisioonan komentajan,
kenraali Erkki Raappanan
sylissä alkuvuonna 1944.
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Teksti: Antti Möller

Biologian ja taiteen
törmäyttäjä
–
Kristiina Ljokkoi

tekijän muotokuva
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Kulttuuri on rikas, kun
rakennetusta ympäristöstä
löytyy kaupallisten virikkeiden
lisäksi muitakin elementtejä.
Siksi haastavan taiteen
vieminen uusiin paikkoihin
on tärkeä osa sivistyksen
loputonta projektia.

Miten sinusta tuli taidekasvattaja?
– Se on itse asiassa ollut minulle varsin luonteva polku. Olen lapsesta asti
harrastanut kuvataiteita erilaisissa kuvataidekouluissa, ja peruskoulussa
kuvataide oli lempiaineitani. Minulla on ollut erittäin hyvät opettajat matkan varrella.
Kasvattajuus sekin on ollut läsnä elämässäni aina, äitini opettajantyön
kautta. Yläasteiästä lähtien olen keksinyt itselleni mieleisiä kesätöitä ja
esimerkiksi ohjannut kesätaideleirejä lapsille.
Muistan pohtineeni jo nuorena sitä, että kumpi minusta oikein isona tulee, kuvataiteilija vai taidekasvattaja. Opiskelupaikkaa etsiessäni päädyin
Taideteolliseen korkeakouluun, se kiinnosti minua monipuolisuutensa ja
laatunsa takia. Niinpä päädyin sinne, taidekasvatuksen linjalle.
Mitä kasvatus merkitsee sinulle?
Taiteilija, kuraattori
Kristiina Ljokkoi, 30

Syntynyt Muuramessa,
asuu Helsingissä

Taidekasvatuksen maisteri,
opiskelee kuvanveistoa
Kuvataideakatemiassa

– Kasvatus on yhteiskunnallisesti hyvin erityinen
asia. Olen usein pohtinut, että mitä minä annan tälle yhteiskunnalle ja mikä on oma roolini suhteessa ympäröivään kulttuuriin. Koen tärkeäksi siirtää
eteenpäin nuorille sitä, mitä edeltävät sukupolvet
ovat meille opettaneet.
Korkeasaari tuli elämääsi vuonna 2008, kun aloitit siellä puutarhanhoitajana. Kuinka päädyit
Korkeasaareen kesätöihin?

Korkeasaaren Grey Cube
Gallerioiden toinen
kuraattori

– Olen aina nauttinut puutarhatöistä ja ollut kiinnostunut kasvikunnasta. Toki biologiasta myös, olenhan
minä opiskellut sitä sivuaineena, mutta ihmisten
suhde eläimiin on ollut minulle varsin monitahoinen

Opettaa kuvataidetta
Helsingissä ja vetää
kotouttamisryhmien
kulttuurityöpajoja
Tampereella

Paikan tuntu -hanketiimin
jäsen 2013–2016

kysymys. Eli työskentely eläintarhassa ei ollut mitenkään itsestään selvä tai helppo valinta.
Kuinka siis arvioit eläintarhojen tilaa ja merkitystä tänä päivänä?
– Luonnon- ja lajiensuojelun kautta on löydettävissä
perusteluita eläintarhojen olemassaololle. Kun pääsin
Korkeasaaren töihin, pääsin vierailemaan muiden maiden eläintarhoissa. Se avasi silmiäni monella tapaa.
Eläinten elinolot ovat esimerkiksi Tallinnassa

Kristiina Ljokkoi

Kristiina Ljokkoi
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varsin karut, ja monessa kaukaisemmassa maassa kyse on lähes eläinrääk-

taaminen erityisesti yllättävässä tilanteessa vaatii sitä, että on valmis anta-

käyksestä. Sen sijaan Korkeasaaressa eläinten tarpeiden huomioimisessa

maan tilaa kokemukselle ja moniulotteiselle pohdinnalle. Koulutustausta

ollaan varsin pitkällä. Vaikka paljon on vielä tehtävää, niin Korkeasaaressa

ei auta, jos ei ole valmis altistumaan.

tehdään jo nyt paljon valintoja eläinten, ei ihmisvieraiden, etu huomioiden.
Lisäksi Korkeasaaressa on hyvin valveutuneita ja avarakatseisia työnte-

Miten on siis toimittava, jotta ihminen saadaan koukuttumaan

kijöitä. Se on mahdollistanut myös Grey Cube Gallerian kaltaisen kriittisen

teoksen äärelle?

foorumin perustamisen eläintarhan tiloihin.

– Korkeasaaren karhulinnoissa suunnittelimme infokyltit niin, että ne

Olen myös kuullut, että Korkeasaaressa sinusta tuli ympäristökasvat-

seen kiinnitimme erityistä huomiota, sillä on aivan turha viedä taidetta

taja. Pitääkö tämä paikkansa?

yllättäviin paikkoihin valmistautumattomien ihmisten eteen, jos ei itse ole

– Kyllä se suunnilleen niin meni! Se taisi tapahtui toisena kesänä, kun kit-

valmis tulemaan vastaan.

kiessäni vapitiaitauksen edustalla ympäristökasvattaja Marjo Priha käveli

Staattisempien taideteosten kohdalla on pakko miettiä, miten ihmiset

paikalle ja pysähtyi kohdalleni. Hän alkoi kertoa varsin syvällisesti ympä-

saataisiin pysähtymään niiden äärelle. Silloin kyltit, puhuttelevat sanan-

ristökasvatuksen merkityksestä ja arvoista sen takana. Uhkakuvien maa-

käänteet ja muut vastaavat visuaaliset tehokeinot ovat paikallaan.

lailun sijaan hän korosti nimenomaan positiivisen näkökulman merkitystä.

Aina sekään ei riitä. Esimerkiksi Gaia Carbonin Bear´s Paradise oli hiek-

Tämä puhe jäi vahvasti mieleeni ja toimi pontimena muun muassa sille,

kadyyninen ja punaisuutta hohtava palmumaisema, jota vanhempi nainen

että aloin pitää koululaisille tähän teemaan liittyviä taidetyöpajoja Korkea-

ja noin seitsenvuotias poika, kenties isoäiti ja lapsenlapsi, kävelivät katso-

saaressa. Lopulta siinä kävi niin, että pikku hiljaa irtauduin puutarhatöistä

maan. Poika oli avoimen utelias ja kurkki kalterien välistä karhulinnan si-

ja siirryin täysin asiakaspalvelun puolelle kasvatuspuolen hommiin.

sälle. Aikuinen nainen vilkaisi kylttiä ohimennen mutta ei lukenut sitä ja
karhulinnaan hätäisesti vilkuiltuaan totesi pojalle, että ei siellä sitten taida

Lopulta sitten päädyit ottamaan Korkeasaaren vanhat karhulinnat

olla mitään. “Ei mitään” on aika lyttäävä ja ajattelua typistävä tuomio po-

haltuun ja kuratoimaan sinne taidetta. Mikä on Grey Cube Gallerioi-

jalle, joka uteliaana tarkastelee kuumaa dyynimaisemaa muovisine palmui-

den merkitys?

neen kansallisromanttisen graniittilinnan sisällä.

– Vanhoissa karhulinnoissa olemme voineet tuoda nykytaidetta sinne,
missä ihmiset jo ovat. Tämä on tärkeää, sillä taide kuuluu kaikille. Grey

Valmistuit vuonna 2015 taidekasvatuksen maisteriksi ja aloitit juuri

Cube on rikastanut eläintarhan vierailijoiden elämyksiä ja antanut ihmisille

toisen maisteriohjelman opinnot Kuvataideakatemiassa kuvanveis-

sellaisia esteettisiä ja filosofisia kokemuksia, joita ei eläinaitauksista ja info-

ton linjalla. Mitkä ovat vahvuutesi taiteilijana?

tauluista yksin saa irti.

– Uskoisin, että se on ajatuksellisesti rikkaan sisällön ja ympäristöajatte-

Lisäksi minua henkilökohtaisesti kiinnostaa nivoa taidetta ja luon-

lun yhdistäminen visuaaliseen ilmaisuun. Vaadin teosteni estetiikalta

nontieteellistä ajattelua yhteen. Kansainvälisesti aktiivisella art & scien-

sitä, että siinä yhdistyy ajattelua virittävä käsitteellinen taso sekä vahva

ce -kentällä tehdään jatkuvasti ajattelua ravistelevia, yhteiskunnallisesti ja

visuaalisuus.

filosofisesti latautuneita taidetekoja, ja eläintarhan biologiaan perustuva
maailmankuva oli kiehtova lähtökohta humanistisille avauksille.

Sanoit, että kaikkien ihmisten tulisi kohdata taidetta. Miksi se on
tärkeää?

Olet varmasti pohtinut, millaiset tekijät seisovat taiteen kokemisen

– Kulttuurin rikkauteen kuuluu, että meitä ympäröivässä miljöössä on mui-

tiellä. Kumpi on taiteelle pahempi este, ylenpalttinen kiire vai kult-

takin elementtejä kuin vain kaupallisia virikkeitä. Näen tämän todella tär-

tuurin yleinen viihteellistyminen?

keänä arvona. Taiteen vieminen julkiseen tai puolijulkiseen tilaan on yksi

– Sanoisin, että tässä kamppaillaan viitseliäisyyttä vastaan. Taiteen koh-

keino edistää asiaa. Se on osa demokratian ja sivistyksen jatkuvaa projektia.

Kristiina Ljokkoi

Kristiina Ljokkoi

antavat vihjeitä ja avaimia teoksen tulkintaan. Tällaiseen aasinsilloittami-
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Teksti: Päivi Raivio

Unohdettuja tiloja
elvyttämässä
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Väliaikainen teos ei välttämättä
ole vain estetiikkaa, vaan se
voi pysäyttää havahtumaan
ja näkemään uusin silmin. Tai
jopa toisin. Paikan haltuunotto
herätti menneisyyden ja
synnytti uusia merkityksiä
kolmessa erilaisessa kohteessa
Raumalla, Varkaudessa ja
Oulussa.

Suomen kaupungit ja kylät ovat jatkuvan muutoksen kourissa. Muuttoliike
sekä taloudellinen ja tekninen kehitys pakottavat yhdyskunnat pois vanhoilta sijoiltaan ja liikkeeseen. Matkan varrella myös rakennettu ympäristö muuttuu: uutta nousee, vanhaa hylätään.
Rakentamisen ryskeessä helposti sivuutetaan jotain arvokasta. Jotain,
joka on jo olemassa.
Pureuduin kolmen vuoden ajan näihin paikallisiin kehityskulkuihin
ja kaivoin menneisyyden kerrostumia kolmessa eri kaupungissa. Tämän
TUNNE+TILA-nimisen paikkasidonnaisen tilateossarjan vaiheisiin osallistui satoja ihmisiä tekijöinä, kertojina, kommentoijina, kokeilijoina,
esiintyjinä ja viestinviejinä.
Lähestyin julkisen tilan muovaamista taiteen ja muotoilun keinoin. Halusin luoda sarjan konkreettisia kokemuksia ja oppia paikan tunnun yhtäläisyyksistä. Ajatuksena oli kokeilla saman idean toteuttamista kolmella
väliaikaisella työllä kolmessa eri paikassa sekä vahvistaa ja levittää kaupunkimuotoilun, paikan adoption ja yhteiskehittämisen uusia työtapoja.
Kaikkia teoksia yhdisti syötävien kasvien hyödyntäminen, puutarhamaisuus ja yhteisöllinen toiminta. Kaupunkiviljely- ja muotoilutaustani myötä
tämä oli minulle luonteva valinta. Tärkeässä roolissa oli erilaisten osallistumisen tapojen avaaminen, ja juuri siksi valitsin teoksiin syötäviä kasveja,
sillä ne juurruttavat konkreettisen toiminnan ja monesti avartavan luontokokemuksen äärelle. Keskustelutilaisuuksilla ja talkoilla luotiin helppoja ja
erilaisia tapoja tulla mukaan ja jutella siitä, mitä paikassa voisi olla.
Jokaisessa kaupungissa työ alkoi hiljaisen tiedon metsästyksellä. Etsin
niin sanottua välitilaa eli esimerkiksi tyhjää tonttia, rakennusta tai joutomaata, jonka hetkellinen haltuunotto voisi käynnistää muutoksen.
Ulkopaikkakuntalaisina toin sytykkeen, mutta polttoaine oli aina paikallisten oma aktiivisuus. Tavoitteena oli houkutella ihmiset paikalle, linkittää kohde heidän muistojensa ketjuihin ja avata mahdollisuus uusille
merkityksille.

Väsyneiden majatalossa
Sarja käynnistyi Raumalla, missä kohteeksi valikoitui Sepän talo ja sen
villiintynyt piha. Kaupunginpuutarhuri Kustaa Elsilän ja RaumArsin
tuottajan Hannele Kolsion paljastama paikka on oiva esimerkki paikan
adoption mahdollisuuksista.
Yli kymmenen vuotta tyhjillään ollut Sepän talo sijaitsee Rauman

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

Unohdettuja tiloja elvyttämässä
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kulttuuriakselilla kirjaston ja teatterin välissä. Nimen talolle on antanut
sen viimeinen asukas, hammaslääkäri Sirkka Seppä. 1920-luvulla rakennettu puutalo lunastettiin kaupungille vuonna 2004, osana pääkirjaston
uudisrakennusprojektia. Sepän talo on hiljalleen rapistunut, ja esimerkiksi ikkunoita on rikottu toistuvasti.
Nykytila ei kuitenkaan ollut koko totuus. Joillekin kyse on kuluerästä,
toisille taas rikkaasta perimästä, jolla on korvaamatonta arvoa. Tekemällä
fyysisen teoksen Sepän talon pihaan nostin esiin ne näkymättömät rakenteet, jotka ovat vuosikausia luoneet tyhjyyttä, sillä myös Sepän talo on osa
pitkää, ratkaisemattomien kaupunkisuunnittelukysymysten ketjua.
Kun työt pihamaalla aloitettiin, huomasin talon portailla laudanpätkän. Seuraavana aamuna tällä vaatimattomalla lankkupenkillä istui kaksi
kuulemma vakiopaikallaan turisemassa kuulumisia. Toivotimme toisemme tervetulleiksi ja moikkailimme myöhemminkin.
Jalkautuminen Sepän talon pihaan sai muutkin kaupunkilaiset liikkeelle. Moni muisteli lapsuuden pelokkaitakin käyntejä hammaslääkärin “kidutustuolissa”. Esiin nousi myös huoli rapistuvan talon kohtalosta: rapistunut
julkisivu kätkee taakseen monien mahdollisuuksien talon, etenkin luovienalojen toimijoille. Kaupunkilaisille se on ainutlaatuisen kaunis talovanhus, jonne haluttaisiin poiketa teelle, taidenäyttelyyn tai vaikka lukupiiriin.
Kesän mittainen kokeilu ja tapahtumien sarja houkutteli ottamaan kantaa. Sepän talon teos päättyi avoimien ovien päivään, jolloin uteliaita raumalaisia kävi paikalla satapäin. Päivän mittaan puutarhassa esiintyi muusikoita
ja sanataiteilijoita, ja ideoita sekä näkemyksiä talon tulevaisuudesta kerättiin talon seinälle. Performanssiesitys aamukasteessa, koululaisten rauhallinen taiji-tunti hiljaisessa puutarhassa, viulunsoittoesitys paviljongissa ja
lukuisat ohjelmanumerot virittivät näkemään paikan potentiaalin.
Minulle mieleenpainuvin vieras oli lähistöllä palvelukodissa asuva karjalaismummo, joka kertoi saaneensa pihapiiristä sielun voimaa. Hän kävi puutarhassa päivittäin ja tykkäsi istua huvimajassa avustajansa kanssa.
Kerran hän saapui jopa taksilla, kun avustaja oli lomilla. Rouva olisi halunnut muuttaa pihalle telttaan asumaan. Unohtumattomasti hän kuvasi Sepän taloa väsyneiden luontoihmisten majataloksi.
Paikan herättäneet tunteet ovat selvä osoitus siitä, kuinka syvästi ympäristö vaikuttaa mielentilaamme. Tätä suhdetta tulisi pitää yllä asuinpaikasta tai iästä riippumatta. Sepän talo on oiva esimerkki matalan kynnyksen
paikasta, joka voi inhimillisillä panostuksilla tarjota monimuotoisen tilan.

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

vanhempaa miestä. Toisella oli kädessä keskikalja, toisella kahvi; kävivät
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Paikan ehdoilla
Kulttuurimaantieteilijä Simo Laakkonen on puhunut kulttuurisesta syrjäytymisestä. Hän on kertonut esimerkiksi teollistumisen aikana saastuneista paikoista, joita ihmiset yhä välttelevät – täysin syyttä. Esimerkiksi
uimakelpoiseksi vironnut joki voi yhä kärsiä ihmiskadosta vanhan maineensa takia.
Sovellan kulttuurisen syrjäytymisen käsitettä myös kaupunkirakenteeseen ja siihen tapaan, jolla käytämme julkista tilaa. Mekanismi on toinen, mutta seuraukset ovat samoja. Teoksilla haluan viedä ihmiset näihin
unohdettuihin tai ikäviksi miellettyihin paikkoihin.
Paikkasidonnaisuus tarkoittaa minulle sitä, että teos liittyy jollain tapaa, estetiikaltaan tai olemukseltaan, kohteeseen. Se saa sijainnistaan
myös lähtökohta, jolla osallistujia etsitään mukaan. Kaikki ne ihmiset ja
ryhmät, jotka ovat sidoksissa kyseiseen paikkaan, nousevat esiin vasta
teoksen valmisteluvaiheessa, sillä yhteisö on kuin rihmasto: yhden kautta löytyy toinen ja toisen kautta taas seuraava. Teosprosessi paljastaa ja yhdistää näitä sosiaalisia verkostoja.
Yksinkertaisimmillaan teos tarjoaa tilan viipyilyyn ja lepoon. Se on kaiken alku ja ehto: jotta mitään voi tapahtua, täytyy ihminen ensin houkutella pysähtymään. Näin avautuu polku uuden kokemiseen. Hyvin
pienilläkin voimavaroilla pärjää, jos idea on oivaltava. Näin kävi Raumalla,
kun kokoonnuimme Théâtre POUKin performanssin äärelle kello seitsemän aamulla. Se oli hyvin herkkä hetki.
TUNNE+TILA antoi vihjeitä siitä, mitä pysyvämpää unohdetuissa tiloissa voisi olla. Raumalla teos liittyi olennaisesti tyhjän talon nykytilaan
ja tulevaisuuteen. Varkaudessa havahduttiin paikkakunnan kulttuuritoiminnan hajautuneisuuteen. Oulussa kaupunginteatterin takana oleva teos
synnytti sananvaihtoa paikan levottomuudesta ja auttoi löytämään paikan
uudelleen.
Long term thinking, short term acting. Pitkän tähtäimen ajattelua ja nopeaa toimintaa -ajattelutapa on näiden väliaikaisten teosten syy ja periaate. Kun teos puretaan, kokemukset jäävät elämään ja kuljettavat teemoja
eteenpäin.
Théâtre POUK:
performanssi Aamukaste
ja Iltatee, 2014

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

inspiraatiota ja tuo siihen uuden näkökulman. Paikkasidonnaisuus on
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Lisätietoa
Sepän talosta:
sepantalo.fi

SEPÄN TALO, RAUMA
– villiintynyt puutarha
kutsuu luokseen
“Raumalla teoksen muoto syntyi pohtiessani

kesäkuussa. Kasvit eivät jääneet oman onnensa

puutarhan mennyttä olemusta. Kuvittelin pai-

nojaan, vaan Rauman Seudun Katulähetyksen

kalle huvimajan ja suunnittelin yhteensä kuu-

työttömien nuorten työpajan puutarhurit hoi-

den huvimajan tai niiden muunnoksen sarjan.

tivat puutarhaa pitkälle syksyyn.

Pelkistetty muoto, pelkkä runko ja harmaa

Avoimien ovien aikana järjestämämme

väri kielivät menneestä ajasta. Vihreät kasvit

keskustelutilaisuus virkisti unelmaa talon

ottavat teoksessa vallan ja kiipeilevät villis-

käyttöönotosta taiteilijoille ja eri ryhmille.

ti majan sisällä. Huvimajat toimivat näkyvä-

Keskustelu ruoti talon tulevaisuutta ja pienten

nä merkkinä villin puutarhan haltuunotosta

toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.

ja kutsuvat luokseen.

Keskustelussa olivat mukana muun muassa

Teoksen syötävät kasvit kasvatettiin Semi-

Rauman teatteri, kulttuurijohtaja Risto Ku-

naarin eli Turun yliopiston Rauman kampuksen

pari, RaumArs, yksittäisiä taiteilijoita ja mui-

puutarhassa, jossa viljelijöinä toimivat kahden

ta yhdistyksiä.

koululuokan oppilaat. Puutarhuri Marketta

Tästä syntyi myös Sepän talon ystävät ry, jo-

Kortelahden opastuksella lapset kylvivät kasvit

ka on toteuttanut taloon lukuisia näyttelyitä. Se-

toukokuussa, ja ne istutettiin Sepän talon pihalle

pän talon tulevaisuus jäi kuitenkin avoimeksi.”
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Freinet-koulun ja Rauman
normaalikoulun oppilaat
kylvävät kasveja, jotka
päätyivät lopulta Sepän
talon pihaan.
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PELTOLA, VARKAUS
– vanha Varkaus herää eloon
“Varkaudessa teoksen paikkasidonnaisuus tuli

Nissinen, hoiti kasveja kesän ajan. Kasvien

vahvasti esiin materiaalien kautta. Sadoista

luonnollinen kiertokulku päättyi koululais-

koivupölleistä koostuvien saarekkeiden muo-

ten elokuiseen sadonkorjuujuhlaan.

to houkutteli aikuisia levähtämään ja yllytti

Paikan adoptio Peltolassa liittyi laajem-

lapsia hyppelemään ja tasapainoilemaan. Pel-

paan keskusteluun museotoimen jalkautumi-

tolassa vierailevat monikymmenpäiset kou-

sesta seinien ulkopuolelle. Pienin resurssein

lulaisryhmät ottivatkin teoksen välittömästi

operoiva Varkauden museotoimi oli tunnista-

omakseen.

nut tarpeen kehittää toimintaansa ja etsiä uu-

Teoksen taimien kasvatukseen ilmoittau-

sia toimintatapoja. Toiminnan ulottaminen

tui useita luokkia, yhteensä parisataa op-

vanhoihin rakennuksiin on myös kannanot-

pilasta

ja

to: useita vanhoja arvorakennuksia on tyhjil-

Päiviönsaaren kouluista. Vain osa taimista is-

lään ja osa upeista rakennuksista purku-uhan

tutettiin saarekkeen yhteyteen, lopuille löytyi

alla tai jo purettu. Näin pääsi käymään van-

sija pihamaalta. Varkauden museoiden kesä-

halle upealle koulurakennukselle, joka oli pit-

työntekijä, Peltolan pehtooriksi palkattu Olli

kään harkinnassa adoptiokohteeksemme.”

Repokankaan,

Könönkankaan

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

Lue lisää Varkauden
kulttuuripalveluiden
tilasta s. 174.
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RANTAKAISTALE, OULU
– paikka houkuttelevaksi kaikille
potentiaalia oleskelu- tai tapahtumapaikkana.

toimijoita haastattelemalla. Paikkakartoitus

Myöhemmin minulle kerrottiin, että pai-

alkoi jo Oulun taidemuseossa alkuvuodes-

kalla on joskus ollut jonkinlainen lavaraken-

ta 2015, jolloin yhdessä Daniel Bumannin

nelma. Se kuitenkin purettiin, koska nuoret

kanssa toteuttamani Aari-installaatio keräsi

hengailivat paikalla “liikaa”. Tätä keskustelua

kävijöiden paikkatietoja ja -muistoja kartalle.

ei voinut sivuuttaa teoksemme rakentami-

Tapasin myös edustajia Oulun taidemuseosta

sen aikana: säilyisikö teos ehjänä, osaisivatko

ja MSL:n paikallistoimistosta, useita paikalli-

nuoret kunnioittaa sitä?

sia kulttuuritoimijoita ja tuttuja.

Teoksen rakennus- ja pystytysaikana jutu-

Kaikki alleviivasivat Rautatieaseman vie-

tin nuoria paikan päällä kuulostellen heidän

ressä olevaa entistä Kivikukon paikkaa. Se

tuntemuksiaan. Huolet ilkivallasta osoittau-

olisikin ollut todella kiinnostava kohde, sillä

tuivat turhiksi, teos sai olla rauhassa.

puretut rakennukset, sodanaikainen sirpale-

Istutustalkoiden ja teoksen viimeistelyn

suojattu vara-asema ja VR:n entinen toimisto-

jälkeen lounastin viereisessä teatteriraken-

rakennus herättivät paljon tunteita ja muistoja.

nuksessa. Kurkistin ikkunasta alas puistoon

Kyseinen tontti oli varattu matka- ja kauppa-

jännittyneenä ja uteliaana. Paikalle oli pyö-

keskukseksi, joten tontin haltijalta ei heltynyt

räillyt neljä nuorta miestä, jotka makoilivat

lupaa. Tiedustelut jatkuivat. Tapasin Oulun

teoksen päällä kuin se olisi aina ollut siinä!

sivistystoimen Olli Rantalaa ja Sari Hyvä-

Teoksen muoto nojasi rakennetun, säännel-

ristä. Vaihtoehtoisia kohteita löytyi lukuisia,

lyn ja suoraviivaisen sekä orgaanisen ja villin

mutta parhaaksi valikoitui Oulun kaupungin-

väliseen kontrastiin. Se sai inspiraationsa pel-

teatterin viereinen rantakaistale.

loista kuvatuista ilmakuvista ja niiden välisistä

Ensimmäisen kerran kävin paikan päällä satei-

metsäalueista. Kulmikkaat istuin- ja oleskelu-

sessa viimassa. Seuraavalla kerralla olikin jo talvi

tasot ja niiden välinen vehreä, polveileva tila

ja paikka hohtavan valkoisen hangen peitossa.

tarjoaa sijan molemmille olomuodoille.

Vasta kesällä paikka näyttää oikean luon-

Kasvit

kasvatettiin

Kestävän

kehityk-

teensa, sillä maakaistale on nuorten suosi-

sen keskuksessa ja istutettiin yhdessä Ou-

ma oleskelupaikka. Tyhjä tila vaikuttaa siltä,

lun taidemuseon järjestämän kesäkurssin

kuin se olisi syntynyt betonibrutalismin sivu-

koululaisten kanssa. Yritetään yhdessä ry:n

tuotteena. Kauniilla paikalla meren rannassa

puutarhurit hoitivat kasveja läpi kesän. Teok-

ja aivan keskustassa oleva tila houkutteli ide-

sen äärellä järjestettiin pieniä tapahtumia

oimaan muuta käyttöä ja tutkimaan alueen

muun muassa Oulun taiteiden yönä.”

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

Unohdettuja tiloja elvyttämässä

“Oulun teoksen paikkaa kartoitin pitkään eri
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Teksti: Päivi Raivio

TARTTIS VÄHÄN PUUPÖLLEJÄ…
Taiteellisen inspiraation toteuttaminen vaatii
joskus sahan miesten pyyteetöntä apua.

Varkauden teoksen inspiraatio löytyi tukki-

tarkoitus pystyttää, paikan päällä odotti kui-

kasoista aivan Peltolan talon aidan takaa. Sen

tenkin tyhjä piha. Pieni paniikki iski. Ei autta-

toteuttaminen vain oli hieman mutkikkaam-

nut kuin soittaa sahalle puutavaran perään.

pi juttu ja täysin Stora Enson työntekijöiden
käsissä.

Selvisi, että pöllit oli kyllä sahattu valmiiksi mutta kuljetus vain oli päässyt unohtu-

Lähdin kartoittamaan tilannetta soittamal-

maan. Vartti soiton jälkeen traktori jo kuskasi

la sahalle. Muutaman henkilön kautta sain lo-

kauhassaan ensimmäistä erää, joka tömähti-

pulta vastuuhenkilön langan toiseen päähän.

vät pihamaalle hurjalla voimalla. Läjä oli mel-

Esittelin terminaalin esimiehelle asian ja vie-

koinen! Traktoriroudauksen jälkeen toimitin

non toiveeni: “Tarttis semmoset viissataa

sahalle kolmelle projektiin osallistuneelle

puupölliä tilateokseen aidan toiselle puolelle,

lahjakassit kiitoksena avusta ja kutsuin kah-

onnistuuko?”

ville kesäkahvilaan.

Ensimmäinen vastaus oli hieman empivä.

Yksi metrin tukki painaa muuten valta-

Säikähdin, että olinkohan tullut pyytäneeksi lii-

vasti, rutkasti enemmän kuin luulin. Lyhyem-

kaa. Ilmeni, että määrä on sahan mittakaavassa

piä sentään jaksoi nostella yksinkin. Opihalle

itse asiassa varsin vaatimaton, mutta puutavara

saatiin museolta lainaksi nokkakärryjä, joi-

piti myös leikata sopivaan pituuteen. Huomau-

den avulla tukkien liikuttelu sujui yllättävän

tettuani, ettei minulta millään onnistu moinen

kevyesti – taas yksi onnellinen sattuma, joka

savotta moottorisahan kanssa, luvattiin pöllit

säästi selkää.

toimittaa Peltolan pihaan ja vieläpä valmiiksi
sahattuina. Mikä helpotus.

Pöllisaarekkeet saivat kuin saivatkin juuri
sellaisen muodon kuin olin alunperin suunni-

Puhelun jälkeen lähetin sahalle listan toi-

tellut. Ne sidottiin yhteen liinoilla, jotka olivat

vomistani mitoista ja kiitin mielessäni näitä

tarkoituksellisesti näkyvä osa teosta. Kesän jäl-

avuliaita sahan miehiä, joita ilman teos ei oli-

keen puutavara purettiin kätevästi ja nopeasti

si tässä muodossa onnistunut.

pois: sahan miehet hakivat osan polttopuiksi,

Toimituspäivän aamuna, jolloin teos oli

loput kelpasivat muille varkautelaisille.
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2. luku

kuuntele
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Teksti: Kristiina Ljokkoi

Yleisö tulee eläintarhaan katselemaan kaikkea viihdyttävää ja kivaa. Kävijät haluavat kokea jotakin, johon ovat visuaalisesti jo valmistautuneet:
eksoottiset eläimet piirroskuvina lähiliikenteen Zoo-bussissa, lähikuvat
eläimistä esitteiden sivuilla ja lajityypilliset otokset nettisivuilla.
Sosiaalisen median kanavien kuvavirta täyttyy otoksista, joissa kävijä
poseeraa kissapedon edustalla, karhu makoilee maakuopassa tai punaniskavallabi seisoo hiekkakentällä. Eläintä katsotaan juuri sen verran, että valokuva räpsähtää ja sen avulla päästään osaksi sosiaalista kuvatulvaa.
Katsetta houkuttelevien viestien ylitarjonta ohjaa meitä ensisijaisesti
katsomaan ja vasta toissijaisesti aistimaan toisin aistein. Ja kun kamera on
aina jokaisen taskussa, eläintarhatkaan kävijät eivät aina edes malta kat-

MALTATKO K ATSOA TOISIN

soa itse. Sen sijaan he siirtyvät suoraan kameran linssin taakse jakaakseen
näkymän kaikkien kanssa ja katsoakseen sitä itse joskus myöhemmin.
Eläintarhaan mennään katselemaan eläimiä, mutta harva pysähtyy
katsomaan niiden todellista elämää. Kiire häkiltä toiselle ja malttamattomuus estävät syvällisen perehtymisen eläimen yksilölliseen luonteeseen,
tarpeisiin ja lajitovereiden välisiin suhteisiin. Ajattelemattomuus vaikeuttaa samaistumista eläimen asemaan ja aidon empatian kokemista.
Odottamattomat asiat pysähdyttävät hetkeen, ja taideteos on yksi tapa,
jolla aistit ravistellaan vastaanottamaan jotakin ennakoimatonta. Elämys
voi parhaimmillaan olla kokonaisvaltainen, ja kokija voi tempautua hetkeen unohtaen ajan ja paikan.
Havahtumisen ohella taiteen hitaampi ja samalla ravisuttavampi voima
piilee sen monimutkaisuudessa ja totuttuja ajatusmalleja rikkovassa luonteessa. Koettu elämys palaa kokijan mieleen ja alkaa yhdistyä kuultuihin
tarinoihin, luettuihin artikkeleihin ja kokijan maailmankuvaan. Syntyy
kenties oivalluksia ja uusia näkökulmia. Kenties häiritsevältäkin tuntunut
taide-elämys alkaa saada merkityksiä ympärilleen, ja kokija saa – ainakin
hetkellisesti – etäisyyttä vanhoihin käytösmalleihin.
Ilman totutun katsomistavan ravistelemista ihminen näkee sen, mi-

näkökulma

tä aina ennenkin. Usein tarvitaan aikaa, lisätietoa ja muiden aistien apua,
jotta osaa katsoa toisin.
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Teksti: Antti Möller

Sielunkellot

soundcloud.com/paikan-tuntu/
1-ron-nordstrom-sielunkellot

Äänien
vietävänä

Ron Nordströmin Sielunkellot-teos oli
Grey Cube Galleriassa kesällä 2014.

Sielunkellojen rekonstruktio:
Petri Kuljuntausta

On helppoa olla herkistymättä arjen äänille.
Aistimme toimivat niin, että tavanomainen kohina suodattuu taka-alalle. Ääniltä voi paeta myös yksinkertaisesti laittamalla kuulokkeet korville.
Monet haluavatkin näin kontrolloida omaa äänimaisemaansa ja reviiriään:
napit ovat myös Ei saa häiritä -kyltti.
Sulkeutuminen ei jätä tilaa yllätyksille. Se myös irrottaa hetkestä, sillä
äänet sitovat meidät fyysiseen paikkaan. Julkisessa tilassa kuulemme yhtä
sun toista, mutta kiireen ajamana tulee harvoin oikeasti kuunneltua, mitä
ympärillä on ja tapahtuu.
Jokin ennakoimaton tai poikkeava ääni pysäyttää. Usein ääni, joka ärsyttää tai on “huono”, saa meidät havahtumaan. Toisaalta myös kauneus
voi värisyttää sisuskaluja myöten.
Seuraavassa viisi äänimaailmaa. Osa niistä on ihmisten tietoista kädenjälkeä, osa taas sivutuotetta. Eläinkuntaa unohtamatta.
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Faunan kertomaa

Puistossa

soundcloud.com/
paikan-tuntu/2-faunan-kertomaa

soundcloud.com/
paikan-tuntu/3-puistossa

Korkeasaaren eläinten ääniä.

Elämää Mustikkamaan
Syötävässä puistossa.

Äänimaisema:
Petri Kuljuntausta

Äänimaisema:
Petri Kuljuntausta

Äänien vietävänä

Äänien vietävänä
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Veden alla

soundcloud.com/
paikan-tuntu/4-veden-alla

Äänimaisema:
Petri Kuljuntausta

soundcloud.com/paikan-tuntu/
5-johannes-ylipaa-plantomime

Johannes Ylipään Plantomime-teos oli
Grey Cube Galleriassa kesällä 2014.

Ääni-installaatio:
Johannes Ylipää

Äänien vietävänä

Äänien vietävänä

Meressäkään ei ole hiljaista.
Laivan lähtö satamasta.

Plantomime
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Teksti: Antti Möller

Musiikillinen
Pelle Peloton
–
Johannes Ylipää

tekijän muotokuva
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Kerro hieman polustasi musiikin syövereihin. Miten päädyit alalle
ja Sibelius-akatemiaan musiikkiteknologian pariin?
– Musiikki on ollut osa elämääni ja läsnä pienestä pitäen. Sellonsoiton
aloitin 6-vuotiaana, ja sen lisäksi soitin myös klassista pianoa.
Yläasteella nämä perinteiset soittimet saivat jäädä, kun uppouduin tietokoneiden ja elektronisen musiikin maailmaan. Samoihin aikoihin innostuin myös luonnontieteistä, mistä on ollut minulle suurta hyötyä.
Elektroninen taidemusiikki on näet hyvin matemaattista ja loogista.
Lukion jälkeen minulla oli vetoa luonnontieteisiin ja hain opiskelupaikkaa, mutta se jäi vaivaisen neljäsosapisteen päähän. Tämä oli lopulta onni,
kun tulin kaapista ulos äänitaiteilijana. Eli sivupolun kautta sitten minäkin päädyin Sibelius-Akatemiaan, jossa yli puolet perheenjäsenistäni on opiskellut.
Äänitaiteilija, säveltäjä
Johannes Ylipää, 31

Sivuaineena opiskelit jazzpianoa, mutta
miksi valitsit pääaineeksesi juuri musiikki-

Syntynyt Tampereella,
asuu Helsingissä

teknologian?
– Valinta oli minulle helppo. Aina kymmenvuotiaasta asti olen pakertanut tietokoneiden ja syn-

Musiikkiteknologian
maisteri, Sibelius-Akatemia

tetisaattoreiden parissa ja säveltänyt niillä itse
kaikkea mahdollista, kuten teknoa, housea, noisea ja tietysti myös klassista. Tietokone on miele-

Esiintyi Plantomimeteoksen kanssa Grey Cube
Gallerioissa kesällä 2014

Suunnittelee ja kehittää
musiikin hyödyntämistä
opetuskäytössä

tön keksintö, se on uusi ja moderni instrumentti.
Kiinnostus jatkaa tämän teknologian parissa
oli siis hyvin vahva.
Kerro hieman Plantomime-teoksestasi, jossa soitat elävää kasvia. Miten sait näin erikoiselta kuulostavan idean?
– Idea syntyi opiskeluaikana vuonna 2013, kun

Kuuntele kuinka kasvi soi
Youtube: hakusanoilla
Johannes Ylipää Music
Technologist

venäläinen Andrei Smirnov tuli pitämään
meille Theremin-työpajan. Hän on kehittänyt tätä maailman ensimmäistä elektronista
instrumenttia ja tehnyt siitä modernin, pelkäksi
mikropiiriksi kutistetun version.
Työpajassa sain ajatuksen laittaa tuo mikro-

piiri kiinni kasviin. Kasvihan on sähköä aistiva ja johtava olento. Lisäksi
kasvi on ulkomuodoltaan hyvin instrumenttimainen. Kun lehtiä tai vartta

Johannes Ylipää

Johannes Ylipää

Ennakkoluulottoman
äänitaiteilijan käsissä jopa
elävä kasvi voi olla erinomainen
instrumentti. Kasvin
soittaminen on myös hyvin
paljastavaa, sillä se kertoo
soittajastaan yllättävän paljon.
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koskettaa, mikropiirin kautta tietokoneeseen virtaa erilaista dataa, riippuen
kosketuskohdasta tai -tavasta.
Vaikka monet pitävät kasvia tärkeimpänä, minulle juuri luomani algoritmi, joka rakentaa tästä sisääntulevasta tiedosta musiikkia, on itse taideteos.
Kuinka sitten satuit kiinnostumaan juuri kasvien soittamisesta, oliko se puhdasta sattumaa?

Minkälaisen musiikin kuuntelusta itse pidät?
– Kaveripiirissä minut tunnetaan muusikkona, joka ei kuuntele musiikkia.
En toki kävele pois, jos muut soittavat minulle musiikkia, mutta en itse
valitse musiikkia kuunneltavaksi. En vain oikein jaksa enää, sisäinen analysaattorini käynnistyy välittömästi ja tuottaa minulle liikaa informaatiota
ja ähkyn.
Olen pienestä asti kuunnellut musiikkia tarkalla korvalla, ja minulle on

– Hahmotan maailmaa erilaisten järjestelmien ja systeemien kautta, ja

tärkeää kuulla uusia asioita. Siksi teen tietokoneella algoritmiin pohjautu-

kasvia voi pitää luonnollisena fraktaalina. Se on yhtä aikaa kompleksinen

via säveliä tai harmonioita, joita en ole aikaisemmin kokenut. Se kiehtoo.

ja yksinkertainen. Ja kun Theremin-piiri toimii kasvikunnan kanssa, niin
valinta oli aivan itsestään selvä.
Kasvi on tavallaan minun abstraktin ajatteluni lihallistuma. Voi toki
olla niinkin, että kasvimaailma inspiroi minua tekemään tällaista matemaattista musiikkia. Vaikea sanoa, kumpi tuli ensin!

– Periaatteessa mikä tahansa kasvi toimii, mutta Princess Clusia on kokei-

ta merkityksellistä?
– Vaikka en itse koe sitä vahvana motivaationa, niin se näyttää olevan
monille todella tärkeää. Tiedämme, että ihmisen evoluutiossa ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden syntymisessä musiikki on ollut merkittävässä
roolissa. Kaupunkielämässäkin on eroteltavissa tietyllä tavalla pukeutuvia
ja käyttäytyviä heimoja juuri musiikkityylien mukaan.

lemistani lajeista ehdottomasti paras. Se on varsin tavanomainen mutta
nahkealehtinen ja hyvin robusti ja siten sietää ankaraakin koskettelua.
Lasten soittaessa tämä on varsin tärkeä ominaisuus.
Tosiaan, myös yleisö on päässyt soittamaan kasvejasi monissa eri
tilaisuuksissa. Se on ollut ilmeisen suosittua?
– Kyllä vain. Yleisön mukaan ottaminen on ollut minulle varsin luontevaa

Yritetäänpä hieman hahmottaa tulevaa. Mitä luulet, millaista
musiikkia Suomessa tai länsimaissa tehdään 20 vuoden päästä?
– Perinteisiä soittimia soitetaan myös tulevaisuudessa, ne eivät varmasti
häviä mihinkään. Mutta nyt meillä on tämä tietokone ja automaatioteknologia, ja se tuo mukanaan aivan uuden estetiikan. Tietokone mahdollistaa
hyvin kokeilevan ja melodiasta irrotetun musiikin tekemisen.

ja hirveän mielenkiintoista. Siinä pääsee todistamaan ihmisten erilaisia,

Itseäni kiinnostavat uudet aivokuvantamistekniikat. Ehkä tulevaisuu-

jopa arkkityyppisiä reaktioita. Kasvi on näet varsin ankara siinä, mitä se

dessa sähköisiä aivosignaaleita eli ajattelua voidaan suoraan muuntaa mu-

paljastaa soittajasta. Se esimerkiksi kertoo, kykeneekö rauhoittumaan tai

siikiksi. Tämä on vähän villi idea ja tavallaan scifi-fantasiaa, mutta ei ole

keskittymään. Koskettelun tuottama ääni on suora malli ihmisen herk-

mitään syytä miksi tällaista prototyyppiä ei voitaisi rakentaa.

kyystasosta ja energiasta siinä hetkessä.
Kasvit eivät ole ainoa perinteisen soitinvalikoiman ulkopuolinen
asia, jota olet soittanut. Millä muilla tavoilla olet tehnyt musiikkia?
– Kaikenlaista on tullut kokeiltua. Olen tehnyt musiikkia ainakin Wii
Remote -peliohjaimella, vanhalla numerorullalla varustetulla lankapuhelimella ja elehtimällä web-kameran edessä.
Tavoitteeni on tehdä musiikin luomisesta intuitiivista ja niin yksinkertaista, että kuka tahansa pystyy siihen. Erkki Kurenniemi on toiminut minulle yhtenä esikuvana.

Millaisia vaikutuksia haluat teoksillasi saada aikaan?
– Haluan seurata nykyaikaa ja luoda hullusti. Lisäksi haluan osoittaa, mitä
kaikkea on mahdollista tehdä. Saada ihmiset toteamaan, että vau, onpa
siistiä, tällaistakin voi tehdä! Aivomusiikki yhtenä esimerkkinä.
Olen myös kiinnostunut musiikin opetusmahdollisuuksista. Esimerkiksi
audiovisuaalisille oppijoille tai oppimishäiriöistä kärsiville musiikki voisi olla keskeinen väline esimerkiksi matematiikan tai ohjelmoinnin oppimiseen.

Johannes Ylipää

Johannes Ylipää

Ilmeisesti toiset kasvit soveltuvat musisointiin paremmin kuin toiset?

Yleisesti musiikkiin liittyy vahva yhteisöllinen aspekti. On se sinus-
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Life Aquatic

kuvasarja

Eri taiteen muotoja
yhdistävä Life Aquatic
-teoskokonaisuus koettiin
elokuussa 2016 Rauman
uimahallissa. Säveltäjä Petri
Kuljuntaustan ja kuvataiteilija
Kristiina Ljokkoin
luoma poikkeuksellinen
installaatio koostui
veden alla kuunneltavista
live-konserteista ja
äänimaisemista sekä uimaaltaaseen sijoitetusta
veistotaiteesta ja elävästä
vesiluonnosta.

90

91
Viikon ajan uimahallissa sai
kokeaViikon
jotakin
tavallisuudesta
ajan
uimahallissa
poikkeavaa.
sai kokea jotakin
tavallisuudesta
poikkeavaa.
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Life Aquatic

Life Aquatic

Katso video
YouTubesta,
hakusanoilla
Life Aquatic
Rauma.

Petri Kuljuntausta:
“Toteutimme Rauman uimahallin isoon altaaseen vedenalaisen ääni-installaation, joka koostui kahdesta äänimaisemasta. Altaan takaosassa soi
kahdesta kaiuttimesta säveltämäni ääniteos, joka koostui tunnistettavista ja realistisista vedenalaisista äänistä, kuten laivojen potkurien äänistä
ja kohinoista. Altaan etuosassa soi elektronisesti väritettyjä vedenalaisia
ääniä satunnaisessa järjestyksessä. Nämä erilaiset ääniaallot yhdistyvät
altaassa toisiinsa loputtomin eri yhdistelmin.
Äänet oli kuultavissa vain pinnan alla. Musiikkikokemus oli kaikin puolin normaalista poikkeava, sillä korva ei toimi vedessä: siellä ihminen aistii äänet ainoastaan kehon luiden ja kallon kautta. Tämä vaati kuulijoilta
hieman kärsivällisyyttä, pinnan alla piti jaksaa olla ja keskittyä teoksen ääniin. Uimalla ja paikkaa vaihtamalla saattoi säädellä omaa kokemustaan.
Uima-altaat eivät ole äänettömiä tiloja. Vesipumput sekä veden tulo- ja
poistumisäänet aiheuttivat isossa altaassa melkein 80 desibelin taustamelun, mikä maan päällä vastaa esimerkiksi pölynimurin ääntä. Installaation
äänet kuuluivat perusmelun läpi, mutta aina uimarit eivät niitä hoksanneet.
Mietin jossain vaiheessa teoksen tiivistämistä mutta päätin pitää myös hiljaisimmat äänet, sillä mielestäni ihmisten oli hyvä nähdä hieman vaivaa ja
kokea löytämisen ilo. Pienellä opastuksella kuulijat saivat jujusta kiinni.”

Snorkkeli ja uimalasit
riittivät vedenalaisen
musiikin kuunteluun.
Osa kuulijoista kellui veden
pinnalla ja piti ainoastaan
korvat pinnan alapuolella.
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Petri Kuljuntausta:
“Olen aiemminkin tehnyt vedenalaisia ääniteoksia, mutta musiikillisen
live-esityksen vieminen veden alle oli aivan uutta. Yhdelläkään tuntemallani ammattilaisella ei myöskään ollut sellaisesta kokemusta. Läpi
edeltävän talven yritin kartoittaa eteen tulevia ongelmia ja selvittää, millä tekniikalla toistaa matalat ja iskumaiset äänet. Hyvällä valmistelulla ja
myös ilman kärähtäneitä laitteita.
Oli kiinnostavaa seurata, miten ihmiset käyttäytyvät tällaisessa uudessa tilanteessa. Osa porukasta etsi itselleen oman reviirin nurkasta, jonne
jäivät pitkäksikin aikaa lötköinä kellumaan, snorkkelilla rauhallisesti hengitellen. Toiset taas istuivat altaan reunoilla, sillä konserteissa oli myös tavalliset ilmatilassa olevat kaiuttimet. Pieniä vauvojakin oli mukana.
Monet kävivät nauttimassa installaatiosta useampaan kertaan, päiväsaikaan ja erikseen vielä konserteissa. JKolmessa iltakonsertissamme kävi
yleisöä noin 100 henkeä per ilta. Osa heistä tuli uimahalliin pitkän tauon
jälkeen konserttikeikan tähden. Myös soittajille kokemus oli ainutlaatuinen. Raumalainen pitkän linjan muusikko Takku Ylinen sanoi, että ei 30
vuoteen ollut nauttinut soittamisesta näin paljon.”
Kristiina Ljokkoi:
“Life Aquatic oli moniulotteinen kokonaistaideteos. Konserttien aikana
uimahalli koki visuaalisen muodonmuutoksen, joka toteutettiin pimennysverhojen, valojen ja savukoneen avulla.
Sinisiä LED-valoja oli sekä kelluvissa veistoksissa että altaan pohjassa,
jossa ne loistivat kuin tähtitaivas ja loivat maagisen tunnelman. Uimalaseilla näki toisten ihmisten liikkeitä ja toimintaa mutta ei pystynyt tunnistamaan keitä he olivat. Kuuluttiin yhteen, mutta samalla jokaisella oli oma
yksityinen maailmansa.”

Raumalainen yleisö löysi
tiensä Life Aquatic
-kokonaistaideteokseen.
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tehokkailla vedenalaisilla kaiuttimilla kaikki kuitenkin onnistui hyvin,
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Livekonsertin nauttiminen vedessä oli
poikkeuksellinen kokeilu, jota tultiin
kummastelemaan Englannista asti. Aiemmin
Suomessa veden alle on viety ainoastaan
levymusiikkia. Julkisten uimahallien
käyttäminen taidetapahtumissa on
harvinaista, ja teoksen kokeminen veden
alla on puuttunut kokonaan.

Konserttien musiikista vastasivat Ville
Eriksson/Surina, Petri Kuljuntausta, Jarno
Tikka, Tuomas Toivonen ja Takku Ylinen.
Kuvassa Petri Kuljuntausta (vas.)
ja Jarno Tikka.
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Kristiina Ljokkoi:
“Lisäksi altaissa oli upoksissa vihreän sinisiä, vedenalaiseen elämään viittaajan majakkasaarelta, paikallisjärvistä ja Rauman kanaalista. Vesikasvillisuuden lomassa saattoi nähdä myös meren rannalta poimittua muovijätettä, joka
kuvasti ihmistoiminnan vaikutusta vesistöjen ekosysteemiin.
Installaatiossa vieraili viikon aikana useita koululaisryhmiä. Altaiden
reunalle rakennettiin erillinen paikallisvesistöjen kartta, johon koululaiset
toivat vesinäytteitä tutkimistaan lähivesistä. Moni jäi katselemaan ja pohtimaan vesien puhtautta ja muutosta.
Vastaava teos olisi toteutettavissa missä tahansa uimahallissa. Vaatii
vain avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta rakentaa tällainen uusi ulottuvuus arkiseen tilaan.”
Petri Kuljuntausta:
“Todella moni osallistuja oli halukas jakamaan kokemuksiaan. Yleisin
tuntemus oli syvä rentoutuminen. Uimahallin vakiokävijät kertoivat, että
he tunnistivat muutoksen isossa altaassa. He tiesivät, miltä altaassa yleensä kuulostaa, ja pystyivät heti erottamaan installaation äänet. Satunnaisille uimareille teos aukesi hitaammin.
Ihmiset olivat hyvin vastaanottavaisia ja jopa tohkeissaan. Kävijät kuvailivat, miten olivat kuunnelleet, missä päin allasta ja millaisessa asennossa. Eräs vanhempi rouva kertoi, että hänellä oli tapana kellua selällään
korvat pinnan alla, jotta lasten meluaminen ei häiritsisi. Normaalin suhinan sijaan musiikki oli iloinen yllätys.”

Life Aquatic

Life Aquatic

via pienoisvesimaailmoja. Ne sisälsivät kasveja, jotka oli kerätty Kylmäpihla-
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3. luku

kohtaamisia
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Teksti: Antti Möller

Maailma on liikkeessä. Sen näkee pelkästään jo siitä, kuinka paljon ihmiset matkustavat ja muuttavat.
Ennen oli staattisempaa. Yksi ammatti tai toimiala usein riitti. Monet
ihmiset juurtuivat yhdelle paikkakunnalle, tarvetta lähteä pois synnyinseudulta ei ollut.
Nyt ihmiset eivät enää pysy paikoillaan, mikä johtuu pitkälti työelämän
jatkuvasta muutoksesta. Viisi vuotta samassa työpaikassa on jo pitkä aika:
“Ai sä oot vielä siellä?”. Matkustelemme myös vapaa-ajalla lähelle ja kauas,
jatkuvasti ja alinomaa. Muutto toiseen maahan on yleistä, toisille se on pakon sanelemaa ja toisille vapaa valinta.
Seuraukset ovat osin epäselviä ja myös ristiriitaisia, mutta yksi asia on
varma: kohtaamme jatkuvasti enemmän ja enemmän monenlaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat syntyneet toisella paikkakunnalla tai toisessa maassa ja joilla voi olla hyvin toisenlaiset tavat kuin itsellämme. Ihmisiä, joita
emme entuudestaan tunne.
Tämä erilaisuuksien yhteentörmäys on yhteiskuntaa ja elämää rikastava asia. Ainakin silloin, jos osaamme kytkeytyä toisiimme.

TUTUT JA TUNTEMATTOMAT

Niin, osaammeko?
Tuttujen kanssa on helppoa. Sitä automaattisesti tietää, mistä heidät
tavoittaa, mitä tehdä yhdessä ja millaisilla aihealueilla hiljaisuus täyttyy.
Tuntemattomien kohtaaminen vaatii enemmän tuntosarvia.
Amerikkalainen sosiaalitieteilijä Robert D. Putnam on tutkinut sosiaalista pääomaa ja erottanut kaksi erilaista yhteenkuuluvuuden lajia. Bonding eli sitova sosiaalinen pääoma määrittää vahvojen yhteyksien tiiviitä
ihmisryhmiä, joiden jäsenet ovat hyvin samankaltaisista taustoista. Bridging eli yhdistävä sosiaalinen pääoma on tyypillistä heikkojen yhteyksien
muodostamille heterogeenisille joukoille, jotka ovat luonteeltaan avoimia.
Ne koostuvat ihmisistä, jotka voivat olla toisilleen tyystin tuntemattomia.
Kartoittaessaan viime vuosikymmenten kehitystä professori Putnam on
todennut, että vaikkakin sitovat yhteydet ovat olleet esimerkiksi sorretuille vähemmistöille elintärkeitä, ne myös kääntävät huomion sisäänpäin ja kaventavat ryhmän jäsenten minäkuvaa. Pieniin piireihin on helppo jämähtää.
Sen sijaan yhdistävä sosiaalinen pääoma luo vastavuoroisuutta ja laajentaa identiteettejä. Se katsoo tulevaan ja rakentaa uusia ihmissuhteita,
jotka rikastavat kaikkien osapuolien maailmankuvaa.
Yhä kansainvälisemmässä maailmassa on selvää, että halu ja kyky kohdata uusia ihmisiä ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Taide ja ihmisiä

näkökulma

yhteen saattavat hankkeet ovat keinoja vaalia toisen kohtaamisen taitoa.
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Teksti: Susanna Salokannel

Sosiaalisia kuplia
puhkaisemassa
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Vain samanmielisten kanssa
elämisessä on heikkoutensa.
Kuinka saattaa eri puolilla
Suomea ja erilaisissa
elämäntilanteissa asuvia
ihmisiä yhteen mielekkäällä
tavalla?

Helsingin Mustikkamaan eteläreunalla on vanha punainen torppa ja sen
aurinkoinen ryytimaa. Tämän kaupungin omistamalla maalla sijaitsevan
ja Korkeasaaren hallinnoiman tilan saimme adoptoida yhteisölliseen kaupunkiviljelykäyttöön kasvukauden ajaksi vuosina 2014–2016.
Paikka on todellinen helmi vilkkaiden virkistysreittien varrella, ja varsin pian oivalsimme sen koko potentiaalin: puutarhan ja kasvimaan hoito
sekä monenlaiset talkoot ovat mitä parhain tapa lähentää ihmisiä yhdessä
tekemällä. Koululaisryhmille ja kesäkerhoille oli tarjolla hieno yhdistelmä
luontoa, torpan vanhaa tunnelmaa ja pienimuotoista viljelyä.
Ensimmäinen kevät meni piha-alueen raivaushommissa, uusien marja- ja
hedelmäpuiden istutustalkoissa ja yhteistyökumppaneiden etsimisessä. Samalla, kun yhteisöllinen Syötävä puisto -kaupunkipuutarha rakentui, haaveilimme itse torpan saamisesta osaksi toimintaa. Haasteeksi nousi keskikesä
ja loma-aika: miten tiluksia ja torppaa pidetään yllä läpi pitkän kesän?
Samaan aikaa järjestettiin eduskuntavaalit. Julkisuudessa keskusteltiin
erilaisista sosiaalisista kuplista, joissa myös monien maaseudun ja kaupungin asukkaiden arveltiin elävän, tuntematta ja kohtaamatta toisiaan.
Ryhmässämme syntyi idea: palkataan puistoon henkilö tai pariskunta,
joka pitäisi tiluksia silmällä sekä kertoisi satunnaisille kävijöille paikasta
ja sen “käyttöohjeista”. Juju oli siinä, että tämä citytorppari valittaisiinkin
kaupungin ulkopuolelta, mielellään maalta.
Eikö siinä olisi ainesta kuplien puhkaisemiseen?

Silta maaseudun ja kaupungin välille
Heti ensimmäisen citytorpparin kuukauden mittaiseen pestiin saimme
hyvän määrän hakijoita. Pääsimme kokeilemaan kaupunkipuutarhureiden
ja kaupunkilaisten yhteispeliä satakuntalaisen viljelijäperheen kanssa.
Ensimmäinen citytorppari saapuikin Mustikkamaalle koko perheensä kanssa. Virroilta kotoisin oleva viisihenkinen Sipilän perhe asuu maatilalla kauniin järven rannalla, missä he vapaa-ajallaan viljelevät peltoa ja
kasvattavat vihanneksia yhdessä lasten kanssa. Perheen äiti, Annaleena,
tunnetaan myös ahkerana Pata Porisee -ruokablogin kirjoittajana. Heinäkuiselta Helsingiltä perhe toivoi uusia kokemuksia ja tietenkin tutustumista kauniiseen pääkaupunkiin.
Sipilät täyttivät torpan ja sen pihapiirin toiminnallaan. Kuvat ruoasta
ja Syötävän puiston antimista levisivät sosiaalisessa mediassa ja nostivat
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veden kielelle. Emännän reseptit levisivät sosiaalisen median kautta ympäri maailmaa, aina Intiaa ja Vietnamia myöten.
Toisen kesän citytorpparit olivat aivan toista maata.
Vuonna 2016 Mustikkamaan väliaikaisiksi asukkaiksi valikoitui kaksi
nuorta taideopiskelijaa, joilla kummallakin oli kokemusta yhteisöllisestä kaupunkiviljelystä. Leila Kuitunen tuli Kokkolasta, ja hänen kanssaan
torppaan asettui valokuvataiteen opiskelija Tuisku Lehto Lahdesta.
Leila ja Tuisku ottivat Syötävän puiston omakseen nopeasti, itselleen
luontevalla tavalla. Instagram täyttyi taidokkaista kuvista, ja nuoret järjestivät muun muassa pop-up-kahvilan Syötävän puiston kupeeseen. He
tekivät paikkaa tutuksi ja kävivät lukemattomia keskusteluja puiston vie-
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railijoiden kanssa.
Kokonaisuudessaan vaikutukset olivat juuri sellaisia kuin toivoimmekin.
Syötävä puiston kaupunkipuutarhan viljelijät saivat torpan asukkailta
rutkasti apua viljelmiinsä. Reseptejä ja ajatuksia vaihdettiin, syntyi myös
ystävyyssuhteita. Vuorovaikutus puiston vierailijoiden kanssa oli vireää.
Sadonkorjuustakin päästiin nauttimaan pitkin kesiä, vaikka linnut ja jänikset verottivat oman osuutensa.
Kiinnostus Citytorpparia kohtaan virisi, ja tulevina vuosina vastaaviin
torppareihin saattaa törmätä eri puolilla Suomea. Olemme iloisia, jos tällainen erilaisten ihmisten yhteen kokoaminen saa jatkoa myös muilla
paikkakunnilla.
Susanna Salokannel on Citytorppari-projektin koordinaattori
ja Paikan tuntu -hanketiimin jäsen.

Citytorppari
Instagramissa:

https://www.
instagram.com/
citytorppari
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SATTUIPA KERRAN
SYÖTÄVÄSSÄ PUISTOSSA

UUTTA OPPIMASSA
Kutsuminen on kaunis ele maailmassa, jossa kieltokyltit sekä yksityisomaisuudesta muistuttavat aidat ja portit rajaavat ihmisten mahdollisuuksia

Mustikkamaan Syötävässä puistossa kävi kolmen vuoden
aikana lukematon määrä ihmisiä tutustumassa
kasvi- ja eläinkunnan sielunmaisemaan – sekä toisiinsa.
Kohtaamiset olivat lämpimiä, avartavia ja paljastavia.

liikkua ja viettää aikaansa. Tervetulotoivotukset lämmittävät mieltä kulttuurissa, jossa tuntemattomille ei ole tapana puhua eikä ryhmään välttämättä mahdu ilman pääsymaksua.
Sanomalehdessä julkaistu maininta kaikille avoimesta Syötävän puiston esittelypäivästä saa kaksi vanhempaa kalakaverusta liikkeelle. Reilun
kymmenen kilometrin bussimatka Mustikkamaalle kannattaa: puistossa
paistaa aurinko, kahvia tarjoillaan leppoisasti termarista ja jokainen paikallaolija toivotetaan sydämellisesti tervetulleeksi.
Hyötykasvitarhan esittely vaihtuu pian paikan historian läpikäymiseen.
Kaksikko uppoutuu tarinoimaan menneistä vuosikymmenistä ja kertoilemaan omakohtaisia muistoja Mustikkamaan uimareissuista ja vähän Laatokaltakin.Kuulen lapsuuden kesistä ja oman kotitalon mehiläispesien
hunajan mausta. Roolit vaihtuvat, jos niitä alunperinkään oli tarkoitus olla. Nyt puiston esittelijä kuuntelee ja kysyy tarkennuksia, mainitsee omia
tietojaan vain yllyttääkseen kaveruksia kaivelemaan muistiaan vielä vähän
enemmän. Tunnit hujahtavat ja iltapäivän helle vaihtuu jo ilta-auringoksi.
Juuri tällaisia kohtaamisia varten puisto on perustettu, huomaan ajattelevani. Odottamattomia, lämpimiä ja sukupolvien rajat ylittäviä. Alkutaipaleen
ympäristökasvatukselliset tavoitteet saivat rinnalleen kenties vielä tärkeämpiä päämääriä: eri taustoista tulevien ihmisten yhteen saattamisen ja yhteisen asuinpaikan sirpalemaisten tarinoiden vaihtamisen. Jakaminen tuntui
yhtäkkiä mitä luonnollisimmalta tavalta olla osana kulttuurista jatkumoa.
Myöhäiskesän talkoopäivänä vehreydestä rehevään puistoon hurauttaa polkupyörällään vanhempi naishenkilö Kallion asfalttikedoilta. Huhut Syötävästä puistosta ovat kantautuneet hänen korviinsa ja herättäneet
uteliaisuutta koko ikänsä kivikaupungissa asuneessa stadilaisessa.
”Mikä kasvi tuo on?”, ensikertalainen kysyy ja osoittaa vuoron perään punaviinimarjapensasta, vadelmapensaikkoa ja mustaviinimarjoja. ”Mistä sä tuon kaiken oot oppinut?”, hän hämmästelee, kun esittelen
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marjapensaiden ilmeisimpiä tuntomerkkejä. Kuvailen ja maistatan, jotta
puiston antimet pääsevät oikeuksiinsa.
Esittelykierrokseni keskeytyy naisen tiedusteluun, kun terttuseljan
punamarjaiset oksat pilkistävät vadelmapensaikon keskeltä. Kerrottuani
terttuseljan marjojen olevan lievästi myrkyllisiä raakoina ja pensaan olevan Suomen luonnon pahanhajuinen puutarhakarkulainen, saan osakseni ärhäkkään valitusryöpyn: siis syötäväksi kelpaamaton kasvi Syötävässä
puistossa?? Eihän sellainen tänne kuulu, silkkaa kävijöiden harhaanjohtamista, vaarallistakin. Ärtymyksestä täyttynyt nainen kääntyy polkupyörälleen ja jättää puiston taakseen.
Julkisilla mailla oleva avoin hyötykasvien puutarha tarjosi puitteet niin
luontotietouden alkeisiin kuin ympäristöoppien syventämiseen. Kaikki
osallistujat pohjatietoihin katsomatta olivat tervetulleita, sillä kiinnostus
aiheeseen yhdistää ja antaa mahdollisuuden oppia toinen toiselta.
Kuten esimerkiksi ruokasienten viljelytyöpajassa, joka kokosi helteisenä kesäkuun päivänä puistoon reilut parikymmentä kiinnostunutta henkilöä. Pedagogisesti taitava opettaja, biologi Jouni Issakainen johdatteli
ryhmän sienten kasvattamisen perusteisiin sekä sienten ja metsänhoidollisten toimenpiteiden yhdistämisen hyötyihin.
Kirpputorilta hankitut ruusukoristeiset posliinikupit täyttyivät ja tyhjenivät mehusta nopeaan tahtiin, kun aurinko porotti pilvettömältä taivaalta eikä kuumuutta päässyt pakoon edes ulkovajan takaisessa metsikössä.
Ilmapiiri oli utelias alusta alkaen, ja yhteishenki kasvoi muutaman tunnin
aikana välittömäksi ja toisia kannustavaksi. Jokainen toi oman osansa yhteisiin keskusteluihin: yksi metsätieteellisen ja toinen biologisen ymmärryksensä, kolmas viherkasvien hoitoon liittyvän osaamisensa tai silkan
kiinnostuksensa ennestään tuntematonta aihealuetta kohtaan.
Heräsi tunne, että tässä me teemme yhdessä jotakin uutta, kokeilevaa ja
merkityksellistä. Muistiin tallentui yhdessä koettu innostus ja uuden oppimisen ilo. Ja ne tyytyväiset hymyt.
Kristiina Ljokkoi
Syötävän puiston koordinaattori 2014-2015
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AINA SYÖTÄVÄÄ TARJOLLA?
Kesäkuisessa tilaisuudessa kuulin nuoren parin ihmettelevän, miksi pihamaata sanotaan Syötäväksi puistoksi, kun täällä ei ole mitään syötävää.
Kaupunkilaisina he varmaankin ajattelivat, että ruoka kasvaa ympäri vuoden ja maasta löytyy aina jotain suoraan suuhun pantavaa. Sillä niinhän
kaupoissakin on, herkkuja tarjolla ympäri vuoden.
Helka Ketonen
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“ONKO TÄMÄ SELLAINEN
VIRIKEHÄKKI?”
Arkiympäristön muutos sai ihmiset jakamaan muistojaan ja pohtimaan,
mitä paikalla on ollut ennen.
Kun katselen Mustikkamaalta Katajanokan siluettia, mieleeni nousee
tarina yli sata vuotta vanhasta kauppapuutarhasta nykyisen yhteisöllisen
kasvimaan paikalla ja puutarhurista kuskaamassa satoa veneellä torille.
Moni muisti vanhan kesäteatterin. Torpan portailla ovat myös poseeranneet Mustikkamaan entisen vartijan lapsenlapset, jotka kävivät tutustumassa isoisänsä nuoruudenkotiin.
Puistossa kasvava monimuotoinen ruokavalikoima viritti myös monipuolisia ruokakeskusteluja. Vihannesviljelyyn liittyvät “Enpä ole tätäkään
tiennyt” -huudahdukset olivat talkoissa arkipäivää.
Erään Lähi-idästä kotoisin olevan rouvan kanssa jäimme pohtimaan
hunajan laatua. Hänen kotimaassaan kiteytyvä hunaja tarkoittaa huonoa
laatua eli sitä, että hunajan sekaan on sekoitettu sokeria. Hän oli kovin yllättynyt kuullessaan, että suomalaisen kukkaishunajan perusominaisuuksiin kuuluu juuri melko nopea kiteytyminen.
Mieleenpainuvimman keskustelun kävin kanojen pitoon liittyen. Eräs
nainen kysyi uteliaana, että “onkos tämä nyt sellainen virikehäkki?”. Siinä sitten kävimme läpi munantuotannon realiteetteja, ja rouva oli lopulta
melko järkyttynyt – meidän kanoillamme oli jopa 15-kertainen määrä tilaa
edes luomutuotannon vähimmäisstandardiin nähden.
Pinja Sipari on Syötävän puiston koordinaattori ja viljelyohjaaja.
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Teksti: Johanna Lauhiala

Lisätietoa Saarijärven
Onnenlaaksosta:
www.onnenlaakso.fi/.

TEKSTIILIGRAFFITIEN
TEKIJÄ SAARIJÄRVELLÄ
Citytorppari-toiminta laajeni vuonna 2016
Keski-Suomeen Saarijärvelle, jonne etsittiin
kaupunkilaista torpparia. Sellainen löytyi
pääkaupunkiseudulta.

Hain citytorppariksi, sillä halusin viedä kädentaitojen sekä yhdessä tekemisen iloa Saarijärven Onnenlaaksoon. Olin myös kiinnostunut selvittämään, mitä saarijärveläiset tiesivät tekstiiligraffiteista.
Euroopasta Suomeen siirtynyt tekstiiligraffiti on maailmalla jo suosittu katutaiteen muoto, jossa teos valmistetaan tekstiilistä tai langasta joko kutomalla tai muulla käsityötekniikalla. Sitä kutsutaan myös lempeäksi
vaikuttamiseksi käsityön keinoin, sillä se ottaa kantaa ympäristöönsä positiivisesti ja pehmeästi. Kollegani kanssa perustamani Concreatives-kollektiivi oli aiemmin vienyt tätä urbaaniksi miellettyä taidemuotoa muun
muassa metroasemille ja asukaspuistoihin.
Saarijärven citytorpparina järjestin Onnenlaaksossa useita käsityöpajoja, joissa valmistimme tekstiiligraffiteja. Pääkohde oli helppo valita:
Koskenkylän silta ja sen alla virtaava Muittarinjoki inspiroivat minua kokeilemaan uutta. Harvoin pääsee näin upeisiin luonnonmaisemiin tekemään tekstiiligraffitia!
Yhteen kokoontui erilaisia ihmisiä, ja vanhempi sukupolvi innostui
muistelemaan käsitöiden tekemistä ennen vanhaan. Opetin uusia tekniikoita, mutta palautimme mieliimme myös perinteisiä, yhä käyttökelpoisia
tekstiilien valmistamisen menetelmiä. Oli mukava huomata, että useista Onnenlaakson taloista löytyi vielä kangaspuita, joilla äitien muistettiin
kutoneen ahkerasti kodin käyttötekstiilejä.
Työpajoissa nuoret ja vanhat, uusi ja perinteinen, maaseutu ja kaupunki kohtasivat luontevalla tavalla. Lisäksi Onnenlaakson vierailu avasi minulle näkökulman toisenlaiseen elämäntapaan. Uskoakseni samoin tapahtui
myös monelle saarijärveläiselle, jonka kanssa ehdin tutustua kesän aikana.
Johanna Lauhiala on vantaalainen tekstiiligraffitien tekijä.
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Teksti: Helka Ketonen

Nurkan takana
Nurkantakana-verkkoaineisto sisältää joukon innostavia malleja, joissa
toimitaan omassa lähiympäristössä 6–15-vuotiaiden kanssa. Opettajien tai

VINKKI:
KEINOJA SAATTAA
IHMISIÄ YHTEEN

kerhojen vetäjien on helppo valita näistä toimintamalleja kasvatuskäyttöön sellaisinaan tai soveltaa niitä omaan tyyliin ja tilanteeseen sopiviksi.
Selkeät ja havainnolliset mallit ohjaavat
käyttämään paikkakunnan omia erityispiirteinurkantakana.fi

tä hyväksi. Taide- ja ympäristökasvatuksellisia
menetelmiä on useita.
Sivusto on tuotettu yhteistyössä Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa.

Maaseudun Sivistysliitto toimii lähellä ihmisiä kylissä, kaupungeissa ja arjen ympyröissä – ajattele maailmanlaajuisesti, toimi
paikallisesti -mottoa edistäen. Keskeistä on tukea ihmisten ja
luonnon välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta. Elinikäinen
oppiminen ja kansalaistaitojen kartuttaminen myös taiteen ja
kulttuurin keinoin on meille tärkeää.

Ympäristöluotsit

Paikan tuntu -hankkeen oppeja ja hyviä käytäntöjä jaamme
avoimesti eteenpäin. Tärkeä motiivi meille on ollut kehittää ja tes-

Maaseudun Sivistysliiton käynnistämä ympäristöluotsaus on ympäris-

tata sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestäviä metodeja.

töasioihin liittyvää vertaisohjaamista. Ympäristöluotsit ovat ympäristö-

Tässä muutamia hankkeen sisällä kehiteltyjä työtapoja, joita voi

asioista ja -suhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toi-

helposti soveltaa eri ikäisille ryhmille ilman suuria kustannuksia.

mivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan. Ympäristöluotsi ei
ole opas vaan innostava kanssakulkija ja ”vertaisihmettelijä”, erilaisten
kestävän kehityksen mukaisten ympäristökokemusten mahdollistaja. Toiminta pitää sisällään eettisen, esteettisen, ekologisen, emotionaalisen ja
ekonomisen näkökulman.
Ympäristöluotsit herättelevät ihmisten ympäristösuhdetta ja saavat katsomaan omaa läpaikantuntu.fi/luotsit
msl.fi/osallistu/
ymparistosivistys/
ymparistoluotsit

hiympäristöä uusin silmin. Ympäristöluotsit
tarjoavat ympäristösuhdetta syventäviä ja monipuolistavia kokemuksia esimerkiksi lapsi-,
nuoriso-, seniori- tai erityisryhmille, kyläyhdistyksille ja järjestöille. Ympäristöluotseja on
koulutettu eri puolilla Suomea, ja toiminta leviää jatkuvasti.
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Teksti: Anna Cadia ja Anni Klein

Darwin’s Girls
–
kuinka meistä
tuli toisia

Darwin’s Girls
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Esityspaikalla on valtava
merkitys siihen tapaan, miten
katsoja reagoi näkemäänsä.
Korkeasaaren karhulinnassa
koettu Darwin’s Girls tutki
taiteilijan ja yleisön välistä
vuorovaikutusta. Kohtaaminen
oli kaikkea muuta kuin
tavanomainen.
Darwin’s Girls oli esitys, jota emme hevillä unohda. Se hämmensi niin katsojia kuin meitä esiintyjiäkin.
Esitys toteutettiin Korkeasaaren vanhassa karhulinnassa kesällä 2014 sekä uudelleen muokattuna vielä seuraavana kesänä. Se oli meidän feminismiä tutkivan, kymmenvuotisen SUURTEOS-esityssarjamme kolmas osa.
Esityksen kaksi keskeistä lähtökohtaa olivat paikkasidonnaisuus ja kestollisuus. Niiden lisäksi mietimme, millä tavoin voisimme lähestyä vanhoja karhulinnoja feministisestä näkökulmasta.
Pyörittelimme ajatusta karvaisesta naisesta häkissä. Tekemisen pohjaksi muotoutuivat kysymykset karvojen merkityksestä ihmisen ja eläimen
evoluutiossa, ja tätä kautta syntyi myös esityksen Charles Darwiniin viittaava nimi.
Pohdimme, miksi muut nisäkkäät ovat ilmeisen tyytyväisiä turkkeihinsa, mutta ihmiset ovat käyttäneet valtavasti aikaa, rahaa ja tiedemiesten
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osaamista tuhotakseen vähätkin haituvansa? Liittyykö karvaisuuteen jonkin-

Äänitetyt klipit soivat satunnaisesti päivän aikana häkissä olleiden vahvis-

laista hierarkiaa niin miehen ja naisen kuin ihmisen ja eläimen välillä? Millä

timien kautta.

tavoin ihmisen ja luonnon dynamiikkaa sekä valtasuhteita voisi käsitellä, kun

Uudistetussa versiossa karvaiset naiset olivat koko esityksen ajan täysin

teoksen esiintyjät ovat kaltereiden takana? Voisiko ihmistä katsoa kuin eläintä?

mykkiä. Lisäksi häkistä ei poistuttu esityksen aikana kertaakaan, vaan pai-

Darwin´s Girls kesti yhden kokonaisen eläintarhan aukiolopäivän, yhteensä

kalle oli tuotu pieni wc, joka oli peitetty lakanalla.

kymmenen tuntia putkeen. Esiintyjinä toimi kymmenen naista, jotka olivat pu-

Sovituksen seurauksena meille esiintyjille syntyi hyvin vahva kokemus

keutuneet muun muassa tekoturkiksesta valmistettuihin erilaisiin karva-asuihin.

ajattomuudesta, tylsyydestä ja turhautumisesta. Oli kiinnostavaa, kuinka

Esityksen käsikirjoitus tai dramaturginen runko koostui noin kerran tunnissa ta-

merkityksellisiä tapahtumia ruokailuista tuli, sillä ne rytmittivät päivää ja

pahtuvista aktiviteeteista, kuten mölkyn pelaamisesta tai ruokailuista.

loivat tunnetta toistosta ja turvasta. Näin pääsimme aavistuksen lähem-

Lisäksi epäsäännöllisin väliajoin karhulinnan kaiuttimista kuului Michael

mäksi eläinten oletettua kokemusmaailmaa.

Jacksonin kappale Thriller, jonka tahdissa karvaiset naiset esittivät biisin musiikkivideosta tutun koreografian. Kaiken muun ajan esiintyjät oleilivat häkissä
haluamallaan tavalla.

Mitä tässä oikein katsotaan

Ikävystymisen sietämättömyys

Se ei olisi voinut tapahtua missään muualla kuin eläintarhan tyhjillään
olevassa häkissä, sillä tämä konteksti kehysti koko esitystä ja rinnasti sen

Kestollisuus valikoitui toiseksi pääteemaksi halusta luoda esiintyjille samankal-

kaikkeen muuhun eläintarhassa tapahtuvaan toimintaan ja yleisiin eläin-

taiset olosuhteet, joissa eläintarhan eläimet viettävät päivänsä.

tarhoihin liittyviin tapoihin ja tottumuksiin.

Eläintarhan keskeisenä tarkoituksena on antaa ihmisten katsella tarhatun

Koska eläintarhan kävijät eivät oleta kohtaavansa eläintarhassa taidet-

eläimen varsin virikkeetöntä elämää. Kymmentuntinen esitys onnistuikin mie-

ta, syntyy äärimmäisen kiinnostava harmaa alue. Esitystutkimuksen kan-

lestämme luomaan hyvin erityisen, mitään-tekemättömyyden ja esillä olemisen

nalta eläintarha on kuitenkin selkeästi esittämisen tai esityksen paikka,

välissä olevan tilan.

sillä siellä on selkeä katsojan ja katsottavan raja. Tai paremminkin eläin-

Tarhatun eläimen oleminen koostuu hyvin vähäisistä virikkeistä, ja päivän
kulkua keskeisesti rytmittävä tapahtuma on ruokailu, josta ilmoitetaan myös

tarha on sarja näyttämöitä. Eläintarhan yleisö ei kuitenkaan tiedosta tätä
“esityksen paikkaa” eikä täten odota näkevänsä esityksiä.

yleisölle. Halusimme noudattaa esityksessämme samanlaista logiikkaa: tasa-

Tästä syystä moni esityksemme katsoja ei mieltänyt sitä esitykseksi tai

tunnein tapahtuvat ruokailut ilmoitettiin yleisölle häkin edessä olevassa kyltis-

edes taiteeksi, vaan kommentoi näkemäänsä kuin olisi kommentoinut hä-

sä. Ruokailun aikana ulkopuolinen henkilö tarjoili karhulinnaan muun muassa

kissä olevaa eläintä. Huolimatta siitä, että karhulinnan edessä oli suuria

puuroa ämpäristä, take away -pizzaa sekä kuohuviiniä.

kylttejä, joissa teoksen lähtökohtia avattiin.

Kesän 2014 esitykseen olimme rakentaneet myös muita “ohjelmanumeroita”,

Darwin’s Girls nosti esiin kysymyksen katsojan paikasta: kuka katsoo

jotka tapahtuivat tiettyihin aikoihin. Niitä olivat esimerkiksi synnytys ja imetys,

ja ketä? Emme esityksen tekijöinä ja esiintyjinä osanneet myöskään odot-

jossa häkkiin tuotiin kolme alle puolivuotiasta lasta. Lisäksi esiintyjät lukivat

taa, että pitkäkestoisuus ja mitääntekemättömyys antoi meille mahdolli-

vuorotellen otteita Charles Darwinin teoksesta Lajien synty.

suuden katsoa häkistä ulos eli tarkastella meitä katsomaan tulleita ihmisiä

Seuraavan kesän versiota halusimme karsia ja yksinkertaistaa, sillä esityksen
ohjelma oli turhan tiivis, eikä tapahtumattomuudelle ja mitään-tekemättömyy-

samaan tapaan kuin he katsoivat meitä. Reaktioiden tarkkailu ja katsojan
katsominen nousivat mielestämme tärkeään rooliin esityksessä.

delle jäänyt riittävästi tilaa. Lisäksi halusimme tarkentaa tekstuaalista näkökul-

Suuri osa Korkeasaaren kävijöistä on lapsia, jotka tulevat eläintarhaan

maa nimenomaan karvoihin ja niiden poistoon. Valikoimme otteita Rebecca M.

yhdessä vanhempiensa kanssa. Eläintarhan katsomiskokemusta mää-

Herzigin kirjasta Plucked - a history of hair removal ja äänitimme ne etukäteen.

rittääkin pitkälti se, että lapset kurkkivat ja kysyvät ja aikuiset yrittävät

Darwin’s Girls

Darwin’s Girls

Darwin´s Girls oli alusta asti vanhoihin karhulinnoihin suunniteltu teos.

Darwin’s Girls
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parhaansa mukaan vastata heille.
Suurin osa karhulinnalle saapuneista lapsista reagoi valtavalla innostuksella ja uteliaisuudella esitykseemme. Osa ei olisi halunnut poistua
karhulinnan luota lainkaan. Aikuiset sitä vastoin tuntuivat usein olevan
hämmentyneitä ja jopa närkästyneitä.
Kuulimme useaan kertaan sellaisia kommentteja kuin “tule nyt, mennään katsomaan oikeita eläimiä” tai “me maksoimme siitä, että saamme
katsoa eläimiä, emme siitä, että saamme katsoa ihmisiä”. Huomiot olivat
välillä varsin pysähdyttäviä. Esiintyjien ulkonäköä ja olemusta kommentoitiin kuin välissä olleet kalterit olisivat estäneet häkissä olleita kuulemasta yleisöä. Ikään kuin häkissä olevat esiintyjät eivät olisi ymmärtäneet
kuulemaansa, eläimien tai ei-ihmisten tapaan: “Katso nyt miten ruma se
on. Eikö olekin ruma?” Tai: “Se on sellainen neanderthalin ihminen, se on
paljon tyhmempi kuin me, siksi se tekee noin”.
Oli äärimmäisen kiinnostavaa huomata, kuinka esityspaikka ja siinä
vallitseva katsomisen tapa ohjasivat yleisön käyttäytymistä. Ei ole väliä
si: toisella puolella oleva muuttuu toiseksi, jota on lupa kommentoida täysin vapaasti.
Ajatuksemme laukkasivat väkisin ihmiskunnan menneeseen. Vielä
niinkin vähän aikaa sitten kuin 1930-luvulla Pariisin Jardin d’Acclimatationin eläintarhassa saattoi nähdä “nuubialaisia”, “lappalaisia” tai “eskimoita” häkeissä. Mieleen tulvivat myös tapahtumat Saksassa samoihin
aikoihin – siitä ei edes ole kovin pitkä aika.
Kuinka helppoa toiseuttaminen onkaan.
Anna Cadia on radiotoimittaja sekä esitystaiteilija ja Anni Klein
teatteriohjaaja.

Darwin’s Girls

onko häkissä eläin vai ihminen, kun välissä on kalterit, lasi tai muoviplek-
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Teksti: Antti Möller

Tajunnan
ja keskustelun
virtaa eläintarhasta
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Mistä eläintarhoissa oikeasti
keskustellaan? Seuraavassa
otos vuosina 2012 ja 2013
huomaamatta äänitettyjä
Korkeasaaren kävijöiden
reaktioita. Nauhoitukset
toteutti dramaturgi Katariina
Numminen, joka ohjasi niiden
pohjalta ZOO-esityksen.
Esityksen ensimmäinen versio
nähtiin Zodiakissa vuonna 2014
ja Korkeasaaressa osana Grey
Cube festivaalien ohjelmaa.
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PÖLLÖAITAUKSELLA
MIES
Tuolla.
Se on tuolla oksalla.
Nääksä.

Olen hieman uninenkin.
Uninen.
Se on hereillä. On vain hieman
uninen.

LAPSI
Oo.
Tuo valkonen.

4. LAPSI
Uninen pöhkelö-

2. LAPSI
Joo.
NAINEN
Pöllö.

2. NAINEN
Se nukkuu.
3. LAPSI
Se nukkuu.

MIES
Mennääkö?
Se valkonen joka istuu.

4. LAPSI
Uninen.
Pöllelö.
Olen pieni pöllelö.

LAPSI
Ei.

3. LAPSI
Uninen pöllelö.

MIES
Mennään kattomaan.
Tunturipöllö.

4. LAPSI
Pöllelö!

3. LAPSI
Pöllöjä!
Oiiii.
Onpa iso.
4. LAPSI
Söpö3. LAPSI
Ja vähän uninen.

KISSALAAKSOSSA

5. LAPSI (taustalla)
Tiikeri.
Mennäään.
4. LAPSI
Joku voi tulla tänne yöllä
kattoon kun -2. NAINEN
Joo, paitsi että yöllä on
kiinni.

MIES
Tää on muuttunut siitä
mitä mä oon viimeks täällä
käynyt.

et –
4. NAINEN
Tulis vähän parempi kuva
kun se ois tossa noin
tossa nurmikolla

2. MIES
Se on täytetty ja sen
korva heiluu kun joku
heiluttaa.

2. NAINEN
Niin et se makaisi siinä?
Mmm.

NAINEN (kauempaa)
Kasvomaalaus --.

LAPSI
Kis kis kis.

2. NAINEN 8
No nyt se käänty taas
pois.
Jos mä otan kuvan siitä,
no ei se auta mitään, kun
se näkee että mä oon
ottamassa kuvan ni --

5. NAINEN
Elää vaan yhen
kansallispuiston alueella
Intiassa tää.
Sen koti on siellä.

3. NAINEN
Seistään tässä niin kauan

2. LAPSI
Kato tonne.
Kato tonne.
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APINALINNASSA
NAINEN
Katos nyt ne menee
LAPSI
Toi yks on tommonen ryppypeppu.
Toi on hassu.
2. NAINEN
Punapeppusia paviaaneja!
Näyttää ihan hassuilta
2. LAPSI
Mitä se tekee?
3. NAINEN TAKAA:
Heippa!
LAPSI
Mikä sen päälle meni?
3. NAINEN
--Ei hänellä oo mitään
Hän menee tässä, alina tässä
menee täällä omalla painollaan.
Meillä on tässä aitiopaikka
paviaanien katseluun.
2. NAINEN
Ihana.
Mites teillä?
LAPSI
Se otti!
2.NAINEN
Löytykö rutiini?

nälkä, Amandalle ei koskaan riitä
eväät, ni nyt on kotoa eväät ja
koulun eväät

3. NAINEN
Joo itse asiassa ihan hyvin -Koulu niinku hyvin -- lapset menee
kaheksalta joka ilta nukkumaan -2. NAINEN
--se on kyllä
Miten ne sais aikasemmin nukkumaan
Sais sitä omaa aikaa
Se ois tosi hyvä
2. LAPSI
Minulla on nälkä!
Niilläkin on ruokaa.
3. LAPSI
Ei kai me mennä koko tän
eläintarhan ympäri?
NAINEN
Me mennään ihan sinne minne me
halutaan
Ei oo pakko tehä mitään tiettyä juttua
Voidaan mennä ihan minne halutaan
(eväät rapisee)
3. LAPSI
Syöksä jo tota?
Onkse hyvää?
2. LAPSI
--Tommosen ison palan.
3. NAINEN
Mulla on kauhee trauma. Amanda on
joka iltapäivä että nälkä nälkä

2. NAINEN
--kasvaa niin kovasti
3. NAINEN
Haluuksä Amanda koulun sämpylän
vai oman sämpylän?
Mä usein huomaan vaikka hänellä
on omena esimerkiks eväänä ni
ei se riitä, kun mä haen hänet
iltapäivällä niin hänellä on
usein nälkä
2. NAINEN
Ai jaa.
Että hän on usein koulussa
nälkänen
Vaikka niillä on välipala
3. NAINEN
Mutta nyt kerrankin mulla on
kunnolla evästä mukana, täällä on
nyt sitten tuplaeväät!
MIES 4
Kato. ---istuu tuolla kalliolla
tuolla korkeella näätsä
2. NAINEN
--onko huilutunnilla
3. NAINEN
Huilutunnit, nokkahuilu, ja
meillä on maanantaisin ratsastus
ni se riittää sitte kyllä.
2. NAINEN
Joo, totta kai.

Me ostettiin se nokkahuilu
2. LAPSI
Aivopeppua ei enää näy (syö)
4. LAPSI
Mitä?
2. LAPSI
Aivopeppua.
4. LAPSI
Ai sitä millä oli se ihme
ryppypeppu
2. LAPSI
Niin, sellane möykky.
Se näytti ihan aivoilta.
Tuolla takana on kolme.
3. NAINEN
Haluatko mehua.
2. LAPSI
En.
Ne etsii jotain ruokaa.
4. LAPSI
Onksulla kaks mehua.
2. LAPSI
On.
4. LAPSI
Ai minkälaista.
3. NAINEN
Se on siel kotoa otettu.
2. LAPSI
Tää, ja tää on sielt koulusta –
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KISSALAAKSOSSA

Teksti: Kristiina Ljokkoi

Läsnä,
ainakin osittain
LAPSI
--mutku se haluu päästä kuviin
niin silleen.
NAINEN
Kun mulla on lajiesittely nyt-LAPSI
Ni silleen -No ottakaa kuvat nopeesti mun
täytyy päästä iltakylpyyn tohon
likalammikkoon ni sitten
MIES
Niinpä.
Nukkumaan tonne pimeeseen luolaan.
Nii.

NAINEN
Entäs lisää vaatetta -MIES
En, ihan hyvä.
En haluu kameraa ottaa esiin nyt
kun se on tuolla
NAINEN
Meil on siit kuvia kotona.
MIES
Mennääks kattoon tota tonne
eteenpäin.
2. LAPSI
Se nuolee itteensä.

“Katariina Nummisen ZOO-esityksen aikana katsomon ensimmäisellä
penkkirivillä istuvan naisen kännykkä soi, varsin kovaäänisesti.
Nainen kaivaa kännykän esille samalla, kun jatkaa esityksen seuraamista eturivistä. Hän katsoo esiintyjiä silmästä silmään parin metrin päästä – välissä on vain kalterit – ja vastaa puhelimeen aivan estottomasti ja
lörpöttelee aikansa ilman, että edes vaimentaa ääntään. Nainen on silti
silmin nähden kiinnostunut esityksestä, ei siis välinpitämätön. Vain ajattelematon, koska puitteet ohjaavat käyttäytymään näin.
Tällaista ei ikinä tapahtuisi teatterisalissa. Tilanteen huvittavuutta lisäsi se, että ZOO-teos kertoo juurikin tällaisesta käytöksestä. Nummisen työryhmä kävi salaa äänittämässä ihmisiä eläinten aitausten äärellä,
ja nauhoitukset paljastivat, että ihmiset eivät aina juurikaan keskity eläimiin. Sen sijaan he kuulivat eräänlaista nonsense-puhetta, lyhytjänteistä

2. LAPSI
Se on aika uhanalainen.

kommentointia aivan mihin tahansa liittyen.
ZOO-esiintyjät olivat hieman hämillään esitystilanteesta, johon eivät

NAINEN
Haluuksä sen kelta -MIES
Ei.

olleet osanneet varautua: se, mitä esitys kuvasi, tapahtui metatasolla myös
itse esityksen aikana.”
Otteissa esiintyvien henkilöiden
nimet on muutettu.
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Teksti: Antti Möller

Vastarinnan hengen
ylläpitäjä
–
Eero Yli-Vakkuri

tekijän muotokuva
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Byrokratia on taiteilijan
hyvä ystävä, sen sijaan
huonoa politiikkaa
on syytä vastustaa.
Yhteisötaiteilija voi koota
isonkin joukon hyvän
asian puolelle, mutta se
vaatii käytännönläheisiä
taitoja.

Kertoisitko lyhyesti, millaisen opillisen polun olet kulkenut.
– Alun perin kouluttauduin käsityöalalle puusepäksi. Tämä tutkinto jäi
kesken, kun vaihdoin suuntaa ja siirryin opiskelemaan kuvataiteilijaksi
Tampereen ammattikorkeakouluun. Kävin myös vaihdossa Tallinnassa ja
siellä sain työskennellä Jaan Toomikin alaisuudessa.
Taiteen maisteritutkinnon suoritin Aalto-yliopistossa. Opintojen sisältöön vaikutti olennaisesti ohjaajani, professori
Yhteisötaiteilija
Eero Yli-Vakkuri, 35

Teemu Mäki. Kriittinen taide, poliittisuus ja taiteen käsitteellisyys painottuivat
koulutusohjelmassa.

Syntynyt Tampereella,
asuu Helsingissä

Voiko sinua tituleerata yhteisötaiteilijaksi?

Taiteen maisteri,
Aalto-yliopisto

– Varsin hyvin. Valtaosa taiteellisesta
työskentelystäni on sijoittunut julkiseen
tilaan, museoiden ja gallerioiden ulko-

Zoovision-teos Grey Cube
Galleriassa kesällä 2015,
teos on yhä Korkeasaaressa
yleisön kokeiltavissa

puolelle. Usein työskentelyni ympärille
on syntynyt yleisöä, joka osaltaan on vaikuttanut teoksen muodostumiseen. Kestoltaan pidempien projektien kohdalla
tämä esimerkiksi kadun vastaantulijoista

Tunnetaan myös ihmisen ja
hevosen suhdetta tutkivasta
Hevoslinja-projektista:
hevoslinja.tumblr.com/

koostunut porukka alkaa näyttäytyä jo
yhteisönä.
Millaista on kohdata sattumanvarais-

Eero Yli-vakkuri toimi
Grey Cube Gallerioden
residenssitaiteilijana 2015

ta yleisöä, joka ei ole tullut paikalle
varta vasten juuri kyseisen taideteoksen vuoksi?
– Ensinnäkin on selvää, että paikan valinnalla on valtava merkitys. Se määrittää,
tuleeko vastaan hyvin kirjavaa porukkaa

vai kenties jonkin alan harrastajia tai jopa asiantuntijoita. On eri asia viedä
teos Kolmen sepän aukiolle tai hevostallille.
Taiteen yllätyksellinen kohtaaminen ohi kulkiessa on tilanne, jossa usein
pelataan ennakkokäsityksillä. Olen kokenut, että ohikulkijat monesti haluaisivat ymmärtää näkemäänsä, mutta heille ei ole mahdollista antaa tarpeeksi
työkaluja kokemansa käsittelyyn.

Eero Yli-Vakkuri

Eero Yli-Vakkuri
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Nopeassa hetkessä yleisön on vaikea pukea kokemusta sanoiksi, ja siten

Miten ihmiset reagoivat tähän kypärään? Pelkäsivätkö he laittaa

vanhat ennakkoluulot helposti kärjistyvät. Luutunut mielipide taideinsti-

sitä päähänsä?

tuutiota kohtaan saattaa vahvistua, tai taiteilija saatetaan nostaa joko tai-

– Yleisesti eivät. Eräskin totesi, että ei tämä mitään taidetta ole mutta krei-

tavaksi neroksi ja tähdeksi tai sitten yksioikoisesti tuomita sekopääksi.

siä kylläkin! Kypärä on itse asiassa yhä Korkeasaaren yleisön käytettävissä.

Molemmat kärjistykset ovat tietysti puutteellisia tulkintoja.
Samalla olen huomannut, että yleisössä on aina jengiä, joka on täysin

Mikä on sinun mielestäsi taiteen rooli nyky-yhteiskunnassa?

kyvykästä tulkitsemaan nykytaidetta vaikkei edes pitäisi näkemäänsä tai-

– Voisi sanoa, että kyse on hengen ylläpitämisestä. Vaihtoehdon ja mah-

teena. Monet paikalle pysähtyneet ovat kyenneet lukemaan tilanteen hy-

dollisuuden luomisesta.

vinkin nopeasti ja esittämään hyvinkin teräviä kysymyksiä.

Taide on myös protestin väline. Esimerkiksi Baltian maiden itsenäistymisprosessissa performanssitaiteella oli keskeinen rooli, sillä esitykset oli

Julkisessa tilassa työskentelevänä taiteilijana olet varmasti myös

nopea organisoida eivätkä sensorit saaneet toiminnasta kiinni. Myös Aa-

pohtinut, millaista yhteistä katutilaa kotikaupunkisi Helsingin

siassa tätä taidemuotoa hyödynnetään samalla tavalla.
Suomessa ei ole samanlaista sensuuria, mutta silti taide ylläpitää vasta-

kaava huomioitu?

rinnan perinnettä. Taide ei ole pelkästään ilmiöiden purkamista vaan ak-

– Ihminen itse asiassa huomioidaan liiaksikin. Toki viherympäristön suun-

tiivista ja yhteen kokoavaa toimintaa. Se on eräänlainen lietesammio, jossa

nittelu on myös korkeatasoista, en sitä kiistä, mutta pääasiassa toiminta täh-

erilaiset tekijät kohtaavat, saostuvat keskenään ja synnyttävät jotain uutta.

tää eläinten ja luonnon rajaamiseen pois sieltä, minne niitä ei haluta.

Esimerkiksi Pikseliähkyn kaupunkiviljelyteokset olivat aikaansa edellä ja

Rakennettuun ympäristöön vaikuttaminen ei ole kovinkaan helppoa.

edelsivät tätä uutta laajempaa viljelyaaltoa.

Mikäli näkee jotain rikkinäistä kadulla, ei voi vain hakea jakoavainta ja
ryhtyä korjauspuuhiin. Sen sijaan tehtäväksemme jää soittaa jonnekin ja

Millaisia taitoja tämän päivän taiteilijalta vaaditaan?

odottaa, että joku toinen tulee tarkistamaan tilanteen ja kolmas korjaa-

– Taiteilijamyytistä poiketen sanoisin, että yhteistyö- ja projektinhallin-

maan. Se on vähän lannistavaa.

tataitojen hallinta on korostunut. Budjetointi, aikataulutus, järjestelyt,

Laajemmin ajatellen kehityksen hitaus on kyllä perusteltua. Virkako-

juuri nämä kuuluvat nykytaiteilijan perustyökalupakkiin. Vastoin yleistä

neiston takana on vahva demokratian ja tasapuolisuuden ihanne. Esimer-

käsitystä ne ovat itse asiassa aina kuuluneet taiteilijan keskeisiin taitoihin.

kiksi Ravintolapäivässä monet korostavat juuri viranhaltijoiden kritiikkiä.

Taiteilijat vain ovat brändi edellä vahvistaneet mielikuvaa, että mukamas

Se harmittaa. Itse koen, että aktivistin ja taiteilijan vihollinen ei ole byro-

ei tarvitsisi olla organisoitunut.

kratia vaan paska politiikka. Byrokratia on päinvastoin ystävä!

Vuorovaikutus on paitsi taito myös menetelmä. Kyse on erilaisista tavoista
koota ihmisiä yhteen, päättää vaikeista asioista tai saada asioita etenemään.

Zoovision-teoksessasi lähdit muuttamaan tätä ihmiskeskeistä perspektiiviä. Kerro siitä.
– Taustalla oli motiivi tehdä suuresta pientä ja pienestä isoa. Sain ajatuksen optisesta laitteesta, joka muuttaa ihmisen näkökenttää ja pakottaa
samaan näkökulmaan eläimen kanssa. Syntyi läpinäkyvästä muovista
tehty kypärän ja naamarin yhdistelmä, jonka sisällä vipeltää hyönteisiä.
Zoovision-kypärä tuo eläimet silmille niin, että niitä ei pääse karkuun
vaan ne tulvivat katsojan maailmaan. Torakat voisi hyvin korvata käärmeillä tai sammaleella.

Eero Yli-Vakkuri

Eero Yli-Vakkuri

kaupunkisuunnittelu tänä päivänä tuottaa. Onko ihmisen mitta-
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Kalanmaha oli kuvataiteilija,
biologi Maritta Nurmen
ohjauksessa toteutettu
yhteisötaideteos, joka
toteutettiin kesällä 2016
Raumalla ja Kylmäpihlajan
majakkasaaressa.

Kalanmaha

kuvasarja

Teos käsitteli valtamerien
muovipyörteitä ja roskien
maatumista. Verkkojen
ja kalojen tekemiseen
osallistui lähes 100 eriikäistä ja -taustaista
ihmistä.
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Maritta Nurmi:
“Minä ja Selina Raunio kuljimme eri puolilla Raumaa, toreilla, puistoissa,
saaristossa ja Merskan saunassa. Tehtävämme oli innostaa ihmisiä kaivamaan esiin virkkuukoukut, ompelukoneet ja pitsiliinat ja osallistaa heidät
mukaan installaation tekemiseen. Suunnittelin rautalangasta kalanrankojen muodon, jonka päälle paikalliset loivat ”nahan”. Koska Rauma on
tunnettu pitsistään, valitsimme sen yhdeksi materiaaliksi.
Ihmisten tavoittaminen oli aluksi haastavaa. Ehdotus taideteokseen
osallistumisesta sai paikalliset juoksemaan karkuun. Projektin julkisuus
ja taktiikan vaihdos tuotti kuitenkin tulosta. Lopetimme aktiivisen lähestymisen ja sen sijaan annoimme ohikulkijoiden tulla tykö tutkailemaan
esitteitä, kalanrankoja ja valmiita kaloja. Ihmiset olivat uteliaita kaloissa
olevista numeroista, siitä pääsi jutun juureen kiinni. Joustimme myös ideasta kiinnittää kaloihin vain rannalta löytynyttä roskaa.
Ajan mittaan osallistumishalukkuus kasvoi ja kasvoi. Meidät tunnisti
helposti punaisista Jacques Cousteau -pipoista, ja lopulta ihmiset jo tulivat kyselemään, että vieläkö löytyy kalanrankoja, voiko yhä osallistua.
Myös kalojen mahoihin löytyi mitä hienompia sisältöjä.”
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Maritta Nurmi:
“Rakensimme kaksi teosta, toisen Rauman keskustaan Kirkkosillalle ja
toisen Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Kalaverkkojen löytäminen oli melkoisen työn takana, sillä hankkimani nailonverkko ei soveltunut käyttöön.
Kävin vimmaisesti läpi kaikki divarit mutta en löytänyt verkon verkkoa.
Sana kuitenkin kiiri. Eräänä päivänä minuun otti yhteyttä raumalainen
herra, joka lupasi varta vasten hakea verkon ulkosaaristossa, Kylmäpihlajan vieressä sijaitsevalta mökiltään. Niin hän lahjoitti meille kauniin vanhan puuvillaverkon, joka laitettiin esille Kylmäpihlajaan. Toinen verkko
löytyi Kuuskajaskarin Kasarmilta. Ravintolaemäntä lahjoitti minulle salin
seinällä koristeena olleen repaleisen verkon, jonka solmin ehjäksi.
Kahden teoksen valmistamiseen osallistuin noin 90 henkilöä, ja kesän
aikana tuhannet ihmiset kävivät niitä katsomassa. Syntyi paljon keskustelua ja pohdintaa vesistöjen kuormittumisesta ja ihmisten välinpitämättömyydestä roskien suhteen.”

Numerot verkossa ja kaloissa
kertovat eri materiaalien
maatumiseen kuluvista
vuosista.

158

159

160

161

Kalanmaha

Kalanmaha

Katso video
YouTubessa, hakusana
Kalanmaha.

Kuvassa Kalanmahaekokassi, jonka
suunnitteli Maritta Nurmi
yhdessä Hellapuu Design
-liikkeen omistajan,
Milona Sadekallion
kanssa. Kassia myytiin
kesällä eri puolilla
Raumaa.

Saaristo-opas Sari Kantinkoski
(toinen vasemmalta) saa
Kalanmaha-ekokassin. Kuvassa
myös saaristoisännän apumiehet
Arto Setänen ja Juha Saari.
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Maritta Nurmi:
“Osana eko-taideprojektiamme Reksaaren Kartun laiturialue puhdistettiin
mereen kertyneistä romuista. Operaatioon osallistui Rauman Laitesukeltajat
ry:stä kymmenen vapaaehtoista sukeltajaa, jotka puhdistivat merenpohjaa kolmen laiturin ympäriltä. Yleisöä oli runsain joukoin paikalla. Operaatiota oli suunniteltu jo kuusi vuotta, mutta yhteistyöllä Maaseudun Sivistysliiton kanssa se

Kalanmaha

saatiin viimein toteutettua.
Kalanmaha oli ensimmäinen varsinainen yhteisötaideteokseni. Heti alussa
ajatukseni nyrjähtivät, kun tajusin, etten juuri voi vaikuttaa teoksen taiteelliseen tasoon. Perehtymisen aiheeseen kuitenkin opetti ymmärtämään, että yhteisötaiteessa onkin kyse kommunikaatiosta, dialogista ja yhteistyöstä. Miten
vapauttavaa! Yhdessä tekeminen olikin avartavaa ja iloista vaihtelua yksinäiseen pakertamiseen omalla työhuoneella.
Osallistujien ylpeys omasta aikaansaannoksestaan oli silmiinpistävää. Minua kosketti erityisesti Kirsi-niminen opettaja. Hänen isänsä oli ollut kalamies,
joka elinaikanaan oli kantanut kovasti huolta Rauman vesien tilasta. Kirsi oli kerännyt talteen edesmenneen isänsä adressinauhat ja ajatellut tekevänsä niistä taideprojektin. Kun tapasimme, hän muisti isänsä nauhat ja sitoi kalannahat niistä.”
Selina Raunio:
“En ole ennen tehnyt yhteistyötä taiteilijan kanssa, joten se jännitti minua etukäteen. Minulla oli myös ennakkoluuloja yhteisötaiteen merkityksestä, mutta
mieli muuttui matkan varrella.
Alussa meillä oli lieviä käynnistymisvaikeuksia, ja koin, etten lainkaan osaa
tehdä tätä työtä. Olo kuitenkin helpottui kesän myötä, kun näki ihmisten aktivoituvan ja teoksen edistyvän. Kaikki meni lopulta ihan nappiin!
Raumalaiset ovat mahtavaa porukkaa. He olivat selvästi kiinnostuneita teoksen aiheesta ja osallistuivat sekä auttoivat parhaansa mukaan. Teosta pidettiin
hyvin kauniina, ja sitä tultiin rohkeasti kehumaan.”
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Kuvassa Rauman kaupungin
teknisen osaston päällikkö
Markus Savolainen,
kesäapulainen
Jan-Erik Engren,
Selina Raunio ja Maritta
Nurmi Reksaaressa.

Kalanmaha

Kalanmaha
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Kalanmaha

Kalanmaha

Rauman kaupunki
kuljetti löytyneen
romun pois
saarelta.
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4. luku

huomisen tekijät
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Teksti: Hanna Johansson

Taiteilijan työnkuva on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana muuttunut melkoisesti.
Modernina aikana Euroopassa syntyneet käsitykset taiteilijoista joko yhteiskunnan normeja tai mielen rajoja uhmaavina boheemeina
kumouksellisina tai yksinäisyyteen vetäytyvinä neroina ovat vahvoja mielikuvia yhä edelleenkin. Vincent van Goghin, Pablo Picasson tai Mark
Rothkon kaltaisten taiteilijoiden elämäkerrat ohjaavat käsityksiä, vaikka
tämän päivän taiteilijan työ on useimmiten täysin toisenlaista.
Siinä, missä viime vuosisadan alun moderni taiteilija oli syrjäänvetäytyvä
ulospäin suuntautunut yhteisöllinen toimija. Hänen odotetaan käynnistävän prosesseja, joihin kanssaihmiset – me kaikki – voimme osallistua.
Ikuisesti säilyvien teoksien sijaan taide onkin nykyään yhdessä tekemisen
kenttä. Tähtäimessä ei enää ole niinkään objektien kuin kohtaamisten tuottaminen. Itse teos jää usein sekä materiaalisesti että ajallisesti avoimeksi.
Muutokset käynnistyivät 1960-luvulla, kun taiteilijat turhautuivat silloisiin ihanteisiin, joiden mukaan taide tuli irrottaa ihmisten elämästä
ja yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja kohdata sille varatussa, tarkasti kontrolloidussa tilassa. 1960-luvulla taiteilijat alkoivat eri tavoin murtamaan näitä modernin taiteen periaatteita: yhdistää eri tavoin elämää ja
taidetta sekä määrittää uudelleen taiteen ja taiteilijan työn merkitystä.
Taiteen ja elämän yhdistäminen on ohjannut avantgardetaiteilijoiden
toimintaa nyt jo usean sukupolven ajan, ja se on saanut mitä erilaisimpia
muotoja. Taiteilijat ovat työskennelleet puhtaanapitolaitoksissa, laittaneet yleisölle ruokaa, avanneet gallerian asunnoksi kenelle tahansa, muuttaneet paikallisia ekosysteemejä ja kaupungin valaistusta ja niin edelleen..
Keskeistä julkisen taiteen kehityksessä on ollut taiteilijan roolin muutos vieraantuneesta nerosta yhteisölliseksi toimijaksi, huomion siirtyminen taiteilijasta ja teosobjektista yleisöön ja sen toimintaan sekä taiteen
esittämispaikkojen laventuminen gallerioista ja museoista erilaisiin julki-

Yhteiskunnan muuttuessa ja muovautuessa uuteen
uskoon myöskään taide ei pysy paikallaan. Lisääntynyt
avoimuus madaltaa kynnystä kokea ja osallistua mutta
kiristää taiteilijaan kohdistuvaa painetta.

siin ja puolijulkisiin ympäristöihin.
Samalla yleisöä ja ympäristöä aktivoivan nykytaiteilijan ammatillinen
osaaminen on myös laventunut. Taiteilijoiden täytyy tänä päivänä olla sujuvia moniosaajia. Heidän tulee hallita niin teorioita, tekniikoita kuin sosiaalisia suhteita ja sietää monenlaista itsestä riippumatonta epävarmuutta
ja yllätyksiä. Moni on jopa oppinut kuuntelemaan ei-inhimillisten kasvi- ja
eläinlajien ääntä ja pitämään niitä yhteistyökumppaneina.

Yhteisöjen haastajien esiinmarssi

Yhteisön
haastajien
esiinmarssi

oman sielunsa tai sisimpänsä kanssa painiva näkijä, on 2010-luvun taiteilija
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Loppumaton dialogi

Tuttu, mutta silti erilainen

Mihin yhteisöjä aktivoivien ja julkisessa tilassa työskentelevien nykytai-

Paikan tuntu -hankkeet ovat oiva esimerkki uudesta avoimemmasta lähes-

teilijoiden toiminta sitten tähtää: yleisön viihdyttämiseen, yhteiskunnalli-

tymistavasta.

seen vaikuttamiseen vai maailman radikaaliin muuttamiseen? Entä miten
tulisi arvioida osallistavan taiteen onnistumista?
Kysymystä taiteen merkityksestä on lähestyttävä siitä oletuksesta, että

misten erilaiset ympäristösuhteet. On haettu uusia näkökulmia tuttuun

uuden ja merkittävän taiteen tehtävä on muuttaa maailmaa ja käynnistää

paikkaan ja haluttu nostaa taiteen keinoin esiin yhtäältä syrjään jäänei-

tekoja, jotka ainakin hetkellisesti näyttävät todellisuuden uudella tavalla.

tä alueita ja välitiloja sekä toisaalta täysin itsestään selviä toiminnallisia ti-

Aivan erityisesti nämä tavoitteet korostuvat sellaisessa taiteessa, joka ta-

loja. Yhteistä on ympäristön – sekä rakennetun ja rakentamattoman että

pahtuu julkisessa tilassa, on väliaikaista ja toimii yhdessä yleisön kanssa.

kaupungin ja maaseudun – näkeminen ja käyttäminen toisin.

Taiteen arvioinnissa keskeistä on tarkastella niitä tapoja, joilla teos
puhuttelee yleisöä ja houkuttelee osallistumaan, sekä niitä rooleja, joita

Paikan tuntu -taideprojekteissa on sovellettu uusia taiteen tekemisen ja
esittämisen mahdollisuuksia.

teos katsojilleen tarjoaa. Osallistava taide, joka viihdyttää tai hauskuuttaa

Teosobjektien sijaan on tuotettu tapahtumia, kohtaamispaikkoja ja uu-

mutta ei muuta osallistujan käsitystä todellisuudesta edes hetkeksi ei ole

denlaisia kaupunkilaisia aktivoivia toimintoja. Monissa näistä hankkeista

teoksena niin onnistunut kuin sellainen, joka synnyttää yleisössä uusia

on määritelty uudelleen yhteiskunnallisesti vakiintuneita normeja ja toi-

toiminnan malleja ja kokemuksia todellisuudesta.

mintatapoja. Vaikka taiteilijat ovat luoneet tilanteille reunaehdot, varsinais-

Parhaimmillaan teos yllättää ja luo ympärilleen moninaisten ja aiemmin tuntemattomien ihmisten yhteisön.

ta määrittelyä on ollut tekemässä kuka tahansa paikalle saapunut ihminen.
Tässä mielessä taiteilijat ovat myös osallistuneet yhteiskunnan tai maa-

Julkisen, yleisöä osallistavan taiteen taustalla tulee olla ideaali ajatus

ilman tekemiseen, ympäristön arvojen uudelleenmäärittelyyn ja joka-

demokratiasta. Sen mukaan jokaisella ihmisellä on mahdollisuus vaikut-

päiväisten itsestäänselvyyksien ja ihmisen vaikutusvallan purkamiseen.

taa. Juuri julkinen tila on paikka toteuttaa demokratiaa eli käydä yhteis-

Kuinka mullistavia uudelleenjärjestelyjä on saatu aikaan, sen tietää mu-

kunnallista keskustelua yhteisistä huolenaiheista ja arvoista.

kana ollut yleisö.

Demokratian ytimessä on ajatus sovittamattomasta erimielisyydestä.
Staattista yhteiskunnallista tilaa tai tilannetta ei ole olemassa. Ihmisten identiteetit, taide ja ympäröivä yhteiskunta ovat jatkuvassa kehkeyty-

Hanna Johansson on taidehistorian dosentti ja

misen ja muotoutumisen tilassa, ja siksi toimivassa demokratiassa täytyy

professori Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

yhteisistä asioista ja poliittisista reunaehdoista neuvotella yhä uudelleen
ja uudelleen. Erimielisyyksien aiheuttajaa ei tule pyyhkiä näkyvistä vaan
eri näkökulmia tulee tukea ja pitää esillä neuvottelujen ja uudelleenmäärittelyn hengessä.
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna onnistunut julkinen ja yleisöä osallistava nykytaiteen teos on sellainen, joka ei ainoastaan heijastele tai esitä yhteiskunnallista kiistaa tai muutostahtoa vaan käy tuota kiistaa itse. Yhä
useammin yhteisöllisen teoksen muodollinen päätös ei tarkoita sen sisällöllistä loppua.
Juuri näin säilyttää voimansa avoimen ja valmistumatoman teoksen
ajatus, joka on niin keskeinen nykytaiteen 1960-jälkeisessä perinteessä.

Yhteisöjen haastajien esiinmarssi

Yhteisöjen haastajien esiinmarssi

Nämä taiteelliset projektit ulottuvat kaupungista maaseudulle, syrjäkyliin ja meren rannoille. Kohteina ovat olleet monenlaiset ympäristöt ja ih-
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Teksti: Hanna-Kaisa Melaranta

Kulttuuri-Varkaus
vai kulttuurivarkaus?
–
Arvoympäristöt
ovat muutakin
kuin kuluerä
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Kun kunnan talous on
tiukilla, syntyy houkutus
kohdella historiallisia
rakennuksia kaltoin.
Varkaudella on oma teollinen
menneisyytensä, mutta
osataanko sitä hyödyntää
kulttuuripalveluiden
kehittämisessä?

Varkauden monipuolinen teollisuuskaupungin historia elää nykypäivässä
sekä yhä toimivan teollisuuden että erityisen hienon rakennetun ympäristön kautta. Juuret ovat pitkät: Varkauden teollistumisen katsotaan alkaneen
20.4.1815, jolloin Gustaf Wrede sai senaatilta luvan perustaa alueelle ruukin.
Vuonna 2015 juhlittiin siis Varkauden teollisuuden 200-vuotista taivalta.
Varkaus on ainutlaatuinen kaupunki, jossa yhdistyvät valtakunnallisesti erityislaatuinen rakennuskanta, kaupungin keskellä yhä toimiva teollisuus ja sen kiehtova menneisyys sekä kaunis luonnonympäristö.
Juuri nämä ovat ne ainekset, joihin kaupungin kehittäminen tulisi perustaa: kaupungin todelliseen identiteettiin eli siihen, mitä varkautelaisuus ja Varkaus oikeasti on. Nämä erityispiirteet voidaan valjastaa
yhteistyöllä kaupunkilaisten ja kaupungin eri toimijoiden yhteiseksi eduksi, mutta osataanko niitä hyödyntää? Valitettavasti vastaus tuntuu jatkuvasti olevan ei.

Lyhytnäköisyys vaivaa
Varkauden museoiden päätehtäviksi on viime vuosina nähty tietoisuuden lisääminen omasta kulttuuriperinnöstä sekä kulttuuriympäristökasvatus. Tavoitteena on toki tuoda tietoa kaupunkilaisten saataville, mutta
taustalla on laajempia pyrkimyksiä: yhteisön elinvoiman vahvistaminen
ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen siten, että kulttuuri, teollisuushistoria, matkailu ja yrittäjyys yhdistyvät sekä luovat uudenlaisia ympäristöjä,
tiloja ja mahdollisuuksia. Näin omaan identiteettiin pohjautuva ainutlaatuinen historia korostuisi ja koko kaupungin vetovoima lisääntyisi.
Useita näihin teemoihin liittyviä hankkeita on toteutettu tai ainakin
pyritty toteuttamaan viime vuosina. Valitettavasti ne törmäävät jatkuvasti lyhytnäköiseen ajatteluun, jonka mukaan kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet ovat rasite, ei rikkaus. Kun kaupungilla on taloudellisesti
vaikeaa, kaikki päätökset pohjautuvat lähes tyystin rahaan.
Kulttuurin ja kulttuuripalveluiden näkeminen kustannuseränä hankaloittaa niiden tarjoamien mahdollisuuksien kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Näennäistaloudellinen, toimintaneliöihin keskittyvä ja toiminnot
sivuuttava ajattelutapa estää käytännössä kaikki suunnitellut kehittämistoimenpiteet.
Varkauden kaupunki kävi vuoden 2014 lopulla läpi valtavan yt-prosessin, joka kohteli kaupungin kulttuuritoimijoita erityisen rajusti. Käytännössä kaupungin kulttuuripalveluista jäi jäljelle kirjasto, museot sekä

Kulttuuri-Varkaus vai kulttuurivarkaus

Kulttuuri-Varkaus vai kulttuurivarkaus
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vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta tuottava Soisalo-opisto.
Kaupungissa ei yt-neuvotteluiden jälkeen ole lainkaan niin sanottua
yleistä kulttuuritoimea, sillä suuret leikkaukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan nähtiin kaupungissa säästötoimenpiteenä. Tällä on ollut hyvin laajat vaikutukset: pienentämällä panostusta omiin toimijoihin rajoitettiin
samalla myös yksityisten toimijoiden, kulttuurijärjestöjen ja muiden kulttuuritahojen toimintamahdollisuuksia.
Näistä lähtökohdista katsottuna nyt jos koskaan kulttuurin ja taiteen tilasta täytyy keskustella ja niiden puolesta tulee toimia pontevasti yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Vuonna 2015 toteutettu Peltola
herää! -projekti on esimerkki siitä, miten Varkauden museot ovat lähte-

Kulttuuri-Varkaus vai kulttuurivarkaus

neet tätä haastetta nujertamaan.

Vanha Varkaus herää eloon
Kun Varkauden teollisuuden 200-vuotisjuhlavuoden suunnittelu käynnistyi, nousi Varkauden museoiden toimintojen tärkeimmäksi teemaksi se,
että juhlavuosi on varkautelaisten juhla – ei pelkästään teollisuuden tai
kaupunkiorganisaation kohokohta. Koska teollisuus on asia, joka tavalla
tai toisella koskettaa väistämättä jokaista paikallista, haluttiin osallistuminen tehdä helpoksi ja tuoda tapahtumat varkautelaisten tykö. Tämä ajatus
konkretisoitui paikan adoptointi -menetelmän avulla teollisuuden juhlavuoden tapahtumakeskukseksi valjastetussa Peltolassa.
Paikan adoptointi kiinnittää huomiota vajaakäyttöisiin ja unohdettuihin paikkoihin. Teollisuuden työväestön asuinalue Vanha Varkaus on
alueen historian ja yhteisön ydinmiljöö, mutta sen käyttö on nykyisin hyvin vähäistä. Teollisuuden juhlavuotta haluttiin viettää juuri siellä, jotta
ihmiset oppisivat näkemään alueen potentiaalin ja arvon.
Vaikka toiminnan organisoija oli Varkauden museot, ei toteutusta
suinkaan tehty yksin. Peltola herää! -projekti sai taakseen erittäin heterogeenisen ja laajan toimijajoukon: Soisalo-opisto, Lastenkulttuurikeskus
Verso, Varkauden kehittämisyhtiö Navitas Kehitys ja sen ylläpitämä Varkauden matkailu, Vekara-Varkaus-festivaali, Varkauden nuorisopalvelut, A.
Ahlström Kiinteistöt ja Maaseudun Sivistysliitto. Lisäksi toiminnassa olivat mukana alueen kulttuurijärjestöt, suurimmalla panoksella Varkauden
Kuvataideyhdistys, kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ja Varkauden soittokunta. Myös Varkauden ympäristöluotsit olivat mukana.
Peltolan toiminta käynnistyi huhtikuussa, Varkauden teollisuuden

Vuonna 1917 valmistunut Peltola oli tehtaan
työväestön asuinrakennus, joka muutettiin jo
1920-luvulla mestariasunnoiksi ja alempien
virkamiesten käyttöön. Asuinkäytössä rakennus
toimi vuosisadan lopulle saakka, minkä jälkeen
se on ollut satunnaisessa käytössä mm. tehtaan
komennusmiesten asuntona.
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”syntymäpäivänä”. Kesän ajan Peltola oli avoinna yleisölle kuutena päivänä viikossa ja tarjosi katon monenlaisille toiminnoille: pop-up-taidenäyttelytila, kesäkahvila, leikkihuone ja työväenasunnon museohuone,
työpajatila, kerran viikossa järjestetyt kulttuurikahvilat ja teollisuuden
juhlavuoden infopiste. Peltolan piha-alueelle nousi syötävistä kasveista koostuva Päivi Raivion ympäristötaideteos, joka toteutettiin yhdessä
alueen koululaisten kanssa.
Kevään, kesän ja syksyn aikana Peltolassa järjestettiin yleisötilaisuuksia,
konsertteja, luentoja, näyttelyitä, työpajoja ja paljon muuta matalan kynnyksen toimintaa. Keväällä ja syksyllä painopiste oli koululaisvierailuissa.

Kulttuuri-Varkaus vai kulttuurivarkaus

Peltolassa vieraili kaiken kaikkiaan lähes 6 000 ihmistä kesäkauden aikana. Kävijämäärä oli toki merkki onnistuneesta ohjelmistosta mutta myös
kasvavasta kiinnostuksesta yhteistä kulttuuriperintöä kohtaan.
Peltola herää! -projekti tuotti paljon iloa tekijöilleen, varkautelaisille ja
matkailijoille ja saavutti tavoitteensa monessa suhteessa. Se lisäsi varkautelaisten kiinnostusta käydä Vanhan Varkauden alueella, antoi tilan kirjavalle kulttuuritoiminnalle ja jätti toimijoissa kytemään ajatuksen tehdä
asioita uudella tavalla ja yhteistyössä. Saatu palaute kieli varkautelaisten
kasvavasta tarpeesta osallistua ja toimia. Kulttuurin kuluttamisen paikoissa selvästi viihdytään.
Koko adoptointiprojekti toteutettiin hyvin pienellä, lähes olemattomalla taloudellisella panoksella. Tämä kertoo osaltaan myös siitä, että
yhteistyö, aktiivisuus ja positiivinen heittäytyminen kantavat myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Projekti oli ainutlaatuinen – ainakin organisoiVarkauden soittokunnan
puistokonsertti elokuussa 2015
Peltolan pihamaalla.

jan näkökulmasta – myös siksi, että koko aikana ei toiminnasta saatu yhtä
ainutta negatiivista kommenttia.
Siinäpä tavoitetta myös tuleville hankkeille!
Hanna-Kaisa Melaranta on Varkauden
museotoimenjohtaja.

Kulttuuri-Varkaus vai kulttuurivarkaus

Mitä sitten saimme aikaan?
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Teksti: Antti Möller

Julkisen tilan
muovaaja
–
Päivi Raivio

tekijän muotokuva
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Julkisessa tilassa
työskentelevän
muotoilijan työ vaatii
epävarmuuden sietämistä
sekä valtavan määrän
tapaamisia. Omien
ideoiden härkämäinen
puskeminen on huono
taktiikka, sen sijaan
tarvitaan avointa mieltä.

Jotta saamme heti alkuun kuvan työstäsi, niin voisitko luetella kaikki projektit, jotka ovat tällä hetkellä käynnissä?
– Juuri nyt on kyllä poikkeuksellisen monta työtä päällä yhtä aikaa.
Teimme juuri Helsingin kaupunginmuseolle avomieheni Danielin
kanssa juuri ison kasvi-installaation. Duuni tuli lyhyellä varoitusajalla, joten idea ja toteutustapa piti kehittää nopeasti. Helsingin Lähiöprojektille viimeistelemme paraikaa Meri-Rastilaa elävöittävää reittiä, johon
kuuluu muun muassa kaupunkipuutarha torilla. Kyseessä on kokeilu, joka saattaa laajentua.
Vuosaaren Vuotalon yhteisötaideprojekti, joka
Taiteilija-muotoilija,
kuraattori Päivi Raivio, 37

on toteutettu yhdessä kahdeksasluokkalaisten

Syntynyt Espoossa,
asuu Helsingissä

lenge -kilpailun voittaneessa monialaisessa Co-

kanssa, on niin ikään viittä vaille valmis.
Lisäksi olen mukana Nordic Build Cities Chalop City -tiimissä. Roolini tässä ryhmässä oli
keskittyä kaupunkimuotoiluun ja ihmisten osal-

Julkisen tilan taide ja
suunnittelu -tutkinto,
University of the Arts
London; muotoilun maisteri,
Aalto-yliopisto

Tunne+Tila-hankkeen
taiteilija-muotoilija,
Grey Cube -gallerioiden
toinen kuraattoreista

listamiseen taiteen ja väliaikaiskäytön avulla.
Ja sitten on tietysti Maaseudun Sivistysliiton
Tunne+Tila-hankkeen jatko Oulussa.
Miten yhteistyösi Maaseudun Sivistysliiton
kanssa alkoi?
– Kaikki alkoi keväällä 2013, kun Helka Ketonen
kutsui eri alojen ihmisiä pyöreän pöydän keskusteluun. Osallistuin siihen ja tulin ehdottaneeksi
konseptia, joka toteutettaisiin kolmena vuotena

Työskentelee myös
RaivioBumann-kollektiivissa:
http://www.paiviraivio.com/
RAIVIOBUMANN

Paikan tuntu –hanketiimin
jäsen 2013–2016

kolmessa eri paikassa. Näin oppimisprosessi olisi kertaluontoista hanketta syvempi.
Ajattelumaailmamme kohtasivat, joten liityin
työryhmään ja ryhdyimme hakemaan rahoitusta. Meillä synkkasi myös Kristiina Ljokkoin
kanssa hyvin, ja minusta tuli Grey Cube Gallerioiden toinen kuraattori.
Puhutaanpa hieman Tunne+Tila-projektis-

ta. Kuinka päädyitte Raumalle ja tyhjillään olleeseen Sepän taloon?
– Kontaktimme johdattelivat meidät Raumalle ja seminaariin, jossa esittelimme Paikan tuntu -hanketta. Paikkaehdotus tuli Rauman kaupungin suunnas-

Päivi Raivio

Päivi Raivio
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ta. Kaupunginpuutarhuri sekä RaumArsin Hannele Kolsio olivat todenneet,

tärkeää kuulla paikallisilta tai asiantuntijoilta paikan menneisyydestä ja

että Sepän talon tulevaisuus oli suuri kysymysmerkki. Juuri sellaista paik-

luonteesta sekä avata heille oman työn teemoja. Keskusteluissa vasta hah-

kaa me etsimmekin. Tärkeää oli myös se, että aloite tuli paikallisilta.
Sepän talo oli ollut yli kymmenen vuotta tyhjillään ja osittain jo unohdettu. Sen sijainti, keskustassa aivan teatterin ja kirjaston vieressä, oli kui-

mottuu se, mikä teoksen merkitys voi olla tai mihin tarpeeseen se oikeasti vastaa. Lähes jokainen tapaaminen johtaa uuteen johtolankaan, joka vie
projektia taas askeleen eteenpäin.

tenkin erinomainen. Projekti lähti nopeasti lentoon, koska yhteistyötahot
olivat siihen vahvasti sitoutuneita.

Eikö tällaista työtä leimaa jatkuva epävarmuuden tila?
– Onhan se niin, että julkisessa tilassa työskennellessä ei voi juuri kontrol-

Seuraavana vuonna Varkaudessa sukelsit kaupungin historiaan.

loida mitä vastaan tulee. Välillä tulee myös mietittyä, että syntyykö yhtään

Kerro siitä.

mitään. Silloin on vain luotettava siihen, että jossain vaiheessa alkaa sur-

– Kun kävin tutustumassa Varkauteen, paikallinen puuteollisuus puhut-

raamaan, idea saa hahmon ja käytännön asiat järjestyvät.

teli. Valtavat, päivittäin kohoavat ja laskevat tukkipinot kohteemme eli

Työn kontrolloimattomuus on toki kuluttavaa, ja siksi epävarmuuden

Peltolan talon naapurissa inspiroivat minua kovasti. Paikan varmistuttua

sietäminen on aivan keskeistä. Siihen kuitenkin oppii, ainakin osittain.

päädyin neuvottelemaan Stora Enson sahan kanssa, ja lopputuloksena

Ensimmäiset yöt sen jälkeen, kun teos on viety paikalleen, ovat aina vai-

saimme sieltä 500 kappaletta eri pituuksiin leikattua koivupölliä. Niistä

keimpia. Sitten helpottaa.

Varkaudessa yhteys kaupungin organisaatioon oli Varkauden museoiden kautta vahva ja paikallisten aktiivisuus erittäin korkealla tasolla.

Mitkä ovat ne keskeiset taidot, joilla tämän päivän fasilitaattori pärjää?
– Kyky neuvotella on tosi tärkeää. On oleellista huomioida, kenen kanssa keskustelee sekä kuinka asiansa esittää ja sanansa muotoilee. Mieli on pidettävä

Kaikkia näitä väliaikaisia Tunne+Tila-teoksiasi yhdistää vapaan

avoimena ja vältettävä omien valmiiden ideoiden voimakasta puskemista.

oleskelun mahdollistaminen ja houkuttelu pysähtymään. Viimei-

Sen sijaan tulee ottaa haaste vastaan ja antaa tilaa paikallisille näkemyksille.

seksi loit istutuksilla varustetun oleskelulavan Ouluun, mutta sen

Iso painoarvo on myös sillä, että on itse henkilökohtaisesti mukana koko

toteuttamisessa taisi olla hieman mutkiakin matkassa?

rakennusvaiheen ja jalkautuu mahdollisimman pitkäksi aikaa paikan päälle.

– Paikan valinta ei ollut aivan helppoa. Haastattelin useita oululaisia

Siten kuulee kaikki kommentit itse ja pääsee hiljaisen tiedon äärelle.

viranhaltijoita sekä kulttuurialan työntekijöitä ja kartoitin sopivaa kohdetta usean vaihtoehdon joukosta. Lopulta päädyin Oulun kaupunginteat-

Olen sitä mieltä, että aktiiviseen ulkoiseen viestintään tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tiedon jakaminen on tärkeää, jotta teos myös löydetään.

terin taakse melkein merenrantaan.
Sijainti oli oikein sopiva, mutta monet varoittelivat levottomuudesta,

Mikä on se polttoaine, jolla sinä saat virtaa? Eli millaisia vaikutuksia

sillä se on yleisesti nuorten käytössä ja suosittu tapaamispaikka. Lisäksi

haluat töilläsi ja teoksillasi saada aikaan?

lupaa hakiessani ilmeni, että viereen oli jo annettu lupa helikopterin las-

– Haluan tarjota vastapainoa totutulle, rakennetulle ympäristölle. Julkisen

keutumiselle. Tämän aiheuttama ilmavirta oli siis otettava huomioon.

ympäristömme kehittämisessä on valtavasti potentiaalia. Se palkitsee, kun
näen ihmisten käyttävän teoksiani ja esimerkiksi jäävän teokselle istumaan.

Kerro hieman työtavoistasi. Vaikuttaa ainakin siltä, että valmistelut

Kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta se vaatii kyllä tarkkaa suunnittelua ja

vievät tällaisissa julkisen tilan teoksissa rutkasti aikaa?

kovasti työtä. Kaikkea ei kuitenkaan voi ennakoida, ja se on osa työn luonnetta.

– Jos työskentelisin vain omista lähtökohdista ja suljetussa tilassa, olisi help-

Estetiikkaa toki myös mietin, mutta se on kuitenkin toissijaista tilalli-

po keskittyä itse teoksen luomiseen. Minulla kuitenkin vähintään puolet

sen ja yhteisöllisen kokemuksen rinnalla. Kipinäni on nimenomaan julki-

ajasta menee valmisteluun, kuten taustoitukseen ja ihmisten tapaamisiin.

sen tilan muokkaaminen paikka- ja ihmislähtöisesti. Haaveissa on tehdä

Siihen kannattaa käyttää aikaa, sillä turhaa tapaamista ei ole. On todella

kokeilevia projekteja vielä isommin ja rohkeammin!

Päivi Raivio

Päivi Raivio

syntyi Peltolan pihalle oleskeluun houkutteleva saareke.
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Teksti: Helka Ketonen

Positiivisia
kierteitä
synnyttämässä

“Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
Saako tänne tulla ihan laillisesti?
Vau mikä muodonmuutos!
Oikeesti, pitääks mun mennä veden alle? Huikeaa. Tuun huomenna uudestaan lasten kanssa.
No, voin mä hetkeksi jäädä...”
Ohikulkijan yllättäminen ja pysäyttäminen kulttuurin keinoin ja taiteen
äärelle on kiehtovaa. Arjen kulun katkaiseminen yhtäkkiä ja ihmisen tyrkkääminen raiteiltaan johonkin uuteen ei ole helppoa mutta sitäkin palkitsevampaa.
Seuraavassa muutamia ohjenuoria, joiden mukaan me toimimme ja toteutimme Paikan tuntu -hankketta. Ehkä näistä teeseistä on apua myös sinulle.

teesit
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Tee osallistuminen helpoksi

Nykytaiteilija elää vahvasti tässä päivässä. Toisin ei voisi ollakaan: hänen

“Asun lähiössä ja teen töitä kaupungissa mutta vietän kesäni mökillä. Per-

työnsä toteutuu aina suhteessa ympäristöön, sen hiljaisiin signaaleihin

heeni on kotoisin maaseudulta. Joka talvi matkustamme ulkomaille.”

tai vahvoihin rakenteisiin. Myös katsoja elää tässä ja nyt ja kokee teokset
oman maailmankuvansa ja ymmärryksensä kautta.

Aika tuttua monelle. Elämänpiirit jakautuvat ja pirstaloituvat monelle
paikkakunnalle, joissa toteutamme hyvin erilaisia rooleja.

On ollut aikoja, jolloin taidetta pidettiin vaarallisena. Itse asiassa tä-

Siksi myös yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö muuttaa muotoaan. Ly-

näkin päivänä on valtioita, joissa se nähdään valtajärjestelmiä purkavana

hytkestoiset täsmäosallistumiset merkittäväksi koetun asian puolesta kiin-

kansan kiihotuksena. Taidetta sensuroidaan ja teoksia hävitetään.

nostavat, mutta entä sitoutuminen yhdistykseen aktiivijäsenenä? On tärkeä

Totuus on kuitenkin se, että kehittyäkseen yhteiskunta tarvitsee nyky-

kuunnella ihmisiä ja tarjota heille erilaisia osallistumisen muotoja. Yksi kan-

taidetta. Sen kautta keskustellaan ja osallistutaan, testataan uusia näkö-

taa kortensa kekoon talkoissa, toinen jakaa omaa erityisosaamistaan jossain

kulmia ja parhaimmillaan vaikutetaan tulevaisuuden muotoutumiseen.

tilapäisessä yhteisöllisessä tehtävässä ja kolmas ratkaisee aikapulan viemäl-

Me toimimme pääasiassa väliaikaisesti ja monesti vielä yleisön ehdoil-

lä koko perheensä tapahtumaan yhteisen vapaa-ajan puitteissa.

la mikä sisälsi riskejä ja ennalta-arvaamattomia haasteita. Yllätyksiä sat-

Näin olemme saaneet asukkaat mukaan tekemään yhdessä kyläjuhlia

tuikin kuten se että Nautilo-lumilinna alkoi sulaa ennen aikojaan Oulun

tai elvyttämään ja puhdistamaan lähipuistoja uuteen kukoistukseen. On

taidemuseon pihalla. Korkeasaaressa lintu teki galleriatilaan pesän juuri

siivottu merenpohjaa rautaromuista ja kunnostettu kylän pistoaitaa, pe-

ennen teosten ripustusta, ja iltakonsertit häiritsi leijonien yörauhaa.

rustettu syötäviä puistoja ja citykanaloita.

Näitä ja monia muita pieniä ja isoja haasteita ratkoimme työryhmissäm-

Oman kylä- tai kaupunkiympäristön viihtyvyys on monen asian summa. Us-

me matkan varrella. Kaikki oli kuitenkin arvokasta kokeilua, jossa hiottiin

komme, että jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet tulee ulottaa niin urbaniin

uudenlaisia työmenetelmiä, kumppanuussuhteita, toimintaympäristöjä ja

kuin kyläympäristöönkin. Näitä erilaisia yhteisöllisiä eko- ja taidetekoja kan-

itse taideteoksia.

nattaa tukea, sillä vaikutukset ovat usein sekä välittömiä että pitkäkestoisia.

Positiivisia kierteitä synnyttämässä

Positiivisia kierteitä synnyttämässä

Taide on prosessi – ole avoin ja kokeile
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Valjasta paikalliset verkostot ja osaajat

Lähes jokainen tässä kirjassa esitellyistä näyttelyistä, tapahtumista, teos-

Kokeellisissa tapahtumatuotannoissa kokonaisuuden ja budjetin suunnitte-

kokonaisuuksista ja uusista työmetodeista lähti liikkeelle pyöreän pöydän

lu ei ole helppoa. Tarkkoja suunnitelmia ei voi lyödä lukkoon etukäteen, ja

keskusteluilla.

siksi ennakoimattomuus on kiinteä osa työtä. Prosessi elää loppuun saakka,

Kullakin paikkakunnalla kutsuimme yhteen paikkakunnan portin-

minkä vuoksi joustoa ja innovatiivisuutta tarvitaan tiimin sisällä rutkasti.

vartijoita – päättäjiä, rahoittajia, taiteilijoita, tutkijoita ja muita vaikutta-

Projektikohtaisia koordinaattoreita palkattiin jokaiseen tapahtumaan.

jia – miettimään juuri sen alueen ongelmia ja mahdollisia ratkaisukeinoja.

Heidän paikalliset verkostonsa ja alueen tuntemuksensa olivat kullanar-

Luottamuksen herättäminen näiden sidosryhmien kanssa on keskeistä: tie-

voisia. Materiaalit, aputyövoima, tekniikka ja tapahtuman dokumentointi

dän kokemuksesta, että sitä ei ulkopaikkakuntalaisena rakenneta hetkessä.

hankittiin aina mahdollisuuksien mukaan paikan päältä. Residenssitai-

Yllättävän usein kohtasimme monivuotisia yritelmiä, jotka olivat syys-

teilijoita kiinnitimme eläintarhaan Helsingin kaupungille sekä Rauman

tä tai toisesta jääneet jonkin irrallisen ryhmän harteille. Nyt löysimme

kaupungin ympäristövirastoon. Korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluhar-

niihin uudenlaisia näkökulmia, puhtia, freesejä ihmisiä tueksi ja pienen

joittelijoita palkkasimme kesällä taiteilijoiden assistenteiksi sekä viestintään.

summan rahaa. Pyöreän pöydän tapaamiset törmäyttivät erilaisia ihmi-

Monenlaisia mainos- ja markkinointitempauksia toteutettiin yhteistyössä

siä yhteen ja käynnistivät lumipalloefektejä, ja ennakkoluulottomia ideoi-

paikallisten yhdistysten, museoiden ja kaupunkien kanssa.

ta ryhdyttiin toteuttamaan yhdessä. Haaveista tuli totta.

Takana on koetteleva mutta palkitseva matka, jonka aikana myös ra-

Suunnittelun ja toteutuksen aikana aktiivinen yhteydenpito, erilaiset

hoittajilta vaadittiin pitkämielisyyttä ja luottamusta hankkeen tekijöihin.

tapaamiset ja yhteiset retket olivat se korvaamaton liima, joka sitoutti teki-

Kaksi suurinta tukijaamme, Koneen Säätiö ja Keskitien Tukisäätiö, uskoi-

jät yhteen. Suosittelemme myös lämpimästi kirjallisia yhteistyösopimuk-

vat kokeiluihimme alusta asti ja rahoittivat meitä kolmen vuoden ajan.

sia, joissa selkeästi määritellään vastuut ja velvollisuudet, vakuutukset ja

Tästä luottamuksesta ja kannustuksesta heille suuret kiitokset.

luvat, talous, tekijänoikeudet sekä aikataulut.

Paikan tuntu –tiimin puolesta lausun suuret
kiitokset kaikille kumppaneille, taiteilijoille ja
rahoittajille sekä yleisölle. Tehdään yhteistyötä
jatkossakin!
Helka Ketonen on Maaseudun Sivistysliiton
kulttuurijohtaja.

Positiivisia kierteitä synnyttämässä

Positiivisia kierteitä synnyttämässä

Kutsu portinvartijat heti alusta mukaan

4

193

194

195

MATRIKKELI
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Hankkeen kotisivut:
paikantuntu.fi

Videomateriaali löytyy
YouTubesta Maaseudun
Sivistysliiton kanavalta,
hakusanalla Maaseudun
Sivistysliitto

#paikantuntu

Paikan tuntu
-hanke
2013–2016

Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyksen hankkeissa elinympäristöä ja suhdetta luontoon tutkittiin yhteisö- ja
ympäristötaiteen, näyttelyiden, ympäristökasvatuksen ja keskustelujen avulla.
Pilottijakso ”Tunne maisema” (2010) sekä hankevaihe ”Lupa käyttää luontoa” (2011–13) peilasivat ihmisen omakohtaista luonto- ja maisemasuhdetta. Hankevaihe ”Paikan tuntu
– paikan identiteetti” (2013–2016) käsitteli toimintaa rakennetuissa kulttuuriympäristöissä, paikallisidentiteettien kehittymistä sekä lähiympäristön, välitilojen ja joutomaiden
uudelleenlöytämistä.
Tässä matrikkeliosuudessa esitellään Paikan tuntu -hankkeen tuotantoa. Kaikkien tapahtumien päätukijat vuosina
2014–2016 olivat Koneen Säätiö ja Keskitien Tukisäätiö. Eri
projektit saivat lisäksi tukea säätiöiltä, Taiteen keskustoimikunnalta, kaupunkien kulttuuribudjeteista sekä monilta
muilta yhteistyökumppaneilta.
Kiinteän hanketiimin vuosina 2013-2016 muodostivat taiteilija, taidekasvattaja Kristiina Ljokkoi, muotoilija-taiteilija Päivi
Raivio, toiminnanjohtaja Hanna Lämsä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta ja kulttuurituottaja Raija Kallioinen
Maaseudun Sivistysliitosta. Vuonna 2014 tiimiin liittyi viestijä,
kulttuurituottaja Susanna Salokannel. Hankkeen johtajana toimi kulttuurijohtaja Helka Ketonen Maaseudun Sivistysliitosta.
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CHECKPOINT LEONARDO

Paikan tuntu -teemoista koottiin ryhmä taiteilijoita yhteisnäyttelyyn
Oulun taidemuseoon tammi-maaliskuussa 2015. Checkpoint Leonardo
-näyttelyssä oli mukana Maaseudun Sivistysliiton tuottama kokonaisuus,
jossa oli mukana seitsemän taiteilijaa sekä Oulun ympäristöluotsit.
Taiteilijat: valokuva- ja mediataiteilija Sylvia Grace Borda (Kanada, Skotlanti), äänitaiteilija, säveltäjä ja muusikko Petri Kuljuntausta; kuvataiteilija
Kristiina Ljokkoi; DI, lumirakentamisen asiantuntija Seppo Mäkinen; taiteilijaryhmä Päivi Raivio & Daniel Bumann; äänitaiteilija, säveltäjä Johannes
Ylipää. Teokset olivat esillä pääasiassa taidemuseon sisätiloissa.
Museon takaterassille ulos rakennettiin lumigalleria ja sen sisään moniaistinen installaatio Nautilo. Yhteistyössä olivat mukana Petri Kuljuntausta, Kristiina Ljokkoi ja Seppo Mäkinen.
Paikalliset ympäristöluotsit ja Dodo ry valmistivat näyttelyn kuluessa
museon seminaaritilan ikkunoihin yhteisöllisen Windofarm-ikkunapuutarhan. Näyttelyn aikana järjestettiin useita teos- ja taiteilijaesittelyitä sekä muita tapahtumapäiviä ja työpajoja museon sisä- ja ulkopuolella.

paikantuntu.fi/
checkpoint-leonardo

YouTube: hakusanoilla
Nautilo Oulu
Aari Oulu
Johannes Ylipää Music
Technologist

Kristiina Ljokkoi:
Life Studies, 2015

Päivi Raivio & Daniel Bumann,
Aari 2015, taustalla Johannes
Ylipää, Plantomime, 2015
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CITYTORPPARI

2015
Mustikkamaan punainen torppa Helsingissä sai heinäkuuksi asukkaikseen
viisihenkisen Sipilän perheen Virroilta. Annaleena, Mikko, Matias, Minea

Citytorppari on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä ja tapa
lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä altistaa ihmiset
keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Citytorppari rekrytoidaan

ja Hilda asuvat maatilalla kauniin järven rannalla ja toivat tuulahduksen
maalaiselämää Helsinkiin. Perheen äiti lisäsi Syötävän puiston antimista
loihdittuja reseptejä ruokablogiinsa.

erilaisiin yhteisöllisiin paikkoihin kesälomakuukauden ajaksi. Vastikkeeksi häneltä pyydetään aktiivista viestintää ja halua olla vuorovaikutuksessa
paikallisten ihmisten kanssa. Koordinaattorina toimi Susanna Salokannel.

2016

Citytorppari-toiminta jatkuu eri puolilla Suomea myös tulevina vuosina,
osana Maaseudun Sivistysliiton toimintaa.
Vuonna 2016 citytorppareita rekrytoitiin sekä Helsinkiin että Saarijärvelle.
Mustikkamaan torppareina kesäkuussa olivat Leila Kuitunen Kokkolasta ja Tuisku Lehto Lahdesta. Taideopiskelijat opastivat Syötävän puiston
vieraita ja järjestivät muun muassa pop-up-kahvilan.
Saarijärven pieneen kylään Onnenlaaksoon saatiin torppari Vantaalta.
Käsityögraffitien tekijä Johanna Lauhiala vietti heinäkuussa viikon Saarijärvellä ja keräsi paikallisia asukkaita yhteen tekstiiligraffitien tekoon.

msl.fi/osallistu/
ymparistosivistys/
citytorppari

facebook.com/
citytorppari

#citytorppari
Citytorppari
Leena Kuitunen
opastaa Syötävän
puiston saloihin.
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GREY CUBE GALLERIAT

Korkeasaaren kauan tyhjillään olleet karhulinnat muuntuivat paikkasidonnaisen nykytaiteen näyttämöiksi ja saivat nimekseen Grey Cube Galleriat. Näyttely- ja residenssiohjelma sekä Grey Cube Festival saivat innoitusta karhulinnojen historiasta sekä eläintarhan puitteista ja teemoista. Grey
Cube -ohjelmisto sijoittui valkoisen kuution (white cube) ja mustan laatikon (black box) välimaastoon ammentaen molempien taiteiden perinteestä. Yhteistyökumppaneina olivat Maaseudun Sivistysliitto ja Korkeasaari.
Residenssitaiteilijat otettiin mukaan toimintaan vuosina 2015–2016.
Valitut taiteilijat työskentelivät Koneen Säätiön apurahalla Korkeasaaren
kanssa läheisessä yhteistyössä kahden kuukauden aikana ja osallistuivat
teoksillaan festivaalipäiviin.

greycube.paikantuntu.fi

facebook.com/
greycubegalleriat

YouTube: hakusanoilla
Grey Cube festival 22.8.2015
Grey Cube Festival 4.9.2015
Grey Cube Festival 2016
Grey Cube -residenssi
Korkeasaaren henkilökunnan
kokemuksia Grey Cube
Galleriasta (2016)

#greycubegalleriat
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2014
Grey Cube Galleriat

Grey Cube Festival

Kesäkuu

Elokuu

BETWEEN: Tiina Raitanen

Grey Cube Talks: Nynnyt-kollektiivi eli Hanna Ohtonen ja Selina Väliheikki

Artic Air: Justin Tyler Tate

Plantomime: Johannes Ylipää

Cave Story: Haoshin Chang

Why Birds Sing?: David Rothenberg ja Petri Kuljuntausta

Heinäkuu

Salainen Uudelleenkoulutusleiri: Toisissa tiloissa -kollektiivi. Työpajan

CIVIL WILDERNESS: Helene von Oldenburg ja Claudia Reiche

ohjaajina Kaisa-Liisa Logren, Minja Mertanen, Anu Nirkko ja Riikka Takala

Puhjenneet: Laura Laukkanen
Anyway the Wind Blows: Wind Appreciation Society -ryhmä eli Paolo Patelli,
Angelo Renna ja Giuditta Vendrame
336 Joutsenlaulua: Petri Kuljuntausta
Soundcloud: soundcloud.com/installation-sound/petri-kuljuntausta
-336-swan-songs
Sielunkellot: Ron Nordström
Elokuu-syyskuu
Laakso: Suvi Saastamoinen
Vieraslaji I: Kaisa Lipponen
Toiveiden eläintarha: Johannes Vartola
Lepo (Poliittisten possujen lepopaikka): Timo Kokko
Re-mapping Korkeasaari: LINTUTORNI-ryhmä eli Pia Bartsch, Matthew
Cowan, Friederike Felbeck, Johanna Juhola, Paul Landon, Heli Meklin,
Jaakko Niemelä, Minna Pöllänen ja Mirimari Väyrynen
CIVIL WILDERNESS: Helene von Oldenburg ja Claudia Reiche

YouTube: hakusanoilla why birds sing grey cube

A Live Exhibition: LINTUTORNI-ryhmä eli Pia Bartsch, Matthew Cowan,
Friederike Felbeck, Johanna Juhola, Paul Landon, Heli Meklin, Jaakko
Niemelä, Minna Pöllänen ja Mirimari Väyrynen
Grounded: Nelly Hakkarainen ja Wooguru
License to Pucker: Diane Torr, Katja Kiuru, Katri Kuusimäki, Pirkko Uitto
ja Inari Virmakoski
Darwin’s Girls: Anni Klein, Anna Cadia, Niina Hosiasluoma, Anna Maria
Häkkinen, Tatu Hämäläinen, Siru Kosonen, Saara Kotkaniemi, Jarkko Partanen, Henna Tanskanen ja Aino Voutilainen
Unboxing: Tommi Ollikainen ja Heikki Pullo
Pessimistiset eläimet: Vapaa Aika -kerho eli Hytönen, Juoperi, Kyllönen,
Leinonen, Määttä, Parviainen, Salo, Tapanila, Uimonen ja Vuoristo
Stage: Lora Dimova
Niitto!: Sähköpaimen eli Eero Grundström, Amanda Kauranne ja Kirsi Ojala
Tapani & Alina: Ilpo Heikkinen ja Milla Martikainen
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2015
Grey Cube Galleriat

Residenssitaiteilijat

Kesä-heinäkuu

Mia Mäkelä: Zootopia-ääniopastus

Pohjoisnapa: Anu Osva
Tip Pit: Milja Havas ja Johannes Rantapuska
Ollako vai eikö olla: Lotta Mattila
Grey Cube Festival
Elokuu
Koreografin vastaanotto: Favela Vera Ortiz
Darwin´s Girls: Anni Klein, Anna Cadia, Niina Hosiasluoma,
Siru Kosonen, Saara Kotkaniemi, Jarkko Partanen, Anna Maria Häkkinen,
Tatu Hämäläinen, Olga Palo ja Aino Voutilainen
Thinkeries Potbelt: Lukas Growe, Jarno Tikka ja Tuomas Toivonen
ZOO: Katariina Numminen, Anna Maria Häkkinen, Kati Korosuo,
Lotta Suomi, Tuomas Tulikorpi, Tuire Tuomisto ja Sami Vehmersuo
Squeezed Humanity, Location X: Taneli Törmä, Nille Bech,
Jari-Pekka Koho, Matti Luokkanen, Esa Mattila, Juuso Paaso,
Timo Pyhälä, Petri Tuhkanen, Taneli Viitahuhta ja Hermanni Yli-Tepsa.
Kuoro: Niina Kalliainen, Henna Karhunen, Leena Koivisto, Tuuli Kyttälä,
Jenny Penna, Sini Pesonen, Susanna Salama ja Tanja Tiekso
Utopia: Sari Palmgren, Karoliina Koiso-Kanttila, Janne Masalin,
Tuomas Norvio, Heikki Paasonen, Jukka Peltola, Maria Saivosalmi,
Lotta Suomi ja Jukka Tarvainen
Licking Things: Sari Palmgren, Tuomas Norvio, Mikko Perkola
ja Saara Töyrylä
Cleaning Women: Timo Kinnunen, Risto Puurunen ja Tero Vänttinen

Blogi: futureofzoo.tumblr.com
Soundcloud: soundcloud.com/zootopia-korkeasaari
Eero Yli-Vakkuri: Zoovision-terraariovisiiri
Blogi: uusiapina.tumblr.com
YouTube: hakusanoilla Zoovision Helsinki Zoo

208

209

2016
Grey Cube Galleriat

Residenssitaiteilijat

Kesä-heinäkuu

Kollektiivi: Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi ja Sinna Virtanen

Whispers: Katrin Caspar ja Eeva-Liisa Puhakka
YouTube: hakusanoilla Grey Cube Gallery Puhakka
Arctic Magnus Monotremata: Päivi Allonen
YouTube: hakusanoilla Grey Cube Gallery Allonen
Bear´s Paradise: Gaia Carboni
YouTube: hakusanoilla Grey Cube Gallery Gaia

Grey Cube Festival
Elokuu
Licking Things: Sari Palmgren, Jukka Huitila, Saara Norvio,
Tuomas Norvio, Mikko Perkola ja Katri Soini
Ukrets, Habituations: Ove Holmqvist, Mark Meddings, Antti Hosia ja
Liliana Salazar
Kiltit ihmiset, Jotakin kuin Grey Gardens: Henna Hakkarainen,
Jenni Kivelä, Johanna Storm, Anniina Veijalainen ja Eira Virekoski
Performanssi Tarhurille ja puutarhalle: Helena Ratinen
Kiimaiset katsojat -työpaja: Hannah Gullichsen ja Lauri Mattila
#Caged – Human, Animal Portraiture: Ernest Truely

Blogi: latentanosmia.tumblr.com
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NURKAN TAKANA
-VERKKOAINEISTO

Verkkoaineisto kulttuuri- ja lähiympäristökasvatukseen sisältää kymmenen menetelmää, käytäntöä ja esimerkkiä kokemuksellisesta oppimisesta
lähiympäristössä. Mallit on kohdennettu esi- ja peruskouluikäisten lasten
parissa toimiville kasvattajille niin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kuin kerho- sekä harrastustoiminnankin kentällä.
Aineistossa huomioidaan erityisesti lähiympäristö, kulttuuriympäristöt sekä ympäristön kulttuuriset arvot ja merkitykset. Maaseudun Sivistysliitto toteutti aineiston yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seuran kanssa.

nurkantakana.fi
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SYÖTÄVÄ PUISTO

2014
Mustikkamaan torpan piha-alueen suunnittelu ja perustustyöt käynnistyivät. Puutarha- ja maa-alueet raivattiin rikkakasvillisuudesta ja kään-

Yhteisöllinen ja kaikille avoin syötävien kasvien puisto perustettiin Mustikkamaalle Isoisän torpan pihapiiriin kesällä 2014. Puutarhan hoitotoimista vastasi puistokoordinaattori. Yhteistyötä tehtiin koululaisryhmien
ja viljelijäharjoittelijoiden kanssa. Alueella järjestettiin talkoita, kursseja,
leirikouluja ja pienimuotoisia tapahtumia.
Toiminnan perustamisesta ja tuotannosta vastasi Maaseudun Sivistysliitto. Alue adoptoitiin Korkeasaaren eläintarhalta. Tavoitteena on perustaa Syötäviä puistoja myös muualle Suomeen.

nettiin, pihamaalle istutettiin hedelmäpuut ja marjapensaat, joita vapaaehtoiset puukummit hoitivat kesän aikana. Viljelytyöpajoja järjestettiin
pitkin kasvukautta. Torpan pihalle perustettiin mehiläistarha. Syyskuussa
järjestettiin sadonkorjuujuhlat.
Puiston monivuotisen kasvillisuuden suunnitteli ympäristötaiteilija
Joel Rosenberg. Toimintaa koordinoi Kristiina Ljokkoi ja viljelyvastaavana
toimi viljelyohjaaja Janne Länsipuro. Yhteistyökumppaneina Maaseudun
Sivistysliiton kanssa olivat Dodo ry, Lasten ja nuorten Puutarhayhdistys,
Uudenmaan Martat sekä Kulosaaren Yhteiskoulu KSYK. Mukana talkoissa
toimi runsas joukko aktiivisia kaupunkilaisia.

2015
Punainen torppa saatiin käyttöön ja toiminnan tukikohdaksi niin kesäleiriläisille kuin talkoolaisillekin. Kesän ohjelmassa oli ympäristökasvatuksellisia leirikouluja, viikoittaisia yleisötalkoita, erilaisia keskusteluita ja
kohtaamisia, sieniviljelyä ja hunajatarhausta, yrttimaan ja kasvimaan hoitoa. Syksyllä järjestettiin sadonkorjuujuhlat. Citytorppari-toiminta käynnistyi heinäkuussa. Toimintaa koordinoi Kristiina Ljokkoi.
Yhteistyökumppaneina Maaseudun Sivistysliiton kanssa olivat Dodo
ry, Kulosaaren Yhteiskoulu ja Rudolf Steiner skolan. Mukana talkoissa toimi runsas joukko aktiivisia kaupunkilaisia.

214

215

2016
Monipuolinen ympäristökasvatuksellinen toiminta sisälsi kasvimaan ja
yrttipenkkien hoitoa, mehiläistarhausta ja sieniviljelyä. Avoimia teematalkoita järjestettiin keskiviikkoisin toukokuusta syyskuulle, aihealueita olivat muun muassa villivihanneksiin tutustuminen ja hyönteisten maistelu.
Syötävän puiston piharakennukseen muutti kymmenen kanaa ja kukko,
joita hoitamaan koottiin lähialueiden asukkaista aktiivinen vapaaehtoisten ryhmä.
Citytorppari asui torpassa kesäkuussa. Heinä-elokuussa puistossa työskenteli osa-aikaisina avustajina maahanmuuttajataustaisia nuoria. Kesän
toimintaa koordinoi ympäristökasvattaja Pinja Sipari.
Yhteistyökumppaneina Maaseudun Sivistysliiton kanssa olivat Rudolf
Steiner skolan, Kulosaaren ala-aste ja Plan International Suomi. Mukana
talkoissa toimi runsas joukko aktiivisia kaupunkilaisia.

syotavapuisto.
paikantuntu.fi

facebook.com/
syotavapuisto

YouTube:
hakusanalla
Syötävä puisto

#syotavapuisto
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TUNNE+TILA

2014
Teossarjan ensimmäinen osa teos sijoittui Raumalle Sepän talon pihalle,
Alfredinkatu 3:een. Puutarhan kasvien kasvattamiseen ja hoitamiseen

Taiteilija, muotoilija Päivi Raivion kolmivuotinen teossarja toteutettiin
Raumalla, Varkaudessa ja Oulussa. Teokset loivat paikalle väliaikaisen
identiteetin, jonka keskiössä olivat tilassa toimivat ihmiset. Teossarja käsitteli taiteen ja kaupunkimuotoilun keinoin julkisen tilan käyttöä avaamalla
vapaan tilan oleskelulle, pysähtymiselle, kohtaamisille ja pienimuotoisille
tapahtumille. Teoksissa hyödynnettiin syötäviä kasveja.

osallistui koululaisia sekä Rauman Seudun Katulähetyksen VALO-työpajan nuoria. Muita teemallisia tapahtumia olivat ravintolapäivä, pop-upviikko, Théâtre POUK:n performanssiesitykset, pienimuotoiset konsertit
sekä yleisökeskustelu.
Yhteistyöhön osallistuivat Rauman normaalikoulu, Rauman Freinetkoulu, Rauman Seudun Katulähetys ry, RaumArs ja Seminaarin puutarha.
Toimintaa sponsoroi Biolan Oy.

2015
tunnetila.paikantuntu.fi

Toinen osa toteutettiin Vanhaan Varkauteen Peltolan talon pihamaalle.
Teos oli myös osa Peltola herää! -tapahtumaa, jonka Varkauden museot

YouTube: hakusanalla
Tunne+Tila Oulu

järjesti Peltolan talossa. Alueella järjestetiin myös kaksi yleisökeskustelua.
Yhteistyötä tehtiin koululaisten, yhdistysten, yritysten, aktiivisten
varkautelaisten sekä Varkauden kulttuuri- ja museotoimen kanssa. Toi-

#tunnetila2016

mintaan saatiin lisätukea Varkauden museoilta ja kaupungilta sekä Soisalo-opistolta.

2016
Kolmas teos sijoittui Ouluun, kaupunginteatterin viereen. Teos kutsui
kaupunkilaisia oleskelemaan, pysähtymään, kohtaamaan ja keksimään
pienimuotoisia tapahtumia. Tila oli vapaasti kaikkien käytössä. Kestävän
kehityksen keskuksen puutarhurit hoitivat kasveja kesän ajan. Teoksen
yhteydessä järjestettiin ohjelmaa Taiteiden yönä sekä yleisökeskustelu.
Yhteistyössä olivat mukana Oulun taidemuseon koululaisten kesäleiri,
Oulun kulttuuritoimijat, Oulun kaupunki ja Kestävän kehityksen keskus ry.
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VEDEN ALLA

Myös vedenalainen maailma otettiin Paikan tuntu -hankkeessa tarkastelun
kohteeksi. Veden alla -teosten ja tapahtumien teemoina olivat rantojen roskaantuminen, vesien likaantuminen, Itämeren ekologisen tasapainon horjuminen sekä ihmisten vaikutusmahdollisuudet näihin ongelmiin.

paikantuntu.fi/
veden-alla

YouTube:
hakusanoilla
Nautilo Oulu

2015 – NAUTILO
Lumi- ja jäärakenteinen installaatio oli osa Checkpoint Leonardo -näyttelyä Oulun Taidemuseon pihalla tammi-maaliskuussa. Taiteilijaryhmään
kuuluivat lumirakentamisen asiantuntija Seppo Mäkinen, äänitaiteilija,
säveltäjä Petri Kuljuntausta sekä kuvataiteilija Kristiina Ljokkoi. Lumi- ja
jäärakenteisen, sukelluskypärää muistuttavan gallerian sisällä saattoi kuunnella vedenalaisia äänimaisemia ja katsella jäätyneitä kuvaelementtejä.
Yhteistyössä oli mukana Suomen ympäristökeskus SYKE.
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2016 – KALANMAHA

2016 – LIFE AQUATIC

Kuvataiteilija, biologi Maritta Nurmen yhteisötaideteos Kalanmaha käsit-

Rauman uimahallissa toteutettiin elokuussa säveltäjä Petri Kuljuntaustan

teli materiaalien maatumisaikoja ja merien roskaantumista. Teoksen osat

ja kuvataiteilija Kristiina Ljokkoin moniaistinen installaatio Life Aqua-

valmistettiin kesä-heinäkuun aikana yhteistyössä paikallisten asukkaiden

tic. Kokonaistaideteos koostui veden alla aistittavista live-konserteista ja

ja Rauman kaupungin Wihertoimen kanssa. Virkatut, punotut ja nyplätyt

vedenalaisista äänimaisemista sekä uima-altaaseen sijoitetusta veistotai-

kalat kiinnitettiin osaksi suurempaa ympäristöteosta Rauman kirkkosil-

teesta ja elävästä vesiluonnosta. Teoksia ja musiikkia katseltiin ja kuun-

lan kupeeseen sekä Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Rauman Laitesukel-

neltiin veden alla. Konserttien muusikista vastasivat Petri Kuljuntausta,

tajien kanssa toteutettiin Reksaaressa Kartun venelaiturialueen meren-

Jarno Tikka, Takku Ylinen ja Ville Eriksson/Surina.

pohjan puhdistus. Milona Sadekallio ja Maritta Nurmi valmistivat yhdessä
design-kangaskassin vaihtoehdoksi muovipusseille.

Tuotannosta vastasi Maaseudun Sivistysliitto, ja pääjärjestäjänä toimi
Rauman kaupungin liikuntapalvelut. Tapahtumaa tukivat Koneen Säätiön

Maritta Nurmi työskenteli Maaseudun Sivistysliiton residenssitaiteilijana

ja Keskitien Tukisäätiön lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan

Koneen Säätiön rahoituksella läheisessä yhteistyössä Rauman kaupungin

toimialue, Samuel Huberin säätiö ja Suomen Lontoon Instituutti. Mui-

ympäristönsuojelun kanssa. Kalanmaha-tiimiin kuului myös HUMAK-opis-

ta yhteistyökumppaneita olivat Rauman taidemuseo, RaumArs, Suomen

kelija Selina Raunio. Teos oli osa Rauma Biennale Balticum -näyttelyä.

Ympäristökeskus SYKE sekä Äänirasia. Tapahtuma oli osa Rauma Biennale
Balticum -näyttelyä.

kalanmaha.blogspot.fi

facebook.com/
Kalanmaha

YouTube:
hakusanoilla
Kalanmaha Rauma

#kalanmaha

YouTube:
hakusanoilla
Life Aquatic Rauma
SURINA live

#raumalifeaquatic

YouTube:
hakusanoilla
Life Aquatic Rauma
SURINA live

#raumalifeaquatic
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YMPÄRISTÖLUOTSIT

Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan. Luotsit herättelevät ihmisiä katsomaan omaa
lähiympäristöään uusin silmin. Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava
kanssakulkija ja vertaisihmettelijä. Koulutuksen pääteemoja ovat jokamiehenoikeudet ja luonnonympäristöt, ihminen ja miljöö, kauneuden kuuluminen kaikille sekä kotoutuminen.
Maaseudun Sivistysliiton kehittämä toiminta ja ympäristöluotsien koulutus alkoi vuonna 2012. Ympäristöluotseja toimii useilla paikkakunnilla
eri puolilla Suomea. Toimintaa ovat tukeneet ympäristöministeriö sekä
työ- ja elinkeinoministeriö. Lisätukea on antanut Koneen Säätiö sekä Keskitien Tukisäätiö osana Paikan tuntu -hanketta. Koulutuksia ovat suunnitelleet ja vetäneet vuosina 2014–2016 taidekasvattaja, taiteilija Kristiina
Ljokkoi sekä kyläkehittäjä Reeta Rönkkö.
Ympäristöluotsitoiminta jatkuu myös tulevina vuosina osana Maaseudun Sivistysliiton toimintaa.

msl.fi/osallistu/
ymparistosivistys/
ymparistoluotsit

Facebook:
hakusanalla
ympäristöluotsit

#ympäristöluotsit
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Kirjan kuvien valokuvaajat:

Päivi Raivio: sivu 18, 21 (2 kuvaa), 22-23, 25,

Johanna Lauhiala: 120 (tekstiiligraffitti)

26 (3 kuvaa), 27 (2 kuvaa), 28 (2 kuvaa), 29 (2
kuvaa), 30 (2 kuvaa), 32, 33 (2 kuvaa), 34 (2

Alisa Javits: 126 (ylin kuva), 128-129, 133 (alin

kuvaa), 35 (2 kuvaa), 39, 41, 52, 58 (2 kuvaa),

kuva), 134 (ylin kuva) ja 137

60-61, 63, 64 (3 kuvaa), 65, 67 (3 kuvaa), 69 (2
kuvaa: lapsi istuttaa ja yleisöä teoksella), 70,

Maritta Nurmi: 157, 163 (alin kuva), 166-167

81, 83, 125, 134 (alin kuva), 139, 147, 198, 199

ja 220

(mies ja kartta), 202, 203 (kaikki kuva), 207 (2
kuvaa), 209 ja 216

Helka Ketonen: 161

Pauli Jänis: 42 ja 45

Selina Raunio: 160

Jarno Tikka: 47

Markus Savolainen: 164

Hannele Kolsio: 57

Petteri Summanen: 173

Daniel Bumann: 69 (Päivi hyppää) ja 183

Marko Mäkinen: 193

Olli Rönn: 77

Seppo Mäkinen: 218-219 (2 kuvaa)

Tuukka Troberg: 78, 79, 105, 109, 110, 112,

Mika Friman: 199 (kartta, lähikuva)

114-115, 116-117, 118, 122, 126 (2 alinta kuvaa),
132, 133 (ylin kuva), 212, 214 ja 215

Kristiina Ljokkoi: 199 (veistos)

Jari Sorjonen: 90-91, 93 (veistos etualalla),

Tuisku Lehto: 200

95 (musiikkiesitys), 99 (koko veistos), 154, 155,
158-159, 163 (ylin kuva) ja 165 (2 kuvaa)

Mari Sarviaho: 211

Esa Urhonen: 93 (nainen snorkkelissa), 95

Antero Lehikoinen: 223

(kaksi lasta), 96-67, 99 (lähikuva) ja 221
Aino Eronen: 120 (Johanna Lauhiala kuvassa)

228

229

230

