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”There is this entire subsection in
design, the peace or environmental
poster, where only hundreds are
actually printed, only dozens go
up in the street and the rest is
distributed to design competitions.
This of course does NOT help people
rally behind a cause, it only helps
the ego of the designer.”
– stefan sagmeister ( )
2004

1.
Johdanto

Opinnäytteeni jakautuu toiminnalliseen ja kirjalliseen osaan. Toiminnallinen osa käsittää
toimintani Blue Kites -kollektiivin kahdessa yhteisötaiteellisessa projektissa sekä niihin
liittyvän taideinstallaation ja verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen. Opinnäytteeni
kirjallinen osuus on laadullinen tutkielma, jossa tulen purkamaan kokemuksiani projektin
yhtenä alkuunpanijana ja tekijänä. Tutkimuskysymyksenäni on selvittää miten roolini sekä
alullepanijana että aineistoa editoivana graafisena suunnittelijana on vaikuttanut Blue
Kites -projekteista viestimiseen. Pyrin vastaamaan tähän analysoimalla sitä miten roolini alullepanijana on vaikuttanut Blue Kites of Melilla ja Vantaa -projektien tapahtumien
muotoon ja miten tapahtumat ovat vaikuttaneet toimimiseeni graafisena suunnittelijana.
Blue Kites of Melilla ja Vantaa olivat kaksivaiheisia yhteisötaiteellisia projekteja, joiden tavoitteena oli sekä voimavaraistaa osallistujiaan että tuoda esille paperittomaan
maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ja tilannetta Espanjalle kuuluvassa Melillan kaupungissa. Projektit toteutettiin huhti–toukokuussa 2014 Vantaalla ja Espanjalle kuuluvassa Melillassa. Projektien ensimmäinen osa keskittyi yhteisötaiteelliseen toimintaan 8–13
-vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa ja jälkimmäinen osa projektien esille tuomiseen.
Opinnäytteessäni keskityn käsittelemään Melillan Blue Kites -projektia, sillä se oli kollektiivimme työskentelyn pääkohteena, Blue Kites of Vantaa -projektin ollessa pienemmässä
roolissa valmistamassa meitä Melillan tapahtumiin.
Aloitimme työstämään ja ideoimaan projekteja kuvataidekasvattaja Riikka Anttosen kanssa syksyllä 2013. Kummankin intresseissä oli tutustua ”laittomaan” Eurooppaan
kohdistuvaan maahanmuuttoon ilmiönä ja tehdä jotain konkreettista sen ongelmien
esille tuomiseksi. ”Laiton maahanmuutto” tai ”laiton maahanmuuttaja” ovat termeinä
negatiivisesti sävyttyneitä. Vaikka henkilö olisi saapunut maahan ilman virallisia mat-
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kustusdokumentteja, ei hän ole välttämättä syyllistynyt mihinkään rikokseen. Jos taas
ihmisestä puhutaan laittomana viitataan tämän olemassaolon olevan laitonta riippumatta henkilön teoista.
Sen sijaan, että käyttäisin termiä laiton, aion puhua paperittomasta maahanmuutosta
opinnäytteessäni. Paperittomilla maahanmuuttajilla tarkoitan henkilöitä, jotka oleskelevat esimerkiksi jossain Euroopan maassa ilman oleskelulupaa.
Tutkittuamme aihetta valitsimme työskentelypaikoiksemme Euroopan äärilaidalla
sijaitsevan Espanjalle kuuluvan Marokon rannikkokaupunki Melillan, jota on The Guardian -lehdessä kuvattu Euroopan likaiseksi salaisuudeksi (Davies 2010), sekä sen vastapariksi maanosan toisella laidalla sijaitsevan Suomen. Päädyimme valitsemaan kohdemaaksi Melillan, sillä mielestämme siellä tiivistyvät paperittomien maahanmuuttajien
kohteluun ja tiukkaan rajojen vartiointiin liittyvät ongelmat. Kerron Melillan tilanteesta
ja taustoista tarkemmin sivulla 24.
Tavoitteeni suunnittelijana projekteissa, eli opinnäytteeni toiminnallisessa osuudessa,
on ollut selkeyttää moniulotteista asiaa sekä viestiä tilanteista ja tapahtumista mahdollisimman aidosti ja välittää tunnelmaa sellaisena kuin se näyttäytyi meille projekteissa. Tämä
on ollut punaisena lankana projektien toteuttamistasosta aina lopullisten materiaalien
valintaan ja esittämistapoihin. Olen käyttänyt projektien toteuttamisessa samaa yksin
kertaistamista kuin hyvä suunnittelija käyttäisi vaikka logon tai fontin suunnittelussa.
Projektin alussa on rajattu aiheen valintaa selkeämmin ymmärrettäväksi, toteuttamis
vaiheessa mietitty metodeja, joilla aiheesta saadaan hankalissa olosuhteissa kaivettua
esille uusia näkökulmia ja projektin esille tuomisen vaiheessa toteuttamisvaiheessa syntyneestä materiaalista on valikoitu ja editoitu sen tunnelmaa laajimmin kuvaava otos.
Viestinnän yksi tavoite on ollut toimia ajatusten antajana ja selkeyttäjänä. Kuten Ericson
ja Ramia sanovat Design Act -kirjassaan (2011, s.12): vaikka muotoilu ei pystyisikään ratkaisemaan laaja-alaisia sosiaalisia, poliittisia tai taloudellisia ongelmia, se pystyy artikuloimaan pinnan alla piilevistä ideoista ja tuomaan näitä helpommin ymmärrettävimmiksi,
väiteltäviksi ja näin myös muutettaviksi.
Graafisen suunnittelijan yksi tärkein tehtävä kunkin uuden projektin aloittamisessa
on syvällisen analyysin tekeminen toteutettavan työn tyypistä, asiakkaan tarpeista ja
luonteesta sekä samankaltaisista aiemmin toteutetuista projekteista. Käytännössä olen
valjastanut samat työvälineet myös Blue Kites -projektien toteuttamiseen sillä erolla, että
kollektiivimme on ollut asiakkaana itse. Graafiset suunnittelijat hakeutuvat harvoin vastaaviin projekteihin ja ovat niistä vastuussa toteuttamistasolta lähtien. Opinnäytteeni
kirjallisen osan tavoitteena onkin tuottaa uutta, sovellettavissa olevaa tietoa projekteihin,
joissa suunnittelija toimii alkuunpanijana ja tekijänä sekä analysoida sitä millä tavoin
toiminnallisen osan tapahtumat ovat vaikuttaneet niistä viestimiseen.

Johdanto
---

1.1. OPINNÄYTTEEN RAKENNE
»» Luvussa 1. Johdanto, esittelen opinnäytteeni aiheen, taustat, tutkimuskysymyksen ja
tavoitteet.
»» Luvussa 2. Käsitteet ja metodologia tutkimuksen taustalla, käsittelen metodologiaa, joka on ollut käytössä opinnäytteessäni sekä siihen vaikuttaneita teorioita.
Tutkimusstrategiana opinnäytteessäni on toiminut tapaustutkimus ja aineiston keruumenetelmänä osallistuva havainnointi ja projektipäiväkirjan pitäminen. Puhun myös siitä
miten tekijyys tai alkuunpanijuus syntyy jollekin projektille ja selvitän yhteisötaiteen
perusteita.
»» Luvussa 3. Blue Kites of Melilla ja Vantaa -yhteisötaideprojektit, selvitän miten
projektit ovat syntyneet, miten niiden toiminnallinen osuus sujui sekä mitkä ovat niiden
taustatilanteet ja vaikuttimet.
»» Luvussa 4. Projektien globaalikasvatuksellinen osuus, kerron miten projektien
verkkosivut ja installaatio on toteutettu
»» Luvussa 5. Pohdintaa suunnittelijan rooleista projekteissa ja tämän vaikutuksista viestintään, pyrin kokoamaan edeltävän tekstin huomiot yhteen ja tarkastelemaan tämän avulla sitä, millä tavoin projektien tapahtumat ovat vaikuttaneet niistä
viestimiseen.
»» Luvussa 6. Johtopäätökset, pyrin solmimaan tutkielman langanpäät yhteen. Selostan
myös, mitä johtopäätöksiä tutkimuksestani voi tehdä.

9

Viestejä Euroopan laidoilta
---

2.

Käsitteet ja
metodologia
tutkimuksen taustalla
10

Tässä luvussa käsittelen metodologiaa, joka on vaikuttanut Blue Kites of Vantaa ja Melilla -projektien suunnitteluun ja tapahtumien kulkuun sekä näin ollen myös projekteista
viestimiseen. Blue Kites of Vantaa ja Melilla olivat kaksivaiheisia projekteja, joiden ensimmäinen vaihe oli projektien toiminnallinen, yhteisötaiteellinen osuus ja toinen viestinnällinen, globaalikasvatuksellinen osuus.
Puhun tässä luvussa suunnittelijasta alkuunpanijana (eng. designer as author) ja siitä mikä määrittää tekijyyden syntymisen. Opinnäytteeni tutkimuskysymys käsittelee
suunnittelijan kaksoisroolia sekä alullepanijana että graafikkona Blue Kites -projekteissa ja tämän vaikuttamista projekteista viestimiseen. Koska olen ollut osana tapahtumia
ja läsnäoloni on vaikuttanut niiden etenemiseen ja muodostumiseen, on olennaista käsitellä suunnittelijan roolin merkitystä tekijänä projektien kaltaisessa taidelähtöisessä
prosessissa ja siitä viestimisessä.
Yhteisötaide on toiminut välineenä toiminnallisen vaiheen toteuttamisessa osallistujien kanssa toimimisessa. Koko projektin läpi leikkaa myös kollektiivimme taiteellinen
työskentely ja mukana on video- ja mediataiteen elementtejä. Käsittelen opinnäytteessäni yhteisötaidetta siitä näkökulmasta miten se on vaikuttanut tapahtumien kulkuun
projekteissa.
Pääasiallinen aineiston keruumenetelmäni oli osallistuva havainnointi sekä pro-
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jektipäiväkirjan kirjoittaminen Melillan Blue Kites -projektissa. Pentti Routio kirjoittaa
Toteava havainnointi ja koe -artikkelissaan, että tärkeämpää kuin aineiston kerääminen
osallistuvassa havainnoinnissa on se, että tutkija toimii itse samalla tavoin kuin tutkittavat henkilöt. Pyrkimyksenä on pystyä ymmärtämään osallistujien toimia ja projektien
sisäisiä tapahtumia. Havainnointi on intuitiivista ja tilannepohjaista, olennaista ei ole se
mitä nähdään tapahtuvan, vaan tekojen takana olevat henkiset prosessit. (Routio 2005, 1.4.)
Koin Melillan projektissa oleellisemmaksi kirjata muistiin kunkin päivän tapahtumat, tunnelmat ja ympäristön. Päiväkirja on liitettynä opinnäytetyöni loppuun. Vantaan
osuudesta en pitänyt päiväkirjaa.
Käytän opinnäytteessäni tapaustutkimusta tutkimusstrategiana. Ymmärtääkseni
strategia ei ole yleisesti käytetty graafiseen suunnitteluun liittyvissä tutkimuksissa. Se soveltuu kuitenkin lopputyöni tutkimuskysymykseen vastaamiseen ja uskon, että strategia
voi tämän takia tuottaa uutta tietoa tai työskentelytapoja samankaltaisiin graafiseenkin
suunnitteluun liittyviin projekteihin.

2.1. TAPAUSTUTKIMUS TUTKIMUSSTRATEGIANA
Tapaustutkimuksessa on tarkoituksena tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta
tai ilmiökokonaisuutta (Jyväskylän yliopisto). Pentti Roution mukaan (2005, 1.4.) tapaustutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkittava asia tai ilmiö kokonaisuutena, joten
se soveltuu hyvin tutkimuskysymykseni analysoimiseen. Tapaustutkimuksessa ei pyritä
poimimaan esiin vain muutamia valittuja kohteen piirteitä, ominaisuuksia tai muuttujia eikä siinä yritetä muodostaa niistä yleispätevää mallia. Tutkimusraportin lukijalle jää
tehtäväksi miettiä, mitkä asiat raportissa voisivat ehkä olla yleistettävissä. Opinnäytteeni,
niin kuin tapaustutkimus yleensäkin, on luonteeltaan toteava. Siinä halutaan kuvailla
kohdetta, eli tässä tapauksessa Blue Kites -projekteja ja niiden tapahtumien vaikutusta
viestintään. (Routio, 2005, 1.4.)
Routio (2005, 1.4.) kirjoittaa myös, että erityisesti uutta tietoa kartoittavaa tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että vaikka siinä saadaan tietoja tutkimuskohteesta, tulosten
yleistettävyys jää usein epäselväksi. Toisaalta Routio sanoo, että tapaustutkimus ei pyrikään edustamaan yleistettävyyttä eikä sen tuloksia pidä ryhtyä pitämään sellaisina
yleisesti vallalla olevina näkemyksinä, joihin muun muassa sosiologian piirissä pyritään,
vaan tapaus sinänsä on kiinnostava. Myös tutkijan kädenjälki voi olla näkyvissä tuloksessa, sillä tällä on merkittävä tehtävä kohdetta koskevien tietojen kokoamisessa. (Virtuaali
ammattikorkeakoulu, 2007.)
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2.2. SUUNNITTELIJA VIESTINTUOJANA JA ALKUUNPANIJANA

They (--graphic designers--) need to
be informed, conscious mediators,
able to listen, research, write,
communicate, manage, orchestrate,
understand the historical and
cultural significance of the shapes,
colors, even typefaces they’re
putting out there. Most importantly,
they need to be able to think for
themselves, to redefine the problem
if necessary, especially today when
entrepreneurism, collaboration,
even self-authorship is a very
real part of the design…” – Steven
McCarthy ( )
”

12

2013, s.155

Suunnittelijasta tekijänä tai alkuunpanijana ei ole olemassa selkeää termiä suomenkielellä.
Sanan ”author” suomenkielinen vastike on muun muassa tekijä, alkuunpanija, kirjoittaja,
kirjailija, luoja ja laatija. Koska termiä ei ole olemassa selkeästi suomenkielisenä, käytän
opinnäytteessäni sanaa ”alkuunpanija” ja ”tekijyys” kuvaamaan englanninkielistä termiä,
sillä se kuvaa parhaiten omaa rooliani Blue Kites -projektien osallisena.
Michael Rock peilaa esseessään The Designer as Author (1996) Focaultin ja Barthesin
kirjoituksia alkuunpanijuudesta design-maailmaan. Rockin mukaan on monimutkaista
määritellä mitä sana ”author” tarkoittaa suunnittelun yhteydessä.
Rock kertoo, että 1970-luvun jälkeen suunnittelijat alkoivat siirtyä poispäin tekijättömistä (eng. authorless) tieteellisistä teksteistä suuntaan, jossa suunnittelija saattoi
omistaa osan tietyn viestin tekijyydestä. Rock vertaa myös alkuunpanijuutta ja itseilmaisua. Hänen mukaansa esimerkiksi juliste- tai kirjankansisuunnittelu ei välttämättä
riitä alkuunpanijuuden (eng. authorship) synnyttämiseksi. Myöskään asiakaspohjaisissa
kaupallisissa projekteissa ei välttämättä synny tekijyyttä, jos asiakas on kertonut millä
tunteilla ja millä keinoin ja mikä viesti tulisi välittää. Projekteissa, joissa on useita eri tekijöitä voi taas olla vaikea määritellä mitkä ideat ovat kenenkin alun perin. (Rock, s.110.)
Lea Kantosen mukaan myös yhteisötaiteellisessa projektissa voi olla hankalaa määritellä kenelle tekijyys syntyy. Yhteisötaiteen periaatteen mukaisesti tekijyys on kollektiivinen, osallistujat eivät välttämättä toteuta teoksia omaehtoisesti, vaan niissä kuuluu
myös taiteilijan ääni. Taiteilija toimii tällaisissa projekteissa idean tai formaatin luojana
sekä sisällön- tai palveluntuottajana. (Kantonen 2007, s. 60 & 64.)
Michael Rock rinnastaa kirjoituksessaan myös 1950-luvulla erityisesti François Truffautin kehittämän ja muun muassa Andrew Sarrisin omaksuman elokuvan auteur-teorian ja suunnittelun toisiinsa. Auteur-teorian mukaan tekijyys muodostuu kun kolme
seuraavaa asiaa tapahtuu:

»» Ohjaajan täytyy olla teknisesti taitava
»» Ohjaajalla täytyy olla oma tyylinsä, joka toistuu useissa eri teoksissa
»» Ohjaajan täytyy läpi työskentelynsä omata johdonmukainen näkemys toimintaansa ja
hänellä tulee olla joku sisäinen tarkoitus sen tekemiseen

Suunnittelijan tai taiteellisen johtajan toimiessa näiden kriteereiden mukaan myös tämän kohdalla syntyy tekijyys. Kuitenkaan pelkkä tyyli ei takaa tekijyyden syntymistä
vaan Rockin mukaan tämä vaatii sen, että suunnittelija itse etsii töihinsä jonkun tietyn
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kriittisen näkökulman. Pelkkä stylistinä toimiminen ei synnytä tekijyyttä jollekin työlle.
(Rock 1996, s.112.)
Toisaalta auteur-teoriaa ollaan kritisoitu siitä, että sisäisen tarkoituksen vaikutusta
tiettyyn työhön on vaikeaa mitata eikä teoria ota huomioon eri persoonallisuuksista johtuvia tapoja tuottaa ulkomuotoa. Vaikka teoria onkin Rockin mukaan jo aikansa elänyt,
on sen vaikutus silti selkeästi nähtävissä filmiteollisuudessa. Ohjaaja mielletään edelleen
elokuvansa päätekijäksi. (Rock 1996, s.112.)
Yhteisötaide poikkeaa tavallisesta taiteesta tai vaikka elokuvataiteesta siten, että siinä ei ole yhden henkilön tekemään taideteosta, joka asetettaisiin näytteille esimerkiksi
taidemuseoon yleisöä varten. Tekijyyden muodostuminen ei ole rakenteeltaan yhtä selkeää, sillä yleisö osallistuu teoksen luomiseen eikä taideteosta voi määritellä kiinteäksi
tai selvärajaiseksi. Taideteos on yhteinen tilanne ja sen merkitys on riippuvainen tekijästä,
yleisöstä ja paikasta sekä näiden kolmen asian vuorovaikutuksesta. Näin taideteoksesta
tulee yhdessä koettu tapahtuma tai prosessi. (Kantonen 2007, s.58.)
Yhteisötaiteen yhteisöllisen luonteen vuoksi tekijyys ei siis muodostu yksittäiselle
henkilölle tai taiteilijaryhmälle. Toisaalta projektissa voi kuitenkin käydä niin, että taiteilija tai ohjaaja on käytännössä taiteellisen prosessin alkuunpanija ja osallistujat toimivat
tämän ohjeiden mukaan. (Kantonen 2007, s.60.)
Kuten Rock kertoo, tekijyyden syntyminen vaatii tietyn sisäisen äänen, joka ilmenee
usein kriittisen näkökulman ottamisena työhön. Kriittisestä ja sosiaalisesta suunnittelusta, suunnittelijasta alullepanijana tai tekijänä sekä suunnittelijan mahdollisuuksista
vaikuttaa ympäröiväänsä maailmaan on kirjoitettu paljon. Viktor Papanek on sanonut jo
1970-luvulla, että muotoilun tai suunnittelun tärkein tehtävä on muuntaa ihmisen ympäristö, tämän työkalut tai itse ihminen (Papanek 1971, s.28). John Emersonin mukaan graafisen suunnittelun opinnoissa opitut taidot, kuten ongelman ratkaisemiskyky, käyttäjä
tutkimus tai asiakkaiden miellyttäminen, voidaan valjastaa kaupallisuuden sijaan myös
mielipiteiden ilmaisuun (Emerson 2008). David Bermanin mielestä suunnittelijoilla on
valta luoda sekä kommunikoida käyttäen tarkkoja, selkeitä ja hyödyllisiä viestejä, jotka
voivat tavoittaa miljoonat ja vaikuttaa kuulijoihinsa (Berman 2009, s.109). Tuntuu, että
moni suunnittelija haluaakin valjastaa mieluummin työnsä elämälleen kuin päinvastoin.
Graafisen suunnittelijan tai suunnitellun työn mahdollisuuksista vaikuttaa normeihin, käytäntöihin tai toimintamalleihin voisi myös tehdä oman opinnäytteensä, joten
keskityn tässä yhteydessä käsittelemään graafisen suunnittelijan alkuunpanijuuden
vaikuttamista yhdessä projektien tapahtumien kanssa siihen tapaan, jolla Blue Kites
-projekteista ollaan viestitty.
Magnus Ericson ja Mazé Ramia sanovat Design Act -kirjassa, että sosiaalisiin tai poliittisiin projekteihin suuntautuneet suunnittelijat arvioivat uudelleen totuttuja käytäntömalleja, tuotantomalleja ja operointipaikkoja (Ericson & Ramia 2011, s. 155). Työni projekteissa
onkin ollut tutkimuksellista ja journalistista esimerkiksi silloin kun olemme taustoittaneet
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paperittoman maahanmuuton ongelmia ja tilannetta Melillassa. Ei riitä, että ansiokas
graafinen suunnittelija tyytyy valitsemaan värejä, fontteja ja kiillottamaan pintaa, vaan
tämän tulisi pystyä ottamaan ammattitaitonsa käyttöön laajemmin, suunnittelukohteesta
riippumatta ja katsottava suunnittelun kohdetta sen pintaa syvempiin kerroksiin. Uskon,
että graafisen suunnittelijan ammatti onkin menossa tutkimuksellisempaan suuntaan
ja suunnittelijat tulevat harjoittamaan taitojaan monialaisemmin kuin ennen, irtautuen
välillä jopa näyttöpäätteen edestä, toimien monialaisissa työympäristöissä ongelman ratkaisijoina tai fasilitaattoreina. Ericsonin ja Ramian (2011, s. 155) mukaan tämänkaltaiset
uudet toimintamallit saattavat vaikuttaa osaltaan myös ympäröivään yhteiskuntaansa ja
Berman (2009, s. 156) rinnastaa graafiset suunnittelijat tulevaisuudessa lääkäriin, lakimieheen tai insinööriin, jolla on voima tehdä yhteiskuntiemme tulevaisuudesta kirkkaampi.
Ehkä tulevaisuudessa juuri alullepanijuus tai tekijyys määrittävät eroa merkityksellisen ja niin sanotun tarpeita luovan suunnittelun välillä. Daniel van der Velden sanookin
Research & Destroy, Graphic Design as Investigation -artikkelissaan, että nykyään tärkeä
graafinen suunnittelu on suunnittelijan itsensä luomaa ja suunnittelijoilla on hallussaan
valta tuoda jotain lisäarvoa maailmaan, politiikkaan ja yhteiskuntaan. Edellä kulkeva
suunnittelija tekee enemmän kuin pelkkää muotoa, ja juuri tämä antaa muodolle merkityksensä. (van der Velden, 2006.)

2.3. YHTEISÖTAITEESTA
Kati Kivimäki ja Hannele Koisio kirjoittavat toimittamassaan Yhteyksiä – Asiaa yhteisötaiteesta -kirjassa, että yhteisötaide on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa
tehty teoreettisesti haastava ja moni-ilmeinen taiteen olomuoto. Yhteisötaide on luonteeltaan anarkistista ja se toimii vallanpitäjien ja markkinavoimien vastapainona. Se voi
tehdä näkymätöntä näkyväksi ja on osa sosiaalista verkostoa. (Kivimäki & Koisio 2007, s. 9.)
Helena Sederholmin mukaan yhteisötaide ei kuitenkaan ole (itse)ilmaisua tai jonkin
sanoman kommunikoimista. Tämän takia yhteisötaide eroaa poliittisesta tai muuten kantaaottavasta taiteesta. Sen sijaan yhteisötaiteellinen toiminta on prosessi, jossa tuotetaan
uutta tietoa ja jossa osallistujien näkemykset muuttuvat ja muovautuvat yhteistoiminnan
ja keskustelun kautta. Yhteisötaide voi olla tutkimuksellista ja se voi toimia välineenä
arkipäivän rakenteiden tutkimiseen tai tuottaa tietoa ihmisten elämistä, unelmista, käsityksistä ja toiveista. (Sederholm 2007, s. 37–52.)
Tämän lisäksi Mirja Hiltunen kirjoittaa Yhteisöllinen taidekasvatus -kirjassaan, että
yhteisötaiteessa on myös keskeistä, että taide voi mahdollistaa dialogin syntymisen. Taidemuoto on soveltavaa ja tulkitsevaa, toiminta perustuu yhteisön menneisyyteen ja traditioihin ja niiden muuntamiseen. (Hiltunen 2009, s. 74, 76.) Hiltusen (2008, s. 216) mukaan
yhteisötaiteellisia projekteja on mahdoton suunnitella kokonaisuudessaan etukäteen
niiden luonteesta johtuen.
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Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi ja Valkonen kertovat Lapin yliopiston verkkokirjassa Ympäristö, yhteisö & taide, että yleensä yhteisötaidetta tehdään projektimuotoisesti
ja siinä kohtaavat erilaiset yhteistyötahot. Tyypillinen yhteisötaiteellinen toimintamalli
on työpajatyöskentely, joka huipentuu johonkin tapahtumaan tai produktioon. Toiminta
voi olla yhtä hyvin kuvataidetta, musiikkia, teatteria, tanssia tai taiteidenvälistä ilmaisua. (Jokela ym. 2005, 2.2.)
Yhteisötaiteelliseen työskentelyyn osallistuva ryhmä voi olla yhteisö, jonka jäsenille
on jo syntynyt tunne yhteenkuuluvuudestaan ja erityisyydestään muihin nähden. Yhteisöllisyyden tunne ei kuitenkaan ole työskentelyn edellytys ja yhteisötaidetta voidaan
tehdä myös heterogeenisissä ryhmissä, joissa erilaisten osallistujien kanssa jaetaan sama
tavoite toiminnan suhteen. (Jokela ym. 2005, 2.2.)
Jokelan ym. (2005, 2.2.) mukaan yhteisötaiteella onkin lähes aina useita eri tavoitteita. Yhteisötaiteellisissa projekteissa voidaan pyrkiä osallistamaan osallistujat taiteeseen,
ilmaisuun ja taiteen voimistaviin ja luovuutta tukeviin vaikutuksiin. Yhteisötaide onkin
usein muutoshakuista ja taidetta käytetään keinona yhteisöllisten, sosiaalisten tai lähi
ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisussa. Yhteisötaiteen avulla voidaan tavoitella
päättäjien huomiota johonkin erityiskysymykseen, yhteisön aktivoimista oman elämänsä
hallintaan tai ympäristökysymysten tiedostamiseen.
Jokelan ym. mukaan parhaimmillaan yhteisön ja taiteilijoiden muodostama ryhmä
työskentelee tasa-arvoisesti, yhteistoiminnallisesti ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti sekä sen toiminta perustuu yhteisön todellisuuteen ja lähiympäristöön.
Yhteisötaide merkitsee osallistujille sosiaalisia tilanteita, jakamista ja yhdessä kokemista. Se voi myös mahdollistaa voimaantumiseen, itsetunnon ja identiteetin rakentumiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen. (2005, 2.2.)
Myös Riikka Haapalainen kirjoittaa Asiaa yhteisötaiteesta -kirjassa, että erityisesti
yhteisöllisille taidemuodoille on tunnustettu erityinen paikka hyvinvoinnin katalysaattoreina. Kun yhteisötaide toimii yhteiskuntaa muuttavana ja muokkaavana toiminta
muotona taiteesta tulee sosiopoliittinen väline, jolla on mahdollista torjua kansalaisten
syrjäytymistä. Haapalan mukaan silloin kun yhteisötaideprojekti on kuljetettu sinne, missä ihmiset elävät arkeaan, taidetta ei tuoteta ensisijaisesti taidemaailman lähtökohdista
tai suoraan taideinstituutioihin esitettäväksi. Tämänkaltaisissa projekteissa ihmiset eivät
ole vain taiteen vastaanottajia vaan aktiivisia toimijoita. (Haapalalainen 2007, s.74, 76.)
Yhteisötaiteellisessa projektissa ”taide” osuuden saattaakin muodostaa esimerkiksi
juuri osallistujien välinen sosiaalinen side. Vaikka yhteisötaitelijan tavoite onkin usein
yhteisöjen äänen esille tuominen, tämä pyrkii joskus myös yksilöiden ja yhteisöjen voima
varaistamiseen. Tämä tapahtuu kuuntelemalla osallistujia, mukautumalla heidän toiveisiinsa toteuttaa projektia ja jopa sallimalla heidän olematta osallistua projektin kulkuun.
(Hiltunen 2008, s. 221.)

Käsitteet ja metodologia tutkimuksen taustalla
---
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Leijan valmistelua
Melillassa.

Leijan valmistelua
Vantaalla.
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YLLÄ:
Melillan projektin »
osallistujien ryhmäkuva.
ALLA:
Vantaan projektin »
osallistujien ryhmäkuva.

Blue Kites of
Melilla ja Vantaa
-yhteisötaideprojektit
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Blue Kites of Melilla ja Vantaa -yhteisötaideprojektit järjestettiin huhti–toukokuussa 2014
Vantaan Kytöpuiston koulun valmistavan luokan oppilaiden ja Melillan väliaikaiseen
sijoitukseen tarkoitetussa vastaanottokeskuksessa asuvien siirtolaislasten ja -nuorten
kanssa. Projektien aikana Blue Kites -kollektiivimme tutustui siihen, miten ryhmä maahan
muuttaja- ja turvapaikkaa hakevia lapsia halusi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pyrkimyksenä
oli myös yrittää ymmärtää lasten toiveita ja sitä minkä he kokevat itselleen tärkeäksi. Yhteistyökumppaneina projekteissa toimi Suomessa Vantaan kulttuuripalvelut ja Melillassa
ihmisoikeusjärjestö Melilla Acoge, jonka arvoina ovat yhdenvertainen oikeudenmukaisuus
sekä solidaarisuus ja joka ajaa kaupungin turvapaikan hakijoiden asioita.
Yhteisötaiteellisten projektien tavoitteena oli vahvistaa taidelähtöisen vuorovaikutuksellisuuden ja yhdessä tekemisen kautta osallistujien tunnetta pystyvyydestään ja
erityisyydestään, luoda yhteys osallistujaryhmien välille sekä auttaa näitä löytämään
tapoja kertoa kaupungeistaan, elämästään ja toiveistaan. Blue Kites of Melilla -projektin
yksi tavoite oli myös tuoda vaihtelua osallistujien päivärutiiniin ja viedä heidät muualle
jokapäiväisestä ympäristöstään.
Yhteisötaiteen periaatteiden mukaisesti kollektiivimme pyrkimyksenä oli työskennellä osallistujien kanssa tasa-arvoisesti, yhteistoiminnallisesti ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Tämä toteutui ainakin osittain Blue Kites -projekteissa, sillä
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käytännön syistä jouduimme toimimaan ohjaajina ja dokumentoijina sen lisäksi, että
pyrkimys oli asettua mahdollisimman tasa-arvoiseen asemaan osallistujien kanssa. Projekteista kommunikoitaessa on tietoisesti häivytetty näkyvistä roolimme taiteilijoina ja
projektin ohjaajina, sillä osallistujille ollaan haluttu antaa päärooli kaikessa materiaalissa, millä projektista viestitään.
Yhteisötaiteellinen toiminta projekteissa on ollut kollektiivista. Projekti on toteutunut kollektiivimme aloitteesta ja edennyt ohjeistuksemme mukaisesti, mutta osallistujat ovat vastuussa kaikista sen aikana syntyneistä teoksista. Projektin tapahtumat ovat
kulkeneet tietyllä tapaa siis sen kaikkien osallistujien toiminnan tuloksena. Kollektiivimme on toiminut myös tapahtuman tuottajana sekä on vastuussa toiminnan ideoinnista. Toiminnassa on ollut mukana auteur-teorian mukainen kriittinen näkökulma, joka
on vaikuttanut tapahtumien muotoon sekä niiden esille tuomiseen projektin globaali
kasvatuksellisessa vaiheessa.

3.1. PROJEKTIEN OSALLISET
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Blue Kites -kollektiivin jäseniin, motiiveihimme Blue Kites of Vantaa ja Melilla projekteihin
ja niiden toteutumiseen pätee erityisen osuvasti Jokelan ym. (2005) huomio yhteisötaitelijoista: nämä ovat taustoiltaan ja näkökulmiltaan hyvin erilaisia taiteentekijöitä, mutta
muistuttavat toisiaan sosiaalisella aktiivisuudellaan ja ovat ansioituneet ennen kaikkea
esteettisellä herkkyydellään. Aivan kuin Blue Kites -projektit, yhteisötaide syntyy taiteilijan
halusta kommunikoida, vaikka tämä ei korostetusti ilmaise itseään, vaan pikemminkin
välittää kuulemaansa ja on empaattinen. Useimmiten yhteisötaiteilija pyrkii antamaan
äänen ja muodon asioille, henkilöille ja yhteisöille, jotka eivät välttämättä muuten saisi
ääntään kuuluviin. (Jokela ym. 2005). Juuri äänitorvena toimiminen onkin ollut yksi Blue
Kites -projektien tärkeimmistä tehtävistä.

3.1.1. Blue Kites -kollektiivi
Kollektiivimme sai alkunsa syksyllä 2013 sen jäsenien halusta vaikuttaa ympäröivään
maailmaansa. Alussa mukana oli kolme visuaalisen alan ammattilaista, joilla oli kaikilla
opinnäytteen teko edessään ja yhteinen toive tehdä jotain konkreettista ja humanitaarista
Suomen ulkopuolella. Lopulta yksi jäsenistämme joutui kuitenkin jättäytymään toiminnasta
pois, joten meitä jäi jäljelle itseni lisäksi kuvataidekasvattaja Riikka Anttonen, joka suoritti projektin toteuttamishetkellä sosionomin opintojaan Laurea-ammattikorkeakoulussa.
Mielestämme voimakkainta mitä pieni kollektiivi voi tehdä on keskustelun herättely
ja niiden aiheiden käsittely, jotka muuten saattaisivat jäädä pimentoon. Projektien alussa
ideoimme eri vaikuttamisen mahdollisuuksia seinämuraalien maalaamisesta guerilla-viljelyyn ja ihmiskaupan uhrien kanssa työskentelyyn. Pohdintojen jälkeen ensimmäiseksi
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projektiksemme valikoitui työskentely niiden alaikäisten turvapaikan hakijoiden kanssa,
joiden sanotaan tulleen Eurooppaan ”laittomasti”.
Tavoitteenamme oli luoda konkreettista tekemistä, jota voisi toteuttaa kenen tahansa
kanssa ja vaikka ilman yhteistä kieltä. Tämä mielessä päädyimme siihen, että kollektiivin
harjoittamaan taidelähtöiseen toimintaan kuuluu aina yhtenä osana mahdollisuus leijojen rakentamiseen ja lennättämiseen muiden tilanteen vaatimien toimintojen ohella.
Leijan rakentaminen oli helposti lähestyttävä tekemisen muoto vuorovaikutuksessa, jossa
kommunikaatio perustui johonkin muuhun kuin yhteiseen kieleen.
Syynä juuri leijojen valitsemiseen oli myös se, että budjettimme projektien toteuttamiseen oli hyvin pieni ja että materiaalien tuli olla kevyitä kantaa ja helposti hankittavissa. Leija sopi myös symbolisesti projektin henkeen: halusimme luoda ilmiöille, joita
kollektiivi pyrkii tuomaan esille, oman visuaalisen symbolinsa. Sininen leija valittiin sen
luomien mielikuvien johdosta; vapaus, toivo ja uudistus. Konkreettisesti leijojen rakentaminen ja lennättäminen tuntui myös toiminnalta, jota tulevien projektien osallistujat
haluaisivat tehdä.
Alusta lähtien meille oli kuitenkin tärkeää pitää kaikki toiminta osallistujista ja heidän toiveistaan riippuvana, jotta keskeinen asetelmamme ei muuttuisi niin, että projektin
järjestäjät asettuvat eri tasolle kuin projektiin osallistujat. Leijojen rakentaminen pidettiin
siis vapaaehtoisena toimintana.

3.1.2. Osallistujat
Blue Kites of Vantaa -projektiin osallistui 14 oppilaan ryhmä Vantaan Kytöpuiston koulun
valmistavan luokan 8–12 vuoden ikäisiä oppilaita. Lapset olivat tulleet maahan vastikään
ja puhuivat suomea auttavasti, osa ei ollenkaan. Osallistujat olivat kotoisin Euroopan eri
maista sekä Nigeriasta ja Kongosta. He asuivat Vantaan Koivukylän ympäristössä, missä
koulukin sijaitsee.
Blue Kites of Melilla -projektiin osallistui saman kokoinen ja saman ikäisistä lapsista koostuva ryhmä kuin Vantaan projektiin. Lapsista valtaosa oli kotoisin Syyriasta sekä
osa Saharan etelän puoleisesta Afrikasta. Lapset olivat tulleet vanhempiensa kanssa kaupunkiin toiveinaan saada pysyvä turvapaikka Euroopasta ja he asuivat projektin toteuttamisen hetkellä kaupungin väliaikaisessa vastaanottokeskuksessa (CETI eli El Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes). Suurin osa osallistujista oli tullut maahan vastikään,
mutta yksi poika oli viettänyt siellä ainakin kaksi vuotta.
Alkuperäinen aikomuksemme oli työskennellä ilman huoltajaa kaupunkiin tulleiden
lasten ja nuorten kanssa, mutta emme saaneet yhteyttä edes yhteistyökumppanimme
avulla laitokseen, jonne nämä lapset yleensä sijoitetaan. Jos olisimme työskennelleet ilman huoltajiaan Melillassa oleskelevien lasten kanssa, projektimme yhtenä tavoitteena
olisi ollut tutkia sitä, miten lapset kokevat ympäristönsä, mikä heitä kiinnostaa siinä ja
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miten he viettävät aikaansa. Koska päädyimme kuitenkin työskentelemään lasten kanssa, jotka eivät käytännössä poistuneet CETIn alueelta, tavoitteeksi muodostui tutkia sitä
miten lapset näkevät itsensä ja haluaisivat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Suunnitelman
muutos mahdollisti sen, että saimme kaikilta osallistujien vanhemmilta luvat käyttää
lasten tuottamia materiaaleja myös projektin esille tuomisen vaiheessa, kuten verkkosivuilla ja näyttelyssä, sillä myös he asuivat keskuksessa.
Vantaan projektin osallistujat olivat kotoisin ympäri Eurooppaa ja Afrikkaa, mutta
näitä yhdisti samalla luokalla käyminen ja suomenkielen opiskeleminen. Vaikka osallistujat olivat alun perin kotoisin useammista eri maista kuin Melillan osallistujat, ryhmä oli
yhtenäisempi. Itse en huomannut suurta eroa ryhmän ja tavallisen ala-asteluokan välillä.
Melillan projektin osallistujista suurin osa oli kotoisin Syyriasta. Lisäksi kolme projektin
osallistujaa oli tullut maahan Saharan etelän puoleisesta Afrikasta. Osallistujia yhdisti
asuminen samassa vastaanottokeskuksessa. Lisäksi oli havaittavissa, että syyrialaiset
muodostivat keskenään kielellisen yhteisön, samoin kuin afrikkalaiset keskenään. Taiteellisen työskentelyn tavoitteena oli vahvistaa osallistujien kokemusta itsestään pystyvinä
tekijöinä ja aktiivisina toimijoina.

3.2. MELILLA, EUROOPAN LIKAINEN SALAISUUS
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Espanjalle kuuluva Melillan kaupunki sijaitsee Marokon rannikolla. Koska Melilla on osa
Espanjaa se kuuluu myös Euroopan Unioniin, minkä johdosta se on houkutteleva rajan
ylityspaikka monille siirtolaisille, sillä rajan ylitys on turvallisempi kuin vaarallinen vene
matka välimeren yli. Espanja yrittää torjua paperitonta maahanmuuttoa kaupunkia ympäröivällä kolme kerroksisella rajamuurilla. Aita ei kuitenkaan ole poistanut tilanteeseen
liittyviä ongelmia, vaan yhä suuremmat ihmisjoukot pyrkivät kaupunkiin vuosittain.
Kaupunkiin päätyy myös ilman huoltajiaan matkalla olevia alaikäisiä lapsia, joilla on
toiveissaan EU:n kansalaisuuden saaminen kun he saavuttavat täysi-ikäisyyden. Blue Kites -kollektiivin alkuperäinen suunnitelma oli työskennellä näiden lasten kanssa, mutta
tämä osoittautui liian hankalaksi projektin edetessä.
Melillaan ilman virallista matkustusdokumenttia tulleet siirtolaiset viedään sen
vastaanottokeskukseen CETIin (El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), jonka
asukkaiden kanssa Blue Kites of Melilla -projekti toteutettiin. CETIin kapasiteetti on noin
470 henkeä, mutta keskus on kuitenkin koko ajan todella ylikuormittunut, projektin toteutusaikana sinne oli sijoitettuna noin 2000 henkeä. Kollektiivimme ei päässyt tutustumaan keskukseen sisälle, sillä sinne olisi pitänyt hakea kulkulupa Madridista asti. Täyteen
ahdettua tunnelmaa henki kuitenkin se, miten kymmenet miehet tappoivat aikaansa
seisoskellen keskuksen sisäänkäynnin edessä tai viereisen kuivuneen pissanhajuisen
joenuoman pohjalla kaljaa juoden, ja miten syyrialaisperheet olivat rakentaneet itselleen
paahtavalta auringolta suojaavia katoksia pihalle voidakseen viettää aikaansa yhdessä.
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CETI sijaitsee kaupungin laidalla, kaukana Melillan keskustasta. Absurdia tunnelmaa
korostaa viereinen golfkenttä, siellä valkoisiin puhtaisiin vaatteisiin pukeutuneet pelaajat ja vihreys, jota missään muualla, paitsi yhdessä läheisessä liikenneympyrässä, ei ole.

YLLÄ:
CETIn (El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) edusta ja golf-kenttä.
Kuvapysäytys.
ALLA:
Pätkä Melillan Marokosta
erottavaa raja-aitaa. »
Kuvapysäytys.
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”Tunnelma oli kuin avovankilassa,
emme saaneet mennä keskukseen
sisään ja jouduimme odottamaan
lapsia yli tunnin sen ulkopuolella.
Olimme sanoneet yhteistyöjärjestö
Acoge Melillalle, että toivoisimme
maksimissaan kymmentä osallistujaa,
sillä suurempaa ryhmää on todella
haastavaa hallita. Kun keskuksesta
kuitenkin pomppi meitä vastaan 14
lasta, ymmärsimme heti, että vaikka
meillä on koko ajan apunamme
projektin toteuttamisessa kaksi
henkilöä, suunnitelmiin oli tehtävä
muutoksia.”
Projektipäiväkirja
23.4.2014

3.3. YHTEISÖTAIDE TOIMINNAN INNOSTAJANA JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAJANA
Kuten kirjoitin, Blue Kites of Vantaa ja Melilla -projektien tavoitteena oli vahvistaa osallistujien tunnetta omasta pystyvyydestään, antaa heidän esittää itsensä niin kuin halusivat
tulla nähdyiksi ja tämän lisäksi tuoda esille erityisesti paperittomaan maahanmuuttoon
liittyvää tilannetta Melillassa. Halusimme myös yhdistää kaksi Euroopan äärilaidoilla
vastikään maahan tullutta ryhmää lapsia toisiinsa.
Yhteisötaide toimi Blue Kites -projekteissa välineenä innostamaan osallistujiaan yhteiseen luovaan toimintaan. Myös Jokelan ym. (2006, 2.2.) mukaan yhteisötaiteellisen toiminnan lähtökohtana on usein yhteisön oma ympäristö ja projektien yhteisötaiteellisena
tavoitteena on osallistuminen riippumatta lahjakkuudesta tai taidoista. Luottamuksen
ja turvallisuuden tunteen luomiseksi osallistujien ja vetäjien välille sekä yhteisen kielen
puuttuessa toimintamme oli taidelähtöistä.
Projektien ja erityisesti Melillan osuuden ajateltiin olevan orgaanisia, tilanne sidonnaisesti lasten ehdoilla rakentuvia ja sen vaatimalla tavalla muokkautuvia. Meille oli tärkeää edetä osallistujien ehdoilla ja se, että he ymmärsivät projektien lyhyen keston. Emme
halunneet luoda tilannetta, jossa projektin vetäjät käyttävät osallistujia omiin ennalta
päätettyihin tarpeisiinsa ja sanelevat tapahtumat ylhäältä alas. Taina Erävaara (2007,
s.132) sanookin Asiaa yhteisötaiteesta -kirjassa, että liiallinen etukäteissuunnittelu voi
pahimmillaan sitoa taiteellista toimintaa sekä asettaa turhan laajat ja epärealistisetkin
tavoitteet itse taiteen tekemiselle. Jos taiteilija kiintyy liikaa omiin suunnitelmiinsa, voi
tämä olla haitaksi paikan päällä havainnoimiselle, kommunikaatiolle, intuitiolle, kyvylle
muuttua ja paikkasidonnaisille ideoille (Erävaara 2007, s.132). Erityisesti Blue Kitesin Melillan projektissa jouduimme sopeuttamaan suunnitelmiamme heti ensimmäisen päivän
aloitustapaamisen jälkeen.
Vaikka Blue Kites -projektit olivat luonteeltaan tilannesidonnaisesti rakentuvia, suunnittelimme konkreettista tekemistä, jonka avulla tutustuimme lasten kanssa toisiimme ja
rakensimme luottamusta välillemme. Leijojen rakentaminen ideoitiin yhdeksi tekemisen
muodoksi, jota toteutimme halukkaiden lasten ja nuorten kanssa. Pyrimme kohtelemaan
jokaista osallistujaa yksilönä, Melillan projektissa osa osallistujista päättikin valita piirtämisen ja maalaamisen leijojen rakentamisen sijaan.
Alkuperäisenä tarkoituksenamme oli ollut pyytää osallistujia miettimään, minkälaiset leijat kuvaisivat heidän ympäristöään tai siellä asuvia lapsia ja nuoria. Päädyimme
kuitenkin siihen ettemme halunneet antaa ohjeistusta leijojen suunnitteluun. Tästä huolimatta ne kuvasivat osallistujien ajatuksia.
Myös minimaalinen budjetti määritti osittain työskentelyämme. Meillä ei ollut resursseja viedä lapsia kauemmas kuin kävelyetäisyydelle CETIstä tai Kytöpuiston koulusta. Suuremmalla budjetilla olisi saanut toteutettua kunkin toimintapaikan yhteyteen
kokemuksia avaavan näyttelyn, josta olisi ollut oletettavasti suurta iloa erityisesti muille
CETIn asukkaille. Toisaalta tieto tulevasta näyttelystä olisi saattanut vaikuttaa osallistu-
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jien kokemukseen projektista sekä heidän luontevaan olemiseensa. Yhteisötaitelija Taina Erävaaran sanookin, että valmiiden teosten julkinen esittäminen projektin jälkeen
saattaa pahimmillaan asettaa liian suuria paineita itse taiteen tekemiselle (2007, s.132).
Erityisesti Melillan projektin toiminnallista osuutta vaikeutti myös se, että osallistujat
eivät puhuneet juurikaan espanjaa ja heitä oli huomattavasti enemmän kuin mitä olimme
suunnitteluvaiheessa ajatelleet. Henkilökohtaista sidettä oli näin hyvin vaikeaa rakentaa
yksittäisiin lapsiin. Koska lapsia oli monta ja meitä vain kaksi, suuri osa energiastamme
meni siihen, että pidimme ryhmän koossa ja huolehdimme ettei kukaan satuta itseään
tai etteivät lapset kinastele keskenään. Kuten jo kirjoitin, apunamme toimi Agoce Melillan
kaksi työntekijää, mutta he eivät osoittaneet suurta kiinnostusta projektiamme kohtaan.
Yhdessä viettämämme aika muodostui myös pienemmäksi kuin mitä olimme ajatelleet,
lasten aikataulut venyivät ja usein odotimme heitä saapuvaksi vähintään puoli tuntia
kun lapset piti palauttaa CETIin jo parin tunnin päästä.
Onneksemme yhteinen konkreettinen tekeminen helpotti huomattavasti toisiimme
tutustumista ja sitä oli mahdollista organisoida ilman yhteistä kieltäkin eli tässä mielessä
suunnitelmamme toimi juuri niin kuin pitikin. Projektin loppuvaiheilla lapset vaikuttivat
luottavan meihin ja uskon että he myös tunsivat olonsa nähdyiksi ja kuulluiksi.
Vantaan ja Melillan tunnelmat erosivat toisistaan paljon toimintaympäristöjen ja
osallistujien elämäntilanteiden takia. Tämä ei kuitenkaan näkynyt suuresti lasten reak
tioissa toimintaan tai ryhmän sisäisessä tunnelmassa. Molempien ryhmien perusvire oli
positiivinen, vaikka lapset kinastelivat keskenään. Valokuvien ottaminen, niiden katsominen ja kirjeiden vaihto ryhmien välillä näkyi olevan molemmissa projekteissa hauskinta
ja mielenkiintoisinta. Kerron lisää toiminnastamme sivuilla 32–38.
Erona osallistujissa näkyi se, että Melillan lapsista osa ei olisi halunnut palata projekti
sessioiden jälkeen sen hetkiseen kotiinsa CETIin. Lisäksi Melillan lapsille tasavertaisuus
työskentelymateriaalien saamiseen oli erityisen tärkeää. Alkuperäisen suunnitelmamme mukaisesti kollektiivimme oli tarkoitus kysyä ryhmältä haluavatko nämä luovuttaa
tekemänsä leijat seuraavaan Blue Kites -projektiin. Leijat muodostuivat kuitenkin niin
tärkeiksi osallistujille, että päätimme jättää ne kaikille CETIn lapsille yhteiseksi iloksi.
Melillan projektin osallistujien kanssa tehty valokuvausretki keskustan puistoon näkyi
erityisesenä iloisuutena heidän siellä ottamissaan valokuvissaan.
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”Tuntuu uskomattomalta, että
CETIn sisäänkäynnin läheisyydessä
ei ole mitään puhdasta tilaa,
vaan kaikki paikat paitsi yksi
liikenneympyrä ovat täynnä lasia,
roskaa ja pahaa hajua.”
Projektipäiväkirja
25.4.2014
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3.3.1. Toimintaympäristöt
Blue Kites of Vantaa -projekti oli kokonaisuudessaan vain muutaman päivän pituinen ja
paljon hallitumpi kuin Melillan projekti. Se toteutettiin Kytöpuiston koulun valmistavan
luokan luokkahuoneessa sekä koulun pihalla selkeän ennalta rakennetun suunnitelman
mukaisesti. Vaikka suunnitelma oli ennalta saneltu, osallistujilta kysyttiin aina haluavatko he tehdä ehdottamaamme toimintaa, ja heille annettiin vapaat kädet toteuttaa sitä
haluamallansa tavalla. Ympäristö oli siisti ja tuttu sekä turvallinen osallistujille. Lisäapua
ohjaukseen ja luottamuksen luomiseen saimme korkeakoulutetuilta opettajilta, jotka työskentelivät viisi päivää viikossa lasten kanssa ja tunsivat heidät siis hyvin.
Blue Kites of Melilla -projektin alkuperäinen suunnitelma oli tutustua lapsiin ja nuoriin muun muassa pyytämällä esittelemään kaupunkia meille sellaisena kuin se heille
näyttäytyy ja antaa heidän johdattaa meitä siellä. Hyvin nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että lapset eivät juurikaan poistu CETIn ympäristöstä, sillä kuten aiemmin kirjoitin, se
on kaukana kaikesta.
Koska lapsetkaan eivät tunteneet kaupunkia, ajattelimme, että voimme tutustua yhdessä siihen. Pyrimme viemään lapsia pois CETIn välittömästä läheisyydestä, joskin se oli

hankalaa, sillä meillä ei ollut resursseja bussikuljetuksiin, eivätkä lapset olleet tottuneita
pitkiin kävelymatkoihin eikä suurella osalla ollut edes ehjiä tai sopivan kokoisia kenkiä.
Lukuun ottamatta yhden päivän vierailua kaupungin keskustassa sijaitsevassa puistossa, toimintaympäristöksemme Melillassa muodostuivat kävelyetäisyydellä olevat paikat
CETIstä. Käytännössä työskentelimme likaisilla, hiekkaisilla, lasisilla ja pahanhajuisilla
paikoilla, sillä muunlaista ympäristöä ei ollut saatavilla. Onneksi noin 15 minuutin kävelymatkan päässä oli pieni sisäpiha, jossa pystyi olemaan suojassa auringolta ja lasinsirpaleilta. Koska kävelymatka oli monille raskas, jouduimme työskentelemään myös ainoalla
paikalla CETIn välittömässä läheisyydessä, joka oli suojassa auringolta: samassa kuivuneessa joenuomassa, jota keskuksen aikuiset miehet käyttävät juopottelupaikkanaan.
Tuntui siltä, että lapsia toimimattomat työskentely-ympäristöt ja hankalat olosuhteet eivät haitanneet, vaan he sopeutuivat kaikkiin paikkoihin, joissa vierailimme. Jos
kävely tuntui liian pitkältä ja kengät hankasivat, he jatkoivat silti matkaa ja jos maa oli
liian piikikäs istumiseen, he alkoivat etsiä istumisalustoja ilman ohjeistusta.

Viestejä Euroopan laidoilta
---

3.4. BLUE KITES OF VANTAA -PROJEKTIN TOIMINNALLINEN KULKU

32

Blue Kites of Vantaa oli Blue Kites of Melillan sisarprojekti ja vain neljän päivän pituinen,
eli huomattavasti sitä lyhytkestoisempi. Projektin tarkoituksena oli valmistaa kollektiiviamme Melillan osuuteen sekä mahdollistaa yhteydenpitoa kahden Euroopan eri laidoilla
olevan ryhmän välille. Järjestimme projektin Anttosen kanssa Vantaan Kytöpuiston koulun valmistavien luokkien oppilaiden kanssa huhtikuussa 2014.
Projektin alussa lennätimme osallistujien kanssa leijoja, jotka olimme tehneet kollek
tiivimme kanssa heille. Tämä toimi jäänmurtajana toisiimme tutustumisen kannalta,
erityisesti kun yhteistä kieltä ei juurikaan ollut. Yhteinen tavoitteemme oli saada leijat
lentämään, vaikka tuulta ei ollut nimeksikään. Lennätyksen jälkeen esittelimme itseämme
elämästämme kertovilla valokuvilla, selitimme lapsille kuinka he voivat itse ottaa kuvia
kertakäyttökameroilla ja jaoimme kamerat heille käytettäviksi.
Lapset veivät kamerat kotiinsa ja dokumentoivat niiden avulla mielenkiinnonkohteitaan
ja heille tärkeitä asioita. Kun kuvat oli kehitetty, katsoimme ne läpi yhdessä, ja osallistujat
saivat kertoa mistä kuvat kertoivat. Kuvien katsominen tuntui olevan merkityksellistä ja
jännittävää kaikille. Niissä oli kuvattuina esimerkiksi koulun ympäristöä, perheen jäseniä,
lempipehmoleluja ja muita lapsille tärkeitä esineitä kuten kukkaruukkuja ja ruokapakkauksia. Kongosta kotoisin oleva tyttö, joka oli saapunut kesken projektia Suomeen, oli
kuvannut Lidl:n kierrätysastian, jonka kyljessä oli teippaus vehreästä puusta, joka ilmeisesti muistutti häntä kotimaastaan.
Kuvien katsomisen jälkeen kerroimme lapsille, että olimme lähdössä Melillaan vetämään samanlaista projektia ja ehdotimme, että rakentaisimme yhdessä omat leijat Melillan lapsille terveisiksi Suomesta. Kaikki lapset olivat innostuneita ajatuksesta ja osa
halusi myös kirjoittaa ja piirtää kirjeitä Melillaan vietäväksi. Näytti siltä, että lapsille oli
merkityksellistä tietää tästä joukosta Euroopan kaukaisella laidalla olevia lapsia. Olimme tuoneet mukanamme sinistä leijanrakennuskangasta, mutta osallistujat muokkasivat
valmiista leijoista tekijöidensä näköisiä eri värisillä maaleilla.
Lopuksi sovimme, että tulisimme kertomaan Melillan projektista palattuamme sieltä toukokuussa.

Blue kites of Melilla ja Vantaa -yhteisötaideprojektit
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”Lapset olivat todella innossaan,
mutta huomasimme, että he eivät
saa paljon omia leluja tai asioita.
Leijoista meinasi tulla tappelu ja ne
lähes revittiin käsistämme. … Päivän
kokemusten perusteella joudumme
miettimään, tulemmeko tekemään
lasten kanssa ollenkaan leijoja, sillä
tuntuu epäeettiseltä ottaa niitä pois
heiltä.” Projektipäiväkirja
23.4.2014

3.5. BLUE KITES OF MELILLA -PROJEKTIN TOIMINNALLINEN KULKU
Matkustimme Riikka Anttosen kanssa Melillaan 21.4.2014 kahdeksi viikoksi. Työskentelimme yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö Acogen kanssa, joka järjesti meille
yhteyden CETIin ja ryhmään siellä asuvia lapsia. Emme kuitenkaan saaneet lupaa mennä
sisälle CETIin työskentelemään, vaan odotimme sen ulkopuolella lapsia, jotka tulivat luoksemme koulupäivänsä jälkeen. Lisäapunamme projektissa toimi kaksi Acogen työntekijää,
joiden oli tarkoitus olla esimerkiksi tulkkausapuna. Olimme uskoneet työskentelevämme
kadulla elävien nuorten kanssa ja oletimme, että osallistujat puhuisivat ainakin espanjaa,
jota itse puhun ja ymmärrän melko sujuvasti. Koska päädyimme kuitenkin työskentele-
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mään vastikään maahan tulleiden henkilöiden kanssa, nämä eivät olleet vielä ehtineet
oppia espanjan kielen taitoa, vaan puhuivat enimmäkseen arabiaa ja ranskaa. Yksi poika
puhui muutaman sanan espanjaa ja vähän englantia.
Olimme suunnitelleet työskentelevämme maksimissaan seitsemän hengen kokoisen
ryhmän kanssa. CETIssä asui kuitenkin projektin toteuttamishetkellä todella paljon syyrialaisia alaikäisiä, joten ilmeisesti tämän takia yhteistyöjärjestö-Acogen työntekijät valitsivat osallistujiksi 14 lasta, joiden he sanoivat olevan parhaiten käyttäytyviä. Ensimmäisen
työskentelypäivän aikana kävi ilmi etteivät lapset käytännössä syystä tai toisesta poistu
CETIn ympäristöstä. Acoge järjestää perheille ohjelmaa Melillassa, mutta käytännössä
vanhemmilla ei ole voimia viedä lapsiaan puolen tunnin kävelymatkan päässä olevaan
puistoon tai vielä hieman pidemmälle rannalle.
Projektin aikana tutustuimme sekä toisiimme että Melillaan yhdessä osallistujien
kanssa. Kuten Blue Kites of Vantaa -projektissa, aluksi lennätimme Vantaan lasten tekemiä
leijoja ja tämän lisäksi kävimme kaupungin pääpuiston leikkikentällä. Projektin aikana
lapset saivat ottaa kuvia heille jaetuilla kertakäyttökameroilla. Kuvauspaikat valittiin tarkasti ja lapset kertoivat toisilleen miten haluaisivat tulla kuvatuiksi. Ihmettelimme alussa,
miksi lapset eivät näyttäneet olevan kiinnostuneita kuvaamisesta, mutta kävi ilmi, että
he eivät halunneet kuvata CETIn ympäristöä, vaan esimerkiksi kauniita kukkia, itsensä
hienojen isojen autojen edessä tai vihreän puun edessä. Sama tarkka harkinta kuvauskohteiden valitsemisessa näkyi myös Vantaan lasten kotona ottamissa kuvissa. Lapset olivat
silmin nähden innoissaan kuvaamisesta, mikä näkyi myös heidän ottamissaan kuvissa.
Kaikki lapset ovat niissä iloisen, voimakkaan ja aktiivisen näköisiä.
Kuvaamisen lisäksi lapset saivat piirtää heille tärkeistä asioista. Lapsia pyydettiin
kertomaan piirroksissaan myös itsestään. Lähes kaikki piirsivät taloja, osa tytöistä piirsi
kauniita mekkoja ja kampauksia, yksi poika piirsi koko ison paperin täyttävän punaisen
sydämen, joka kertoi tämän rakkaudesta äitiinsä ja pisimpään CETIssä viipynyt poika
käytti paperia viivoittimenaan ja piirsi sen avulla suoria viivoja, joista muodostui tieverkko. Yksi tyttö käytti pitkän ajan mutkikkaan tien piirtämiseen ja viimeisteli teoksensa
lopulta kodikkaan näköisellä talolla, jonka tekemiseen halusi minulta apua, jotta saisi
lopputuloksesta mielestään tarpeeksi oikean näköisen.
Koska opinnäytteeni ei keskity lasten toiveiden tulkitsemiseen, eikä se liity olennaisesti alaani, en analysoi piirroksien merkityksellisyyttä. On kuitenkin huomattavaa, miten positiivisena ja toiveikkaana piirrosten aihemaailma näyttäytyy, vaikka lapsilla on
taustallaan rankkoja olosuhteita kuten sotaa ja köyhyyttä. Tämän voi ottaa ohjeistuksena
vastaavankaltaisten projektien ja niiden osallistujien esille tuomisessa eettisenä ohje
nuorana. Jos esitettävät ihmiset ja asiat ovat perimmäiseltä luonteeltaan aktiivisia ja toiveikkaita, on arveluttavaa esittää näitä toisessa valossa.
Myös Melillan osallistujat halusivat rakentaa leijoja. Koska emme voineet antaa leijoja
omiksi lapsille, ne rakennettiin yhteiseksi kaikille CETIn lapsille käytettäviksi. Muutama
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”Moni lapsista piirsi harjakattoisia
taloja, ja muut esimerkiksi itsensä
hienossa puvussa, sydämen ja
moottoritien. Ensi vaikutelmaltaan
ne kertovat enemmän lapsista
kuin asioista, joista he pitävät.
Toisaalta asia on monisyinen,
piirustukset kertovat myös
toiveista ja lapsien yleensä itselleen
haluamista asioista, kodista,
rakkaudesta ja kauniista mekoista.”
Projektipäiväkirja
25.4.2014

Melillan projektin osallistujan piirros.
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lapsi halusi mieluummin piirtää rakentamisen sijasta, mutta kaikki osallistuivat leijojen
koristeluun. Kuten Vantaan lapset, myös Melillan ryhmä halusi tehdä leijoista omannäköisiään, niihin tehtiin muun muassa abstrakteja pintoja yhdistelemällä mieluisia värejä,
Argentiinan lippu jalkapallon kunniaksi, Espanjan lippu ja lasten omat nimikirjoitukset.
Leijojen lennättämisen lisäksi projektin viimeisenä päivänä annoimme osallistujille
Vantaan ryhmän lähettämät kirjeet. Jokainen lapsi sai oman viestinsä yhdeltä vantaalaiselta. Esimerkiksi Nigeriasta kotoisin oleva Muhamadu sai kirjeen samasta maasta alun
perin tulevalta Christopherilta. Kongosta kotoisin oleva Gracius-niminen tyttö sai omalla
äidinkielellään ranskalla kirjoitetun kirjeen samanikäiseltä tytöltä Kongosta. Saatuaan
kirjeet lapset halusivat lähettää omat terveisensä Suomessa asuville lapsille.
Kirjeiden vastaanottaminen samoista maista kotoisin olevilta ikätovereilta sai lapsissa aikaan silmin nähden iloisen jännittävän tunnelman ja viestien välittäminen Euroopan laidalta toiselle muodostuikin projektimme yhdeksi tärkeimmäksi elementiksi.
Sama merkityksellisyys toistui kun palasimme Vantaalle kertomaan projektin kulusta
näyttämällä siellä kuvattua video- ja kuvamateriaalia sekä antamaan vastaukset lasten
viesteihin. Vantaan lapsista oli hauska löytää omat leijansa videoistamme ja nähdä kuvia siitä miten Mellillan lapset lukivat heidän lähettämiään viestejä. Vantaalaisista näkyi myös miten merkityksellistä se oli, että toisetkin tykkäsivät jalkapallosta, kielistä tai
muista samoista asioista kuin he, olivat kotoisin samoista paikoista tai olivat maalanneet
leijoihin samalla tyylillä.
Yhteisötaiteellisen osuuden lisäksi dokumentoimme sitä ja tunnelmaa Melillassa
videokameran avulla. Puhun tarkemmin taiteellisesta työskentelystämme luvussa 4.1.
Verkkosivujen muodon ja sisällön esittely, sivulla 46.

Melillan projektin osallistujat Muhamed ja Adib »
tarkastelevat juuri Suomesta vastaanottamiaan kirjeitä.
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”Lapset ymmärsivät heti kuvailun
jujun, vaikka eivät ilmeisesti
kaikki olleet kameraa paljon
käyttäneet. Kuvia otettiin matkalta,
joka oli melko pitkä ja erityisesti
puisto kiinnosti lapsia. Oman
opinnäytteeni kannalta kuvat
tulevat olemaan olennaisessa
osassa. Ne kertovat siitä mikä
lapsia kiinnostaa, vaikka ensi
vaikutelmalta se näyttikin olevan
melko universaalia.”
Projektipäiväkirja

24.4.2014

4.

Projektien
globaalikasvatuksellinen
osuus
Blue Kites of Vantaa ja Melilla olivat kaksivaiheisia projekteja. Projektimme toisessa vaiheessa yhteisötaideprosessillamme on ollut tärkeä merkitys tiedon tuottamisen välineenä.
Suunnitteluvaiheesta alkaen on ollut tärkeää ettei projektien kulku sekä kokemuksemme
Melillassa jää vain pienen piirin tietoon. Tämän takia esille tuomisen välineiksi valikoituivat verkkosivuston luominen sekä taideinstallaatio, joiden avulla on tarkoitus kertoa
projekteista laajemmalle yleisölle.
Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee suunnittelijan roolia alkuunpanijana ja
graafikkona Blue Kites -projekteissa sekä tämän vaikutusta niiden tapahtumiin ja viestimiseen. Viestinnän esittämismuodolla tai formaatilla ei ole suurta merkitystä, vaan samat
havainnot toiminnallisen osuuden merkityksestä viestintään voitaisiin soveltaa mihin
tahansa materiaaleihin julisteista ja esitteistä mainoskampanjoihin. Tässä luvussa käsittelen sitä miten Blue Kites kollektiivin tekijyys, suunnitelmat ja projektien tapahtumat
ovat vaikuttaneet niiden esille tuomiseen.
Jo siitä vaiheesta asti kun Blue Kites -projektit olivat suunnittelun tasolla on ollut
selvää, että yksi niiden tärkeimmistä tavoitteista on kuunnella projektien osallistujia,
joiden ääni ei ole aiemmin noussut kuuluviin. Verkkosivut olivat viestimisen välineenä
itsestään selvä valinta, sillä niiden avulla kommunikointi projekteista kiinnostuneille ja
yhteistyökumppaneillemme oli helpointa. Sivusta haluttiin samalla informatiivinen ja
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Voisi olla jopa liian alleviivaavaa esitellä osallistujia tai heidän tuotoksiaan kertomalla
suoraan mitä he Euroopalta toivovat. Tämä saattaisi asettaa heidät ennakolta muodostettuun asetelmaan, jossa vastaukset viittaavat automaattisesti siihen, että Eurooppa on
osallistujille ainut toivo ja parempi kuin aiempi. Tätä välttääksemme ja ennakkoluuloja
murtaaksemme projektien jälkimmäisessä vaiheessa olemme halunneet esittää lapset ja
nuoret oman elämänsä aktiivisina toimijoina uhriuttamisen sijaan.
Projektien osallistujia ja näiden toiminnan esittelemistä verkkosivustolla ja osana
installaatiota ollaan pohdittu tarkasti ja pyritty toimimaan tällä kohdin erityisellä herkkyydellä. Opinnäytteeni ei kuitenkaan keskity kehitysmaissa elävien lasten kuvaamiseen
ja esittämiseen, vaan suunnittelijan kaksoisrooliin alkuunpanijana ja graafikkona sekä tämän vaikutusta yhteisötaiteellisten projektien tapahtumiin ja niistä viestimiseen. Tämän
takia en tule käsittelemään aiheen eettisiä ongelmia ja seikkoja laajasti. Niiden huomioon
ottaminen on kuitenkin ollut niin olennainen osa projektien jälkimmäistä vaihetta, että
sivuan aihetta luvussa 5.4. Projektiin liittyviä eettisiä pulmia, sivulla 60.

4.1. VERKKOSIVUJEN MUODON JA SISÄLLÖN ESITTELY
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taidelähtöinen, kun taas installaatio, jota esittelevän näyttelyn avajaiset olivat kesäkuussa
2015 Caisassa, on tulkinnanvarainen ja abstraktimpi kokonaisuus. Tarkoituksena on, että
verkkosivut toimivat tukipilarina installaatiolle ja niillä esitellään taustatietoa projekteista.
Projektien viestinnällinen materiaali on muotoutunut työpajaan osallistuvien lasten
ja nuorten toiminnan dokumentoinnin tuloksena sekä oman taiteellisen työskentelymme kautta. Sivujen kautta toimintamme on tehty näkyväksi laajemmalle yleisölle ja niillä
esitellään projektin päätavoitteet ja perehdytetään työskentelyymme.
Sivujen ja installaation on tarkoitus toimia välineenä, jonka avulla haluamme paitsi
kohdistaa huomion Melillassa asuvien lasten tilanteisiin, myös kasvattaa tietoisuutta
paperittomaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista. Tässä kohtaa yhteisötaide
projekteillamme on tärkeä merkitys tiedon tuottamisen välineenä. Alkuperäisenä tavoitteenamme oli löytää keinoja kertoa Eurooppaan suuntautuvasta siirtolaisuudesta siten,
että siirtolaiset itse olisivat voineet tuoda esiin omia tarinoitaan; kertoa mitä he tarvitsevat, miksi ovat liikkeellä, mitä Melilla tai Eurooppa heille merkitsee, ja miten he ovat
tullet kohdatuiksi ja kohdelluiksi. Toiminnan ja projektien etenemisen myötä tärkeämmäksi muodostui yhdessäolo ja toisiimme tutustuminen. Edellä mainitut asiat nousevat
kuitenkin esiin lasten kuvissa ja teoksissa.

Yksi Blue Kites -projektien suurista kysymyksistä oli se, kuinka niille saataisiin mahdollisimman laaja näkyvyys. Esille tuomisessa oli tärkeää demokraattisuus, asioiden tuominen
kaikkien nähtäville ja tiedon levittäminen yli Suomen rajojen. Näiden seikkojen vuoksi
koimme olennaiseksi sen, että projekteista viestiminen tulisi tapahtua sitä esittelevän
installaation lisäksi myös internetissä. Verkkosivut haluttiin pitää taidelähtöisinä, mutta
kuitenkin informatiivisina. Niiden päätavoitteena on sekä tukea vapaatulkintaista, taidepohjaista installaatiota että kertoa projektien kulusta ja Melillaan kohdistuvan paperittoman maahanmuuton ongelmista. Sivujen avulla kollektiivimme on yhteydessä toisiin
järjestöihin ja esittelee projekteja yhteistyökumppaneilleen ja avustajilleen.
Andrew Shea (2012, s.135) sanoo, että tärkeämpää kuin miltä suunniteltu asia näyttää,
on miten se voi muuttaa käyttäytymismalleja tai antaa äänen jollekin yhteisölle. Sama
ajatus kantaa läpi yhteisötaiteellisten prosessien ja myös Blue Kites -projekteissa on ollut
merkityksellistä toimia äänikanavana osallistujille. Projektien verkkosivujen yleisilme on
pidetty mahdollisimman selkeänä ja minimalistisena, jotta niillä esiteltävä kuva- ja videomateriaali nousisi sivuilla päärooliin muun visuaalisen materiaalin jäädessä taka-alalle.
Kaikki esiteltävä materiaali on valikoitunut oman taiteellisen työskentelymme sekä
projektien osallistujien toiminnan kautta. Keskityn käsittelemään opinnäytetyössäni erityisesti Melillan projektin verkkosivuja, sivuten myös Vantaan projektia.
Verkkosivuista haluttiin kerronnalliset, mielikuvia sekä tunteita herättävät ja selkeät. Niiden ei haluttu olevan yksiselitteiset, alleviivaavat ja suoria vastauksia tai toimintaehdotuksia antavat. Emme myöskään halunneet valita perinteisintä sivumallia
vaan korostaa erityisesti kerronnallisuutta. Myös paikan päällä kuvatun videomateri-
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aalin sekä projektien osallistujien tuottamien teosten näyttävä esittäminen oli tärkeää.
Hyvin olennaista oli myös se, että sivuja tuli pystyä monistamaan helposti. Projektien
sivumalliksi valikoitui yksisivuinen alaspäin selattava sivu, jossa kuvat, videot ja lyhyet
tekstin pätkät vuorottelevat koko näytön levyisinä.
Sivuston videomateriaali toimii tunnelman virittäjänä. Erityisesti Mellillassa kuvatut
videot herättävät henkiin sen ristiriitaisen maailman, joka levittyy kaupungin keskustan
ja sen liepeillä sijaitsevan vastaanottokeskuksen välille. Samalla niiden tarkoituksena on
informoida sivuilla kävijää esimerkiksi siitä, miten rajavartijat partioivat aidan ympäristössä, miten valkoisiin pukeutuneet puhtaat golfaajat pelaavat käytännössä vastaanottokeskuksen pihaympäristöön rajatulla alueella ja miten projektiin osallistuneet lapset
ja nuoret ovat kuitenkin säilyttäneet iloisuutensa ja toiveikkuutensa tämän ja kaiken
muun kokemansa keskellä.
Videot on valittu sivustolle sillä perusteella, että ne esittäisivät mahdollisimman toden
mukaisen kuvan tunnelmasta Melillassa ja Koivukylässä. Osa niistä on vain muutaman
sekunnin ”still-videoita”, jotka ovat kuin elossa olevia valokuvia, ja osassa on enemmän
toimintaa. Videot kuvattiin jalustaa tai muuta tukea käyttäen, kameraa liikuttamatta ja
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Esimerkki Blue Kites of Vantaa -projektin verkkosivuista.
kuvan rajausta muuttamatta. Videot on pyritty pitämään mahdollisimman leikkaamattomina. Ne on haluttu säilyttää kuin muistikuvina ja havaintoina tapahtuneesta. Videot
esiintyvät kokemuksiamme projektissa kuvaavassa installaatiossa niiden videoiden rinnalla, jotka nyt eivät mahtuneet sivuille. Sivuilla esiintyvä valokuva- ja piirrosmateriaali
on pääasiassa osallistujien tuottamaa, sillä yksi koko projektin päätavoitteista on ollut
antaa ääni ja puheenvuoro henkilöille, jotka ovat usein toiminnan kohteina sen sijaan
että olisivat sen tekijöitä. Samoin kuin videoista, myös kuvamateriaalista on valikoitunut koko projektia, tilanteita ja ympäristöä parhaiten kuvaava kattaus. Sivuilla esitetään
lasten omasta aloitteesta syntyneitä viestejä toisilleen, sekä piirroksia kodeista, toiveista
ja tärkeistä asioista.
Olennainen ja merkityksellisin osa sivuston kuvamateriaalista koostuu lasten heille
jaetuilla kertakäyttökameroilla ottamista kuvista. Niistä välittyy aitous ja ilo, jota ammatti
kuvaajatkaan eivät saa helposti esille kohteistaan. Lapset ovat kuvissa itsensä näköisiä ja
niissä kuvastuu asioita, jotka olivat heille tärkeitä kuvien ottamisen hetkellä. Käsittelen
luvussa 5. Pohdintaa suunnittelijan rooleista projekteissa ja tämän vaikutuksista viestintään, sitä miten osallistujien toiminta ja heidän reaktionsa projektiin ovat vaikuttaneet
valitun kuvamateriaalin esille nostamiseen.
Júdicen huomion mukaisesti lapsia ei olla laitettu vähemmistöryhmän, maahanmuuttajan tai pakolaisen asemaan, vaan heidät esitellään sivuilla pääasiassa heidän itse tuottamansa materiaalin kautta, mikä korostaa heidän tasavertaisuuttaan kuvamateriaalin
katsojaan verrattuna. Jos henkilöille annetaan tällaisia leimoja, heidät nähdään ihmisinä
joilla ei ole taitoja, kykyjä, tarpeita tai odotuksia ja näin ollen heistä tulee eriarvoisia kuin
muut. Näin todellisuus vääristyy ja kyseisistä ihmisistä tulee näkymättömiä ja helposti
ohitettavia tai heidät nähdään henkilöinä, jotka tarvitsevat hyväntekeväisyyttä. (Júdice
2007, s.48–49.)
Sivujen materiaali on koottu tarkoin suunniteltuun järjestykseen. Kuvat, videot ja
tekstit ovat yhtäaikaisesti sekä kronologisessa että tarinankerronnallisessa järjestyksessä. Järjestyksen avulla on tarkoitus viestiä mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi projektin tapahtumista. Melillan projektia esittelevien sivujen materiaali valaisee
katsojaa myös kaupungin asemasta osana Euroopan unionia ja sitä koskevasta paperittomasta maahanmuutosta.

»» Verkkosivut löytyvät osoitteista www.bluekites.org/melilla ja www.bluekites.org/vantaa
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Tervetuloa Eurooppaan -installaatio. Pahvilaatikkoseinämässä kuvaa
CETIstä.

4.2. TERVETULOA EUROOPPAAN -INSTALLAATIO JA -NÄYTTELY
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Koska tietoisuuden levittäminen oli yksi Blue Kites -projektien olennainen osa, kollektiivimme koki, että ainoastaan verkkosivut eivät riittäneet niistä kommunikoimiseen laajemmalle yleisölle. Ilman näyttelyn järjestämistä sivut tuskin olisivat saaneet kovin paljon
kävijöitä. Toisaalta koska installaatio haluttiin jättää hyvin abstraktiksi ja taidelähtöiseksi
ne tarvitsivat itseään tarkemmin selittävän informaatiolähteen. Näin sekä verkkosivut ja
taidelähtöinen installaatio tukevat toisiaan tiedon välittäjinä.
Ero verkkosivuihin oli siinä, että siinä missä ne keskittyvät kuvaamaan koko projektia,
nostamaan lapsia ylös yksilöinä ja selittämään Melillan tilannetta, Tervetuloa Eurooppaan
-installaatio kuvasi Anttosen ja itseni kokemuksia Blue Kites of Melilla -projektin parissa.
Installaation avulla pureuduimme Melillan kaupungin siirtolaisuustilanteeseen ja pyrimme esittämään piikkilanka-aidoilla ympäröidyn Melillan kaupungin tunnelmaa sellaisena
kuin se näyttäytyi kollektiivillemme keväällä 2014. Installaatio koostui videoprojisoinneista, pahvilaatikoista, kanaverkkoaidoista sekä televisiosta. Myös videoiden äänimaailma
muodosti osan kokonaisuutta. Puhun tarkemmin projektin tapahtumien vaikutuksista
installaation muotoon sekä sen symboliikasta sivulla 58.
Installaation ydin oli gallerian keskelle rakennettu noin neljä metriä kertaa kaksi ja
puoli metriä kokoinen valkoinen pahvilaatikkoseinämä, jonka toisella puolella oli proji
soituna kollektiivin kuvaamaa videomateriaalia Melillan kaupungista keväältä 2014 (8.17
minuutin luuppi). Seinämän toisella puolella näkyi videoita yhteisötaideprojektiin osallistuneiden lasten leijanlennätysyrityksistä (7.04 minuutin luuppi). Melillaa kuvaavan
videomateriaalin puoleiselle osiolle asetettussa televisiossa pyöri mediasta poimittua
materiaalia siitä miten suuri joukko siirtolaisia on juuri ylittänyt raja-aidan ja miten osa
heistä palautetaan laittomasti takaisin Marokon puolelle. Installaation lisäksi näyttelyn
toinen osio käsitti kymmenen The Blue Kites of Melilla -yhteisötaideprojektiin osallistuneiden lasten ottamaa valokuvaa.
Kuten jo aiemmin kirjoitin, installaatio oli asetettuna näytteille kulttuurikeskus Caisan
galleriassa kesäkuussa 2015 kahden viikon ajan. Se sai positiivisen vastaanoton Caisassa
ja jää nähtäväksi saadaanko installaatiota näytteille vielä tulevaisuudessa. Installaatio on
fyysiseltä muodoltaan haasteellinen: se on isokokoinen, tarvitsee korkealaatuiset video
tykit ja toimii parhaiten hämärässä tilassa.

Tervetuloa Eurooppaan -installaatio.
Toisella puolella pahvilaatikkoseinämää
kuvaa Blue Kites of Melilla -projektin
osallistujista.
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Tässä opinnäytteeni osassa pyrin kokoamaan edeltävän tekstin huomiot yhteen ja tarkastelemaan sitä, millä tavoin suunnittelijan rooli alkuunpanijana on vaikuttanut Blue Kites
-projektien tapahtumien muotoon ja miten nämä osaltaan ovat vaikuttaneet työskentelyyni graafisena suunnittelijana projekteista viestittäessä. Otan huomioon sekä osallistujien
toiminnan että sen miten olemme olleet mukana ohjaamassa, näkemässä, kuulemassa
ja dokumentoimassa paikan päällä projekteissa. Jokaisessa vaiheessa tärkeintä on ollut
osallistujien kuuleminen ja siitä positiivisen toiveikkaasta hengestä kommunikoiminen,
mikä projekteissa vallitsi ja samalla esittää koko Eurooppaa koskettava ratkaisematon
ongelma, antamatta kuitenkaan suoria vastauksia.
Koska osallistujia oli erityisesti Melillan projektissa paljon verrattuna siihen, että
meitä oli käytännössä vain kaksi aikuista organisoimassa projektin kulkua, asetti tämä
haasteita osallistujien toiminnan dokumentoimiselle. Halusimme kohdistaa suurimman huomiomme lapsiin ja nuoriin varmistaen, että heillä oli kuunneltu ja huomattu
olo. Sen lisäksi ettemme halunneet häiritä luottamuksen syntymistä dokumentoimalla
projektin kulun jokaista hetkeä, meidän täytyi huolehtia koko ajan lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
Vaikka dokumentoitua materiaalia ei ollut järisyttävän paljon erityisesti osallistujien
kanssa toimimisesta, täytyi siitä karsia suuri osa pois ja valita vain parhaiten projektin

kulkua kuvaavat videot ja kuvat. Tavoitteena on ollut, että valintojen kautta syntyneestä
kokonaisuudesta on mahdollista lukea rivien välistä myös pois jätetyt asiat.
Projekteja ja paperittomaan maahanmuuttoon liittyvää tilannetta on haluttu tuoda
esille esittämällä niiden toteutusympäristöt sellaisina kuin ne näyttäytyivät meille yhteisötaiteellisessa vaiheessa. Erityisesti Melillan projektissa kontrasti lasten positiivisuuden ja CETI:n alueen karun ympäristön sekä kaupungin siisteyden ja luonnon kauneuden
keskellä oli suuri. Vaikka olemmekin halunneet esittää ristiriitaa vastaanottokeskuksen
ja muun kaupungin ympäristön välillä, tämä on kuitenkin pyritty tekemään ilman vahvaa ja kliseistäkin vastakkainasettelua: rikas vs. köyhä tai kaunis vs. ruma. Katsojalle on
haluttu jättää mahdollisuus tehdä omat tulkintansa tapahtumista ja paikoista. Ristiriita
näyttäytyy esitetyissä materiaaleissa ennemminkin lasten iloisuutena ja toimeliaisuutena karuissakin toimintaympäristöissä.
Verkkosivuilla on esitetty myös faktapohjaisia tekstejä Melillan tilanteesta. Ne toimivat tukena avoimelle ja taidepohjaiselle sisällölle, jotta kokonaiskuva välittyisi katsojalle. Pyrkimyksenä on, että tekstisisältö toimisi linjassa visuaalisen materiaalin kanssa.
Lasten reaktioiden ja projektissa vallinneen ilmapiirin esittämisen lisäksi kollektiivimme on halunnut kommunikoida tunnelmasta, joka Melillassa ja Vantaalla vallitsi. Tämä
on toteutettu still-videoiden avulla, joista puhuin sivulla 46, luvussa 4.1. Verkkosivujen
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syttely, muut äänet tai lasten toruminen jätettiin pois esitettävän materiaalin joukosta.
Toisaalta tämä vääristää viestinnällistä kuvaa ja vallinnutta tilannetta, mutta ei ole ollut
sisällöllisesti olennaisinta projekteissa. Lasten kinastelu ei sinänsä kerro mitään erityistä
Melillan tai Vantaan ympäristöistä tai osallistujista. Valintojen merkitys viestinnällisen
materiaalin kokoamisessa on ollut suuri, sillä molemmat internet-sivut ja installaatio ovat
luonteeltaan sekä dokumentaarisia että taidepohjaisia ja vapaasti tulkittavia.
Opinnäytteeni tutkimuskysymykseen vastaamisen heikoin lenkki on se, että niin
monet asiat vaikuttavat viestinnällisiin asioihin. On vaikeaa eritellä täsmällisesti miten
alullepanijuuteni on vaikuttanut tapahtumien syntyyn. Voi myös miettiä, kuinka itsestään
selviä tapahtumien vaikutukset niistä viestimiseen ovat. Myös oma persoonallisuuteni
on varmasti vaikuttanut tapahtumien ohella viestintään. Käsittääkseni graafisen suunnittelun alalla ei kuitenkaan olla tehty ainakaan Suomessa vastaavaa tutkimusta, joka
liittyisi suunnittelijan alkuunpanijuuteen taiteellisessa prosessissa. Tästä johtuen uskon,
että opinnäytteeni on tuottanut uutta tietoa vastaavankaltaisessa projektissa toimimiseen, toteuttamiseen, organisointiin ja ennen kaikkea siitä viestimiseen.

5.1. NÄHDYKSI TULEMISEN TÄRKEYDESTÄ
Melillan projektin osallistujien ottama kuva.
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muodon ja sisällön esittely. Melillassa erot lasten elinympäristön ja muun kaupungin
välillä näyttäytyivät meille suurina. Tätä kuvataan esimerkiksi videoilla CETI:n ympäristöstä, siellä näkyvistä perheistä ja sotilaista sekä kaupunkia ja sen asukkeja esittelevillä
videoilla. Vantaan projektin ympäristö oli meille tuttu eikä siinä näkynyt Melillan tilannetta vastaavia ristiriitoja. Tunnelma luokkahuoneen ja koulupihan ulkopuolella oli pysähtynyt ja rauhallinen. Still-videoillamme on pyritty löytämään oleellisia yksityiskohtia
kustakin toimintaympäristöstä ja virittämään näiden avulla tunnelmaa ja tarinallisuutta.
Koska erityisesti Melillan tilanne paperittomaan maahanmuuttoon liittyen ja myös
Blue Kites -projektien osallistujien omat tilanteet ovat monimuotoisia, asiaa on lähestytty
yksinkertaistamatta ja pyritty esittämään tilanne ja erityisesti osallistujat monipuolisesti.
Erityisesti projektin kulkua kuvaavien videoiden kautta pyrimme esittämään ympäristöt sellaisena kuin ne meille esittäytyivät – kiehtovina mutta peittelemättä karuutta ja
kontrastia. Kun projektien kuvaston valintaa suunniteltiin, mietimme voimmeko esittää
koko todellisuutta siitä minkälaisessa toimintaympäristössä Melillan projekti toteutettiin.
Tulimme siihen tulokseen, että juuri monimuotoisuuden säilyttämisen takia on tärkeä
esittää myös tämä realistinen totuus, missä lasin sirpaleita ja likaa ei peitellä.
Emme kuitenkaan halunneet esittää projektiin osallistuneita tahoja huonossa valossa, joten osa lasten välisestä kinastelusta ja yhteistyöjärjestö-Acogen työntekijöiden hys-

Osallistujien nähdyiksi ja kuulluiksi tuleminen oli heidän voimavaraistamisensa ohella yksi
Blue Kites -projektien tärkeimmistä tavoitteista. Tämänkin takia projektien ja osallistujien
esittäminen aitoina ja monipuolisina on ollut esille tuomisen vaiheessa hyvin olennaista.
Hanna Nurmi kertoo Plan Suomen tuottamassa Lapset kriisien kuvissa -media- ja
taidekasvatusoppaassa, että monipuolisen, ei-stereotypisen kuvaston tulisikin olla erityisesti lapsia esittävien järjestöjen prioriteetti, sillä lapset ovat haavoittuvampia sekä
kriisien kohteina että niistä kertovien kuvien käyttäjinä. Vaikka nälkää näkevien lasten
esittämisestä ollaan siirrytty toiseen ääripäähän, jossa lapset kuvataan aurinkoisina ja
hymyilevinä, tämä ei kuitenkaan kuvaa todellista kehitysmaan arkea vaan vain yhtä
näkökulmaa. Onnelliset ja aina nauravat kehitysmaiden ihmiset ovat siis samanlainen
stereotypia kuin Afrikka ja nälänhätä. Vaikka tämänkaltainen kuvasto ei välttämättä ole
virheellinen, se yksipuolistaa tilannetta. (2010, s.20.)
Esille tuomisessa oli olennaista, että osallistujat esitetään aktiivisina toimijoina ja että
mahdollisimman paljon heidän projektien aikana itse tuottamastaan materiaalista hyödynnetään. Yhdeksi osaksi projektien ydintä muodostui osallistujien valokuvien ottaminen
heille jaetuilla kertakäyttökameroilla. Projektien toiminnallisessa osuudessa merkityksellistä eivät olleet ainoastaan valmiit kehitetyt kuvat vaan myös se prosessi, jonka aikana osallistujat valokuvasivat toisiaan ja suunnittelivat kuvansa kohteet ja kuvauspaikat.
Tämä vaihe näytti olevan lapsille ja nuorille tärkeä, kuvia ei räpsitty sattumanvaraisesti
ja jokainen ruutu mietittiin tarkkaan. Vaikka osa lapsista ei ollut käyttänyt kameraa ennen, kuvissa näkyy se, miten tarkkaan ne on suunniteltu ja kuvauspaikat valittu lasten

57

Viestejä Euroopan laidoilta
---

toimesta sekä miten osallistujat ovat itsevarmoja ja iloisia. Nämä asiat tuovat itsessään
kontrastia sen ympäristön esittämistapaan, jossa erityisesti Melillan osallistujat projektien toteuttamisvaiheessa elivät.
Valokuva- ja videomateriaalin ohella Blue Kites -projekteista ollaan viestitty osallistujien tuottamien piirrosten ja kirjeiden avulla. Kuvia ei olla ohjeistettu tarkasti, vaan ainoastaan annettu aihepiiriksi lapsia itseään kiinnostavat asiat, osallistujat ovat saaneet
vapaat kädet tarkempien aiheiden valintaan. Kuvamateriaali on valittu verkkosivuille
laaja-alaisesti lasten tuotoksista, jotta se kuvaisi kattavasti osallistujien toimintaa projekteissa. Lasten piirustuksissa näkyy esimerkiksi paljon erilaisia koteja, kauniita mekkoja
ja tyttöjä, tieverkosto ja sydämiä.
Kirsti Palosen mukaan (2010, s.31) kriisitilanteista tulleiden lasten piirroksissa saattaakin näkyä pieni yksityiskohta, joka ei ole ulkopuoliselle välittömästi selvä. Myös
neutraalilta näyttävä teos voi olla avain voimakkaisiin tunteisiin, joilla on lapselle suuri
symbolinen merkitys.
Yhteydenpidon suuri merkitys lasten välillä heille itselleen haluttiin tuoda esille näyttämällä kuvin tilanne, jossa Melillan lapset vastaanottavat Suomessa asuvien lasten kirjeet.
Lisäksi verkkosivuilla on esitetty video, jossa Melillan lapset lennättävät heille Suomesta
lähetettyjä leijoja. Yhteys lasten ja projektien välillä on tuotu esille linkittämällä projektit toisiinsa. Tämän kautta on pyritty välittämään huomiotamme projektin vetäjinä siitä,
miten samanlaisia lapset ja heidän reaktionsa projektien tapahtumiin olivat Euroopan
kummallakin laidalla.
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5.2. TAIDEINSTALLAATIO GLOBAALIKASVATUKSELLISENA VÄLINEENÄ
Kuten kirjoitin edellisessä luvussa, Tervetuloa Eurooppaan -installaatio keskittyy käsittelemään kollektiivimme kokemusta Blue Kites of Melilla -projektin parissa. Tästä syystä
projektin osallistujia on nostettu esille hieman eri tavalla kuin verkkosivuilla, jotka toimivat tukipilarina ja lisätiedon lähteenä installaatiolle. Installaation tärkein tehtävä oli
välittää Melillassa vallinnutta tunnelmaa sekä sen ohella toimia globaalikasvatuksellisena välineenä tiedottamaan kaupungin tilanteesta ja innostaa kävijöitä hankkimaan
itse lisää tietoa siitä.
Installaation muotoon vaikutti eniten kollektiivimme kokema ristiriita Melillan raja-
aidan sekä likaisen CETIn ympäristön ja Blue Kites of Melilla -projektin osallistujien positiivisuuden ja elämän ilon välillä. Pyrkimyksenämme oli kiteyttää tunnelma ytimekkäästi
ja luoda myös symboliikkaa. Tästä johtuen karsimme pois kaikki muut materiaalit lasten
toiminnasta paitsi projektin viimeisen päivän leijan lennätyksen täysin tuulettomassa,
tyynessä säässä. Tarkoitus oli näin korostaa sitä, miten iloisesti lapset toimivat, vaikka
yksikään leija ei lentänyt. Video symbolisoi myös tilannetta, jossa osallistujat olivat projektin toteuttamishetkellä: toimeliaina yksilöinä toimimattomassa tilanteessa. Pahvi
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Tervetuloa Eurooppaan -installaatio. Leijan lennätysyrityksiä.

laatikkoseinämä luo myös kahtia jakautunutta tunnelmaa, symbolisoi kaupunkia kiertävää raja-aitaa sekä osallistujien asemaa muuttajina, joilla ei ole tavaroita pakattavina
omiin muuttolaatikoihinsa.
Pahvilaatikkoseinämän toisella puolella vuorottelevat Melillan kaupunkia esittelevät
videot sekä CETIn ympäristöä ja raja-aitaa kuvaavat videot. Melillaa kuvaavissa videoissa
kaupunki esiintyy osittain kuin mikä tahansa muu kaupunki, ainoastaan näkymät CETIstä
ja raja-aidasta rikkovat tätä illuusiota. Videomateriaali on osittain samaa kuin verkkosivuilla, sinne on kuitenkin liitetty mukaan materiaalia, joka ei mahtunut verkkosivuille.
Jotta yhteys Melillaan aidattuna kaupunkina ja siirtolaisten tärkeänä välietappina
Euroopan välillä tulisi ilmi, installaation osaksi haluttiin nostaa myös voimakasta video
materiaalia Melillan ja Marokon välisen aidan juuri ylittäneistä siirtolaisista. Olimme
itsekin paikan päällä Melillassa kun joukko siirtolaisia ylitti aidan. Tilanteen odottava
jännite ja CETIn asukkaiden tunteikkaat ilon purkaukset ja ”bossa, bossa” -huudot piirtyivät vahvana mieliimme, joten tämän viestin välittäminen tuntui hyvin oleelliselta
oikeanlaisen tunnelman luomiseksi.
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5.3. GRAAFIKKO VERKKOSIVUJEN TEKNISENÄ TOTEUTTAJANA
Projektimme pieni budjetti vaikutti myös siihen, että meidän ei ollut mahdollista palkata
osaavaa teknistä toteuttajaa sivustollemme. Kollektiivillemme oli kuitenkin tärkeää, että
saimme sivusta haluamamme kaltaisen ja että sitä oli helppo muokata jatkossa mahdollisia tulevia projekteja varten. Tästä johdosta päädyin itse haastamaan tekniset taitoni
ja toteuttamaan sivuston kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston Web Studion henkilökunnan avustuksella.
Se, että verkkosivujen tekninen toteuttaminen ei ollut kollektiivimme vahvaa osaamisaluetta vaikutti myös olennaisesti niiden muotoon, joka oli pidettävä tästä johtuen
mahdollisimman yksinkertaisena. Sivut saatiin pystyyn todella suuren ponnistuksen
kautta. Johtuen sivuston suuresta videomäärästä, ne eivät toimi kunnolla mobiilipäätteillä ja jos ammattikoodaaja katsoisi sivun koodin läpi, löytäisi tämä sieltä varmasti
paljon teknisiä ongelmia.
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tavoitteisiin, kuten yhteiskuntien muuttamiseen ulkoa käsin. Hänen mielestään yksilöiden
kanssa toimimiseen tulisi keskittyä entistä enemmän, sillä näin on mahdollista päästä
suoraan keskusteluyhteyteen autettavan ryhmän jäsenten kanssa. Johansson kannattaa
suoraa ruohonjuuritasolla tapahtuvaa toimintaa ja paikallisten kontaktien avulla vaikuttamista, mitkä ovat myös Blue Kites -projektien keinoja. (Koskinen 2013, 22–24)
Olemme tiedostaneet, että projektien toiminnallinen osuus oli lyhyt sekä Vantaalla
että Melillassa. Tästä on kerrottu lapsille heti projektien alkuvaiheessa, olemme pyrkineet
välttämään tilannetta, jossa suunnittelijat tai taiteilijat pyrähtävät paikalle toteuttaakseen itseään ja haaliakseen kokoon toivomansa mukaista visuaalista materiaalia. Kaikki toiminta on toteutettu lasten ehdoilla eikä kukaan ole ollut pakotettuna toimimaan
pyytämällämme tavalla. Lasten osallistumiseen projekteihin,sekä heidän tuottamiensa
materiaalien käyttöön ollaan kysytty lupa myös heidän vanhemmiltaan.
Viestinnässä on otettu huomioon DOCHAS – The Irish Association of Non Governmental Development Organisations -yhdistyksen kuvien ja viestien käytön järjestyssääntö
(eng. Code of Conduct on Images and Messages). Kuvat, joissa esiintyy projektien osallistujia on valittu

5.4. PROJEKTIIN LIITTYVIÄ EETTISIÄ PULMIA
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Eettisten kysymysten huomioon ottaminen ei ole opinnäytteeni pääasiallinen kohde,
mutta niihin vastaaminen on ollut olennainen osa toimintaamme ja ne ovat vaikuttaneet
myös projektin tapahtumien syntyyn. Jo projektien suunnitteluvaiheesta alkaen niiden
toteuttamisessa ollaan huomioitu tiettyjen eettisten kysymysten suuri merkitys, erityisesti koska työskentely on tapahtunut lasten ja nuorten kanssa. Erityisellä herkkyydellä
on pyritty toimimaan sekä toiminnallisessa vaiheessa ja tämän vaikutuksen kautta myös
viestinnässä. Kuten aiemmin olen kirjoittanut, osallistujat on haluttu esittää aktiivisina,
oman elämänsä pystyvinä tekijöinä ja heitä on myös kohdeltu sellaisina.
Amnesty International -järjestön Suomen johtaja Frank Johansson puhuu Hyvän tekeminen ja valta -kirjassaan hyväntekeväisyysprojektien eettisistä sudenkuopista ja siitä
miten auttajat voivat toiminnallaan asettaa henkilöt autettavan uhrin asemaan. Johanssonin sanoo, että kun ihmistyöntekijät puhuvat autettavien henkilöiden puolesta, tämä
asettaa ”uhrit” sekä näyttämölle että sen varjoon. Uhrien tuottaminen on Johanssonin
mukaan pohjimmiltaan tirkistelevää tai jopa pornografista. Jaotteleminen uhreihin ja
heistä puhujiin saattaa vahvistaa vaurauteen, tietoon, liikkumiseen ja kuulluksi tulemiseen liittyvien mahdollisuuksien jakolinjoja. (2013, s.108).
Myös Blue Kitesin toiminnan lähtökohtana on osallistujien tasavertaisuus muihin
projektin toimijoihin verrattaessa eikä heitä uhriututeta tai tuoda esille sääliä herättävästi. Mielestäni ainakin Suomessa ihmistyötä tekevät järjestöt kuvaavat pääsääntöisesti
positiivisessa hengessä niin sanottuja autettavia. Johanssonin kuvaus uhrien pornografisesta tirkistelystä tuntuu myös vaikeasti ymmärrettävältä.
Johansson on sanonut myös Voima-lehden haastattelussa, että hän ei usko idealistisiin

»» kunnioittaen heidän arvokkuuttaan
»» uskoen kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuteen

61
»» hyväksyen tarpeen edistää puolueettomuutta, solidaarisuutta ja oikeutta.
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Nämä kohdat on täytetty toteen ottaen huomioon DOCHAS -yhdistyksen ohjeistuksen. Kuvamaailma on esitetty sekä sen välittömässä että laajemmassa ympäristössä, stereotyyppistä, sensaatiohakuista ja syrjivää materiaalia
välttäen, kysymällä oikeuden käyttää projekteissa tuotettua materiaalia,
antamalla osallistujien kertoa itsestään ja toimia haluamallaan tavalla sekä
ennen kaikkea kunnioittamalla heidän ihmisoikeuksiaan.
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6.

Leijojen lennättämistä »
Melillassa ja Vantaalla.

Johtopäätökset
Opinnäytteeni kirjallisen osuuden tavoitteena on ollut analysoida sitä, miten alkuun
panijuuteni Blue Kites -projekteissa on vaikuttanut niiden tapahtumien muotoon ja miten
tapahtumat osaltaan ovat vaikuttaneet työhöni graafisena suunnittelijana ja projekteista
viestimiseen. Lisäksi tavoitteena on ollut tuottaa uutta, sovellettavissa olevaa tietoa projekteihin, joissa suunnittelija toimii alkuunpanijana ja tekijänä. Olen pyrkinyt selvittämään
asiaa miettien sekä suunnittelijan asemaa alkuunpanijana taiteellisessa projektissa että
yhteisötaiteellisen työskentelyn prosessia.
Opinnäytteeni toiminnalliseen osuuteen kuuluvien projektien aikana tuli selväksi se, että yhteisötaiteellisten projektien luonteeseen kuuluu ettei niitä voi suunnitella
etukäteen. Visuaalisen materiaalin suunnittelun alkuvaiheilla kuvittelin viestinnällisen
materiaalin sisältävän näyttävää videomateriaalia esimerkiksi siitä miten osallistujien
silhuetit piirtyvät taivaanrannassa ja heidän tekemänsä leijat lentävät taivaalla. Tarkoituksena oli myös sisällyttää enemmän yksilöitä ja heidän haastattelujaan verkkosivuille.
Visuaaliset ja sisällölliset haavekuvat projektista muuttuivat kuitenkin toteutusvaiheen
realiteettien mukaan. Meillä ei ollut yhteistä kieltä, jouduimme toimimaan pitkälti lasten turvallisuudesta huolehtijoina, emme pystyneet dokumentoimaan lasten toimintaa
riittävästi, tuulta ei ollut tarpeeksi yhtenäkään lennätyspäivänä eivätkä leijat lentäneet ja
lapsia oli liian monta, jotta olisimme voineet keskittyä heihin tarpeeksi hyvin yksilöinä.
Roolini suunnittelijana, tekijänä ja alkuunpanijana projektissa on vaikuttanut sen
tapahtumien syntyyn ja kulkuun merkittävästi. Olen ollut mukana tekemässä valintoja
siitä mitä projektissa tehdään, missä toimintaa harjoitetaan ja miten. Myös oma persoonallisuuteni ja sosiaalinen läsnäoloni yhtenä osana projektin osallistujia on vaikuttanut
niiden etenemiseen ja tunnelman luomiseen. Tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti
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on kuitenkin mahdotonta eritellä matemaattisen tarkasti tekijyyteni vaikutusta kaikkiin
projektien tapahtumiin. Blue Kites -projektien yhteisötaiteellinen osuus on ollut kollektiivinen prosessi, jossa kaikki osallistujat ovat olleet tekijöitä ja vaikuttaneet siihen, mitä
materiaalia syntyy. On hankalaa sanoa missä kohtaa niin sanottu ”taide” on tapahtunut
projektien aikana tai kenelle tekijyys on syntynyt. Mielestäni sitä ei kuitenkaan ole merkityksellistä analysoida. On kuitenkin tärkeää ymmärtää miten tekijyys syntyy jollekin
projektille, jotta on mahdollista ymmärtää miten sen tapahtumat ovat syntyneet ja mikä
erottaa sen kaupallisesta työstä.
Koko Blue Kites -projektien prosessin voidaan ajatella olevan yhteisötaideteosta, sisältäen siirtymiset paikasta toiseen kävellen, leijojen rakentamisen ja lennättämisen,
lasten reagoinnit tapahtumiin, heidän eleensä ja tuottamansa teokset. Vaikka olemme
Anttosen kanssa olleet vahvasti ohjaamassa projekteja ja vaikuttaneet näin lopputulokseen, osallistujat ovat toiminnallaan tuoneet omat näkökantansa esiin projektissa. Näitä
näkökantoja on hyödynnetty myös projektin viestinnällisessä osassa. Selkeimmin tekijyys
muodostuu auteur-teorian mukaisesti Anttoselle ja itselleni projektin vetäjinä ja taiteilijoina juuri viestinnällisessä materiaalissa sekä Tervetuloa Eurooppaan -installaatiossa.
Yhteisötaide on ollut tutkimuksellista sekä toiminut projekteissa välineenä uuden
tiedon tuottamiseksi. Se on auttanut ymmärtämään sitä miten osallistujat haluavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Tutkimuksellisuus on näyttäytynyt lasten piirroksissa heidän
kuvaaminaan tilanteina, toiveina ja unelmina. Näitä asioita sekä osallistujien iloisuutta,
aktiivisuutta ja positiivisuutta on pyritty tuomaan esille verkkosivuilla. Lasten kuulluksi
tuleminen ja aitoina yksilöinä esittäminen on vaikuttanut suurelta osin sekä projektin
yhteisötaiteellisiin tapahtumiin että heidän esittämiseensä julkisesti. Myös ympäristön
vahvat ristiriidat keskenään sekä lapsiin verrattaessa on ollut merkityksellistä viestinnässä.
Juuri nämä edellä mainitut havainnot projektien tapahtumista ovat vaikuttaneet eniten
erityisesti verkkosivujen sisältöön ja muotoon sekä projekteista viestimiseen.
On vaikea määritellä, mitä yhteisötaideprojektimme merkitsivät niiden osallistujille.
Tutkimuskysymykseni ei käsittele aihetta, mutta positiiviset vaikutukset lasten ja nuorten
silloisiin elämäntilanteisiin voidaan kuitenkin tulkita heidän jälkikäteen kollektiivillemme lähettämistä viesteistä. Yhteisötaide voi mahdollistaa voimaantumiseen, itsetunnon
ja identiteetin rakentumiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen (Jokela ym. 2005), mikä
on mielestäni selkeästi havaittavassa vastaanottamistamme kirjeistä, sekä pyritty myös
tuomaan esille projekteista kommunikoitaessa.

67

Melillan osallistujien projektin
jälkeen lähettämiä viestejä.

Viestejä Euroopan laidoilta
---

Johtopäätökset
---

P r oj
Tiivistetysti voi sanoa, että Blue Kites -projektien tapahtumien vaikutus viestintään on
koostunut ainakin seuraavista huomioista:

Käytännön
asiat

e k tie n t a p a ht u m a

t

Ympäristö

»» Ympäristön vaikutuksesta ja ristiriitaisesta tunnelmasta Melillassa

Osallistujat
ja toiminta

»» Projektin osallistujien positiivisuudesta, aktiivisuudesta »
ja persoonallisuuksista (myös taiteilijan/toteuttajan persoonallisuus)
»» Blue Kites -kollektiivin toiminnasta projekteissa ja osallistujien teoksista
»» Ulkopuolisista käytännön asioista: yhteisen kielen puuttuminen, dokumentoinnin »
hankaluus, lasten luottamuksen luominen ilman kameroita, liian monta ohjattavaa »
kahdelle ohjaajalle, leijojen lentämättömyys jne.

Ympäristö on ollut niin olennainen tekijä toiminnassa etenkin Melillassa, että lasken sen
liittyvän sen takia osaksi tapahtumia. Muita viestinnän muotoon ja sisältöön vaikuttaneita asioita ovat ainakin
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»» Eettiset kysymykset, mikä on korrekti tapa kuvata hankalassa asemassa olevia lapsia?
»» Melillan tilanteesta viestiminen
»» Kaikki viestintään liittyvät seikat kuten asioiden selkeyttäminen, »
kattavan ja asiaa kuvantavan materiaalin valikointi, helppous jne.

Viestintä
Lopputulema tapahtumien koostumuksesta on melko odotettu, mutta ennen kaikkea
tapaustutkimus on auttanut itseäni hahmottamaan koko prosessin kokonaisuutena.
Lopputulos on toisiinsa sulautuvien erilaisten osien summa. Tavoite uuden tiedon tuottamisesta on jokseenkin onnistunut, mutta on vaikea määritellä sitä, kuinka hyvin tämän
opinnäytteen tuloksia voidaan yleistää käytettäväksi muissa vastaavanlaisissa projekteissa.
Opinnäytteeni tutkimuskysymykseen vastaamisen haaste on siinä, että on mahdotonta
eritellä yhdellä lauseella miten roolini alkuunpanijana ja graafisena suunnittelijana on
osaltaan vaikuttanut Blue Kites projekteista viestimiseen. Itselleni oleellisempaa on kuitenkin ollut ymmärtää kokonaisvaltaisesti miten monimuotoisesti Blue Kites -projektien
yksittäiset tapahtumat ovat vaikuttaneet tähän.

Projektien tapahtumien »
vaikutus niistä viestimiseen.
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Liite: projektipäiväkirja, Melilla.
PÄIVÄ 1, 23.4. 2014
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Saavuimme tänään ensimmäistä kertaa CETIlle (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), jossa lapset, joiden kanssa työskentelemme, asuvat. CETI sijaitsee Melillan laitamilla Marokon rajan tuntumassa, hyvin ristiriitaisella paikalla: sen erottaa jättimäisestä
golf-kentästä vain pieni kapea tie ja korkea aita. Samaan aikaan kun tyytyväiset turistit
golffaavat kentällä, toisella puolella katua kymmenet nuoret miehet ja syyrialaiset perheet tappavat aikaa vastaanottokeskuksen ulkopuolella.
Tunnelma oli kuin avovankilassa, emme saaneet mennä keskukseen sisään ja jouduimme odottamaan lapsia yli tunnin sen ulkopuolella. Olimme sanoneet yhteistyöjärjestö Acoge Melillalle, että toivoisimme maksimissaan kymmentä osallistujaa, sillä suurempaa ryhmää on todella haastavaa hallita. Kun keskuksesta kuitenkin pomppi meitä
vastaan 14 lasta, ymmärsimme heti, että vaikka meillä on koko ajan apunamme projektin
toteuttamisessa kaksi henkilöä, suunnitelmiin oli tehtävä muutoksia.
Ensimmäinen projektipäivä meni melko kaoottisissa merkeissä. Kävelimme lasten
kanssa läheiselle aukiolle, sillä halusimme viedä heidät pois CETIn välittömästä läheisyydestä. Aukiolle päästyämme, kerroimme lapsille miksi olemme tulleet Melillaan ja mistä
projektissa on kyse. Kaikki lapset eivät puhu espanjaa tai englantia, joten toinen Acogen
työntekijöistä tulkkasi puheemme heille. Tämän jälkeen näytimme tulostamamme valokuvat Vantaan Blue Kites -projektista ja näytimme heille sen osallistujien tekemät leijat.
Lapset olivat todella innossaan, mutta huomasimme, että he eivät saa paljon omia
leluja tai asioita. Leijoista meinasi tulla tappelu ja ne lähes revittiin käsistämme. Myöhemmin kävi myös ilmi, ettemme voi antaa leijoja lapsille, sillä niistä syntyisi tappeluita
keskuksen sisällä sen lukuisten lapsiasukkaiden parissa. Itse leijanlennätys sujui hallitsemattomasti, sillä lapsia oli mahdoton kontrolloida heidän innostukseltaan. Osa lapsista törmäili toisiinsa juostessaan, osa kaatuili, yksi satutti polvensa, mutta he näyttivät
kuitenkin nauttivan hetkestä.
Päivän kokemusten perusteella joudumme miettimään, tulemmeko tekemään lasten
kanssa ollenkaan leijoja, sillä tuntuu epäeettiseltä ottaa niitä pois heiltä.

PÄIVÄ 2, 24.4.2014
Tänään oli ensimmäinen päivä, jonka aikana projektiin osallistuvat lapset pääsivät varsinaisesti tekemään asioita ja esittelemään kaupunkia. Eilisen kaoottisuuden siivittämänä päätimme pitää projektisession mahdollisimman hallittuna. Ideana oli tehdä lasten
kanssa retki paikkaan joka voisi olla kaikista kiva ja mielenkiintoinen. Päädyimme eilisen session perusteella lähtemään keskustan puistoon, joka siis oli myös läheisin ja ehkä
ainoa puisto koko kaupungissa.
Projektin yhtenä päämääränä on tutustua kaupunkiin lasten näkökulmasta katsoen.
Tänään välineenä tämän saavuttamiseksi toimivat kertakäyttökamerat, joita jokainen
lapsi sai käyttää. Tänään osallistujia oli onneksi vain 10, joten neljällä kameralla kaikki
saivat ottaa lähes niin paljon kuvia kuin halusivat. Jaoimme lapset neljään ryhmään, joista
jokaiseen tuli yksi ”kapteeni” eli aikuinen kameran haltijaksi ja ryhmän suojelijaksi. Aina
kun lapsi halusi ottaa kuvan, tämä pyysi kameran aikuiselta.
Lapset ymmärsivät heti kuvailun jujun, vaikka eivät ilmeisesti kaikki olleet kameraa
paljon käyttäneet. Kuvia otettiin matkalta, joka oli melko pitkä ja erityisesti puisto kiinnosti lapsia. Oman opinnäytteeni kannalta kuvat tulevat olemaan olennaisessa osassa.
Ne kertovat siitä mikä lapsia kiinnostaa, vaikka ensi vaikutelmalta se näyttikin olevan
melko universaalia. Ainakin oman ryhmäni kaksi poikaa tykkäsivät ottaa kuvia hienoista
autoista, kivasta puutarhasta ja leikeistä puistossa.
Ehkä tärkein asia oman työni ja projektimme kannalta tulee olemaan kuvien valikointi
ja järjestäminen. Kuvat tulevat heijastamaan hyvin lasten näkemystä kaupungista, joten
siinä mielessä niitä on myös perusteltua käyttää mahdollisessa muussa graafisessa materiaalissa kuin vain internet-sivustolla. Lähtökohtaisesti ajattelen, että en kuitenkaan tule
muokkaamaan kuvia missään muodossa, vaan ne tulevat säilymään sellaisinaan. Tulevien
piirustusten ja maalausten suhteen on vielä mietittävä, voisiko niitä irrottaa yhteydestään
ja kenties jopa muokata. Tosin tämän tulee palvella projektin ydintä: tulisivatko lasten
muokatut tuotokset kuvaamaan Melillaa paremmin kaupunkina?

PÄIVÄ 3, 25.4.2014
Tänään oli niin tuulinen päivä, että vaikka olimme suunnitelleet jäävämme CETIn läheiselle nurmikentälle, jouduimme lähtemään taas vähän kauemmaksi. Osaltaan tähän
vaikutti myös se, että noin kuuden lapsen ryhmä alkoi seurata meitä, koska olisi ilmeisesti halunnut osallistua toimintaan. Tuntuu uskomattomalta, että CETIn sisäänkäynnin
läheisyydessä ei ole mitään puhdasta tilaa, vaan kaikki paikat paitsi yksi liikenneympyrä
ovat täynnä lasia, roskaa ja pahaa hajua.
Päädyimme lyhyen etsinnän tuloksena jonkun taloyhtiön sisäpihalle, jonne tuulikaan
ei yltänyt. Acogen Marokkolainen työntekijä oli myös hätistellyt projektiin kuulumattomat
lapset pois pitkällä kepillä, jonka myöhemmin nimesimme kuvaavasti marokkolaiseksi
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kurituskepiksi. Jaoimme lapsille heidän eilen ottamansa valokuvat. Ohjeistimme osallistujat piirtämään kuvia asioista joista he pitävät tai tykkäävät tehdä ja yleisesti elämästään.
Alkuperäinen ajatus oli pyytää lapsia piirtämään kuvia Melillasta, jotta saisimme sitä
kautta lisää tietoa kaupungista ja siitä miten se näyttäytyy lapsille. Koska olemme kuitenkin projektin edistyessä todenneet, että oikeastaan kukaan ryhmästä ei poistu CETIn
alueelta, heidän kuvansa kaupungista on rajoittunut ainoastaan sen tuntemiseen. Moni
lapsista piirsi harjakattoisia taloja, ja muut esimerkiksi itsensä hienossa puvussa, sydämen ja moottoritien. Ensi vaikutelmaltaan ne kertovat enemmän lapsista kuin asioista,
joista he pitävät. Toisaalta asia on monisyinen, piirustukset kertovat myös toiveista ja
lapsien yleensä itselleen haluamista asioista, kodista, rakkaudesta ja kauniista mekoista.
Uskon, että suunnittelijana projektin tunnelman vangitseminen ilmeeseen, tulee
tapahtumaan juuri näiden kuvien kautta. Tämä ratkaistaan vastaamalla kysymykseen
kuinka ne saadaan liitettyä osaksi esimerkiksi internet-sivuja. Haluaisin liittää piirustukset ja kuvat mukaan melko muokkaamattomina, enkä rutistaa niitä design-prässin
läpi. Haluan, että tunnelma säilyy yhtä aitona, kuin lapset ja heidän tekemänsä asiat.

VÄLIPÄIVÄ 27.4.2014
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Lasten tuottamien asioiden ja projektin esittelyn lisäksi meidän on tarkoitus dokumentoida
ja kuvata Melillan ja CETIn tilannetta yleisesti. Alun perin oli ideana, että tämä tapahtuisi
pääpainotteisesti yhdessä osallistujien kanssa, tutkimalla sitä, mikä heistä on kaupungissa oleellista. Koska kuitenkin tilanne on se, että lapset eivät juurikaan poistu CETIn
alueelta, lankeaa kaupungin dokumentointi suurimmaksi osaksi omille harteillemme.
Tarkoituksena on kuvata videopätkiä liikkumattomalla kameralla, ja yrittää vangita
oleellisia, mielenkiintoisia ja nopeita pieniä hetkiä. Haluamme luoda kontrastia melko
tavallisen kaupungin ja avovankilalta tuntuvan CETIn välille. Olemme myös miettineet,
mitkä kaupungilla näkyvät asiat ovat oleellisia siirtolaisten näkökulmasta. Näitä ovat
esimerkiksi meri, jonka yli he haluaisivat lähteä kohti parempaa tulevaisuutta, lukuisat
vartijat ympäri kaupunkia ja kaupunkia ympäröivä piikkilangoitettu raja-aita. Näiden
asioiden kuvaamisen lisäksi olemme kuvanneet aivan tavallisia, mutta kaupungille jollain tapaa ominaisia piirteitä, kuten katuja, puistoa, ripustettuja ilmapalloja tuulessa ja
elämää rannalla.
Tulevina päivinä aiomme vielä kuvata enemmän CETIn ympäristössä, sillä se on paikka jossa lapset enimmäkseen elävät.

PÄIVÄ 4, 28.4.2014
Aloitimme leijojen rakentamisen hyvin hektisessä ja helteisessä tunnelmassa. Päädyimme lopulta rakentamaan leijoja ainoaan varjoiseen paikkaan, kuivuneen pissan hajuisen
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joen pohjalle, jota CETIn asukkaat käyttävät esimerkiksi juopottelupaikkanaan. Lapsia on
paljon, ja käytännössä emme ole saaneet työskentelyyn apua avustajiltamme, joten ryhmän hallitseminen on hankalaa. Dokumentoimme päivää vain muutamilla kuvilla, sillä
tilanne ei tuntunut niin mielenkiintoiselta ja oleelliselta toimintamme kannalta kuin
muut päivät ja huominen maalaaminen.

PÄIVÄ 5, 29.4.2014
Eilisen todella kaoottisen aloituksen jälkeen päivä tuntui menevän huomattavasti harmonisemmin. Saimme avuksi Acogen kokeneempia työntekijöitä, jotka ottivat lapsiin hyvin kontaktia ja pystyivät ohjaamaan ryhmää paremmin kuin aiemmat työntekijät. Eilen
aloitetut leijat olivat osilla osanottajista jo valmiita ja loput viimeisteltiin. Tämän jälkeen
päästiin aloittamaan leijojen maalaaminen. Emme halunneet ohjeistaa maalaamista, vaan
kukin ryhmä sai tehdä juuri sellaisia kuvia kuin halusi. Kaksi ryhmää päätyi maalaamaan
Espanjan lippua, yksi ryhmä maalasi nimensä ja loput tekivät abstrakteja väripintoja.
Koska jouduimme kantamaan paikalle todella paljon työskentelyvälineitä, karsimme
maalit punaiseen, keltaiseen, turkoosiin ja valkoiseen. Osiltaan väripaletin yksinkertaistaminen vaikutti myös siihen, kuinka tyylikkäitä leijoista tulikaan.
Leijat ovat kauniita, yksinkertaisia ja jopa graafisia. Halutessaan niistä voisi rakentaa
vaikka kuosia esimerkiksi julisteita tai muuta printtimateriaalia varten. Nettisivuilla olisi
myös hauska toistaa pelkkää väripintaa yhden tai kahden näytön mitan verran.
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PÄIVÄ 6, 30.4.2014
Tänään oli Melillan projektin viimeinen päivä yhdessä lasten kanssa. Päivä huipentui rakentamiemme leijojen lennättämiseen läheisellä aukealla paikalla. Harmiksemme päivä
oli taas täysin tyyni, epäonni tuntuu seuraavan meitä leijojen lennättämisen suhteen.
Tuntui jotenkin symboliselta, että lapset yrittävät innoissaan saada juuri rakentamansa
leijat lentoon, mutta se ei vain ole mahdollista.
Lennätysyrityksen lisäksi jaoimme lapsille Suomesta tuomamme kirjeet. Pyrkimyksenä oli löytää jokaiselle kirje suunnilleen saman ikäiseltä ja sukupuoliselta lapselta. Lapset
tuntuivat ilahtuvan ja jopa hämmentyvän kirjeistä ja tilanteesta. Kaikki keskittyivät niihin yhdessä ja lopussa osa lapsista halusi kirjoittaa omat vastauksensa Suomen lapsille.
Tuntuu helpottuneelta, että olemme saaneet projektimme toiminnallisen osuuden
päätökseen kaiken sen säätömäärän jälkeen, mitä projektin eteen on täytynyt nähdä.
Toisaalta olo on myös palkittu ja hyvä, sillä kaikki projektin osallistujat ovat olleet tyytyväisiä tekemisiimme ja silmin nähden iloisia toiminnasta.

