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Tiivistelmä 

Arki taiteessa, taide arjessa on opinnäytetyöni nimi. Pohdin miten taide ja arki kohtaavat 

ja yhdistyvät jokapäiväisessä elämässä. Olen ihmetellyt ympäröivää maailmaa ja elänyt 

arkeani. Tartun jokapäiväisyyksiin, toistoihin ja tapoihin moniaistisesti. Viehätyn ja 

innostun pienistä tavallisista asioista, pidän arjesta haluan nostaa sen esiin.  

   Opinnäytteen toteutus on edennyt taiteellisen ja kirjallisen osion vuoropuhelussa. 

Osiot ovat toisiaan täydentäviä  opinnäytteen kokonaiskuvan kannalta. 

Fenomenologisen ajattelun mukaan olen pyrkinyt asioihin itseensä. Esimerkiksi 

fenomenologien, kuten Martin Heideggerin ja Maurice Merleau-Pontyn ajatukset ovat 

auttanut minua pääsemään käsiksi kokemukseen ja maailmassa olemiseen antaen 

samalla uusia näkökulmia arjen ihmettelyyn. Olen kokeillut erilaisia välineitä tuoda 

näkyväksi kokemusta. Taiteellinen toiminta jatkaa huomioiden ja ajatusten käsittelyä, 

jolloin niin kokemukset arjessa, ajattelu ja toiminnasta syntyneet taiteelliset kokeilut 

saavat spontaanisti uusia muotoja. Ne ovat toistuvuuden ja muutoksen syklissä, 

prosessissa.  

Opinnäytetyöni on yhteenveto, jossa taide ja arki ovat minulle yhdessä. Yhteyden tapa 

ja muoto vaihtelee, mutta päällimmäiseksi nousee kokemuksen ja läsnäolon merkitys 

niin taiteessa kuin arjessakin.  
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Abstract 

The name of my thesis is “Art in everyday, everyday in art”. In the thesis I ponder on 

how art and everyday meet and connect with everyday life. I have been reflecting on the 

surrounding world and my own everyday routines. The everyday routines, repetitions 

and manners are dealt with multiple senses.  I value the everyday life and all the ordi-

nary things in it. That is why everyday life has a key role in my thesis.  

   The thesis consists of a dialogue between artistic and literally parts that complete each 

other. The theoretical background to my work comes from phenomenology thinking. 

Especially the thoughts of Martin Heidegger and Maurice Merleau-Ponty have helped 

me to get perspective to my work.  

I have been eagerly exploring new artistic experiments to make everyday life visible. The 

experiments are spontaneous and they are in constant process of repetition and change.  

   My thesis is a synopsis where art and everyday life are in close connection. The ways 

and shapes of the connection vary. However, the most important thing in art and every-

day life is experience and presence.  
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JOHDANTO 

Tarkastelen opinnäytetyössäni taidetta arjessa ja arkea taiteessa. Mielestäni arki ja 

ympäristössä oleminen ovat kokemuksellista maailmassa olemista samoin kuin 

taidekin. Miten arjen kokemuksellisuus tulee näkyväksi ja välittyy taiteen kautta 

muille? Opinnäytetyöprosessin aikana olen tutustunut arkipäiväisyyksiin, omaan 

arkeeni ja työskentelyyni eri näkökulmista. Arjen ja taiteen kokemisessa minua 

kiinnostavat näkyvä ja näkymätön, tietoinen ja tiedostamaton, poissa- ja läsnäolo, rajat 

ja niiden väliin jäävä. Arkielämä on tavallista ja ihmeellistä ja nostan sen esiin. 

Tutkimani aihe kytkeytyy jokapäiväiseen olemiseen ja elämiseen maailmassa. 

Kuvataiteilijana taide ja sen tekeminen kuuluu arkeeni ja on luonnollinen ja iso osa 

omaa ja perheeni elämää. Työskentelyni lähtökohdat ja aiheet löytyvät usein läheltä 

jokapäiväisestä lähiympäristön kokemisesta, vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. 

Aiheeni ovat pieniä huomioita, joihin tartun intuitiivisesti. Taiteellinen toiminta jatkaa 

huomioiden käsittelyä, jonka seurauksena kokemus ja havainto arjessa sekä erilaiset 

kohtaamiset saavat uusia muotoja. Elämä ja taide, joista voisin puhua myös 

kokemuksena ja läsnäolona, ovat minulle yhtä ja olen pyrkinyt yhdistämään ne myös 

opinnäytetyössäni.  

Tarkastelen aihettani henkilökohtaisen kokemuksen, taiteellisen työskentelyn ja 

ajattelun kautta. Fenomenologien, kuten Martin Heideggerin ja Maurice Merleau-

Pontyn, ajatusten sekä fenomenologisen ympäristöestetiikan ja ihmisen 

ympäristösuhteiden tutkimusten kautta peilaan ajatteluani ja teoksiani teoriaan. 

Kriittiseksi en nyt ryhtynyt. Opinnäytteeni rakentuu prosessinomaisesti taiteellisen ja 

kirjallisen osion vuoropuhelulle, jolla ei ole päämäärää. Opinnäytetyöni on yhteenveto, 

jonka vasen puoli (parilliset sivut) painottuu kirjalliseen pohdintaan ja oikea puoli 

(värilliset, parittomat sivut) taiteelliseen toimintaan sisältäen ajatuksia ja 

dokumentaatioita taiteellisesta työskentelystä. Työni voi lukea hyppien puolelta 

toiselle, jolloin molemmat puolet tukevat toisiaan ja ottavat tarkastelupintaa toisiinsa 

nähden. Taiteellisista teoksista osa on paikkasidonnaisia siltä osin, että ne on 

toteutettu lähiympäristössä, arjessa. Tästä johtuen olen kirjannut alaviitteisiin lisäksi 

tietoa myös toteutuspaikasta, Porista.  
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ARJESTA 

Suomen kielen perussanakirjan mukaan arki on muuta kuin juhla- tai pyhäpäivä tai 

juhla-aika. Arki on jokapäiväisyyttä, tavallisuutta, arkista todellisuutta1. Arkielämä on 

lähes kaikkien ihmisten saavutettavissa ja sillä on toistuva syklinen muoto, joka liittyy 

olemassaolon ehtoihin. Hyvään arkeen kuuluu rutiineja ja tapoja, kodintuntua ja 

omalta tuntuvaa rytmisyyttä2. Arki on jokaiselle omanlaistaan. Arjessa on toistuvuutta 

ja toistuvuus tulee näkyviin tavoissa ja rutiineissa.  

Arki, tapa ja rutiini syntyvät tuttuuden tunteesta. Toistuvuus ja rutiinit tulevat esiin niin 

kotona, kotiaskareissa, ihmissuhteissa, töissä, pukeutumisessa, nukkumisessa kuin 

elämänrytmissä. Arkiset asiat ovat kaikille yhteisiä ja tunnistettavia, kuten esimerkiksi 

nukkuminen. Rutiinit ja tavat näkyvät niin töissä ja työtavoissa, kulkemisessa ja 

reiteillä, sosiaalisissa tilanteissa, kulutuksessa, mielipiteissä ja ajatusmalleissa. Yleisien 

tapojen ja rutiinien sisällä on myös erityistä arkea. Jokaisen aamurutiineissa on oma 

henkilökohtainen, erityinen järjestyksensä. Erityistä arkea voi olla myös pysähdys ja 

irtiotto arjessa. Esimerkiksi hetki, joka muistuu mieleen hymystä, yllätyksestään tai 

vuorovaikutuksestaan. Voisiko erityistä hetkeä kutsua myös laatuajaksi arjen keskellä? 

Wiki-sanakirja viittaa laatuajan olevan perheen tai puolison kanssa vietettyä vapaa-

aikaa3. Mutta kenties laatuaikaa voisi olla yleensäkin läsnäolo, läsnäolo arjessa 

ihmisten ja ympäristön kanssa.  

Tässä opinnäytetyössä en vertaile tai arvota arkea. Näkökulmani arkeen on sama kuin 

jokaiseen päivään, se on aikaa ja liikettä, välttämättömyys. Pidän joka päivästä, arjesta 

ja toistosta ja siitä mitä ne toistuvuudessaan avaavat, samaa, uutta, muutoksia ja 

muunnelmia, kiinnittymistä johonkin, läsnäoloa hetkessä ja kokemisessa. Välillä 

ajattelen arjen rikkomista tai jonkun tavan rikkomista ja toisaalta taas arjen ylistämistä.  

 

                                                           

1 Suomen kielen perussanakirja (1996), ensimmäinen osa A-K, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Oy 
Edita Ab, Helsinki. 

2
 Rajaniemi, Jere. (2011) Näkökulmia ikääntyneiden ihmisten arkeen, Vanhuksen hyvä arki, Ikäinstituutti, 

Lahti. 
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/D22A31FF4E742060C225782D002513E7/$file/Rajaniemi_Näk
ökulmia ikääntyneiden ihmisten arkeen_2.2.11.pdf (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

3
 http://fi.wiktionary.org/wiki/laatuaika. (Käyty viimeksi 18.3.2014) 

 

http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/D22A31FF4E742060C225782D002513E7/$file/Rajaniemi_Näkökulmia%20ikääntyneiden%20ihmisten%20arkeen_2.2.11.pdf
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/D22A31FF4E742060C225782D002513E7/$file/Rajaniemi_Näkökulmia%20ikääntyneiden%20ihmisten%20arkeen_2.2.11.pdf
http://fi.wiktionary.org/wiki/laatuaika
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TÄHÄN PÄIVÄÄN 

Ympäristö ja paikka missä elän ja olen vaikuttaa minuun paljon. Lähiympäristössä 

kohtaan, törmään ja olen vuorovaikutuksessa päivittäin. Olen asunut Porissa4 vuoden 

2005 syksystä saakka, jolloin muutimme joukolla Kankaanpäästä. 

Valmistuin Kankaanpään taidekoulusta5 maalauspuolelta vuonna 2005. Viimeisenä 

Kankaanpään vuotena ja Porin alkuvuosina tein mosaiikkiveistoksia, joihin vaihto-

opiskelu aika Tallinnan Taideakatemiassa innoitti. Hidas tekniikka vaati pysähtymään ja 

lopulta myös varmaan pysäytti kyseisellä välineellä tekemisen. Aloitin opinnot Aalto 

Yliopistossa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Taiteen laitoksen Porin 

yksikössä6 syksyllä 2009 ajatuksena tehdä jotain muuta. Lapsen syntymä ensimmäisen 

opintovuoden lopussa muutti elämän, pysäytti eri tavalla ja alkoi uusi ihmettelyn aika. 

Kun seuraavan kerran jatkoin opiskelua, pysähtyminen vaihtui liikkeeksi. Taiteelliset 

teokset alkoivat syntyä ulkona, liikkeessä, toistossa, kohtaamisessa ihmisten ja 

ympäristön kanssa. Tutustuin uusiin tekemisen välineisiin: videoon ja animaatioon, 

jotka tarjosivat mahdollisuuden monipuoliseen ja nopeatempoiseenkin työskentelyyn. 

Opetus tarjosi uusia näkökulmia taiteen ja tekemisen paikkaa koskien. Uusien 

välineiden ja tapojen mukana ovat kulkeneet myös perinteisemmät tekniikat, veisto 

ajattelussa, maalaus tunteena ja piirtäminen rinnalla.  

                                                           
4
  Pori (ruots. Björneborg) on Suomen kaupunki ja Satakunnan maakuntakeskus. Se sijaitsee 

Kokemäenjoen suulla Selkämeren rannikolla Satakunnan maakunnassa. Kaupungissa asuu 83 427 
asukasta (31.8.2013).  Pori on väkiluvultaan Suomen 11. suurin kaupunki ja seitsemänneksi suurin 
kaupunkialue. Naapurikunnat ovat Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen sekä Ulvila. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pori (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

5
 Kankaanpään taidekoulu (Satakunnan ammattikorkeakoulu kuvataide Kankaanpää vuodesta 1997) on 

kuvataiteilijoita neljän vuoden opinnoilla kouluttava oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1965 
kuvanveistäjä Kauko Räikkeen ja taidemaalari Juhani Tarnan aloitteesta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat 
kuvanveisto, maalaus, taidegrafiikka ja syksystä 2010 alkaen esitystaide. Kuvataideopetusta varta vasten 
rakennetut uudet tilat valmistuivat vuonna 1994 arkkitehti Sinikka Kouvon ja Erkki Partasen 
suunnittelemina. Http://fi.wikipedia.org/wiki/Kankaanpään_taidekoulu. 
http://www.kankaanpaa.fi/taidekoulu/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

6
 Taiteen laitoksen Porin yksikössä tutkimuksen ja opetuksen fokuksena on taiteen ja median 

kontekstien tarkastelu, niiden tuominen ulos akatemiasta ja gallerioista, paikkasidonnaisuus ja 
kokeelliset interventiot. Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma (120 op) on monialainen 
koulutusohjelma, joka tutkii teorian, nykytaiteen ja tuotannon uudenlaisia vuorovaikutuksia ja 
mahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassamme. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun nykyiset 
ohjelmat lakkaavat 31.7.2014. http://taide.aalto.fi/fi/pori/ (Käyty viimeksi 24.3.2014)  

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvanveisto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maalaustaide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Taidegrafiikka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Esitystaide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kankaanpään_taidekoulu
http://taide.aalto.fi/fi/pori/
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Joka päivä tulee uusi päivä. Joka päivä on ajan kulumista, ajan liikkumista, etenemistä, 

elämää. Joka päivä ei tee eroa arkeen tai juhlaan, joka päivä aurinko nousee ja joka 

päivä se laskee. Joka päivä kestää 24 tuntia. Onko arjella ja joka päivällä eroa? Arki 

sisältää mielestäni kertomuksen siitä minkälainen päivä on, elämän kulun kuvaus. Arki 

ei ole jokapäivä, koska välillä on myös juhla, pyhä tai loma. Arjen ja joka päivän 

yhtäläisyys on toistossa ja ajassa, liikkeessä ja käynnissä olemisessa. Jääkö oleminen ja 

pysähtyminen arjen ja joka päivän ulkopuolelle? Arki on usein myös huomiotta 

jättämistä. Automaattinen toiminta vie huomion ja ihminen vain toimii, kuten 

tavallisesti. Automaattinen toiminta on tuttua ja rutinoitua ja siksi tiedostamatonta. 

Yhdysvaltalainen psykiatri Daniel Stern7 on tutkinut hetki hetkeltä etenevää 

kokemusta. Hän lähestyy fenomenologisesti käsitettä ”nyt” kysymällä, mitä 

kokemuksellinen ”nyt” on? Stern on Boston Change Process Study Group (CPSG) -

ryhmän kanssa tutkinut hetkeä tilanteissa, jotka sisältävät paljon rutiineja, kuten 

esimerkiksi aamiaisella. Tuloksena on, että aamiainen (ja elämä) on hetki hetkeltä 

etenevä muutamien sekuntien mittaisten tietoisten jaksojen ketjuttama kokemus ja 

tuntemus, tämänhetkisyys.8.  

 

ELEMENTTEJÄ 

Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä, joka koostuu erilaisista elementeistä. Taide 

on niin ilmaisun, viestinnän, kannanoton kuin mielihyvän tuottamisen väline, jolla 

pyritään vaikuttamaan tunteisiin tai ajatteluun subjektiivisella tasolla. Se, mikä tekee 

teoksesta taidetta, on tarkastelijan omasta taidekäsityksestä kiinni.9. Taide sekä 

herättää ajatuksia että muuntaa olemassa olevia ja antaa niille uusia merkityksiä. Taide 

on hauskaa ja vakavaa, totta ja epätotta, helppoa ja vaikeaa, kaunista ja rumaa, 

yllättävää ja jännittävää. Taide on mahdollista ja mahdotonta. Se liikuttaa ja pysäyttää. 

Taide välittyy aistein havaittavin keinoin. Taide tuo  

                                                           
7 Daniel Stern on varhaisen vuorovaikutuksen tutkija ja kehitysteoreetikko, joka käyttää 
tämänhetkisyyksiä (present moments) näkökulmana psykoterapiaprosessissa. Rasinkangas, Anu (2007), 
Tämänhetkisyydet (present moments) Daniel Sternin näkökulmana -artikkeli psykoterapiaprosessissa. 
Artikkeli hyväksytty 18.8.2007. http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/rasinkangas307.htm (Käyty 
viimeksi 24.3.2014) 

8 Ibid. 

9 Taide: http://fi.wikipedia.org/wiki/Taide (↑ Nykysuomen sanakirja, s. 483. Helsinki: WSOY, 1966.) 
(Käyty viimeksi 24.3.2014) 

http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/rasinkangas307.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Taide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Taide#cite_ref-1
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ARKIPÄIVÄ  

07.30-  herääminen, aamutoimet, ajanpuitteissa yhdessä lukemista, leikkiä  

08.30  aamupala ja jutustelua 

09.00  ulkovaatteet ja päiväkotiin lähtö 

09.15  paluu kotiin, kahvi + päivän lehti, sähköpostit 

09.30 -12.30  työskentely: opiskelu/ opetukset/ taiteellinen työskentely 

12.30 -13.00  lounas  

13.00 -15.30  työskentely: opiskelu/ opetukset/ taiteellinen työskentely 

15.30  välipala/kahvi 

15.50  Rauhan haku päiväkodista 

16.00 -17.00  paluu kotiin/ ulkoilua/ kaupassa käynti/ leikkiä 

17.00 -18.00  ruuan laitto/ leikkiä/ ruokailu/ pikku kakkonen 

18.00 -20.00  leikkiä/ ulkoilua/ kotityöt/ oleilua/ työskentelyä 

19.30 -21.00  iltapala, iltapesut, iltasadut, nukkumaan 

21.30-  työskentelyä/oleilua 

00.00-02.00  nukkumaan 

 

Arkeni on pääosin mukavaa ja vaihtelevaa, säännöllisen epäsäännöllistä. 

Säännöllisyyden elämään tuo lapsi, päivässä on säännöllinen rytmi. Lapsi pysäyttää 

parhaiten hetkessä olemiseen. Säännöllistä on myös taiteellinen toiminta ja muu 

työskentely. Epäsäännöllisyyden tekee työskentelyn paikka ja muoto, aika ja kesto. On 

useita työpaikkoja, erilaisia työaikoja, intensiivisiä ja vähemmän intensiivisiä kausia. 

Epäsäännöllisyyteen on tottunut ja sen vapaudesta osaa nauttiakin, vaikeudet tulevat 

rajojen vetämisessä. Ajatus säännöllisestä työajasta on toisinaan kiinnostavan ja 

helpottavan tuntuinen, ahdistava ajatus.  
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näkyviin rajoja, piilottaa ja ylittää niitä. Se voi myös ottaa väliin jäävän osan, taide ei 

ole joko tai. Itselleni taiteen tärkein osa on kokemus.Elämä itsessään on taide. 

Näkemällä, tuntemalla ja kuulemalla voi palata takaisin kokemukseen, joka on myös 

yksi fenomenologisen filosofian perus ajatuksista. Taide voi olla yksi tie kokemukseen 

ja kosketus kokemukseen voi tuottaa syvällistä ymmärtämistä10.   

Opinnäytteeni taiteellinen osio koostuu useista teoskokeiluista, jotka yhteen 

kietoutuvat nyt kirjallisen osion kanssa. Kokeilun ei ole tarkoitus kuulostaa 

aliarvioivalta tai epävarmalta. Kokeilu on ajattelun pysähtymistä aktioon, josta 

palataan ajatteluun. Kokeilu on kokeellinen teos. Pyrin lähtemään ajatuksesta liikkeelle 

tuoreeltaan, jolloin kokeilustakin tulee tuore. Kokeilu on osa prosessia, jonka 

lopputulosta en tiedä ja kokeellisuus tulee siitä, että teoksen luonne on liikkeessä. 

Lopullinen taiteellinen teos voi sitten olla kokeellinen teos, osa teosta tai koko 

prosessi, kokeiluiden summa, dokumentaatioita tai materiaalia. Tekemisen prosessi on 

itselleni paljon tärkeämpää kuin lopputulos. Alussa on ajatuksia ja rajoituksia, lopulta 

vain liike ja matka ja monesti myös päätös. Keskeneräisyys on tärkeä asia, koska ilman 

sitä ei tule valmistakaan. Millainen teos on valmis? Valmis teos on pysähtynyt, yhden 

etapin päätös ja se saa olla rauhassa. Joskus valmis teos muuttuu takaisin osaksi 

matkaa, materiaaliksi, josta jatkan taas eteenpäin. Moniin teoksiin on innoittanut 

Kansainvälisten situationistien käyttämät metodit, kuten psykomaantieteelliset 

kokeilut – esimerkiksi suunnista kaupungissa toisen kaupungin karttaa käyttäen, 

detournament – taideteosten kollaasimainen uusiokäyttö ja derivee -ajelehtiminen, 

vapaa assosiaatio kaupunkitilassa11  

                                                           
10 Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsitys (2004), Leena 
Hyvösen artikkeli: Kokemisen ja tietämisen välissä, 86.  

11
 Avantgardeliike Kansainväliset situationistit (Situationist International, SI) oli vuonna 1957 perustettu 

ja vuonna 1972 hajonnut liike, joka pyrki yhdistämään taiteen ja elämän. Pyhtilä (1999), Taiteen kritiikki 
ja kritiikin taide, 39 -40.   
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KARTTA TEOSKOHTEISTA 
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TAIDE VÄLINEENÄ 

Taide on ajattelun väline, mutta syntyykö taide ajattelussa? Jyrki Siukonen pohtii 

teoksessaan ”Vasara ja hiljaisuus” tekemisen merkitystä ajattelussa. Jos taide syntyy 

ajattelussa, kuten käsitetaiteessa12, niin missä ajatukset syntyvät?13. Mietin mikä on 

ajattelun ja tekemisen suhde, ovatko ne irrallaan toisistaan? Kokeminen ja 

huomioiminen ovat myös ajattelua. Siukosen mukaan omakohtainen tieto voi olla 

hiljaista tietoa tai selittämisen kyvyttömyyttä14. Selitys saattaa hänen mukaansa löytyä 

valmiista teoksesta niin, että tieto näyttäytyy taitona15. Tällöin taide on myös selitys, 

puheen ja kielen väline. Vuonna 2006 ilmestyneen teoksen ”Encounterin Eva Hesse” 

johdannossa taidehistorioitsija Griselda Pollock haluaa murtaa vastakkain asettelun 

tekemisen ja tehdyn välillä ja hylätä vanhan kliseen siitä, että tekeminen on 

ajatuksetonta ja sanallistamatonta. Hänen mukaansa lähtökohdaksi tulisi ottaa se, että 

taiteellinen työskentely on itsessään ajattelua, yhdenlainen ajattelun tapa.16.  

 

PROSESSI AJATTELUN VÄLINEENÄ 

Taiteellisessa työskentelyssäni ajattelu ja tekeminen käyvät vuoropuhelua. Esimerkiksi 

”Pimeä vessa” kuvaa työskentelyprosessini ja ajattelun yhdistymistä. Piirrän videolla 

pimeässä tilassa, vessassa. Video pohtii piirtämistä pimeässä ilman näköä. Video on 

osa työskentelyprosessia, jossa tutkin ja koen tekemisen tapaa ja sen kokemusta. 

Video käsittelee työskentelymuodon kokemista ja on samalla yritys sanallistaa 

kokemus. ”Pimeät kuvat”17 (vuodesta 2012-) ovat teoksiani, jotka syntyvät 

samanlaisesta työskentelyn kokemuksesta. Teokset ovat maisemia, jotka piirrän 

hämärässä ja pimeässä. Maisemassa olo on kokemus, joka ei perustu näkemiseen. En 

näe välineitä joilla piirrän enkä niistä syntyvää jälkeä. Valmiissa teoksessa toivon, että 

myös piirtämisen kokemus ”sanallistuu”, tulee näkyviin.

                                                           
12

  Käsitetaide voimistui taidesuuntana 1960-luvun lopulla ja 70-luvun alussa. Perusperiaate on, että teos 
muodostuu ideoista tai käsitteistä. Dempsey, Amy (2003), Moderni taide, 240 -243. 

13
 Siukonen, Jyrki (2011), Vasara ja hiljaisuus, 10. 

14
 Ibid., 35. 

15
 Ibid., 38. 

16
 Ibid., 20. 

17
 ”Pimeät kuvat” sivulla 43. 
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”PIMEÄ VESSA” 2014 
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AJATUKSEN SILLEEN JÄTTÄMINEN   

Martin Heideggerin filosofian yksi peruskäsitteistä on silleen jättäminen (Gelassenheit) 

18. Heideggerin huoli lisääntyvästä jalansijattomuudesta ja juurettomuudesta 

näyttäytyvät hänelle pakona ajattelemisesta, jonka on korvannut laskelmallinen ja 

suunnitelmallinen, päämäärärationaalinen toiminta. Silleen jättäminen vaatii meitä irti 

valmiista ajattelumalleista ja käsiterakennelmista, jotka johtavat meitä yksipuoleisesti. 

Irti pääseminen antaa mahdollisuuden luoda uutta perustaa ajattelemiselle.19. 

Vaihtamalla ajatuksen liikkeeseen, aktioon, annan ajatukselle uuden suunnan sen 

silleen jättämisessä. Tekeminen on osa ajattelua ja ajattelu osa tekemistä, mutta mitä 

jää jäljelle kun ne jäävät silleen? Ajattelen, että ajattelu tekemisessä on ajatuksen 

silleen jättämistä. Silleen jättäminen kuulostaa aluksi siltä kuin jättäisi asian sikseen, 

joko laiskuuttaan, huolimattomuuttaan tai välinpitämättömyyttään. Mutta ehkä 

ajattelu saa vain uuden muodon, tekeminen ottaa pääosan ja ajattelu seuraa mukana.  

Ajattelu saa alussa ympärilleen visuaalisen ja toiminnallisen, aktiivisen muodon.  

Taiteellinen toiminta on intuitiivista. Ajattelua ei ajattele. Toiminta ja ajatus muuttuvat 

abstraktimmaksi ja alkavat elämään omaa elämäänsä. Teos saa muotonsa ja jätän 

ajatuksen silleen.  

Heideggerilla on ei-tahtomisen ajatus, joka toisaalta tarkoittaa vielä tahtomista, koska 

siinä on kielto.  Ei-tahtominen merkitsee tahdonalaista luopumista tahtomisesta ja 

ajattelun olemus ei ole tahtomista.20. Voisiko siis ei-ajattelu toimia samoin? Onko 

tekemisen ajattelun tapa ei-ajattelua? Jos ajattelusta luopuu tahdonalaisesti, niin onko 

silloin lähempänä ajattelun olemusta, joka ei ole ajattelua

                                                           
18

 Martin Heidegger, saksalainen filosofi (1887 -1976), jonk myöhäistuotannon tunnetuimpia käsitteitä 
on silleen jättäminen (Gelassenheit). Käsitteessä hän yhdistää kaksi myöhäisfilosofiansa keskeistä 
teemaa, kysymyksen teknologiasta ja ajattelemisen mahdollisuudesta. Käsite on lainattu saksalaiselta 
mystikolta Mestari Eckhartilta (n.1260 -1328).  

Heidegger, Martin (2002), Silleen jättäminen, 7, suomentaja Reijo Kupiaisen alkusanat.  

19
 Heidegger (2002), 7-9. 

20
 Heidegger (2002), 33 -37, ei-tahtominen ja ajattelun olemuksesta. 
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”LÄTÄKKÖ” 2012  

Kuvasin vesilätäköitä. Lätäkön pinta heijasteli ympäröivää ja samassa tuuli pyyhki 

kuvajaisen pois. Tuulen laannuttua heijastus tuli hiljalleen esiin väreillen ja paljastuen. 

Kotona katselimme videota oikein päin ja ylösalaisin käännettynä. Kuva käännettynä 

näytti siltä, kuin olisin katsellut heijastusta pinnan alta ja yhtäkkiä auto ajoi ylitseni. 

Jäätyneet lätäköt eivät taas heijastaneet, mutta hetki sitten jäätyneen saa vielä rikki 

kävelemällä. Pinnan päällinen ja pinnan alainen sekoittuvat. Kosketus varpailla ja 

rikkoutunut pinta.   
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AVOINTA KOHTI  

Liikkeellä olen vireä ja vastaanottavainen. Ajatukset ja havainnot ovat liikkeessä 

ilmaantuen ja häipyen. Kokemukset liikkeellä olosta, havainnosta, äänistä ja tuoksuista, 

maan ja ilman tunnusta jäävät minuun, kokemukseen ja ajatukseen. Ympäristö on 

avoin, kokija on avoin. Heideggerilla avoimuus näyttäytyy maisemana, tavattuna 

(Gegend), jonka lumouksen kautta kaikki siihen kuuluva palautuu siihen, missä se on, 

maisemaan. Maisema on turvapaikka, maisema tulee vastaan, maisema on tienoo, 

tavattu, avoin tila.21. Antaako sellainen liikkuminen ja pysähtyminen, mitä ei tee vain 

jotain tarkoitusta varten, mahdollisuuden päästä lähemmäksi tätä avointa tilaa, 

yrityksen silleen jättämiselle? Onko se yritys odottaa? Käytän tavoitteeseen pyrkiviä 

sanoja kuten ”päästä lähemmäksi” ja ”yrityksen”. Heidegger jatkaa, että avointa 

voimme vain odottaa, avoin on tienoo, johon odottamalla pääsee sisään kun ajattelee. 

Ajatteleminen olisi silloin tulemista lähelle etäisyyttä.22. Tienoo asettuu itsessään 

silleen jättämiselle koska ajattelun olemus perustuu tienoon asettumiselle silleen 

jättämiseen.23. Ihminen kuuluu olemukseltaan tienooseen. Tienoo on kaukaisuuden 

läheisyys ja läheisyyden kaukaisuus ja odottaminen on suhde tienooseen.24. Mutta 

miten voi lähentyä ja odottaa, ajatella ja tavata tienoo, jättää silleen ja kokea ja olla 

avoin? Mietin, että onko se, että on maailmassa ja ajattelee, lähentymistä? Ajattelee ja 

on läsnä, osa maailmaa. Tuleeko kehästä liikkeessä tienoo? Aistien avonaisuus ja 

läsnäolo ovat mielestäni mahdollisuus avoimeen, myös rutiineissa ja reiteissä. Mietin 

saman matkan kulkemista: se ei ole koskaan sama matka. Reduktio on 

fenomenologinen menetelmä, joka tapahtuu, kun liike kohti maailmaa pysäytetään ja 

jättäydymme sen ulkopuolelle tarkastelemaan maailmaa. Reduktio  

                                                           
21

 Tavattu (Gegend) on yhtä aikaa laajuus ja hetki. Se viipyy tyynen laajuudessa, laajenee kääntyneeseen 
hetkeen. Viipyvä laajuus, joka kokoaa kaiken yhteen niin, että avoimuus on siinä kestänyt ja pitänyt 
antaen kaiken tulla näkyviin tyyneydessään. Heidegger (2002), 40 -43. 

22
 Ibid., 44. 

23
 Ibid., 51. 

24
 Ibid., 48 -51. 
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”KEHÄKÄVELY25” 2012    

”Lähden kävelylle joen rantaan ja pysähdyn penkille, istun ja katson maisemaa. Näen 

joen, rannan vastapäätä, sillat molemmin puolin, joita pitkin autot, kävelijät ja 

pyöräilijät kulkevat. Katselen näkymää kirkon puolen rannalta, siellä ei kulje ketään ja 

vastarannallakin on hiljaista. Siellä näkyy penkki. Nousen ylös ja jatkan matkaa, kuljen 

tunnelin ali sillalle, jossa liikenteen ääni voimistuu. Olen vastarannalla. Istun penkillä.” 

Rannat, joki ja sillat ja niillä kuljettu reitti muodostavat kehän. Siltojen väliin jäävä joki 

ja ranta-alueet ovat kuin pysähtyneitä, liikkumaton välitila, kaistale rauhaa ja 

hiljaisuutta. Toisella rannalla oleva kirkko rauhoittaa tilaa ja nostaa sen myös esiin 

korkeudellaan ja massiivisuudellaan. Silloilla on jatkuva liikenne ja liikenteen melu. Joki 

kulkee kaiken läpi. Rannalla olen alhaalla ja yksin, mutta kuitenkin läheisyydessä 

paikallaan. Sillalla olen korkealla, muiden joukossa, irrallaan ja liikkeessä. Kuljen kehän 

- sisällä ulkona, ulkona sisällä. Olen kehässä ja löydän, poistun kehästä ja löydän. 

Mietin välejä kulkemista ja pysähtymistä, kokemista ja havaintoa, yksin- ja 

yhdessäoloa, läsnä- ja poissaoloa ja kaiken väliä. 

                                                           
25

 Kuvaus: Niko Palokangas 
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tarkoittaa maailman ja sen piirteiden tutkimista niin kuin ne ilmenevät välittömässä 

kokemuksessa.26. Ajattelun ja kokemisen olemus on läheisyyteen menemistä, jossa 

ihmettely avaa suljetun27. 

SUHTEESSA YMPÄRISTÖÖN 

Animaatiot oikealla: ”Toripäivä ja tori-ilta28” kuvaavat mielikuvien ja mielikuvituksen 

lentoon lähtöä, jossa ajattelu jää alas odottamaan. Tiedostamaton tajunnanvirta 

yhdistyy lopulta tiedostettuun. ”Tila” ja ”Vapaa valinta” animaatiot ovat kehittyneet 

sanoista edeten. ”Täti pilkku” animaatiossa mielikuvat assosioituvat matkaksi. On 

vaikea hahmottaa, missä teoksen kokemuksellisuus hahmottuu tekijälleen. 

Hahmottuuko se ympäristössä, paikassa, mielessä vai näissä kaikissa? 

Kokemus on itselleni aistein havaittava, fyysinen ja henkinen tunne sekä side paikan ja 

tunteen välillä. Tunne ja side voi syntyä paikasta tai ympäristöstä yksin tai yhteisesti. 

Kokemukset paikoissa ovat olleet taiteellisen osion lähtökohtina. Kokemukseen on 

vaikuttanut paikkojen tuttuus ja side paikkaan. Mielentila vaikuttaa myös 

kokemukseen ja sen positiivi ja negatiivi suhde heijastuvat niin näkökulmaan kuin 

lähestymistapaankin. Kahdessa vastakkaisessa mielentilassa tehty teos voi näyttäytyä 

kahdella eri. Miten mielentilat välittyvät teokseen ja välittyvätkö ne myös katsojaan ja 

katsomisen kokemiseen? 

                                                           
26

 Hyvönen (2004): Kokemisen ja tietämisen välissä, 77. 

27
 Ibid., 66 -67. 

28
 Porin kauppatori on ydinkeskustassa sijaitseva kauppa- ja markkinapaikka. Tori toimii myös 

kaupunkiliikenteen linja-autojen lähtö- ja päätepysäkkinä. Kauppatorin ohi suuntautuva Yrjönkatu 
muuttuu torin itälaidalla kävelykaduksi. Kauppatorilla on torimyyntiä ympäri vuoden maanantaista 
lauantaihin ja heinäkuussa myös sunnuntaisin. Porin kauppatori on perinteisesti ollut vilkas 
kauppapaikka. 2000-luvulla sen merkitys on kuitenkin vähentynyt, erityisesti talvikuukausina. Tori 
tunnetaan ympäri Suomen sananlaskusta ”Ko tulet Porrii, su pannaa pärekorrii ja veretää pitki Pori 
torrii”. Sananlaskun alkuperää ei tunneta, mutta painettuna se esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 
1870 Seitsemässä veljeksessä. Porin kauppatoria kunnostettiin viimeksi vuosina 2007–2008 kaupungin 
450-vuotisjuhlien kunniaksi, jolloin rakennettiin muun muassa uutta kivetystä ja paljastettiin 
kuvanveistäjä Pertti Mäkisen veistos Toriparlamentti. http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_kauppatori 
(Käyty viimeksi 24.3.2014) 

28
 Pertti Mäkinen (s. 16. syyskuuta 1952, Tyrväällä) on suomalainen kuvanveistäjä, joka asuu Laviassa. 

Mäkinen tunnetaan erityisesti suunnittelemistaan rahoista. Hän on suunnitellut Suomen yhden euron 
kolikon kansallisen puolen. Mäkinen opiskeli Kankaanpään taidekoulussa vuosina 1976 -1979 ja 
vuodesta 1980 lähtien hän on toiminut Kankaanpään taidekoulussa opettajana. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Mäkinen (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6nkatu_%28Pori%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seitsem%C3%A4n_veljest%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_M%C3%A4kinen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_kauppatori
http://fi.wikipedia.org/wiki/16._syyskuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/1952
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyrv%C3%A4%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lavia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset_eurokolikot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset_eurokolikot
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kankaanp%C3%A4%C3%A4n_taidekoulu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Mäkinen
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ANIMAATIOT: 

”TORIPÄIVÄ” 2013, ”TORI-ILTA” 2013,  

”VAPAA VALINTA” 2013, ”TILA” 2011, ”TÄTI-PILKKU29” 2012  
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 Alkuperäinen kuva hattupäisestä hahmosta, josta lähden animaatiossa liikkeelle on Elli Maanpään 
piirtämä (2012) (alhaalla vasemmalla). 
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Voiko paikkaa ja mielikuvaa edes erottaa paikkakokemuksessa? Fenomenologisen 

näkökulman mukaan ei voi30. Miten mielentiloja taas pystyy erottelemaan, kun 

katsojallakin on oma mielen- ja vireystilansa? Niin, milloin itse olet parhaimmillasi? 

Anne Stenros mukaan paikka ilmenee kolmella tavalla: 1. fyysinen ympäristö, 2. 

ympäristön herättämät mielikuvat ja muistot, 3. paikan yksityinen ja yleinen 

merkityssuhde31. Sekä paikan että kokijan identiteetit vaihtelevat. ”Paikka ei ole 

koskaan yksi, vaan monta - jokaisella on omat kokemuksensa sen erityisyydestä32.” 

Mielikuva paikasta voi muuttua ja syventyä, joka kerran kun vierailemme samassa 

paikassa. Myös yksi kerta paikassa voi olla rikas kokemus. Ranskalainen filosofi Maurice 

Merleau-Pontyn keskeinen ajatus on se, että tilaa ei tule nähdä ulkopuolelta, 

välimatkan päästä vaan tilana, jossa ollaan sisäpuolella, upoksissa. Maailma on 

ympärilläni, maailma on minussa. Minä olen maailmassa ja siihen koko ajan 

kosketuksissa.33. ”Fenomenologia alkaa aina muodostuneesta maailmasta, mutta 

maailman muodostuminen ei ole koskaan valmista34.” Amerikkalaiselle 

ympäristöesteetikolle ja teoreetikolle Arnold Berleantille keskeisiä käsitteitä ovat 

esteettinen sitoutuminen ja ympäristöllinen jatkuminen, jotka pohjaavat vahvasti 

Heideggerin ja Merleau-Pontyn ajatuksiin. Berleantin mukaan kokemus ei ole koskaan 

vain ajaton ja fyysinen tuntemus vaan aina myös tilannesidonnainen, jota vallitsevat 

olosuhteet muovaavat. Sosiaalisuutemme on aina esteettisessä kokemuksessa läsnä, 

oli kyse taiteesta tai ympäristöstä. Kokeminen on Berleantille moniaistista 

havaintokohtaamista.35.  

 

 

                                                           
30

 Forss, Anne-Mari (2007), Paikan estetiikka, 101. 

31 Ibid., 101. 

32 Ibid., 103. 

33 Merleau-Ponty, Maurice (2006), Silmä ja mieli, 48. 

34 Hacklin Saara, Hotanen Juho, Yli-Tepsa Hermanni. (Julkaistu 28.9.2011) Merleau-Ponty, Maurice. 
http://filosofia.fi/node/5915 (Käyty viimeksi 5.3.2014) 

35 Forss (2007), 54. 

http://filosofia.fi/node/5915
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Toteuttamissani animaatioissa tosi ja kuviteltu yhdistyvät. Olen käyttänyt 

animaatioissa pohjalla valokuvaa, jonka päälle olen piirtänyt muuttuvan animaation. 

Mielikuvituksen maailmaa on omanlaisensa todellisuus. En tiedä kuka jakaa sen 

kanssani. ”Todellinen maailma” on helpompi jakaa muiden kanssa. Animaatioissa 

yhdistyy tajunnanvirta ja leikki, ihmettely ja tiedostamaton. Olemisen ja kokemisen 

tarkentaminen jokapäiväisyyksiin sekä lapsen saanti ovat avanneet arjen ja sen reitit ja 

toistot uudenlaiseen leikkimisen, ihmettelyn ja mahdollisuuksien maailmaan. Voiko 

tavoissa ja toistoissa oppia jotain uutta, uuden olemisen ja tekemisenkin tavan? 

Haluanko vain muuttaa toistoa kokeakseni jotain muuta vai välttääkseni 

yksitoikkoisuutta? Jokapäiväisyyden ja arjen mukaan ottaminen taiteelliseen 

toimintaan yhdistää taiteen ja elämän tiiviimmin yhteen. Niiden väli pienenee.36. 

Monet teokseni ovat performatiivisia kokeiluja, jossa tekijää kuvataan paikassa, 

tekemisen äärellä, kokemuksessa. 

 

 

 

 

  

                                                           
36

 The everyday. Documents of Contemporary Art, (2008), 12 -13. 
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”Sillalla silmät kiinni” -teosta37 tehdessäni aistisuus korostui voimakkaasti. Kuljin tuttua 

reittiä silmät kiinni. Silmien kiinni pitäminen ja liike tutussa ympäristössä auttoivat 

tarkentamaan havainnointia. Maaston muodot korostuivat, äänet voimistuivat ja saivat 

etäisyyksiä. Tapahtumat tulivat lähelle, välimatkat saivat suhteen. Olin kiinteämmin 

osa yhteistä muotoa ja liikettä. Berleantille ympäristö on paikan ja ihmisen saumaton 

jatkumo, jonka väliltä puuttuu kaikki rajat. Ilma, jota hengitämme, on osa 

ruumistamme.  

Itselleni ihminen ja - ympäristö ovat kyllä jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa, mutta en ajattele niitä erottamattomina. Ennemminkin ihmisen tulee 

ponnistella saavuttaakseen läheisyyden ja suhteen, siteen. Ympäristö pärjäisi varmasti 

paljon paremmin ilman ihmistä, mutta ihminen ei pärjäisi ilman ympäristöä. Ihmisten 

vuorovaikutuksen piiri on hyvin rajattu maan päälle tietyille etäisyyksille. Tästä johtuen 

en ajattele ihmistä ja ympäristöä edes samanarvoisina. Mielestäni ihmisen tulisi olla 

enemmän ja nöyremmin kanssakäymisessä ympäristönsä kanssa ympäristön 

lähtökohdista. Kaupunkiympäristössä suhde ympäristön kanssa tuntuu olevan aika 

pitkälle suhdetta ihmisen käden jäljen kanssa, talojen ja teiden, rakenteiden ja 

liikenteen kanssa. Suhdetta ympäristöön tulisi hoitaa, ennen kuin se katoaa 

kauemmaksi.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 ”Sillalla silmät kiinni s. 27. 
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”SILLALLA SILMÄT KIINNI38” 2012      

Kävelen Porin siltaa39 edestakaisin välillä silmät kiinni ja välillä silmät auki. Sillan kaide 

ohjaa silmät kiinni kulkuani. Nauhoitin nauhurille puheen ja äänet 

kävelykokemuksesta40. Miten ympäristön ja tutun reitin kokee eri aistein ja ilman 

näköä. Pohjoisrannassa käännyn, kun sillan kaide loppuu, etelärannassa jatkan kaiteen 

loputtua alamäkeen kaarteeseen ja sillan alle tunneliin. Tunneliin tietä ohjaa kaiteen 

jälkeen katua reunustava rotvalli. Kävelen tunnelin toiseen päähän, käännyn ja palaan 

takaisin sillalle. Silmät auki kulkiessani pysäytän ihmisiä ja kysyn haluavatko kulkea 

siltaa silmät kiinni. Yksi pysäyttämistäni ihmisistä kulkee hetken silmät kiinni 

kaiteeseen tukien. Kävelin siltaa noin tunnin edestakaisin. Silmät auki kulkiessa 

                                                           
38

 Kuvaus: Pia Euro 

39
 Porin silta (myös Porinsilta) on vuonna 1926 käyttöön otettu silta Porissa ja se ylittää Kokemäenjoen. 

Silta korvasi vuonna 1852 valmistuneen Charlotta-nimisen ponttoonisillan. Porin silta sijaitsee aivan 
kaupungin keskustan tuntumassa ja se yhdistää Etelärannan historialliset kivitalokorttelit Isosannan 
teollisuusmiljööseen. Sillan eteläpäässä on Keski-Porin kirkko ja pohjoispään länsipuolella sijaitsee Porin 
puuvillatehdas. Sillalta etelään johtaa Yrjönkatu, joka on nykyään osittain kävelykatuna. Silta on suojeltu 
asemakaavalla ja tällä hetkellä se on remontissa. http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_silta, 
http://yle.fi/uutiset/porin_sillan_remontissa_yllatyksia/7143922 (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

40
 Kävelyn aikana koettu, kuultu ja puhuttu on litteroituna tekstinä liitteissä.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Silta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pori
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4enjoki
http://fi.wikipedia.org/wiki/1852
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ponttoonisilta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4ranta_%28Pori%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Isosanta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keski-Porin_kirkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6nkatu_%28Pori%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennussuojelu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_silta
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PAIKALLA JA MAAILMASSA   

Heideggerin peruskäsite on paikalla oleminen (Dasein) ja paikalla olemisen 

perusmuoto on maailmassa-oleminen41. ”Jokapäiväistä lähintä maailmaamme 

Heidegger kutsuu ympäristöksi (Umwelt), joka on meille tuttu kanssakäymisen eli 

huolehtimisen (Sorgen) kautta42.”  Pohdin voisiko arki olla lähin ympäristömme ja siinä 

oleminen ja kokeminen kanssakäymistä ja huolehtimista? Kohtaamme päivittäin 

välineitä, esineitä, jotka ovat meille harvoin olemassa sellaisenaan. Esimerkiksi avaimet 

ja puhelin ovat olemassa toiminnan ja tarkoituksensa kautta. En ehkä edes osaisi 

kuvailla avaimieni ulkonäköä. Minä vain käytän niitä ja käytöstä on tullut tapa. 

”Varjokävelyssä” yritin kulkea varjoja pitkin. Voisivatko maahan heijastuneet varjot olla 

myös välineitä ja niillä kulkeminen olla käsillä olevaa43 huomioimista? ”Heidegger 

kutsuu paikallaolemisen maailmaa kanssamaailmaksi. Toiset kohdataan 

ympäristöllisesti ja nimenomaan ympäristöllisessä huolehtimisessa. Heitä ei kohdata 

esilläolevina persoonaolioin, vaan heidät tavataan työn ääressä. Tällöin heidät 

kohdataan sinä, mitä he ovat, ja he ovat sitä mitä he puuhailevat44.” Heideggerin 

Maailmassa-oleminen (In-der-Welt-Sein) ja jossakin oleminen (In-Sein) ovat hänen 

keskeisiä täälläoloa ja olemassaoloa kuvaavia käsitteitään, jotka sitovat olemassaolon 

ajallisesti ja paikallisesti. Jossakin olemisella hän tarkoittaa olemisen tapaa, joka on 

tuttua ja läheistä olemista jonkin äärellä. Koettu tila voidaan ymmärtää myös 

affektiivisena tilana, tunnelmana tai paikan henkenä, genius locina. Tällöin paikan 

aineettomat, aistein havaittavat ominaisuudet kuten valot, varjot, äänet ja tuoksut, 

tulevat esiin. Paikka on elävä kokonaisuus, eikä pelkkä tapahtumien näyttämö.   

 

 

                                                           
41 ”Dasein (saks. Da, "tässä", "täällä", Sein, "oleminen"; "täällä-olo") on Martin Heideggerin 
pääteoksessaan Oleminen ja aika kehittämä käsite, jonka voi katsoa tarkoittavan inhimillistä 
olemassaoloa.” Olemassaolon perustavin muoto ei ole subjektin tai objektiivisen olemassaolo, vaan se 
on maailmassa-oleminen (In-der-Welt-sein). http://fi.wikipedia.org/wiki/Dasein (Käyty viimeksi 
24.3.2014) 

42 Forss (2007), 19.  

43 Heidegger, Martin (2000), Oleminen ja aika, 96 -97. Käsillä oleva (Zuhanden-Heit) on välineen 
olemistapa, tapa olla läsnä käytännöllisessä toiminnassa. 

44 Forss (2007), 22. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_kieli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oleminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oleminen_ja_aika
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Olemassaolo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmassa-oleminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Dasein
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vuorovaikutus tapahtui ohikulkijoiden kanssa, silmät kiinni kulkiessa vuorovaikutus 

kohdistui kosketukseen, siltaan. 

 

 

 

”VARJOKÄVELY” 2012  

Sataa tihkutti, varjot näkyivät huonosti, kaikki heijasteli. Kokeilin ensin löytää hyviä 

varjopaikkoja Puuvillalta45 ja sitten kirkon ja sillan luota. Kirkolta sammui lamppu ja 

palasin Puuvillalle. Pääsisinkö etenemään varjoja pitkin? Kulkiessani ja katsellessani 

aloin löytämään varjoja eri näkökulmista. Tummat kohdat ja heijastukset maassa 

häiritsivät reitin löytämistä. Piirsin varjojen reunat maahan katuliiduilla. Suuntia ja 

reittejä tuli useita. Viivoja pitkin pääsi tolpan nokkaan, kiertämään istutuspenkin ja 

liikennemerkin tolppaan ja edelleen aidan reunalle, nurkan taakse sekä kahvilan eteen.  

                                                           
45 Porin Puuvilla Oy oli suomalainen vuosina 1898–1974 toiminut puuvillakankaita ja lankaa valmistanut 
tekstiiliteollisuusyritys. Puuvillatehtaan tiloissa toimii nykyään Porin yliopistokeskus sekä lukuisasti eri 
alojen yrityksiä.. Kauppakeskus Puuvillan on tarkoitus valmistua syksyllä 2014 ja se tulee olemaan yksi 
Suomen suurimmista kauppakeskuksista. [3] Puuvillatehtaan alue kuuluu Valtakunnallisesti merkittäviin 
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Rakenteilla oleva kauppakeskus Puuvillan on tarkoitus avata 
ovensa vuoden 2014 syksyllä ja se tulee olemaan yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla, http://www.porinpuuvilla.fi (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1898
http://fi.wikipedia.org/wiki/1974
http://fi.wikipedia.org/wiki/Puuvilla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_yliopistokeskus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kauppakeskus_Puuvilla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_Puuvilla#cite_note-3
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtakunnallisesti_merkitt%C3%A4v%C3%A4t_rakennetut_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6t_Suomessa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtakunnallisesti_merkitt%C3%A4v%C3%A4t_rakennetut_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6t_Suomessa
http://www.porinpuuvilla.fi/
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TAITEESEEN KIETOUTUNEENA  

Saksan Kasselissa opintomatkalla nykytaiteen näyttely Documnenta13:ssa46 ollessani 

yksi vaikuttavimmista asioista itselleni oli arjen ja taiteen välin hämärtyminen. 

Kasselin47 kaupunki kietoutui taiteeseen kokonaisvaltaisesti. Museot, galleriat ja 

kaikenlaiset rakennukset olivat taiteen käytössä samoin kuin puistoalueet, metsiköt, 

kadut ja kaupat. Mutta miten taide kohtasi Kasselissa tavallisen asukkaan? Ajoiko taide 

mahdollisesti asukkaita pois kaupungista taideturistien tieltä vai tuliko taide osaksi 

arkea? Luulen, että taiteen kohtaamista oli vaikea välttää, jos oli kaupungissa. 

Kaikkialla ympäröivä ja vastaantuleva taide veti imuun ja monta kertaa sai miettiä, että 

olikohan tuo taideteos vai ei. Matkustimme kaupunkiin varta vasten katsomaan 

taidetta, joten itselleni Kassel ja Documenta olivat näyttelykokemuksia arkikokemusten 

sijaan. Näyttely avasi katsomaan kaikkea uusin silmin ja pohtimaan teoksellisuuden 

kysymystä ja vastauksen merkitystä. Onko tämä kivi ”kivi” vai taidetta? Kiveä voi 

ihmetellä. Kivet ovat tuttuja ja tutkittuja, kosketeltuja, katseltuja, jokapäiväisiä 

kohteita. Kiviä löytyy kodeista pihalta ja matkoilta kerättyinä. Kivet ovat usein läsnä 

myös hiekoituksena kaduilla, hiekkalaatikolla, kengän pohjassa ja sukassa. Kun kiveä 

tarkastellaan tietynlaisesta pisteestä käsin, kivi yksilöityy, eriytyy. Tarkastelukulma voi 

olla esimerkiksi taiteen konteksti. Kivestä tulee tietty, sille syntyy oma merkityksensä ja 

historiansa, joka nivoutuu tähän päivään. Ohjaaja, kirjailija ja teatteritaiteen 

kunniatohtori Jouko Turkka piti ”Tunnistan leijonan – Jouko Turkan löytämät 

kiviveistokset” -näyttelyn, Helsingissä Kuva/Tilassa tammi-helmikuussa 2014. En itse 

nähnyt näyttelyä, mutta luin muutaman siitä kirjoitetun tekstin  

                                                           
46 Documenta on laaja nykytaiteen näyttely, joka järjestetään viiden vuoden välein sadan päivän ajaksi 
Kasselin kaupungissa Saksan keskiosassa. Kasselin documentaa pidetään Venetsian biennaalin ohella 
eräänä merkittävimmistä kuvataiteen kansainvälisistä tapahtumista ja sitä on järjestetty vuodesta 1955. 
Seuraava näyttely, documenta 14 järjestetään Kasselissa 10.6. -17.9.2017. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Documenta, http://d14.documenta.de/en/ (Käyty viimeksi 24.3.2014)  

47 Kassel on kaupunki, joka sijaitsee Fuldajoen rannikolla, pohjoisessa Hessenissä, Saksassa. Kaupungin 
pinta-ala on 106,77 km², siellä on 190 765 asukasta (v. 2011). Kassel mainittiin ensimmäistä kertaa 
virallisesti vuonna 913, jolloin siitä käytettiin nimeä Chasella. Kaupunginoikeudet Kassel sai viimeistään 
vuonna 1189. Kasselissa valmistettiin lentokoneita ja tankkeja, ja sen takia sitä pommitettiin rajusti 
Toisen maailmansodan aikana jolloin 90 % kaupungin keskustasta tuhoutui. Kasselin pommituksessa 
vuonna 1943 10 000 ihmistä kuoli ja 150 000 jäi kodittomiksi. Kaupungin keskusta rakennettiin lähes 
kokonaan uudelleen 1950-luvulla. Rakennukset tehtiin kuitenkin nykyaikaisella tyylillä, eikä useimmista 
sodan aikana tuhoutuneista rakennuksista tehty entisenlaisia. Saksan ensimmäinen observatorio (avattu 
1558) sijaitsee Kasselissa. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kassel (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Nykytaide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kassel
http://fi.wikipedia.org/wiki/Venetsian_biennaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvataide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Documenta
http://d14.documenta.de/en/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fulda
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hessen
http://fi.wikipedia.org/wiki/913
http://fi.wikipedia.org/wiki/1189
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/1943
http://fi.wikipedia.org/wiki/1950-luku
http://fi.wikipedia.org/wiki/1558
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kassel


 
 
 

31 
 

Varjoja piirtäessäni satoi. Kiertelin samaa aluetta eri puolilta. Paikka ja varjot tulivat 

tutuksi siltä alueelta. Toiselta suunnalta katsottuna varjot hävisivät, toisesta kohdasta 

katsottuna tuli uusia varjoja esiin. Tekemäni viivat hävisivät nopeasti näköpiiristä. 

Mutta varjon suuntaan kulkiessa ne tulivat taas näkyviin. Tein varjot jotenkin 

näkyväksi. ”Ehkä viivat näkyvät vielä huomennakin.” - ajattelin. Huomenna päivällä 

varjoja ei ole. On vain minun viivoitukseni varjoista. Vartija kävi autolla katsomassa ja 

kysymässä mitä teen. Kerroin ja jatkoin. Syntyikö teos? Teos on kohdattavissa sitä 

kulkiessa, viivoja seuratessa. Kokemus tulee päivällä viivoista ja jäljistä, 

muodostuneesta reitistä. Kulkija, kokija tekee viivat teokseksi. Ilman teoksessa 

kulkemista viivat jäävät viivoiksi maahan. Miltä viivat mahtavat näyttää päivällä ilman 

varjoja, entä kuivalla maalla? Voivatko viivat olla itsessään teos? Miltä viivasto näyttää 

päivällä? Syntyi varjojen ja minun yhteispiirustus.  

Seuraavana päivänä 13.4.2012  

Aamulla satoi ja menin varjopaikkaan.  Ei ollut montaa viivaa jäljellä. Ei siis mitään 

mihin osallistua, mitä pitkin kulkea. Kuljin aluetta läpi ja jäljellä olivat ne viivat, missä ei 

kukaan ollut kulkenut, missä autot eivät olleet kulkeneet. Sehän oli parkkipaikka, ei 

siellä kävellä. Tila ei ole jalankulkijoille paitsi yöllä. Unohdin yöllä kulkiessani autot. 

Autojen alla saattoi olla joitain viivoja sateelta suojassa. Osallistavaksi tarkoitetusta 

teoksesta tuli selitettävä, kadonnut teos. Teos ei välittynyt kokonaan edes tekijälleen. 

Kokemus varjojen etsimisestä ja niillä kokemisesta sen sijaan jäi. Valon ja varjojen 

viivojen vuoropuhelu loppui lyhyeen, sade ja autot tulivat väliin. En nähnyt itsekään 

kokonaisuutta, mutta koin sen, toiseen kertaan siis. 
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(nettikirjoituksia, taide-lehti 48). Näyttelyssä oli esillä Turkan omalta pihaltaan 

Pirkkalasta kaivamia kiviä, joita hän näyttelyssä olevassa videoteoksessa kuvaili 

erilaisiksi eläin- ja ihmishahmoiksi. Mielestäni oli mahtava ajatus, että Turkalla on 

pihamaallaan moinen kivikokoelma. Toissijaiseksi jäi se, mahtoivatko kivet todella 

näyttää kuvailluilta hahmoilta tai mistä muodot olivat peräisin. Ne olivat Turkalle tosia. 

En tiedä mikä näyttelyn perimmäinen tarkoitus oli, mutta aloin pohtimaan ihmettelyn 

merkitystä elämässä ja sen nykyistä vähyyttä. Eikö aikuisilla ole aikaa ihmettelylle? 

Lapset ihmettelevät jatkuvasti ja kaikkea ja itse ainakin ihastelen heidän ihmettelyään. 

Lapset eivät edes ajattele ihmettelevänsä. Miksi aikuisen mielen jyrää niin vahvasti 

tieto? Ei koeta eikä katsota, vain tiedetään. Oli kivien katsomisen kohdalla kyse 

mielikuvituksen rikkaudesta tai mistä tahansa niin ainakin se herätti minulle palon 

ihmettelyyn ja sen vaalimiseen, kokonaisvaltaiseen kokemiseen.  

Juha Himangan kirjan ”Se ei sittenkään pyöri” aloituksessa laulajatar Aretha Franklinilta 

kysyttiin mikä on soulin sydän. Hän oli tarvinnut aikaa pohtia vastausta ja pyytänyt 

palaamaan kysymykseen myöhemmin haastattelussa. Kun kysymykseen myöhemmin 

palattiin, Franklin vastasi, että soul lauletaan. Vastaus perustui laulajan omaan 

kokemukseen siitä, että toiminnan eli laulamisen kautta soul tunnetaan, koetaan. Yhtä 

hyvin hän olisi voinut vastata, että soul on tietynlainen musiikin tyylilaji. Kuitenkin soul 

todellistui hänelle juuri laulettaessa.49. Samaan tapaan kivet todellistuvat Turkalle 

erilaisina hahmoina eivätkä esimerkiksi erikokoisina graniitin kappaleina. Maailmaa 

tutkittaessa sekä yleisen tiedon että oman kokemuksen piirissä on hyvä muistaa, että 

jokainen voi olla oman hiekkalaatikkonsa tai rajattoman maailman sankari, seikkailija ja 

löytöretkeilijä. 

 

 

 

                                                           
48 http://alastonkriitikko.blogspot.fi/2014/01/julkaistua-497-nayttelykuvia-895-kuka.html,       
http://yksityistakirjeenvaihtoani.blogspot.fi/2014/01/kaksi-mielipidetta-jouko-turkan.html (Käyty 
viimeksi 25.3.214), Pallasmaa, Ullamaria (2014), ”Äijä pusikossa”, Taide-lehti 1/2014, 54 -55. 

 

49 Himanka, Juha (2002), Se ei sittenkään pyöri, 9-13. 

http://alastonkriitikko.blogspot.fi/2014/01/julkaistua-497-nayttelykuvia-895-kuka.html
http://yksityistakirjeenvaihtoani.blogspot.fi/2014/01/kaksi-mielipidetta-jouko-turkan.html
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IHMETTELY, KUVITTELU, MIELIKUVITUS, LEIKKI. 

Olen ajatellut, että meitä on perheessämme kolme (lähes 4). Lapsen kavereita ovat 

kuitenkin myös kaikki lelut, joten asukasmäärä sekä roolit kodissamme vaihtuvat 

päivittäin. Miten todellisuus, jolla tarkoitan aikuisen käsittämää todellisuutta, kohtaa 

todellisuuden, joka on kuvittelussa ja leikissä? Maailma hahmottuu ja siihen tutustuu 

tutussa ympäristössä. Kuvittelu on oma todellisuutensa. Miten meiltä pääsee ulos, 

vaikka tiedetään missä ovi on? Mitä huoneita kodissamme on? Metsät, vuoret, vedet, 

luolat, muumilaaksot ja satujen paikat täältä jo löytyvätkin. Samoin kuin ravintolat, 

kaupat, uimahalli, kirjasto. Mieleeni muistuu televisiomainos jonkun vuoden takaa, 

jossa mummo istuu tietokoneella ja puhuu puhelimessa, että tänään menenkin toiselle 

puolelle maapalloa. Internet tarjoaa kuvittelua ja leikkiä, tottakin. Samaa on tarjonnut 

aina kirjat, kuvat, musiikki ja elokuvat. Internet perustuu hyvin pitkälle katsomiseen. 

Minkälaisia kuvittelukokemuksia netti tarjoaa sokealle? Kokeminen ympäristössä vie 

minut usein ihmettelyn kautta kuviteltuun ja leikin maailmaan ja joskus sinne 

uppoutuu. Taiteelliset ideat saavat lähtönsä arkisista kokemuksista, joissa koen jotain 

erityistä. Mielikuvitus voimistaa kokemusta tai jatkaa sitä. Ajatukset yhdistyvät 

kuvitellun ja toden välissä. Voisi sanoa, että tapani toimia taiteilijana on kokea, 

kuvitella ja leikkiä. Kukin tavallaan hiekkalaatikollaan, leikkikentällään. Kaivan kuopan 

vaikka Kiinaan. Kuinka vähän leikkiin tarvitaan ja mitä sen kautta voi kokea? 

Maailmassa olo on myös välissä ja välillä oloa. Miltä mahtaisikaan näyttää maisema 

ihan vain ihmetellen, ei tietäen, tiedostaen? Muuttuvalta ainakin 
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TAIDE ARJESSA, ARKI TAITEESSA    

Olen huomannut, että kotien seinältä löytyy usein joko asetelma- tai 

maisemamaalauksia, jotka ovat asukkaan, sukulaisen tai paikallisen taitelijan 

tuotantoa. Taidetta on saatettu myös periä tai sitä on kerätty itse. Kohtaamme siis 

taidetta usein päivittäin samoin kuin kohtaamme suomalaista designia juodessamme 

aamukahvia muumimukista tulppaanikimpun kukoistaessa Aalto-maljakossa. Tällöin en 

kuitenkaan puhuisi arkisesta taidekokemuksesta vaan ehkä taide-elementtien 

arkisuudesta.  

Lähestyn taiteen koettavuutta arjessa niin, että taide on enemmän tavattavissa, 

kohdattavissa sattumalta ilman, että tarvitsee erikseen olla taiteen tekijä, ystävä, 

asiantuntija. Taide on arjessa ihmisten parissa, ulkona, kaduilla, kaupungilla ja 

kodeissa. Taide tulee arjessa vastaan ja kokijana oleminen riittää. Taiteen vaihtuvuus ja 

sen tilapäisyys tuo arkeen myös kaivattua piristystä ja laajentaa käsitystä taiteen 

rikkaudesta ja monimuotoisuudesta. Hetkellinen ja vaihtuva taide on myös hyvä 

vaihtoehtoinen tarkastelupinta ikuisia monumentteja vastaan. Taide voi olla liikkeessä 

ja muutoksessa, se voi kävellä vastaan ja olla vuorovaikutteista. Taide on koettavissa ja 

sen jälkeen kokemus muistona meissä.  1950-luvun lopulta asti taide on enenevässä 

määrin jalkautunut arkeen, tullut seiniltä kaduille ihmisten pariin. Kansainväliset 

situationistit oli ryhmittymä, joka ajatteli, että oli poliittinen teko tehdä taidetta. He 

uskoivat myös, että taiteellinen puuttuminen ihmisten jokapäiväiseen elämänpiiriin 

havahduttaisi heidät näkemään, mitä ympärillä oli mikä taas johtaisi yhteiskunnan 

muuttumiseen. Samanlaisia yhtäläisyyksiä oli ajan muiden taidesuuntausten ja 

ryhmittymien kanssa, esimerkiksi Fluxus, uusrealismi, performanssitaide, beat-taide ja 

uusdada.  
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”TUKIPUU” 2012 

 

”Tartun” puunoksan varjoon ja kävelen oksiin tukien.  
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TEOKSEN SUHDE KOKEMUKSEEN JA KOKEMUKSEN ESIIN TULO TEOKSENA 

Taiteellisessa työskentelyssä jostain täytyy lähteä liikkeelle - tyhjä paperi, valkoinen 

arkki, jossa on rajat. Sisäpuolelle tulee viiva ja toinen ja kolmas. Kokemus viivasta lisää 

viivoja, jotka suhteessa toisiinsa luovat kuvan, joka muokkautuu kokemuksen aikana. 

Missä vaiheessa kokemus ja havainto muuttuvat suunnitelluksi, symboleiksi joista 

muodostuu jokin, kuva, tarina? Milloin aineesta tulee muoto? Miten viivat todellistuvat 

kuvaksi, läsnä olevaksi? Fenomenologiassa tarkastellaan ilmiöitä itseään ja tarkoitus on 

saada todellisuuden todellistuminen esiin50. Miten taideteos todellistuu, ilmentyy? 

Elämme olioiden maailmassa, jossa kaikki esineet ja taideteokset ovat olioita, vain 

ihminen ja eläimet eivät ole olioita. Mitä oliomaisuus taideteoksessa on? Onko se 

ainetta, esine? Onko videoteos olioltaan levy? Ovatko levyn sisältö ja sen välittämät 

kokemukset ja elämykset olioita? Vai tuoko teos julki jonkun muun kuin olion? Teos 

tuo näkyväksi jotain uutta. Mitä teos ilmentää?  

Ilmentääkö teos ja oliot elämää itseään, olioiden maailmaa joka on ympärillämme 

kaikkialla51? Heideggerin mukaan teoksena oleminen tarkoittaa maailman 

pystyttämistä. Teos luovuttaa teoksena avoimen tilan, pystyttää maailman ja pitää 

maailman avoinna ja kaikkien löydettävissä52. Jotta kuulisimme edes puhtaan hälyn, on 

kuunneltava abstraktisti, oltava kuuntelematta olioita53. Mikä on teoksen ja olion 

suhde aistimiseen, häiritsevätkö vai avustavatko ne toisiaan? Teos ilmentää parhaiten 

itseään paikassa mistä se on lähtöisin. Jos teos perustuu arkeen ja sen kokemiseen, 

niin miten se välitetään ja tuodaan näkyväksi? Onko koolla merkitystä, kun kokemusta 

esitetään kuvana? Ison kuvan kokeminen on ehkä helpompaa, katsoja voi astua kuvaan 

ja kuva tulee kokemukseksi. Kuvan lähtöpaikka häviää ja kuvasta tulee ympäristö54.  

  

                                                           
50 Himanka (2002), 143. 

51 Heidegger, Martin (1998), Taideteoksen alkuperä, 15 -18. 

52 Ibid., 44 -45. 

53 Ibid., 23. 

54 Timo Jokelaisen artikkeli (2004): Heijastuksia arkkitehtuurista, 174. 
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Varjot maassa ja puissa, taivas yhdistyy ja rajat hälvenee. Kaupungin valaistus ja 

heiveröiset varjot, pimeys tuo luonnon lähelle, vain valo on keinotekoinen. Luonnon ja 

kaupungin välinen ristiriita. Voiko varjoja pitkin kulkea? Varjot ovat jatkuvaa teatteria, 

jossa olemme mukana joka päivä. Olemmeko kosketuksessa varjoihin ja valoon? Varjo 

näyttäytyy, mutta peittää lähteen, varjo kulkee mukana ja valo syö sen. Pimeys 

palauttaa. Mitä kosketan kun kosketan varjoa, onko kyseessä kosketuksen väli, ei suora 

mutta välillinen kosketus. Illuusion kosketus?  

 

 

 

”YÖTÄHTI” 2012 

Kotipihaan lankeava varjo, joka jatkuu mielessäni muistuttamaan tähteä. Piirrän 

tähden ääriviivat vedellä maahan. Kaupungin valaistuksessa ei näe kotipihalla kuin 

kirkkaimmat tähdet. Tähdenlennot erottuvat muutaman kilometrin päässä Porin 

keskustasta.  
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LÄHEISYYTEEN 

Havainto on kokonaisvaltaista olemista maailmassa, jossa kaikki kuuluvat yhteen: 

havainto ja havaitseminen, oleminen ja ruumis. Ruumis havaitsee, aistii ja tuntee, 

myös ilman tiedostettua havainnointia. Avoimuus maailmalle on huomaamatonta 

havainnointia. Havainto on sekä havaitsija että havainto. ”Nurkalla” teoksessa 

havaitsija ja havainto mielestäni sekoittuivat. Teoksesta tuli ”ulkopuolinen” havaitsija, 

joka ilmaisi havaintonsa videolla. ”Ulkopuolinen” havainto ei ilmaantunut havaitessa, 

työskennellessä, vaan jälkeenpäin, nauhalta katsottuna.   

Merleau-Ponty kysyy miten voi erkaantua opitusta, tiedosta ja valmiista kuvista? Miten 

voi päästä niiden toiselle puolelle, kuvien taakse ja havaita puhtaalta pöydältä? Hänen 

mukaansa emme voi palata ajassa, tiedosta emme voi luopua, mutta kokea voi aina, 

koko ruumiilla ja kaikilla aisteilla. 55. Ja lisäyksenäni voi aina ihmetellä.  ”Havainnossa 

kohdattu maailma ei ole selkeä tai vailla epämääräisyyksiä. Jokainen tehokas havainto 

rakentaa itsensä keskuksen ja etäisyyden välissä.” Merleau-Ponty jatkaa havaitsemisen 

ja maailman epämääräisyydestä.  

Hän tarkastelee Bergsonin käsitystä luonnosta, joka ei näyttäydy havaintokokemuksen 

kohteena vaan horisonttina, josta olemme jo etäällä, pohtien onko havainnon ja 

maailman suhde alkuperäinen menetetty jakamattomuus? Vai kietoutuuko luonto ja 

ympäristö kokijan, havaitsijan ympärille, lähelle. 56. Ajattelen, että tarkoituksena siis 

voisikin olla vain pääsy läheisyyteen, kosketuksiin kokemisen, olemisen ja tekemisen 

äärille. Pääsy läsnäoloon, jonka voimme kokea kaikin aistein. Kaukoympäristö eli 

maisema, josta olemme jo etäällä, on vain silmin havaittavissa, lähiö eli lähiympäristö 

on aistittavissa kaikilla aisteilla57. ”Merleau-Ponty kuvaa tätä havainnon ja maailman 

välistä suhdetta ”alkuperäiseksi” menetetyksi jakamattomuudeksi.” Hiljaisuus, 

äänettömyys tai sen itselleen tunnistettavuus tähdentää havaitsemisen 

huomaamattomuutta. Havaitseminen ei tunnista itseään havaitsemisessa58. 

                                                           
55 Johansson, Hanna (2005), Maataidetta jäljittämässä, 194 -195. 

56 Ibid., 195 -196.  

57
 Pauli Tapani Karjalaisen artikkeli (2004): Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiasta geobiografiaan, 50 -

51. 

58
 Johansson (2005), 196. 
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”NURKALLA” 2013  

Kuvasin taidekoulun nurkalla59. Kuvasin paikkaa ympäri. Olen siellä ollut monesti ja 

katsellut, kokenut ja kuvannutkin. Tavallaan ajattelin, että tunnustelen kohdetta, 

paikkaa nurkan takana. Mutta ehkä enemmän tutustuin kohteeseen, paikkaan nurkan 

takana. En tiennyt mitä se antaa. Määräsin paikan itse ennalta, mutta kohde oli avoin. 

Kuvasin nurkalla ympäri. Kuvasin lasilevyn läpi katsoen. Lasilevy heijasteli puita, 

taivasta, minua, kameraa. En nähnyt kaikkea kuvatessa, aurinko paistoi kirkkaasti ja 

heijasteli. Syntyi kokemus nurkalla pyörimisestä. Näin paikan monen läpi ja kautta ja 

silti en myöskään nähnyt. Olin välineiden, kameran, lasilevyn, öljyn, maalauksen, 

väleissä. 

  

                                                           
59

 Porin taidekoulun nurkalla osoitteessa Gallen-kallelan katu 10, 28100 Pori. 
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Ehkä havaintoon liittyy jotain salaperäistä yhteyttä olemiseen, olemiseen jossain 

paikassa. Havainto, kuva, kokemus ja kokeilut paikassa ovat itselle luontevat maailman 

hahmottamisen tapa, väline hahmottamiseen. Hahmottuuko maailma esiin 

kokemuksessa ja kokemus kuvassa? Vai hahmotteleeko maailma meidät? 

 

AISTIMELLINEN HAVAINTOKOKEMINEN 

Parhaiten näkee lähelle ja parhaiten tuntee koskemalla, tunnustelemalla, 

kosketusetäisyydellä. Jos yhden tai useamman aistin heikentää niin toiset aistit 

voimistuvat. Pääseekö tällöin lähemmäksi kokonaisvaltaista havaintoa, kokemista ja 

läsnäoloa? Mitä moniaistisempi kokemus on sitä hankalammalta sitä on mielestäni 

sanallistaa. Mielestäni tämä johtuu siitä, että kokemus tulee minuun, painautuu ihoon 

ja tunteeseen.” ”Pimeistä kuvia” piirtäessä moniaistisuus korostui. Piirsin tutussa 

ympäristössä Käkisalmen mökillä Päijänteellä eri vuorokauden aikoina, päivän 

hämärtyessä illaksi, hämärässä ja pimeässä. Nautin ympäröivästä rauhallisuudesta. 

Pikku hiljaa tuleva pimeys kietoutui minut ympäristöön, verhosi kuin pehmeä sumu. 

Näkö heikkeni, liikkeen tuntu otti tilaa. Käden ja kynän liike paperilla yhdistyi 

ympäröiviin liikkeisiin, oksat heiluivat tuulessa, joskus auto ajoi yläpuolella menevän 

sillan yli, vesi lainehti. Samoin piirtämisen äänet yhdistyivät yön ääniin, pieniin 

liikkeisiin ja rasahduksiin. Myös etäisyydet ja suunnat muuttuivat.  

Piirtäminen on aktiivista toimintaa, johon liittyy paljon tiedostamatonta. Nautin 

syntyvästä viivasta ja käteni ja ruumiini liikkeestä piirtäessä. Valoisassa piirtäessä on se 

ero, että jokaista viivan vetoa ei tiedosta. Itselleni piirtäminen ei ole koskaan ollut 

kurinalaista ja tarkoin rajattua toimintaa, mutta näkeminen lisää piirtämisen hallintaa. 

Piirränpä valoisassa tai pimeässä olen samanaikaisesti sekä läsnä piirtämisessä että 

liikkeellä maisemassa jota piirrän.  Näkemätön maisema tuntuu ja kietoutuu minuun ja 

välittyy kuvaan. Onko syntyvä kuva silloin mielikuva paikasta vai kokemus?  Tutut 

maisemat ovat usein jo juurtuneet itseen. Oli ympäristö tuttua tai vierasta, tuntu 

poukkoilee abstraktin ja konkreettisen rajan molemmin puolin. Tutussa paikassa 

rentoutuminen ja rauhoittuminen ovat varmasti helpompaa kuin vieraassa paikassa.  
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paikka näyttäytyi näiden välien kautta uutena. Itse asiassa kamera ja kuvaus, 

dokumentointi, teki kokemuksesta välineellisen. Ilman kameraa olisin nähnyt paikan. 

Nyt paikka näyttäytyikin minulle vasta dokumentaation kautta. On vaikea erotella, mitä 

näin paikalla ja mitä kuvatussa. Oikeastaan tämä sekoittuminen on kiinnostavinta. 

Mikä on kohde, maailma ja ympäristö? Vaikka keskityin katsomaan paikkaa, sain 

kokemuksen katseen ja paikkojen väleistä. Tilallisuus ja esittämisen ongelmat nousivat 

myös esiin. Minkä kuvan paikka antaa? Maalaan vedellä kuvaa paikasta. Jälki on 

näkyvissä hetken ja häviää sitten. Miten paikka tekee kuvan ja minkälainen kuva on? 

Minne paikan jäljet jää? Kokemus on yksi paikan kuva minulle. Kokemuksessa paikan 

jättämät jäljet ja minun jättämät jäljet yhdistyvät. Mitä välille tulevat peittävät ja 

tuovat esiin? Mitä näen, kun kuvaan koko ajan, aurinko paistaa ja häikäisee? 

Jälkeenpäin näin toisen kuvan videolta. Miten paikka muille näyttäytyy? 
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Minä, toiset ja maailma elämme jatkuvassa punoksessa, jossa tunteva ja näkevä 

vuorottelevat. Näen ja tulen näkyväksi, kosketan ja tulen kosketetuksi, ja näin syntyy 

kokemisen risteyskohta, kiasma.60.Merleau-Pontyn ajattelun mukaan silmä näkee 

maailman ja sen mikä siitä puuttuu. Silmä on liikkuva väline, joka keksii itse omat 

tavoitteensa. Piirtäessä puuttuva ilmaantuu kuvaan, tulee näkyväksi. Kuvitteellinen 

maailma on paljon lähempänä ja paljon kauempana kuin todellinen maailma, se on 

lähempänä koska se on ruumiissani.61. Kuinka suuri merkitys silmällä ja näöllä on 

Merleau-Pontylle, jos ajatellaan, että näkö ja nähty on ruumiissamme? Eikö silloin 

silmät kiinni ”näe” yhtälailla todellisuuden? Merleau-Pontyn mukaan näkeminen 

edellyttää vastavuoroisen suhteen, jossa näkevä ja näkymätön, ruumis ja maailma, 

yhteen kietoutuvat, menevät ristiin. Kahden välillä tapahtuu eräänlainen kohtaaminen, 

kiasma, jota ei voi olla ilman toista.62. Merleau-Pontyn esimerkki punoksesta syntyy, 

kun tarttuu kädellä toista kättä, jolloin tuntee itsessään mitä on olla kosketettu ja mitä 

on koskettaminen. Maailma on kiasmaattisten suhteiden vyyhti ja Merleau-Ponty 

yrittää antaa kokemuksellisen aavistuksen siitä mitä tämä ruumiillinen 

maailmassaoleminen on.63. 

Haju ja maku sekoittuvat myös usein näkemiseen. Kaakaon tuoksu on huumaava, maku 

sen sijaan ei. Maistamme ja syömme silmillämme ja nenällämme. Mieleeni tulevat 

muistot, kun silmät sulkee ja haistelee. Hajut ja tuoksut ovat ehkä varhaisimpia 

muistojamme. Muistoja ajalta, jolloin niitä ei ole vielä osannut nimetä, mutta on 

aistinut ne vahvasti. Hajut ja maut palauttavat usein muistoja, joita ei tiennyt 

muistavansa ennen uudelleen aistimista. Hajuaistillani olen huomannut usein 

vuodenaikojen vaihtumisen. Keväällä haistan maan läheisyyden, heräämisen ja 

puhkeamisen tuoksun ja kesällä kukkivan ja kasvavan loiston tuoksun. Syksyssä on 

kaiken peittelevä jäähyväistuoksu ja talvessa raikkaan puhdistava tuoksun. 

Maantieteilijä Yi-Fu Tuanin mukaan juuri tuoksut  

                                                           
60

 Hyvönen (2004): Kokemisen ja tietämisen välissä, 79 -80.  

61
 Merleau-Ponty (2006), 22 -25. 

62
 Hacklin, Hotanen, Yli-Tepsa (Julkaistu 28.9.2011), Merleau-Ponty, Maurice. 

http://filosofia.fi/node/5915 (Käyty viimeksi 5.3.2014) 

 

63
 Hyvönen (2004): Kokemisen ja tietämisen välissä, 80. 

http://filosofia.fi/node/5915
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”PIMEÄT KUVAT64” 2012   

Piirtäessä olen pimeässä maisemassa, en näe kunnolla paikkaa, enkä sitä mitä piirrän. 

Näen vain joitain valöörejä. Olen ja koen maiseman. Kokemus on kokonaisvaltainen. 

Kokemus on piirustus. Onko piirustus maisema vai mielikuva? 

Hassua ajatella nyt, että jälkeenpäin huomasin olevani näkemättä. Pimeys tiivisti 

maiseman lähemmäksi minua ja tunsin sen lähempänä. Kuulo herkisti kaukaisemman 

ympäristön ääninä. Oleminen jäi abstraktimmaksi ja maisema piirtyi minuun. Pimeässä 

piirtäminen ei toimi kaupungissa, jossa on liikaa valoja ja jonka pimeisiin paikkoihin ei 

ole halua mennä yöllä yksin. Hyvässä pimeässä voi oikeasti piirtää väreillä, eikä nähdä 

niitä. Kuvan näkee taas valossa. Minua kiinnostaa lopputuloskin, vaikka tilanteessa 

oleminen ja näkemättömyys, paikkaan ja pimeyteen heittäytyminen lähtökohtina 

ovatkin.  

                                                           
64

 Kuvaus: Sirkku Palokangas 
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vaikuttavat meihin syvemmällä tasolla kuin äänet tai visuaalisesti havaitut 

ominaisuudet. Tuoksut ovat todellinen muistojemme koti, kokemus, joka on suurelta 

osalta jäänyt tulkitsemattomaksi ja kehittymättömäksi.65. 

Olimme kerran mieheni kanssa kuuntelukävelyllä. Kävelyllä ei puhuttu mitään, mieheni 

kuljetti minua ja minä koin ja kuuntelin silmät kiinni. Kokemus oli hyvin fyysinen ja 

yllättäen visuaalinenkin. Näön karsiminen korosti muilla aisteilla kokemista. Tunnistin 

kuljetun reitin, mutta tietoisuus paikasta menetti nopeasti merkityksensä, olin muualla 

ja kuitenkin tutussa. Tunnistin rakennuksia, mutta ne saivat uuden muodon, en nähnyt 

mitään ja näin värejä. Tunsin ympäröivän ja ohikulkijat, etäisyydet ja läheisyydet. 

Tunsin ihmisen vierelläni. Olin yhteydessä läheisyyteen ja ympäristöön, samaa liikettä. 

Pyrkimys läsnäoloon on pyrkimys kokemukseen. Havainnot ja kokemukset rakentavat 

kokonaisuutta, joka on samanaikaisesti epämääräisen kiinnittävä, hajottava ja koossa 

pitävä. Joskus puoliunessa kuulee puhetta, mutta ei ymmärrä kuulemaansa, ei 

ymmärrä kieltä, kuulee vain. Kieli kuulostaa hienolta ja oudolta, joka nopeasti muuttuu 

ymmärretyksi, eikä kuule enää ääntä, sointia, vain sanoja ja sisällön sekä äänen 

lähteen. Ääni häviää tietoisuudelle. Kuusamossa, Käylässä ollessani kuulin äänen, joka 

oli tasaista ja pehmeää, aluksi hieman yksitoikkoiselta kuulostavaa, mutta hetken 

päästä todella moniäänistä herkkää sointia. Ääni verhoutui ympärille, lähestyi, 

laskeutui ja voimistui. Vasta sateen kastellessa tiesin sen olleen sateen ääni. Ääni oli 

kaunis ja lähenevä, sitä on vaikea kuvailla. Ääni on piirtynyt enemmän kokemukseksi 

siihen paikkaan, jossa olin. Tämänlaiset ennalta tietämättömät äänet jäävät hyvin 

muistiin. Ne rakentavat kokemusta paikasta, jossa ne kuullaan. Onko se puhdasta 

kokemuksellista kuulemista? Porin viidennessä kaupunginosassa, ”Viikkarissa”, jossa 

asumme, voi kuulla alueen omaa äänimaisemaa öisin kun on hiljaista. Ehkä äänet 

heijastuvat joidenkin rakennusten seinistä, ainakin kaukaiset liikennevalot ovat 

erotettavissa. Jostain syystä on selvitettävä äänen lähde pelkän kuuntelemisen sijaan. 
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 Forss (2007), 94. 
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TOISTO, TUTTUUS JA MUUTOS  

Taas. Uudestaan. Toisto on sama uudestaan. Toisto on tuttua arkipäivän toiminnassa. 

Toimimme arkipäivässä kuten tavallisesti, as usual, niin kuin normaalisti. Käytämme 

sellaisia ilmaisuja kuin ”normaalisti syömme päivällisen kotona kello viisi” tai 

”normaalisti nukkuisin tähän aikaan”. Normaalius viittaa arkiseen toistoon 

luonnollisena. Toistossa maailma tulee tutuksi.66. Toistuvaan tapaan ei aina kiinnitä 

huomiota, mutta tavasta tulee rutiini67. Jokainen toisto ei kuitenkaan ole sama vaan 

aina eri. Vai onko toisto sama ja kokemus eri?  

 Sydämenlyönnit ovat automaattisesti toistuvia samoin kuin hengityskin. Toisto on 

sama lyönti ja ilman edestakainen liike hengityksessä. Lyönnillä ja liikkeellä on 

kuitenkin luonne, joka toistossa on muutoksessa. Sydämensyke voi olla hidas tai 

nopea, tasainen tai häiriintynyt. Hengitys niin ikään voi olla pinnallista tai syvää, 

kiihtynyttä tai rauhallista, hengästynyttä, pidättyväistä. Hengitys kertoo hengittäjän 

henkisestä ja fyysisestä tilasta. Sydämenlyöntejä ja hengitystä voi pohtia samoin kuin 

arkea ja joka päivää68. Sydämenlyöntiin emme juurikaan voi vaikuttaa, terveellisiä 

elintapoja lukuun ottamatta. Hengitykseen taas voimme vaikuttaa hyvinkin paljon ja 

jopa harjoittaa sitä. Erilaisia hengitystapoja on useita ja tavat vaihtelevat tarkoituksen 

mukaan, esimerkiksi joogassa, puhallinsoitossa ja synnyttäessä hengitetään eri tavoin. 

Myös unen vaiheissa on erilaisia hengityksiä. Hengityksellä voi parantaa keskittymistä 

ja sen avulla voi myös rauhoittua, hengittäminen voi näin olla myös mielen hallintaa. 

Hengitys on kokemuksellista, koettavissa ja jaettavissa. Olen huomannut miten oma 

lapsi jakaa saman hengitysrytmin esimerkiksi nukahtamistilanteissa. Oman 

hengitykseni rytmillä voin auttaa lasta rauhoittumaan, löytämään oman hengityksensä 

tavan ja samalla auttaa häntä nukahtamaan. Lapsi nukahtaa parhaiten ja nopeimmin 

samassa hengityksessä, samassa rytmissä toisen kanssa, kuten vanhempansakin.  

                                                           
66 Reijo Kupiainen (2005), Mediakasvatuksen eetos: fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen 
etiikasta, väitöskirja, 56. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20111121005 

67 rutiini on tottumuksen avulla saavutettu taitavuus ja tottumus. http://www.suomisanakirja.fi/rutiini. 
Rutiini on sitrusflavonoidi, ja sillä on lääketieteellisesti hyödyllisiä ominaisuuksia antioksidanttina sekä 
metallien kelatoijana. http://fi.wikipedia.org/wiki/Rutiini. Rutiini on bioflavonoidi, jonka parantaa 
verenkiertoa ja ehkäisee verenkierron ongelmia kuten peräpukamia ja suonikohjuja. 
http://www.flavonoidi.com/rutiini. (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

68 Arjesta ja joka päivästä sivuilla 10 ja 11. 

http://www.suomisanakirja.fi/rutiini
http://fi.wikipedia.org/wiki/Metalli
http://www.flavonoidi.com/rutiini
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”SILMÄT KIINNI MAALAUS69” 2012 

Maarit Hedman on näkövammainen taidemaalari. Sain osallistua hänen luennolleen ja 

työpajaansa ”Sisäinen värikokemus - Kuinka kokea värejä ilman visuaalista havaintoa” 

vuonna 2011 70. Hän puhui luennolla koskettamisen merkityksestä ja koskemalla 

näkemisestä. Työpajassa maalattiin sormin silmät sidottuina. Tutustuimme ensin 

maaleihin ja yritimme muistaa niiden sijainnit pöydällä. Kun silmät olivat sidotut, hän 

toi kaikkien nenän alle haisteltavaksi tuoksun. Tuoksu oli eukalyptuksen tuoksu ja minä 

lähdin matkalle: mummon luokse Savonlinnaan, mummon ja eukalyptus-pastillien 

luokse (valkopunainen rasia pienellä vihreällä merkillä). Maarit kumautti pehmeän 

äänen soittimesta, joka myöhemmin nähtynä muistutti metallista kulhoa sauvalla. Ääni 

jatkoi matkaani mummon luona Savonlinnassa Kirkkokadulla. Nousin kirkon mäelle, 

korkealle, korkealle ja katselin. Oli kesä.  

Maalauskokemus oli voimakas ja intensiivinen. 
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 Kuva: Niko Palokangas 

70
 Luento ja työpaja vauvojen värikylpy- täydennyskoulutuksessa vuonna 2011 Porissa. 



 
 
 

48 
 

Toistossa on läsnä tuttuus. ”Osaan tämän vaikka silmät kiinni” tarkoittaa, että olen 

tullut tutuksi tavassa toistojen takia. ”Tunnen tämän polun ja olen juuri tässä kohdassa 

nyt.” Olen läsnä tutussa. Joskus vasta tutun muutoksiin kiinnittää huomiota, jolloin voi 

löytyä myös uusi näkökulma toistoon. Automaattinen toistuva tiedostamaton tapa 

tulee tiedostetuksi kokemukseksi ja toistoon tutustuu paremmin. Fenomenologinen 

tosiasia on, että odottamaton saa ympäristön näkymään71. Ajattelen, että jatkuvat 

muutokset olisivat kuitenkin raskas ympäristö elää. Koskaan ei tietäisi, minkälaiseen 

ympäristöön herää aamulla. Ihminen tarvitsee tuttuutta. Ilman tuttuutta on vaikeampi 

harhailla ajatuksissaan tiedostamatta. Tavat ja tottumukset antavat levon 

selviytymiseen, hengähdyksen, hetken. Toistojen muutoksissa minua kiehtoo leikki 

rutiineissa. Varioin toistoa ja leikin sillä72. Muutoksessa on uutuuden viehätystä, jonka 

kadottua palaan usein vanhaan tapaan tai jatkan uudella tavalla. Toistojen ja tapojen 

muutos voi olla joskus hyvä ja välttämätön asia. Muokkaus, ihmettely ja leikki avaa 

hetkeksi uuden ja muutokseen on aina mahdollisuus. Leikkiä voi yksitoikkoisuutta ja 

tylsyyttä vastaan. Muuttuuko toisto vai ainoastaan kokemus toistosta? Mitä toistossa, 

samassa tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun mitään ei tapahdukaan? Bruce Naumanin vide-

oteoksessa “Walking in an Exaggerated Manner around the Perimeter of a Square” 

(vuodelta 1967-68, kesto 10 min.)73 taiteilija kävelee liioitellulla tyylillä ympäri 

työhuoneen lattiaan piirrettyä neliötä. Neliökierroksen kuljettuaan hän peruuttaa 

takaisin. Tempo on hidas ja kaitafilmin hurina on videon äänimaisemana.  
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 Karjalainen (2004): Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiasta geobiografiaan, 54.  

haapala95,11 ja 1998, 123?? 

72
 Katso teos ”Postinhakuja”, 49. 

73
 Bruce Nauman (s.1941) on yhdysvaltalainen nykytaiteilija, joka käyttää teoksissaan esimerkiksi video- 

ja valokuvaa sekä neonvaloja. Nauman tunnetaan myös kuvanveistäjänä, piirtäjänä ja 
performanssitaiteilijana. Nauman yhdistelee installaatioissaan usein monia eri medioita ja hänen 
taidettaan on hankala rajata mihinkään tiettyyn virtaukseen, mutta hänet on liitetty minimalismiin, 
käsitetaiteeseen ja body artiin. Teoksissaan hän käsittelee esimerkiksi yhteiskuntaa, ruumiillisuutta ja 
maailmanpolitiikkaa. Varsinkin Naumanin varhaisempi materiaali sisältää sanaleikkejä ja visuaalisia 
vitsejä. Nauman esiintyy itse useissa videoteoksissaan.http://fi.wikipedia.org/wiki/Bruce_Nauman 
(Käyty viimeksi 24.3.2014) Linkki videoteokseen: https://www.youtube.com/watch?v=Qml505hxp_c 
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”POSTINHAKUJA74” 2011 -2013 

 

Hain postia eri tavoin ”Maahan ei saa koskea” -säännöllä.  

Postinhakeminen on jokapäiväinen tapa, tapa jonka jaan monien ihmisten kanssa. 

Ihmisten arjessa ja toistossa on paljon yhtäläisyyksiä. Postin hakemisen yhteydessä 

tapaan naapureitani tai postinjakajan. Nyt ajattelin tavata tavan uudella lailla. Otin 

etäisyyttä maahan ja tutustuin toisiin kulkureitteihin. Tapa tavata tapa. Posti merkitsee 

minulle vuorovaikutusta ympäristön ja ihmisten kanssa, tiedon kulkemista ja välin 

lyhentymistä. Posti siis tuo tietoa ja kuulumisia, muistuttaa yhteisöstä, jossa elän.   
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 Kuvaus: Niko Palokangas 
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Mitä Naumanin videossa75 tapahtuu tai tulee tapahtumaan? Nopeasti huomaan 

ajattelevani, että eihän tässä tapahdu mitään eikä ole varmaan tarkoituskaan. Sen 

sijaan alan miettimään miltä kävely tuntuu, miksi kävellä liioitellusti? Ilman liioittelua 

hän kävelisi ehkä liian nopeasti. Saman liikkeen toistuvana pitäminen ja saman 

tempoisuus on helpompaa liioiteltuna. Liikkeestä syntyy mukava rytmi painon 

vaihtuessa puolelta toiselle. Molemminpuolisuus on tasapainossa ja taiteilija voi 

keskittyä tuntemuksiin liikkeessä. Toistosta tulee meditatiivista. Kokemus ei välity 

katsomalla, mutta voin ymmärtää sen ja kokeilla itse. Äänimaailmasta tulee mieleen 

kello ja sen toistuva ääni. Ajattelen videokuvaa ja kuvan kelaamista, mitä Naumanille 

kävisi jos painaisi kelauksia eteen- ja taaksepäin, nopeuttaisi, pysäyttäisi, pausettaisi. 

Toistosta tulee mekaanista, ulkopuolelta ohjailtavaa toimintaa, jossa pakotan taiteilijan 

koneen osaksi. Koneena nopeus ja liike ovat vakiot. Vapauttaako mekaanisuus mielen? 

Toisto ja liike auttavat keskittymään, olemaan läsnä hetkessä. Toistumisen kautta 

tehdyt säännöt ja rajat hälvenevät ja häipyvät. Unohdat kulkevasi tietynlaisella tavalla, 

vapaudut omista rajoistasi, olet vain, joka askeleella. Läsnäolon ihmettelyä. 

                                                           
75

 Kuva: artistresearcher.wordpress.com 

http://artistresearcher.wordpress.com/2009/11/16/bruce-nauman-%E2%80%98walking-in-an-exaggerated-manner-around-the-perimeter-of-a-square%E2%80%99/


 
 
 

51 
 

 

 

”VESIMUTKITTELU76” 2012 

 

Kävelen sillan edestakaisin, vesipullot molemmissa käsissä. Pullon korkeissa on pienet 

reiät. Valutan pulloista vettä kulkiessani sillalla. Vedestä jää mutkitteleva käytävä, jota 

pitkin voi kulkea suoraan tai mutkitellen. Uusi vesireitti on hetkellinen.   
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 Kuvaus: Pia Euro 
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Ajatukset liikkuvat liikkeessä, ajattelu on liikettä joutilaisuudessa. Eroaako meditaatio 

flow-kokemuksesta?77 Molemmissa tavoitellaan tietynlaista kokemusta tai henkistä 

tilaa. Flow pohjautuu mielestäni enemmän toimintaan ja meditaatio olemiseen.  

Työhuoneella toteutettu sisäänpäin kääntynyt kokemus korostuu taiteilijan 

henkilökohtaiseksi teokseksi. Heideggerin Art and Space – artikkelin alkusanoissa 

pohditaan mitä veistos ilmentää? Ilmentääkö veistos tilaa?78. Pohdin voisiko Nauman 

vertautua videossa veistokseen? Naumanin teos välittyy muille ainoastaan 

dokumentoinnin kautta. Katsojan rooli on olla rajojen, tilan ulkopuolella ja kenties 

tarkkailla? Rajoista tulee mieleeni vankila, tila, josta ei pääse pois. Taiteilija kiertää 

huoneen rajoja kuin vangittu eläin aitauksensa reunoja. Miten vankilasta ja rajoista 

vapautuu? Työhuone on tyhjä. Pyrkiikö taiteilija vapautumaan tyhjästä? Heideggerin 

mukaan tyhjyys ei ole ei mitään. Tyhjyys ei ole puute tai heikkous. Tyhjyydessä 

oleminen on valmistautumista toiseen tilaan. Heideggerille tyhjä lasi merkitsee sitä, 

että se on vapautunut jostain.79. Mietin voiko vankilaakin ajatella valmistautumisen 

tilana kohti vapautta. Sellissä on vapautunut sellin ulkopuolisesta, on vapautunut 

rikoksen mahdollisuudesta.  
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 Meditaatio viittaa tietynlaisiin mielen harjoittamisen tapoihin tai tietoisuuden tilojen tavoitteluun, 
jossa voi olla kyse maallisesta tai uskonnollisesta harjoituksesta. Meditaatiota voi luonnehtia sisäänpäin 
kääntymiseksi. Henkilö tarkkailee omia ajatuksiaan, joka auttaa irtaantumaan subjektiivisista, 
harhaanjohtavista näkemyksistä. http://fi.wikipedia.org/wiki/Meditaatio (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

Flow (optimaalinen kokemus tai virtauskokemus) on motivaatiotutkija, professori Mihály 
Csíkszentmihályin mukaan tila, jossa tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän 
tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan 
sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Csíkszentmihályi on tutkimuksissaan todennut ihmisten olevan 
onnellisimmillaan juuri tällaisina hetkinä elämässään. http://oppiminen.yle.fi/psykologia-
ihmissuhteet/oudot-tunteet/oudot-tunteet-flow, http://fi.wikipedia.org/wiki/Flow (Käyty viimeksi 
24.3.2014) 

78
 Heidegger, Martin (2/2008), Art and space, 3 http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-

space.pdf (käyty viimeksi 24.3.2014)  

79
 Ibid., 7. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Meditaatio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Flow
http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-space.pdf
http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-space.pdf


 
 
 

53 
 

”SILTAKÄVELY” 2011 

Kävelen siltaa syksyllä edestakaisin noin tunnin ajan. Sillan eteläpäässä käyn 

kääntymässä sillan alla alikulkutunnelissa, jonka aaltokuvioiseen seinään piirrän 

liiduilla. Sillan pohjoispäässä vain käännyn ja palaan. Pysäytän tunnin aikana lähes 20 

ihmistä ja kysyn heiltä, että minne he ovat menossa? Kuinka pitkä matka heillä on? 

Mikä merkitys sillalla on heille? Kerron pysäytetyille, että en oikein tiedä minne olen 

menossa. Kysyn heiltä neuvoa kumpaan suuntaan minun täytyisi lähteä. Ympyröin 

kohtaamispaikan katuliidulla maahan. Nuolella merkitsen pysäytetyn menosuunnan. 

Nuolen pituus kertoo matkan pituuden määränpäähän. 
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Elämä on vapautumisen ja sidoksen välistä vuoropuhelua, kun toisesta vapautuu, niin 

toiseen sitoutuu. Vapautuneena on mielestäni päässyt irti rajoista. Ymmärrän rajan 

rajana tai esteenä. Jos vapaudun rajasta niin jäljelle jää visuaalisena merkkinä viiva ja 

raja kokemuksena. Heideggerin mukaan taiteen ja tilan välinen vuorovaikutus täytyy 

ajatella ulos paikankokemisesta. Taide ei käsittele tilaa vaan taide on tilan ja paikan 

ruumiillistuma, jossa tyhjyys on aloitus.80. 

 

Goethe: "It is not always necessary that what is true embody itself; it is already enough 

if spiritually it hovers about and evokes harmony, if it floats through the air like the 

solemn and friendly sound of a bell81.” 

 

  

                                                           
80

 Heidegger, Martin (2/2008), Art and space, 7, http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-
space.pdf (Käyty viimeksi 24.3.2014)  

81
 Ibid., 8.  

 

http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-space.pdf
http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/art-and-space.pdf
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MITÄ TAPAHTUU KUN MITÄÄN EI TAPAHDU? 

Päästän irti itsestäni ja laitan itseni kiinni toistoon, olen vailla suuntaa, mieltä. Olo on 

päämärätön, lyhyitä etappeja niin kuin siltakin. En ole menossa minnekään. Jätän itseni 

heitteille, mutta en ole hädässä, olen. Mitä teen, miten toimin? Sitoutan itseni 

ympäristöön, olen läsnä paikassa ja toistossa, samanaikaisesti pyrin toistoa vastaan, 

otan vuorovaikutuksen muuttuviin liikkeisiin, kanssaeläjiin, ohikulkijoihin. Kysyn 

henkilökohtaisia, kysyn neuvoa ja suuntaa, siirrän vastuuta itseltäni toisille. Yllättävän 

vähän ihmiset haluavat neuvoa ja neuvoessaankin arastelevat. He eivät halua ottaa 

minusta vastuuta. Joistakin kohtaamisista tulee yllättäen hieman surkea olo, sillä 

ihmiset tuntuvat pitävän minua yksinäisenä ja onnettomana. En tullut ajatelleeksi sitä 

etukäteen. En ole yksinäinen, olen vain päästänyt varmuudesta irti hetkeksi. Tunnin 

kuluttua olin osittain sitä mieltä, että tämä etappi on nyt nähty ja halusin kysyä 

ihmisiltä jotain muuta, mutta en tiennyt mitä. Liike on hyvästä, mutta niin on 

pysähtyminenkin. Lopettaessani olo on varma. Harmi, kun en kirjannut tarkemmin 

muistiin tuntemuksiani ja vaikutuksia seuranneeseen ajatteluun ja toimintaan.   
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VÄLISSÄ  

Toisto ei ole tiedostamaton eikä tietoinen tila, vaan jotain siinä välissä, välitila. Onko se 

näkyvää vai näkymätöntä, entä mitä jää sisäpuolen ja ulkopuolen väliin? Mikä on väli? 

Ajattelen, että väli on kahden välisyys, läheisyys esimerkiksi liikkeen ja läsnäolonvälillä. 

Toisaalta väli tarkoittaa etäisyyttä, välimatkaa, mahdottomuutta olla kosketuksissa. 

Puristuksissa on myös välissä, mutta siinä ei ole etäisyyttä vaan läheisyyttä. Onko väli 

ristiriita tai katkos, katkos aivoissa? Esimerkiksi kun kävelee kaupasta kotiin eikä perillä 

muista matkasta mitään. Matkalla on ollut ajatuksissaan vastaavalla tavalla kuin 

unessa, todellisuuksien välissä. Daniel Stern on yhdistellyt kehityspsykologisia ja 

psykoanalyyttisia tutkimusmenetelmiä. Stern on tarkastellut fenomenologisesti 

ihmisen hetki hetkeltä etenevää kokemusta. Hän lähestyy kokemusta kysymällä, mitä 

kokemuksellinen ”nyt” on? Hän haastatteli opiskelijoitaan kysymällä ”Mitä koit tänä 

aamuna aamiaisella?”. Aamiainen valikoitui, koska se oli samana toistuva, arkinen ja 

ajallisesti rajattu, yksinkertainen tapahtuma. Kertomuksiin pyrittiin saamaan 

kerronnan lisäksi mukaan haastateltavan tekemiset, ajatukset ja aistimukset (näkö, 

kuulo, tunne jne.). Lisäksi hän pyrki saamaan mukaan myös ajallisuuden ja intensiteetin 

vaihtelut sekä mieleen tulleet muistot. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kertomuksissa oli 

jatkuvuutta ja katkoksia ja monia asioita liikkeessä yhtä aikaa.  Tietoisuudessa 

(concious) oli episodeja ja aukkoja ja tietoisuuden hetket muodostuvat yhdestä tai 

useammasta tämänhetkisyydestä82 (present moment).83. Sternin amodiaalisen 

havaitsemisen ja vitaaliaffektien käsitteet liittyvät varhaisimpaan minuuden 

kehittymisen vaiheeseen. Amodaalisuus liittyy aistikokemusten kytkeytymiseen 

toisiinsa ja affektit, tunnetilat ovat jollain tavoin mukana amodiaalisessa havainnoissa. 

Stern tuo esiin erityisen affektien lajin, vitaaliaffektit, jotka ovat jatkuvasti läsnä ja 

mukana kaikissa toiminnoissa. Vitaaliaffekteja on vaikea kuvailla.  

                                                           
82

 Sternin käsite tämänhetkisyys on todella rikas ja siinä tapahtuu paljon. Tietoisuus on 
tämänhetkisyyden tunnistamisessa pääkriteeri. Tämänhetkisyydet eivät ole irrallaan muusta elämästä 
tai siihen liittymättömiä vaan niissä ilmenee ja ne tavoittavat sisäänsä yksilön tyylin, persoonallisuuden, 
valmiudet tai konfliktit – siis menneisyyden kokemuksen.  

83
 http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/rasinkangas307.htm (Käyty viimeksi 24.3.2014.) 

 

 

http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/rasinkangas307.htm
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”YÖSOITTO 184” JA ”YÖSOITTO 2” 2011 
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 Kuvaus: Niko Palokangas 
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Kuvailusanasto liitetään usein dynaamisiin ja kineettisiin ilmiöihin kuten kuohuva, 

hiljenevä, pakeneva, räjähtävä. Kuvailu tapahtuu Rechardtin huomion mukaan musiikin 

termeillä.85. 

On väli sitten tietoisuuden jaksoja ja aukkoja tai mitä tahansa on mielestäni kyse 

suhteesta, joka vallitsee välin molemmin puolin tietoisuudessa ja tiedostamattomassa. 

Välille kuuluu huomioon ottaminen ja kunnioittaminen, niin ihmisten välille kuin 

toimintaankin. Mietin mitä tietoisuuden aukko on? Merleau-Pontyn ajattelussa 

havaitun maailman oliot eivät ole välttämättä joko läsnä tai poissa. Oliot voivat olla 

myös läsnä- ja poissaolon välissä, kuten menetetty olio, esimerkiksi kuollut ystävä tai 

amputoitu raaja.86. Merleau-Ponty puhuu ”kahden väliin jäävästä” ja siitä miten 

eettinen vaatimus on toisen kohtaaminen toisena, itseen palauttamatta87. Pohdin 

tarkoittaako hän, että asiat/oliot tulisi kohdata ihmetellen, niin kuin lapsi, tieto 

unohtaen? Entä väliinjäävä, voiko muistot ja koetut hetket olla väliinjääviä samoin kuin 

menneisyys ja historia? Läsnäolo on nyt-hetki, poissaolo tulevaisuus, josta ei ole tietoa 

ja väliin jää menneisyys. 

 

PAIKKA, TILA JA TUTUSTUMINEN 

Paikka on ympäristön osa. Ajattelen paikkaa niin, että se on hahmotettu ja siitä on 

jokin käsitys. Tila tuntuu pienemmältä kuin paikka. Tila ei tarvitse konkreettisia rajoja. 

Tila voi olla hetkellinen tai se voi olla tunne, olotila, mutta se voi olla myös rajattu 

sisätila. Paikka on ennemmin ulkona, paikalla ei ole seiniä. Kenties paikka on yleinen, 

yleisesti tiedossa ja jaettavissa oleva. Paikka voi myös olla jonkun päällä tai jossain 

kohdassa. Tila on yksityinen, henkilökohtainen, tunne. Paikka on kokemus eli 

kokemuksen ja mielikuvan.  
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 Hyvönen (2004): Kokemisen ja tietämisen välissä, 80 -81, 

86
  Heinämaa, Sara (1996), Ele, tyyli ja sukupuoli, 73. 

87
 Heinämäki, Elisa, (4/1995) Mitä ei voi nähdä, Matka katseen ja kosketuksen maailmaan Maurice 

Merleleau-Pontyn ja Luce Irigaryn seurassa, Filosofinen n&n aikakauslehti. 
http://netn.fi/495/netn_495_heina.html (Käyty viimeksi 4.3.2014) 

http://netn.fi/495/netn_495_heina.html
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”PYSTYBAARI”  

Täällä on suojatie. Suojatien kohdalla tien molemmin puolin on kannoiksi kaadetut 

puut. Kannot ovat kaadettu kyynärpääkorkeudelta (=pystybaari). Asetan kantopöydille 

pullon ja avaajan. Olen itse suojatien toisella puolella toisessa pöydässä odottamassa 

valojen vaihtumista. Odotan myös jonkun tulemista tien toiselle puolelle, toiseen 

baariin. Kohtaaminen tapahtuu kadun molemmin puolin olevissa baareissa ja kadun 

ylityksessä. Ehkä jutellaan. Pyydän viemään uuden pullon baariin. Liikennevalot 

hallitsevat liikettä, kulkemista ja kohtaamista, vai ovatko vain valomerkkinä. 

Kulkemisen ja pysähtymisen merkitys ja erot korostuvat. No kävi sitten niin, että kuljin 

kantojen ohi monta kertaa. Kesän jälkeen alkusyksystä ohi kävellessäni paikalla oli 

työmiehiä ja kaivuri. Kannot vedettiin maasta ja koloihin valettiin asfaltti. Sinne 

menivät ne puut, ne kannot ja se pystybaari. Ajatus kannoista ja maailmasta, jossa 

samanaikaisesti joku toteutuu ja toinen ei. Huomio kiinnittyy, sitten se irtoaa ja häviää. 

Teos ei toteutunut, mutta muistan puut.  

Miten paikkasidonnainen ja ympäristötaide eroavat toisistaan ja vaikuttaako siihen 

suhteen osapuolet? Ympäristöön sijoitettu taide on suhteessa ympäristöön. Onko 

teoksen kokija vuorovaikutussuhteen yksi osapuoli? Miten suhde määritetään? 

Olennaista on miten jokainen osapuoli itsensä määrittää suhteessa itseen ja toiseen. 

Joskus kävellessä paikasta a paikkaan b ja perillä huomaa, ettei muista nähneensä 

mitään koko matkalla. Paljon ”näkee” myös ilman silmiä. Monet liikkeet pohjautuvat 

moniin aisteihin. Pyöräillessäni tarkkailen liikennettä pitkälti kuulon varassa, kuuntelen 

tuleeko risteyksessä auto. Huomio yhden aistin varaan jäämisestä oli tärkeä kaikkien 

turvallisuudelle. Liikenteessä aistien kokonaisvaltainen käyttö on tärkeää. Uudet 

autotkin ovat lähes äänettömiä.  

Paikkasidonnaisuus on sitovaa ja vapauttavaa. Sidokset saavat kasaan, ei ole vain 

palasia siellä täällä. Paikka on tietty, se ei ole vain joku paikka. Paikkaan sidottu 

kuulostaa myös pysähtymiseltä, jumissa ololta, kiinnitetyltä. Mutta side on myös 

kosketus, välisyys ja läsnäolo. Sidos voi olla liikkeessä ja sitoutuminen voi syntyä 

liikkeen suunnasta ja kohteesta. Elämän paikat ovat maailmaan sitoutumista ja 

olemista siinä. Olen sidoksissa,  
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Syntyy tapoja, joissa tulee tutuksi huomaamattaan. Mutkat suoristuvat ja kulmat 

terävöityvät, muoto tulee esiin. Eli paikan aistein havaittavat materiaaliset muodot 

kuten pinnat ja mittasuhteet tulevat esiin 88.  

merkityssuhde eli kokijan ja paikan välille muodostuu suhde, jossa paikka kokemus 

ilmenee 89. Geobiografia kuvaa elämänmenoa suhteessa siihen, mitä elämän paikat 

meille merkitsevät. Se on elämän kuvaa kaiken keskellä, jatkuvasti vaihtuvissa 

elämäntilanteissa. Geobiografia tulkitsee ajan ja tilan olemassaolon sidosta. Sidos 

tarkoittaa paikan elämistä. Eletyt paikat ovat ruumiillista muistia ja se on 

geobiografiaa.90.  

 Tutustuminen paikkaan alkaa mielestäni heti tavatessa. Paikasta voi olla ennalta 

joitain mielikuvia, jotka eivät perustu kokemukseen paikasta. Mielikuvat voivat olla 

vaikeasti määriteltäviä, tunteisiin perustuvia, toisen puheisiin tai kokemuksiin 

perustuvia tai vaikkapa toiveita paikkaa kohtaan. Tutustuttaessa määrittelemätön saa 

muotoa, paikat nimiä ja suuntia. Varsinkin vieraassa paikassa aika tuntuu minusta 

hidastuvan ja etäisyydet kasvavan, syntyy vääristymiä, jotka oikenevat tutustuessa. 

Kokemus ja oleminen ovat ajatonta, suuntaamatonta ja tunnepitoista. Tutustuessa 

paikkaan tieto syrjäyttää  
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 Forss (2007), 78. 

89
 Sirkka Niskasen artikkeli (2004): Representaatio, kuvailu ja tulkinta - Fenomenologisen ymmärtävän 

psykologian lähtökohtia, 98. 

90
 Karjalainen (2004): Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiasta geobiografiaan, 59 -60. 
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olenko jostain irti? Ovatko vastakohtaisuudet edes toisiaan vastaan: paikka ja 

paikattomuus, sitoutuneisuus ja sitoutumattomuus, koti ja kodittomuus, tapa ja 

tavattomuus? Amerikkalainen teoreetikko, ympäristöesteetikko Arnold Berleantille 

ympäristö ei ole ihmisen ulkopuolella vaan ihminen ja paikka ovat samaa jatkumoa, 

jossa molemmat ovat samanarvoisia ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa91. Näiden välillä 

on suhde joka määrittää tavan vuorovaikutuksessa, joka voi olla sidos tai vapaus. 

Suhde on liikkeessä, välissä ja muuttuva. Suhde on vapaa ja vapaus.92 . 

 

  

”VIRTAKÄVELY93”  2011 

Kävelin ulkona, koin ja havaitsin, tartuin näihin ja syntyi tajunnanvirtakävely. Sisäinen 

ja ulkoinen maailma kohtasi. Kaupunki oli muuttuva ja muutettavissa. Lähdin kävelylle 

Selim Palmgrenin patsaalta 94. 

                                                           
91 Forss (2007), 53 -56.  

92 Ibid., 63 -71. 

93
 Kuvaus: Sini Kallio 
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PAIKKAAN SIDOTTU  

Paikkasidonnainen taide on sidoksissa paikkaan ja paikka on aina jossakin95. Sidoksessa 

on kyse osallisena olosta, suhteesta. Paikkasidonnainen taide on vuorovaikutuksessa 

vähintään kahden osapuolen kanssa. Vuorovaikutus voi tapahtua paikalla olevien 

kanssa tai suhteessa paikan toimintaan. Suhde voi sitoutua myös paikan historiaan ja 

tapahtumiin. Paikkasidonnaisen taiteen tunnuslauseena toimii hermeneuttisen kehän 

sääntö, jossa minä vaikutan kaikkeen ja kaikki vaikuttavat minuun.96. Hannula jatkaa 

paikkasidonnaisesta taiteesta kommunikaatioprosessina, joka tapahtuu valkoisen 

kuution eli institutionaalisen taiteen ulkopuolella97. Paikkasidonnainen taide ei ole 

kunnolla hallittavissa ja se on suhteellisen hahmotonta. Paikkasidonnainen taide on 

tehty kaikille, jotka ovat siihen yhteydessä ja samalla se ei välttämättä ole tehty 

kenellekään. Paikkasidonnaista voi olla vaikea määritellä etukäteen.98.  Voiko 

”Varjokävely”-teosta kutsua paikkaan sidotuksi99? Piirsin parkkialueella varjoja 

maahan. Teokseen osallistuivat parkkipaikan valot ja varjot, maa, asfaltti, rakennukset, 

yö ja pimeys, minä ja katuliidut, Securitaksen vartija, sade, valo ja autot. Voiko näiden 

välillä puhua kommunikaatioprosessista? Onko suhde yksipuolinen vai määrittelenkö 

sen vain yksipuolisesti? Vai tungenko vain valon ja varjon kommunikaation väliin 

liiduillani?  

 

 

                                                                                                                                                                          
94

 Selim Gustaf Adolf Palmgren (1878 Pori – 1951 Helsinki) oli suomalainen säveltäjä ja pianisti. Palmgren 
sävelsi pianolle yli 300 kappaletta, joiden lisäksi hän sävelsi muun muassa kuoroteoksia, viisi 
pianokonserttoa sekä oopperan Daniel Hjort (1910). Palmgrenin tuotannossa on vaikutteita muun 
muassa impressionismista ja aikalaiset kutsuivatkin häntä "Pohjolan Chopiniksi". Tunnetuimpia 
esimerkkejä ovat "Kevät" ja "Nuoruus" (op. 28). Aikanaan paljon soitettu on myös Pianokonsertto nro 2, 
lisänimeltään "Virta" (op. 33. http://fi.wikipedia.org/wiki/Selim_Palmgren (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

 

95 Paikkasidonnaista taidetta voidaan luonnehtia myös paikkalähtöiseksi taiteeksi tai paikkakeskeiseksi 
taiteeksi tai toiminnaksi. Paikkasidonnaisen taiteen historia alkaa 1960-luvulta. Sillä on yhteys 
käsitetaiteeseen ja vanhemmat yhteydet dadaismiin ja avantgardeen. Hannula, Mika (2004), 
Nykytaiteen harharetket, 13, 28 -29.  

96 Hannula (2004), 35 -36.  

97 Ibid., 35. 

98 Ibid., 37 -38.  

99 ”Varjokävely”, sivulla 29. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1878
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pori
http://fi.wikipedia.org/wiki/1951
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4velt%C3%A4j%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Piano
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuoro
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pianokonsertto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ooppera
http://fi.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hjort
http://fi.wikipedia.org/wiki/1910
http://fi.wikipedia.org/wiki/Impressionismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
http://fi.wikipedia.org/wiki/Selim_Palmgren
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Muodostuuko paikka vasta tuttuuden kautta? Paikka muodostuu jatkuvasti, jokaisen 

kohtaamisen kautta. Paikan voi ottaa omakseen vaalimalla. Missä kohdassa vaaliminen 

alkaa? Vieras nousee tutussakin esiin. 
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NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUTAA  

Elämä maailmassa on vuorovaikutteista. Vuorovaikutusta on ihmisten välillä ja 

ympäristössä. Miten ympäristössä ollaan ja mitä siellä on? Mikä on paikan 

paikallaolemisen tapa? Miten olen näiden ihmisten ja tämän ympäristön kanssa? 

Vuorovaikutus on tutustumista. Viime syksynä Venetsian biennaalissa100 Japanin 

paviljongin101 teokset jäivät mieleeni leikillisyydellään ja vuorovaikutuksellisuudellaan. 

Yhdessä videossa seitsemän kampaajaa leikkasi yhden ihmisen hiuksia yhtä aikaa. 

Toisessa videossa viisi pianistia yritti soittaa pianoa samalla tyylillä samanaikaisesti. 

Kolmannessa videossa joukko ihmisiä eli samassa huoneessa ja jakoivat elämäänsä, 

aamuisin he keskustelivat näkemistään unistaan. Paviljongin sisäänkäynnillä oli 

valokyltit, joissa luki "9478.57km" ja ”Giappone”. Kyltit ilmaisivat etäisyyden 

Fukushiman ydinonnettomuusalueen 102 ja Japanin paviljongin välillä. Videoteokset oli 

toteutettu ennen Fukushiman ydinonnettomuutta, mutta ne yhdistyivät nyt itselleni 

vahvasti tapahtuneeseen katastrofiin. Tulkitsin videoteokset yrityksenä ymmärtää 

toista ihmistä ja samalla myös jonkinlaisena kriisitoimintana, jossa vuorovaikutuksella 

ja myötäelämisellä on iso merkitys. Onnettomuus ei tapahtunut vain kaukana 

Japanissa vaan maailmassa, jossa me kaikki elämme ja jossa me kaikki olemme 

vastuussa ympäristöstämme ja toisistamme.  

                                                           
100 Venetsian biennaali (ital. Biennale di Venezia) on merkittävä, kansainvälinen kuvataidenäyttely ja 
tapahtuma, jonka aihe on pääasiassa nykytaide. Biennaalia on järjestetty vuodesta 1895 ja vuodesta 
1930 lähtien se on muodostunut useiden eri taiteen alojen tapahtumasarjaksi, jossa vierailee yli 370 000 
kävijää. Venetsian 55. taidebiennaali järjestettiin 1.6.–24.11.2013. Seuraava, 56. biennaali on avoinna 
9.5.–22.11.2015. http://www.labiennale.org/en/biennale/history/ http://www.frame-finland.fi/tata-
teemme/venetsian-biennaali-2013/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

101 Koki Tanaka: s. 1975, asuu ja työskentelee Los Angelesissa videon, valokuvauksen, 
paikkasidonnaisten installaatioiden ja interventioiden parissa. Tanaka visualisoi ja paljastaa monia 
piileviä yhteyksiä yksinkertaisissa jokapäiväisyyksissä.  Viimeisimmässä projektissaan hän dokumentoi 
tiedostamatonta käyttäytymistä epätavallisissa tilanteissa. Hän tuo esiin vaihtoehtoisen puolen asioille, 
joita usein ylenkatsomme arjessa. http://2013.veneziabiennale-japanpavilion.jp/ Artist website: 
http://www.kktnk.com/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

102 Japanin historian suurin maanjäristys 11.3.2011 ja sitä seurannut tsunami vaurioittivat pahasti 
Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitosta, jolloin radioaktiivisia aineita vapautui ilmaan ja mereen. 
Fukushiman onnettomuus on luokiteltu kansainvälisellä ydinlaitos- ja säteilytapahtumien 
vakavuusasteikolla (INES) vakavimpaan luokkaan 7. http://www.stuk.fi/sateily-
ymparistossa/fukushima/fi_FI/fukushima/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Italian_kieli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvataide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nykytaide
http://www.frame-finland.fi/tata-teemme/venetsian-biennaali-2013/
http://www.frame-finland.fi/tata-teemme/venetsian-biennaali-2013/
http://www.kktnk.com/
http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitosten-toiminta/vakavuusasteikko/fi_FI/asteikko/
http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/fukushima/fi_FI/fukushima/
http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/fukushima/fi_FI/fukushima/
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”VAPAA MAISEMA103” 2014 

Piirrämme perheen kanssa samaa kuvaa vuorotellen ja yhtä aikaa. Teemaksi valikoitui 

luonto. Rauha aloitti piirtämisen (keskellä joitain jälkiä ja hahmo vasemmalla), Niko 

keskittyi kuvan yläosaan ja minä alaosaan. Keskellä on molempien jälkeä. Mitä luontoa 

piirsimme? Syntyikö piirtäessä yhteinen sama paikka? Jaettu vapaus. 

 

 

 

 

                                                           
103

 Kuva: Hanne Murto 
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YMPÄRISTÖÖN  VAIKUTTAMINEN 

Ympäristö ja sen muoto on osa ihmisten arkea. Talot ja tiet on rakennettu ja luonto on 

sen sisällä. Kaupunkilaiset elävät ympäristön-, arkkitehtuurin ehdoilla, johon 

vaikuttamisen mahdollisuudet ovat rajoitettuja. Usein ympäristö otetaan vastaan 

tarjottuna. Vaikuttamisen mahdollisuuksia ei aina ole, koska ympäristön muutoksia 

koskevat päätökset tehdään yleensä jossain muualla kuin omassa vaikutuspiirissä.  

Arkiympäristöön voi vaikuttaa pienillä muutoksilla, esimerkiksi huolehtimalla 

ympäristöstä - hoitamalla ja siistimällä sitä. Yksilötasolla vaikuttamisen rajat tulevat 

nopeasti vastaan, kun kanssaeläjiä, naapureita - eikä arkkitehtuuria voi sivuuttaa. 

Yhteisesti toimimalla voi vaikutusala ympäristössä laajentua ja yhteisten arvojen 

vaaliminen tulee helpommaksi. Esimerkiksi Earth Hour on maailmanlaajuinen 

ilmastotapahtuma, jossa valot sammutetaan yhtäaikaisesti tunnin ajaksi. Tapahtuman 

tarkoituksena on ilmaista huoli ilmastonmuutoksesta.104. ”Roska päivässä” -liike on 

aktiivisuuden muoto, jossa omasta lähiympäristöstä kerätään roska päivässä 

roskikseen. Toiminta yhteisen ympäristön huolehtimisen kautta on varmasti 

vaikuttanut positiivisesti yleiseen siisteyteen, luonnonsuojelun tärkeyden 

esiintuomiseen sekä alueellisen yhteishengen lisääntymiseen. Ympäristöasialla on 

myös maailmanlaajuinen ” Älä osta mitään” -päivä, jossa osallistujia kehotetaan 

pohtimaan omia kulutustottumuksiaan105. Kansainvälistä autotonta päivää  

 

 

                                                           
104

 Earth Hour (suom. Tunti maailmalle tai Maan tunti) on WWF:n organisoima maailmanlaajuinen 
ilmastotapahtuma, joka yleensä järjestetään maaliskuun viimeisenä lauantaina kello 20.30–21.30 
paikallista aikaa. Tunnin aikana ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat turhat valonsa ilmaston 
puolesta. Ensimmäinen Earth Hour järjestettiin Australian Sydneyssä vuonna 2007 ja sen jälkeen 
vuosittain. Vuonna 2010 tapahtumaan osallistui jo 126 maata ja yli 4000 kaupunkia. Tänä vuonna Earth 
Houria vietetään 29.3.2014 klo 20.30 -21.30. http://wwf.fi/earthhour/, 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Earth_Hour (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

105
 Älä osta mitään -päivä on kulutuskriittinen kansainvälinen tempaus, jota vietetään ympäri maailmaa 

marraskuun loppupuolella. Ensimmäinen ”No shop day” järjestettiin Vancouverissa, Kanadassa, vuonna 
1992. http://alaosta.fi/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/WWF
http://fi.wikipedia.org/wiki/Australia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://wwf.fi/earthhour/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Earth_Hour
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://alaosta.fi/
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”PORTTI” 2013  

Rauha maalaa kotipihan mustaan metalliporttiin siveltimillä ja vedellä lähes päivittäin. 

Ei lopu paperi kesken ei. Maalaamme paljon yhdessäkin. Tuulisena päivänä kuva häviää 

nopeasti, lämpötila taas vaikuttaa häipymiseen yllättävän vähän. Kuvasin omaa 

maalaamistani kuva kuvalta ja videokuvalla. Työstin kuvat animaatioksi.  
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vietetään syyskuussa, jossa kiinnitetään huomiota liikenteen ongelmiin ja 

joukkoliikenteen kehittämiseen. Irmela Mensah-Schramm on berliiniläinen 

ihmisoikeusaktivisti, jonka elämäntehtäväksi on tullut vihasymboliikan poistaminen 

kaduilta106. Hänen toteuttamansa aktivismi suvaitsevaisuuden puolesta ja rasismia 

vastaan toivon mukaan laajenee jatkuvasti ja saa seuraajia ympäri maailmaa. Nämä 

ovat erilaisia kansalaisaktivismin muotoja, johon kuka tahansa voi ottaa osaa ja siten 

vaikuttaa ympäristöönsä. Taide on siis yksi keino vaikuttaa. Yhdessä tekeminen on 

paitsi vuorovaikutteista, myös tietoisuutta lisäävää ja yhteishenkeä luovaa. Vaikutus 

yhteisössä vaikuttaa pitkään myös ympäristössä, esimerkiksi ilmapiirin muodossa 

johon viihtyvyys, yhteenkuuluvuus, tuttuus ja turva kuuluvat.  

 

YHTEISÖTAIDE YMPÄRISTÖSSÄ  

Olen työskennellyt Porissa taiteilija Anne Salmelan kanssa toteuttaen kolme isoa 

yhteisöllistä valoteosta kerrostaloissa yhdessä talojen asukkaiden kanssa107. 

Vuorovaikutus talojen asukkaiden kanssa on tapahtunut heidän arjessaan, asukkaiden 

asuinympäristössä ja kodeissa. Teokset toteutettiin Porissa kahdessa kohteessa: 

Heikinlinna-nimisessä kerrostalossa ”Viikkarissa” eli viidennessä kaupunginosassa 

vuonna 2012 ja 2013 sekä Sampolan kaupunginosassa kahdessa vastakkain 

sijaitsevassa kerrostalossa ja niiden välisellä kentällä vuonna 2014. Asukkaat 

houkuteltiin mukaan yhteisen teoksen toteuttamiseen ovelta ovelle kiertäen. Taiteen 

toteuttaminen jalkautui koteihin ja teos asukkaiden elinympäristöön. Heikinlinnan 

valoteoksiin osallistui molemmilla kerroilla noin 40 henkeä ja Sampolan valoteos 

toteutettiin 85 asukkaan voimin.   

 

                                                           
106

 Irmela Mensah-Schramm (s. 1945 Stuttgart) on berliiniläinen ihmisoikeusaktivisti, joka on vuodesta 
1985 poistanut ja peittänyt rasistisia graffiteja Berliinissä. Suomessa hän on tehnyt yhteisötaideteoksen 
suomalaisten taiteilijoiden kanssa Flow-festivaalille 2013. http://fi.wikipedia.org/wiki/Irmela_Mensah-
Schramm, http://www.thehatedestroyer.com/ (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

107
 Kuvataiteilijat Salmela & Turunen toteuttavat yhteisöllisiä valoteoksia ihmisten arjessa yhdessä 

heidän kanssaan. www.valolinna.net (Käyty viimeksi 24.3.2014) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1945
http://fi.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
http://fi.wikipedia.org/wiki/Berliini
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeudet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rasismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Flow-festivaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Irmela_Mensah-Schramm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Irmela_Mensah-Schramm
http://www.thehatedestroyer.com/
http://www.valolinna.net/
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”KOTINURKALLA” 2013 
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SAMPOLAN VALOTEOS
108

      13.2.2014      

   

Yhteisöllinen työskentely tuo perspektiiviä henkilökohtaiseen työskentelyyn. 

Valoteosten parissa työskentely johtaa yhdessä toteutettuun konkreettiseen teokseen. 

Teoksen ja toteutuksen välittämät kokemukset ja vaikutukset tulevat heti ilmi 

vuorovaikutuksessa. Yhdessä työskentely on myös hyvää vastapainoa yksin 

työskentelylle. Isossa yhteisössä on lisäksi enemmän voimaa ja näyttävyyttä saattaa 

pienempiä asioita näkyviin. Teos ja sen toteuttaminen koskettaa monia ihmisiä, se tuo 

taiteen lähelle, arkiympäristöön. Taiteen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, se voi olla 

arkista, helposti lähestyttävää. Se voi olla sitä, että sytytetään kotona valot päälle 

yhtäaikaisesti muiden kanssa käyttäen eri värejä ja kuvia. Toivon, että valoteokset 

madaltavat ihmisten kynnystä tarkastella taiteen eri muotoja ja nähdä taiteen 

monimuotoisuus osana omaa elämää, asuinympäristöä ja kaupunkitilaa. Taide voi olla 

väylä ilmaista ajatuksia ja mielipiteitä, välittää ja vaikuttaa. Jokaiselle.  

 

                                                           
108

 Kuva: Erkki Valli-Jaakola 
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”VALOVIDEO” 2012 

Kuvasin lähiympäristössäni, kotona ja kaupungissa ilmeneviä valoja, heijastuksia ja 

värejä. Kuvasin sekä päivällä, että yöllä. Jostain syystä luonnonvalo kuvat jäivät 

vähemmälle. Keinovalo näyttäytyy nappia painamalla ja pimeässä. Luonnonvalo vaatii 

ympäristössä olemista ja oikeaa hetkeä. Tällä kertaa minua kiinnostivat kuitenkin 

luonnonvaloa enemmän keinovalo ja heijastukset. Vuorovaikutus luonnon kanssa on 

harmillisen vähäistä. Kokemukset luonnosta pitävät suhdetta yllä, vaikka suhde 

arkielämässä olisikin toisinaan hiukan kadotettu. Porissa luonto on onneksi lähettyvillä. 

Mittakaava voi olla pieni, mutta luontotarpeen tullessa muutaman kilometrin säteellä 

löytyy metsikköä, puistoalueita ja puutarhurointi mahdollisuudet. 
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VÄLITYS JA YHTEENVETO  

Ainutkertaisuus häviää hetken myötä. Ajatus on yksi hetki. Toiminta ja tilanne 

ajatuksen ympärillä muodostavat toisen hetken. Dokumentoitu tilanne ja sen 

esittäminen on toisto itsessään. Prosessina esitetty dokumentaatio tuo esiin 

kokonaiskuvan, kokemuksen voi selittää ja havainnoida. Itseäni kiehtoo eniten taide, 

joka luo kokemuksen, herättää tunteita ja yllättää. Kokemus voi syntyä gallerioissa, 

museoissa, kaupunkitilassa, ympäristössä, yhteisössä, lähes missä vain. 

Mieleenpainuvinta on usein kohtaamisen sattumanvaraisuus.  

Työskentelyssäni pidän kiinni ajatuksesta, että mikään ei ole mahdotonta ja että 

mahdollisia kynnyksiä toteutuksessa voin ajatella vain maaston eri muotoina. Mitä 

enemmän kokeilen erilaisia välineitä ja väyliä tuoda näkyväksi, sitä paremmin 

tarkentuvat näkyväksi tulemisen mahdollisuudet. Näkyväksi saattaminen ja 

kokemusten, hetkien välittäminen on monesti paljon hankalampaa kuin itse teoksen 

toteuttaminen. Toteutuuko teos ennen kuin se tulee näkyviin? Taiteellisesti 

kiinnostavaa on kuitenkin se mitä ja miten tulee näkyviin ja koettavaksi. 

Kokemuksellisesti kiinnostavaa on itse kokemus ja näkyvällä tai näkyväksi tulolla ei ole 

suurta merkitystä. Nämä omat kiinnostuksen kohteet yhdistettäessä syntyy taiteellinen 

kokemus, jota yritän tuoda myös muille näkyväksi ja koettavaksi. Ne laittavat minut 

pohtimaan läsnäoloani ja tapaani olla maailmassa - sekä arjen että taiteen 

näkökulmasta. Haluan olla läsnä ympäristössä. Opinnäytetyöni on toistuvasti samojen 

asioiden pohdintaa, jossa taiteellinen teos on vaihtaa näkökulmaa. 

Minua kiehtovat kerroksellisuudet. Tarkastelen maailmaa toisinaan hyvinkin pienissä 

paloissa. Palaset kokoontuvat yhteen. Kokoontuminen ei aina ole loogista, niin kuin ei 

maailmakaan. En pyri tietämään. Maailma on ihmeellinen keskeneräisyys. 

 

 

 

 



 
 
 

73 
 

 

”Kaapista on maito loppu, mitä joisin? En muistanut viedä roskia, ne haisevat. Yritän 

ehtiä bussiin ja junaan ja näen kun bussi kaartaa pysäkin jälkeisen kulman taakse. Juna 

liikkuu liiankin hitaasti ja ikkunassa vilkuttaa lapsi ja mies. Olisi pitänyt sanoa, että, 

mutta en sanonutkaan. Puistelin mattoa ulkona ja tuuli paukautti oven selän takana 

kiinni. Oli tuulinen ja hieman viileä kesäpäivä, Niko oli futistreeneissä, Rauhaa ei vielä 

silloin ollut. En muistanut kelloa, enkä sitä kauanko Niko oli ollut poissa ja milloin tulisi, 

ehkä aika pian. Kävelin paljain varpain vähissä vaatteissa vuokranantajan ovelle 

avainta kysymään. Eivät olleet kotona. Kitkin rikkaruohot ja liikuin, istuin portailla ja 

alkoi tulla kylmä. Mutta oli minulla matto. Metri kertaa metri kokoinen eteisen 

räsymatto. Kietouduin mattoon ja istuin taas. Missähän ne treenit olivatkaan? 

Kuukkarin vai aittaluodon kentällä? Pyörän avainkin oli sisällä, paitsi että vanha jopo 

oli auki pihassa. Päätin kokeilla aittaluotoa. Revin silloisen ohuen pyykkinarun irti ja 

sain pujoteltua sen maton räsyjen välistä niin, että sain siitä viitan itselleni, koska 

palelin. Sitten lähdin mattoviita hartioilla polkemaan jopolla aittaluodon kentälle. Hyvä 

tuuri, siellä olivat. Sain avaimen ja palasin äkkiä kotiin ja menin suoraan lämpimään 

suihkuun. Muistan ja matossa on varmaan edelleenkin pyykkinarusolmu.  Juon vettä, 

haistan roskat, käännyn takaisin ja taas pian takaisin ja sanon että.”  

Toteutumaton vie uuteen ja muutos antaa joissain tapauksissa pettymyksen ja toisissa 

tyytyväisyyden, niin tai näin se antaa mahdollisuuden johonkin muuhun. En tiedä 

suurempia mysteerejä kuin elämä ja kuolema ja jälkimmäistä en halua vielä selvittää.   
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Liite 1 

 

”SILLALLA SILMÄT KIINNI”  

 

Litteroitu teksti sisältää kävelyn aikana koettua, kuultua ja puhuttua. 

 

(nauhoitus repusta) reppu kiinni, kirkon kello soi, kävelyä, kuulostaa lompsimiselta, kävely 

tasaista ja lompsiminen rytmittää auto menee, lokki laulaa, autojen ääniä vähän kauempana, 

lähestyn autoja, auto kaartaa, autot sillalle, lähellä autoja, sillalla, joku kilkattaa vähän repussa 

, autojen ohi menoa, ohi meneviä autoja, sujahdus, lompslomps, häiriö ääni, kulkeminen 

pysähtyy. oma puhe etänä, mitä kuulen, kuuntelen puhettani etänä, liikkeellä taas, pysähdys, 

autoja, naks, (puoli väli), autoja autoja, kaikki muu paitsi kävelyn äänet, äänet vain liikenteestä 

sillalla, hitaampaa liikkumista, iso pärinä, linja-auton, mopo, klonkatus, epävarmaa 

liikkumista, hitaampaa liikkumista, linnut, (2/3 osaa), oma puhe etänä, kilahdus maassa, oma 

puhe voimistuu vähän, autot hiljenee, saa selvän puheesta vähän (6/7 osaa), veden lotina, 

kolahduksia kivistä, tunnelissa, kaiku, liikenteen alapuolella, vähän nopeempaa kävelyä,  

repun ääniä, reppu auki 

 

silmät kiinni 

linnut,  liikenne kaukana, otetaan se nyt vielä tähän, että, kun käveli sillan yli silleen että..  niin 

senkun meni vaan, oli kiinni koko sillassa... ja toisaalta hyvin epätietonen koko 

liikkumisestaan. 

 

silmät auki  

autoja, juttelu ääniä, lasten ääniä, kyl sitä näkemällä kattoo ihan eri asioita, eikä täs silleen 

niinku mieti mitään, ois kiva kuljettaa joku koko sillan yli, jos sais vaikka yhenkin, autoja, 

tumdidum mm, lokki nauraa, auto läheltä, pitäsköhän mun kysyy tosta puolesta välistä, moi, 

hei tota mä oon tossa taidekoulussa ja kävelly tätä siltaa edestakaisin ja kävelly silmät kiinni 

myös, niin haluuksä kokeilla kävellä silmät kiinni tästä tonne, mä voin taluttaa, naurua, en mä 

tiedä mä voin kyllä mennä ite tästä näin vähän silmät kiinni jos haluat, mennäänkö peräkkäin 

mä oon pitäny tosta kaiteesta kiinni aina niin se lähtee nopeesti, se on kyllä vähän vaikeeta, 

no mä voin kattoo vähnä jos sää meet, noo joo mä kokeilen, on tää aika vaikeeta,e i ilman tätä 

pystys(kaide) , nii itellä ainakin tuntuu et lähti heittään, joo, heti kun menee pois, ei tu mitään,  

mä pelkään noita vastaantulijoita, niin miltä se tuntu, no ei se helppoo oo, nii, on vähän kiire, 

no kiva kun kokeilit, kun kuljen ite edestakaisin niin kokeilen et miltä se toisto tuntuu,  näkö on 

tärkee, nii on, hyvää päivän jatkoa, kiitos samoin. puhetta, olipa, hassua, hmmm, 
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pitäsköhän tää pausettaa välillä, tai ehkä mä kävelen vaan takasin, puhetta, lokki, autot, no 

jos mä lähen tästä uudestaan.  

 

silmät kiinni (sillan puoli välistä) 

oho, ai nyt tää katkes taas, alkaa tulee tutuks nää, ups, naurua, tulee vähän niinku päin, tää on 

vähän, hkm, kivat pallukat, pitäsköhän mun kokeillla tuolta, ei se  on liian matalalla, lähtee 

heittään, kokeilen vähän ilman kaidetta, ei tu mitään lähtee heti, vaik tää onkin tälleen suht 

suora linja niin heti tuntee noi, hmm, (13)ihan kun menis alaspäin, mut tähän on nyt tullu jo 

tämmöstä tiettyä varmuutta et, menee paljon nopeempaa vauhtia ja, jotenkin luottaa tähän, 

mut eihän tää silta tästä sinänsä muutu, kävelen tästä suoraa vaan, voiks se muka olla et mä 

oon jo alamäessä,  nyt lähtee tää kaide taas tos oli toi, auto kaartaa, liikenne hiljenee, 

ikikaarre, nyt täällä ei o niin paljon tota liikennettää, tuol on toi, oijoijoi, heti heittää kun ottaa 

käden irti, tuol on toi tuttu rotvalli, vai onks tää nyt vieklä niin tuttu, no ei, alkaa tulla heti 

silmistä vettä, kun pitää niitä kiinni, aika hiljaista, tää tulee kyl tosi nopeesti toi, mä kokeilen et 

pääsenkö tonne tunneliin, joo-o, muuttuu ihan sinisiks silmissä, ihan sinistä, tämmöstä vähän 

lumisademaista, mutta, nyt alkaa, nyt on violettii, naurua, ja punasta ja oranssii, oii, ulkona, 

huhuh, auki. ja takasin (17)alkaa väsyttään kyl tää ravaaminen,  

 

silmät auki 

kaikki kulkee pyörillä, auto pyörä, raksutus pieni, toi oli kyl toisaalta hyvä ottaa tosta puolesta 

välistä kun aika harva ehkä kuitenkaan jaksaa kävellä tän, pyörä ohi, autot ohi, bussin tuhnu, 

on kyllä ihan eri maailmassa kun eka kävelee silmät kiinni toiseen suuntaan ja sit auki,  autot ja 

linnut, hmmprhh, ai nyt toi toinen silta on tossa valmiina, moi, mä oon tänään kulkenu tätä 

siltaa edestakaisin ja,joo,  ja kulkenu silmät kiinni niin haluuksä kokeilla kulke silmät kiinni, mä 

voin, ai et haluu,  en haluu, ei mä kuljen tätä joka päivä töihin edestakaisin silmät auki, mä en 

halua kulkea silmät kiinni, joo eikun mä ite kans just kans kun kuljen tätä hyvin usein niin 

kokeilin et miltä se tuntuu just, joojoo, kauhee meteli, aamulla kävelee?  ei kuule ajatuksiaan 

joo ja sit kun on silmät kiinni niin ne tulee ihan päälle. hmm, pitäs olla jotenkin selvempää tää 

hmm, visvis, hyräilyä, jotkut tulee vastaan, phh, pitäsköhän tää sammuttaa, ei näitä ehkä näitä 

mun juttuja voi ees irrottaa taiteeks, kun tää on tämmöstä arjkista säntäilyy, tai kokeiluu ja 

kokeiliuu, mitä mäkin nyt sit muka kokilen, ehkä alkaa vituttaan toisto, ei jaksa toistaa 

kuitenkaa, vai onks se kuitenkin sillee, et rikkooks täs sit ä toistoo vai mitä häh, kun sitten taas, 

ei kyl mä kuitenkin diggailen sitä, siitä siitä arjesta, tossakin niinku oli tosi kiva kävellä sitä 

sitten ihan tavallisesti, nyt mää lopetan vähäks aikaa. 

laitteet päälle on joku hälyytys, tonne nuo ja perkuti näitä laitteita, ambulanssi huutaa 

kauempana, nonni lähetään käppäileen uudestaan, mihkä mä tän nyt laitan, oisko se tossa, 

viritellään, mä kävelen tohon vähän matkan päähän silmät auki, oon täällä sillan toisella 

puolella, täällä kirkon puolella, tosta alkaa toi reuna, siinä tuli täti vastaan kuulokkeet korvilla, 

mitä sillon kuulee, mä lähen nyt tonne sillalle, katotaan kuin käy.  
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silmät kiinni 

tunnustelen jalalla tota rotvallia, heti lähtee kaatuun, mistä mä löydän ton rotvallin, joku tulee 

vastaan se olikin viemäri, nyt oon tunnelissa, mä haluun vaan löytää sen, eiks täällä oo mitään 

mistä pitää, askeleet, kaiku tunnelissa, tulin jo yhden kerran silmät kiinni tälle puolelle, mutta, 

(kesken jääviä lauseita) siinä oli toi tuttu viemäri, nyt mä haen ton rotvallin reunan niin pääsen 

ylöskin, tossa se menee, rapina ääni, kokoajan meinaa kaatua, tuntuu tosi jyrkältä tää ylämäki, 

kilinä, missäköhän kohtaa se kaide tuli, autot, ambulanssi ja mopon ääni, nyt ei enää, linja-

auto? nyt on vähän, ai nyt löyty kaide, ah ihan kuin ois turvassa, matkaetäisyydet muuttuu, ei 

tiedä yhtään missä kohtaa on, tää kaide kyl vähän jeesaa,askelia, auto kaartuu, autot ohi, 

hengitys äänet, ohikulkijat juttelee, siinä oli joku koroke, oho, mitäs nyt tapahtu, nyt alkaa nää 

nystyräkaiteet, tuntuu kivalta sormissa noi pallukat, autoja ohi, vieläkin huippaa jotenkin et 

helposti lähtis kaatuu, oioi tuntuu et noi autot tulee ihan kiinni, joku tulee vastaan takaa, 

autoja, tuuli ottaa mikkiin, kahina meni ohi, kahinaa, lintu, tulee kaikki niin lähelle, pyörän 

raksutus, ei oo mitään havaintoo, tulee niin et oisinko mä suht keskellä, lintu, autot, mopot, 

ton joen aistii jotenkin lähempänä kun menee täs reunalla ja tietää et se on tossa alla, tuuuli 

kahinaa, nyt mennään jo vähän alamäkee, autojen vauhti, lintu, vaikka tietääkin missä menee, 

niin jotenkin koko ajan vähän, et missä sitä on, mihin suuntaan maa menee, kaikki tulee 

jotenkin enemmän, alamäki tulee enemmän, nyt on joku reuna, tuulen kohinaa, nyt ollaan 

kaarteessa, tääkin tuntuupaljon  jotenkin jyrkemmältä, eiku,  nyt ei o mitään, tuol on joku taas, 

noin,  kaide löytyi, oho mitäs tää nyt lähtee näin, kaikki pienetkin kuopat ja nystyrät, vaikka 

mennänkin niinku asfaltilla tuntee hyvin, outoo kun ei, vaikka tos puhuinkin jo aiemmin vaikka 

ei tullukaan nauhalle, että ei sitä hirveesti mieti kun kävelee, nyt tää kaarre tuntuu kestävän 

ihan ikuisesti, nyt se loppu, no ehkä mä avaan silmät 

silmät auki 

moi, naurua, ei mä kokeilen kävellä tota siltaa silmät kiinni, niin mä kattelin et jotain outoo, 

mä katoin et paljastaks sä kun tulee toi katkos kohta, mut et avannut silloinkaan,en en, mikä 

semmonen leikki on, mä kokeilen ihan että, nää liittyy arjen ja toiston tutkimiseen, oon 

kuvataiteilija,, kuljen paljon tota siltaa, millä tyylillä sä malaat, oon nyt tehny videoo, ai sä oot 

semmonen, oon mä maalanu kans, oon ostanu kans akryylivärit kans oon aina piirtäny, se on 

kyl ,on kivaa puuhaa, aika menee nopeesti, en mä o saanu viel niin hyvää et oisin tyytyväinen, 

oon paljon kattonu paljon taidetta, oon niin kriittinen, nii joo naurua, kuljeks sä paljon tota 

siltaa, kuljen päivittäin, haluuks sä kulkee mun kans tota siltaa, mä oon liian vanha 

semmoseen leikkiin, mä voin taluttaa myöskin, täällä on varmaan niin paljon tuttuja et ne 

sanoo mun vaimolle, tosi jännä miten toi  kaarrekin kesti ihan älyttömän pitkän ajan, ja 

tommoset pienet miltä maa tuntuu, sä oot tosi taiteilija, varo ettet loukkaa ittees, onneks on 

toi kaide muuten vois olla, tuol on kohta toi uus siltam, nii joo ,ai laittaaks ne nyt sen 

paikalleen, näköjään, aattelin et voisin käydä testaan nää kaikki,jos täällä on vaan turvallista 

mennä, et tota, tai tätä mä kuljen iteet en muita kulje, naurua, lopeta, naurua, tää on 

tämmöstä kokeilua, en mä tiedä mitä tästä, sitä mä oon miettiny et sitä oon miettiny et kun 

toistaa sitä samaa, et saako siihen jonkun toisen puolen sitten, siis, kun kokeileen mennä 

erilailla jonkun reitin,  mä sahaan tätä edestakaisin niin  paljon, juu, että semmosta, varmaan 

tulee tänää heiluttua enemmänkin, mikäs tän nimi on koiran nimi, tyttären koira, berliinissä, 

on hoidossa, sun kantsii kokeilla koiran kans, opaskoiran, sehän vois ollakin ,siihen ei oo 
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luottamista ainakaan tämmöseen koiraan, vähän on kun lähtee tasapaino tosi helposti kun 

menee silmät kiinni, joo, ihme juttuja mitä viimeks mä kuuli, et ihminen ei pysty oleen yli 45 

nminuuttiaet täydessä hiljaisuudessa, nii joo, tota et tulee paniikki varmaan, kauheen paljon 

on kaikkii ääniä kuitenki koko ajan, ei varmaan oo kauheen usein semmoses ihan 

hiljaisuudessa, sen takia ei oikein uskois sitä et ei kestä olla hiljasuudessa, kun sitä yleensä 

niinku kaipaa. no hyvää päivänjatkoo, hauska setä, nyt mä tulinkin koululle saan kiinni nää 

laitteet, portaita ylös, moi, haluuks sä lukee tän lehdistötiedotteen, vaik joo,  niiskutus 

silmät auki 

mopo, vetska kii, nonni silta lähestyy taas, auto kaartaa, liikenteen ääniä, pyörän, iltapäivä utu, 

tuli tuttuja vastaa, hiljasta, nyt mä nään nää kaiteet mitä pitkin käveli, autoja autoja, ei näy 

enää vesi jälkiä, kaikki on niin hetkellistä, oonks mä nyt niinku keskellä, en o, nyt mä oon, ei 

täälä oo enää paljon ihmisiäkään, mitä se miten mä täällä heliun liittyy taiteeseen mitenkää , 

onsk tää nyt vaan sitä arkea, autoja, niin jos mä teen tästä jonkun, niin sitten tai tietenkin se 

mitä mä just dokumenotin, pyörä, niin miten välitän sen muille, niin muuttuko se siinä sitten 

taidekokeiluks vai onks se, autoja ohi meneviä, tolla oli samanlainen takki kun mulla, hyräily, 

lintujen ääniä, liikeenne hiljenee, niin on han tää nyt aika pitkälle sillee tai omaa arkee omas 

taitees, miten tää nyt sitten muitten arkee liikuttaa, aaa, aaa,aa, tunnelissa, huoh, en tiiä, taas 

mä tuun täältä tunnelista ja silta lähenee, pitkäsköhän nyt kysyy joltain et haluiskos se, kävellä, 

se ois kyllä aika tärkeetä et joku kävelis mun kaa, juttelu ääniä, noi on kaikki pyörillä, lasten 

ääniä, sanna tiekkö mitä.. ollaan vai... sanna.. mitä., auto, liikenne hiljentynyt, lintu, 

niiskutus, kyl sitä näkemällä kattoo ihan eri asioita, eikä täs silleen niinku mieti mitään, ois kiva 

kuljettaa joku koko sillan yli, jos sais vaikka yhenkin, autoja, tumdidum mm, lokki nauraa, 

tunnelissa, kaiku, liikenteen alapuolella, vähän nopeempaa kävelyä,  repun ääniä, reppu auki 
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