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Opinnäytetyöni käsittelee yksin Suomeen tulleille alaikäisille turvapaikanhakijanuorille suunnat-
tua Paikannuksia -projektia, joka toteutettiin Siuntion ryhmäkodissa vuonna 2013 -2014, osana 
valtakunnallista Myrsky-hanketta. Projektiin sisältyi taidetyöpajoja ja retkiä sekä Suomenlinnan 
Galleria Augustassa järjestetty Odotustila -näyttely.  
 
Yhteisöllisellä taidetyöskentelyllä pyrittiin tarjoamaan haastavassa elämäntilanteessa eläville nuo-
rille onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia sekä keinoja välitilaan rakentuvan paikkasuhteen 
käsittelemiseen. Yhteisötaidetta ja taideperustaista ympäristökasvatusta yhdistäneellä toiminnalla 
haluttiin myös syventää nuorten ympäristöherkkyyttä ja paikan tajua. Työpajoissa paikkoja ja 
paikkakokemuksia lähestyttiin erilaisia kuvataiteen keinoja soveltaen, ympäristöä välittömästi 
kokien ja havainnoiden sekä muistellen ja unelmoiden.  
 
Opinnäytetyössäni kuvaan taidemenetelmiä, joiden avulla onnistuimme käsittelemään paikkako-
kemuksia ja paikkasuhdetta nuorten kanssa. Tarkastelen myös projektiin sisältynyttä näyttelyä 
osana yhteisötaiteellista prosessia. Tutkimusongelmani liittyy taideprojektiin osallistuneiden nuor-
ten paikkasuhteen haasteellisuuteen. Miten käsitellä paikkasuhdetta taiteen keinoin yksin uudessa 
ympäristössä elävien sekä mahdollisesti vaikeita muistoja työstävien nuorten kanssa, joiden "väliti-
lassa" ei ole vielä pysyvän elämän rakenteita? Tekstissäni tuon esiin kysymyksiä, joita vastaanotto-
keskuksen puitteissa toimiva yhteisötaiteilija kohtaa. Pohdin myös, mitä työskentely nuorten kans-
sa tuo esiin paikkasuhteen luonteesta ja miten omat käsitykseni paikasta tutkimusprosessin myötä 
muuttuvat. 
 
Tarkastelujeni keskiössä ovat yhteisötaideprojektiin kuuluneet työpajat, jotka ohjasin yhdessä 
Tellervo Viitaniemen kanssa. Teoria-aineistoni rakentuu monitieteisestä paikan kysymyksiä käsit-
televästä tutkimuskirjallisuudesta. Lähtökohtani ovat yhteisötaiteen, taidekasvatuksen ja taidepe-
rustaisen ympäristökasvatuksen tutkimuksessa. Lisäksi olen tutustunut humanistisen maantieteen, 
antropologian ja sosiologian tarjoamiin näkökulmiin paikasta ja pakolaistaustaisten ihmisten 
paikkasuhteesta.  
 
Tutkimuksessani paikka hahmottuu pysyvän maantieteellisen pisteen sijaan yksilöllisenä koke-
muksena ja sosiaalisten yhteyksien risteyskohtana, joka on liikkuva ja muuttuva. Tutkimus valottaa 
miten me kaikki etsimme paikkaa globaalissa tilassa, mutta samalla asetumme suhteessa siihen 
hyvin eriarvoisella tavalla. Tutkimus painottaa taiteen, taidekasvatuksen ja yhteisötaiteen roolia 
eettisyyden edistämisessä sekä uusille maailmankuville avoimien paikkakäsityksien rakentamises-
sa. 
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Paikannuksia-‐projektiin	  osallistuneita	  nuoria	  Harakansaaren	  kallioilla.	  	  
Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  

	  
Johdanto	  	   	  
Opinnäytetyöni Paikannuksia – Tulkintoja paikasta turvapaikanhakijanuorten tai-
depajoissa lähtökohtana on ajatus taiteesta keinona paikkasuhteen rakentamiseen. 
Tutkimukseni toimintaympäristönä on ollut yhteisötaideprojekti Paikannuksia, joka 
toteutettiin alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa 2013–2014. Projektin työpa-
joissa käsittelimme nuorten kanssa heidän paikkakokemuksiaan ja suhdetta uuteen 
ympäristöön.  
 
Tutkimusongelmani liittyy taideprojektiin osallistuneiden nuorten paikkasuhteen  
haasteellisuuteen. Heidän kokemuksensa syntyvät menneisyyden paikkoihin liittyvis-
tä kipeistä muistoista sekä uudesta kulttuuriympäristöstä, jossa nuoret joutuvat ra-
kentamaan paikkaidentiteettiään yksin, ilman perheen tukea ja pysyvän elämän ra-
kenteita.  
 
Tarkastelemassani taideprojektissa lähdin liikkeelle olettamuksesta, että taide voi 
tarjota uudessa ympäristössä eläville nuorille keinoja sekä paikkasuhteen rakentami-
seen että menneisyyden mahdollisesti hyvinkin traagisten paikkakokemusten käsitte-
lemiseen. Tutkimukseni lähtökohdat ovat oletuksessa, että ohjaamani taidetoiminta 
ja sen tarkastelu voi paljastaa jotain uutta siitä, miten paikkoja voi ja tulisi  käsitellä 
monikulttuurisissa yhteisötaideprojekteissa.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuoda esiin kysymyksiä, joita vastaanottokeskuksen 
puitteissa toimiva yhteisötaiteilija kohtaa. Lisäksi pyrin tuomaan esille, miten paikkaa 
tulisi lähestyä, kun tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja eettisyyden lisääminen sekä 
eri taustoista tulevia nuoria että ympäristöä huomioiden. Nuorten paikkatulkintojen 
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ohella tarkastelen myös omien paikkakokemuksieni ja käsityksieni muutoksia yhtei-
sötaideprosessin myötä.  
 
Opinnäytetyöni ensimmäisessä luvussa esittelen Paikannuksia-projektin taustoja 
sekä Siuntion ryhmäkotia, jossa projekti toteutettiin. Toisessa luvussa kerron tutki-
musprosessistani, menetelmistäni ja aineistoistani. Kolmannessa luvussa taustoitan 
teoreettisia lähtökohtiani. Neljännessä luvussa keskityn kuvaamaan taidetyöpajoja ja 
taidemenetelmiä sekä kerron taideprojektiin kuuluneesta näyttelyprosessista. Pää-
telmissäni tuon yhteen kohtaamiani haasteita ja pohdin mitä tutkimus on tuonut 
esiin paikasta ja paikkasuhteesta. Tarkastelen myös tutkimukseni tuottamia oivalluk-
sia suhteessa paikan käsittelyyn ja yhteisöllisen taiteen tekemiseen. 

	  
	  
1.	  PAIKANNUKSIA-‐PROJEKTI	  	  
	  

TAUSTAT	  
Ajatus alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelemisestä sai alkunsa 
vuonna 2009 lukemistani uutisista, joissa kerrottiin yksin Suomeen saapuvien lasten- 
ja nuorten hälyttävästi kasvaneesta määrästä. Uutisten liikuttamana päädyimme oh-
jaamaan draamakasvattaja Mirka Weimerin kanssa taideprojektia Punkalaitumen 
vastaanottokeskuksen yhteydessä asuville lapsille ja nuorille. Samalla pääsin kokei-
lemaan taideohjaajan siipiäni uudella alueella.  
 
Paikannuksia-projekti suunnattiin Siuntion ja Espoon ryhmäkodeissa asuville turva-
paikanhakijanuorille. Projekti oli osa valtakunnallista Myrsky-hanketta.1 Myrsky-
hanke tukee taiteilijoiden ohjaamia projekteja, joissa tekijöinä ovat syrjäytymisvaa-
rassa olevat nuoret. Projekteilla tavoitellaan sosiaalista muutosta ja nuorten voimaa-
tumista.  
 
Paikannuksia-projektiin sisältyi yhteensä 18 ryhmäkodeissa järjestettyä taidetyöpajaa, 
retkiä sekä näyttely, jotka suunnattiin pääosin Siuntion ryhmäkodin nuorille, lukuun 
ottamatta viittä Espoon ryhmäkodin nuorten kanssa toteutettua työpajaa. Projektiin 
sisältyneet retket suuntautuivat Helsingin Harakan saareen, Suomenlinnaan, Kias-
maan ja muutamiin Helsingin taidegallerioihin. Projektin päätteeksi kokosimme pro-
jektista ja nuorten teoksista Odotustila -näyttelyn Suomenlinnassa sijaitsevaan Galle-
ria Augustaan helmikuussa 2013.  
 Työpajoihin osallistui yhteensä n. kolmekymmentä turvapaikanhakijanuorta. 
Toiset taidepajoihin osallistuneista nuorista olivat asuneet Suomessa vasta muutamia 
päiviä, toiset jo yli vuoden.  Nuoret olivat 11-17-vuotiaita ja tulivat Afganistanista, 
Angolasta, Etiopiasta, Gambiasta, Ghanasta, Irakista, Iranista, Saudi –Arabiasta, Sier-
ra Leonesta, Somaliasta, Sri Lankasta, Vietnamista, Tšetšeniasta sekä Valko-Venäjältä. 
                                                             
1 Katso lisätietoja: www.myrsky.info ja 
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/myrsky2011.pdf 
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Nuoret tulivat hyvin erilaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista taustoista ja pu-
huivat monia eri kieliä. Muutamat nuorista puhuivat englantia ja oli suurin osa oli 
ehtinyt oppimaan jo jonkin verran suomea. Käytössämme ei ollut tulkkeja, mutta 
nuoret ja ryhmäkodin henkilökunta toimivat työpajoissa tulkkeinamme mahdolli-
suuksiensa ja kielitaitonsa rajoissa. Työpajoissa yhteisinä kielinämme olivat suomi ja 
englanti. 
 
Projektissa ohjaajaparinani toimi kuvataiteilija Tellervo Viitaniemi. Tellervo on taus-
taltaan sekä taidegraafikko että taiteen tuntiopettaja ja erityisopettaja. Hänelle pro-
jekti tarjosi ensikosketuksen vastaanottokeskukseen ja turvapaikanhakijanuorten 
yhteisöön. Olen myös itse taustaltani kuvataiteilija. Polkuni taiteen tekijänä on muo-
dostunut maalaustyöskentelystä, näyttelyiden järjestämisestä, ympäristötaiteesta, 
tieteen ja taiteen vuoropuhelun edistämisestä, monenkirjavasta opetustyöstä sekä 
viimevuosina enenevässä määrin myös taiteen kentän ulkopuolisia ryhmiä osallista-
vista yhteisötaideprojekteista. Paikannuksia oli kolmas alaikäisille turvapaikanhaki-
joille ohjaamani taideprojekti ja olin projektin alullepanija ja vastuutaiteilija. Aikai-
semmat kokemukseni yhteisötaiteesta ja turvapaikanhakijanuorten kanssa toimimi-
sesta tarjosivat tärkeän lähtökohdan Paikannuksia-projektin suunnittelulle ja toteut-
tamiselle. 
 
Pyrimme ohjaamaan taidepajoja dialogisella otteella, nuorten tarpeita ja toiveita 
huomioiden. Taidetoiminta perustui osallistujalähtöisyyteen, yhdessä tekemiseen ja 
ohjausyhteistyöhön. Ohjausyhteistyön kautta kaksi hiljaista tietopohjaamme kuvatai-
teesta ja ohjaamisesta kohtasivat sekä tulivat jaetuiksi. Toimintaperiaatteinamme 
olivat osallistujien erilaisuuden ja erityisyyden kunnioittaminen sekä heidän yksilöl-
listen taustojensa huomioiminen. Taidetoimintaa suunniteltiin ja toteutettiin suh-
teessa nuorten erityiseen elämäntilanteeseen.  
 
Taidetyöskentelyn tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuuksia paikkasuhteen 
käsittelemiseen. Tavoitteina oli myös paikkaan kuulumisen ja osallisuuden kokemus-
ten lisääminen sekä paikan tajun ja ympäristöherkkyyden syventäminen. Halusimme 
ennen kaikkea tarjota nuorille mielekästä tekemistä odotuksen täyttämän arjen kes-
kelle. Tavoitteenamme ei ollut pyrkiä sopeuttamaan nuoria Suomeen, vaan enem-
mänkin tarjota osallistujalähtöistä taidetoimintaa vaihtoehtona yksisuuntaiselle ko-
toutustyölle. 2 Lähestyimme nuoria itsellisinä toimijoina, joilla oli kokemustensa kaut-
ta paljon jaettavaa ja annettavaa meille muille. 
 Paikkasuhdetta käsittelevä taidetyöskentely perustui ympäristön välittömään 
havainnointiin, aistimiseen ja tutkimiseen sekä paikkakokemuksiin liittyvien muisto-
jen ja unelmien käsittelemiseen erilaisia kuvataiteen lähestymistapoja yhdistellen, 
keskustellen ja kirjoittaen.  

                                                             
2 Kotouttamisella viitataan maahanmuuttajille tarjottaviin tukitoimiin, jotka auttavat heidän 
sopeutumistaan Suomeen. Kotoutuspalveluita on kritisoitu usein niiden yksisuuntaisuuden 
vuoksi. Katso lisää: (Suoranta 2011, 135;  Löytty, Olli  & Lehtonen, Mikko &  Ruuska, Petri 
2004) 
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YKSIN	  TULLEET	  TURVAPAIKANHAKIJAT	  
 

 

Siuntion	  vastaanottokeskuksen	  alaikäisten	  ryhmäkodin	  liikuntasalissa	  tammikuussa	  
2014.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
 
Suomeen saapuvien yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijanuorten määrä 
vaihtelee vuosittain 100-700 välillä. Lapset ja nuoret tulevat ympäri maailmaa. Suurin 
osa heistä on lähtöisin Afrikan, Aasian ja Lähi-idän konflikti- ja kriisialueilta: Afga-
nistanista, Irakista ja Somaliasta. 3   
 Turvapaikkaa tai suojelua haetaan kotimaan ulkopuolelta, kun jonkin syy koti-
maassa uhkaa  yksilön henkeä tai vapautta. Kodeista ja alkuperäisiltä asuinsijoilta 
paetaan ulkomaille useimmiten vainon, väkivaltaisten konfliktien tai ympäristökata-
strofien vuoksi.4  Koko maailmassa on yli 51 miljoonaa pakolaista. Heistä suurin osa 
pakenee oman kotimaansa sisällä. Vuonna 2013 kotimaansa ulkopuolelle pakeni 16,7 
miljoonaa pakolaista. Heistä 1,2 miljoonaa oli turvapaikanhakijoita, joista 25 300  oli 
yksin turvapaikkaa hakevia alaikäisiä.  
 
Ennen turvapaikanhakijanuorten kanssa toteutettuja taideprojekteja kuvani pako-
laisuudesta ja alueista, joista ohjaamieni taideprojektien nuoret tulevat, muodostui 
                                                             
 
3 Vuonna 2013 yksintulleita lapsia ja nuoria oli yhteensä 156 ja vuonna 2014 yhteensä 196. 
Lähde: Maahanmuuttoviraston pakolaistilastot. Katseltavissa osoitteessa: 
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot 
4 Lisätietoa:  UNCHR, Globl trend report. http://unhcr.org/trends2013/ ja 
http://www.pakolaisapu.fi/fi/tetoa/tietoa-pakolaisuudesta/maailman-pakolaistilanne.html 
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pääosin uutismedian, pakolaisjärjestöjen,5 pakolaisuutta käsittelevän kirjallisuuden ja 
elokuvien välityksellä.6 Uutiset käsittelevät pakolaisia useimmiten yhtenä massana ja 
tavallisesti uutiskynnys ylittyy, kun satoja ihmisiä kuljettanut laiva jossain maailman 
merillä uppoaa. Vastaanottokeskuksissa sekä alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryh-
mäkodeissa työskenneltyäni pakolaisuudesta on tullut käsin kosketeltavaa ja tämä 
yksi aikamme keskeisistä ilmiöistä saanut inhimillisemmät kasvot. 
 Pakolaisten itsensä kertomat tarinat ovat tärkeitä, kun haluamme ymmärtää 
mitä ovat ne syyt, jotka saavat ihmiset lähtemään kotimaastaan ja synnyinsijoiltaan. 
Virallisen turvapaikkaprosessin tarkoitus on selvittää hakijan kertoman pakolaistari-
nan sekä pakolaisuuteen johtaneiden syiden totuudenmukaisuus ja sen perusteella 
päättää onko kyseinen henkilö oikeutettu saamaan kansainvälistä suojelua Suomessa. 
Etenkin tämän vuoksi, yhteisötaideprojektieni tavoitteena ei ole ollut pakolaistari-
noiden kerääminen. Olemme taidetoiminnalla halunneet tarjota nuorille raskaasta 
viranomaisprosessista vapaan tilan tunteiden ja kokemusten jäsentämiseen.  
 
Jokaisella pakolaisnuorella on oma yksilöllinen matkatarinansa, joka on voinut kes-
tää viikkoja tai jopa vuosia. Varmaa on että matkat ovat usein hengenvaarallisia ei-
vätkä läheskään kaikki pääse perille määränpäähänsä.  Ohjaamissani projekteissa oli 
tavallista, että opin tuntemaan yksittäisen nuoren taustoista vain hänen kotimaansa 
nimen. Toiset nuorista ovat  kuitenkin halunneet omaehtoisesti kertoa matkareiteis-
tään ja taustoistaan. Nuorten kanssa keskustellessani on selvinnyt että osa heistä on 
käynyt läpi hyvin raskaita kokemuksia ennen Suomeen saapumistaan. Yksi nuorista 
kertoi työpajassa omaan kansanryhmäänsä kohdistuneesta vainosta. Hän kertoi 
myös matkustaneensa sekä lentäen että pakettiauton takaosassa ennen kuin oli pää-
tynyt Suomen rajalle. Afganistanista  tullut nuori näytti kartalta useita kuukausia 
kestäneen pakoreittinsä, joka kulki vaikeakulkuisen vuoriston kautta ensin Iraniin ja 
sitten Turkkiin. Osa hänen matkastaan oli taittunut kävellen.  
   
Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan yleensä vastaanottokes-
kusten yhteydessä toimiviin ryhmäkoteihin, jossa he saavat ensin toipua raskaista 
kokemuksistaan. Ryhmäkodit huolehtivat lasten- ja nuorten perustarpeista sekä tar-
joavat turvallisen ja kodinomaisen ympäristön koko turvapaikkaprosessin ajaksi tai 
kunnes nuori täyttää 18 vuotta. Ryhmäkodissa nuoret saavat totutella rauhassa uu-
teen kulttuuriympäristöön. He kuuluvat myös oppivelvollisuuden piiriin ja opiskele-
vat valmistavilla luokilla suomen kieltä.  
 	  

                                                             
5 Esim. Suomen pakolaisapu. Verkko-osoitteessa: www.pakolaisapu.fi/ 
6  Esim. Geda, Fabio (2012),  Hosseini, Khaled (2004; 2009). 
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LASTEN	  	  JA	  NUORTEN	  VASTAANOTTOKESKUS	  	  

	  

	  	  
Siuntion	  vastaanottokeskus	  ja	  alaikäisten	  turvapaikanhakijoiden	  ryhmäkoti	  
"Harjulinna"	  talvella	  2014.	  	  
 
 
Kun ensimmäistä kertaa avasin alaikäisten vastaanottokeskuksen oven kohtasin itsel-
leni uuden todellisuuden, joka muistutti sekä kulttuurien sulatusuunia että kummal-
lista epäpaikkaa. Kansallisuuksien kirjo keskellä suomalaista maaseutua  näissä hyvin 
laitosmaisissa puitteissa oli käsittämätön. Samalla turvapaikkaa odottavan elämää 
näytti ensisilmäykseltä leimaavan väliaikaisuus, irrallisuus ja pysähtyneisyys, kuin 
oikea elämä olisi jossain toisaalla.  
 Juha Suoranta (2011,12) kuvaa Vastaanottokeskus -kirjassaan turvapaikanhaki-
jaa ihmiseksi, joka  ei liity mihinkään, vaan odottaa päätöstä elämänsä jatkumisesta, 
kuin varastossa, itsensä hyödyttömäksi kokien. Myös oma ensivaikutelmani keskuk-
sista muistutti epäpaikkaa, jossa nuoret näyttivät "tappavan aikaa" biljardia pelaamal-
la ja tietokoneen tai TV:n edessä istumalla. Monet vaikuttivat viettävän myös paljon 
aikaa omissa huoneissaan. Käytävillä kohtaamani ihmiset huomioivat tuloni terveh-
timällä. He vaikuttivat tottuneen siihen että vastaanottokeskuksessa ihmiset tulivat ja 
menivät. 
 Vastaanottokeskukseen tulija joutuu kasvotusten kulttuurien kirjon lisäksi myös 
ihmisiä eriarvoistavan järjestelmän ja valtamaantieteen kanssa.7  Keskuksen "paikan 
                                                             
7 Doreen Masseyn (2008) valtamaantiede, tutkii kuinka globalisaatio ja sen aiheuttama aika-
tila-tiivistymä ja siihen liittyvä valtageometria luovat sosiaalista eriytymistä ja epätasa-arvoa 
asettaessaan ihmiset eri asemaan suhteessa globalisaation etuihin ja haittavaikutuksiin. 
Valtamaantieteessä huomion kohteena ovat eriarvoinen liikkuminen ja paikkojen väliset 
valtasuhteet. (ks. Massey 2008, 21-23; Kantonen 2005, 194, 138).   
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henkeen" sisältyy myös pelko kielteisestä päätöksestä ja käännytyksestä tai siirrosta 
toiselle puolelle Suomea. 8  Turvapaikanhakijoiden paikkasuhde rakentuu tilanteessa, 
joilla heillä ei ole muihin nähden tasavertaisia kansalaisoikeuksia, eikä siten myös-
kään pysyvää oikeutta paikkaan. Suoranta(2011,25) kertoo kokeneensa ristiriitaisena 
erityisesti etäisyyden pakolaisten aseman ja hänen oman yhteiskunnallisen asemansa 
välillä vieraillessaan tutkijana vastaanottokeskuksessa.  
 
Taidetyöskentely alaikäisten vastaanottokeskuksessa asettui aina suhteeseen paikan 
ja siellä asuvien ihmisten eritysasemaan. Harjulinna tarjosi dynamiikaltaan ja fyysi-
siltä puitteiltaan monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen. Erilaiset sisätilat 
sekä rakennusta ympäröivä luonnonympäristö tarjosivat kiinnostavia lähtökohtia 
ympäristö- ja paikkalähtöiselle taidetyöskentelylle. Liikuntasalissa saatoimme tehdä 
fyysisempiä harjoitteita ja isokokoisia maalauksia. Yläkerran luokkahuone oli tila, 
jota hyödynsimme keskittymistä vaativassa työskentelyssä. Tilassa saatoimme sulkea 
vastaanottokeskuksen muutosvoittoisen arjen hetkeksi luokkahuoneen oven taakse.  
 
Taideprojektin toteuttaminen edellytti monialaista yhteistyötä ryhmäkodissa työs-
kentelevien ihmisten kanssa. Ennen toiminnan aloittamista sovimme Paikannuksia-
projektin vastuunjaosta, toimintaperiaatteista ja käytännöistä ryhmäkodin henkilö-
kunnan kanssa. Sitouduimme Tellervon kanssa toteuttamaan taideprojektiamme 
ryhmäkodin arvoja ja toimintaperiaatteita seuraten. Siten nuorten etu tuli asettaa 
aina ensisijaiseksi ja osallistumisen tuli olla vapaaehtoista. Projektin aikana ryhmäko-
ti vastasi nuorten perustarpeista sekä yhteyden pidosta nuorten edustajiin, joiden tuli 
allekirjoittaa laatimani kuvaus - ja tutkimuslupalomake. Ryhmäkodin työntekijät 
vastasivat taidetoiminnan aikana myös nuorten turvallisuudesta sekä auttoivat kulje-
tuksissa ja nuorten osallistamisessa toimintaan. Sosiaaliohjaajat ja nuoriso -ohjaajat 
osallistuivat retkille sekä mahdollisuuksiensa mukaan myös  ryhmäkodilla pidettyi-
hin työpajoihin.  

 	  

                                                                                                                                                              
 
8 Dublinin sopimus määrää turvapaikkahakemuksen käsiteltäväksi siinä EU:n jäsenvaltiossa, 
jossa turvapaikanhakija ensimmäiseksi ilmoittautuu viranomaisille tai otetaan kiinni. Jos 
hakijan sormenjäljet löytyvät turvapaikkakäsittelyn aikana, jostain toisesta EU-maasta "palau-
tetaan" hänet kyseiseen maahan. Humanitäärisistä syistä käännytyksistä ja turhista siirroista 
on alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla viime vuosina luovuttu. Katso lisää: 
http://www.changemaker.fi/perustietoa-pakolaisuudesta-ja-turvapaikanhakijoista/ 
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2.	  	  TUTKIMUKSEN	  TAUSTAT	  	  
	  

TUTKIMUSKYSYMYKSET	  
Tutkimukseni kantavana voimana on toiminut turvapaikanhakijanuorten paik-
kasuhteen ongelmallisuus. Miten paikkaidentiteetti rakentuu täysin vieraassa kult-
tuuriympäristössä ja elämäntilanteessa, jossa pysyvän elämän rakenteita ei ole vielä 
ehtinyt muodostua? Tutkimuksessani lähden liikkeelle olettamuksesta,  että taide voi 
tarjota pakolaistaustaisille nuorille keinoja paikkasuhteen rakentamiseen ja paikka-
kokemusten käsittelemiseen.  
 
 Tutkimuskysymykseni ovat:  
-  Mitä Paikannuksia-projekti ja sen tutkiminen tuovat esiin paikkasuhteesta? 
-   Miten paikkasuhdetta olisi eettisintä lähestyä turvapaikanhakijanuorten 
  kanssa työskenneltäessä?  
-   Mitä haasteita yhteisötaiteilija kohtaa ohjatessaan taidetoimintaa yksin Suomeen  
   tulleille turvapaikanhakijanuorille ?  
	  

TUTKIMUSAINEISTOT	  
Teoria-aineistoni on  monitieteinen. Tärkeimpiä kirjallisia lähteitäni ovat  Lea Kan-
tosen kirjoitukset yhteisötaiteesta, Jan van Boeckelin ja Meri-Helga Mantereen kirjoi-
tukset taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta sekä taiteen hyvinvointivaikutuksis-
ta ja kestävyydestä kirjoittaneen Marjatta Bardyn artikkelit. Paikan ja paikkasuhteen 
tarkastelussa tärkeimmät keskustelukumppanini ovat olleet maantieteilijä Yi-Fu 
Tuan, maantieteilijä Doreen Massey ja kulttuuriantropologi Liisa Malkki.  
  
Empiirinen aineistoni koostuu työpajasuunnitelmista, toiminnan tiheistä kuvauksis-
ta, reflektoivista päiväkirjoista sekä nuorten teoksista otetuista valokuvista. Tärkeitä 
lähteitäni ovat olleet myös omat muistinvaraiset kokemukseni sekä keskustelut työ-
parini, nuorten ja ryhmäkodin  henkilökunnan kanssa. 
 Keräsin empiiristä aineistoa alunperin Paikannuksia-projektin lisäksi myös sitä 
edeltäneestä, Espoon ryhmäkodissa toteuttamastani taideprojektista. Keräämäni 
aineiston laajuuden vuoksi olen kuitenkin keskittynyt opinnäytetyössäni kuvaamaan 
ja tarkastelemaan ainoastaan Siuntion ryhmäkodissa toteutunutta taidetoimintaa. 
Espoon ryhmäkodissa keräämäni aineisto on toiminut tutkimuksessani tärkeänä 
hiljaisena tietopohjana ja vertailukohtana.  
 
Työpajoissa pyrin keskittymään ohjaustyöhön. Kirjoitin havainnoistani ja kokemuk-
sistani tavallisesti heti työpajojen jälkeen. Työpajoissa dokumentoin toimintaa valo-
kuvaamalla ja pyysin nuoria toisinaan myös sekä kertomaan että kirjoittamaan teok-
sistaan ja niiden taustalla olevista kokemuksista. Toiminnan reflektoiminen heidän 
kanssaan jäi kuitenkin yhteisen kielen puuttumisen sekä nuorten rajallisten voimava-
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rojen vuoksi hyvin vähäiseksi. Työpajojen dokumentoiminen ei ollut ongelmatonta. 
Aluksi valokuvaaminen vaikutti häiritsevän, joitakin nuoria. Välillä koin, että toi-
minnan dokumentoiminen vaikutti myös vuorovaikutustilanteissa omaan läsnä-
olooni. Ongelma väheni kun otin valokuvaamisen osaksi yhteistä toimintaa ja nuoret 
osallistuivat myös itse työpajojen dokumentoimiseen. Nuorten ottamat kuvat toivat 
samalla esiin heidän kokemustaan taidepajoista.   
	  

TUTKIMUSPROSESSI	  JA	  -‐MENETELMÄT	  	  
Tutkimustyöni ja ohjaamani yhteisötaideprojekti kulkivat alusta alkaen käsikädessä, 
eikä niitä siten ole mielekästä tarkastella toisistaan erillisinä prosesseina. Tutkimuk-
sellinen ote ohjaustyössä ja tutkimukselle asettamani tavoitteet nivoutuivat osaksi 
taideprosessia ja vaikuttivat siten taidetoiminnan sisältöihin, menetelmiin ja tavoit-
teisiin. Käytännöstä nousseet kokemukset ja havainnot johdattivat taas uusien teoria-
aineistojen ja käsitteiden äärelle, kehittäen taidetoimintaa ja tuoden myös uusia tulo-
kulmia paikkasuhteen käsittelyyn.  
 
Tutkimustyöskentelyni jakautui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kerä-
sin empiirisen aineistoni Paikannuksia-projektin taidetoiminnasta. Ohjaustyön rin-
nalla tutustuin alustaviin kirjallisiin lähteisiini, jotka tarjosivat uusia näkökulmia 
taidetoiminnan eteenpäinviemiseen sekä havaintojen tekemiseen. Projektin päätyttyä 
keskityin kirjoittamaan kokemuksistani keräämäni empiirisen aineiston ja teoreetti-
sen aineiston vuoropuheluna.  
 
Tutkimustyön ja yhteisötaidetyöskentelyn rinnakkaiselo ei ollut täysin ristiriidatonta. 
Ennakkoon asettamani tutkimustavoitteet rajoittivat toiminnan avoimuutta ja osal-
listujalähtöisyyttä. Toisaalta tutkimustavoitteeni tarjosivat toiminnalle kiintopisteen, 
johon saatoin ohjaustyössäni sekä etenkin moninaisia muutoksia ja haasteita kohda-
tessani ankkuroitua.  
 
Tutkimusprosessini on edennyt käytännössä tekemistäni havainnoista teoria-
aineistoon nojaavan laadullisen tulkintaprosessin kautta yleisemmälle tasolle (ks. 
Eskola & Suoranta 1998, 145-146). Teorian ja käytännön suhde oli syklinen. Aineis-
tojeni analysoiminen ja tulkitseminen, tutkimusprosessista esiin tulleita näkökulmia 
vasten, on muistuttanut laadulliselle tutkimukselle ominaista hermeneuttista päätte-
lyprosessia, jonka aikana ymmärrykseni tutkimistani ilmiöistä on jatkuvasti laajen-
tunut ja syventynyt (ks. Eskola &Suoranta 1998, 149–150). 
 
Aineistonkeruumenetelmänäni perustui osallistuvaan havainnointiin. Toimin nuor-
ten elämän keskellä monella tapaa etnografin tavoin. Pidän myös kirjoittamista, ko-
kemusteni sanallistamista ja käsitteellistämistä yhtenä tutkimusmenetelmistäni. Yh-
teisötaiteellinen ote toiminnan ohjaamisessa toi tutkimukseeni myös toimintatutki-
muksen piirteitä. Toimintatutkimuksen teoria korostaa osallistujien tasavertaista 
osallisuutta tutkimuksen tekemisessä (Eskola & Suoranta 1998, 126-130). Ryhmäko-
din yhteisö oli tietoinen tutkimuksesta sekä osallistui työparini kanssa tutkimuksen 
empiirisen aineiston tuottamiseen sekä toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen. 
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Nuoret sekä heidän edustajansa allekirjoittivat tutkimus- ja kuvauslupakyselyn , jossa 
tutkimuksesta kerrottiin suomenkielellä. Puhuin nuorille tutkimuksesta myös eri 
yhteyksissä projektin aikana. Yhteisön osallistaminen tutkimuksen tekemiseen ei 
kuitenkaan ollut Paikannuksia-projektin tai opinnäytetyöskentelyni lähtökohtainen 
tavoite ja varsinaisesta projektia seuranneesta tutkimustyöstä olen vastannut täysin 
yksin.  
 
Jari Eskolan ja Juha Suorannan(1998,129) mukaan toimintatutkimusta tehtäessä 
tutkimuksen tulisi avata missä määrin tutkimus kiinnittyy tutkijan omiin arvoihin, 
tavoitteisiin ja tarpeisiin. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt tunnistamaan sekä 
kuvaamaan tavoitteitani ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja. Olen myös pyrkinyt 
tarkastelemaan tavoitteitani kriittisesti ottamalla huomioon osallisena olleen ryhmän 
edut ja tarpeet.  Keräämääni aineistoani vasten on lopulta hyvin vaikea arvioida mi-
ten nuoret ymmärsivät tutkimuksen kontekstin, tavoitteet ja merkityksen. 
 
Olen soveltanut tutkimuksessani myös fenomenologista tutkimusotetta, jonka koen 
kuvaavan sitä tapaa, jolla olen pyrkinyt epätieteellisesti havainnoimaan ja kuvaamaan 
kokemuksiani sekä toteutunutta taidetoimintaa (ks. Forss 2007, 78). Fenomenologia 
korostaa elämismaailmaan ja sen ilmiöiden kokemiseen perustuvaa tietämistä sekä 
pyrkii selventämään elämismaailman ilmiöitä tarkan kuvailun avulla sellaisena kuin 
ne meille tässä hetkessä ilmenevät mutta samalla totuttuja menetelmiä ja  ajatusmal-
leja haastaen (Varto 2005, 193; Roinila 2003, 12, 23).  
	  

VIITEKEHYKSET,	  EDELLÄKÄVIJÄT	  JA	  LÄHTÖKOHDAT	  
Tutkimukseni seuraa keskustelua yhteisötaiteesta ja taideperustaisesta ympäristökas-
vatuksesta eettisyyden, ympäristövastuun sekä hyvinvoinnin edistämisessä (mm. 
Mantere 1995; Hannula, 2001 2004;  Bardy 2007, 2012; Boeckel 2013). Turvapaikan-
hakijanuorille ohjaamani paikka- ja ympäristölähtöinen toiminta seurasi etenkin 
näkemyksiä, jotka painottavat kestävän elämäntavan yhteisöllistä ja sosiaalista perus-
taa sekä solidaarisuutta osana ympäristövastuuta (Bardy 2012; Helne, & Silvasti 2012; 
2012 ; Kagan 2011; Vadén 2010).9  Teoreettiset lähtökohtani ovat myös paikan ympä-
rillä käytävässä monitieteisessä keskustelussa.10 Nykyisessä Aalto-yliopistossa11 on 

                                                             
9 Tere Vadénin (2010, 63) ajattelusta voi johtaa, että kestävään elämäntapaan siirtyminen 
edellyttää yksilökeskeisyyden korvaamista yhteisöllisyydellä sekä globalisaatiota hyödyntävän 
elämäntavan korvaamista sellaisella paikallisuudella , joka on avoin ulkopuolelta tuleville 
vaikutteille. 
 
10 Paikan kysymyksiä on käsitelty mm. maantieteen, ympäristötieteiden, kirjallisuuden tutki-
muksen, arkkitehtuurin, sosiaalitieteiden, antropologian ja feministisen tutkimuksen puolella. 
Yi-Fu Tuan (1977 ; 1974)  on tunnettu paikkasuhdetta, paikkaa, tilaa ja paikan tajua käsittele-
västä humanistisesta maantieteestään. Maantieteilijä Doreen Massey (2008)  ja Sara Ahmed 
(2000)  ovat tarkastelleet kriittisesti länsimaisessa kulttuurissa eläviä paikkakäsityksiä ja tuo-
neet tutkimusteksteissään  vähemmistöryhmien ja etenkin siirtolaisten näkökulmaa esiin. 
Antropologi Liisa Malkki (2012) tarkastelee tutkimuksissaan vallitsevien pakolaisuuskäsitys-
ten ja paikkakäsitysten yhteyksiä. Seppo Knuutilan, Pekka Laaksosen ja Ulla Pielan (2006) 
toimittama Kalevalaseuran vuosikirja Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu on kattava teos suo-
malaisesta paikan ympärillä käytävästä monitieteisestä keskustelusta. 
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tehty useita paikan, yhteisötaiteen ja taideperustaisen  ympäristökasvatuksen viiteke-
hyksissä liikkuvia opinnäytetöitä, väitöstutkimuksia ja julkaisuja.  Jan van Boeckelin 
(2013) At the Heart of Art and Earth. An Exploration of Practices In Arts-Based Envi-
ronmental Education väitöstyö on ensimmäinen laaja Suomessa julkaistu katsaus 
taideperustaiseen ympäristökasvatukseen, sen taustateorioihin ja viitekehyksiin. Lea 
Kantonen (2005) on kuvannut Teltta - kohtaamisia nuorten työpajoissa väitöskirjas-
saan alkuperäiskansojen parissa toteuttamiaan nuorten taidepajoja, joiden keskiössä 
ovat olleet nuorten paikkaidentiteetit ja omat paikat.  Helena Oikarinen-Jabain 
(2001) toimintatutkimus Monikulttuurista taidekasvatusta etsimässä tarkastelee mo-
nikulttuurista taidekasvatusta kouluympäristössä rodun ja ulkopuolisuuden näkö-
kulmista. Väitöksessään Syrjän tiloja ja soraääniä Oikarinen-Jabai on kirjoittanut 
kulttuurisista välitiloista ja diasporisista tiloista sekä tarkastellut rodun ja etnisen 
taustan siirtymiä sekä niiden "tekstuaalisia ja visuaalisia ulottuvuuksia"(ks. Oikari-
nen-Jabai 2008). Annika Saarinen(2005) on opinnäytetyössään Merkillisiä polkuja -
Myötä ja vastamäkiä yhteisötaidepajoissa tarkastellut yhteisötaiteen näkökulmasta 
lasten ja nuorten kanssa toteutettua ympäristölähtöistä taidetoimintaa.  
 
Opinnäytetyössäni jatkan seminaarityössäni Paikan Taju - ympäristön, taiteen ja 
taidekasvatuksen risteyksessä aloittamiani pohdintoja taiteen, paikan tajun ja pysy-
vyyden kokemusten yhteyksistä (ks. Mäkinen 2011).12 Lähtökohtinani toimivat käsi-
tykset paikkasuhteesta ihmisen identiteetin perustana ja paikan tajusta sekä yksilön 
hyvinvoinnin että myötätuntoisen ympäristösuhteen perustana.13 Lähden liikkeelle 
myös ajatuksesta, jonka mukaan inhimillinen oleminen tapahtuu aina suhteessa 
paikkaan. Oletan, että paikansuhteemme ja erityisesti kokemus paikkaan kuulumi-
sesta on keskeinen ympäristösuhteeseemme ja käyttäytymiseemme vaikuttava tekijä 
(Cresswell 2004; Tuan 2006, 1974).  
 Keskeisiä lähtökohtia tutkimalleni toiminnalle ovat myös olleet käsitykset tai-
teesta ympäristö ja paikkasuhdettamme rakentavana ja eheyttävänä toimintana sekä 
ajatus yhteisöllisyydestä kestävän ja monikulttuurisen yhteiskunnan perustana.14 
Oletan, että taiteen mahdollistamat  positiiviset ja omakohtaiset ympäristökokemuk-
set voivat  lisätä ympäristöherkkyyttä sekä tukea paikkoihin kiinnittymistä ja vastuul-
lisen ympäristösuhteen rakentumista (ks. Mantere 1995 ; Boeckel 2013 ; Bardy 2012 ; 
Sobel 2008).   

                                                                                                                                                              
 
11 Aiemmin Taideteollinen korkeakoulu (1973-2010), sittemmin Aalto-yliopiston taideteolli-
nen korkeakoulu (2010-2012) ja  Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
(2012-). 
12 Seminaarityössäni tarkastelin omia paikkakokemuksiani sekä paikkasidonnaista taidetoi-
mintaani fenomenologisen ympäristöestetiikan, fenomenologisperäisen humanistisen maan-
tieteen ja taideperustaisen ympäristökasvatuksen valossa. Esitin, että ympäristön laadulliset 
ominaisuudet sekä ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat kykyymme kiinnittyä 
paikkaan ja että taide voi merkittävällä tavalla toimia avustavana tekijänä paikan tajun raken-
tamisessa. Pohdinnoissani korostuivat paikkoihin liittyvän pysyvyyden ja jatkuvuuden koke-
musten merkitys paikan tajun rakentumiselle. (ks. Mäkinen 2011.) 
 
13 (ks. Bardy 2012, 36 –44 ; Tuan 2006 ; Sobel 2008 ; Mäkinen 2011).  
 
14 (Vadén 2010,63 ; Helne & Silvasti 2012 ; Kagan 2011).   
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3.	  PAIKANTAMISEN	  PERINNE	  	  
	  

PAIKKA	  KOKEMUKSINA	  JA	  KÄSITTEINÄ	  	  
Kiinnostukseni paikan kysymysten käsittelyyn pohjaa ensisijaisesti omiin paikkako-
kemuksiini. Yhtäältä niihin,  joita on leimannut syvä paikkaan kuulumisen tunne ja 
toisaalta niihin, joissa paikoissa viihtyminen ja kuuluminen on ympäristön muutos-
ten vuoksi häiriintynyt. Joskus tärkeät paikat ovat kadonneet kokonaan moder-
nisoinnin tieltä. Joskus taas ympäristöjen homogenisoituminen, saastuminen tai 
monimuotoisuuden köyhtyminen ovat paikattomuuden kokemusteni taustalla.  
 
Paikka ja ympäristösuhteen käsitteleminen on oman taidetyöskentelyni keskeinen 
lähtökohta. Olen myös kokenut, että paikkasidonnaisen ja ympäristölähtöisen taiteen 
tekeminen on syventänyt omaa paikan tajuani sekä auttanut uusiin ympäristöihin 
samastumisessa ja kiinnittymisessä. Yhteisötaiteen kautta olen taas päässyt syventä-
mään paikkasuhdettani ja käsityksiäni paikasta jakaessani paikkakokemuksia hyvin 
eritaustaisten ihmisten kanssa.  
 
Perehtyminen paikkaa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen on tarjonnut uusia käsit-
teitä ja näkökulmia, joista käsin lähestyä paikkaa, sekä auttanut hahmottamaan niitä 
moninaisia riippuvaisuustekijöitä, joista paikkasuhteemme muodostuu. Anne -Mari 
Forss(2007, 10-12.) esittää, että fenomenologinen lähestymistapa on vaikuttanut 
keskeisesti 1900-luvun paikkaa käsittelevään filosofiaan ja humanistiseen tutkimuk-
seen. Fenomenologia on asenne, joka pyrkii lähestymään ilmiöitä niiden omilla eh-
doilla, vapaana traditiosta ja ennakkoluuloista, havaitsijan luovaa osallisuutta sekä 
tutkittavan ilmiön ja havaitsijan vastavuoroisuutta korostaen.  
 Fenomenologinen ympäristöestetiikka lähestyy paikkaa moninaisista merkityk-
sistä ja tulkinnoista rakentuvana kokemuksena. Sen keskeisiä teemoja ovat  paikka, 
asumiseen liittyvät käsitteet, ympäristökokemusten moniaistisuus ja vastavuoroisuus 
sekä ihmisen identiteetin ja paikan välinen suhde. Tarkastelun kohteena on koko 
vuorovaikutteinen kokonaisuus, joka muodostuu sekä ympäristön aistein havaitta-
vista että tulkinnallisista ominaisuuksista, paikan historiallisista ja sosiaalisista ulot-
tuvuuksista, ajallisesta syvyydestä, kollektiivisesta muistista, mielikuvista, tunnelmas-
ta ja paikan hengestä. (Forss 2007, 7-10, 78-79.) 
 Fenomenologisperäinen humanistinen maantiede lähestyy paikkaa keskeisenä 
ihmisen elämismaailman ilmiönä. Se pyrkii valaisemaan niitä intensiteettieroja ja 
moninaisuuksia, joita päivittäisiin paikkakokemuksiin liittyy. Tutkimuksen keskiössä 
ovat yksilön paikkakokemukset sekä osallisuuteen, paikkaan kiinnittymiseen sekä 
tilan ja paikan suhteisiin liittyvät kysymykset: miten ihminen identifioituu ja luo 
merkityksiä omaan ympäristöönsä ja kuinka abstrakti tila muotoutuu henkilökohtai-
seksi paikaksi.(Relph 1976 ; Tuan 2006).   
  Aikaisemmat, opinnäytetyöskentelyä edeltävät käsitykseni paikasta tulevat lä-
helle humanistisen maantieteen pioneerin Yi-Fu Tuanin tapaa lähestyä paikkaa 
maantieteellisenä sijaintina, jossa oleminen ja asuminen tapahtuu tietyssä kontekstis-
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sa ja tilassa. Hänen ajattelussaan paikka määrittyy etenkin paikallisten ja fyysisten 
erityisominaisuuksiensa mutta hän painottaa myös paikkojen kokemuksellista luon-
netta. (Tuan 2006; 1977/2003.) Tuan määrittelee tilan ja paikan vastakohtaisiksi kä-
sitteiksi, jotka hän näkee kuitenkin kokemuksessa sulautuvan toisiinsa. Hän näkee 
paikan minuuden perustana sekä kiinnittymisen kohteena ja tilan paikkaa abstrak-
timpana ideoiden rakennelmana,  joka on avoin, vapaa, liikkuva, ja muuttuva. (Tuan 
2006; 1977/2003, 6, 36.) Tuan korostaa paikan pysyvyyden merkitystä eheän minuu-
den rakentumiselle ja esittää, että  ”paikan on lakattava muuttumasta, jotta siitä voisi 
saada otteen, ja käsitys paikasta, paikan taju, pääsisi muodostumaan” (Tuan 2006, 
15-19). Identiteetin kannalta erityiseen paikkaan kuulumisen tunteeseen Tuan viittaa 
käsitteellä topofilia, joka syntyy yleensä pidemmän ajan kuluessa. Tuan antaa kuiten-
kin myös ymmärtää, että topofilia voi ilmetä myös uusissa ympäristöissä sekä hetkel-
lisissä ja odottamattomissa paikkakokemuksissa. (Tuan 1990; 2006,15-19).   
 
Paikan taju on yksi humanistisen maantieteen peruskäsitteistä. Pidän sitä myös tär-
keänä ympäristökasvatuksen ja paikkasidonnaisen taiteen käsitteenä. Paikan tajulla 
viitataan humanistisessa maantieteessä sekä paikkaa kohti suuntautuvan positiivisen 
tunteen laatuun, että itse paikan ominaisuuksiin, jotka tukevat siihen samaistumista 
ja kiinnittymistä (Tuan 1977 ; 2006, 15). Tuan (2006, 15) pohtii, voiko paikan taju 
kehittyä maailmassa, jossa "mikään ei pysy aloillaan". Paikan tajun -käsite liittyy sekä 
esteettisiin että  eettisiin kysymyksiin ja arvoihin. Se kohdistaa huomion paikkasuh-
teelle elimellisiin kysymyksiin, kuten siihen miten paikkojen pysyvyys ja muutos tai 
monimuotoisuus ja  homogenisoituminen vaikuttavat kykyymme kiinnittyä paik-
koihin sekä niistä välittämiseen. (katso lisää Mäkinen 2011.) 
 
Ajattelun perinne, joka korostaa paikkojen pysyvyyden ja omaleimaisuuden merki-
tystä paikkoihin kiinnittymisessä,  on tunnistettavaa myös omille käsityksilleni pai-
kasta sekä siitä miten olen kokenut paikan tajuni ja paikkasuhteeni rakentuneen. 
Doreen Massey (2003, 51) näkee, että "paikan tajun" ja "paikattomuuden" kaltaiset 
käsitteet seuraavat paikkakäsitystä, joka korostaa paikkojen rajallisuutta ja pysyvää 
luonnetta Hän esittää, että kyseistä ajattelua vasten paikka hahmotetaan usein vakiin-
tuneena yhteisönä, jolla on oma sisäsyntyinen erityisluonteensa ja joka nähdään 
muista paikoista erillisenä.  
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TAIDEPERUSTAINEN	  YMPÄRISTÖKASVATUS	  	  
 
Ympäristökasvatus syntyi 1960-70-lukujen taitteessa. Tavoitteena oli vaikuttaa las-
ten- ja nuorten ympäristöasenteisiin ja käyttäytymiseen tarjoamalla tietoa ympäris-
töstä sekä ihmisen toimien ja luonnonympäristön keskinäisriippuvuuksista. Ihmisten 
ympäristökäyttäytymisessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta kestävämpään 
suuntaan, vaikka ympäristötietoisuus on lisääntynyt huomattavalla tavalla ja ympä-
ristökasvatusta toteutetaan nykyisin moninaisin tavoin, korostamalla kokemukselli-
suutta, paikkasidonnaisuutta, ulkona oppimista sekä ekolukutaitoa. (Boeckel 2013, 
21, 58-59.)   
  Pohtiessaan ympäristökasvatuksen epäonnistumisen syitä, Jan van Boeckel 
(2013, 59–61, 379) pohtii, estääkö tieteellisen tiedon korostunut rooli ympäristökas-
vatuksen käytänteissä avautumisen ja herkistymisen luonnonympäristön ihmettelylle 
ja siitä lumoutumiselle Hän näkee taideperustaisen ympäristökasvatuksen merkittä-
vänä vaihtoehtona tieteelliseen tietoon pohjaaville lähestymistavoille rakentaessam-
me suhdetta ei-inhimilliseen maailmaan. 15  Meri-Helga Mantereen ajattelua seura-
ten, Boeckel määrittelee taideperustaisen ympäristökasvatuksen toiminnaksi, jossa 
taide ei ole pelkästään leikkimielinen alustus merkittävämmille oppimisen tavoille tai 
esteettisen kokemisen ja havaitsemisen väline, vaan ympäristöstä oppimisen ja ym-
päristön kokemisen ensisijainen lähtökohta.(ibid.)  
 Taideperustainen ympäristökasvatus seuraa ajatusta, jonka mukaan aistimista ja 
havaitsemista herkistävä toiminta yhdistettynä omia ympäristökokemuksia ja ajatuk-
sia ilmaisevaan taidetyöskentelyyn, jossa luonnonilmiöitä lähestytään epäsuorasti, 
voi ainutlaatuisella tavalla lisätä ympäristötietoutta ja  ympäristövastuullisuutta 
(Mantere, 1995, 7 ; Boeckel 2013, 15 ; 21, 90). Boeckel korostaa taideperustaisen ym-
päristökasvatuksen mahdollistamien haltioitumisen kokemusten merkitystä, jotka 
syntyvät taideprosesseissa odottamattomasti. Hänen mukaansa taideohjaajan tehtä-
vänä on luoda puitteet, jotka mahdollistavat positiivisten ympäristökokemusten syn-
tymisen ja joissa odottamattomat merkitykset ja kokemukset voivat  tapahtua turval-
lisella tavalla. (Boeckel 2013, 15, 106–107.)   
 
Myös paikkasidonnaisesta kasvatuksesta kirjoittanut David Sobel peräänkuuluttaa 
positiivisten luontokokemusten merkitystä ympäristövastuuseen kasvettaessa ja 
kiinnittää huomion tapoihin joilla käsittelemme ympäristöongelmia lasten- ja nuor-
ten kanssa. Hän esittää, että ympäristöongelmien tiedostaminen ja niihin liittyvien 
uhkakuvien luominen aiheuttavat ihmisissä riittämättömyyden ja voimattomuuden 
tunteita, ekofobiaa,  jolla on käänteisiä vaikutuksia ihmisten ympäristöasenteisiin. 
(Sobel 2008, 146.)  Vaikka ihmisten tietoisuus ympäristöongelmista lisääntyy, kers-
kakuluttamiseen perustuva käyttäytyminen ja välinpitämättömyys ympäristöongel-
mia kohtaan vaikuttavat vain kasvavan.  

                                                             
 
15 Meri-Helga Manteretta (ks. esim. 2005) pidetään taideperustaisen ympäristökasvatus -
käsitteen luojana. Jan van Boeckel (2013) on jatkanut Mantereen työtä ja  tarkastellut laajassa 
taideperustaista ympäristökasvatusta käsittelevässä väitöstutkimuksessaan myös kentän ke-
hittymistä Suomessa.  
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Taideperustainen ympäristökasvatus ottaa pesäeron ympäristöongelmiin keskitty-
vään ympäristökasvatukseen korostaessaan positiivisten ympäristökokemusten mer-
kitystä vastuullisen ympäristösuhteen kehittymisessä. Taidelähtöisyys tuo havaittavi-
en ja aistittavien kokemusten lisäksi myös tunteet osaksi ympäristösuhteen ja ympä-
ristökysymysten käsittelemistä. Siten taiteella voidaan, positiivisesti rajattuna, tarjota 
konkreettisia keinoja myös kielteisten ympäristökokemusten käsittelemiseen (ks. 
Mantere 1995). 
 Richard Louv (2013) korosti vuoden 2013 ympäristökasvatuspäivillä pitämäs-
sään luennossa, että kykymme maalata nykyistä optimistisempia tulevaisuuskuvia on 
ratkaisevassa roolissa, jos haluamme ihmiskunnan säilyvän.16 Louv esitti, että tarvit-
semme uhkakuvien rinnalle myös kuvia siitä maailmasta, jossa haluamme tulevai-
suudessa elää. Näkisin, että tämän kuvaston luomisessa taiteilijat ja taidekasvattajat 
ovat keskeisessä roolissa. 
 
Taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa  taiteen  ja ympäristökasvatuksen yhdis-
täminen nähdään uudenlaisena tietämisen tapana (Boeckel 2013, 90 ; Mantere, 1995) 
Taiteen keinoin voidaan tarjota ennen kaikkea vaihtoehtoisia tapoja ympäristön ko-
kemiseen ja näkemiseen (Mantere 1995; Jokela 1995) . Myös Marjatta Bardy (2012, 
36, 44) korostaa taiteen mahdollistaman toisenlaisen tietämisen ja tekemisen merki-
tystä ekologisesti kestävien elämänarvojen omaksumisessa ja muutoksiin sopeutumi-
sessa. Bardy (2012, 30–33) näkee taiteen arvon siinä, että se johdattaa meidät elämän 
ydinkokemusten äärelle, vapaana dualistisen ajattelun asettamista rajoituksista sekä 
tulee lähemmäksi yksilöitä itseään. Tutkija Sacha Kagan(2011) näkee, että ympäris-
tökriisin kautta voi syntyä uudenlaista taidetta, joka taas voi tarjota uudenlaista ym-
märrystä ekologisen kriisin moniulotteisuudesta.  
 
Peter Senge (2014) esittää, että tuhoisa toimintamme johtuu siitä, että elämme sa-
manaikaisesti systeemien maailmassa tiedostamatta sen systeemisyyttä siten kuin 
kestävät alkuperäiskulttuurit sen tiedostivat. Lisäksi Senge esittää, että olemme teh-
neet virheen käsitellessämme ympäristökysymyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä toisis-
taan erillisinä.  
  Viimeaikoina kestävän kehityksen ympärillä käytävä keskustelu onkin saanut 
rinnalleen keskustelun ekososiaalisesta sivistyksestä,  joka  korostaa ekologisten, so-
siokulttuuristen ja taloudellisten kysymysten keskinäisriippuvuuksia sekä riippuvai-
suuksien ymmärtämistä kestävään kehitykseen siirryttäessä, edellä mainitussa järjes-
tyksessä (ks. Helne & Silvasti 2012, 13–14.). Ekososiaalisuus tuo sekä sosiaaliset ky-
symykset että yhteisöllisyyden kestävyyskeskustelun keskiöön.  
 
Taideperustaisen ympäristökasvatuksen lähtökohtana on ajatus kestävyyden ja vas-
tuullisen ympäristösuhteen sosiaalisista ja yhteisöllisistä perustoista. Mantereen 
(1995, 17) mukaan sekä henkilökohtaisten ympäristökokemusten tiedostaminen että 

                                                             
16 Linkki tapahtumasta kertovaan verkkojulkaisuun: 
http://www.vihrealippu.fi/ykverkkolehti32013/466-ykpaivat-etusivu3-2013 
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niiden jakaminen toisten kanssa tukee syväekologisen tietoisuuden kehittymistä.17  
Räsäsen (2008, 251–252) taide kehittää empatiakykyä, auttaa meitä näkemään it-
semme suhteessa yhteisöön ja ympäristöön sekä herkistää huomaamaan erilaisuutta. 

	  
TAITEEN	  JA	  TIETEEN	  VUOROPUHELU	  	  

Taideperustaisen ympäristökasvatuksen yksi keskeisistä kysymyksistä liittyy jo edellä 
sivuamaani tieteen ja taiteen vuoropuheluun. Marjatta Bardy (2012,  21, 30–36, 44) 
pitää tärkeänä taiteen ja tieteen yhdistämistä kokonaisvaltaisemman maailmankuvan 
luomisessa ja samalla kyseenalaistaa pelkän objektiivisuuteen perustuvan tieteellisen 
ajattelun kestävän elämäntavan perustana. Bardy (2012, 44) korostaa, että ekososiaa-
linen sivistys tulisi olla taiteen ja tieteen vuoropuhelua "kerroksittain, vuoroittain, tai 
limittäin". Hän esittää myös, että erillisinä pidettyjen asioiden välille rakentuu otolli-
simmin yhteyksiä ollessamme ”koskettuneessa” tilassa eli kokiessamme jotain syvälli-
sen omakohtaisesti (Bardy 2012, 31).  
 Myös Tere Vadén (2010, 53 –55) näkee tieteen hyvin ongelmallisena perustana 
kestävään elämäntapaan tähtäävälle muutokselle etenkin tieteenhistoriassa kertautu-
neiden eettisesti kyseenalaisten tarkoitusperien vuoksi. Hän näkee heikkona vaihto-
ehtona myös arvovapaana nähtävän tieteen, sen pestessä pois loputkin jäljellä olevis-
ta henkisistä arvoistamme. Vaikka Vadén epäilee tieteen roolia kestävän elämänta-
van perustana, hän näkee tieteen myös moninaisena kenttänä, josta on erotettavissa 
myös niitä muotoja, "jotka voivat toimia yhdessä henkisesti itsenäisen ympäristöajat-
telun kanssa".  
 
Taide on selkeästi omakohtaisempaa kuin objektiivisuutta tavoitteleva tieto. Ei ole 
kuitenkaan sanottua etteikö myös tiede voisi tarjota pohjaa syville ympäristökoke-
muksille ja koskettumiselle. Biologi Edward O. Wilsonin (1984) mukaan sekä taide 
että tiede tarjoavat yksittäistapauksia, joiden kautta voimme syventää kuvaamme 
todellisuudesta ja sen suurista kokonaisuuksista.18 
 Meri-Helga Mantere (1995, 115–120) on haastatellut Hämeenlinnan kuvataide-
koulussa toiminutta Pekka Lehtimäkeä, joka on tunnettu  tiedettä ja taidetta yhdistä-
vistä kokonaisvaltaisista lasten kanssa toteutetuista projekteistaan. Lehtimäki kertoo, 
että projekteissa tieteellinen aines toimii paikan kokemisen ja taiteellisen tekemisen 
lähtökohtana ja tukena. Hänen mukaansa tieteellinen tietous laittaa "mielikuvat, 
uteliaisuuden ja kekseliäisyyden liikkeelle" ja antaa niille suuntaa. Lehtimäki kertoo 
myös kokeneensa tilanteita, joissa tieteellisyys ja siihen liittyvä oikein tekeminen on 
muuttunut esteeksi  luovalle prosessille.   

                                                             
17 Syväekologian perustat ovat norjalaisen eko- filosofi, Arne Naessin (19122009)  ecosofiassa. 
Naessin ajattelu korostaa monimuotoisuuden ja luonnon itseisarvoa sekä painottaa positiivi-
suutta, kauniita tekoja (beautiful actions) ja väkivallattomuutta ympäristön puolesta toimimi-
sessa. ( ks. Naess, 2008 ; Boeckel 2013, 52, 165). 
 
18  Toimin luonnontieteilijöiden aloitteesta perustetussa taiteen ja tieteen vuoropuhelua edis-
tävässä Muodonmuutoksia ry:ssä, jonka toiminnassa tiede, taide, yleisö ja yhteisöllisyys koh-
taavat. Pyrkimyksenämme on rakentaa monialaisen vuorovaikutuksen kautta mielekkäämpää 
kuvaa ja kokemusta maailmasta vaihtoehtona erillisyyteen perustaville tiedonaloille. Yhdis-
tyksen verkkosivut: https://muodonmuutoksia.wordpress.com/ 
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Kun taide valjastetaan joko ympäristökasvatuksen tai yhteisöllisen toimimisen käyt-
töön, alkavat taiteen välineelliset arvot helposti korostua ja samalla taiteen vapaus, 
ennalta-arvaamattomuus ja monitulkinnallisuus vaarantuvat. Boeckel (2013, 95) 
korostaakin taiteen itseisarvoa ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Hän näkee, 
että siinä taiteen tärkein tehtävä on päämäärätietoisuudesta ja tavoitehakuisuudesta 
irtautuminen ja antautuminen avoinloppuiseen prosessiin. Bardy (2007, 29) arvelee, 
ettei taidetta voida täysin välineellistää, vaan sillä on aina itseisarvo sen liikuttaessa 
mieliämme sekä yhdistellessä "olemisen elementtejä" uusin ja ennakoimattomin ta-
voin. 
 
Tunnettu systeemiteoreetikko Gregory Bateson (1972,119) esittää, että taide eheyttää 
pirstaleista kuvaamme maailmasta ja sen sisäisistä suhteista.19 Batesonin mukaan, 
intuitiivisena, ei-lineaarisena, yhteyksiä luovana ja metaforisena tietämisen tapana, 
taide luo tiedettä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä maailmasta. 20  Bateson ehdot-
taa, että tunnistaaksemme ekologisten systeemien herkkiä keskinäisriippuvaisuuksia, 
tarvitsemme tieteen rinnalle taiteen ja unien välittämää tietoa ja niistä syntyvää es-
teettistä tajua ja kuvittelua. (Bateson 1972, 118–119; Bateson, N.2010). Hän ehdottaa, 
että  taideteokselta tulisi ennen kaikkea kysyä, millä tavoin kyseisen taideteoksen 
katsominen edistää  "systeemistä viisautta", tarkoittaen sekä ymmärrystä todellisuu-
den vuorovaikutteisista kokonaisuuksista että kiertokulusta ja sen vääjäämättömyy-
destä (Bateson 1972, 119–123, 309).  

	  

YHTEISÖTAITEEN	  TAUSTAA	  JA	  KÄSITTEISTÖÄ	  
Yhteisötaiteen kaltaiseen taidetoimintaan viitataan työskentelymuodoista, konteks-
tista, tavoitteista sekä ajan trendeistä riippuen eri nimityksillä. Puhutaan sosiaalisesti 
sitoutuneesta taiteesta, keskustelutaiteesta tai sosiokulttuurisesta innostamisesta. Yh-
teisötaidetta on pidetty myös soveltavan taiteen , paikkasidonnaisen taiteen, ympäris-
tötaiteen ja poliittisen taiteen ala-lajina (ks. Hannula, 2004 ; Kantonen 51-52, 2005).  
Tiina Pusa työryhmineen kutsuu vanhustyöhön kehiteltyä yhteisötaiteen muotoa 
kohtaamistaiteeksi (ks. Pusa, 2010). 
 
Yhteisötaiteen alkujuuret ovat 1900-luvun alun avantgardistisissa liikkeissä, jotka 
pyrkivät tuomaan taiteen lähemmäksi elämää sekä 1960-luvun kokeellisissa tai-
desuuntauksissa ja poliittisessa liikehdinnässä, jotka purkivat modernistisia käsityk-
siä taiteesta ja taiteen tekijyydestä (Kantonen, 2005,54 ; Hacklin, 2014). Yhteisötaide 

                                                             
19 Systeemiteoreetikko, kyberneetikko, antropologi, sosiaalitieteilijä, semiootikko ja kielitietei-
lijä, Gregory Bateson( 1904-1980) on kirjoittanut teoksissaan epistemologisesta virheestä jon-
ka ymmärrän pirstaleisena tapana hahmottaa todellisuutta eriytettyjen tieteellisten metodien 
kautta. Bateson etsi koko elämänsä eri tieteiden ja taiteiden kautta elävän maailman kokonai-
suutta määrittelevää periaatetta,  johon hän viittasi mystisellä termillään: pattern that con-
nects. Batesonin "pattern that connects", on sekä taiteelle läheinen että arkiajattelulle vaihto-
ehtoinen tapa tarkkailla todellisuutta ja luoda siitä kokonaisempaa kuvaa. (ks. Bateson1979; 
Bateson, N 2012 ; Bardy 2012) 
20 (Bateson 1972,118-120 ;  Bardy 2012, 31–33 ; Kagan 2013). 
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syntyi taiteilijoiden kiinnostuksesta toimia taiteen kaanonin ulkopuolella, julkisissa 
tiloissa vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan ja arkeen. Ympäristö ja yleisö tulivat kes-
keiseksi osaksi taidetta samalla, kun  alettiin korostaa taiteen, arjen ja ympäristön 
välisiä yhteyksiä sekä näkemään taide fyysisten objektien sijaan tapahtumana ja vuo-
rovaikutteisena prosessina. (ks. Sederholm 2007, 37-54.) 
 Yhteisötaiteen voi nähdä myös osana laajempaa taiteen kentän murrosta. Mika 
Hannula (2004, 100) kirjoittaa taiteen etnografisesta käänteestä, jossa hänen mukaan-
sa on kysymys sekä nykytaiteen kyvystä "olla läsnä ja ottaa kantaa meitä kaikkia ym-
päröiviin teemoihin" että paikkasidonnaisuuden tulemisesta taiteen keskeiseksi peri-
aatteeksi. Hannulan (2004) mukaan paikkasidonnainen taide on toisin tekemistä, 
asettautumista institutionalisoituneen taiteen valkoisen kuution ulkopuolelle, univer-
saalin hylkäämistä ja keskittymistä tapauskohtaiseen. Samalla hän huomauttaa, että 
etnografinen käänne on tehnyt taiteen kentän toiminnasta myös ristiriitaista ja esit-
tää, että poliittinen ja kriittinen toimiminen seuraa usein vallitsevia trendejä polkien 
alleen vähemmän muodissa olevia taidemuotoja. (Hannula 2004, 100–101) 
 Nykyisin voi myös kysyä, onko yhteisötaide erkaantunut avantgardistisilta juu-
riltaan, kun sitä on alettu sekä esittää että rahoittaa enenevissä määrin muun taiteen 
tapaan ja usein vielä siten, että projekteja ohjaavat taiteilijat esittelevät yhteisöllisesti 
toteutettua taidetta korostuneesti omalla nimellään. 
 
Paikannuksia - projekti toteutettiin yhteisötaiteen ja taideperustaisen ympäristökas-
vatuksen viitekehyksissä mutta sitä voisi tarkastella myös kaikkien edellä mainittujen 
käsitteiden kautta. Eri käsitteet korostavat ja nostavat esiin toiminnan eri tavoitteita 
ja merkityksiä. Esimerkiksi soveltavan taiteen näkökulma kiinnittää huomion toi-
minnalle asetettuihin tavoitteisiin, jotka liittyvät sosiaaliseen muutokseen ja yksilön 
voimaantumiseen. Sosiaalisesti sitoutunut näkökulma taas korostaa ohjaavan taiteili-
jan, eli minun, sitoutumista yhteiseen prosessiin. Toimintaa voi lähestyä myös sekä 
vastaanottokeskuksen sosiaalisessa ympäristössä että yhteiskunnan marginaalialueilla 
tapahtuvana ympäristötaiteena. 
 
Ympäristötaiteeksi kutsutaan toimintaa, jossa taidetta joko tehdään tai se tapahtuu 
jossain suhteessa ympäristöön. Yhden määritelmän mukaan ympäristötaide käsitte-
lee ihmisen ja luonnon suhdetta sekä lisää tietoisuuttamme luonnon kiertokulusta, 
ekologiasta ja ympäristökysymyksistä (ks. Naukkarinen 2003, 26). Laajemmin määri-
teltynä ympäristötaide on taiteellista toimintaa, joka tapahtuu perinteisten taiteelle 
varattujen tilojen ulkopuolella tai, jossa ympäristöä hyödynnetään taiteen materiaali-
na. Timo Jokelan (1995) mukaan taide heijastelee kunkin aikakauden yhteiskunnalli-
sia arvoja ja ihmisten suhdetta ympäristöön.  Myös ympäristötaiteen kehitys heijaste-
lee yhteiskunnan ja taiteen sisäisten arvojen muuttumista. Ympäristötaide on muut-
tunut massiivisista, luontoarvojen kannalta hieman arveluttavista, 1960-70-lukujen 
maataideteoksista kohti ekologisempia ja sosiaalisempia muotoja, joissa sekä ympä-
ristön että yhteisön etu asetetaan yksilötaiteilijan pyrkimysten edelle. 
 
Ympäristötaiteen soveltaminen yhteisötaiteeseen ei ole täysin ongelmatonta. Ympä-
ristötaiteen ja maataiteen lähestymistavat  kuuluvat edelleen siihen nykytaiteen kent-
tään, jonka syvemmät merkitystasot jäävät usein taiteen kentän ulkopuolisille tahoil-
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le etäiseksi eikä toiminta onnistu koskettamaan yleisöä saati kaventamaan kuilua 
taide-eliitin ja sen ulkopuolisten tahojen välillä.(ks. Efland 1996/1998.) 

	  
YMPÄRISTÖKÄSITYS	  

Ymmärrän "ympäristön" koko sinä aineellisena perustana sekä toimintatilana ja 
ekososiokulttuurisena kokonaisuutena, jossa ihminen elää sekä toimii suhteessa toi-
siin. Ympäristö viittaa käsitteenä siis paljon muuhunkin kuin vain niihin fyysisiin 
puitteisiin, joissa elämme. Yrjö Sepänmaa (1994, 312) määrittelee ympäristön mie-
lemme ja toimintamme liikkumatilaksi, kokonaisuudeksi, jossa todellinen ja kuvitel-
tu, paikallinen ja globaali sekä luonto ja ihmisen luoma kulttuuri kohtaavat. Siten 
ympäristö ei ole jotain meitä ympäröivää vaan olemme osa ympäristöä.  
 "Luonto" on yksi osa ympäristöä. Kirjoittaessani "luonnosta" viittaan ei- inhimil-
liseen maailmaan ja aineellisuuteen, jonka olemassaolo ei ole ihmisestä riippuvainen, 
vaikka yhä useampi asia siinä ulottuvuudessa, jonka ymmärrän luonnoksi on enene-
vissä määrin ihmisen muokkaamaa. Omassa ajattelussani seuraan syväekologista 
näkemystä, jonka mukaan luonto on itsessään arvokas. Samalla ymmärrän, että ih-
minen on biologisen perustansa vuoksi osa luontoa ja siten luonnosta riippuvainen. 
21 

	  
YHTEISÖTAITEILIJAN	  VAIHTUVAT	  TEHTÄVÄT	  	  

Yhteisötaiteen tekeminen on liikkumista moninaisten eri roolien sekä tavoitteiltaan 
erilaisten tehtävien välillä. Paikannuksia-projektin ohjaustyössä taideohjaajan, taitei-
lijan, kasvattajan, pedagogin, tutkijan sekä kanssakulkijan roolit vuorottelivat ja li-
mittyivät. Työpajojen ohjaaminen muistutti perinteistä taidekasvatustyötä. Näen 
yhteisöllisen toimimiseni myös innostamisena ja yhteisöllisen toiminnan fasilitoimi-
sena, jossa tavoitteina oli luoda puitteet yhteisölliselle tekemiselle ja osallistaa nuoria 
yhdessä toimimiseen.22 Ehkä tärkeimpänä, koin projektia ohjatessani olevani erään-
lainen kanssakulkija ja välittävä aikuinen yksin Suomessa asuvien ja turvapaikkaa 
hakevien nuorten elämässä.  
 Yhteisötaiteilijan rooliani tarkastellessani huomioni kiinnittyy sekä toiminnan 
yhteisöllisiin ja osallistujalähtöisiin toimintatapoihin että projektille asetettuihin 
yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja eettisiin tavoitteisiin. Niissä olen seurannut Lea 
Kantosen (2005, 50) esittämää ajatusta yhteisötaiteesta aktivismina ja poliittisen toi-
mimisen muotona, jossa yhteisötaiteilijan työn merkitys on yhteiskunnallisten epä-
                                                             
21 Jan van Boeckel (2013 65–67) pohtii väitöstutkimuksessaan luonto-käsitteen määrittelemi-
seen liittyviä haasteita ja tuo esiin vaihtoehtoja, joilla käsite voidaan korvata.  
 
22Innostaminen on  sosiokulttuurisen innostamisen avainkäsite. Innostaja on yhteisön ulko-
puolinen toimija (fasilitaattori), joka asettautuu sillaksi ihmisten välille ja luo puitteet yhtei-
sön sisällä olevan elämän ja luovan potentiaalin esiin tuomiselle ja jakamiselle yhteisön kes-
ken. (ks.  Kurki 2000). Fasilitaattorilla tarkoitetaan neutraalia innostajaa, joka ei itse hyödy 
osallistavan prosessin lopputuloksista tai pyri ohjaustyössään vaikuttamaan niihin . Summa & 
Tuominen(2009) vertaavat fasilitoijan roolia kätilöön, joka auttaa ryhmää  ”sisäisen lapsensa” 
synnyttämisessä.   
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kohtien sekä hiljaiseksi jäävien ihmisryhmien kokemusten esiintuomisessa. Kanto-
nen esittää, että yhteisötaiteen  tavoitteet ovat usein poliittisia ja tähtäävät aktivismin 
tavoin sosiaaliseen muutokseen.  
 Yhteisötaide on aina myös eräänlaista toimintatutkimusta, jonka toteuttamiseen 
kuuluu toimintatapojen sekä toiminnan taustalla vaikuttavien tavoitteiden ja arvojen 
arvioiminen, analysoiminen ja kriittinen tarkasteleminen (ks. Hannula 2004 ; Kanto-
nen 2005).  
 
Olen kokenut, että yhteisötaideprojekteissa taiteilijan ja taidekasvattajan työnkuvani 
kohtaavat. Yhteisötaide eroaa muusta taidekasvatustoiminnastani siinä, että yhteisö-
taidetta tehdään usein koulujen ja taidelaitosten ulkopuolella ja eri toimintakenttien 
rajapinnoilla. Olen myös kokenut, että paneutumiseni yhteisötaideprojekteihin 
muistuttaa intensiteetiltään enemmän taiteen tekemistä kuin opetus- tai kasvatustyö-
tä.  
 Taiteen ja taidekasvatuksen ero on lopulta  taideinstituutioiden ja meidän taitei-
lijoiden oman taidepuheen luomaa. Määrittely riippuu siitä mihin keskusteluun ja 
viitekehykseen haluan toimintani liittää.  Toiminnan viitekehyksen määritteleminen 
tulee tärkeäksi kun teen siitä tutkimusta tai kun haen sille yhteistyötahoja, rahoitusta 
tai julkaisukanavaa.  

	  
YHTEISÖTAIDE	  DIALOGINA	  

Marjatta Bardy (2012, 36, 44) näkee yhteisötaiteen toiseuden kohtaamisen mahdol-
listajana, uusien näkemysten ja ajatusten synnyttäjinä sekä demokratian ja tasa-arvon 
uudelleenrakentajana. Hän esittää myös, että taiteessa eläytyminen, luova toiminta ja 
uuden oppiminen edellyttävät sellaista sosiaalista ja henkistä tilaa, jossa oma osalli-
suus koetaan turvalliseksi, tasavertaiseksi ja arvokkaaksi. Bardyn ajattelu muistuttaa 
pyrkimystä dialogiseen suhteeseen, jolle keskeistä on avoimuus, kuunteleminen ja 
toisen erilaisuuden tunnustaminen. Myös Lea Kantonen (2005) pitää dialogisuutta 
tärkeänä yhteisötaiteen periaatteena. Dialogisuus edellyttää vuorovaikutussuhteilta 
vastavuoroisuutta, myötätuntoa, myötäelämistä ja  läsnäoloa (ks. Varto 2010; Värri 
2004, 14.)  
Paikannuksia-projektissa dialoginen toimiminen edellytti nuorten asemaan eläyty-
mistä sekä sellaisten vuorovaikutuksellisten puitteiden luomista, joissa vastavuoroi-
suus, kuunteleminen ja toisen kokemukseen samaistuminen  mahdollistui. Tärkeintä 
oli luoda ilmapiiri, jossa jokainen sai kokea tulleensa hyväksytyksi omana itsenään.  
 Dialogia tavoitteleva ohjaaminen tarkoitti myös nuorten kuuntelemisen asetta-
mista oman puheen edelle, kiinnostuneisuutta nuorten yksilöllisiä kokemuksia koh-
taan sekä niiden asettamista toiminnan lähtökohdiksi. Dialogisuus edellytti pyrki-
mystä vastavuoroisuuteen, jossa me ohjaajat olimme nuorten tapaan oppivia ja saa-
via osapuolia. Se edellytti ennen kaikkea läsnäoloa ja asettautumista vuorovaikutus-
suhteeseen kokonaisena ihmisenä, jonkin puolinaisen roolin sijaan.  
 Martin Buberin mukaan dialogiseen suhteeseen asettaudutaan koko olemuksel-
la. Buber nimittää tasavertaisuuteen ja vastavertaisuuteen pyrkivää kohtaamista Mi-
nä-Sinä -suhteeksi erona esineellistävälle Minä-Se suhteelle (Buber 1923/1993, 33.)   
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SYSTEEMIÄLY	  YHTEISÖTAITEILIJAN	  TUKENA	  	  
Sacha Kagan(2011) esittää, että "kestävyys" on kompleksinen systeemi, jonka ymmär-
täminen edellyttää kompleksista ajattelua.23 Hän peräänkuuluttaa systeemiajattelun 
merkitystä ottaessamme askeleita kohti kestävämpää kulttuuria. 24  Pidän myös itse 
systeemiajattelun omaksumista erityisen tärkeänä, kun pyrimme paikantamaan te-
kemiämme ekologisia virheitä ja rakentamaan kuvaa kestävämmästä tulevaisuudesta. 
Systeemiajattelun kautta olen myös oppinut hahmottamaan sekä ohjaustoimintani 
että siinä tekemieni valintojen syy-seuraussuhteita. 
 
Esa Saarisen & Raimo P. Hämäläisen (2010 ; 2004, 28–31) kehittelemä systeemiäly on 
systeemiteoriaan ja holistiseen ajatteluun pohjaava käsitetyökalu ja ajattelutapa, joka 
auttaa soveltamaan systeemiajattelua käytännön tilanteisiin. Systeemiäly on luonteel-
taan intuitiivista, kokemuksellista ja rationaalista tietoa yhdistävää dialogista ajatte-
lua,  joka ohjaa toimintaamme odottamattomissa vuorovaikutustilanteissa. Systee-
miäly korostaa luovan, vaistonvaraisen, tarkoituksenmukaisen ja positiivisen rea-
goinnin merkitystä vuorovaikutustilanteissa tapahtuviin "systeemisiin palautteisiin 
nähden". 25  
 Kehittäjiensä mukaan systeemiäly on eräänlaista toimintatutkimusta, jossa vuo-
rovaikutustilanteita reflektoidaan, käsitteellistetään ja tarkastellaan samanaikaisesti 
sekä ulkopuolelta että sisältäpäin.26 Systeemiälyn keskiössä on oman toiminnan ja 
osallisuuden hahmottaminen vuorovaikutteisen systeemin osana. 
 
Systeemiälyn avulla olen onnistunut jalkauttamaan systeemiajattelua ohjaamaani 
yhteisölliseen taidetoimintaan. Se on ylipäänsä auttanut hahmottamaan vuorovaiku-
tustilanteiden systeemisyyttä ja analysoimaan niissä vaikuttavien tekijöiden vaiku-
tuksia suhteessa toisiinsa osana vuorovaikutteista kokonaisuutta. Siten systeemiäly 
on toiminut apuvälineenä pyrkiessäni vastaamaan yhteisötaideprojekteissa kohtaa-
miini haasteisiin. Erityisesti se on auttanut ymmärtämään oman toimintani merki-
tystä  siinä mihin suuntaan yhteisölliset vuorovaikutusprosessit rakentuvat. 

                                                             
23  "Kestävyydellä" viittaan tässä englanninkielen sustainability käsitteeseen. 
24 Systeemiajattelussa maailma nähdään systeemisenä, eri vuorovaikutteisista tekijöistä raken-
tuvana kokonaisuutena. Siinä tarkastellaan systeemisen kokonaisuuden eri tekijöiden kes-
kinäisriippuvuuksia. Kompleksinen systeemi viittaa systeemiin, joka koostuu monista, keske-
nään ennakoimattomalla tavalla  käyttäytyvistä muuttujista.(ks. Saarinen & Hämäläinen 2010 
, 9–10.)  
 
26 Systeemiälyn juuret ovat Howard Gardnerin älykkyyden lajeja käsittelevässä teoriassa sekä 
Peter Saloveyn ja John D. Mayerin tunneälyn käsitteessä (ks. Hämäläinen et al 2014, 15–17). 
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MONIKULTTUURISUUS	  
Monikulttuurisuus ei ole käsitteenä tutkimukseni keskiössä, mutta sitä ei voi mieles-
täni ohittaa, tutkiessani eri maista ja kulttuureista tulevien nuorten kanssa toteutta-
maani toimintaa.  
 
Monikulttuurisuudella viitataan yhteisöihin, joissa on samanaikaisesti  monenlaisia 
kulttuureja ja elämänmuotoja. Marjo Räsänen muistuttaa, että monikulttuurisuus ei 
liity vain maahanmuuttajiin, vaan jokaisen identiteetti rakentuu moninaisista yksilöl-
lisistä ja yleisistä, makro- ja mikrokulttuurisista tekijöistä. (Räsänen 2007, 55.)  
 Mikko Lehtosen ja Olli Löytyn (2003, 8-9)  mukaan käsitykset yhtenäiskulttuu-
rista, normistosta ja ’normaaliudesta ovat syinä siihen, että suomalainen monikult-
tuurisuuskeskustelu on keskittynyt maahanmuuttajiin, muut kulttuuriset vähemmis-
töt unohtaen. Myös Australiassa toimivan tutkijan, Sara Ahmedin (2000, 95) mukaan 
monikulttuurisuuden käsite liittyy ajatukseen yhtenäiskulttuurista kansallisen kult-
tuuri-identiteetin perustana. Hän esittää, että käsitteeseen sisältyy olettamus "meistä" 
ja "toisista" ja  selventää, että vallitsevissa käytännöissä "monikulttuurisuudessa" on 
kysymys ulkopuolelta tulevan kulttuurisen moneuden sietämisestä sekä muualta 
tulevien sopeuttamisesta osaksi valtaväestöä, valtaväestön sanelemin normaaliuden 
ehdoin. Ahmed näkee ongelman ytimessä suvaitsevaisuuspuheen, joka johtaa har-
haan silloin, kun tavoitellaan aitoa moninaisuuden arvostamista ja kulttuurierojen 
tunnustamista. (Ahmed 2000, 95.) Myös Lehtosen ja Löytyn (2003, 8) mukaan su-
vaitsevaisuuspuhe kääntää keskustelun oletettuihin kulttuurieroihin, jättäen käsitte-
lemättä sekä ratkaisematta keskeisiä valtasuhteisiin ja epätasa-arvoon liittyviä kysy-
myksiä.  
 
Monikulttuurisuus-läänintaiteilijana toiminut Outi Korhonen (2011) ehdottaa, että 
monikulttuurisuuskeskustelussa tulisi nostaa esiin kulttuurien välisiä ilon aiheita ja 
samanlaisuuksia sekä korostaa yksilöiden omaamia ei-kulttuurisia tietoja ja taitoja. 
Hän ehdottaa monikulttuurisuus-käsitteen rinnalle vähemmän polarisoivia käsittei-
tä, kuten  kulttuurienvälisyyttä ja kulttuurien moninaisuutta.  
 
Pidän oman yhteisötaidetyöskentelyni näkökulmasta tärkeinä käsitteinä myös trans-
kulttuurisuutta,  jolla viitataan kulttuurien rajat ylittäviin tekijöihin ja vapauteen 
valita osia eri elämäntavoista sekä interkulttuurisuutta, joka taas viittaa yksilön ky-
kyyn toimia luontevasti erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä (ks. Räsänen 2008, 
261). Monikulttuurisuus on mielestäni toimiva käsite silloin, kun sillä viitataan yhtei-
söön tai toimintaan, jonka perustat ovat aidossa kulttuurienvälisessä tasa-arvossa, 
vastavuoroisuudessa ja moninaisuuden arvostamisessa.  
 Monikulttuurisuuden tulisi olla pyrkimystä kulttuuriseen symmetriaan ja kult-
tuurien välisten valta-asetelmien purkamiseen. Mirja- Tytti Talib (2015) esittää, että 
vasta aidosti sivistynyt, suvaitseva ja vastavuoroinen yhteiskunta voi luoda puitteet 
monikulttuurisuudelle. Monikulttuurisuus on moninaisuuden kunnioittamista ja 
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ymmärrystä, että siihen kuuluu myös vaikeuksia ja ristiriitoja. Elämme monikulttuu-
risuudessa vasta, kun ymmärrämme muiden kulttuuriryhmien, maahanmuuttajat 
mukaan lukien, muokkaavan omaan kulttuurimme pohjaavia käsityksiämme todelli-
suudestamme ja alamme aktiivisesti arvioida ja kyseenalaistaa niitä.27 Marjo Räsänen 
(2008, 256) ehdottaa, että "oman identiteetin hahmottaminen muuttuvana samuuk-
sien ja erojen koosteena voi mahdollistaa toisen avoimen kohtaamisen". 

                                                             
27 Lähde: Talib, Mirja -Tytti (2015) luettavissa verkkoartikkelisssa:  
http://www.mirjatalib.com/artikkeli.htm 
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Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  

4.	  TAIDEPAJAT	  	  
 
Tässä luvussa kerron Paikannuksia-projektin työpajoista ja niissä hyödyntämistäni 
taidemenetelmistä. Olen valikoinut keräämästäni aineistosta taideharjoitteita ja me-
netelmiä, joissa jollain tapaa olimme paikan kysymysten ja  paikkasuhteen äärellä. 
Työpajakuvausten välissä tarkastelen tapahtunutta paikan, taideperustaisen ympäris-
tökasvatuksen ja yhteisötaiteen vaihtuvista näkökulmista. Kerron työpajoista tee-
moittain, pääosin siinä järjestyksessä kun ne toteutettiin. Lopuksi kerron Odostusti-
la-näyttelystä ja tarkastelen sitä yhtenä yhteisötaiteen ja paikantamisen menetelmä-
nä. 
	  

KOHTAAMINEN	  
Tapasimme työparini Tellervon kanssa Siuntion ryhmäkodin nuoret ensimmäistä 
kertaa syyskuussa 2013 ryhmäkodin yläkerran luokkatilassa. Kaikki kaksitoista ryh-
mäkodin nuorta ilmestyivät luokan ovelle ripotellen. Toivotimme jokaisen yksilölli-
sesti tervetulleeksi kättelemällä luokan ovella. Ohjasimme nuoret istumaan piiriin ja 
aloitimme työpajan vapaamuotoisesti jutellen.  Seuraavaksi laitoin syysomenan kier-
tämään piirissä kädestä käteen. Omenan käteen saatuaan nuoret kertoivat suomeksi 
tai englanniksi etunimensä ja ikänsä sekä sen mistä olivat kotoisin ja kauanko olivat 
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olleet Suomessa. Ne, joiden kanssa meillä ei ollut yhteistä kieltä, kertoivat vain ni-
mensä. Piirin keskellä oli lisäksi karttapallo, josta nuoret saattoivat näyttää koti- tai 
lähtömaansa sijainnin. Kerroimme Tellervon kanssa myös itsestämme ja taustois-
tamme, ensin suomeksi ja sitten englanniksi. Kerroimme alustavista suunnitelmis-
tamme taidepajojen, retkien ja näyttelyn suhteen ja korostimme, että toiminta tulisi 
olemaan osallistujalähtöistä ja että kuuntelisimme sisältöjä ja retkikohteita valites-
samme nuorten toiveita. Kerroin samassa yhteydessä myös lyhyesti projektiin liitty-
västä tutkimuksestani, josta nuoret olivat saaneet etukäteen tietoa jo allekirjoittamas-
saan kuvauslupalomakkeessa.  
 Tila täyttyi nopeasti eri kielten sorinasta. Nuoret olivat asuneet Suomessa muu-
tamasta viikosta vuoteen ja heidän suomenkielentaitonsa vaihteli sen mukaan. Vaik-
ka työpajojen ensisijaiset keskustelukielet olivat suomi ja englanti, taidetyöskentelys-
sä sai käyttää myös itselleen luontevinta kieltä. Joukossa oli neljä sisarusta, mutta 
muutoin ryhmä muodostui eri maista tulevista eritaustaisista nuorista. Joukossa oli 
myös niitä, joilla ei ollut mitään yhteistä kieltä toisten kanssa. Piirissä vallitsi välitön 
ja iloinen tunnelma siirtyessämme ensimmäiseen varsinaiseen taideharjoitteeseen.  
	  

	  

KÄDET	  
Ensiesittäytymisen jälkeen teimme piirissä istuen tutustumisharjoitteen, jossa ensin 
piirsimme oman käden ääriviivat paperille. Ääriviivojen sisään piirrettiin ja kirjoitet-
tiin henkilökohtaisesti tärkeitä asioita, itselle luontevimmalla tavalla ja kielellä.  
Hiljaisuuden vallitessa jokainen syventyi piirtämiseen ja kirjoittamiseen viidentoista 
minuutin ajaksi. Piirustusten valmistuttua ne esiteltiin vuoron perään  muulle ryh-
mälle.  
 
Käsipiirroksista tuli koskettavia, yksilöllisiä ja yllättävän henkilökohtaisia. Nuorten 
kirjoittamissa teksteissä ystävät ja taakse jääneet läheiset olivat korostuneessa ase-
massa. Osa mainitsi vain yhden tärkeän asian kuten äidin. Yllätyksekseni uskontoa ei 
mainittu piirustuksissa millään tavalla, vaikka myöhemmin osoittautui, että monen 
nuoren elämässä uskonto oli tärkeällä sijalla. Eräs nuorista kirjoitti pitävänsä tärkeä-
nä jalkapallon pelaamista, elämäniloa ja ihmistenvälistä tasa-arvoa. Piirroksissa tai 
teksteissä oli hyvin vähän viitteitä maantieteellisiin paikkoihin, ympäristöön tai ko-
timaataan. Yhden käden sisällä luki: "Rakastan sinua, Suomi".  Yhden käden sisään 
oli lyijykynällä hahmoteltuna asumus ja kaksi ihmishahmoa, joiden yläpuolelle oli 
kirjoitettu tekstit: "Mon frere c'est ma famille" ja "Veljeni on perheeni".  
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Nuorten	  tärkeitä	  asioita	  kuvaavia	  käsipiirustuksia.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  

 
 

 
Useat nuorista kirjoittivat piirustuksiin omalla äidinkielellään, osa suomeksi tai eng-
lanniksi. Töiden äärellä käänsimme keskusteluja sekä nuorten kirjoittamia tekstejä 
mahdollisuuksien mukaan. Kieli asetti konkreettiset rajat sille, mitä saatoimme nuor-
ten kanssa tehdä ja jakaa. Huomioitavaa oli, että pelkästään kieleen perustuva työs-
kentely asetti nuoret epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa ja meihin ohjaa-
jiin. 
 
Ensimmäisen taideharjoitteen tavoitteina oli tutustuminen ja ryhmänsisäisen luot-
tamuksen rakentaminen. Tavoitteena oli myös saada nuoret innostumaan taidepro-
jektista ja kokemaan se omakseen. Käsiharjoite toimi tasa- arvoisena sekä helposti 
omaksuttavana lähtökohtana yhteisöllisen työskentelyn aloittamiselle. Harjoite toimi 
myös "jäänmurtajana", joka mahdollisti toisiimme tutustumisen alkuesittäytymistä 
syvällisemmin.  
 Ennen nuorten saapumista tilaan olimme  järjestäneet luokkatilan ja tarvikkeet 
valmiiksi siten, että työskentely saattoi edetä keskeytyksettä ja saatoimme työparini 
kanssa olla läsnä jokaisessa tilanteessa. Meri-Helga Mantere (1995, 12) on kirjoitta-
nut siitä, kuinka ohjaustilanteiden "muoto" sisältää visuaalisuutta syvempiä viestejä. 
Piirimuotoisella aloituksella halusimme johdattaa ryhmän tasavertaisuuteen ja vasta-
vuoroisuuteen perustuvaan työtapaan. Piiri toi ihmiset yhteen epähierarkkisella ta-
valla ja mahdollisti myös esteettömän katsekontaktin jokaiseen piirissä istujaan. 
  



 30 

	  

LÄHIMETSÄ	  KOETTUNA,	  HAVAITTUNA	  JA	  MAALATTUNA	  
 
Jatkoimme työskentelyä ryhmäkodin takapihalta avautuvassa metsässä. Sää oli vielä 
lämmin ja suurin osa nuorista lähti mukaamme ulos, vaikka saimme myös huomata, 
että osa nuorista oli jäänyt ulkovaatteita hakiessaan sille tielleen. 
 
Löysimme puiden keskeltä aukon, jonne saatoimme muodostaa piirin. Alustuksena 
kerroimme Tellervon kanssa omasta metsäsuhteestamme ja siitä mitä metsä on ylei-
sesti merkinnyt pohjoisen ihmisille. Kerroimme myös miten metsäluonnossa tulisi 
liikkua kasveja ja eliöitä häiritsemättä. Kun tulimme siirtolohkareen kohdalle, ker-
roin kiven matkanneen kyseiseen paikkaan kilometrin paksuisen jään mukana jääti-
kön sulaessa tuhansia vuosia sitten. Syvemmästä aikaulottuvuudesta kertova "siirto-
lainen" sai odottamatta nuorten vierellä uusia symbolisia merkityksiä.  
 Kaikki muukin luonnossa kohtaamamme värittyi muukalaisuuden kautta. Liik-
kuminen tuntui itsestänikin kömpelöltä, samaistuessani nuorten kokemukseen vie-
raassa ympäristössä liikkumisesta. Vaikka metsäympäristö oli minulle varhaislap-
suudesta saakka tuttu kohtasin sen nyt nuorten kanssa uudella tapaa. 
 
Metsäkierroksemme päätteeksi kehotin nuoria keräämään maasta mukaansa joitakin 
lehtiä, varpuja, oksia, käpyjä ja sieniä. Palattuamme luokkaan opastimme nuoria 
tutkimaan löydöksiään piirtämällä ja maalaamalla. Käytössämme oli akvarellivärejä 
ja kyniä, joita jokainen sai hyödyntää luonnonmuotojen tutkimisessa haluamallaan 
tavalla. Nuoret omaksuivat harjoitteen helposti ja syventyivät maalaustyöhön.  

 
 

 

Metsän	  välitön	  kokeminen	  ja	  
havainnointi	  tarjosivat	  jaettavia	  
kokemuksia	  sekä	  yhteisen	  
lähtökohdan	  taidetyöskentelylle.	  
Kuva:	  yksi	  työpajaan	  
osallistuneista	  nuorista.	  
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	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  

 
Metsähavaintojen pohjalta tehdyissä maalauksissa nuoret saattoivat intuitiivisesti 
työstää uuden ympäristön herättämiä tunteita ja kokemuksia. Vaikka kyseessä oli 
hyvin perinteinen taideharjoite, olimme maalaustyöpajassa ainutkertaisuuden äärel-
lä. Valmistuttuaan työt kuvastivat tekijänsä erityisyyttä.  
 Teoksissa nuorten oma maailmankuva ja arvot yhdistyivät sekä muistinvaraisiin 
että välittömän havainnoinnin tuottamiin aisti- ja tunnekokemuksiin. Taidetyösken-
telyssä luonnonorganismien tutkiminen yhdistyi myös esteettiseen havainnointiin. 
Nuoret havainnoivat suomalaista luontoa monella tapaa ensikertalaisen silmin. Hei-
dän maalauksissaan suomalaisen metsän estetiikka ja muotokieli kohtasivat jokaisen 
nuoren kulttuurisen ja yksilöllisen visuaalisen ilmaisun sulautuen uudeksi kuvakie-
leksi. Luonnonorganismien tutkiminen piirtämällä ja maalamalla oli myös esteettistä 
arvottamista. Arnold Berleantin mukaan esteettinen havainnointi on aina kulttuuri-
nen tuote (Forss 2007, 54 sit. Berleant).  

 

        
Työpajassa	  syntyneitä,	  metsähavaintojen	  pohjalta	  tehtyjä	  maalauksia.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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Ensimmäisen Pajan lopussa nuoret toivoivat, että jatkaisimme vastaavaa työskentelyä 
myös seuraavassa työpajassa. Seuraavan viikon työpajassa keräsimme metsästä uusia 
lehtiä sekä muita tarkastelun kohteita, joita hyödynsimme  hiilimaalausten lähtökoh-
tina. 
 
 

	  
	  
Hiilimaalaus	  -‐työpajassa	  nuoret	  työskentelivät	  vieretysten.	  Yhteinen	  paperi	  pohjustettiin	  
ensin	  kauttaaltaan	  hiilellä.	  Tämän	  jälkeen	  hiilipigmenttiä	  poistettiin	  säämiskän	  avulla	  siten,	  
että	  lähimetsästä	  kerätyt	  lehdet	  toimivat	  sabluunoina.	  Lehdet	  tarjosivat	  omalle	  ilmaisulle	  
myös	  yhteisen	  sekä	  helposti	  lähestyttävän	  lähtökohdan.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Erään	  työpajaan	  osallistuneen	  
nuoren	  hiilimaalaus.	  
Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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OMAKUVA	  METSÄSSÄ,	  METSÄ	  VALOKUVASSA	  

	  

	  

Toisessa	  lähimetsässä	  pitämässämme	  työpajassa	  nuoret	  ottivat	  toisistaan	  valokuvia	  
metsämaisemaan	  asettautuneina.	  Kuvan	  nuori	  halusi	  tulla	  kuvatuksi	  kallion	  jyrkänteellä.	  
Kuva:Heli	  Mäkinen	  	  	  	  	  (Yllä	  oleva	  kuva	  poistettu	  sähköisestä	  julkaisusta.)	  
	  
Toisessa työpajassa aloitimme taidetyöskentelyn metsästä. Ajatuksenani oli tutustut-
taa nuoret metsään tällä kertaa valokuvauksen keinoin. Ohjasin työpajan yksin. Edel-
lisen viikon ryhmäämme täydensivät kaksi uutta Irakista saapunutta nuorta sekä 
ryhmäkodin ohjaaja. Kokoonnuimme seisomaan piiriin sammaleiden peittämälle 
kalliolle. Esittäytymisen jälkeen ohjasin taidetyöskentelyä pohjustavan mielikuvahar-
joitteen. Pyysin nuoria aluksi sulkemaan silmänsä ja sitten kuvittelemaan itsensä 
puuksi, joka työntää juurensa syvälle kallioon. Sen jälkeen kehotin nuoria aistimaan 
muutaman minuutin ajan metsää koko kehollaan –kuunnellen, haistellen ja tunnus-
tellen, kuinka juuret pitivät kehon pystyssä. Ennen silmien sulkemista havainnollistin 
harjoitetta vieressäni seisovan männyn avulla.  
 Harjoitteen jälkeen kerroin nuorille valokuvaustehtävän idean ja kaivoin repus-
tani esiin kolme kameraa. Lähdimme liikkeelle perusasioista: ensin otimme lähikuvia 
metsän yksityiskohdista ja sitten omakuvan maisemassa, itselle mieluisassa paikassa. 
Omakuvatehtävä toteutettiin pareittain tai pienryhmissä. Näytin ensin mitä makro-
kuvaaminen tarkoitti ja kuinka kameroilla voitiin tutkia metsää suurennuslasin ta-
paan.  
Lyhyen demonstrointini jälkeen kaikki levittäytyivät pienryhmissä ympäri metsää. 
Kameroiden kennoille tallentui kuvia sammaleista, jäkälistä, kaarnasta, sienistä ja 
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leppäkertuista. Linssit rajasivat luontokappaleiden lisäksi myös sormia ja jalkoja. 
Useimmat nuorista rakensivat omakuvansa itsenäisesti kahden tai kolmen hengen 
ryhmissä. Välillä he tulivat kysymään neuvoa. Osa halusi että toimin omakuvatehtä-
vässä kuvaajana heidän ohjeistuksena mukaan. 
Valokuvaaminen selvästi kiinnosti nuoria. Se tarjosi nuorille jo ennestään tutun läh-
tökohdan taiteen tekemiseen ja metsän tutkimiseen. Valokuvaamisesta kun on tullut 
matkapuhelinten kautta osa useimpien nuorten arkea. Nuoret suhtautuivat ennakko-
luulottomasti sekä kuvattavana olemiseen että toistensa kuvaamiseen. 

 
 

 
 
 

 
Nuorten	  ottamia	  valokuvia	  metsässä	  pidetyssä	  työpajassa.	  
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Metsässä toteuttamamme omakuvatehtävä muistuttaa Lea Kantosen (2005) valoku-
via, jotka esittävät alkuperäiskansoihin kuuluvia nuoria lempipaikoissaan. Kantonen 
työskenteli nuorille tutussa kulttuurisessa kontekstissa ja ympäristössä. Turvapai-
kanhakijanuorten kanssa taas työskentelimme päinvastaisessa tilanteessa. Heille toi-
mintaympäristö oli uusi sekä merkitysyhteyksiltään vieras, eikä siitä ollut ehtinyt 
muodostua heille vielä "omaa paikkaa". Valokuvissa, joissa nuoret ottavat ensiaskeli-
aan uudessa ympäristössä on aistittavissa jotain hyvin haurasta ja herkkää. 
 Marjatta Bardyn mukaan tila muuttuu 'omaksi paikaksi', kun siihen liittyy hen-
kilökohtaisia merkityksiä ja kokemuksia (Bardy 2007, 10). Taidetyöskentelyn tavoit-
teena oli lisätä nuorten ympäristöherkkyyttä sekä antaa heille mahdollisuus kokea 
vieras ympäristö merkityksellisenä paikkana.  

	  

 
Valokuvaustyöpajaan	  osallistuneen	  nuoren	  ottama	  omakuva.	  

 
Nuorten ottamista valokuvista välittyy myös työpajassa vallinnut innostunut ja posi-
tiivinen tunnelma. Omat muistikuvani työpajasta olivat kaoottisempia nuorten juos-
tessa kameroiden kanssa pitkin metsää. 
 
Lähiluonnossa retkeily tarjosi lähtökohdan monenkirjavan, eritaustaisista ihmi-
sistä muodostuvan ryhmämme työskentelyille ja keskusteluille. Nuoret osoittivat 
kiinnostusta metsäympäristöä ja siihen liittyvää tietoa kohtaan vaikka alussa osa 
liikkui luonnossa varautuneesti. Metsässä oli myös loputon määrä fyysisiä ele-
menttejä, joihin saatoimme tukeutua. Sanaton viestiminen tapahtui kuin itses-
tään, kun kaikki olennainen oli käden ulottuvilla ja sormella osoitettavissa.  
Luonnossa toimiessa mikään ei etene suoraviivaisesti. Luonto on  jatkuvassa 
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varioinnin ja muutoksen tilassa.  Siten luonnonympäristöstä nousee esiin odot-
tamattomia merkityksiä. Muusikko Stephen Nachmanovichin (1990) ajatusta 
lainaten, voi todeta luonnon olevan kuin  "jumalten improvisointia".  Ryhmäko-
din lähimetsä tarjosikin monimuotoisuudessaan, mukautumiskyvyssään ja en-
nalta-arvaamattomuudessaan sekä nuorille että meille ohjaajille erinomaisen 
paikan muutosalttiissa elämässä tarvittavien improvisointitaitojen harjoittelemi-
seen. 
 
Olin varautunut siihen että metsä edustaisi osalle Paikannuksia-projektin nuorista 
ympäristöä, jonne he eivät itsenäisesti hakeutuisi. Edellisessä turvapaikanhaki-
januorille ohjaamassani taideprojektissa oli tullut esiin, kuinka vaikea muualta tullei-
den nuorten oli käsittää miksi me suomalaiset hakeudumme metsiin ja paikkoihin, 
joissa ei ole mitään eikä ketään.  
 Suomalaisessa kulttuurissa opimme jo varhain tapoja olla luonnossa. Lii-
kumme metsässä sukupolvelta toiselle periytyvän tiedon ohjaamana ja koemme 
sen yleisesti ottaen turvalliseksi ympäristöksi. Turvapaikanhakijanuoret taas 
tulivat hyvin erilaisista ympäristöistä ja heille suomalainen luonto oli merki-
tysyhteyksiltään täysin vieras ympäristö, jossa he eivät olleet tottuneet liikku-
maan. Nuorten puheista selvisi, että heidän kokemuksensa luonnossa tapahtu-
vasta työskentelystä vaihteli sen mukaan, missä he olivat aikaisemmin eläneet ja 
kasvaneet. Kaupungeista tulevat nuoret vaikuttivat olevan maaseudulla kasva-
neita nuoria varautuneimpia liikkumaan metsässä. Kävellessämme, yksi tytöistä 
kertoi pelkäävänsä epätasaista ja märkää maastoa. Nuoret kertoivat myös pel-
käävänsä mahdollisia hyönteisiä ja käärmeitä. 
 Eräs projektiin osallistunut nuori ei osallistunut lainkaan metsässä pidettyihin 
työpajoihin. Hän oli taustaltaan kaupunkilainen ja suhde metsään mietitytti häntä.  
Projektin lopulla nuori kertoi nauhalle suomalaiseen luontoon liittyvistä ajatuksis-
taan:  

	  
"In	  Finland	  they	  have	  big	  country,	  trees	  and	  forest.	  Sri	  Lanka	  is	  not	  like	  this.	  
We	  have	  also	  forest,	  but	  it’s	  not	  like	  forest.	  It’s	  like	  jungle.	  I’m	  afraid	  to	  go	  
to	  the	  forest,	  because	  I’m	  afraid	  of	  animals,	  like	  cats,	  and	  dogs.	  In	  my	  
country,	  in	  Sri	  Lanka,	  I	  never	  go	  to	  forest.	  Just	  in	  a	  city.	  I	  lived,	  like	  a	  city	  
girl.	  "	  

	  
KYSEENALAISIA	  KASVIMETAFORIA	  

Palaan pohdinnoissani vielä metsässä ohjaamaani mielikuvaharjoitteeseen. Kiinalai-
sesta Taijista omaksumani "juurruttaminen" on ollut itselleni tärkeä läsnäolokykyä ja 
kehotietoisuutta kehittävä harjoite. Olen kokenut "juurien kasvattamisen" myös ais-
teja herkistävänä sekä paikan tajua syventävänä harjoitteena. Työpajassa minusta 
vaikutti kuitenkin siltä, että nuoret eivät ollenkaan ymmärtäneet harjoitetta. Monen 
oli vaikea pitää silmiään kiinni ja olla tirskumatta. Tunsin, että olin tahtomattani 
vienyt nuoret epämukavuusalueelle, josta minulla on itsellenikin kertynyt kokemusta 
ympäristökasvatustyöpajoista, joissa on hyödynnetty muusta toiminnasta irrallisia 
läsnäolo- ja kehotietoisuusharjoitteita.  
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Jälkeenpäin ajateltuna mielikuvaharjoite näyttäytyi myös metaforisella tasolla ky-
seenalaisena, etenkin pakolaisnuorten paikkasuhteen näkökulmasta tarkasteltuna. 
 Kulttuuriantropologi Liisa Malkin mukaan kasvitieteellisten metaforien käyttä-
minen on kulttuurissamme yleistä kuvatessamme identiteetin ja paikan kiinteää suh-
detta. Hän esittää, että olettamus identiteettien ja paikkojen kiinteästä suhteesta on 
vaikuttanut osaltaan siihen, että pakolaisuus nähdään usein kielteisessä valossa. Olet-
tamukseen juurista liittyy ajatus, että kun "katkaisemme juuremme", menetämme 
yhteyden myös identiteettimme perustaan. (Malkki 2012, 25, 44, 48.) 
 Kokemukseni mukaan taide- ja ympäristökasvatuksessa  puu- ja juurimetaforia 
käytetään varsin yleisesti työskentelyn lähtökohtana. Malkin esiin tuomat ajatukset 
auttavat näkemään, että juurimetaforan käyttäminen pohjaa kulttuurissamme eläviin 
esioletuksiin paikan, ihmisen ja identiteetin kiinteästä suhteesta. Käsitykseen kuuluu 
myös ajatus yksilön alkuperästä ja siihen kuulumisesta. Ajatteluun liittyy usein myös 
olettamus, että "juuriltaan irti riuhtaistujen" ja "paikaltaan pois olevien" ihmisten 
identiteetti on rikkonainen, mikä taas johtaa helposti heidän tilanteensa patolo-
gisointiin. (ks. Malkki 2012, 38-39.)  
 
Ajatus kansallisista juurista sekä niiden varaan rakentuvasta paikkasuhteesta kuuluu 
edelleen vahvasti  siihen kulttuuriin, jossa olen kasvanut ja saanut koulutukseni. 
Myönnän, että kokemus omista juurista ja alkuperästä on auttanut itseäni samaistu-
maan ja kiinnittymään vieraisiin ympäristöihin. Koen myös läheisenä ajatuksen, että 
liityn juurieni kautta osaksi minua edeltävien sukupolvien jatkumoa. Marjo Räsäsen 
(2007, 259) mukaan kokemus omista juurista ja sukupolvien jatkumosta on välttä-
mätöntä, jotta voimme arvostaa muita kulttuureita. 
 Oman kulttuuritaustan ja historian tunteminen on tärkeä osa myös pakolaisten 
identiteettiprosessia, jossa paikkaidentiteetti rakentuu kahden tai useamman kulttuu-
rin ja paikan väliin. Pakolaisten paikkaidentiteetin käsittelyssä on kuitenkin tärkeää 
ymmärtää, että kaikilla pakolaisilla ei ole alkuperää tai omaa kansallista maaperää, 
jonka he kokisivat juurikseen.  
 En siten pidä juurten käsitettä itsessään kyseenalaisena. Ongelmallisia ovat vain 
ne tavat ja yhteydet, joissa kielikuvaa käytetään. Suurten muuttoliikkeiden aikakau-
della olisi rakentavampaa joko välttää juurimetaforien käyttämistä tai nähdä juuret 
rihmastomaisina ja siten liikkuvina ja muuttuvina. 28 Näin voimme myös ajatella että 
ihminen ei koskaan lähde juuriltaan, vaan kantaa niitä mukanaan. Kysymys on vain 
siitä mihin kasvupaikkaan ihminen milloinkin juurensa suuntaa kasvamaan. Juuret-
han etsivät ravintoa ja elintilaa sieltä missä sitä on saatavilla. Muutoksen ja liikkeen 
voi nähdä juurien hengissä säilymisen edellytyksenä. Tämän myös nomadiset alku-
peräiskulttuurit ovat liikkumiseen perustuvalla elämäntavallaan osoittaneet. 
 
          
	  

                                                             
28 Liisa Malkki (2012, 48–49) nostaa pohdinnoissaan esiin Guattarin ja Deleuzen rihmasto-
maisuuden -käsitteen , joka viittaa elämiseen rihmastomaisesti.  
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DIALOGI	  METSÄN	  KANSSA	  	  

Lähimetsään suuntautuneissa työpajoissa teimme paikka- ja ympäristölähtöistä tai-
detta nuorten elämäntilannetta ja taustoja huomioiden. Metsäympäristö oli nuorille 
vieras ja uusi. He havainnoivat ja aistivat sitä muukalaisten tavoin. Emme tässä tapa-
uksessa hyödyntäneet taidetta linssinä, joka uudistaa rutinoituneita ajattelun, koke-
misen ja katsomisen tapoja, vaan pyrimme löytämään ympäristöstä helppoja samas-
tumisen kohteita (vrt. esim. Boeckel 2013, 67; Mantere 1995;  Jokela 1995).  
 
Ensimmäisissä työpajoissa taidetyöskentelyn tavoitteena oli lisätä nuorten ympäris-
töherkkyyttä, kykyä  havainnoida ja aistia ympäristöä sekä paikan tajua, kykyä sa-
mastua paikkaan. Ajatuksena oli, että löytämällä metsäluonnon omaksi paikakseen 
nuoret voisivat löytää myöhemmin elämässään vastaavia paikkoja. Tavoitteena oli 
myös taidetyöskentelyn kautta oppia näkemään luonto itsessään arvokkaana elämän 
ulottuvuutena ja suhtautumaan siihen vapaana hyötykeskeisistä arvoista.  
 Jan van Boeckel korostaa, Emily Bradyn ajatusta lainaten, että taiteen kautta 
tapahtuva esteettinen havainnointi luo toisenlaista suhdetta luonnonympäristöön; se 
on ulkoisista tavoitteista vapaata tiedonrakentamista ja asettumista ihmis- ja hyöty-
keskeisen arvottamisen ulkopuolelle (Boeckel 2013, 392 sit. Brady 2000, 142).  Mar-
jatta Bardy (2013) nostaa esiin ajatuksen taiteesta myötäelämisenä ja eläytymisenä 
toisen asemaan. Taiteellinen toiminta kehittää myötäelämisen kykyä, jota voimme 
soveltaa myös muilla elämänalueilla. Metsätyöpajoissa myötäelämisen taitoja harjoi-
teltiin suhteessa luonnonympäristöön ja samalla toisiin. 
 
Edellä kuvaamallani yhteisöllisellä taidetyöskentelyllä pyrimme rakentamaan myötä-
tuntoon perustuvaa dialogista suhdetta sekä toisiimme että ei-inhimilliseen maail-
maan. Martin Buber (1923/1993, 29–33) esittää, että dialogiseen Minä-Sinä suhtee-
seen voi asettautua myös ei- inhimillisen maailman kanssa. Hän antaa esimerkin 
vuorovaikutussuhteesta puuhun ja kuvaa, että ei näe edessään vain puuta, vaan myös 
"tuntee" siinä virtaavan elämän.  
 
Ryhmäkodin lähimetsä mahdollisti uuteen luonnonympäristöön totuttelemisen tur-
vallisesti ja sopivina annoksina. Molemmissa työpajoissa vaikutti siltä, että taidetyös-
kentelyn yhdistäminen metsäympäristössä liikkumiseen sai nuoret unohtamaan en-
nakkoluulonsa uutta ympäristöä kohtaan. Valokuvissa nuoret vaikuttavat asettuvan 
luontevasti metsään ja kuvista välittyy sekä innostuneisuus että jonkinasteinen voi-
maatuminen.  
 Vaikka kaikki ohjaamani harjoitteet eivät täysin kohdanneetkaan nuorten kult-
tuurisia taustoja, valmiuksia tai maailmankuvaa, jäi ensimmäisistä työpajoista vahva 
kokemus siitä, että luonnosta ammentava yhteisöllinen taidetyöskentely voi todella 
auttaa erilaisista ympäristöistä tulevien ihmisten luontosuhteen rakentumista, purkaa 
luontoon liittyviä pelkoja sekä lisätä paikan tajua.  
 Metsätyöpaja osoitti myös sen, että etenkin moniaististen ja kokemuksellisten 
taideharjoitteiden tavoitteita olisi tärkeä pystyä selittää osallistujille etukäteen. Vas-
taavasti olisi tärkeää keskustella harjoitteiden synnyttämistä kokemuksista aina, kun 
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se vain on mahdollista. Monikielisen ja muutoinkin haastavan ryhmämme kanssa 
palautekeskusteluja oli vaikea toteuttaa. Tavallisesti, niin kuin tässäkin työpajassa, 
osa nuorista poistui työpajasta ennen kuin kaikki olivat saaneet valokuvansa otettua. 
Olisi ollut kiinnostavaa kuulla mitä nuoret itse ajattelivat juuristaan ja ohjaamastani 
harjoitteesta. Uskon että olisimme löytäneet ryhmämme sisällä keinoja kokemusten 
jakamiseen, jos olisimme antaneet sille enemmän aikaa ja pitäneet sitä yhtä tärkeänä 
kuin itse työskentelyä. 
 
Metsätyöpajojen kohdalla olisin halunnut hyödyntää monipuolisemmin erilaisia 
ympäristötaiteen lähestymistapoja ja tarjoamia menetelmiä sekä hyödyntää luon-
nonmukaisempia materiaaleja. Olin aikaisemmissa turvapaikanhakijoille suunna-
tuissa projekteissani sisällyttänyt toimintaan erilaisia maataiteen lähestymistapoja ja 
huomannut, ettei  luonnonmateriaalista rakennettava katoava taide avautunut nuo-
rille kovin helposti tai onnistunut innostamaan heitä. Paikannuksia-projektissa läh-
din sen vuoksi kokeilemaan miten ympäristö- ja paikkasuhdetta voitaisiin käsitellä 
sellaisten hyvin perinteisten taidemenetelmien kautta, jotka olivat aikaisemmin 
osoittautuneet kyseisen kohderyhmän kassa toimiviksi. 
  Koska pidän työskentelyä ulkona, välittömässä suhteessa luontoon, ympäristö-
herkkyyden rakentamisen kannalta erityisen tärkeänä, olisin halunnut jatkaa ulko-
työskentelyä esimerkiksi perinteisen maisematyöskentelyn keinoin. Koleat syyssäät ja 
pimeä vuodenaika tulivat kuitenkin jo seuraavissa työpajoissa vastaan ja jouduimme 
pian siirtymään sisätiloihin. Seuraavana päivänä lähdimme kuitenkin vielä ulos, tu-
tustumaan hieman toisenlaiseen ympäristöön. 
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Nuoret	  kiikaroimassa	  Harakan	  saaren	  lintuja.	  Kuva:Heli	  Mäkinen	  
	  

TUTKIMUSMATKA	  SAAREEN	  	  
Syyskuun viimeisenä päivänä tapasimme Tellervon kanssa nuoret, kaksi ryhmäkodin 
ohjaajaa sekä joitakin nuorten tuttavia Helsingin rautatieasemalla. Matkasimme en-
sin raitiovaunulla Kaivopuistoon ja kävelimme sieltä meren rantaan odottamaan 
Harakan saareen lähtevää yhteysalusta. Helsingin Ullanlinnan edustalla sijaitseva 
Harakan saari on monimuotoinen ympäristö, jossa taide, tiede ja saariluonto kohtaa-
vat. Saarella on luontotalo, ympäristökasvatuskäytössä oleva puolustusvoimien vanha 
kemian laboratorio, taiteilijoiden ateljeetalo sekä näyttelytiloiksi muutettuja kasemat-
tirakennuksia.  
 Saarella on erityinen ajantuntu ja paikan taju. Mannerjään hiomat silokalliot 
vievät kävijän syvempään aikaulottuvuuteen samalla, kun kasvit, linnut ja saarta ym-
päröivä meri tarjoavat kosketuksen nykyhetkessä tapahtuvaan kiertokulkuun. Van-
hat rakennukset kertovat saaren venäläisestä historiasta ja tekevät osaltaan ajan ku-
lun havaittavaksi. Merta halkovat risteilijät, vastarannan urbaani maisema ja luonto-
talon informaatiotaulut kertovat myös enemmän tästä ajasta sekä nykyihmisen mo-
niulotteisesta ja ristiriitaisestakin suhteesta luontoon. 
 
Aloitimme saarikierroksen luontokeskuksen akvaariotalosta, jonka murtovesiakvaa-
rioissa voi nähdä millaisia leväkasveja, kaloja ja äyriäisiä saarta ympäröivä meri pitää 
sisällään. Kerroin nuorille näyttelyn esineistöä hyödyntäen lyhyesti Itämerestä ja siitä 
miten murtovesialueen eliöstö eroaa suolaisempien valtamerien eliöstöstä.  
 Akvaarioiden jälkeen, pidimme luontotalon pihalla esittäytymispiirin. Jouk-
koomme oli liittynyt myös ympäristökasvattaja Erkki Makkonen, joka oli lupautunut 
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toimimaan oppaanamme ja ohjaamaan ryhmällemme meribiologiatyöpajan. Olin 
suunnitellut, että olisimme myös havainnoineet saariluontoa piirtämällä, ennen op-
paamme saapumista, mutta aika oli kulunut nopeasti akvaarioita tutkiessa ja sen 
jälkeen eväitä syödessä. Olimme ehtineet myös kiertää kasemattirakennusten näytte-
lyt, joista toisessa oli valokuvasuurennoksia merenalaisen Itämeren eliöstöstä. 

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
Vasemmassa	  kuvassa	  Tellervo	  tutustuu	  nuorten	  kanssa	  Harakan	  saaren	  luontokeskuksen	  
Itämeriakvaarioihin.	  Oikeassa	  kuvassa	  olemme	  kokoontuneet	  luontotalon	  edustalle	  
esittäytymispiiriin.	  Kuvat:	  Tellervo	  Viitaniemi	  ja	  Heli	  Mäkinen.	  	  
 
Lähdimme luontotalolta lainaamiemme tutkimusvälineiden kanssa ja Erkki Makkosen opas-
tamana tutustumaan meribiologian ja Itämeren ihmeelliseen maailmaan. Erkki opasti nuoria 
ensin laivalaiturilta käsin humuspitoisuuden mittaamisessa ja planktonnäytteiden keräämises-
sä. Veimme keräämämme vesinäytteet luontotalolle ja lähdimme seuraavasi katsomaan kiika-
reiden ja luuppien avulla mitä muuta huomaamatonta elämää karu saariluonto piti sisällään. 
Nuoret vaikuttivat innostuneilta ja seurasivat kiinnostuneina opastamme  kallioille ja rantaan. 
Oppaamme esitteli saariluontoa ilmeikkäästi monikielistä ryhmäämme hienosti huomioiden.  
 Kierrokseen varattu tunti venyi kaksituntiseksi. Nuoret vaikuttivat sulautuvan 
haaviensa kanssa osaksi meriympäristöä ja unohtaneensa sekä ajan että paikan, vaik-
ka sää oli muuttunut yllättäin viileäksi. Tutkimme silokallioille muodostuneiden 
lammikkoyhdyskuntien helposti huomaamatta jäävää elämää, keräsimme lammi-
koista haaveilla näytteitä purkkeihin sekä seurasimme lintuja kiikareiden ja kauko-
putken avulla. Nuoret osallistuivat myös retken dokumentoimiseen  kolmen kame-
ran kiertäessä kädestä käteen. 
 Nuoret tunnistivat joitakin merilinnuista ja aloimme keskustella lintujen muut-
toreiteistä eri maiden välillä. Selvisi, että meriharakka talvehtii Afrikassa, josta suuri 
osa nuorista oli kotoisin. Joutsenia kiikaroidessamme päädyimme keskustelemaan 
myös kansallislinnuista englantia ja suomea puhuvien nuorten kanssa. Muuttolinnut 
ja niihin liittyvä symboliikka puhutteli nuoria ja sovimme, että ottaisimme lintu-
teeman lähtökohdaksemme, jossain tulevista työpajoista.   
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Eräs	  retkelle	  osallistuneista	  
nuorista	  mittaamassa	  meriveden	  
humuspitoisuutta.(vas.)	  Alla	  
olevassa	  kuvassa	  tarkastelun	  
kohteena	  ovat	  lammikon	  
vesikasvit	  ja	  eliöt.	  	  
Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  
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	  Ylemmässä	  kuvassa	  nuoret	  ihmettelevät	  Itämeren	  pieneliöitä	  Harakan	  saaren	  luontotalossa.	  
Alemmassa	  kuvassa	  mikroskoopin	  näkymästä	  otettu	  valokuva.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  	  	  
	  
	  
LUMOUTUMINEN	  
 
Luontotalolla kaadoimme saarikierroksella keräämämme näytteet mikroskooppimal-
joihin. Selvisi, että nuoret katsoivat ensimmäistä kertaa elämässään mikroskoopin 
luupista avautuvaan maailmaan. Ihmettely uuden 
rinnakastodellisuuden äärellä oli suurta. Mikro-
skoopit paljastivat, että vesi sisälsi elämää, plank-
toneita ja muita vesieliöitä, joita paljas silmä ei 
ollut erottanut.  
 
Olimme suunnitelleet, että tekisimme tutkimisen 
jälkeen suurikokoisia tussimaalauksia planktoneis-
ta, luontotalon pihalla olevilla pöydillä. Ulkona oli 
kuitenkin alkanut sataa ja nuoret olivat vielä saari-
kierroksesta kylmissään. Koska kaikki näyttivät 
viihtyvän mikroskooppien äärellä odotettua pi-
dempään, luovuimme maalaussuunnitelmista ja 
taidetyöskentely sai jäädä seuraavaan työpajaan.   
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Otimme nuorten kanssa saaressa paljon valokuvia, jotka ovat mahdollistaneet pa-
laamisen retkemme eri vaiheisiin. Kuvissa nuoret vaikuttavat olevan hyvin kiinnos-
tuneita kaikkea ympärillä tapahtuvaa elämää kohtaan ja tarkastelevan uteliaana sen 
eri yksityiskohtia. Uudessa ympäristössään heillä  ei ole vielä rutinoituneita olemisen 
tai katsomisen tapoja, vaan he kiikaroivat taivasta halkovia lintuja ja horisontissa 
siintäviä laivoja tai kurottautuvat katsomaan lammikossa asuvia pieneliöitä, sulau-
tuen osaksi maisemaa uteliaina kuin pienet lapset.  
 
Luonnontieteen tutkimusvälineet kiehtoivat useimpia nuoria ja ne tarjosivat helposti 
lähestyttävän kosketuspinnan vieraaseen ympäristöön. Näytteiden kerääminen ja 
tutkiminen sekä haavit, kiikarit, luupit ja mikroskoopit saivat nuoret pysähtymään 
tavallisesti näkymättömäksi jäävien luonnonihmeiden ja yksityiskohtien äärelle. Tie-
teen lähestymistavat vaikuttivat kiinnostavan osaa nuorista taidetyöskentelyä enem-
män. Niissä ei vaikuttanut olevan heille mitään kulttuurisesti outoa tai vieraannutta-
vaa. Saaren tutkiminen tällä tapaa ei edellyttänyt yhteistä kieltä, käsitteistöä tai aikai-
sempaa osaamista ja tieto-taitoa. Nuorten ei tarvinnut myöskään itse "tuottaa" tai 
luoda mitään, vaan he saattoivat vapaasti kokea ja aistia ympäröivää luontoa halua-
mallaan tavalla. 
 Nuoret motivoituivat ja innostuivat tekemisestä, joka oli heille ymmärrettävää ja 
mielekästä. Tieteen menetelmät, perinteisten taideharjoitteiden rinnalla motivoivat 
lähes kaikkia nuoria luonnon tutkimiseen. Pohdin, kiinnostiko biologiaan perustuva 
luonnon tutkiminen nuoria siksi ,että se oli heille tuttua vai siksi, että siihen liittyi, 
jokin heille ymmärrettävän ja konkreettisen tiedon tai taidon omaksuminen.  
 
Tunne, jonka vuoksi oli alunperin halunnut viedä ryhmämme Harakan saareen, liit-
tyi siellä kohtaamaani kokemukseen paikan erityisestä ajallisesta syvyydestä ja ele-
menteistä, jotka herkistivät havaitsemaan kiertokulkuun liittyviä prosesseja. Saarella 
oli mahdollista  irrottautua hetkeksi kaupungin, paikan tajua pakenevasta modernis-
ta ja teknologisoituneesta elämästä sekä kokea kuuluvuutta syvempään jatkumoon. 
 David Sobel (2008) pitää jatkuvuuden kokemuksia, joissa ihminen kokee hetkel-
lisesti sulautuvansa ympäristöön, tärkeänä osana ympäristösuhteen rakentumista. 
Arnold Berleant viittaa ”ympäristöllisellä jatkuvuudella” ympäristöön kohdistuvaan 
esteettiseen sitoutumiseen, joka tapahtuu moniaistisen havaitsemisen ja kokemisen 
kautta (ks. Forss 2007, 54). Harakan saaren syvästä aikaulottuvuudesta kertova ym-
päristö tarjosi monia mahdollisuuksia pysyvyyden ja jatkuvuuden kokemiselle sekä 
paikan, jossa tunteet ja kokemukset saivat jäsentyä rauhassa. Paikka tarjosi myös 
kosketuksia luonnonympäristössä tapahtuvaan kierokulkuun. Estetiikan tutkija An-
na-Mari Forss (2007, 82–83)  korostaa, että  elämän kiertokulku, luonnossa tapahtu-
vat muutosprosessit ja moniaistisesti havaittavissa olevat tilanteelliset vaihtelut ovat 
tärkeä osa paikan pysyvyyttä. Ne tekevät ajan kulun havaittavaksi ja synnyttävät pai-
kan tajulle elimellisiä jatkuvuuden ja pysyvyyden kokemuksia. 
 
Retki onnistui innostamaan nuoria vieraan luonnonympäristön tutkimiseen. Suhde 
ympäristöön rakentui sekä välittömän kokemisen että luonnontieteen välineiden 
mahdollistaman ihmettelyn kautta. Saariretkellä olimme monella tapaa nuorten elä-
mäntilannetta vasten paikan tajun ytimessä. Retki tarjosi nuorille sekä kokemuksel-
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lista tietoa itämerestä ekosysteeminä että kosketuksen syvempään aikaulottuvuuteen, 
kiertokulkuun ja eläviin muutosprosesseihin, jotka olivat saarella erityisen vahvasti 
aistittavissa ja havaittavissa. 
	  

	  

	  

PLANKTONEISTA	  	  OMAKUVIKSI	  
 
Harakan saaren retki tuotti yhteisiä kokemuksia, jotka toimivat lähtökohtana seuraa-
vassa ryhmäkodilla ohjaamassamme työpajassa. Halusin ohjata maalausharjoitteen, 
jota emme saarella onnistuneet tekemään. Työparini Tellervon ajatuksena taas oli 
ohjata nuorille pesutekniikkaan perustuva omakuvatyöpaja. Päätimme yhdistää kaksi 
ajatusta samaan työpajaan.  
	  
	  

	  	  	  	  	   	  

Valokuva	  yhdestä	  mikroskoopeissa	  näkemistämme	  Itämeren	  planktoneliöistä	  (vas.)	  Oikean	  
puoleisessa	  kuvassa	  on	  erään	  nuoren	  tekemä	  tussimaalaus.	  Maalauksen	  "märkää	  -‐märälle	  -‐
tekniikka"	  saattoi	  olla	  sitä	  ensikertaa	  kokeilevalle	  yhtä	  lumoava	  kokemus	  kuin	  
mikroskooppiin	  kurkistaminen,	  värien	  levitessä	  paperille	  ennalta	  -‐arvaamattomalla	  tavalla.	  
Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  
 
 
Nuoret maalasivat ensin tussimaalauksia muistikuviensa sekä Harakan saaren plank-
toneliöistä ottamiemme valokuvien pohjalta. Työskentely oli kokeilevaa ja vapaa-
muotoista. Tussimaalausten kuivuessa Tellervo kertoi ja demonstroi nuorille pesu-
tekniikan periaatteet. Pesutekniikka on yksinkertainen, grafiikkaa muistuttava,  vaihe 
vaiheelta etenevänä tekniikka. Ensimmäisessä vaiheessa hahmoteltiin omakuvapiir-
ros tai jokin muu nuorten haluama piirros tussimaalauksen päälle hiilellä. Seuraavak-
si koko paperi, hiilipiirrosta lukuun ottamatta, peitettiin guassimaalilla. Kun guassi-
maali oli täysin kuivunut peitettiin näkyviin jäänyt hiilipiirros kokonaan mustalla 
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nestemäisellä mustalla tussilla. Tussin kuivuttua ja kiinnityttyä paperiin työ pestiin 
vesihanan alla, jolloin alkuperäinen piirros tuli esiin uudessa graafisessa muodossa. 
Osa nuorista teki työnsä maalaamalla omakuvansa suoraan guassimaalilla akvarelli-
työn päälle, ilman hiilipiirrosvaihetta, jolloin lopputulos oli vielä yllätyksellisempi.  
 
Prosessimainen työskentely antoi nuorille kokemuksen alusta loppuun viedystä,  
pitkäjännitteisyyttä vaativasta työskentelystä ja onnistumisesta siinä. Tekniikka oli 
myös minulle itselleni uusi ja sain olla työpajassa nuorten joukossa sitä oppimassa ja 
samalla yllätyksellisiä lopputuloksia ihmettelemässä.  
 
 
 

 
Useita	  eri	  työvaiheita	  edellyttävä	  pesutekniikka-‐työpaja	  antoi	  nuorille	  kokemuksen	  
prosessimaisesta	  työskentelystä.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  	  
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Yksi	  työpajassa	  valmistuneista	  pesutekniikkatöistä,	  joiden	  lähtökohtina	  olivat	  
planktoneliöt	  ja	  	  omakuva.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  
BIOFILIA	  
 
Biologi Edvard O. Wilsonin (1984,2) mukaan modernin biologian tapa yhdistää in-
tuitiota ja järjenkäyttöä tukevat sisäsyntyistä rakkauttamme luontoa kohtaan. Hän 
esittää, että mitä enemmän opimme maailmaa tutkimalla ymmärtämään luonnonor-
ganismeja, sitä enemmän opimme myös arvostamaan sekä niitä että itseämme. Wil-
sonin mukaan ihmisellä on luontainen tarve olla yhteydessä luonnon eläviin systee-
meihin. Hän pitää biofiliaa, ihmisen luontoa kohtaan kokemaa rakkautta, kestävien 
elämänmuotojen perustana ja edellytyksenä. Wilsonin mukaan biophilia periytyy 
geneettisesti ajoilta, jolloin luontoyhteys oli hengissä  säilymisen edellytys.  
 Wilsonin ajatus muistuttaa dialogia, jossa pyritään asettautumaan Minä-Sinä-
suhteeseen ei-inhimillisen maailman kanssa. Tässä on myös mielestäni tiedettä ja 
taidetta yhdistävän ympäristökasvatuksen ydin. Toisiaan täydentäen, sekä tiede että 
taide voivat toimia apuna ympäristöherkkyyden ja ekologisen tajun syventämisessä 
sekä luonnon itseisarvon tunnistamisessa. Etenkin luonnontieteet ja taide johdattavat 
meidät lopulta samojen peruskysymysten äärelle. Ne molemmat, voivat tuottaa ko-
kemuksia itsestä, osana loputtomien elämän variaatioiden kokonaisuutta. Se taas voi 
edustaa ensiaskelta kohti monimuotoisuutta kunnioittavaa maailmankuvaa. Samoin 
ajatus ihmisen luontaisesta tarpeesta olla yhteydessä luontoon tarjoaa hyvän lähtö-
kohdan eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten ympäristösuhteen käsittelemiselle. 
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TÄRKEÄ	  PAIKKA	  LINNUN	  	  SILMIN	  

	  	  	  	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
  
Eräänä lauantaina olin tullut Siuntioon yksin ohjaamaan maalaustyöpajaa. Valmiste-
lutunnelmat olivat olleet kaoottiset. Olin aikaisin aamulla saanut ryhmäkodin ohjaa-
jalta tekstiviestin, jossa kerrottiin, että aikaisemmin sopimastamme poiketen, ryh-
mäkodin nuoret olivat saaneet luvan lähteä viikonloppulomalle.  Vain neljä nuorista 
oli jäänyt kotiin. Harkitsin työpajan siirtämistä, mutta lähdin matkaan ajatellen, että 
"yhteisötaide on sopeutumista ja riskin ottoa". Tällä kertaa otin riskin, ettei kukaan 
neljästä nuoresta haluaisi osallistua työpajaan. 
 
Ryhmäkodille saavuttuani osa nuorista oli vielä aamupuuhissa. Lopulta kaikki pai-
kalla olleet nuoret ilmestyivät ripotellen vastaanottokeskuksen liikuntasaliin. Tilanne 
oli tyypillinen. Taide oli vastaanottokeskuksen arjessa aina alisteinen kaikelle muulle, 
mutta jos hyvin sattui, suuri osa nuorista osallistui työskentelyyn ja saimme arkipuu-
hien lomassa jotain tehdyksi.  
 
Olin suunnitellut, että tekisimme maalauksia, joiden aiheena olisi nuorille tärkeä 
paikka lintuperspektiivistä käsin kuvattuna. Materiaaleina käytimme lakanakangasta 
sekä akryyli- ja guassimaaleja, välineinä siveltimiä, korkkeja ja grillitikkuja. Koska 
ryhmä oli pieni,  saatoimme käyttää varaamiani materiaaleja enemmän kuin olin 
suunnitellut  ja tehdä maalauksista myös tavallista suurempia.  
 Nuoret valitsivat ensin haluamansa kokoisen kangaspalan ja paikan, jossa halusi-
vat työskennellä. Teippasimme yhdessä suojapaperit ja kankaat salin lattialle. Val-
mistelussa auttaminen vaikutti olevan nuorille erityisen mielekästä puuhaa . Valmis-
telu toimi myös hyvänä lämmittelynä keskittymistä vaativalle taidetyöskentelylle.   
 Olin etukäteen pohtinut miten onnistuisin johdattelemaan ryhmämme tärkeiden 
paikkojen käsittelemiseen. Olisiko ilman yhteistä kieltä mahdollista ohjata jonkinlai-
nen mielikuvamatka, jonka myötä nuoret voisivat ensin mielessään, kuvitteellisesti, 
matkustaa tärkeään paikkaansa. Eräs työpajaan osallistuneista nuorista oli kuitenkin 
vasta hiljattain saapunut Suomeen. Koska hän ymmärsi toistaiseksi vain darinkieltä, 
päätin keskittyä työpajassa ei-kielelliseen viestintään. 
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 Aloitimme tutustumalla maalaustekniikkaan ja lintuperspektiivin ideaan visuaa-
lista kautta. Esittelin nuorille käytössämme olleet maalit ja välineet sekä havainnollis-
tin ajatusta ilmaperspektiivistä näyttämällä esimerkkimaalauksia sekä kirjaa 1970-
luvulla Iranista otetuista ilmakuvista. 
 Ajatuksena oli käsitellä tärkeään paikkaan liittyviä positiivisia muistoja, koke-
muksia tai unelmia. Painotin ohjeistuksessani, että nuoret saisivat vapaasti tulkita ja 
soveltaa ehdotuksiani sekä valita, ottaisivatko lähtökohdakseen uuden elinpiiriinsä , 
kotimaansa vai tulevaisuuden unelmiinsa liittyvän paikan.  
  
Pursotin värejä nuorten toiveiden mukaan valmiiksi purkkeihin. Autoin ensikertalai-
sia myös värien sekoittamisessa. Kaksi aikaisemmin maalaamista harrastanutta nuor-
ta tiesivät tarkkaan mitä väriä halusivat ja sekoittivat värinsä itse. Yksi nuorista toi 
pajaan musiikkia, nigerialaista poppia, joka soi taustalla koko työpajan ajan pitäen 
yllä hyvää työskentelyvirettä. Kesken maalaamisen eräs nuorista halusi mennä  huo-
neeseensa rukoilemaan. Epäilin, että en sinä päivänä näkisi häntä enää. Hetken ku-
luttua nuori kuitenkin palasi saliin ja teki maalauksensa valmiiksi.  
 

 
Siuntion	  	  ryhmäkodin	  nuoria	  maalaamassa	  tärkeitä	  paikkojaan	  lintuperspektiivin	  ajatusta	  
soveltaen.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
 
Maalaukset valmistuivat eri aikaan. Nuoret lähtivät omassa tahdissa takaisin muihin 
puuhiinsa, emmekä taaskaan päässeet keskustelemaan teoksista yhteisesti työpajan 
päätteeksi. Juttelin sen sijaan töistä nuorten kanssa yksilöllisesti ja pyysin heitä kir-
joittamaan pienen kuvauksen maalauksesta tulevaa näyttelyä varten. Kaksi nuorista 
ei halunnut tai osannut kirjoittaa työstään mitään. Yksi nuorista kirjoitti darinkieli-
sen tekstin, jonka pajaan osallistunut ryhmäkodin ohjaaja onnistui osittain kääntä-
mään suomeksi. Selvisi, että afganistanilaiseksi maisemaksi tulkitsemani maalaus 
esittikin suomalaista taloa. 
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Tämän	  	  maalauksen	  tehnyt	  nuori	  kirjoitti	  sen	  kuvaavan	  suomalaista	  taloa	  ja	  toivovansa	  myös	  muiden	  
Suomessa	  pitävän	  siitä.	  	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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Eräälle työpajaan osallistuneelle nuorelle lintuperspektiivi- työpaja oli Espoon ryh-
mäkodin edelliskesän kesäleiriltä tuttu. Nuori oli vasta työpajaa edeltävänä päivänä 
saapunut Suomen rajalle jonka jälkeen hänet oli saatettu Espoon ryhmäkotiin. Hän 
kertoi kuulleensa Suomesta ensimmäistä kertaa vasta tulopäivänään. Matkauupu-
muksestaan ja kulttuurisesta hämmennyksestään huolimatta nuori oli osallistunut 
työpajaamme ja maalannut työparini Mirka Weimerin avustuksella muistikuvan 
taakse jääneestä kotimaastaan. Puoli vuotta myöhemmin hän kuvasi maalausta ja 
muisteli kyseistä päivää seuraavassa tekstissä:  
 

"	  This	  is	  Sri	  lanka,	  how	  I	  see	  my	  country.	  When	  I	  was	  in	  airplane	  I	  could	  see	  
my	  counry	  from	  the	  seaside.	  There	  are	  a	  bridge,	  lake,	  boats	  and	  houses.	  	  I	  
made	  this	  painting	  with	  Mirka.	  	  [...	  ]	  I	  never	  forget	  my	  first	  day	  in	  Finland	  
because	  I	  met	  her	  there,	  I	  met	  Mirka,	  and	  friends	  like	  you."	  	  	  

 

 
 
 

 
Maalaukset	  kuvaavat	  tekijänsä	  kotimaahan	  liittyviä	  muistikuvia	  
lintuperspektiivistä	  käsin	  kuviteltuna.	  Ylempi	  on	  tehty	  Espoon	  
ryhmäkodin	  kesäleirillä	  kesällä	  2013	  ja	  alempi	  maalaus	  neljä	  
kuukautta	  myöhemmin	  Siuntion	  ryhmäkodissa.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  
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Yllä	  oleva	  maalaus	  ei	  tekijänsä	  mukaan	  kuvaa	  mitään	  tietttyä	  maantieteelistä	  paikkaa.	  
Työskentelyn	  lähtökohtina	  toimivat	  nuorta	  inspiroineet	  ilmakuvat.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Tämän	  maalauksen	  tehnyt	  nuori	  ei	  myöskään	  osannut	  kertoa	  työskentelynsä	  lähtökohdista.	  	  
Hän	  oli	  asunut	  työtä	  maalatessaan	  Suomessa	  puoli	  vuotta.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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Vaikka olin antanut maalaustehtävälle selkeät raamit, tuli lopputuloksista hyvin yksi-
löllisiä ja ennalta-arvaamattomia. Nuoret ymmärsivät harjoitteen varsin eri tavoin ja 
sovelsivat maalauksissaan myös lintuperspektiivin ideaa hyvin yksilöllisesti. Erilais-
ten perspektiivien yhdisteleminen teki teoksista sekä visuaalisesti että sisällöllisesti 
kiinnostavia. Maalausten erityisyys ja koskettavuus oli kuitenkin niissä kuvattujen 
"paikkojen" elämäkerrallisissa yhteyksissä sekä siinä paikkasuhteen kannalta haasta-
vassa kontekstissa, jossa nuoret olivat ne maalanneet.   
Lea Kantonen (2005, 32–33) korostaa ihmettelyä, sitä miten merkitykset ilmestyvät 
"olemattomuudesta olemassa olevaksi", tärkeänä osana yhteisötaiteen tekemistä. 
Myös Kolsio (2007, 33) näkee yhteisötaiteen kiehtovuuden sen yllätyksellisyydessä. 
Boeckel (2013) esittää, että jos täysin loppuun asti suunnitellussa ja ennakoidussa 
taiteessa ei ole tilaa uuden kohtaamiselle ja sen tuottamalle koskettumiselle. Tästä ei 
Paikannuksia-projektin kohdalla ollut pelkoa. Vastaanottokeskuksessa tapahtuvaa 
yhteisöllistä taideprosessia on myös lähes mahdotonta toteuttaa kontrolloidusti, kos-
ka muuttuvia tekijöitä vain on liikaa.  
 
Työpajoissa koskettumisen hetket olivat yhteydessä usein tilanteisiin, joissa koin 
samastuvani tai pääseväni osalliseksi nuorten kokemuksista ja onnistuimme raken-
tamaan välillemme dialogisen yhteyden. Vuorikoski (2004, 52) korostaa dialogisen 
ihmissuhdetyön kaksisuuntaisuutta: olennaista on molemminpuolinen oppiminen ja 
ihmisenä kasvaminen. Paikannuksia-projektissa vastavuoroisuus oli moni-ilmeistä. 
Se syntyi tavallisesti moninaisten pedagogisten haasteiden keskellä odottamattomalla 
tavalla. 
 
Usein, kuten edellä kuvaamani maalaustyöpajankin kohdalla koin, että vastaanotto-
keskuksen muutoksen leimaama elämä teki taidepajojen toteuttamisesta erityisen 
epävarmaa ja työlästä. Henkisesti vaikeaa aikaa elävien nuorten kyky sitoutua ja kes-
kittyä taiteen tekemiseen oli hyvin rajallinen. Projektin aloitteentekijänä saatoin vain 
hyväksyä tilanteet, joissa muu elämä asettui taiteen edelle.  

	  
MAALAUKSET	  MUISTINPAIKKOINA	  JA	  SILTANA	  MENNEESEEN	  

Nuorten oli selvästi vaikea sanallistaa sitä mitä maalaukset kuvasivat, kun työskente-
lyn lähtökohtana ei ollut jokin konkreettinen, itse koettu paikka. Oli myös mahdol-
lista, että työhön liittyi sellaisia henkilökohtaisia merkityksiä, joita nuori ei halunnut 
tai pystynyt jakamaan.  
 
Elämäkerralliseen maantieteeseen perehtynyt Pauli Tapani Karjalaisen (2006, 83) 
mukaan paikkasuhde on minuutemme perusta ja ymmärrämme maailman aina jos-
tain paikasta käsin. Hän esittää, että muistot, eletyn ajan ja eri paikkojen väliset si-
dokset sekä niiden elämäkerralliset merkitykset pitävät paikkasuhdettamme kasassa. 
Ilman niitä "seilaamme tuuliajolla." Hän toteaa, että elämäkerrallisia paikkoja kuvaa-
viin karttoihin jää aina jotain sanoinkuvaamatonta, " puolivarjoisia tiloja" ja aukkoja, 
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jotka eivät muotoudu tarkoiksi kuviksi. 29 
 Myös Mika Hannula (2001, 19)  korostaa, että paikallistamisessa, eli oman pai-
kan ottamisessa, menneisyyden läsnäolo on vääjäämätön osa nykyisyyttä. Hannulan 
mukaan meidän tulisikin löytää "oma paikkamme nykyisyydessä" menneisyytemme 
tiedostaen. 
 
Turvapaikanhakijanuorten kohdalla elettyjen paikkojen väliset sidokset osoittautuvat 
keskeiseksi osaksi heidän paikkasuhdettaan. Samalla nuo sidokset kantoivat hyvin 
vaikeasti lähestyttäviä merkityksiä. Koska oletin, että osalla nuorista menneisyyteen 
saattoi liittyä myös kipeitä ja käsittelemättömiä menetyksiä sekä traumoja, tuli taide-
työpajoissa elämäkerrallisten paikkojen muistelemisen edetä nuorten ehdoilla ja olla 
heistä itsestään lähtevää. 
 Yksi  työpajaan osallistuneista nuorista halusi myöhemmin näyttää internetistä 
kuvia kotimaastaan ja etenkin kotimaansa kulttuuriperintömaisemiin kohdistuneista 
terroriteoista. Kuvissa näkyi uutiskuvista tutut vuoristoseudut, aavikkomaisema sekä 
aseistautuneita talebaneja lava-autoineen. Vuorenseinämiä esittävissä valokuvissa 
hahmottuivat räjäytettyjen Buddha-patsaiden ääriviivat. Tuo kaikki konkretisoi niitä 
syitä, joiden vuoksi kyseinen nuori ei ollut halunnut maalauksessaan muistella koti-
maansa maisemaa, edes linnun silmin. Sen sijaan hän koki siinä hetkessä tärkeäm-
mäksi kohdistaa huomionsa nykyiseen ympäristöönsä.  
 
Yi-Fu Tuanin (2006) ajatus paikkaan kiinnittymisen haasteista muutosvoittoisessa 
maailmassa, "jossa edes vuoret eivät pysy paikoillaan", näyttäytyy turvapaikanhaki-
januorten kohdalla tavallista kipeämpänä. Työskentely nuorten kanssa asettaa ky-
seenalaiseksi Tuanin (2006) esittämän ajatuksen eheän minuuden, pysyvyyden ja 
elämäkerrallisten paikkojen siteistä. Heidän tilannettaan vasten myös Hannulan ja 
Karjalaisen korostama paikantuminen muistoista ja menneisyydestä rakentuvaan 
nykyisyyteen on erityisen haasteellinen.  
 
Maalaustyöskentely tarjosi lempeän ja turvallisen tavan turvapaikanhakijanuorten 
haastavan ja monisyisen paikkasuhteen käsittelemiseen. Sen kautta nuoret saattoivat 
työstää vaikeitakin paikkakokemuksiaan sekä tehdä niitä näkyväksi ja jaettavaksi 
muiden kanssa. Kuvittelua ja muistelua yhdistävä intuitiivinen työskentely tarjosi 
epäsuoran ja sanattoman keinon paikkoihin liittyvien tunnesiteiden käsittelemiseen. 
Lintuperspektiivi toimi etäännytyskeinona elämäkerrallisten paikkojen käsittelemi-
sessä ja tarjosi mahdollisuuksia abstraktin ja kertovan ilmaisun yhdistämiseen. Maa-
lauksissa muistot, nykyhetki ja unelmat sekä tosi ja epätosi saivat vapaasti sekoittua. 
Paikkasuhteen rakentaminen tapahtui siten todellisuuden reunaehdosta vapaana. 
Maalauksissaan nuoret saattoivat luoda yhteyksiä eri ajoissa ja paikoissa syntyneiden 
kokemusten välille sekä eheyttää erilaisista ajan ja paikan suhteista, tunteista ja 

                                                             
29 Maantieteilijä Pauli Tapani Karjalainen (2006) on lähestynyt paikan kysymyksiä topobio-
grafiaksi nimittämänsä käsitteen kautta. Topobiografia lähestyy paikkasuhteita korostaen 
muistoja ja elämäkerrallisia merkityksiä sekä paikan kokemuksellista ulottuvuutta. Lähesty-
mistavan peruskysymys liittyy olettamukseen, jonka mukaan tulkitsemme ja näemme maail-
man aina jostain paikasta käsin. 
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maantieteellisistä etäisyyksistä muodostuvaa paikkakokemusten kudelmaansa. 
 

Yhteisötaidetta	  koulun	  rakenteissa	  
Saimme lokakuussa kuulla, että  Siuntion vastaanottokeskus oli saanut lakkautuspää-
töksen. Kukaan ei tiennyt tarkkoja aikatauluja, mutta ryhmäkodin henkilökunta 
arveli, että osa nuorista sijoitettaisiin toisiin ryhmäkoteihin mahdollisesti jo ennen 
projektimme loppumista. Päätös tuntui aluksi kaikista täysin käsittämättömältä. 
Vaikka ryhmäkotielämä oli jokaisen kohdalla väliaikainen elämänvaihe, tuli muutto-
tilanne nyt ennenaikaistetusti nuorten turvapaikkaprosessin keskelle. 
 Tieto ryhmäkotiyhteisöä uhkaavasta hajoamisesta aiheutti nuorissa huolta ja 
pelkoa. Uutinen vaikutti myös ryhmäkodin työntekijöihin, jotka olivat menettämässä 
työpaikkansa. Paikannuksia-projektin loppuunsaattaminen alkoi näyttää sekavalta ja 
epävarmalta. Ilman muuttouhkaakin, nuorten osallistaminen taidetyöskentelyyn oli 
osoittautunut ryhmäkodin arjen keskellä haastavaksi. Iltoihin ajoittuneissa työpajois-
sa nuoret olivat olleet usein väsyneitä tai kiinni arjentoimissaan. Meidän oli Teller-
von kanssa varauduttava myös siihen, että olisimme helmikuussa rakentamassa pro-
jektin päättävää näyttelyä ilman nuoria. 
 Jäljellä olevien työpajojen päähuomio suuntautui nyt muuttoon liittyvien tun-
teiden käsittelemiseen ja näyttelyn kokoamiseen. Kohtaamiemme haasteiden vuoksi 
halusimme kokeilla miten työskentely koulumaisissa rakenteissa tukisi nuorten osal-
listumista ja helpottaisi osaltaan työpajojen ohjaamista. Projektin viimeiset neljä 
työpajaa toteutettiin Siuntion Aleksis Kiven koulun valmistavassa luokassa, jossa 
seitsemän Harjulinnan nuorista opiskeli suomenkieltä. Luokassa ei heidän lisäkseen 
ollut muita oppilaita.  
	  

	  

KEHOJEN	  MAANTIEDE	  
Ensimmäisessä koulutyöpajassa piirsimme paikkakokemusten sijaan toistemme kas-
voja. Yhtä lukuun ottamatta, jokainen nuorista asettautui vuorotellen piiriin asetettu-
jen pulpettien keskelle malliksi. Myös valmistavan luokan opettaja, minä ja Tellervo 
osallistuimme työskentelemiseen ja mallina olemiseen. Kaikki  nuoret suhtautuivat 
innostuneesti toisten piirtämiseen, uskonnollisesta taustastaan riippumatta. 30  
 Iltapäivällä nuoret työstivät työparini Tellervon ohjauksessa papereille ja vaneri-
levyille tekemänsä piirustukset pesutekniikkateoksiksi. Työpaja osoittautui suoras-
taan menestykseksi sekä nuorten innostuneen osallistumisen että näyttelymateriaalin 
työstämisen suhteen. Vaikutti siltä, että työpajojen siirtäminen koulun yhteyteen oli 
ollut kaikkien kannalta hyvä ratkaisu.  

                                                             
30 Osa musliminuorista noudattaa islaminuskoon kuuluvaa kuvakieltoa, jonka mukaan ihmi-
sen kuvaaminen taiteessa on kiellettyä.  
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Toisessa koulutyöpajassa käsittelimme maantieteellisiä paikkoja ja niihin liittyviä 
unelmia. Olimme yhdessä ryhmäkodin työpajoista käsitelleet unelma-teemaa, joka 
oli osoittautunut monelle liian abstraktiksi lähtökohdaksi. Monien kohdalla unel-
mointi oli kääntynyt muistelemiseksi ja nostanut pintaan myös kipeitä muistoja ja 
jälleen kerran, äitiin kohdistuvan ikävän. Koululla pitämässämme työpajassa lähes-
tyimme unelmia maantieteellisistä paikoista käsin.  
 Aloitimme fyysisellä harjoitteella, jossa muodostimme luokkatilaan kehoistam-
me maailmankartan. Asetuimme ensin siihen kohtaan, jossa olimme syntyneet. Seu-
raavaksi liikuimme haluamaamme maahan, jossa olimme syntymämaamme lisäksi 
asuneet tai vierailleet. Kolmanneksi muutimme mittakaavaa ja siirryimme tämänhet-
kiseen asuinpaikkaamme Suomessa. Lopuksi taas muodostimme laajemman kartan 
ja siirryimme siihen paikkaan maailmassa, jossa toivoimme viiden vuoden päästä 
olevamme. Kerroimme paikoistamme toisille aina ennen kuin siirryimme kartalla. 
 Nuoret eivät aluksi ymmärtäneet, mistä harjoituksessa oli kysymys. Siinä missä 
kartat ovat keskeinen osa länsimaalaisten ihmisten maailmankuvaa, monille muista 
kulttuureista tuleville nuorille kartta voi olla melko vieras merkitysjärjestelmä. Pe-
rehdyimme kartan ideaan luokan seinällä olevan maailmankartan avulla. Se esitti 
maanosat ja kansallisvaltiot länsimaalaisille ihmisille tutussa järjestyksessä sekä erilli-
sinä rajattuina alueinaan. Lopulta jokainen omaksui harjoitteen idean. 
 
Harjoitteen tavoitteena oli toimia lämmittelynä ja lähtökohtana sitä seuranneelle 
taidetyöskentelylle. "Vierailimme" meille kaikille tärkeissä elämäkerrallisissa paikois-
sa, leikimme mittakaavalla, tutustuimme toisiimme ja otimme luokkatilan sekä ko-
kemuksellisesti että konkreettisesti haltuun. Kehollinen karttaharjoite tuotti koke-
muksia paikkojen välisistä etäisyyksistä ja yhteyksistä. Maailmankarttamme oli myös 
vapaa kansallisista ja poliittisista kytköksistään. Se tarjosi tilan, jossa unelmat saivat  
rajattomasti rakentua.  Toisin, kuin luokan seinälle ripustettu kuva maailmasta, ke-
hoista muodostettu kartta oli elävä ja liikkuva; se muutti muotoaan aina, kun vaih-
doimme paikkaa.  
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Työskentely nuorten kanssa konkretisoi maantieteilijä Doreen Masseyn ajattelun 
ydinkäsitteen, paikallisen ja globaalin tilan kietoutumista kuvaavan globaali aika-tila-
tiivistymän, joka viittaa konkreettiseen, ”maantieteellisellä tasoilla tapahtuvaan”, 
sosiaalisten suhteiden samanaikaiseen rinnakkaiseloon sekä niiden välisten etäisyyk-
sien kasvamiseen. Aika-tila viittaa myös "tilassa tapahtuvaan liikkeeseen ja kommu-
nikaatioon"; teknologisen murroksen ja globaalin markkinatalouden mahdollista-
maan liikkuvuuteen, jonka myötä maapallon tila ja aika ovat tiivistyneet. Massey 
korostaa, että globaalin aika-tilan tiivistymisen myötä myös eriarvoisuus manterei-
den ja ihmisryhmien välillä on lisääntynyt. Hän muistuttaa, että vain osa maailman 
kansalaisista nauttii globalisaation eduista : yltäkylläisyydestä, vapaasta liikkumisesta 
ja riippumattomuudesta paikkaan.(Massey 2003; 2008, 17–24, 144.) Samaan globaa-
liin murrokseen osuu  ajattelussaan myös Juha  Suoranta (2011, 125) ,joka pohtii 
haastattelemiensa pakolaisten kertomusten äärellä, kuinka  "me kaikki etsimme paik-
kaa, kotia, toisten kuuluessa rikkaisiin, tervetulleisiin ja toivottujen luokkaan, toisten 
ollessa maattomia ja epätoivottuja". 
	  

	  

	  	  	  	  	   	  

 	  

Ensimmäisessä	  
koulutyöpajassa	  tutkimme	  
toistemme	  kasvojen	  
maantiedettä.	  Kuvassa	  on	  
eräsän	  valmistavanluokan	  
oppilaan	  	  pesutekniikalla	  
toteutettu	  muotokuva.	  Kuva:	  
Heli	  Mäkinen	  
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UNELMAPAIKKA	  
Karttaharjoitteen jälkeen lähdimme jalostamaan ideaa viiden vuoden päässä olevasta 
unelmapaikastamme pesutekniikkamaalauksiksi. Maalaukset tehtiin tällä kertaa pie-
nille vanerilevyille. Nuoret lähtivät oma-aloitteisesti suunnittelemaan ja toteutta-
maan maalauksia –keskittyneen ja positiivisen ilmapiirin vallitessa. Yksi nuorista 
halusi käyttää työskentelyn lähtökohtana internetistä löytämäänsä valokuvaa, muut 
tekivät maalauksen mielikuviensa pohjalta. 
 
Työpajan päätteeksi onnistuimme katsomaan maalauksia yhdessä. Osa kuvatuista 
paikoista liittyi nuorten menneisyyden paikkakokemuksiin. Osa maalauksista kuvasi 
paikkoja, joissa nuoret eivät olleet vielä käyneet. Nuorten maalaamat unelmat olivat 
kuin kenen tahansa nykynuoren unelmia. Erityistä oli kuitenkin se, että mikään niis-
tä ei kiinnittynyt Suomeen, vaan ne suuntautuivat eri maanosiin, ympäri maailmaa.  

 
Gaston Bachelardin (2003) usein siteeratun ajatuksen mukaan muistot ankkuroituvat paik-
koihin. Muistojen tapaan, myös unelmia vaikuttaa olevan helpompi muodostaa, kun ne 
kiinnittyvät, johonkin olemassa olevaan paikkaan. Työpajassa etenkin viiden vuoden pää-
hän suuntautuvia unelmia oli helppo lähestyä, sillä ne olivat jo nykyisen elämäntilanteen 
realiteeteista vapaita.  
 

 
Irakilaisen	  pojan	  maalaus	  matkasta	  hänen	  unelmapaikkaansa.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  
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SUOMI	  NUORTEN	  KARTALLA	  
Kolmannessa koulutyöpajassamme käsittelimme nuorten Suomi-kokemuksia. Aja-
tuksena oli, että nuoret tekisivät Suomen karttaa muistuttavan yhteismaalauksen, 
johon jokainen piirtäisi ja kirjoittaisi eri alueisiin liittyviä kokemuksiaan, tunteitaan, 
paikkatietämystään sekä tuntemattomiin alueisiin liittyviä olettamuksiaan. Pajaan 
osallistui viisi nuorta, luokan opettaja Tiina, Tellervo ja minä.  
Aloitimme suojaamalla lattian ja teippaamalla lakanakankaan luokan lattialle. Sen 
jälkeen kerroimme Tellervon kanssa nuorille työpajan ideasta. Esittelimme heille 
Suomen kartasta ottamani mustavalkotulosteen, jonka olin valmiiksi  ruuduttanut 
osiin. Kerroimme kuinka lakana tuli myös ensin ruuduttaa, jonka jälkeen jokainen 
valitsi yhden ruuduista ja jäljensi  malliruudussa olevat ääriviivat kankaalle. Kun 
mantereiden ja Suomen valtion ääriviivat oli hahmoteltu lyijykynällä kankaalle, nuo-
ret aloittivat varsinaisen maalaustyöskentelyn.  
 
Nuoret valitsivat mukanani olevista akryyliväreistä maalaamista varten hyvin perin-
teiset karttavärit: vaalean vihreän, vaalean sinisen ja okrankeltaisen. Maalia kului 
paljon ja toimin maalinsekoittajina, jotta nuoret saattoivat keskittyä maalaamiseen.  
Kun maalaus tuli valmiiksi jatkoimme kartan tekemistä piirtämällä ja kirjoittamalla. 
Kartalle sai kirjoittaa haluamallaan kielellä. Kartalle ilmestyi piirroksia kulkuneuvois-
ta, rakennuksista ja reiteistä. Useat nuorista kuvasivat Suomeen saapumisreittejään 
pysähdyspaikkoineen sekä rajanylityskohtineen ja päivämäärineen. Lähes jokainen 
nuorista kirjoitti kartalle jotain ryhmäkodista, Harjulinnasta. Kartalle merkittiin 
myös sellaisten kaupunkien nimiä, joihin Harjulinnassa aikaisemmin asuneet ystävät 
olivat muuttaneet ja syrjäisempiä paikkakuntia, joita kohtaan nuoret olivat epäluu-
loisia. Pohjois-Suomi jäi täysin tyhjäksi. Lopulta kirjoitin sinne nuorten yhteisen 
toteamuksen: "Täällä ei ole mitään".  Monissa kartalle kirjoitetuissa teksteissä koros-
tuivat asumisen ja sosiaalisten yhteyksien merkitykset sekä henkilökohtaiset paikka-
kokemukset. Kaupunkien nimiä lukuun ottamatta, maalaukseen ei merkitty mitään 
Suomeen liittyvää yleistietoa. 
 
Työpajan ajatuksena oli tarjota nuorille mahdollisuus sekä käsitellä että jakaa Suo-
meen liittyviä kokemuksiaan ja tunteitaan, jotka olivat nousseet monen kohdalla 
pintaan lähellä olevan muuton edessä. Teos toteutettiin myös tulevaa näyttelyä mie-
lessä pitäen.  
 
Vaikka työskentely oli aikaisempiin työpajoihin verrattuna ohjeistetumpaa ja kont-
rolloidumpaa, tuntui se monella tapaa kohtaavan nuorten sen hetkiset tarpeet. Kar-
tan maalaamista oli myös yllättävän koskettavaa seurata. Yhteisöllinen maalaaminen 
oli fyysistä ja siinä oli myös performatiivisia piirteitä. Symbolisesta näkökulmasta 
katsottuna näytti siltä, kuin nuoret olisivat maalanneet Suomea omakseen. Vaikka 
työskentely oli aikaisempiin työpajoihin verrattuna ohjeistetumpaa ja kontrol-
loidumpaa tuntui se monella tapaa myös kohtaavan nuorten tarpeet. 
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Nuoret	  tekemässä	  maalausta	  Suomen	  kartan	  pohjalta	  Siuntion	  Aleksis	  Kiven	  koulun	  
valmistavassa	  luokassa	  pidetyssä	  työpajassa.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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Yksityiskohta	  karttamaalauksesta,	  joka	  kuvasti	  nuorten	  paikkakokemuksia	  ja	  sosiaalisia	  
	  siteitä,	  joita	  he	  olivat	  jo	  ehtineet	  muodostaa	  Suomeen.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  	  

	  
RAJOISTA	  VAPAA	  MAANTIEDE	  

Kun olen jälkeenpäin palannut tarkastelemaan karttamaalaus-työpajaa, se on näyt-
täytynyt sekä lähtökohdiltaan että lopputulokseltaan hieman ristiriitaisena. Olen 
pohtinut, miten nuorten yksilölliset kokemukset Suomesta saattoivat piirtyä mallin 
pohjalta toteutetulle kartalle ja vieläpä tarkkaan jäljennettyjen ääriviivojen sisään? 
Pohdinnat lähtivät liikkeelle osittain siitä syystä, että merkintöjä oli tullut kartalle 
vähemmän kuin olimme olettaneet ja Suomen valtiolliset rajat olivat jääneet allevii-
vaavasti esiin. 
 
Pakolaisuutta tutkinut antropologi Liisa Malkki (2012, 25–48) esittää, että olettamus  
kansojen ja kulttuurien kiinnittymisestä tiettyyn maaperään liittyy kansallisvaltio-
ajatteluun. Siitä nousevat myös näkemykset, joiden mukaan yksilön identiteetti ja 
hyvinvointi ovat riippuvaisia tietystä maaperästä ja siihen juurtumisesta. Malkin 
(2012, 28) mukaan käsityksemme valtioiden rajoista, maista ja alueista seuraavat  
luonnollisena pitämäämme arkiajattelua, jota on vaikeaa nähdä ja tunnistaa. 
Malkin mukaan sama arkiajattelu  "sitoo ihmiset paikkaan ja kansan alueeseen", seu-
raten kuvaa maailmasta, joka muodostuu tietyille kansoille kuuluvista, toisistaan 
riippumattomista yksiköistä. Tapamme ymmärtää kansojen kiinnittyneisyyttä tiet-
tyyn tilaan ja maa-alueeseen on tunnistettavissa kartoista, joissa eri maat ja kansat  
esitetään erillisinä värillisinä alueina. (Malkki 2012,20 ; 28-29; 37.) Kansallismielinen 
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maantiede, jossa maailma jakautuu toisistaan erillisiin ja selvärajaisiin yksiköihin, 
perustuu myös olettamuksiin, että paikat ovat luonteeltaan rajattuja, pysyviä ja liik-
kumattomia. 

	  
PAIKKA	  SOSIAALISENA	  TILANA	  

Monet nuorten kartalle tekemistä merkinnöistä tekivät myös näkyväksi niitä eri 
paikkojen välillä risteileviä sosiaalisia yhteyksiä ja siteitä, joita nuoret olivat jo ehti-
neet rakentaa Suomeen. Se kuvasi myös sitä toimintatilaa, jonka puitteissa heidän 
paikkasuhteensa Suomessa rakentui. 
 
Maantieteilijä Doreen Massey (2003, 51; 60–63) korostaa ajattelussaan paikan sosiaa-
lisia yhteyksiä. Hän kyseenalaistaa käsitykset, jotka korostavat paikkojen rajoja, pysy-
vyyttä sekä sisäsyntyistä ainutkertaisuutta. Masseyn mukaan paikoilla ei ole sisä- tai 
ulkopuolta, eivätkä ne myöskään ole luonteeltaan pysyviä rakennelmia. Sen sijaan 
hän määrittelee paikan sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista yhteyksistä rakentu-
vaksi risteyskohdaksi, joka on muuttuva, liikkeessä olevana ja prosessuaalinen. Hän 
kyseenalaistaa tilan ja paikan vastakohtaisuutta korostavan ajattelun. Hän näkee 
myös paikan, tilan sekä yhteiskunnan käsitteet yhteen kietoutuneina. Masseyn mu-
kaan tila muodostuu erilaisista sosiaalisista suhteista rakentuvista yhteisöistä ja ko-
rostaa, että paikkaa määrittävät sekä moninaiset paikalliset että globaalit tekijät.  
 Massey (2003, 61–63) valottaa paikkojen suhteisuutta korostavaa ajatteluaan toi-
mintatilan että sosiaalisen tilan käsitteiden avulla. Toimintatilalla hän viittaa tilassa 
tapahtuvaan liikkumiseen, vaikuttamiseen ja kanssakäymiseen. Sosiaalisella tilalla 
hän taas kuvaa toimintatilassa vaikuttavia sosiaalisia suhteita, jotka rakentuvat mo-
nista eri tavoin "kurottautuneista" ja risteilevistä sosiaalisen kanssakäymisen verkos-
toista. Mittakaavoiltaan ja etäisyyksiltään vaihtelevat sosiaalisten yhteyksien verkos-
tot ovat globalisaation kiihtymisen myötä tulleet yhä "ulottuvaisemmiksi". Massey 
(2003, 53) korostaa, että tapamme määrittää paikkoja vaikuttavat käsityksiimme siitä, 
kenellä on oikeus olla tai asua tietyssä paikassa. Hän näkee pysyvyyttä korostavat 
käsitykset paikasta toisia poissulkevana sekä kansallismielistä ilmapiiriä ruokkivana 
ja huomauttaa, että paikoilla voi olla samanaikaisesti monia identiteettejä.(Massey 
2008, 27.) 
 Liisa Malkki (2012, 38) selventää, että olettamukset paikkaan kiinnittymisestä ja 
sen liikkumattomuudesta tulevat esiin juuri liikkuvien ihmisten, pakolaisuuden ja 
muuttoliikkeiden kautta. Paikkaan liittyvät kulttuuriset ja luonnollisina pitämämme 
käsitykset, joita Malkki kutsuu "asioiden kansalliseksi järjestykseksi", ovat johtaneet 
myös siihen että pakolaisuus nähdään kielteisenä ilmiönä (Malkki 2012,  28–44).  
 Malkki tuo esiin Ernst Gellnerin hyvin maalauksellisen tavan kuvata maantieteel-
lisiä ja etenkin kansallista järjestystä ilmentäviä karttoja. Gellner kuvaa, kuinka Mo-
diglianin maalaustyyliä jäljittelevä kartta rajaa maailman selkeisiin väripintoihin ja 
esittää rajat koulukarttojen tapaan näkyvinä. Sitten hän pohtii, että jos tekisimme 
kartan, joka seuraisi Kokoschkan maalaustyyliä ja tapaa kuvata maailmaa, se piirtyisi 
esiin eriväristen pisteiden sekamelskana. Kartasta ei voisi erottaa mitään selkeää ku-
viota, vaan kuva maailmasta muodostuisi enemminkin epämääräisistä sumeista ti-
loista ja vuotavista rajoista (ks. Malkki 2012, 28-29 sit. Gellner 1983).  
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Siinä missä edellisessä työpajassa muodostamamme kehojen maailmankartta auttoi 
hahmottamaan paikkojen asettautumista suhteessa toisiinsa, sekä kuvasti paikkojen 
rajatonta ja liikkuvaa luonnetta, maalaamamme versio Suomen kartasta edusti lähtö-
kohdiltaan enemmän ensimmäisenä kuvattua modiglianimaista, pysyvämpää, raja-
tumpaa ja sisäsyntyisempää käsitystä paikasta sekä toisti siten niitä samoja kansallisia 
rakenteita, joita nuoret joutuivat Suomeen saapuessaan kohtaamaan. 
 
Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (2003, 9) ihmettelevät kuinka Suomi ymmärretään 
vielä nykyäänkin liikkumattomaksi ja omien rajojen sisältä käsin määrittyväksi yksi-
köksi, vaikka tosiasiassa Suomi ja suomalaisuus määrittyvät yhä enemmän toisaalla 
olevien tekijöiden kautta.  
 Arthur Efland(1996/1998, 29) näkee ylikansallisessa liikkumisessa ja kulttuurien 
sekoittumisessa myös mahdollisuuden uudenlaiselle maantieteelle: muuttoliikkeet 
synnyttävät kulttuurisia törmäyksiä ja kriisejä, jotka ”muuttavat karttojen kasvoja”. 
Samaan viittaa myös David Heldin ja Anthony McGrewn (2005, 15–16) ajatus globa-
lisaatiosta taloudellisena, poliittisena ja sosiaalisena toimintana, joka murtaa kansal-
lisvaltioiden alueellisia rajoja sekä niiden alueellisia ja kulttuurisia  perustoja. 31  
  
Edellä esiin nostamani kriittiset näkemykset kansallisvaltioista ja paikasta auttavat 
ymmärtämään, että käyttäessäni taidetyöskentelyn lähtökohtana perinteistä, valtioi-
den rajoja korostavaa, koulukarttaa liittyy toimintaani moninaisia tasa-arvoon liitty-
viä kysymyksiä sekä olettamuksia paikasta, joista taiteen tekijänä ja kasvattajana on 
tärkeä tulla tietoiseksi. Lakanalle tekemämme karttamaalaus osoitti myös, kuinka 
helposti saatamme taiteilijoina ja taidekasvattajina tiedostamattamme toistaa sellaisia 
kulttuurisia itsestäänselvyyksiä, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta ruokkivia valta-
rakennelmia, vaikka taiteen tulisi tehdä niitä näkyviksi ja myös asettua niitä vastaan. 
Pakolaistaustaisten nuorten kanssa työskentely näytti monet arkiset olettamukset 
uudessa valossa ja loi siten perustaa vanhoillisten kansallisten käsitysten uudistami-
selle. 
 Nuoria karttaharjoite ei vaikuttanut onneksi häiritsevän, vaan he suhtautuivat 
siihen sekä työpajassa että sen jälkeenkin suurella kiinnostuksella. Työ päätyi myös 
projektimme päättäneeseen näyttelyyn, jossa sekä nuoret että yleisö jatkoivat paikko-
jen ja kokemustensa merkitsemistä siihen. On mahdotonta tietää, miten karttaharjoi-
te lopulta auttoi eri nuoria käsittelemään Suomeen liittyviä tunteitaan. Karttamaala-
uksen tärkein arvo oli ehkä siinä, että se toi esiin sellaisia kokemuksia Suomesta, 
jotka eivät välity koulukarttojen edustaman kansalliseen maantieteen kautta. Seuraa-
vassa työpajassa jatkoimme samankaltaisissa teemoissa, mutta vaihdoimme mitta-
kaavaa Suomesta Harjulinnaan. 

                                                             
31 Globalisaatiolla viitataan  maanosien ja mannerten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen 
lisääntymiseen, kasvamiseen ja kiihtymiseen sekä maailmanlaajuisten keskinäisriippuvuuksi-
en lisääntymiseen (Held & McGrew 2005, 9). Sosiaalitieteilijä Anthony MacGrewn ja politii-
kan tutkija David Heldin mukaan globalisaation ydinkysymys liittyy valtasuhteisiin ja niiden 
maantieteellisten etäisyyksien kasvuun sekä vallan jakautumiseen, jonka seuraukset eivät ole 
enää välittömiä ja näkyviä.  
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OMA	  PAIKKA	  HARJULINNASSA	  
Projektimme viimeisessä työpajassa otimme työskentelymme lähtökohdaksi Harju-
linnan, joka oli väliaikaisuudesta huolimatta nuorten koti. Työpajan tavoitteen oli 
valmistaa Harjulinnaan liittyviä tekstejä, ääntä ja valokuvia kahden viikon päässä 
olevaa näyttelyä varten. Työskentelimme aamupäivän Aleksis Kiven koululla ja jat-
koimme työpajaa Harjulinnassa ryhmäkodin muiden nuorten kanssa iltapäivällä.  
 
Aloitimme keskustelemalla tulevasta näyttelystä. Olimme vierailleet näyttelytilassa 
syksyllä, mutta tuolloin oli vaikuttanut, etteivät nuoret oikein ymmärtäneen koko 
näyttelyn ideaa tai merkitystä. Sittemmin olimme muistuttaneet nuoria näyttely-
hankkeesta lähes joka työpajassa. Vähitellen osa nuorista oli alkanut innostua näytte-
lystä ja alkanut tehdä sitä varten teoksia jopa omalla ajallaan. 
 
Kokeilin viimeisessä työpajassa digitaalisen nauhurin käyttämistä ryhmämme kanssa 
ensimmäistä kertaa. Tutustuimme nauhurin käyttöön taltioimalla ensin vapaamuo-
toisia keskusteluja. Sen jälkeen toteutimme uudestaan ensimmäisessä työpajassa 
tekemämme "käsiharjoitteen". Piirsimme käden ääriviivat paperille ja kirjoitimme 
niiden sisään tärkeänä pitämiämme asioita. Käsien sisään tuli nyt aivan uudenlaisia 
tekstejä, jotka sisälsivät myös nuorten unelmia. Piirrosten valmistuessa nuoret luki-
vat kirjoittamansa ajatukset ääneen nauhurille sekä suomeksi että äidinkielillään. 
 Nauhuri osoittautui toimivaksi ja nuoria kiinnostavaksi välineeksi. Se vaikutti 
motivoivan nuoria sekä puheen että tekstin tuottamiseen. Nuoret pitivät myös esit-
tämästäni ajatuksesta, että heidän äänensä tulisi kuulumaan näyttelytilassa.  
 
Seuraavaksi siirryimme istumaan lattialle levittämäni kankaan äärelle. Puhuimme 
ensin vapaamuotoisesti Harjulinnasta ja sinne muodostuneista paikoista, joissa nuo-
ret tavallisimmin viettivät aikaa. Puhuimme myös tulevaan muuttoon liittyvistä tun-
teista ja Harjulinnan merkityksestä nuorten elämässä. Keskustelun jälkeen pyysin 
jokaista nuorista piirtämään kankaalle yhden, Harjulinnassa tärkeäksi kokemansa 
paikan. Ehdotin, että nuoret kuvaisivat paikan taas lintuperspektiivistä käsin kuvitel-
tuna tai pohjapiirroksen tapaan.  
 
Yhteispiirustuksen tarkoitus oli toimia johdatuksena myöhemmin iltapäivällä 
toteutettavalle valokuvaustyöskentelylle. Kun piirustus tuli valmiiksi, pakkasin kou-
lulla tekemämme työt mukaani ja lähdimme ryhmäkodin autokyydillä jatkamaan 
työpajaa kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan Harjulinnaan.  
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Kun tulimme ryhmäkodille, muissa kouluissa opiskelevat nuoretkin olivat jo tulleet 
kotiin ja saattoivat osallistua valokuvaustyöpajaan. Nuoret valokuvasivat vuorotellen 
yhden Harjulinnassa tärkeäksi kokemansa paikan ja kertoivat siitä nauhalle. 
Kiertelimme ympäri vastaanottokeskusrakennusta ja sen pihapiiriä sekä 
keskustelimme yksilökohtaisesti kuvatun paikan merkityksestä nuoren elämässä. 
Oma roolini oli opastaa nuoria järjestelmäkameran käyttämisessä ja nauhoittaa 
heidän kertomuksensa. Jos nuori halusi olla myös itse valokuvassa, toimin kuvaajana 
hänen ohjeistuksensa mukaan. Eräs nuorista äänitti myös aulassa olevan 
biljardipöydän ääniä. Tallennetut äänet ja nuorten nauhalle kertomat kuvaukset 
tulivat myöhemmin osaksi Odotustila-näyttelyä.   
 
Nuoret ottivat valokuvia erilaisista arjen tiloista, joissa he viettivät vapaa-aikaa. Ku-
vista ja kuvaamisen yhteydessä käydyistä keskusteluistamme välittyi, että tärkeimpiin 
paikkoihin liittyi sekä paikallisia että globaaleja merkityksiä. Tärkeät paikat sijaitsivat 
sekä yhteisissä tiloissa, joissa nuoret saattoivat kokea kuuluvansa osaksi ryhmäko-
tiyhteisöä, että tiloissa, jotka tarjosivat mahdollisuuden rauhoittumiseen ja yksin 
olemiseen. Internet-nurkkaus ja TV-huone olivat kahden nuoren lempipaikkoja, ne 
tarjosivat yhteyden laajempaan sosiaaliseen verkostoon sekä mantereet ylittävään 
nuorisokulttuuriin. Nuoret kertoivat katsovansa internetistä oman kulttuurinsa elo-
kuvia ja päivittävänsä Facebook-sivustojaan. Moni otti kuvan liikuntasalista tai keit-
tiöstä, jotka tarjosivat toiminnallisia mahdollisuuksia odotuksen leimaaman arjen 
rakentamiseen. Muutamat nuorista kertoivat kokevansa myös Harjulinnan vanhan ja 
luonnonläheisen miljöön itselleen tärkeäksi.

Eräs	  valmistavan	  luokan	  nuorista	  piirtämässä	  pohjapiirrosta	  
tärkeimmästä	  paikastaan	  ryhmäkodissa.	  	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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Nuorten	  ottamia	  valokuvia	  tärkeistä	  paikoistaan	  väliaikaisessa	  kodissaan	  Harjulinnassa.	  	  
	  

 
 
Edvard Relph (1976) esittää, että asumisen paikat eroavat muista paikoista osallisuu-
den asteellaan. Myös Tuan (2006) kuvaa kotia paikkana, johon liittyy erityinen kiin-
tymyssuhde. Nuorten kuvauksissa Harjulinnan epäpaikkamaiset ja laitosmaiset tilat 
saivat kodinomaisia piirteitä. Moni viittasi puheessaan Harjulinnaan paikkana "joka 
on kuin koti". Nuorten kertoessa Harjulinnasta ja kuvatessa tärkeimpiä paikkojaan, 
he painottivat sosiaalisten suhteiden merkitystä paikkaan kuulumisensa perustana. 
Yksi nuorista kertoi arvostavansa sekä ryhmäkodin tarjoamia mahdollisuuksia ja 
vapautta että yhteisöä, joka oli ollut hänen tukenaan ja pitänyt hänestä huolta. Pi-
demmän aikaa Harjulinnassa asuneet nuoret osoittivat syvää kiintymystä paikkaa 
kohtaan ja olivat surullisia, että Harjulinnaa oltiin sulkemassa ja että sinne rakentu-
nut yhteisö tulisi hajoamaan.  
 
Doreen Masseyn (2003, 53) mukaan nykyihmiset tarvitsevat kokemuksia selkeärajai-
sista, tutuista ja turvallisista paikoista vastapainona alati liikkeessä olevalle maailmal-
le. Samalla hän esittää, että kun määrittelemme tilan kaikkien maailmaan ulottuvien 
keskinäissuhteiden ja yhteyksiemme summaksi, se on yhtä juurevaa ja konkreettista, 
kuin se minkä ymmärrämme paikaksi ja paikalliseksi (Massey 2008, 190–192 ). 
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Työpajaan	  osallistuneen	  nuoren	  ottama	  valokuva	  Harjulinnan	  pihapiirissä	  sijaitsevan	  
Suitian-‐linnan	  portaista	  ja	  portailta	  avautuvasta	  maisemasta,	  josta	  oli	  tullut	  hänen	  
oma	  paikkansa.	  	  

 
 
Eräs nuorista valokuvasi Harjulinnan lähipiirissä sijaitsevan 1400-luvulta periytyvän 
Suitian linnan portaikon sekä portailta avautuvan maiseman. Nuori kertoi tulevansa 
portaille kirjoittamaan ollessaan surullinen ja ikävöidessään äitiään. Hän kertoi myös 
paikan historiasta, kuulemansa pohjalta. Nuoren kuvauksessa monet sodat nähnyt 
paikka kohtasi hänen oman, toisella mantereella alkaneen elämäkertansa ja siihen 
pohjaavat kokemuksensa. Ennen paikan valokuvaamista nuori kertoi nauhalle, että 
koki paikan omakseen, koska hän saattoi tulla sinne kirjoittamaan. 

 
" [....	  ] Se on ihana paikka kun sä halut olla yksin, kun sä halut kirjottaa 
ja kaikki, se on vanha paikka  [....	  ]	  " 
 

 
 
Perinnetutkija Pihla Siim (2006, 93) korostaa, että paikan fyysinen sijainti ja olemus 
ei yksistään tee paikasta omaa, vaan kokemus kotipaikasta rakentuu paikkaan liitet-
tävien tunteiden, aistimusten sekä paikan sosiaalisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien 
kautta. Kuten nuorten valokuvien äärellä hahmottuu, paikat ovat turvapaikanhaki-
januorelle ennen kaikkea kokemuksia, joissa nuoren yksilöllinen situaatio ja hänen 
sisäinen maailmansa kohtaavat paikkojen jaettavammat ja kollektiivisemmat koke-
mukselliset piirteet.  
 
Taiteen keinoin tapahtuvan kommunikoinnin kautta nuorten Harjulinnaan liittämät 
merkitykset  tulivat näkyviksi ja jaetuiksi. Valokuvien äärellä oivalsin, että kun siirto-
laiset liittävät kansallisiin ja ainutlaatuisina pitämiimme paikkoihimme omat koke-
muksensa ja elämäkertansa, paikat muuttavat kokemuksellisesti muotoaan ja samalla 
myös niiden merkitys muuttuu.  
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YHTEISÖTAITEEN	  PAIKAT	  	  

Ryhmäkodilla jouduimme sovittamaan taidetyöskentelyn arjen keskelle. Toiminta oli 
vapaaehtoista ja osittain sen vuoksi nuorten sitouttaminen projektiin oli hyvin haas-
tavaa. Toisaalta työskentely sai lisämerkityksensä tapahtuessaan nuorten arkielämän 
keskellä ja samalla heille sekä tärkeässä että tutussa paikassa.  
 Kouluympäristö sen sijaan tarjosi taidetoiminnalle valmiit ajalliset ja tilalliset 
puitteet. Koulussa saatoimme siten työskennellä myös ryhmäkotia pitkäjänteisem-
min. Toisaalta koulussa taas työskentely oli aikataulutettua ja se tapahtui muista elä-
mänalueista erillään. Koulunkäynti oli nuorille myös pakollista. Koska halusimme 
pitää taidepajojen vapaaehtoisuudesta kiinni,  nuoret saivat, niin halutessaan, tehdä 
koulutyöpajoissa myös koulutehtäviä taidetyöskentelyn sijaan.  
 Edellisessä turvapaikanhakijanuorille ohjaamassani projektissa ryhmä oli ollut 
vaikea ja kouluyhteistyö ei ollut onnistunut yhtä hyvin. Nuoret olivat halunneet tai-
detyöskentelyn sijaan opiskella suomenkieltä tavalliseen tapaan. Siuntion ryhmän 
kanssa olin sitä vasten yllättynyt miten mutkattomasti koulun puitteissa toimiminen 
tällä kertaa sujui ja miten paljon helpompaa yhteisöllisen toiminnan luominen kou-
lun tarjoamissa rakenteissa oli verrattuna ryhmäkodin levottomaan ja muutosvoittoi-
seen arkeen. Koulussa myös suomenkieliset keskustelut olivat osa luokan 
toimintakulttuuria ja pystyimme ottamaan keskustelun osaksi taidetoimintaa. Ne 
nuoret, jotka eivät vielä osanneet kieltä riittävästi osallistuakseen keskusteluihin 
olivat silti mukana mahdollisuuksiensa mukaan oppimassa toisilta.  
	  

	  

	  

NÄYTTELY	  	  
Paikannuksia-projekti päättyi	  Suomenlinnan Galleria Augustassa järjestettyyn Odo-
tustila-näyttelyyn. Näyttely järjestettiin  helmikuussa 2014. Galleria Augusta,  
HIAP:in eli Helsinki International Artist Recidency Programin näyttelytila, sijaitsee 
vanhassa rakennuksessa Helsingin Suomenlinnan Susisaaressa. 
 Pidimme näyttelyä tärkeänä osana yhteisötaiteellista prosessiamme. Lähestyn 
näyttelyä myös  osallistavana taidemenetelmänä, joka tarjosi nuorille mahdollisuu-
den tuoda teoksiaan ja kokemuksiaan esiin. Kohtaamistaiteesta kirjoittava Tiina Pusa 
(2010,129) esittää, että ei-taiteilijataustaisten ihmisten tekemien teosten esittämisen 
julkisesti konkretisoi heidän erityisyyttään ja osaamistaan.  
 Näyttelyn toisena tavoitteena oli tehdä yksintulleiden turvapaikanhakijanuorten 
ryhmää näkyväksi uutismedialle vaihtoehtoisella tavalla. Näyttelyssä nuoret esiintyi-
vät tarinoidensa kertojina sekä aktiivisina toimijoina, joilla oli kokemustensa kautta 
ei vain saatavaa vaan myös paljon annettavaa. Näyttelyn kolmantena tavoitteena oli 
tuoda projektiamme esiin ja jakaa yleisön kanssa pieniä osia nuorten kanssa kulke-
mastamme matkasta.  
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Näyttelyyn orientoituminen alkoi lokakuussa 2013 yhteisellä retkellä Galleria Augus-
taan. Kävimme samassa yhteydessä myös kahdessa muussa galleriassa selventääk-
semme nuorille käytännössä mitä gallerialla ja näyttelyllä tarkoitimme  
 Nuorten osallistaminen näyttelyn ideoimiseen oli projektin suurimpia haasteita. 
Vastavuoroinen suunnittelutyö olisi edellyttänyt nuorilta erityistä kiinnostusta näyt-
telyä ja taidetyöskentelyä kohtaan sekä meiltä kaikilta ajatusten vaihtamisen mahdol-
listavaa kielitaitoa. Moni nuorista ei osoittanut pitävänsä näyttelyn tekemistä erityi-
sen tärkeänä ja oli tietysti selvää, ettei taidenäyttelyn tekeminen ollut heidän elämän-
sä tarvehierarkian kärjessä. 
 
Mika Hannula (2004, 107-111) esittää, että paikkasidonnaisen taiteen tekijän tulisi 
toistuvasti pohtia toimintansa tavoitteita ja syitä sekä omaa osallisuuttaan ja ase-
maansa sen tekijänä. Hannula alleviivaa, että yhteisötaiteen kohdalla on tekijöiden 
aina uudestaan, tilannekohtaisesti, hahmotettava ketkä toiminnassa ovat osallisia 
sekä miten ja miksi he ovat osallisia.  
 Turvapaikanhakijanuorten kohdalla olin Hannulan esittämien kysymysten ää-
rellä tämän tästä, vaikka toteuttamamme retket ja työpajat tuntuivat vastanneen 
nuorten tarpeisiin ja uskon heidän saaneen niistä sekä iloa että monenlaista tukea. 
Näyttelyn suhteen olin epävarmempi, enkä tiennyt kokisivatko nuoret sen lopulta 
omakseen. Monet nuorista olivat viimeisten työpajojen aikana osoittaneet innostu-
neisuutta näyttelyä kohtaan, mutta ryhmässä oli myös hiljaisia osallistujia, joiden 
kokemus jäi epäselväksi. 
 
Pidimme näyttelyn sisällöt projektin loppumetreille asti avoimena ja odotimme, että 
onnistuisimme osallistamaan nuoret näyttelyn ideoimiseen. Pidimme Tellervon 
kanssa  myös yllä sitä varasuunnitelmaa, että ripustusvaiheessa nuoret oli jo siirretty 
toisiin keskuksiin ja joutuisimme ideoimaan ja ripustamaan näyttelyn kaksin.   

Tutustumisretkellä	  Galleria	  Augustassa	  lokakuussa	  2013.	  	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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RIPUSTUSPÄIVÄN	  RIEMU	  

Kaksi nuorista ilmoitti lopulta haluavansa tulla rakentamaan näyttelyä kanssamme 
Galleria Augustaan. Ripustuspäivän aamuna tapasimme nuoret Helsingin rautatie-
asemalla  ja menimme yhdessä Suomenlinnaan. Galleriatilassa meitä odotti edellise-
nä iltana tilaan raahaamamme muodoton kasa papereita, vanerilevyjä, kankaita ja 
kasseja. Ainakin näyttelymateriaalia olisi runsaasti. Edellisellä viikolla olimme Tel-
lervon kanssa tehneet jo alustavia suunnitelmia teosten installoinnista, pohtineet 
teosnimiä sekä koonneet näyttelyyn tulevia kuvaprojisointeja ja ääniteoksia.  
Galleriassa nuoret löysivät nopeasti itselleen mielekkäät vastuualueet: toinen alkoi 
rakentaa ohjauksessani rimoista kehyspuita ja pingottamaan niihin maalauksia, toi-
nen kirjoitti teosten yhteyteen tekstejä, mietti teosnimiä sekä auttoi tilateosten ide-
oinnissa ja rakentamisessa. Nuoret tekivät omatoimisesti myös ylimääräisistä materi-
aaleista uusia teoksia suoraan tilaan. Saatoimme helposti vaihtaa ajatuksia ryhmäm-
me sisällä,  sillä toinen  nuorista puhui hyvää suomea ja toinen englantia. 
Illalla ripustus oli lähes valmis ja olimme hämmästyneitä nuorten esiin tulleista val-
miuksista ja lahjoista. Ripustuspäivä tarjosi meille kaikille kokemuksen saumatto-
masta yhteistyöstä, olimme monien mutkien ja kohtaamiemme epävarmuustekijöi-
den jälkeen saavuttaneet sen flow-tilan, jota olimme koko projektin ajan tavoitelleet. 
Onnenkyyneliäkin päivään sisältyi, sillä saimme kuulla, toisen nuorista saneen sa-
mana aamuna tiedon myönteisestä turvapaikkapäätöksestä.  
 
Näyttely muotoutui dokumentaariseksi koosteeksi projektistamme  ja muistutti ri-
pustukseltaan hyvin perinteistä yhteisnäyttelyä. Nuorten teokset levittäytyivät kah-
teen gallerian holvikaarikatoilla varustettuun tilaan. Suurin osa nuorten teoksista 
löysi paikkansa osana ripustusta. Niiden lisäksi näyttelyyn kuului nuorten kirjoitta-
mia tekstejä, kaksi valokuvaprojisointia ja kolme ääniteosta. Tilassa oli  myös sekä 
minun ja  Tellervon kirjoittamia kuvauksia projektistamme että nuorten kirjoittamia 
kuvauksia kokemuksistaan ja taustoistaan.   

Tellervo	  ja	  toinen	  
ripustukseen	  
osallistuneista	  nuorista	  
Galleria	  Augusassa	  
helmikuussa	  2012.	  
Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
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ODOTUSTILA	  -‐näyttely	  ,	  Galleria	  Augusta,	  helmikuu	  2014	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	  	  	  kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  
Näyttelyssä	  nuorten	  käsipiirrokset	  oli	  aseteltu	  matalalle	  tasolle	  lasilevyjen	  alle.	  Samassa	  
tilassa	  oli	  ripustettuna	  eri	  työpajoissa	  tehtyjä	  maalauksia.	  Näyttelytilassa	  olevista	  kaijuttimista	  
kuului	  koulutyöpajassa	  nauhoitettu	  ääniteos,	  jossa	  nuoret	  lukivat	  ääneen	  käsipiirrostensa	  
sisään	  kirjoittamiaan	  ajatuksia	  sekä	  suomeksi	  että	  omalla	  äidinkielellään:	  

	  
	  
"	  Hyvä	  ystävä	  on	  kuin	  sormet	  kädessä.	  Mun	  ystävä	  on	  sama,	  kun	  mun	  veli.	  "	  
	  

"Minä	  rakastan	  äiti	  paljon.	  Unelma	  on	  pelaa	  jalkapalloa,	  rakastan	  äiti."	  
	  
"Kaikki	  sormet	  ei	  oo	  sama,	  sun	  sormet	  ei	  oo	  sama.	  Sama	  kun	  ihminen,	  on	  
puoli	  hyvä	  ja	  puoli	  ei	  hyvä	  [	  ...]	  ma	  haluun	  olla	  hyvä	  ihminen,	  koska	  tämä	  
elämä	  ei	  oo	  kaikki	  hyvä."	  
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Nuorten	  tekemistä	  muotokuvista	  syntyi	  kaksiosainen	  installaatio,	  jolle	  annoimme	  nimen	  "Six	  
Degrees	  of	  Separation".	  Nimi	  liittyy	  globalisaatiota	  ja	  maailman	  kutistumista	  kuvaavaan	  teoriaa,	  
jonka	  mukaan	  jokainen	  ihminen	  maapallolla	  on	  kuuden	  ihmisen	  päässä	  toisistaan.	  Ensimmäinen	  
osa	  teoksesta,	  vanerille	  maalatut	  muotokuvat,	  	  ripustettiin	  seinälle	  ja	  toinen	  osa	  teoksesta,	  
paperille	  sekä	  pleksilaatikoihin	  maalatut	  muotokuvat,	  levittäytyi	  galleriatilan	  lattialle.	  
Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	  
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Kuva:	  Heli	  Mäkinen.	  Vasemmanpuoleisen	  yhteismaalauksen	  lähtökohtana	  olivat	  
muuttolinnut.	  Oikealla	  on	  installoituna	  ripustustyöryhmäämme	  kuuluneen	  tytön	  
maalauksia.	  Hän	  halusi	  näyttelyn	  yhteydessä	  kertoa	  pakolaisuuteensa	  johtaneista	  syistä	  ja	  
liitti	  teosten	  yhteyteen	  seuraavan	  tekstin:	  
	  
	  
"	  I	  come	  Finland	  to	  be	  in	  peace,	  because	  my	  country	  is	  no	  good	  for	  Tamil	  people,	  becau-‐
se	  we	  don't	  have	  rights	  in	  our	  country,	  because	  we	  are	  Tamil.	  In	  my	  country	  all	  the	  	  
people	  from	  my	  language	  group	  are	  suffering.	  No	  one	  helps	  us	  there.	  In	  the	  war,	  so	  
many	  Tamil	  people	  died.	  So	  many	  small	  children	  also.	  We	  are	  living	  like	  refugees	  in	  the	  
country,	  although	  so	  many	  years	  it	  had	  been	  our	  country."	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Koulutyöpajassa	  valmistunut	  karttamaalaus	  ripustettiin	  lopulta	  puolitettuna	  gallerian	  	  seinälle.	  
Siten	  se	  toi	  paremmin	  esiin	  nuorten	  paikkakokemuksia	  sekä	  Etelä-‐Suomeen	  keskittynyttä	  Suomi-‐
kuvaa.	  Näyttelyssä	  ryhmäkodin	  nuoret	  ja	  yleisö	  jatkoivat	  paikkakokemustensa	  merkitsemistä	  
kartalle.	  Kuvat:	  Heli	  Mäkinen	   	  
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Harjulinnan	  pohjapiirrosta	  esittävä	  maalaus	  sai	  vierelleen	  Harjulinnasta	  kirjoitetun	  tekstin	  
sekä	  ryhmäkodin	  aulan	  biljardipöydän	  luona	  äänitetyn	  ääniteoksen.Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  
	  
	  

Toinen	  näyttelyn	  kuvaprojisoinneista	  esitteli	  työpajoista	  ja	  retkiltä	  otettuja	  valokuvia.	  
Toisessa	  projisoinnissa	  oli	  nuorten	  Harjulinnasta	  ottamia	  valokuvia,	  jonka	  yhteydessä	  oli	  
myös	  äänite,	  jossa	  nuoret	  kertoivat	  tärkeistä	  paikoistaan.	  Kuva:	  Heli	  Mäkinen	  

	  
	  
NÄYTTELYPAIKKA	  OSANA	  YHTEISÖTAIDETTA	  

Lea Kantonen (2005, 50) näkee paikat, joissa yhteisötaidetta esitetään, osana yhdessä 
toteutettua taideteosta. Hän korostaa, että kun taidetta tehdään keskellä elämää, ovat 
myös taiteen tapahtumapaikat usein perinteisten taiteelle varattujen tilojen ulkopol-
lella. Silloin taide tavoittaa uusia ihmisryhmiä ja samalla ravistelee taideinstituutioi-
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den perinteisiä valta-asemia sekä käsityksiä taiteen tapahtumapaikoista, yksilötaiteili-
jan asemasta ja  asiantuntijaroolista. (Kantonen 2001,49; 16).  	  
 
Näyttelyprosessin kautta marginaalisissa tiloissa toteutettu taidetoimintamme tuli 
näkyväksi osaksi perinteisempää nykytaiteen kenttää. Näyttelypaikkaa etsiessämme 
näimme ensin julkisen tilan galleriaa kiinnostavimpana vaihtoehtona turvapaikan-
hakijanuorten näyttelylle.  Olisimme halunneet tehdä toimintaamme näkyväksi myös 
taide-eliitin ulkopuolisille yleisöille sekä toimia välittömämmässä suhteessa yhteis-
kuntaan.  
 Päädyimme nuorten teosten kanssa lopulta galleriatilaan monesta syystä. Ensin-
näkin "valkoinen kuutio" oli Tellervolle ja minulle kuvataiteentekijöinä tuttu toimin-
taympäristö. Toiseksi sovimme yhteistyöstä HIAP:in kanssa, heidän vireillään olleen 
pakolaistaiteilijoille suunnatun residenssiohjelman vuoksi, johon meidän projek-
timme kontekstiltaan linkittyi. Kolmantena halusimme tuottaa nuorille ensisijaisesti 
positiivisia osallisuuden kokemuksia, ilman uhkaa konflikteista ja torjutuksi tulemi-
sesta etenkin, kun osalla nuorista turvapaikkaprosessi oli vielä kesken. Galleria tarjosi  
mielestämme myös kauniit ja arvostavat puitteet nuorten teosten esittämiselle. Tai-
teelle omistetussa tilassa myös nuorten tekemän taiteen merkityksille herkistyminen 
ja eläytyminen oli arkiympäristöä helpompaa.  
 
Alkuperäiskansojen parissa työskennellyt Kantonen(2005, 133) on omien yhteisötai-
denäyttelyidensä kohdalla pohtinut, kuinka taiteelle epätyypillisissä paikoissa toteu-
tettu taide asettautuu galleriatilassa osaksi taiteen kenttää. Odotustila-näyttely ei si-
nänsä palauttanut taiteen kentän ulkopuolella toteutettua taidetoimintaamme osaksi 
taideinstituutiojärjestelmää, sillä olimme apurahojen turvin työskentelevinä taiteili-
joina olleet osa taideinstituutiota koko projektin ajan.  

	  

YHTEISÖTAITEEN	  TEKIJYYDESTÄ	  	  

Näyttelyn nimi, Odotustila, kuvasi meidän ohjaajien kokemusta, sitä miten tur-
vapaikkaprosessin keskellä elävien nuorten elämä oli meille näyttäytynyt sekä 
niitä puitteita, joista käsin olimme taiteen keinoin lähestyneet heidän kanssaan 
paikan kysymyksiä.  
 
Koimme näyttelyä kootessamme olevamme Tellervon kanssa fasilitaattorin kal-
taisia alkuunpanijoita. Näyttelyn varsinaisina tekijöitä ja taiteilijoita olivat nuo-
ret. Nuorten henkilöllisyyden suojaamiseksi, olimme sopineet ryhmäkodin 
kanssa, että he esiintyivät näyttelyn yhteydessä ainoastaan etunimillään. Näytte-
lytekstissä viittasimme nuoriin myös turvapaikanhakijanuorina, mikä yhtäältä 
liittyi olennaisesti näyttelyn yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja kontekstiin. Toi-
saalta toimintatapamme nosti pöydälle kysymyksen siitä miten marginaaliryh-
miin kuuluvia ryhmiä tulisi yhteisötaiteessa esittää. Turvapaikanhakijanuoreksi 
leimaaminen oli monella tapaa ongelmallista: se tavallaan marginalisoi nuoret 
eikä siten edistänyt tavoittelemaamme eri väestöryhmien välistä tasa-arvoa. 	  
Haastavien ryhmien kanssa toteutettavaan yhteisötaiteen luonteeseen kuuluu, että 
yhteinen prosessi on aina jonkinlainen kompromissi ja siten epätäydellinen. Näytte-
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lyn toteuttaminen sai minut palaamaan nuorten kanssa käydyn dialogin epäsymmet-
risiin asetelmiin. Jäin miettimään, ettei näyttelyn edustama moninaisuus myöskään 
täysin vastannut sitä moninaisuutta, josta turvapaikanhakijanuorten ryhmä muodos-
tui. Ohjaamamme toiminta seurasi länsimaalaisen taiteen perinnettä ja edusti suurel-
le osalle nuorista  täysin vierasta kulttuuria. Nuorten teokset olivat saaneet syntynsä 
ohjaamiemme taideharjoitteiden pohjalta ja työpajojen teemat olivat pitkälti meidän 
ohjaajien ideoimia. Vaikka nuoret osallistuivat taiteen tekemiseen, omasta kokemus-
horisontistaan käsin, seurasivat kaikki näyttelyyn ripustamamme teokset jollain ta-
paa ohjaamamme taidetradition esitystapoja ja kieltä.  
  Lopulta vaikutti kuitenkin siltä, että nuoret kokivat teokset omikseen ja itselleen 
tärkeiksi. Lähes kaikki ryhmäkodin nuoret pääsivät osallistumaan näyttelynavajais-
juhlaan. Juhlaan saapui myös nuorten ystäviä, ryhmäkodin henkilökuntaa ja kutsu-
vieraita. Avajaisissa kaikki nuoret  vaikuttivat onnellisilta. Heille omien töidensä 
näkeminen galleriatilassa oli selvästi erityinen osallisuuden kokemus. Nuorten hy-
myissä kiteytyi lopulta koko projektin merkitys.  

	  
MONINAISUUKSIEN	  TILA	  	  	  

Kokemukseni eri kulttuureista tulevien nuorten kanssa toteutetusta yhteisötaiteesta 
vertautuu Mika Hannulan kuvaamaan kolmanteen tilaan, joka luo samalla  ymmär-
rystä siitä, mitä aidosti monikulttuurinen yhteisötaiteen tekeminen ja eettinen toi-
miminen nykyisessä globaalissa yhteiskunnassamme voi tarkoittaa. 32 Hänen mu-
kaansa kolmas tila, eettisyys ja paikallinen kohtaavat tarinoissa, joiden pohjalta ar-
vomaailmaamme rakentuu  ja joita kerromme itsestämme sekä suhteestamme ympä-
ristöön. Hannula myös muistuttaa, ettei globaalia voi olla olemassa ilman paikallista 
ja esittää, että yksilön vastuuna on tuoda esiin erilaisia versioita siitä, mitä paikallinen 
moninaisuus missäkin paikassa voi tarkoittaa. (Hannula 2001, 17–12.) 
 
Kolmannen tilan käsite auttaa ymmärtämään ja hyväksymään, että kulttuurisiin koh-
taamisiin liittyy aina ristiriitoja ja epäsymmetrisiä asetelmia. Projektissamme 'paikka' 
tuntui nuorten välitilan kaltaista elämäntilannetta vasten välillä liukkaalta saippualta, 
johon oli vaikea tarttua. Toisaalta olimme koko ajan paikan kysymysten ytimessä ja 
loimme myös yhdenlaista versiota moninaisten globaalien yhteyksiensä varaan ra-
kentuvasta paikallisuudesta.  
	  
	  
                                                             
32 Mika Hannula (2001, 9, 110–113) on määritellyt 'kolmannen tilan' tavanomaisesta poik-
keavaksi vuorovaikutukseksi sekä eettiseksi kohtaamiseksi, jossa kaikki osapuolet ovat aktiivi-
sia osallistujia. Hannula näkee kolmannen tilan kaksijakoisen ajattelun kyseenalaistamisena ja 
asettautumisena suhteeseen itsen ja toisten kanssa sekä - että -asenteella. Kolmannessa tilassa 
kohtaamme toistensa kanssa yhtyeensopimattomia olemisen tapoja ja versioita todellisuudes-
ta, toisin sanoen elämme moninaisuuden kanssa. Kolmas tila on siten myös elämämme pe-
russääntöjen yksityiskohtaista tarkastelemista sekä demokratian periaatteiden paikallistamista 
(Hannula 2001, 118).	  
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PÄÄTELMÄT	  
 
Paikannuksia-projektissa taidetta tehtiin keskellä turvapaikkaprosessia ja vastaanot-
tokeskuksen muutoksen ja epävarmuuden leimaama elämää. Haasteena oli käsitellä 
paikkasuhdetta tilanteessa, jossa kiinnittyminen uuteen ympäristöön sekä paikal-
lisyhteisöön oli vielä heikkoa ja paikan tajua oli vaikea tavoittaa.  
 
Paikkakokemukset rakentuvat aina suhteessa elettyyn elämään. Paikannuksia-
projektiin osallistuneet nuoret elivät välitilassa, jossa paikkakokemus rakentui lei-
mallisesti suhteessa sekä tulevaan että taakse jääneisiin ihmisiin ja menneisyyden 
paikkoihin. Vaikka kaikki nuorista olivat nähneet paljon elämää, monet heistä olivat 
oikeastaan vielä lapsia ja siten erityisen haavoittuvassa asemassa. Heidän taustansa 
olivat myös hyvin yksilölliset. Toisilla menneisyyteen liittyi vaikeasti käsiteltäviä jopa 
traumaattisia kokemuksia, kun taas toiset nuoret pystyivät lähestymään muistinpaik-
kojaan välittömämmin ja jakamaan tarinoitaan myös toisten kanssa. Taidetyöskente-
lyssä oli siten aina edettävä nuorten yksilöllisiä tarpeita ja taustoja herkästi kuulostel-
len, usein vieläpä ilman yhteistä kieltä.  
 
Koska taidetyöskentelyn tavoitteena oli tukea nuorten paikkaan kiinnittymistä ja 
voimaantumista taidekasvattajan ja taiteilijan osaamiseen nojaten, oli työpajoissa 
paikkaidentiteettiä lähestyttävä aina positiivisesti rajattujen harjoitteiden ja myötä-
elämisen kautta. Tärkeäksi ohjenuoraksi nousi kohtaamisten ja keskustelujen dialo-
gisuus sekä osallistuja- ja ympäristölähtöisyys. Turvapaikanhakijanuoret osoittautui-
vat erityisen empatiakyvyn omaaviksi ihmisiksi ja siten samastuminen sekä toisiin 
että ympäristöön vaikutti olevan heille luontaista.  
 
Taide tarjosi intuitiivisia ja epäsuoria tapoja, joiden avulla pakolaistaustaiset nuoret 
saattoivat käsitellä vaikeastikin lähestyttäviä muistinpaikkojaan. Taidetyöskentelyn 
keinoin nuorten oli myös mahdollista liikkua hyvin etäällä toisistaan olevien elämä-
kerrallisten paikkojen välillä ja rakentaa siten suhdettaan sekä uuteen että tulevaan. 
Tarkasteluissani tuli havainnollisesti esille yhteisötaiteen luonne kolmantena tilana, 
joka mahdollistaa kulttuurisesti ja maantieteellisesti kaukana toisistaan rakentunei-
den maailmankuvien kohtaamisen.  
 
Luonnonympäristöt tarjosivat kulttuurisesti neutraalimpia samastumisen kohteita 
uudessa ympäristössä liikkuville nuorille. Toisaalta luonto näyttäytyi osalle nuorista 
aluksi vieraana ulottuvuutena, johon tutustuminen tapahtui parhaiten pienin askelin, 
lähimetsästä aloittaen. Sekä tieteen että taiteen menetelmät tarjosivat kosketuspinto-
ja, jotka helpottivat uuden ympäristön lähestymistä ja siihen samastumista. 
Ympäristö- ja paikkasuhteen käsitteleminen pakolaistaustaisten nuorten kanssa edel-
lytti epämukavuusalueelle menoa, rutinoituneista toimintatavoista ulos astumista 
sekä kulttuurisesti omaksumieni paikkakäsitysten uudistamista ja kyseenalaistamista. 
Kun lähestyin Paikannuksia-projektissa paikan kysymyksiä nuorten tilanteen näkö-
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kulmasta huomasin myös, että asettauduimme suhteessa paikkaan monin tavoin 
epäsymmetrisesti. Olen myös kokenut ja tottunut ajattelemaan, että tärkeä osa oman 
paikkasuhteeni perustaa on paikkojen pysyvyydessä ja yhteydessäni sukupolvien 
jatkumoon. Turvapaikanhakijanuorten kohdalla oma kokemukseni vertautuisi tilan-
teeseen, jossa perinnemaisemani ja syntysijojeni eteen olisi laitettu raja, jota en voisi 
ehkä enää koskaan ylittää.  
 
Pakolaistaustaisten nuorten kanssa työskenteleminen on avannut itselleni uusia nä-
kökulmia sekä ympäristön että paikan kokemiseen ja käsitteellistämiseen. Nuorten 
kanssa toteutettu taidetyöskentely osoitti, että paikoilla on moninaisia identiteettejä, 
ja että ne ovat tilanteellisia sekä jatkuvan muutoksen kohteena. Paikka hahmottui 
erilaisten kulttuuristen, sosiaalisten sekä maailmankuvallisten yhteyksien kohtaamis-
pisteenä, joka myös muuttuu ja liikkuu ihmisen mukana. Yhteisötaiteellisen proses-
sin kautta paikkojen kollektiiviset merkitykset muokkautuivat ja rikastuivat osoitta-
en, ettei paikkoihin liittämiämme kulttuurisia tai kansallisia kertomuksia tulisi rajata 
elämälle luonteenomaisen liikkeen ulkopuolelle.  
 
Työskentely turvapaikanhakijanuorten kanssa on myös laajentanut sekä konkretisoi-
nut käsityksiäni paikan ja paikallisuuden globaaleista, eettisistä, poliittista sekä sosi-
aalisista ulottuvuuksista. Olen alkanut nähdä globalisaation sisäiset syy- ja seuraus-
suhteet, joihin myös oma länsimaalainen elämäntapani ja hyvinvointini perustuu, 
yhtenä pakolaisuuden kaltaisten globaalien muuttoliikkeitten taustasyynä. Tulevai-
suudessa yhteys tulee vain kasvamaan ympäristöpakolaisuuden myötä.  
 
Paikassa oleminen sekä kokemus paikkaan kuulumisesta tai liittymisestä osaksi jon-
kinlaista jatkumoa, näyttäytyivät tutkimustani vasten inhimillisyyden olennaisena 
osana. Käsityksiämme paikasta määrittää yhtäältä se, miten suhtaudumme ulkoa 
tuleviin vaikutteisiin ja toisaalta se, miten hahmotamme oman paikassa olemisemme 
osana luontoa, ympäristöä ja globaalia maailmaa. Käsitykset, jotka määrittelevät pai-
kan sisäsyntyiseksi, pysyväksi ja rajatuksi tai korostavat yksilön alkuperää ja juuria, 
tarjoavat mielestäni ongelmallisen ja asetelmaltaan eriarvoistavan lähtökohdan muu-
alta muuttaneiden paikkasuhteen rakentamiselle. Ne asettavat heidät helposti ulko-
puolisen asemaan ja tilanteeseen, jossa heidän paikkansa on aina jossain toisaalla. 
Monikulttuurisessa yhteisötaiteessa paikkoja tulisikin lähestyä vakiintuneita käsityk-
siä haastaen ja pyrkiä näkökulmiin ja lähestymistapoihin, jotka ovat avoimia muualta 
tuleville vaikutteille ja muutokselle.  
 Kun paikka ja sen ainutlaatuisuus hahmotetaan moninaisten sosiaalisten yh-
teyksiemme kautta, mahdollistaa paikkaan kuuluminen myös muutoksen ja liikku-
misen. Silloin paikoilla ei ole pysyvää luonnetta eikä myöskään sisä- tai ulkopuolta. 
Tällainen ajatus tukee dialogiin ja avoimuuteen perustuvaa monikulttuurisuutta, 
jossa muualta tulevat vaikutteet muokkaavat paikkojamme ja tuovat niihin uusia 
merkityksiä. Silloin myös yhdeksi tärkeäksi paikan tajua tukevaksi tekijäksi nousevat 
kokemukset yhteisöön kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta.  
 
Projektin tarjoamien kokemusten jälkeen uskon edelleen, että myös välittömät  luon-
tokokemukset sekä taiteen mahdollistama tietoinen asettautuminen suhteessa ympä-
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ristöön ja paikkaan ovat keskeisessä roolissa ympäristöherkkyyden ja paikan tajun 
kehittymiselle.  
 
Elämme aikaa, jossa paikan taju ja paikallistunne rakentuvat myös suhteessa globali-
saatioon ja sen tuomiin ympäristöllisiin muutoksiin. Kestävän elämäntavan perustat 
ovat mahdollisesti sellaisessa yhteisöllisyydessä ja paikallisuudessa, joka on globaaleja 
yhteyksiä tiedostava ja avoin sekä sallii muutoksen ja erilaisten maailmankuvien rin-
nakkaisuuden. Ympäristön muuttuessa paikkaidentiteetillemme tärkeät pysyvyyden 
kokemukset syntyvät sekä yhteydestämme toisiimme että luonnon kiertokulkuun ja 
sen tarjoamaan syvempään aikaulottuvuuteen.  
 
 
 
 
 

 
Harjulinnan	  nuoret	  Harakan	  saaressa.	  Kuvan	  on	  ottanut	  yksi	  Siuntion	  ryhmäkodin	  nuorista.	  
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