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Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Syksy 2015

#VAINMUSEOJUTUT



Laura Porola

Taiteen maisterin opinnäyte

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma

Ohjaaja Mira Kallio-Tavin

Syksy 2015

Kannen kuva: Emilia Erfving

Taitto: Heikka Valja

 #vainmuseojutut
Tapaustutkimus Instagramista 

Suomen valokuvataiteen museon 
osallistavan yleisötyön välineenä  
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Tiivistelmä
Tutkielmassani pohdin osallistavan kulttuurin merkitystä ja digitaalisen 
osallistavuuden mahdollisuuksia museoiden yleisötyössä. Toteutin Suomen 
valokuvataiteen museossa yleisötyökokeilun, jossa Instagram-mobiil-
isovellus toimi yleisötyön toiminta-alustana. Järjestin vuonna 2013-2014 
Instagram-kävelyitä, joilla keskityttiin yhteisölliseen kännykkäkuvaamiseen. 
Kuvat julkaistiin Instagramissa yhteisen avainsanan eli hashtagin alla. 

Selvitin, miten Instagram voi toimia Suomen valokuvataiteen museon 
yleisötyön välineenä ja kuinka yleisöt kokivat museon osallistavan 
toiminnan, jossa sosiaalinen media on välineenä. Lisäksi tarkastelin, 
millaisia kuvia kierroksilla otettiin ja vaikuttiko museokontekstissa to-
teutettu osallistava Instagram-valokuvauskierros osallistujien suhteeseen 
mobiilivalokuvaukseen. Tutkimustehtävänäni oli myös pohtia miten 
museoiden yleisötyö voi toimia myös virtuaalisesti ja sitä kautta selvittää 
virtuaalisten museoiden merkityksiä ja tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. 

Kysymykset museoiden yleisötyön kehittämisestä sekä saavuttavuudesta 
ovat ajankohtaisia tämän osallistavan kulttuurin aikana, jolloin läsnäolo 
verkossa korostuu. Teoriaosuudessa pohdin museoiden yhteiskunnallisen 
merkityksen sekä yleisötyön historiaa ja sen kehitystä, sekä nykypäivän 
museotyön haasteita. Nostin esiin ongelmat taiteen aseman mahdollisesta 
horjumisesta museoiden korostaessa viihteen ja tapahtumien asemaa 
yleisötyössä, sekä tuotemerkkien muodostuessa osaksi museoiden toimint-
aa. Selvitin museoiden mahdollisuuksia olla saavutettavissa digitaalisesti, 
sekä museoiden toimintamalleja sosiaalisissa medioissa. Pohdin myös 
museoiden asiantuntija-asemaa ja sitä kuinka osallistavan kulttuurin 
aikakautena instituutioilla on oltava tilaa omien ääniensä ja asiantunti-
juuden lisäksi muille äänille ja toisenlaisille asiantuntijuuksille. Lopulta 
pohdin osallistavan kulttuurin paikkaa museoiden yleisötyössä sekä sen 
merkitystä yleisesti.



Lähestyin projektia toimintatutkimuksen metodien kautta sekä tapaus-
tutkimuksena. Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan projekti 
kehittyi sykleissä suunnittelun, toteutuksen, havainnoinnin ja reflektion 
kautta. Aineistona toimivat Instagram-kävelykokemukseni havainnot, 
osallistujien kuvat, museon Instagram-tilillä tapahtuneet aktiviteetit sekä 
kysely, jonka tein osallistujille. 

Instagramkävelyissä kaikista merkittävintä oli osallistavuus. Valo- 
kuvauskävelyt koettiin merkittävinä, koska ne olivat yhteisöllisiä: ki-
erroksilla keskusteltiin, kuvattiin yhdessä ja lähes kaikki osallistuneet 
halusivat jakaa kuvan-sa Instagramissa, jossa taas kuvista tykättiin ja 
niitä kommentoitiin. Kierroksilla otetut kuvat olivat sekä näppäilykuvien, 
että valokuvataiteen mukaisia kuvia. Osallistujat kokivat mahdollisesti 
pääsevänsä osallistumaan instituution asettaman valokuvataiteen kentän 
sisältöihin vaikka luovatkin uutta taidevalokuvakulttuuria myös ilman 
taidealan instituutioiden asettamaa kontekstia. Instagramin käyttöönotto 
vahvisti Valokuvataiteen museon profiilia aktiivisesta toimijasta sosiaal-
isten medioiden kentällä. Valokuvataiteen museo koettiin aktiivisena ja 
helposti lä-hestyttävänä kierrosten jälkeen. 

Valokuvataiteen museon kannalta merkittävää sosiaalisissa medioissa, 
kuten Instagramissa on, että se on luonut täysin uudenlaisen ilmiön 
perinteisen valokuvauksen rinnalle, mihin museon tulee reagoida. Val-
taosa kuvista nähdään nykyään näytöltä ja usein ne jaetaan välittömästi 
olemassa olevalle yleisölle. Osallistavan kulttuurin merkityksellisyys 
kasvanee tulevaisuudessa. Osallistava kulttuuri mahdollistaa yhteisöllisen 
luovan toiminnan, helpottaa sekä demokratisoi tiedon vaihtamista ja 
parhaimmillaan alentaa kynnystä luovaan ilmaisuun. Vaikka osallistava 
kulttuuri on vain yksi osa museoiden yleisötyötä ja yleisötyö vain osa 
museon tarkoitusta, on osallistavalla kulttuurilla merkittävä rooli mu-
seoiden sosiaalisten kokemusten edistäjänä. Tulevaisuudessa tämä rooli 
nykypäivän toimintakulttuurien valossa tulee entistä tärkeämmäksi
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6. Pohdintaa 78

6.1 Osallistavan ilmiön merkitys 80

7. Lähteet 84

Internetlähteet 86

Uutiset 88





9

1. JOHDANTO

Pidän taidemuseoista. Pidän taidemuseoiden kylmistä käytävistä, tarkasta 
valaistuksesta ja steriileistä nimilapuista. Nurkassa seisova näyttelyvahti 
rauhoittaa ja rajoittaa mieltäni siten, että en voi keskittyä mihinkään 
muuhun kuin taiteeseen, jota olen tullut katsomaan. Taiteeseen ja ilmas-
toinnin huminaan. Ja näin myös ymmärrän miten nämä pa ikat voivat 
tuntua muusta kaupungin elämästä irtonaisilta, etäisiltä saarekkeilta ja 
museokäynti voi tuntua myös suoritukselta. 

Museoliiton vuoden 2011 tutkimuksen mukaan suomalaisten museoiden 
kävijämäärien kasvu on pysähtynyt (Levä & Taivassalo 2011, 9). Ajatellaan, 
että on alettava ajattelemaan uusilla tavoilla, etenkin yleisöä. On mietittävä 
yksittäisiä käyttäjäkokemuksia. Tehdä kaikesta jotenkin persoonallis-
empaa. Sellaista mihin voi itse vaikuttaa. Näinä #museoselfie aikoina on 
annettava yleisölle mahdollisuus tulla sisällöntuottajiksi. Muuten museot 
jäävät pölyttyviksi varastoiksi. 

Tutkielmani keskeinen lähtökohta on Instagram-mobiilisovelluksen 
ottaminen museon yleisötyön välineeksi ja pohdinta siitä, miten sen 
käyttäminen voi muuttaa museokokemusta. Kun avaan ensimmäisen 
kerran Instagramin, sosiaalisen median, joka on luotu valokuvien jaka-
mista varten, tuntuu se todella turhalta.  En tiedä johtuuko se tuntemieni 
ammattivalokuvaajien asenteesta tätä kuvasovellusta kohtaan, vai siitä, 
että kaikki sovelluksen tarjoamat valmiit suodattimet tuntuvat ensialkuun 
vain yksinkertaisesti mauttomilta. Mutta koska kaikki 300 miljoonaa 
(Systrom 2015) käyttäjää eivät voi olla täysin vieraantuneita siitä, mikä on 
valokuvauksessa nyt ”in”, värväydyn sovelluksen vastahakoiseksi käyttä-
jäksi. Muutamien kuukausien aikana siitä tulee minulle kirvoike palata 
aikoinaan hylkäämäni valokuvausharrastukseni pariin.

Kun aloitin harjoitteluni Suomen valokuvataiteen museolla keväällä 
2013, oli Instagram vielä museolle vieras toiminta-alusta. Vakuutuin 
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muutaman kuukauden sovelluksessa roikuttuani, että Instagramin käyttö 
yleisötyössä voisi ehkä tuoda jotain uutta museon yleisötapahtumiin. 
Samalla minua myös epäilytti: valokuvasovelluksen tekijänoikeusasiat, 
epäselvät käyttöehdot, yksityisyyskysymykset ja ylipäätään mahdollisten 
Instagram-yleisötapahtumien demokraattisuus mietityttivät. Toisaalta 
Instagramissa jaetaan yli 70 miljoonaa kuvaa ja videota joka päivä (Ins-
tagram, About us 2015) joten on myös kyse valokuvakulttuurista, johon 
alan museon pitää käsitykseni mukaan reagoida jollakin tavalla.

Lopulta kehitin Suomen valokuvataiteen museon yleisötyönä toteutettavan 
Instagram-kävelyn, joita toki jo järjestettiin ympäri maailmaa valoku-
vaharrastelijaryhmien, sekä taideinstituuttien vetäminä; muun muassa 
Kööpenhaminan Statens Museum for Kunst ja Tukholman Fotografiska 
museet olivat jo toteuttaneet saman tyylisiä tapahtumia. Instagram-kävely 
on organisoitu kävelytapahtuma, jolla keskitytään kännykällä kuvaami-
seen ja kuvien julkaisualustana toimii Instagram-sovellus. Ensimmäisissä 
järjestämissäni Instagram-kävelyissä Helsingin Juhlaviikoilla kesällä 2013 
nostin teemaksi arkistokuvia pelkän mobiililaitteella kuvaamisen rinnalle, 
sillä ajattelin, että pelkkä ryhmässä kuvaaminen ei kiinnostaisi tarpeeksi 
yleisöä. Valitsin ennen kävelyä valokuvia 50- ja 60-luvun Helsingistä 
Suomen valokuvataiteen museon arkistoista. Näillä Helsinki ennen ja nyt 
Instagram-kävelyllä tutkimme näitä arkistokuvia, ja suunnistimme niiden 
perusteella Helsingin kesäisessä keskustassa. Jokaisen kohteen äärellä 
yleisö otti Instagram-kuvan arkistokuvakohteesta. Samaan aikaan kuvista 
järjestettiin Suomen valokuvataiteen museolla reaaliajassa katselmus, jossa 
tykillä heijastettiin museon seinälle arkistokuvia ja yleisön niistä ottamia 
Instagram-toisintoja. Näin museon muut vierailijat pääsivät näkemään 
kierrokselle osallistuneiden ottamia kuvia sekä arkistokuvia rinnakkain. 
Kierros sai hyvän vastaanoton. Seuraavan kerran organisoimani Helsinki 
ennen ja nyt -kävely toteutettiin Kiasman mediakasvatuspäivillä marras-
kuussa 2013 ja huhtikuussa 2014 Museot mediakasvattajina -seminaarissa. 

Lopulta Instagram-kävelyistä muodostui syksyllä 2014 osa Suomen valo-
kuvataiteen museon #Snapshot-näyttelyä. #Snapshot-näyttely pureutui 
siihen, miten uudet teknologiat ja digitalisaatio sekä mobiilivalokuvaus 
ovat vaikuttaneet valokuvauskulttuuriin. Näyttelyn yhteydessä vetämissäni 
#snapshotwalk–kävelyissä keskityttiin ainoastaan valokuvaamiseen, ja 
arkisto-osuus oli jätetty täysin pois. Tulin huomaamaan, että aikaisem-



11

mat epäröintini riittävän sisällön suhteen olivat turhia: pelkkä ryhmässä 
kuvaaminen ja kuvien jakaminen riitti.

Tässä maisterin opinnäytteessä kiinnostunut museoiden tulevaisuuden 
asemasta yhteiskunnassa ja erityisesti museoiden yleisötyöstä, digitaalisesta 
osallistavuudesta yhtenä sen toimintamallina sekä ihmisten kokemuk-
sista museoiden yleisöinä. Selvitän, miten Instagram voi toimia Suomen 
valokuvataiteen museon yleisötyön välineenä ja kuinka yleisöt kokevat 
museon osallistavan toiminnan, jossa sosiaalinen media on välineenä. 
Lisäksi tarkastelen, millaisia kuvia kierroksilla otettiin ja vaikuttaako 
museokontekstissa toteuttettu osallistava valokuvauskierros osallistujien 
suhteeseen mobiilivalokuvaukseen. Lisäksi tutkimustehtävänäni on poh-
tia miten museoiden yleisötyö voi toimia myös virtuaalisesti ja sitä kautta 
selvittää virtuaalisten museoiden merkityksiä ja tehtäviä nyt ja tulevai-
suudessa. Tutkimuskysymykset kiinnittyvät keskusteluun  museoiden 
tulevaisuudesta, niihin kohdistuvista muutospaineista ja saavuttavuudesta. 
Tutkielmassani pyrin lopulta selvittämään, voiko ryhmässä tapahtuva 
Instagram-valokuvaaminen olla museon osallistavaa toimintaa sekä pohdin 
osallistavan kulttuurin merkitystä. 

Lähestyn projektia toimintatutkimuksen metodien kautta sekä 
tapaustutkimuksena. Avaan tutkielmassani tapauskohtaisesti Insta-
gram-kävelykokemukseni: reflektoin kävelyiden kehittämistyötä, toteutusta, 
onnistumista ja vaikutuksia. Kävelyiden aikana havainnoin, miten Insta-
gram-kävelyt toimivat yleisötyön osana ja mitkä ominaisuudet projektissani 
lisäsivät mahdollisesti yleisön kiinnostavuutta osallistavuutta kohtaan. 
Havainnoin, keitä kierroksille osallistuu, ja herättävätkö ne kiinnostusta 
etenkin nuoremman yleisön parissa. Pohdin kävelyiden vaikutusta osallis-
tavuuteen Suomen valokuvataiteen museon Instagramin-tilin seuraajien 
määrän ja Instagram-kävelyjen kasvavan kuvamäärän avulla. Tutkin 
otettujen kuvien kautta sekä kyselyn avulla, vaikuttaako kuvauskonteksti 
kuvien sisältöön ja kokevatko kävelyille osallistuneet suhteensa Suomen 
valokuvataiteen museon kanssa muuttuneen kävelyiden jälkeen.
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2. TUTKIMUKSEN 
TAUSTAA

Seuraavaksi pureudun museoiden asemaan yhteiskunnassa sekä museoi-
den yleisötyön merkityksen kasvamiseen. Avaan museoiden osallistavan 
yleisötyön tärkeyttä ja toimintamalleja, ja pohdin, voiko ja pitäisikö ylei-
sön toimia tulevaisuudessa sisällöntuottajan myös museokontekstissa. 
Kirjoitan myös museoiden tulevaisuudesta ja vertailen virtuaalista ja 
fyysistä taidekokemusta. 

2.1 Museoiden merkitys yhteiskunnassa
Museon on ollut tarpeen pohtia tarkoitustaan taiteen kentän muuttu-
essa ja määrittää toimintamallejaan yhteiskunnassa koko museoiden 
historian ajan. Tällä hetkellä nopean muutoksen paine on raskaampi 
kuin koskaan. Museot ovat aikojen saatossa muuttuneet ylhäältäpäin 
toimivista instituutiosta osallistaviksi sosiaalisten ja kulttuuristen koke-
muksien tarjoajaksi. Tällä hetkellä museot yrittävät erityisesti määrittää 
suhdettaan yleisöön: konkreettisiin vierailijoihin ja potentiaalisiin uusiin 
yleisöihin ja virtuaaliseen saavuttavuuteen. Riippumatta museon koosta, 
tai alasta, museoiden kasvatuksellinen rooli on aikojen saatossa kasvanut 
merkittäväksi. (Hooper–Greenhill 2001, 2–3.)

Jotta voimme ymmärtää museoiden toiminnan nykyhetkeä, on hyvä 
katsastaa hiukan museoiden kehityksen historiaan. Museot olivat pit-
kään suljettuja instituutteja, kunnes viimeisen sadan vuoden aikana 
museoiden merkitys historiallisten objektien suojelijana on muuttunut 
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aktiivisten yleisöiden osallistavaksi ja opettavaksi toiminta-areenaksi 
(Hooper–Greenhill 2001, 67).

Taidemuseoiden historiaa voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. 
Alla oleva historiakatsaus esittää tiivistetysti viimeisen sadan vuoden 
aikana museoiden asemaa yhteiskunnassa sekä museoiden ja yleisöiden 
välistä suhdetta. Se antaa suuntaa sille, miten tämä radikaali muutos 
museoiden merkityksessä on tapahtunut.

2.1.1 Museoiden historiaa

1800-luvun alussa Ranskan vallankumouksen jälkeinen taidemuseoiden 
valistustyö, historiallisten suurkokoelmien esittäminen, määritti minkä-
lainen taide oli arvokasta. Aikalaistaide, joka usein liitettiin politiikkaan, 
päätyi yksityisten taidekeräilijöiden kokoelmiin, kunnes muutaman vuo-
sikymmen jälkeen perustettiin kantaaottavia aikalaistaiteen kokoelmia 
myös julkisin varoin. (Pettersson 2009, 19.)

Noin sata vuotta myöhemmin Futuristien manifesti Le Figaron etusivulla 
(1909) julisti museot vaarallisiksi taiteen hautausmaiksi, jotka keskittyivät 
liikaa menneeseen. Futuristien ajatus oli, että kaikki tärkeä tapahtui tässä 
hetkessä ja ainoastaan tulevaisuus oli merkittävää. Samaan aikaan useat 
taiteilijat esittivät radikaaleja ehdotuksiaan museoiden uusiksi toiminta-
malleiksi, kuten taiteilijoita museoiden johtoon. Käytiin siis keskusteluita 
asiantuntijuudesta ja siitä, miten taiteen esittämistä koskevat päätökset 
pitäisi muodostaa. (Pettersson 2009, 21–22.) 

Toisen maailmansodan jälkeen taide vapautui näköisesittämisen vaateista 
ja täten sitä ei myöskään voitu enää valjastaa kansallisten päämäärien 
palvelukseen. Tämän johdosta vapautuneet taiteilijat alkoivat esittämään 
edelleen jyrkempää instituutiokritiikkiä, joka keskittyi taiteilijan ja mu-
seon suhteeseen ja siihen, mikä on “oikeanlaista” taidetta esitettäväksi 
museoihin. (Pettersson 2009, 23–25.) Samalla museoiden tuli reagoida 
paremmin koulutetun kansan tarpeisiin ja näin museoista alkoi muodostua 
instituutiota jotka tarjosivat mahdollisuuden oppimiselle, keskustelulle 
sekä vapaa-ajan viettoon. Museoiden asema pelkästään tutkijoiden ja 
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oppineiden instituutiona alkoi muuttua koko kansan instituutioksi. 
(Lewis 2015.)

Siirryttäessä 60-luvulle, museoiden merkitystä yhteiskunnalle ei oltu vielä 
tutkittu ja museohistorian tutkimuksen puuttuessa, vetäytyivät museot 
sivuun näistä debateista. Museologia alkoi hitaasti nostaa päätään, ja vasta 
1990-luvulla käynnistyi keskustelu museoiden statuksesta yhteiskunnassa 
sekä tulevaisuudesta. (Pettersson 2009, 30.) Myös museoiden rooli yhteis-
kunnan ekonomisena toimijana alkoi muodostua kasvavan turistimäärän 
ja yhä isomman yleisön löytäessä tiensä museoihin (Lewis 2015). 

2000-luvulla museoiden käytännöistä nousi kysymyksiä fyysisestä toi-
mintaympäristöstä, objektien aitouden merkityksestä ja museoyleisöjen 
tarpeista. Tällöin Suomessakin on alettu pohtimaan pysyvyyden sekä 
elämyksellisyyden ja yhteisöllisyyden mahdollista ristiriitaa museoissa. 
Helena Sederholm on vuonna 2001 tehnyt opetusministeriölle erityisselvi-
tyksen Taiteen tulkkina taidemuseoiden erityisluonteesta, jossa hän pohtii 
museoiden tarjoamien kokemusten vahvuutta ja toisaalta viihteellistymi-
sen uhkaa.  Sederholm pitää taidekasvatusta juuri avainasemassa näihin 
kysymyksiin ja niiden vastausten löytämiseen. (Pettersson 2009, 33–36.)

Pohdintaa ja kriittistä keskustelua museoiden olemassaolosta sekä sii-
tä, mitä siellä esitetään ja kenelle, on siis käyty jo yli sadan vuoden 
ajan. Museon ja yhteiskunnan välistä suhdetta tuleekin tarkastella aina 
uudestaan ja uudestaan. Nykypäivän Suomessa museoiden tehtävänä 
on museolain mukaan kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 
saatavuuden edistäminen. Tämän tehtävän puitteissa museoiden tulee 
tallentaa ja säilyttää aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä, harjoittaa 
siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja 
julkaisutoimintaa (Museolaki 887/2005). Tärkeäksi nousee myös tämän 
saavutettavuus kaikessa museotoiminnassa. Lisäksi taidemuseot toimivat 
aktiivisina kulttuurikentän toimijoina ja vaikuttajina sekä kokemuksellisena 
taide-elämysten tuottajina, jolloin yleisötyö nousee merkittävään rooliin 
nykypäivän museoiden toiminnassa (Westergård 2009, 47). 
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2.1.2 Museon haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa

Tänä päivänä museoiden rooli on myös palveluiden tuottamisessa. Mu-
seoita arvioidaan nykyään samoilla mittareilla kuin yrityksiä: puhutaan 
“benchmarkkauksesta”, vaikuttavuudesta ja tuloksista. Usein julkisella 
rahoituksella toimivat museot ovat velvollisia esittämään suunnitelmia 
ja raportoimaan tuloksistaan julkisen hallinnon päättäjille. (Kaitavuori 
2011, 31.)

Museoiden toiminta alkaakin muistuttaa yritystoimintaa, jossa kult-
tuurilla ja taiteella nähdään olevan ekonomista arvoa. Museon rooli on 
muuttunut pelkästä kulttuurialan toimijasta myös sosiaalialan toimijaksi. 
Museoille on nykyään yritetty ohjata useita sille aikaisemmin kuulumat-
tomia tehtäviä, kuten esimerkiksi vähemmistöryhmien tai syrjäytyvien 
nuorten voimaannuttaminen, kaupungin elävöittäminen ja yhteisöjen 
rakentaminen. Tämä ei ole välttämättä huono ilmiö, mutta se ei myöskään 
saisi olla ainoa oikeutus esimerkiksi taidemuseoiden julkisen rahoituksen 
saamiselle. (Kaitavuori 2011, 31–32.) 

Suomessa suuri osa museoiden rahoituksista tulee kunnilta sekä valtiolta, 
mutta paine “business-ajatteluun” suurenee sitä mukaan kuin yksityisen 
rahoituksen osuus museoalalla kasvaa. Tämä luo tarvetta yritysyhteistyöl-
le, jota on jo muutamissa taidenäyttelyissä toteutettu. (Kaitavuori 2011, 
32.) Nykytaiteen museon Kiasma ja designyritys Marimekko toteuttivat 
yhteistyönäyttelyn Kimpassa vuonna 2014 ja aikaisemmin vuonna 2009 
suomalaisen lentoyhtiön Finnairin kanssa yhteistyönäyttelyn Pilviin 
piirretty - aasialaista nykytaidetta. Myös Suomen valokuvataiteen museo 
teki vuonna 2014 #Snapshot-näyttelyn yhteistyössä Futuricen, digitaalisia 
sisältöjä sekä mobiilisovelluksia kehittävän yrityksen kanssa. 

Nykyiset rahoitusmallit luovat paineita museoiden tulojen maksimointiin 
sekä yleisömäärän kasvattamiseen  (Kaitavuori 2010, 252). Museot haluavat 
kehittää palveluitaan julkisen ja yksityisen rahoittajien tarpeisiin vasta-
takseen: yritysyhteistyön voimin avataan museokauppoja, kahviloita, ja 
luodaan osallistavia tapahtumia. Kaikki tämä tehdään, jotta yleisömäärät 
kasvaisivat. Tällöin valloilla oleva kehityksen suunta koskee siis ennen 
kaikkea museoiden yleisötyötä. (Kaitavuori 2011, 33–36.) Erityisen tärkeää 
on panostaa yleisötyön muotoihin, jotta tämä kaikki ei tapahtuisi taiteen 
esittämisen laadun heikentymisen kustannuksella. 
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Suuntaus onkin herättänyt myös paljon kritiikkiä. Muun muassa pitkän 
uran tehnyt taidekriitikko Jerry Saltz kirjoittaa artikkelissaan How the 
Whitney might just solve the impossible problem of contemporary art 
(2015) kuinka museoiden vanhat roolit, taiteen säilyttäminen, kokoelmien 
kerääminen ja näyttelyiden järjestäminen, ovat korvattu täysin uudella 
toimintamallilla. Etenkin suuret museot kuten Metropoltan Museum of 
Art, TaTe ja MoMa keskittyvät spektaakkelimaisiin tapahtumiin, kuten 
konsertteihin, kuumimpien taiteilijanimien haalimiseen ja yleisöiden 
kasvattamiseen. Ennen kaikkea fokus on rahassa; museoteollisuuden 
ylläpitämisessä taiteen esittämisen sijaan. Saltz mainitsee, kuinka tai-
deteokset voivat olla usein laadukkaammin nähtävissä digitaalisissa 
ympäristöissä, kuin museoissa, joiden arkkitehtuuriset ratkaisut ovat 
tehty hätäpäin, uusien tapahtumatilojen, ei taiteen ehdoilla. Näyttelyitä 
rakennetaan laaduttomasti ja uudemman taide- tai viihdemaailman tähti-
nimien varaan. Museoihin tarvitaan uusimpia digitaalisia käyttöliittymiä, 
isompia tiloja, suurempia nimiä. Näitä ratkaisuja rahoitetaan museoiden 
kokoelmamyynnillä yksityiskokoelmiin, ja tämä tarkoittaa mestariteosten 
siirtymistä julkisista esityspaikoista suuren yleisön tavoittamattomiin. 
Taide ja viihde ovat yhdistyneet ja tämä on johtanut siihen, että menes-
tyvät näyttelyt liikkuvat museosta toiseen, ja kaikki haluavat ja lopulta 
toistavat samoja näyttelykokonaisuuksia. Jerry Saltzin mukaan museot 
tulevat ”selviytymään hengissä”, jos kokoelmien esittämiseen panostetaan, 
uudet teoshankinnat valitaan kokoelmalinjausta täydentävästi ja tukien, 
persoonallisuus ja omaperäisyys museon toiminnassa säilytetään, ja mikä 
tärkeintä: museon keskiössä täytyy olla taide. (Saltz 2015.)

Tulevaisuudessa taidemuseoiden moninaiset roolit taidekasvattajana, ko-
kemusten tarjoajana sekä taiteen ammatti-instituutiona vaativat erityisesti 
yleisötyön kehittämistä (Kaitavuori 2011, 36). Tämä tulisi kuitenkin tehdä 
niin, että taiteen esittäminen ja katsominen pysyisivät edelleen museon 
keskiössä.  Oletettavasti tulevaisuudessa museon yleisötyön vuorovaiku-
tuksellinen tasapainoilu akateemisen ja ei-akateemisen maailman välissä 
tuleekin korostumaan (Pettersson 2009, 36–37). 

Nyt museon keskeiset merkitykset voidaan jakaa kolmeen pääkategori-
aan. Ensinnäkin museo on tuottava yhteiskunnan osa, jonka sisällöillä 
on taloudellista arvoa. Tällöin tavoitteena on saada mahdollisimman 
monia kävijöitä sekä kasvattaa yleisöä. Toiseksi museo toimii kokemusten 
tarjoajana ja kolmanneksi taidekasvattajana ja taidealan ammatti-ins-
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tituutiona. (Kaitavuori 2011, 29.)  Koko kulttuurikenttä ja siten myös 
museot ovat jatkuvan haasteen alla: resurssit, tai niiden väheneminen, 
uudet viestinnän, vaikuttamisen ja osallistamisen kanavat luovat painetta 
muutokselle. Kulttuuritoimijoiden tulee kuitenkin pysyä ajassa mukana. 
(Teräs & Teräsvirta 2013, 9.) Erityisesti kehittämällä yleisötyön uusia 
toimintatapoja, voidaan löytää tulevaisuuden uusia yleisöjä. Ja juuri 
uusien yleisöjen aktivointi, osallistaminen ja tutustuttaminen museon 
toimintaan  on kehityksen kannalta merkitsevää. (Kaitavuori 2011, 29.)  

Museoiden yhteiskunnallisten merkityksien valossa olen pohtinut Insta-
gram-kävelyiden paikkaa museomaailmassa: miten tällaiset tuotemerkkiin 
ja sosiaaliseen mediaan tukeutuvat toimintamallit istuvat museon ylei-
sötyöhön. Olen epäröinyt museoiden mahdollista viihteellistymisen ja 
virallisesti otettavan oppimisympäristön ristiriitaa, ja sitä onko kehitys-
suunta museoiden historian valossa oikea. Halusin selvittää, voidaanko 
Instagram-kävelyillä kuitenkin myös opettaa taiteen katsomista, ja saada 
enemmän ihmisiä kiinnostumaan taiteesta. Selvitystä tehdessäni pyrin 
pysymään kriittisenä viihdyttämisen ja kaupallisuuden ongelmallisuuden 
suhteen museoiden yleisötyön tulevaisuutta tarkasteltaessa.  

2.2 Museoiden yleisötyön merkitys ja kehitys
Suomen Museoliiton vuoden 2011 museokävijä -selvityksestä ilmenee, 
että suomalaiset ovat pohjoismaiden passiivisimpia museokävijöitä 
(Levä & Taivassalo 2011, 9). Vastaukset kertovat, että suomalaiset  ovat 
usein tyytyväisiä museoiden palveluihin, mutta tämä ei kuitenkaan näy 
käyntimäärissä. Vertailin mielessäni tilannetta tukholmalaisten mu-
seokäyttäytymiseen siellä asuessani. Huomasin, että kaupungin hyvin 
brändättyyn valokuvataiteen museoon Fotografiska museet:iin usein 
jonotetaan, vaikka kyseessä ei ollut näyttelyn avajaiset tai sulkeutumassa 
oleva näyttely. Fotografiska houkutteleekin yli 500 000 kävijää vuodessa 
(Fotografiska 2015). Vertailuksi voidaan todeta, että Suomen suosituim-
massa museossa, Kiasmassa, kävi vuonna 2011 alle 200 000 kävijää 
(Levä & Taivassalo 2011, 21). Koska museokävijämäärien ero Suomen ja 
muiden pohjoismaiden välillä on lähes kaksinkertainen, ei ilmiötä voida 
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selittää vain maiden asukasmäärillä tai eri pohjoismaissa vierailevien 
matkailijoiden määrillä. Syyt ovat syvemmällä. (Levä & Taivassalo 2011, 
9.) Fotografiska museet on hyvä esimerkki siitä, kuinka museo on voinut 
luoda trendikkään ilmapiirin museokäynnin ympärille. Tuntuu, että 
sama tunnelma on vallinnut monissa muissakin Euroopan museoissa. 
Yleisöistä ei tunnu olevan pulaa.

On tarpeen tiedostaa minkälaista terminologiaa käytetään, kun puhutaan 
museoissa kävijöistä, sillä termit heijastelevat kulloistakin keskustelun 
kontekstia. Kirjoitan tekstissä paljon yleisöistä, sillä ajattelen, että se on 
neutraalein tapa nimittää museoiden palveluita käyttäviä ihmisiä. Lisäksi 
saatetaan puhua asiakkaista tai vierailijoista. Termi asiakas tuo ilmi museon 
roolin ekonomisena toimijana, vierailija asettaa yleisön museosta käsin 
ulkopuoliseksi. Kaitavuori (2010) mainitsee lisäksi termejä, joita käytetään 
englanninkielisessä keskustelussa yleisöistä puhuttaessa: osallistavasta 
kulttuurista puhuttaessa yleisöstä käytetään usein termiä museon käyttäjä 
(museum user). Yleisöistä voidaan puhua myös katselijoina (viewer), joka 
viestii passiivisesta suhteesta yleisöön. Vierailijaa (visitor) voidaan pitää 
itseään varten museoon saapuneena kulttuurin nauttijana ja kuluttajasta 
(consumer) puhutaan kun pohditaan miten yleisön jäsenet saadaan osta-
maan ja kuluttamaan museoiden tarjoamia palveluita. (Kaitavuori 2010, 
251.) Tutkielmassani vaihdan näitä termejä aina lähteideni mukaisesti ja 
itse valitsen termin yleisöt, silloin kun lähde ei toisin vaadi. 

Tässä nykypäivän yleisöpainottuneessa ajattelutavassa on myös allevii-
vattava, että yleisöjä ei ole vain yksi, vaan monta erilaista ja että nämä 
yleisöt eivät ole aina passiivisia vaan myös aktiivisia. Sellaisia, jotka omien 
taitojen ja tietojen varassa haluavat rakentaa omia merkityksiä esimerkiksi 
museokäynnille siellä nähtäville teoksille. (Hooper-Greenhill 2001,15.) 

Yksi taidemuseon perustavanlaatuisista tehtävistä: teosten säilyttäminen 
ja arkistointi, on siis muuttunut muun muassa välittömään kontaktin-
luomiseen yleisön kanssa (Kettunen 2006, 180) sekä nyt muihin yleisöä 
aktivoiviin työtapoihin. Kuten sanottu, ilman yleisöä museot olisivat 
vain taiteen säilytysrakennuksia ja tutkimuskeskittymiä. Viime vuosina 
merkitykselliseksi on noussut museoiden henkilökunnan ja yleisön vä-
linen toiminta, jonka tulisi olla yhteisesti rakentuva prosessi. (Levanto 
& Pettersson 2004, 7.) Museoiden alunperin ylhäältä alaspäin toiminut 
suora kansanvalistus ei sovi nykymaailman yhteisölliseen ja jaettuun 
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asiantuntijamalliin. Museovierailu on nykyään ennen kaikkea sosiaa-
linen tapahtuma, kokonaisuus, johon yksilö osallistuu. Viime vuosina 
on huomattu tämän kollektiivisen kokemuksen lujittuvan digitaalisen 
teknologian kautta. (Haapalainen 2004, 119.) 

Tulevaisuuden museossa kommunikointi aktiivisen yleisön kanssa on 
avain-asemassa: sen sijaan, että museo tarjoaisi vain yhden (esim. ku-
raattorin) näkökannan taidenäyttelyyn, tulee yleisölle jättää tilaa omille 
tulkinnoille sekä mahdollisuus viestiä omista ajatuksistaan. Vaikka useim-
pien museovierailijoiden voidaan katsoa aina vierailun aluksi olevan 
aktiivisia, pakottavat museot usein heidät passiiviseen rooliin. Tällöin 
omilla tiedoilla ja taidoilla ei ole käyttöä. Tämä voi synnyttää tunteen 
epävarmuudesta ja riittämättömyydestä, sekä siitä että on “väärässä pai-
kassa”. Tämän kokemuksen myötä museoista tuleen taas paikkoja joita 
vältellään. (Hooper-Greenhill 2001, 16-18.) Nykyään museot tiedostavat 
kyseisen asetelman ja nyt ajatellaan, että myös yleisön ajatukset ja koke-
mukset museoiden objekteista, kuten taideteoksista, tulee nostaa yhtä 
merkitykselliseksi osaksi teosta, kuin vaikkapa sen esteettinen sisältö. 
Muun muassa designmuseot ovat jo pitkään keränneet yleisöjen kerto-
muksia esineistä, joita heillä on esillä, ja liittäneet nämä tarinat osaksi 
näyttelyitä. Yhtälailla taideteos on “elossa” myös sitä kautta, miten se 
vastaanotetaan, eli miten sitä “käytetään”. Yleisön ajatukset, tulkinnat 
ja ymmärrykset ovat siis myös olennainen osa taideteosta. (Kaitavuori 
2010, 257.) Toinen hyvä esimerkki yleisön tiedon pohjalta rakentuvasta 
yleisötyöstä on keskusteleva kuvan katselu eli Visual Thinking Strategies 
-metodi (VTS). Tällä hetkellä metodi on otettu käyttöön useassa museossa 
maailmalla ja myös Suomen valokuvataiteen museon yleisötyössä. Visual 
Thinking Strategy metodi rakentuu keskustelun varaan, jossa keskitytään 
yleisön ajatuksiin, ideoihin ja havaintoihin teoksista. Metodia voidaan 
käyttää esimerkiksi museoiden näyttelynopastuskierroksella. Metodi pai-
nottaa kuuntelemisen merkitystä: opas kysyy jokaisen teoksen kohdalla 
yleisöltä aina samat kysymykset ja lopulta koostaa ja toistaa aina omin 
sanoin yleisöjen ilmitulleet ajatukset. (Visual Thinking Strategies 2015.) 

Kuitenkaan kaikki yhteiskunnan jäsenet eivät ole automaattisesti kiin-
nostuneita museoiden toiminnasta tai sen tarjoamista mahdollisuuksista, 
jolloin museoiden on nimenomaan oltava aktiivisia myös ottamaan 
kontaktia yleisön suuntaan (Kaitavuori 2010, 261). Hyvänä esimerkkinä 
uusien toimintatapojen löytymisestä toimii aikaisemmin mainitsemani 
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Fotografiska museet. Kuten moni muukin museo maailmalla, Fotogra-
fiska museet on aktivoitunut sosiaalisen median käytössä. Sosiaalisen 
median vaikutuksista museoiden yleisökokemuksiin ei ole vielä laajasti 
tutkimustietoa, mutta varmaa on, että tällä hetkellä useimmat meistä 
toimivat päivittäin sosiaalisessa mediassa ja seuraavat aktiivisesti muiden 
toimintaa sosiaalisessa mediassa (Kemp 2015). Puhutaan tietoyhteiskunnan 
muuttumisesta viestintäyhteiskunnaksi, jossa etenkin nuoret toimivat 
aktiivisesti mediamaailman erilaisilla areenoilla. Tämä ilmiö ei nouse 
vain teknologiasta ja uusista välineistä vaan kertoo yleisemmästäkin 
kulttuurin muutoksesta. Instituutioiden auktoriteettiaseman vähentyessä 
asiantuntijuuden yksisuuntaisuus vähenee ja tiedon sekä kokemusten 
välittäminen sosiaalisesti korostuu. (Haapalainen 2004, 116.) 

Uudenlaisen yleisötyön rakentamisessa on haasteensa. Kuten aikaisem-
min mainitsin, taidekriitikko Jerry Saltzin mukaan, taiteen tulisi pysyä 
museoiden toiminnan keskiössä (Saltz 2015). Museoiden sisältöjen ja ylei-
sötyön painotuksen onkin löydettävä tasapaino, josta kumpikin osapuoli 
hyötyy.  Yleisötyötä rakennettaessa onkin pidettävä mielessä, että museon 
ei tulisi vain tuottaa näyttelyitä tai tapahtumia, joilla on yleisön puolesta 
kysyntää. Taidenäyttelyn tulee rakentua myös taiteen sisältöjen, ei pel-
kästään yleisöjen tarpeiden pohjalta. Taide voi parhaimmillaan tarjota 
jotain yllätyksellistä ja uutta mille ei juuri sillä hetkellä yhteiskunnassa ole 
tilausta. Tällainen odottamattomuus on yksi taiteen arvoista ja etenkin 
museopedagogian kannalta tärkeä lähtökohta. (Kaitavuori 2004, 138.) 
 
Toimin tutkielmassani taidekasvattajana ja yleisötyön tekijänä museossa 
museopedagogian kentällä. Nykyään taidekasvatustoiminta on vakiin-
nuttanut asemansa myös koulun ulkopuolella ja museolehtorin työ on 
yksi vaihtoehto kuvataidekasvatuksen koulutuksen saaneelle. Museoissa 
aloitettiin työpajatoiminta 1990 -luvulla ja tällöin myös kuvataideopettajia 
on siirtynyt museolehtoreiksi vetämään ja suunnittelemaan museoiden 
opetuksellista toimintaa yleisöä varten. (Kettunen ym. 2006,183.) Mu-
seopedagogin tehtävä yleisötyössä on toimia tulkkina taidemaailman ja 
niin sanotun tavallisen yleisön välissä, tarjoten työkaluja näyttelyiden ym-
märtämiseksi. Museoiden näyttelyt tulisi rakentaa siten, että kaikenlainen 
yleisö saisi näyttelystä jotain irti ja tässä museopedagogi nousee tärkeään 
asemaan. (Kettunen 2006, 180). Englanninkielessä museoyleisön yksilöihin 
viitataankin usein myös sanalla oppija, learner. Museo käsitetään näin 
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oppimisympäristönä, jossa pitää ottaa huomioon useita erilaisia oppimi-
sen tapoja ja tavoitteita. (Kaitavuori 2010, 251–252). Erityisesti museoissa 
oppiminen sisältää faktatiedon lisäksi tunteiden ja kokemusten  kautta 
oppimista, niin yksin kuin yhteisöllisenkin kokemuksen kautta. Ja viime 
vuosina on huomattu, että nimen omaan yhteisöllinen tapahtuma on 
se, mikä museovierailuista jää parhaiten mieleen (Hopper-Greenhill 
2001, 21). Instagram-kävelyt toimivat tässä opinnäytteessä esimerkkinä 
siitä, millaista museoiden yhteisöllinen yleisötyöntoiminta voi olla tässä 
sosiaalisessa digiajassa.

2.3 Osallistava museo
Museossa osallistava toiminta on yleisötyön toimintatapa, jossa kelle 
tahansa annetaan mahdollisuus tulla mukaan museon sisältöjen ja 
toiminnan muodostamiseen ja kehittämiseen (Teräs & Teräsvirta 2013, 
17). Osallistavassa kulttuurissa fokus siirtyy itsenäisestä ilmaisusta kohti 
kollektiivista yhteistoimintaa (Jenkins 2007, 7). Kuitenkaan jälleen ker-
ran tarkoitus ei ole toteuttaa pelkästään asiakkaiden toiveita, vaan löytää 
osallistavan toiminnan kautta uusia toiminnan muotoja ja kehittää uusia 
museopalveluja. Asiakkaat voivat toimia museon toiminnan potentiaalisina 
kehittäjinä monipuolisen vuorovaikutuksen kautta museon ja asiakkaan 
välillä. Parhaimmillaan tämä voi johtaa kokonaan uusien museopalve-
luiden kehittämiseen.  (Teräs & Teräsvirta 2013, 15–17.)

Osallistavat toimintatavat luovat alustan jolla eri käyttäjät voivat toimia 
sisällöntuottajina, kuluttajina, kriitikkoina ja yhteisönä. Silloin museon 
on luovuttava siitä, että he voisivat aina taata johdonmukaista sisältöä. 
Pikemmin ne tarjoavat mahdollisuuden monimuotoiseen yhteisesti tuo-
tettuun sisältöön ja jaettuihin kokemuksiin. (Simon 2010.) 

Tällainen osallistavan museon malli on perusteltua. Museoiden sisältöjen 
voidaan katsovan olevan koko yhteisön omaisuutta, jolloin museoiden 
prosessit ja yleisöt ovat yhtälailla osa niiden sisältöä, kuin kokoelmien 
teokset. Näin kulttuuriperintöjen säilytyksestä vastuussa olevat insti-
tuutiot tulisivat olla mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä kaikissa 
toiminnoissaan.  (Kaitavuori 2010, 261.) 



22

Osallistava ilmapiiri ja kulttuuri ovat myös luoneet ideaalisia oppimisym-
päristöjä, joissa yhteys muihin on jatkuvasti auki ja näin on mahdollista 
saada välitöntä rinnakkaispalautetta ja tukea toiminnalle. Parhaimmillaan 
aktiivinen osallistaminen kannustaa omaan toimintaan sekä sisällön 
tuotantoon tehokkaammin kuin esimerkiksi koulukirjat. Toisin kuin 
kirjojen tekstit, jotka usein tarjoavat konservatiivista ja staattista tietoa, 
voivat osallistavat toimintamallit tuottaa uutta, innovatiivista ja ko-
keellista toimintaa välittömästi paikan päällä. Tällainen ihmisten oma 
sisällöntuotanto omaa valtavan määrän luovuutta voi johtaa täysin uusiin 
toimintakulttuureihin.  (Jenkins 2007, 9.)  

Osallistavan kulttuurin tavoitteet eriävät eri instituutioissa. Usein niitä 
voivat olla uusien yleisöjen houkuttelu, yleisöjen tuottaman sisällön kerää-
minen, opetuksellisten kokemusten tarjoaminen, paikallisesti rakentuvien 
näyttelyiden luominen ja keskusteluareenan tarjoaminen. Tärkeää näiden 
tavoitteiden suhteen on, että museo myös lopulta huomioi osallistavan 
toiminnan lopputuotokset. Jos museo ei ole kiinnostunut, minkälaista 
toimintaa ihmiset ovat luoneet osallistavan kulttuurin kautta, miksi vie-
railijoiden tulisi edes osallistua? (Simon 2010.)

Usein instituutiot saattavat keskittyä vain osallistavaan kulttuuriin, jonka 
tavoitteena on mahdollistaa osallistujia luomaan sisältöjä. Tämä on kui-
tenkin vain yksi tapa olla osallisena. (Simon 2010.) Kuten aikaisemmin 
mainitsin, osallistavuutta voi olla monenlaista. Nina Simon (2010) viittaa 
teoksessaan Participatory museum kirjassaan tutkimukseen (Ground-
swell: Winning in a World Transformed by Social Technologies), jossa 
ryhmitetään sosiaalisten medioiden osallistavan kulttuurin osallistujat 
kuuteen eri kategoriaan:

1. luojat (creators) (24%), jotka tuottavat sisältöä, lataavat 
videoita, kirjoittavat blogeja

2. kriitikot (37%) jotka kirjoittavat arvosteluita, arvottavat 
sisältöjä ja kommentoivat eri sosiaalisissa medioissa

3. keräilijät (collectors) (21%) jotka organisoivat linkkejä ja 
kokoavat yhteen sisältöjä henkilökohtaiseen tai julkiseen 
käyttöön
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4. liittyjät (joiners) (51%) joilla on tili sosiaalisten medioiden 
verkostoissa, kuten Facebookissa tai LinkedInssä

5. sivustakatselija (spectators) (73%) jotka lukevat blogeja, 
katsovat YouTubea, vierailevat sosiaalisten medioiden 
sivustoilla

6. passiiviset (inactives) (18%) jotka eivät vieraile sosiaalisten 
medioiden sivustoilla

Prosenttimääristä tulee yhteensä enemmän kuin 100% koska useimmat 
osallistujista voivat toimia monessa eri kategoriassa samaan aikaan (Li 
& Bernhoff 2008, sit. Simon 2010). Tutkielmassa kuvaillut Instagram-ta-
pahtumat Suomen valokuvataiteen museossa tarjoavat mahdollisuuden 
osallistujille olla missä vain näistä osallistujan rooleista. Vaikka osal-
listuvuuden määrää voidaan lähinnä tarkkailla sisällöntuottajien ja 
kriitikoiden toimintojen kautta, tulee muistaa, että taustalla voi olla myös 
useita keräilijöitä, liittyjiä ja sivustakatselijoita, jotka esimerkiksi seuraavat 
jälkeä jättämättä Suomen valokuvataiteen museon Instagram-toimintaa. 
Edellä mainitun tutkimuksen valossa tällainen näkymätön joukko on to-
dennäköisesti suurempi, kuin itse valokuvaukseen eli sisällön tuotantoon 
osallistuvat yleisöt.

Hyvä esimerkki Suomen valokuvataiteen museoon osallistavasta toimin-
nasta on PHOTOFUSS-ryhmän perustaminen. Museolle perustettiin 
keväällä 2013 PHOTOFUSS-ryhmä 16-25-vuotiaille taiteesta ja kult-
tuurista kiinnostuneille nuorille. Ryhmän tavoitteena on antaa tämän 
sukupolven luoda sisältöä museon tapahtumiin heidän kiinnostuksista 
ja lähtökohdista käsin. Museo haluaa näin houkutella vierailijoiksi nuo-
rempaa yleisöä ja samalla kehittää omia toimintamallejaan. Suomen 
valokuvataiteen museo haluaa siis aktivoida nuorempaa yleisöä. Ryhmän 
tarkoituksena on  järjestää museolla yhdessä nuorten kanssa tapahtumia, 
projekteja ja näyttelyitä. Tällöin nuoret oppivat valokuvakulttuurista ja 
museon toiminnasta ja museot taas pääsevät käsiksi nuorten kiinnostuk-
sien kohteisiin ja uudempiin toimintamalleihin. PHOTOFUSS-ryhmän 
nuoret järjestivät esimerkiksi Instagram-valokuvanäyttelyn kesällä 2014 
Helsingin keskustassa osana Suomen valokuvataiteen museon näytte-
lytoimintaa. Myös nykytaiteen museo Kiasmaan on perustettu samalla 
toimintaidealla toimiva Kultut-ryhmä, jonka nuoret otettiin mukaan 
taidemuseon sisällöntuotantoon. 
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Tällainen toimintamalli avaa vuorovaikutuksen väylän nuorten ja museon 
välille, jolloin nuorille avataan mahdollisuus luoda sisältöjä museolle, 
museoiden tarjoamien resurssien varassa. Tämän voisi katsoa vastaa-
van myös Internetissä tapahtuvaa Web 2.0 -ajattelumallia, jossa siihen 
osallistuvat käyttäjät ja yhteisö pääsevät luomaan omia sisältöjään In-
ternetiin. Samalla periaatteella toimivat sosiaaliset mediat. Open source 
-ajattelu vaikuttaa vahvasti virtuaalisissa ympäristöissä, mutta sävyttää 
myös yleisesti suhdettamme informaation hallintaan ja organisaatioihin. 
(Kaitavuori 2010, 266.)

Osallistavuuden edellytyksenä on saavutettavuus. Kun yleisöllä on mah-
dollisuus päästä museon ”käyttäjäksi” pääsee hän myös osallistumaan sen 
toimintaan ja kehitykseen. (Kaitavuori 2010, 266.) Museoiden säilyttämät 
kulttuuriperinnöt pitäisi olla kaikkien saavutettavissa. Sen sijaan, että ai-
noastaan museon ammattilaiset omaisivat asianmukaisen koulutuksen ja 
ymmärryksen toimia kokoelmien ja arkistojen äärellä, yritetään asennetta 
muuttaa yhteisöllisesti orientoituneeseen näkökantaan. Myös yleisöllä 
on oikeus saada esteetön pääsy näihin kulttuuriperintöihin, joita museot 
suojelevat. (Kaitavuori 2012, 252.) Tällöin tulee pohtia myös museoiden 
paikkasidonnaisuutta. Museot ovat julkisesti rahoitettuja julkisia tiloja, 
joiden tulisi palvella kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Voidaankin kysyä, 
miten museoiden tuottamat palvelut tällä hetkellä ottavat eri yhteiskunnan 
jäsenet huomioon ja ovat näille eri ryhmille saavutettavissa. (Kaitavuori 
2010, 253.)  

2.4 Taiteen äärellä digitaalisesti ja IRL1

Tällä hetkellä lähes jokainen meistä on Internetin päivittäinen käyttäjä 
ja lähes jokainen museo on virtuaalisen museon luomisen äärellä. Ti-
lastokeskuksen mukaan jo vuonna 2011 kolme neljästä suomalaisesta 
käyttää Internetiä päivittäin. Nuorista  (16-24- ja 25-34-vuotiaat) Internetiä 
käyttävät kaikki (Tilastokeskus 2011).. Verkkomaailma on synnyttänyt 

1   IRL = in real life (oikeassa elämässä), Internetslangi
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oman maailmansa fyysisen maailman rinnalle. Sama koskee myös mu-
seoita: museorakennuksen rinnalle muodostuu sen virtuaalinen versio. 
Jotta museo olisi ajassa kiinni oleva, helposti lähestyttävä instituutio, 
on sen tultava myös digitaalisella tasolla asiakaskuntansa luokse (Teräs 
& Teräsvirta 2013, 22). Esimerkiksi Suomen valokuvataiteen museo on 
viime vuonna avannut Internetiin kaksi avointa arkistoa, joissa yleisö voi 
tutustua arkistokuviin ja ladata niitä omaan käyttöönsä. Tällaiset digitaa-
liset kuvasarjat eivät välttämättä korvaa alkuperäisten teoksien läsnäoloa, 
mutta muuten piiloon ja koskemattomiin jäävät kokoelmateokset voidaan 
näin nostaa rajattomasti katseltavaksi, tutkittavaksi ja käytettäväksi. Vasta 
digitaalinen aika on mahdollistanut samanaikaisesti museon ainutlaatu-
isen ja aidon esineen säilyvyyden ja sen digitaalisen kopion antamisen 
yleisön loputtomaan tarkasteluun. (Haapalainen 2004, 121.) Tällaisena 
avoimen tiedon aikana asiantuntijoita, kuten museoita, kehotetaankin 
jakamaan vapaammin tietämystään. Asiantuntijuus museoilla ei siis ole 
enää historian ja arkistojen hallintaa, vaan myös tiedon välittämistä, 
tulkintojen tukemista ja mahdollistamista. (Teräs & Teräsvirta 2013, 23.) 
Verkkomaailmassa teosten, kuten kuvien esittäminen ja katselu tarjoaa 
siis myöskin tilaisuuden taidekokemukseen. Silloin olisi merkittävää 
rakentaa osallistavuutta myös digitaalisella tasolla.

Digimaailmassa teoreettisen tiedon määrä voi olla suunnaton. Mitä 
helpommin ja paremmin yleisölle  tarjotaan pääsyä tietoon, esimerkiksi 
kokoelmia koskien, sitä varmemmin kiinnostus tätä kohtaan herää. Di-
gitoidut kokoelmat verkossa sisältävätkin määrällisesti enemmän tietoa 
kuin mitä näyttelyt tai niistä tehdyt näyttelytekstit voivat koskaan tarjo-
ta. (Kaitavuori 2010, 253–254.) Laadullisesti taas museovierailu tarjoaa 
kokemuksen, jota kuvien klikkailusta tietokoneen äärellä ei saa. Näin 
digitaalinen ja fyysinen museo eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät 
toisiaan (Haapalainen 2004, 121). Museot haluavat siis edelleen painottaa 
taideteoksen näkemisen tärkeyttä luonnossa, mutta tulevaisuudessa on 
keksittävä jatkuvasti uusia, virtuaalisia keinoja taidekokemukselle, jotta 
voidaan houkutella digiajassa kasvavat nuoret myös museon kävijöiksi. 
(Westergård 2009, 54). 

Mitä tarkoittaa virtuaalimaailman “aitous” taiteen kentällä, kun puhutaan 
vaikkapa museoiden Instagram-tilillä tehdyistä kokoelmaesittelyistä? Jos 
aitoa läsnäoloa on se, että ihminen kävelee sisään museorakennukseen, jossa 
voi kiertäen katsella konkreettisia taideteoksia, onko virtuaalimaailmassa 
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tapahtuva taidekokemus ”epäaidompi”? Itse koen, että taidekokemuksen 
merkityksellisyys vahvistuu, kun pääsee alkuperäisten teosten äärelle. 
Siinä hetkessä, kun näkee konkreettisesti teoksen silmiensä edessä, on 
jotain vaikuttavaa ja sävähdyttävää. Se hetki on jotenkin enemmän, vaikka 
samaa teosta olisi katsonut tuhansia kertoja Internetin virtuaaligalleriassa 
ja vaikka virtuaalisesti todennäköisesti myös yksityiskohtiin on päässyt 
tutustumaan tarkemmin, kun kuvaa on voinut tutkia tuntikausia omassa 
rauhassa. Mutta koen, että myös virtuaalinen taidekokemus voi olla 
vaikuttava ja aito. Mielestäni Internetin todellisuus on yhtä todellista 
olemassaoloa, kuin tässä maailmassa fyysinen oleminen.

Fyysisen objektin ja sitä esittävän kuvan välisen suhteen ongelma ei ole 
uusi: René Margritte pohti sitä teoksessaan Ceci n’est pas une pipe jo melkein 
sata vuotta sitten. Mutta kuten maalaus piipusta, myös Internetissä oleva 
taideteos saattaa herättää kiinnostuksen alkuperäistä tai ”aitoa” objektia 
kohtaan. Mutta myös nämä toisinnot taiteesta ovat osa ”aitoa” kokonai-
suutta, jota voi tarkastella eri ympäristöissä ja eri välineillä. Ja lopulta 
on todettu, että tällainen virtuaalisessa todellisuudessa kosketuspinnan 
luominen taiteen maailmaan lisää halua päästä kosketuksiin taiteen 
kanssa myös tosimaailmassa. (Aurasmaa 2009, 67–69.) Tällöin kumpikin 
todellisuus hyötyy toisestaan.

Digitalisoituminen herättää tällä hetkellä jatkuvaa keskustelua mediassa 
siitä, kuinka museoiden tulisi olla avoimia tulevaisuudelle, siten että tai-
teen itseisarvon menettämistä ei tarvitsisi pelätä. YLE Puheella toimittaja 
Marjaana Toiminen keskusteli ohjelmassaan kuvataiteilija Nanna Suden, 
kaupunkitailteilja Meiju Niskalan ja ohjaaja Paavo Westerbergin kanssa 
samasta aiheesta. Keskustelussa nousi esiin ajatuksia siitä, kuinka usein 
koetaan, että taiteen institutionaalinen toiminta on jämähtänyt, vaikka 
taide itsessään on luovaa ja siten muutosta syleilevää. (YLE puhe 27.4.2015.)  
Keskustelussa mainittiin Google Art, projekti, jossa Internet-palveluita, 
sekä ohjelmistoja tuottavan Googlen luoma Google Cultural Institute 
tarjoaa yleisölle virtuaalisen gallerian, joka koostuu korkealaatuisista 
taidekuvista projektissa yhteistyössä olevien taidemuseoiden kokoelmista. 
Mukana Googlen projektissa on jo yli sata museota, muun muassa TaTe 
gallery Lontoosta ja Metropolitan Museum of Art New Yorkista. Google 
Art -palvelussa voi osallistua esimerkiksi virtuaaliselle galleriakierrokselle, 
tai päästä tutkimaan taideteosta mikroskooppisen tarkasti. Lisäksi Google 
Art:ssa voi luoda omia kokoelmiaan teoksista, ja nämä kokoelmat voi-
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daan jakaa sosiaalisissa medioissa. Google Art tarjoaa myös merkittävän 
määrän opetusaineistoa ja työpajamateriaaleja taidekokoelmiin liittyen. 
(Google 2015.) Google Art:in on sanottu tuovan ihmisille helpomman 
pääsyn taiteen äärelle. Useat taiteen tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että 
virtuaaligalleriat toimivat innoittajana pyrkiä myös konkreettisesti ja 
fyysisesti taiteen äärelle. (Google Art Project, Wikipedia 2015.)

YLE puheen keskustelussa yhdeksi kysymykseksi nousi, ovatko taidealan 
instituutiot itse kykenemättömiä muuttumaan ajan mukana, vai tarvitaanko 
usein ulkopuolelta tuleva kaupallinen tekijä, tässä tapauksessa Google, 
liikkeelle panevaksi voimaksi, jotta museot saadaan toimiviksi myös 
virtuaalisella tasolla. Tällaisen digitaalisen taidekokoelman luominen 
vaatii äärimmäisen paljon resursseja: oikeat ohjelmat, osaavat ammatti-
laiset sekä teknologiaa ja tietokantoja joiden käyttöystävällisyys kestää 
aikaa tai tarpeen mukaan on päivitettävissä aina teknologian kehityksen 
mennessä eteenpäin (Kaitavuori 2010, 254). 

Suomen valokuvataiteen museo painottaa nimensä mukaisesti valoku-
vataidetta. Jotta museo voisi säilyä yhteiskunnassa vaikuttavana tekijänä, 
on sen alleviivattava vahvuuksiaan sekä asemaansa (Teräs & Teräsvirta 
2013, 11). Täten Suomen valokuvataiteen museon toimintakulttuuriin 
kuuluu muuttuvan valokuvakulttuurin seuraaminen, kuten valokuvaso-
vellukset matkapuhelimissa, jotka ovat tuoneet täysin uudenlaisen ilmiön 
valokuvamaailmaan. Nyt valokuvaus tapahtuu usein vain yhden laitteen 
varassa: kuvat otetaan, muokataan ja julkaistaan matkapuhelimella. Tämä 
mahdollistaa jo kuvaushetkellä kuvan viimeistelyn ja välittömän kuvan 
julkaisun sosiaalisissa medioissa. Valokuvaus on nopeaa ja sen massat 
valtavia. Valokuvaus on Suomen Tilastokeskuksen (2009) mukaan yksi 
suositummista harrastuksista ja se on lisääntynyt kaikenikäisten kes-
kuudessa. Tähän ilmiöön syynä ovat digitalisoituminen, kameroiden 
halventuminen sekä kännykkäkamerat. Lisäksi valokuvausharrastuksen 
lisääntymiseen on vaikuttanut valokuvien keskeinen asema sosiaalisissa 
medioissa. (Tilastokeskus 2015.)

Näiden tietojen valossa on kännykkäkameroiden käyttö ja sosiaalisessa 
mediassa toimiminen osallistavan museon kehityksessä hyvin perusteltua. 
Silloin yleisötyötä tehdään museovierailijalle luontevista toimintamalleista 
sekä intresseistä käsin. 
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2.5 Tulevaisuuden museo – museot 
sosiaalisessa mediassa
Sosiaalinen media voidaan määrittää muun muassa verkkoviestintäym-
päristöksi, joissa erikseen olevia viestijöitä ja vastaanottajia ei ole vaan 
pääpaino vuorovaikutteisella ja käyttäjälähtöisellä sisällöntuottamisella. 
Tunnetuin ja suosituin sosiaalisen median yhteisöpalveluista on Facebook 
(Huisman 2011, 1). Facebookista on tullut myös usean instituutin mark-
kinointi- ja tiedotuskanava. Nyt rinnalle on noussut muitakin sosiaalisia 
medioita ja etenkin museot, jotka toimivat kuvataiteen kentällä, ovat otta-
neet sosiaalisista medioista myös muun muassa Instagramin käyttöönsä. 
Instagram on Facebookin omistama, älypuhelimiin ladattava sosiaalisen 
median sovellus, joka on luotu valokuvien jakamista varten. Useat museot 
ovat yrittäneet laajentaa sosiaalisessa mediassa toimintaansa, siten, että se 
osallistaisi yleisöä ja toimisi enemmän kaksisuuntaisena keskusteluaree-
nana, ei pelkästään tiedotuskanavana. Muun muassa Brooklyn Museum 
käyttää Instagramia esitelläkseen ei vain museon kokoelmia, vaan erityisesti 
henkilökuntaa ja näyttääkseen mitä tapahtuu näyttelyiden niin sanotusti 
kulissien takana, avaten näin henkilökohtaisemman ja intiimimmän 
puolen museosta myös yleisön nähtäväksi, tehden toiminnasta läpinäky-
vämpää. MoMa taas järjestää Instagram-tilillään kuva-arvoituksia. Näissä 
arvoituksissa MoMa julkaisee yksityiskohtia kokoelmateoksistaan, jolloin 
tilin seuraajat voivat kollektiivisesti arvuutella, mikä teos on kyseessä. 

Instagramin käyttö taiteen esittämisen alustana on museolle kevyt valinta, 
jossa teknologian hallinta ja kehitys on jätetty sovelluksen kehittäjälle ja 
kaupalliselle toimijalle. Pääpainotus Instagramin tai muun sosiaalisen 
median käytössä museotyössä on oletettavasti helpon ja hauskan yleisötyön 
tarjoamisessa ja näin mahdollisesti suurempien yleisömassojen löytämi-
sestä. Kyse ei ole Google Artin tapaisesta digitaalisesta taidearkistosta, 
joka tarjoaisi loputtoman määrän dataa tutkittavaksi, vaan sosiaalisen 
median kanavasta, jossa voidaan jakaa kuvia teoksista, ja kehottaa yleisöä 
osallistumaan kuvien yhteydessä tapahtuvaan keskusteluun ja jakamaan 
omia kuviaan. Kuitenkin Instagram saa ihmiset katsomaan kuvaa uudes-
taan, mikä voi olla harvinaistakin tässä aikakaudessa jossa napsimamme 
kuvatulva kasvaa ilman, että pysähdymme ottamiemme kuvien äärelle.

Usein yleisö tuntuu myös haluavan kuvata ja julkaista sosiaaliseen me-
diaan kuvan omasta museokokemuksestaan. Yleisön kannalta museoissa 
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kuvaamisessa ongelmaksi nousee usein museoissa toimiva valokuvaus-
kielto, sekä kuvien oikeuksien hallinta. Kuitenkin vaikuttaa siltä  että 
kuvauskiellon sijaan valokuvaus sallitaan tai siihen jopa kannustetaan. 
Edellä mainitut ongelmat ovat jääneet toissijaiseksi tässä tavoitettavuus- 
ja näkyvyyskampanjassa. Esimerkiksi Instagram-sovelluksen avulla 
“hetkeen tarttuminen” ja henkilökohtainen tuntu kuvien jakamiseen 
tekee museon helpommin lähestyttäväksi ja avaa näin uuden kanavan 
keskustelulle yleisön ja museon välille, sekä mahdollistaa jopa yleisön 
osallistumismahdollisuutta sisällön tuottajana. Tästä ilmiöstä kertovat 
myös esimerkiksi museoselfiet. Siinä toivossa, että museot saisivat lisää 
vierailijoita, museoiden on pitänyt taipua digitaalisuuden, ”sometuksen” 
ja yleisön edessä. Viimeaikoina onkin medoissa kirjoitettu, kuinka yksi 
museon perusjärjestyssäänöistä, kuvauskielto, on saanut poistua useissa 
museoissa (esimerkiksi HS 26.9.2014 ja HS 26.9.2014). Museoselfiestä 
on muodostunut oma leikittelevä taiteenlajinsa jolle on perustettu esi-
merkiksi nettisivusto Museum of Selfies, joissa yhdistetään taidetta sekä 
selfiekulttuuria. Selfieille on perustettu jopa oma museo Art In Island, 
joka on rakennettu omakuvien ja interaktiivisuuden ehdoilla. 

Kuvat 1 ja 2. Kuvakaappaukset Museum of Selfies ja Art in Island -Internet-sivuilta. 
http://museumofselfies.tumblr.com ja http://magazine.good.is/articles/worlds-first-
selfie-museum
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Esine tai teos ei itsessään enää riitä, vaan taiteeseen halutaan liittää oma 
kokemus ja suhde sekä sen vastaanotto. Tämä kokemus halutaan myös 
jakaa, ja   jakaminen tapahtuu usein sosiaalisessa mediassa. Nykyään 
itsensä kuvaaminen museossa ajatellaan parhaimmillaan edistävän 
museoyleisön aktiivisuutta ja henkistä sidosta museoon. Ajatellaan, että 
pelkästään museo- tai taideammattilaisten tapa ei ole ainoa oikea tapa 
luoda syvällistä suhdetta kulttuuriin, vaan nämä kevyemmätkin, viih-
teellisetkin tavat lähestyä kulttuuria voivat johdattaa yleisön syvempien 
taidekokemusten äärelle (Kaitavuori 2009, 229). Tällä tavoin mediat, kuten 
sosiaalinen media toimii alustana museovierailijoiden ja museosisältöjen 
väliselle vuorovaikutukselle. Esinekeskeisyyden rinnalle on noussut yhtä 
tärkeäksi elämyskeskeisyys. (Haapalainen 2004, 119). 

Kuvat 3 ja 4. Musiikkiartisti Beyoncé otti selfieitä häntä varten tyhjennetyssä Louvren 
taidemuseossa lokakuussa 2014. Tapaus uutisoitiin välittömästi brittiläisessä The 
Telegraph -lehdessä 13.10.2014. Kuvat Beyoncén Instagram-tili ja The Telegraph.
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Samalla Samalla kun sosiaalisten medioiden käyttö on kasvanut, myös 
medioihin liittyvät ongelmat, kuten väärinkäyttö (esim. kuvien tekijänoi-
keudet) ja kaupallistuminen ovat kasvaneet. Medioiden kaupallisuus 
on myös vaikuttanut niiden viihteellisempään sisältöön. (Rättilä 2007, 
19.) Tulee siis pohtia, mikä vaikutus on tuotemerkin, kuten Instagramin 
tuomisella museotyöhön. Onko se museotyön viihteellistämistä ja viekö 
se museolta uskottavuutta? Toisaalta, sosiaalisten medioiden tuotemerkit 
ovat ehkä jokapäiväisessä käytössä “unohtuneet”; Facebook on vain face-
book, enemmänkin määrite kuin tuotemerkki. Tuskin on enää esimerkiksi 
yhtäkään museota, jolla ei olisi käytössä Facebook -sivua. Yksittäiset ihmiset 
voivat kritisoida ja vastustaa Facebookia ideologisista syistä, mutta usein 
kaupallinen toimija ei voi tehdä niin. Markkinatalouden painostuksen 
kautta lähes jokainen museo on pakotettu olemaan mukana siinä, missä 
valtaosa ihmisistä on mukana, kuten Facebookissa (Kemp 2015). Myös 
yksittäiset taiteilijat ovat alkaneet käyttää sosiaalisia medioita edistääkseen 
uraansa. Toimittaja Olivia Fleming kirjoitti vuonna 2014 Vogue lehteen, että 
Instagram on tämän hetken tärkein ”taiteenvälittäjä”. Jutussa haastateltiin 
taiteilijoita, jotka ovat myyneet menestyneesti teoksiaan Instagamin kautta 
(muun muassa Ashley Longshore) ja mainittiin taidealantoimijoita, jotka 
käyttävät Instagramia taidevälitystyössään (kuten MoMA PS1:n johtaja 
Klaus Biesenbach). He olivat sitä mieltä, että vaikka aikaisemmin ollaan 
pelätty, että sosiaalisessa mediassa taiteen esittäminen laskee sen arvoa, 
on lopulta hyvä, että pääsy ennen niin suljettuun taidemaailmaan on 
helpottunut sovelluksen kautta. MoMA museon art advisor Lacy Davis-
son Doyle kuitenkin muistuttaa artikkelissa, että taideostosta ei kannata 
tehdä vain Instagram-kuvan perusteella ennen kuin on nähnyt teoksen 
”tunnearvon”, värit, koon, tekstuurin jne. henkilökohtaisesti. Haasteena 
sosiaalisen medioiden käytössä onkin tasapainon löytäminen teosten 
ääreen houkuttelun, viestimisen ja viihdyttämisen sekä taiteen todelliseen 
katsomiseen kannustamisen välille. (Vogue 13.5.2014) On myös otettava 
huomioon, että kyse on kehittyvästä digitaalisesta teknologiasta, jolloin 
on tiedostettava jatkuvuuden epävarmuus: kuka tietää kuinka hyvin Ins-
tagram kestää aikaa, ja miten tulevaisuudessa luodaan kuvakulttuuria tai 
halutaan jakaa omia valokuviaan. Viime vuonna kuitenkin uutistoitiin 
kuinka Instagram on kuitenkin yksi maailman suosituimmista sosiaalisista 
medioista ja Yhdysvalloissa nuorten keskuudessa ohittanut jo suosiossaan 
omistajansa Facebookin (Daily Mail 8.10.2014). 
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Ongelmista huolimatta museot haluavat viestinnällistää toimintaansa 
sosiaalisen median välineillä: tiedottaa taiteesta, kokoelmistaan ja taiteen 
parissa työskentelystä sosiaalisen median kautta. Suomen valokuvataiteen 
museolla on tällä hetkellä käytössä Facebook ja Twitter -tilit, sekä tämän 
projektin aikana luotu Instagram-tili. 

Kuitenkin tällä hetkellä tuntuu siltä, että useiden museoiden digitaalinen 
versio on ainoastaan kopio tai toisinto todellisesta «oikeasta» museosta. 
Lisäksi usein vain museoalan ammattilaisilla on oikeus digitaalisten 
museoiden kontrollointiin, muokkaukseen ja kehittämiseen. (Kaitavuori 
2010, 268). Museoilla onkin haasteena luoda myös pelkästään verkossa 
toimivia sisältöjä ja toimintaa, sellaisia, jotka eivät ole sidottuja paikkaan 
tai fyysiseen läsnäoloon, ja joissa yleisö pääse myös käyttäjänä osallistumaan 
museon toimintaan. On kehitettävä toimintoja jotka pohjaavat uusien 
teknologioiden erityislaatuun ja näin laajentaa perinteistä museovierailua 
(Haapalainen 2004, 121). Instagramin tuominen Suomen valokuvataiteen 
museon yleisötyön toiminta-alustaksi voi toimia mahdollisena tulevai-
suuden toimintatapana. 
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3. TUTKIELMAN 
LÄHTÖKOHDAT JA 
TOTEUTTAMINEN

Koska sosiaalisten medioiden käytöstä Suomen valokuvataiteen museon 
yleisötyössä ei ole aikaisempaa kokemusta, oli hyvä lähestyä pilottiprojektia 
prosessinomaisin tutkimusstrategioin. Tässä luvussa avaan tutkielmani 
tutkimusmetodeiden taustaa: laadullista tapaustutkimusta sekä tapaustut-
kimuksen strategioita. Kerron miten tutkielmani etenee, millä perusteella 
olen tehnyt tutkimuksen rajauksen ja miten sen aineisto muodostuu.

3.1. Toimintatutkimuksen tutkimusmetodi ja 
tapaustutkimuksen strategiat tutkielmani 
taustalla 
Tutkielmani pohjaa toimintatutkimuksen tutkimusmetodeihin. Toimin-
tatutkimus on pääosin laadullinen tutkimusmetodi, jonka lähtökohtana 
on tuottaa uutta tietoa ja kehittää vallalla olevia käytäntöjä tutkimalla ih-
misten toimintaa (Heikkinen 2007, 16). Kun tutkitaan ihmisten toimintaa, 
ja merkityksiä, joita ihmiset ovat antaneet tapahtumalle tai ilmiöille, on 
lähtökohtana tutkimukselle laadullisen tutkimuksen metodit. Laadullisessa 
tutkimuksessa tutkimuskohde ei ole objekti, jota tutkitaan etäältä, vaan 
tutkittava ja tutkija kuuluvat tähän samaan merkityksistä koostuvaan 
maailmaan. Tässä otetaan huomioon ihmisen erityislaatuinen merkityksiä 
luova olemassaolon muoto ja tutkijan ja tutkittavan kietoutuminen tähän 
samaan todellisuuteen. Tutkimustulokset liittyvät usein kokemuksiin 
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ja niistä ei voida tehdä määrällisiä johtopäätöksiä kadottamatta jotain 
oleellisia piirteitä sisällöstä. (Varto 2005, 13–14.) 

Taidekasvatuksen tutkimus painottaa usein ymmärtäviä tai kuvailevia 
tutkimusmenetelmiä. Tutkimustyön tavoitteena on laadullinen muutos 
jossa käytäntö muuttuu tiedoksi ja lopputulos mahdollisesti muuttaa 
käytäntöä. Tämä on peruste taidekasvatuksen ja muiden tieteenalojen 
toiminnalle: ratkaisujen löytäminen käytännön ongelmiin muuttaa laa-
dullisesti tapaa jolla suhtaudumme käytäntöön. (Varto 2001, 149–151.)

Toimintatutkimuksessa tavoitteena on vaikuttaa tutkimuskohteen 
toimintaan kehittävästi. Olen myös valinnut toimintatutkimuksen tut-
kimusmetodikseni, koska se kohdistuu erityisesti vuorovaikutukseen 
perustuvaan sosiaaliseen toimintaan. Toimintatutkimuksen sisällä ajatel-
laan, että sosiaalinen toiminta on toimintaa, joka on yhteisesti sovittua 
ja jolle on luotu yhteisiä merkityksiä. Toimintatutkimus on siis metodi 
tutkielmalle, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintamalleja ja 
sitä miten se vaikuttaa ihmisten toimintaan. Toimintatutkimukselle on 
tärkeää oman kokemuksen tarkastelu.  Kyse on usein siten oman työn 
kehittämisestä, joka tulee myös liittää laajempaan keskusteluun saman 
kentän vallitsevista toimintamalleista ja niiden kehittämisestä sekä tule-
vaisuudesta. (Heikkinen ym. 2007, 16-17.)

Lähden tutkimaan oman toimintani kautta Instagramin käyttämistä 
Suomen valokuvataiteen museon yleisötyössä: havainnoin Instagram-kä-
velyiden kehitysprojektissa omia kokemuksiani ja kuvailen tapahtumia 
ja niiden kulkua. Toimintatutkimukseen kuuluu myös spiraalimainen 
eteneminen prosessissa. Uusi toimintamalli suunnitellaan, hiotaan, ko-
keillaan ja toistetaan ja sille yritetään löytää hyvin sopivaa kehitysmallia. 
Toiminnan kautta ei niinkään yritetä luoda uutta teoreettista tietoa, vaan 
tavoitellaan tietoa, jota voi soveltaa suoraan käytännössä. (Heikkinen ym. 
2007, 19.) Instagram-kävelyiden suunnittelu ja toteutus on syntynyt toi-
mintatutkimuksen tapaisesti spiraalimaisesti, jolloin on koko ajan pyritty 
parempaan toimintamalliin. Instagram-kävelyitä, tai mitään sosiaalisiin 
medioihin perustuvia yleisötyömalleja ei oltu aikaisemmin kokeiltu Suo-
men valokuvataiteen museolla, joten jokainen kävely on tuottanut uutta 
tietoa siitä, miten kävelyn voisi seuraavalla kerralla toteuttaa paremmin.
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3.1.1. Toimintatutkimuksen osallistuva tutkija ja eri 
suuntaukset

Tutkielmani asetelmaa voi luonnehtia osallistuvaksi, jolloin pyrin löytämään 
vastauksia tutkimuskysymyksiin konkretian ja käytännönläheisyyden 
kautta. Osallistuva tutkija näkee tutkimustyön osallistavana toimintana, 
jonka kautta pyritään ymmärtämään maailmaa ja itsemme syvemmin. 
(Varto 2005, 17) Toimintatutkimuksellisessa metodissa tutkija toimii 
aktiivisena osallistujana prosessissa, ei objektiivisena sivustaseuraajana. 
Tutkija käynnistää muutoksen ja rohkaisee esimerkiksi yhteisöä aktiivisesti 
löytämään uusia mahdollisuuksia kokeiluidensa kautta. Tutkimusaineistoa 
käsitellään siis sisältä päin ja välitön kokemus on osana aineistoa. Tut-
kija kehittää ymmärrystään omien havaintojen kautta prosessin aikana. 
Tätä hiljalleen tapahtuvan kehittämisen ja tulkinnan prosessia kutsutaan 
hermeneuttiseksi kehäksi ja näin tapaustutkimus muodostaa monesti 
hermeneuttisen prosessin. (Heikkinen ym. 2007, 20.)

Toimintatutkimuksen katsotaan usein olevan myös osallistavaa tutkimus-
ta, jolla on yhteiskunnallisia ja sosiaalisia tehtäviä. Toimintatutkimuksen 
piirissä ajatellaan, että ihmisten, muidenkin kuin ammattitutkijoiden, tulisi 
osallistua tutkimukseen. Tutkimus muodostuu käytännön dialogin kautta 
tutkijan ja toimijoiden välillä ja siinä pyritään edistämään osapuolten 
välistä vuorovaikutusta. Osallistavuus voi olla myös yhteiskunnallista tai 
poliittista vaikuttamista kuten kriittinen toimintatutkimus. (Heikkinen 
2007, 32–33) 

Toimintatukimuksen tutkimusmalliin sisältyykin useita eri suuntauksia, 
ja usein yhdessä tutkimuksessa voi olla piirteitä useista eri tutkimisen 
suuntauksista. Oman tutkimuksen suuntauksen tarkka määrittäminen 
on makuasia tai käytännöllisyyskysymys. Tutkimussuuntaukset voivat 
toimia kuitenkin työkaluina, kun rakentaa omaa tutkimussuunnitelmaa. 
(Heikkinen ym. 2007, 39–40.) 

Tässä tutkielmassa on piirteitä kriittisestä toimintatutkimuksesta. Kriitti-
sessä toimintatutkimuksessa pyritään luomaan vaihtoehtoja yhteiskunnan 
markkinavoimien muokkaamiin toimintoihin. Kriittisessä teoriassa py-
ritään vapauttamaan tiedonhallinta ja painotetaan ihmisiä käyttämään 
omaa ajatteluaan. Kriittinen toimintatutkimus painottaa tiedonintressien 
teorioita ja sitä kautta toiminnan kehittämisen tavoitteita. Toimintatut-
kimuksen tiedonintressit ovat usein sekoitusta teknisestä, praktisesta ja 
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kriittis-emansipatorisesta tiedonintressiteorioista. Tekninen tiedonintressi 
painottaa ulkopuolisen tutkijan roolia, objektiivisuutta sekä tehokkaan 
toimintamallin luomista. Praktisessa mallissa tutkija osallistuu sekä reflektoi 
toimintaansa ja pyrkii tutkittavan asian kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. 
Kriittis-emansipatorisessa suuntauksessa halutaan perustavanlaatuisesti 
muuttaa jotain yhteiskunnassa, toiminnasta ja tutkimuksesta saattaa 
tulla poliittista toimintaa ja tutkija on tapahtumissa keskeisessä roolis-
sa  (Heikkinen ym. 2007, 40–47.) Katson, että tutkielmani seuraa sekä 
praktisen että kriittis-emansipatorisen tiedonintressien teorioita: pyrin 
luomaan uudenlaista tietoisuutta museoiden yleisötöiden malleista ja myös 
samalla käynnistää muutosta ja tarjota vaihtoehtoja selvinä pidettyjen 
ajatusmalleille, kuten ylhäältä alaspäin suuntaavaan sisällöntuotantoon. 
En kuitenkaan nosta tutkielmani kysymyksiä markkinataloudelliselle 
tasolle, vaikkakin lähes aina museon yleisötyön tavoitteet ovat museon 
yleisömäärien nostamisessa. Sosiaalisten medioiden mukaan ottaminen 
yleisötyöhön on Suomen valokuvataiteen museolle uusi toimintamalli. 
Tällä haluan tarjota uudenlaisen vaihtoehdon aikaisemmille ajatusmal-
leille yleisötyötä koskien.

3.1.2 Laadullinen tutkimus selittää yksittäisten ihmisten 
toimintaa

Toimintatutkimuksen aineistoa, joka käsittelee ihmisen toimintaa, ei voida 
pelkästään selittää vain syy-seuraus-suhteina, vaan toimintaa voidaan ym-
märtää useiden eri tarkoitusperien kuten erilaisten päämäärien ja motiivien 
kautta. Onkin muistettava, että ihmisen olemus ei ole millään muotoa 
muuttumaton, vaikkakin sellainen ajatus saattaa vallita länsimaalaisessa 
ajattelutavassa ja näin myös länsimaalaisissa tieteellisessä ihmiskuvissa. 
Tällainen ääneen lausumaton oletus ihmisen muuttumattomuudesta, tai 
tietynlaisesta ihmiskäsityksestä voi vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen 
vääristävästi jos sitä ei tiedosteta. Vaikka usein tutkimusten tavoitteena 
on tuottaa yleistettävää tietoa ja ymmärrystä tutkittavista asioista, tulee 
tulosten yleistettävyyteen suhtautua aina kriittisesti. Lopulta yksilöllisiä 
ihmisiä ja heidän käyttäytymistään ei voi koskaan sovittaa täysin tilas-
toiden ja normien raameihin. (Varto 2005, 130–132.)    
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Taidekasvatuksen käytännöissä merkittäväksi nousee elämismaailman 
käsite, joka tarkoittaa kaikkea sitä maailmaa jossa olemme. Tällä elämis-
maailman käsitteellä halutaan korostaa, että emme ole irrallisia niistä 
ilmiöistä ja asioista, joita päivittäin kohtaamme, vaan ne tulevat aina osaksi 
elämismaailmaamme. Kaikki liittyvät kaikkeen. Siten taidekasvatuksen 
käytännöt liittyvät aina myös niihin merkityksiin joita tekijällä on, jolloin 
taidekasvatuksen käytäntöjä ei voi irrottaa omaksi itsenäiseksi ”saarekseen” 
muusta ympäristöstään. Taidekasvatuksen tutkimuksessa oleellinen ky-
symys onkin ”kenen toimintana taidekasvatusta tehdään?”  (Varto 2001, 
151–153.) Tässä tutkielmassa on siis oleellista tiedostaa, että vaikka minulla 
yleisötyöntekijänä on tietyt ennakko-odotukset Instagram-kävelyiden 
kulusta ja tuloksista, ei koskaan voi ennustaa miten osallistujat, ympäristö 
ja aika vaikuttavat juuri sillä hetkellä kehittämääni toimintaani tai samaan 
toimintaa tulevaisuudessa.

Taidekasvatuksen alalla ihmiskäsitys ei ole yksinkertaisesti ja selkeästi seli-
tettävissä. Taidekasvatuksen tutkimuksessa painotetaankin yksilökohtaisia 
ratkaisuja ja tapauskohtaisuutta. (Varto 2001, 142–144.) Taidekasvatuksen 
tutkimuksen keskeinen kysymys ihmiskäsitystä pohtiessa onkin ihmisen 
itselähtöisyys ja itsenäisyys sekä mikä on ihmisen ja yksilön välinen suh-
de taidekasvatuksessa. Ihminen on aina yleiskäsite, ja tätä ”ihmistä” ei 
kohtaa todellisessa elämässä. Useaa tutkimusta kuitenkin ohjaa tällainen 
standardoitu ihmiskäsitys ja normitettu sosiaalinen todellisuus. (Varto 
2001, 156–157.) Tässä tapauksessa tuleekin siis myös tiedostaa se Insta-
gram-kävelyille osallistuneiden rajattu joukko, jonka perusteella ei voida 
vetää johtopäätöksiä suurempien massojen toimintojen yleistämiseksi. 
Yksittäiset ihmiset, osallistujat, eivät voi lopulta edustaa koko museoylei-
söä, vaan toimivat ainoastaan esimerkkinä omasta toiminnastaan. Myös 
digitaaliset työpajat Suomen valokuvataiteen museossa kertovat vain 
juuri tämän museon toimintamalli-kokeiluista Suomessa Helsingissä, 
jolloin toimintamallin tuloksia ei voida sellaisenaan verrata jonkin toisen 
museon toimintaan.

Taidekasvatustyön taustalla on usein ideologia, jonka mukaan ajatellaan, 
että taidekasvatus on itsessään arvokasta. Tämä on usein ääneen lausumaton 
käsitys, joka tulisi myös tiedostaa ja avata taidekasvatuksen tutkimusta 
tehdessä. (Varto, 2001, 145.) On kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka 
paljon omat ideaalit tai ylhäältäpäin tulevat ideologiat näkyvät tutkimuk-
sessa (Varto 2001, 154). Olen rakentanut tutkielmaani sille käsitykselle, 
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että kaikkien tulisi saada mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua museoiden 
tarjoamiin sisältöihin. Kirjoitan läpinäkyvyyden sekä saavutettavuuden 
arvokkuudesta, joihin vaikuttaa juuri oma taidekasvatustyön arvostus.

3.2 Syklien kautta uutta tietoa
Toimintatutkimuksen tavoitteena on aina luoda jonkinlaista muutosta. 
Toimintatutkimuksen ja kenttäteorian yksi tärkeimmistä kehittäjistä, 
saksalais-amerikkalainen sosiaalipsykologi Kurt Lewin (1890-1947) 
sanoi “Jos haluat ymmärtää jotain, yritä muuttaa sitä.”. Kenttäteo-
rian mukaan yksilön käyttäytymiseen vaikuttaa sekä persoona, että 
ympäristö  ja tätä käyttäytymistä pitäisi tutkia luonnollisissa oloissa 
esimerkiksi laboratoriotutkimuksen sijaan. Kenttäteoriaa Lewin sovelsi 
kenttäkokeissaan, joita alkoi myöhemmin kutsua toimintatutkimuksiksi. 
(Heikkinen ym. 2007, 24-26.)  

Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan pyrin löytämään kehitystä 
tutkimustapaukseeni reflektion avulla. Toimintatutkimus etenee itsere-
flektoivalla, aikaisemmin mainitsemallani hermeneuttisella kehällä, jossa 
vaiheina ovat uuden toimintatavan suunnittelu, toteutus, havainnointi 
ja reflektointi. Tapauksen ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähitellen ja 
näiden pohjalta pyritään luomaan entistä parempi toimintatapa. (Heikki-
nen 2007, 34–36.) Olen tutkielmassani ajattelevana subjektina osallisena, 
jolloin yritän analysoida prosessiani uusista näkökulmista, joita tuon 
tutkielman teoriaosuudessa ilmi.  Tällä tavoin pyrin toiminnan kautta ja 
prosessinomaisesti uusiin tapoihin ajatella ja kehittää toimintaa, eli tässä 
tapauksessa Suomen valokuvataiteen museon yleisötyötä. 

REFLEKTOINTI

SUUNNITTELU

HAVAINNOINTI

TOTEUTUS Kuva 5. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen 2007).
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Kuva 5. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen 2007).

Toimintatutkimuksessa intervention kautta tapahtuva muutos ei ole 
koskaan valmis, vaan kehittämisen syklit jatkuvat. Aina toimintaympä-
ristöjen muuttuessa yritetään löytää parempia toimintamalleja. Tällöin 
toimintatutkimus ei pääty koskaan, mutta tutkijana luon omalle projek-
tilleni alun, keskikohdan ja lopun. (Heikkinen ym. 2007, 29.) Tällainen 
tilapäisten ratkaisumallien etsiminen sopii myös Instagram -kävelyiden 
toimintamallin tutkimiseen. Teknologian ja digitaalisen maailman luonne 
on muuttuva sekä jatkuvasti kehityksen alla jolloin alan tulevaisuus ei ole 
ennustettavissa. Täten myös vaikkapa Instagramiin perustuva yleisötyön 
toimintamalli ei ole välttämättä aikaa kestävä tai pysyvä toimintamalli, 
mutta tässä tutkielmassa nousevat ajatukset sen takana vaikuttavasta digi-
taalisesta museosta ja erityisesti osallistavuudesta ovat pitkäkestoisempia.

Laadullisen tutkimuksen tavoitteina on katsoa aina tulevaan ja sellaiseen, 
mistä ei vielä ole tietoa. Puhutaan projektiivisesta tutkimuksesta, jolloin 
kaikki tutkimustyössä tehdyt ratkaisut joutuvat aina uudelleen ja uudelleen 
arvioinnin kohteeksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tutkimus ei tuota 
lopullista absoluuttista totuutta vaan tulos jää aina “auki”.  (Varto 2005, 22.) 

Tämä tutkimustyön ja sen tulosten riittämättömyyden ymmärtäminen 
on tärkeää, sillä tutkimustyön arvo on silti merkittävää ja se määrittää 
käsitystämme niin objekteista, ympäristöstämme, ja meidän tavasta olla 
siinä. Tutkimustöiden tulokset vaikuttavat nykyään yhteiskunnassa niin 
hallinnollisella tasolla, kuin yksilön käyttäytymisessäkin. Nykyajan digi-
taalisessa maailmassa meillä on nopea pääsy aina uusiin tutkimustuloksiin, 
joiden perusteella osittain muokkaamme käsitystämme todellisuudesta 
ja luomme sille uusia merkityksiä. Tieto siitä, että tutkimustyö ohjaavat 
ihmisten ajattelua asettaa mittaamattoman painoarvon tutkimuksen 
eettisyyden varjeluun ja liiallisten yleistysten ja mustavalkoisten johto-
päätösten välttämiseen. (Varto 2005, 19–20.)

3.3 Tapaustutkimuksen strategiat rajauksen 
määrityksessä
Tarkastelen Instagram-kävelyitä myös tapaustutkimuksen strategioiden 
kautta. Laadullisessa toimintatutkimuksessa tutkimuskohde on ainut-
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kertainen yksittäisen tapauksen tai tapauksien joukko. Juuri tällainen 
kokemukseen, ja nimen omaan tutkijan omaan kokemukseen sekä yhteen 
tai muutamaan tapaukseen perustuva ainutkertainen tutkimusjoukko 
tekee juuri tutkimuksesta laadullista. (Varto 2005, 125.) 

Tapaustutkimus  ei ole tutkimusmetodi vaan päätös siitä, mitä rajattua 
kohdetta tai tapausta tutkitaan. Tapaustutkimuksessa keskitytään yhteen tai 
muutamaan tapaukseen jota tutkitaan syvällisemmin. Tapaustutkimukses-
sa ei ole tavoitteena, eikä edes luotettavaa tehdä yleistyksiä, syy-seuraus 
-havaintoja tai näiden perusteella määrittää tyypillisiä ominaisuuksia, 
vaan pikemmin kuvailla ja havainnoida ilmiöitä ja pohtia mitä niistä 
voisi oppia. Tapaustutkimus on aina hyvin kontekstuaalista; ympäril-
lämme tapahtuvat asiat selittävät myös tutkittavaa ilmiötä ja vaikuttavat 
siihen. (Flyvbjerg 2011, 301.) Tämä ajatus on läsnä myös tutkielmassani, 
jossa koko ajatus yleisötyön kehittämisestä lähti ympärillä tapahtuvasta 
muutoksesta osallistavuuden ja digitalisaation kulttuureissa. Tapaustut-
kimuksien systemaattinen toisto voi kuitenkin antaa tarpeellista tietoa 
saman aiheen tutkimuksesta tulevaisuudessa ja on tärkeä tutkimuksellinen 
ote yksittäisten ilmiöiden tarkastelussa. (Flyvbjerg 2011, 301) 

Tapaustutkimuksellinen lähestymistapa on perusteltua käyttää tutki-
muksessa joka keskittyy yksittäisen ilmiön tarkasteluun ja pyrkii sen 
kokonaisvaltaiseen (vaikkakin aina tapauskohtaiseen) ymmärrykseen. 
Yleensä kyseessä on ilmiö, josta ei ole vielä tehty laajaa empiiristä tutki-
musta ja joka perustuu kokemukseen. Tapaustutkimuksen kohdalla on 
tärkeää määrittää mitä tarkastellaan ja miksi ja miten tapaus on rajattu. 
Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi tapahtuma, ilmiö, tai prosessi. 
(Flyvbjerg 2011, 301–302.) Tässä tapauksessa kyseessä on tapahtumat 
joiden prosessia tarkastelen. 

3.4 Tutkielmani rajaus ja aineisto 
Tutkielmassani tarkastelen Suomen valokuvataiteen museon yleisötyön 
kokeilua sosiaalisen median kentällä eli Instagram-kävelyitä,  sekä sitä 
ihmisjoukkoa, jotka kävelyihin osallistuivat. Rajaan tapaukset kahteen 
eri Instagram-kävelytapahtuma –kokonaisuuteen: Helsinki ennen ja nyt 
-kävelyihin, ja #snapshotwalk-kävelyihin. Kuvailen ja havainnoin näitä 



41

kävelyitä, ja avaan, miten kävelyt kehittyivät, miten niitä tietoisesti ja 
toimintatutkimuksellisesti kehitin, sekä millaisia tulevaisuuden toiminta-
malleja kokeilu avasi.  Tutkin siis tapahtumia, ja niiden prosessia. Lisäksi 
tarkastelen osallistavuuden ja digitalisaation ilmiöitä liittyen Suomen 
valokuvataiteen museon Instagram-kävelyiden tapaukseen. 

Tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen aineiston tiedonhankintame-
netelminä voivat olla esimerkiksi havainnointi, osallistava havainnointi, 
sekä prosessin kuvaus ja kehitys. Havainnointia voi tukea sen pohjalta 
tehdyillä päiväkirjamerkinnöillä (Huovinen & Rovio 2007, 104). Havain-
nointi ja prosessin kuvaus toimivat aineistona myös omassa tutkielmassani: 
aineistona toimivat omat kokemukseni, joihin palaan muistiinpanojen ja 
kierroksilla otettujen valokuvien kautta. Näillä havainnoilla voi kuvata 
muun muassa tunnelmaa, vaikutteita ja palautetta ja muita kysymyk-
siä herättäviä ajatuksia.  Kun toimintatutkija on kentällä tekemässä 
tutkimustaan, hän samanaikaisesti sekä osallistuu projektiin, että tutkii 
sitä ulkopuolelta. Tällöin toiminnan keskipisteessä ollessa havainnot on 
kirjattava ylös myöhemmin. Silloin havainnointia voi tukea projektin 
videointi tai valokuvaaminen. (Huovinen & Rovio 2007, 106–107.) Pro-
sessin edetessä alussa ollut tieto muuttuu ja kehittyy sen aikana kasvaneen 
ymmärryksen ja tulkinnan vähittäisen etenemisen aikana. (Heikkinen 
ym. 2007, 80.)

Tutkielmassani olen kirjoittanut ylös jokaisen Instagram-kävelyn jälkeen 
päiväkirjamerkintöjen omaisesti havainnointeja; tunnelmia ja ajatuksia 
Instagram-kävelyiltä. Muistiinpanoja tukevat valokuvat, joita Suomen 
valokuvataiteen museolta mukaan tullut valokuvaaja otti ensimmäisen 
Instagram-kävelyn aikana. Lisäksi kävelyiltä on aineistona sadat sekä 
minun itseni, että osallistujien Instagramissa julkaistut valokuvat. Toi-
mintatutkimus mielletään usein laadulliseksi tutkimusmetodiksi, mutta 
metodissa voidaan käyttää myös määrällisiä metodeja. (Heikkinen 2007, 
37.) Osaa aineistostani analysoin myös määrällisesti, kuten mainitsemalla 
kävelyille osallistuvien määrän sekä esittämällä kuvien yhteyteen liitettyjen 
“tykkäysten” lukumääriä. Näiden tykkäysten ja havaintojeni perusteella 
pohdin osallistavuuden lisääntymisistä.

Tarkastelen Instagram-kävleyillä otettuja kuvia lähiluku -periaatteella: 
tarkkailen kuvien yksityiskohtia, ja sitä mitä niissä näen. Avaan sen mitä 
kuva esittää tai millainen se on. Pohdin Instagram-kävelyiden kuvien 
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sisältöjä ja tulkitsen niiden merkityksiä: halutaanko kuvalla esimerkiksi 
välittää tunnelmaa ja palauttaa ajattelu kuvanottohetkeen, niin kuin 
snapshot-valokuvakulttuurissa vai onko kuvalla taidevalokuvan tapaan 
symbolista sisältöä. Onko valokuvat otettu omaa sosiaalisen median 
persoonaa silmällä pitäen, vai pyritäänkö kuvilla taiteelliseen ilmaisuun 
vai onko tavoitteena toteuttaa molempia puolia? 

Lopulta lähetin myös kävelyiden osallistujille kyselyn, jossa kysyin 
minkälaisia kuvia he ovat valinneet Instagram-kävelyihin julkaistavaksi 
sekä muuttuiko heidän suhteensa Suomen valokuvataiteen museoon 
Instagram-kävelyiden kautta. Näillä kysymyksillä pyrin ymmärtämään 
millaisia kuvia osallistujat ovat halunneet julkaista kierroksilla ja onko 
kuvien sisältöön vaikuttanut se, että Instagram-kävelyt ovat Suomen valo-
kuvataiteen museon järjestämiä. Pyrin myös selvittämään onko Suomen 
valokuvataiteen museo koettu helpommin lähestyttäväksi kävelyiden takia.  
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4. PROJEKTIN 
JA AINEISTON 
KUVAUS

Seuraavaksi esittelen kehittämäni Instagram-kävelyt, jotka kehitin osaksi 
Suomen valokuvataiteen museon yleisötyötä. Instagram-kävelyt suunnit-
telin ja toteutin taidekasvatuksen opintoihin sisältyvän työharjoitteluni 
aikana ja sen jälkeen Suomen valokuvataiteen museossa. Harjoittelu kesti 
kaksi kuukautta, joka oli jaettu keväälle ja syksylle 2013. Lopuksi käyn 
läpi kävelyiltä saatua aineistoa: omia havaintojani, osallistujien kuvia sekä 
kävelyiden jälkeen järjestetyn kyselyn vastauksia.

4.1. Instagram-kävelyiden suunnittelu 
Aloittaessani tutkielmaani, olin seurannut usean ulkomaalaisen museon 
toimintaa sosiaalisissa medioissa. Keväällä 2012 tutustuin Tukholman 
Fotografiska museet:n järjestämään Instagram-kävelyyn. Monet museot 
ovat aktiivisesti etsimässä uusia toimintamalleja pölyttyneiden tilalle. 
Erityisesti Suomen ulkopuolella on tarjolla innovatiivisia esimerkkejä. 
Tuntuu, että aikana, jolloin museot haluavat uudistaa toimintakulttuurejaan 
ja houkutella mukaan niiden toimintaan uusia yleisöjä, on ajankohtaista 
luoda etenkin sosiaalisen median kautta yleisölle kosketuspintoja mu-
seomaailmaan.   

Olin jo aikaisemmin tehnyt töitä Suomen valokuvataiteen museolle mu-
seo-oppaana ja työpajojen vetäjänä. Museolla on ollut paljon keskustelua 
siitä, kuinka nuoria pitäisi saada lisää vierailijoiden joukkoon ja pohdintaa 
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siitä, mitä tarkoittaa osallistava museo. Halusin paneutua tähän enemmän 
ja erityisesti minua kiinnosti yleisön osallistaminen sosiaalisen median 
kautta museopedagogiikassa. Päätin siis alkaa kehittämään jonkinlaista 
toimintatapaa, jossa sosiaalinen media sekä museopedagogiikka yhdis-
tyisivät, ja harjoittelu tarjosi hyvän tilaisuuden keskittyä tähän teemaan. 
Suomen valokuvataiteen museo tuntuu pysyvän avoimena uusien toi-
mintakulttuurien oppimiselle sekä niiden ottamiselle osaksi museon 
toimintastrategiaa. Museolla on halu kehittää osallistavaa toimintaansa 
ja haluaa pysyä kiinni ajan ilmiöissä, mutta kuten muillakin taidealan 
instituutioilla, kehittämistoimet jäävät yleensä resurssipulan jalkoihin. 

Otin yhteyttä Suomen valokuvataiteen  museoon, ja ehdotin, että ha-
kisin heille opintoihini sisältyvään työharjoitteluun ja samalla alkaisin 
kehittämään, sekä toteuttamaan yleisötyömallia, jossa toimintaympä-
ristönä on Instagram. Silloin pohdintana oli miten museo voisi ottaa 
osaa valokuvakulttuurin uusiin ilmiöihin ja tulisiko museosta tällaisten 
uusia valokuvasovelluksia käyttävän tapahtuman kautta helpommin 
lähestyttävä.  Aloitin harjoittelun keväällä 2013 ja ohjaajani oli museon 
yleisötyövastaava Erja Salo.

Koska vastaavaa toimintamallia ei oltu aikaisemmin Suomessa kokeiltu, 
oli tietenkin epävarmaa, miten yleisö löytyisi tälle ja kuinka se ottaisi 
vastaan uuden tapahtuman. Toimintatutkimuksen luonteeseen kuuluu 
kuitenkin juuri tämä epävarmuus; vaikka lopputulos kokeilun alussa ei 
ole varmaa, luo se tietoa uusista mahdollisuuksista ja niiden toimivuudes-
ta. Tutkimus alkaa ongelman havainnoinnista ja toiminnan ja kokeilun 
kautta siihen yritetään löytää ratkaisua. (Heikkinen ym. 2007, 78.) Uuden 
toimintamallin kokeileminen museossa luo kuitenkin parhaimmillaan 
asiakkaille positiivista kuvaa museosta, joka tällöin esittäytyy uudistau-
tumiseen pyrkivänä toimijana. 

4.1.1 Yleisötyö Suomen valokuvataiteen museossa

Suomen valokuvataiteen museon vuoden 2013 toimintasuunnitelman 
mukaan yleisötyön keskeinen alue on mediakasvatus, mainittuna muun 
muassa kuvanlukutaito sekä kuvaviestintä. Tätä toteutetaan opastusten, 
luentojen ja työpajojen muodossa. Toimintasuunnitelmassa painotetaan 
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myös yleisöpalveluiden räätälöimistä eri kävijäryhmille ja sitä, että ylei-
sötyön materiaalit ovat valtakunnallisesti saavutettavissa, esimerkiksi 
museon nettisivuilla. Lisäksi museo on kehittänyt erityistä kännykkä-
guide-palvelua, jossa näyttelyyn liittyviä tietoiskuja saa tilattua suoraan 
omaan matkapuhelimeen. (Suomen valokuvataiteen museon toiminta-
suunnitelma 2013.) 

Harjoitteluni aikana museon yleisötyövastaava Erja Salon kanssa työsken-
nellessäni  puhuimme usein myös yleisötyön mahdollisesta jalkautumisesta 
kaupunkitilaan. Tämä kertoo suomen valokuvataiteen museon asiakas-
käsitteen laajenemisesta museon seinien sisältä ja kävijäasiakkuudesta 
myös museon ulkopuolelle. Se edistäisi museon vaikuttavuutta, palveluja 
sekä saavutettavuutta laajemmin, ja tämä tiedostettiin museolla. Kun 
aloitin harjoittelun Suomen valokuvataiteen museolla, ei lähitulevaisuu-
den yleisötyösuunnitelmissa ollut suunnitteilla projektia joka laajenisi 
museon ulkopuolelle, joten idea Instagram-kävelyistä otettiin iloisena 
vastaan. Ensimmäiset suhtautumiset museon omaan Instagram-tilin 
luomiseen olivat kuitenkin hiukan epäluuloisia. Muistiinpanoissani 
kirjoitan epävarmuudesta joka museolla vallitsi Instagramia kohtaan. 
Lopulta kuitenkin museon muutkin työntekijät innostuivat asiasta ja 
ensimmäisten Instagram-kävelyiden jälkeen usea museon työntekijä oli 
perustanut oman Instagram-profiilin.

“Hei voinko mä perustaa museolle IG-tilin?” “Minkä?” 

Keskustelua käytiin läpi muutaman kerran Suomen 

valokuvataiteen museon henkilökunnan kahvihuo-

neessa. Ehdotukseen suhtauduttiin epäillen: “Hyvä 

kun saadaan pidettyä edes jotenkin aktiivisena nämä 

muut sosiaaliset mediat (Facebook, Twitter).” Perus-

telin tilin perustamista niin kuin 12-vuotias uuden 

älypuhelimen äärellä: “Ku muillakin on!” Mutta totta 

se oli, kansainvälisesti oli jo normaalia, että museot 

välittävät toiminnastaan tietoa myös Instagramin 

kautta. Moderna Museet, MoMa, TaTe ja useat muut 

olivat kirjautuneet sosiaaliseen kuvapalveluun jo aikoja 
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sitten. ”Mitä sillä sitten muka tehdään?” “Kuka sitä 

sitten käyttää?” “No mää vaikka aluks.” 

4.1.2 Mikä on Instagram?

Instagram on lokakuussa 2010 lanseerattu kännykkäsovellus, jonka avulla 
voi ottaa ja julkaista aluksi neliön muotoisia ja nyt kaikenmallisia valo-
kuvia, lisätä niihin erilaisia tehosteita ja jakaa valokuvia Instagramissa ja 
muissa Internetin sosiaalisissa medioissa, kuten Facebookissa, Twitterissä 
ja Flickerissä. Helmikuussa 2013 Instagram ilmoitti että sillä on noin 
sata miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukausittain (Instagram, Wikipedia 
2013). Vuoden 2014 lopussa Instagram ilmoitti käyttäjäluvukseen yli 300 
miljoonaa käyttäjää. Näin siitä on siis tullut jokapäiväinen sosiaalisen 
median visuaalinen väline. 

Instagram valokuvataiteen alustana on herättänyt paljon ristiriitaisia 
mielipiteitä. Muutama vuosi takaperin, kun Instagram alkoi kasvattamaan 
suosiotaan, alettiin mediassa ja valokuvataiteen kentällä käydä kiivasta 
debattia siitä, onko Instagram-valokuvaus luonut illuusion, että kaikki 
voivat olla valokuvataiteilijoita, tai onko sovellus tehnyt valokuvataitei-
lijoista tarpeettomia, tai että sovelluksen tarjoamat filtterit saavat huonon 
valokuvauksen näyttämään paremmalta (esimerkiksi Wired 2.4.2012 ja 
The Guardian 19.7.2012). Nyt keskustelu on tuntunut laantuvan. On ehkä 
todettu, että Instagram-valokuvat voivat olla osa valokuvataiteen kenttää, 
jos kuvaaja niin on ajatellut, mutta eivät kaikki Instagram-valokuvat ole 
taidetta. Ihan niin kuin muillakin taiteen kentillä, tekijän motiivit ovat 
ratkaisevassa asemassa. 

Instagram on siis sosiaalinen media, joka käyttää älypuhelimen kameraa. 
Kun Instagram sovellus avataan, samalla aukeaa myös älypuhelimen 
kamera. Kameralla otetaan kuva, jota  välittömästi muokata kuvasovel-
luksessa erilaisten suodattimien, eli filttereiden avulla. Kuvaan voi tehdä 
myös muuta kuvankäsittelyä, kuten rajaamista sekä saturaation, värien ja 
kontrastien säätöä. Lisäksi vuodesta 2013 asti Instagramilla on ollut mah-
dollista muokata, leikata ja julkaista maksimissaan 15 sekunnin videoita. 
Lopulta kuva julkaistaan Instagram-sovelluksessa, johon kaikki yli 300 
miljoonaa käyttäjää ovat luoneet oman henkilökohtaisen Instagram-ti-
lin. Tili voi olla joko julkinen tai suljettu. Julkisen tilin kuviin on kenellä 
tahansa katselupääsy2. 

Instagramissa omia kuvia merkitään avainsanojen tai aihetunnisteiden eli 
hashtagien avulla. Valokuvaan voi liittää mitä vain hashtageja, ja näiden 
hashtagien perusteella muut voivat löytää julkisella tilillä olevia kuvia. 
Kävelyissä käytimme esimerkiksi hashtagia #snapshotwalk. Tämä on taval-
laan otsikko, jonka alle kävelyillä otetut kuvat Instagram on ryhmittänyt.

2 Myös tämän tutkielman aikana varmistettiin, onko tutkimuksen puitteissa laillista 
tutkia, sekä julkaista tutkielmassa julkisilla tileillä olevia Instagram-kuvia. Aalto-yliopiston 
tekijänoikeusasioita käsittelevä lainopillinen neuvoja Maria Rehbinder kertoi selvittäneensä 
tätä aikaisemmin ja että Instagramin käyttäjät ovat sitoutuneet käyttöehtojen mukaisesti 
lupaamaan julkisten valokuviensa laajan jatkokäytön.

Kuva 6. Instagram-tili näkymä  
älypuhelimen näytöllä.
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Instagram sensuroi kuvat, jotka voivat olla loukkaavia. Esimerkiksi kuvia 
alastomuudesta tai itsensä satuttamisesta ei saisi käyttöehtojen mukaan 
ladata sivulle. (Instagram. Terms of use 2015). Omien havaintojeni mukaan 
Instagramissa julkaistut alastomuutta sisältävät taidekuvat aiheuttavat 
ongelmatilanteita, ja monien taiteilijoiden tällaisia teoksia sensuroidaan.  

Instagram toimii ainoastaan mobiililaitteilla, joten se herättää kysymyk-
sen sovelluksen käytön demokraattisuudesta. Harjoittelujaksoni alussa 
keväällä 2013 ilmaista Instagram-sovellusta pystyi käyttämään ainoastaan 
Android ja iPhone -älypuhelimilla, sekä saman valmistajan tableteilla. 
Yksi ongelma Instagramin valitsemisessa yleisötyön välineeksi on sen 
rajallisuus. Nyt Instagram on mahdollista ladata myös Windows-matka-
puhelimille, mutta kun järjestin Instagram-kävelyn ensimmäistä kertaa, 
se ei ollut mahdollista. Tämä rajasi automaattisesti joukon, joka voi osal-
listua Instagram-kuvauskierrokselle. Lisäksi on pidettävä mielessä, että 
matkapuhelin ei ole automaattisesti kaikilla älypuhelin. On siis tarpeen 
huomata, että samaan aikaan kuin puhutaan demokraattisesta osallis-
tumisesta tietoyhteiskuntaan,  voi jotkut median välineet rajoittaa sitä. 
Loppujen lopuksi tämä demokratia on siis osittain myös laitesidonnaista. 
Lisäksi Instagramissa on Facebookin tapaan 13-vuoden ikäräjavaatimus, 
jonka oletettavasti voi ohittaa haluttaessa. Kuitenkaan museo ei voi siis 
järjestää Instagram-tapahtumia alle 13-vuotiaille. Tälläinen verkon leviä-
minen, suuret käyttäjämäärät sekä viestinnän vapaus ja demokraattisuus 
ja palveluntarjoajien kaupalliset intressit ovat koko yhteiskunnan haaste 
(Rättilä 2007, 36).

4.2 Instagram-kävelyiden tavoitteet ja 
Instagramin rooli projektissa 
Instagram-tapahtumien tavoitteet selventyivät ja syventyivät projektin 
edetessä. Aluksi kävelyiden tavoitteena oli viedä museon yleisötyötoimin-
taa museon seinien ulkopuolelle ja tehdä museota saavutettavammaksi, 
tässä tapauksessa konkreettisesti lähteä valokuvaamaan yhdessä ympäri 
kaupunkia ja viedä toiminta verkkoympäristöön ja sosiaalisiin medioi-
hin. Lisäksi tavoitteena oli osoittaa, että Suomen valokuvataiteen museo 
toimii myös uusien valokuvamedioiden kentällä. Ajatuksena oli myös 
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saada nuorempi yleisö kiinnostumaan Suomen valokuvataiteen muse-
osta. Samalla museo toimi mediakasvattajana tarjoten mahdollisuuden 
opetella uusien sosiaalisten medioiden käyttöä niille jotka eivät ole paljoa 
sosiaalista mediaa käyttäneet. Lopulta tavoitteeksi muodostui myös sel-
laisen alustan luominen, jossa voi tapahtua yleisön osallistavaa toimintaa: 
osallistujien sisällöntuottamista ja vuorovaikutusta museokontekstissa. 
Tarkoituksena oli avata uudenlaisia vuorovaikutusväyliä yleisön ja mu-
seon välille ja mahdollisesti vahvistaa yleisöjen käsitystä siitä, että suhde 
Suomen valokuvataiteen museoon voi olla avoin, läpinäkyvä ja rento. 

Instagram-kävelyiden osallistuminen oli kaikille avoin. Kierroksella otet-
tujen kuvien jakaminen yhteisen avainsanan alla edellytti älypuhelimen 
käyttöä ja kyseisen sovelluksen lataamista puhelimeen, sekä oman Ins-
tagram-tilin luomista. Ennen kierrosten alkamista tarjosin perehdytystä 
niille Instagram-kävelyiden osallistujille joille sovellus oli tuntematon. 

4.3 Instagram-kävelyt: Helsinki ennen ja nyt ja 
#snapshotwalk 
Seuraavaksi kuvailen Helsinki ennen ja nyt sekä #snapshotwalk Insta-
gram-kävelyiden rakenteen, niiden toteutuksen ja havaintoja prosessin 
kulusta. Kuvailujen välissä tuon lisäksi esiin päiväkirjanomaisesti kirjattuja 
havaintojani kävelyiltä. Kolmen Helsinki ennen ja nyt -kävelyn aikana 
kuvia julkaistiin Instagramissa noin 250 kappaletta ja kävelyille osallistui 
yhteensä noin 40 ihmistä. #snapshotwalk-kävelyiden seitsemällä kävelyllä 
julkaistiin yhteensä yli 600 kuvaa ja kävelyille osallistui yhteensä noin 
90 ihmistä . 

Ensimmäisen kierroksen alussa kerron kaikille miksi 

minua kiinnostaa Instagram, ja miksi mukana ovat 

museon arkistokuvat. Epävamasti. Kierroksen van-

hemmat ihmiset ovat selvästikin kiinnostuneet itse 

sovelluksesta. Kysymyksiä tulee: “Mikä on filtteri?”, 
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“Miten tämä hashtagi sitten merkitään?”, ”Kuka näkee 

mun kuvat?”, ”Miks tällasta on olemassa?” 

“Miten se applikaatio ladataan?” Tällaiset ongelmat 

olin itse tyystin ohittanut suunnitellessani ohjeistusta; 

eivätkö kaikki todella tiedä jo miten sovelluksia saa 

kännykkään? 

--

Instagram-kävelylle osallistuneet nuoret toimivat luon-

nollisesti apuopettajina: “Sä voit tosta tsekkaa itses 

tähän paikkaan.” “Tosta tulee erillaisii filttereit.”

Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyt

Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyt järjestettiin Juhlaviikoilla elo-
kuussa 2013, Kiasman mediakasvatuspäivillä marraskuussa 2013 ja Museot 
mediakasvattajina –seminaarissa huhtikuussa 2014. Ensimmäisestä Insta-
gram-kävelystä oli maininta Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalla, 
Facebookissa, sekä Suomen valokuvataiteen museon nettisivuilla. Lisäksi 
museo lähetti yksittäisiä lehdistötiedotteita tapahtumasta. Kaksi seuraavaa 
Instagram-kävelyä toteutettiin mediakasvatusseminaarien yhteydessä, 
jotka eivät olleet yleisölle avoimia tapahtumia.

Kolmen ensimmäisen kävelyn hashtagina toimi #suomenvalokuvatai-
teenmuseoig. Hashtag oli valitettavan pitkä, mutta museo ei halunnut 
että nimestä muodostuva kirjainlyhenne ”svm” muodostuisi sanaksi 
vakiokäyttöön museosta puhuttaessa. Muita hashtageja, joita kehotin 
osallistuja käyttämään olivat #suomenvalokuvataiteenmuseo ja #the-
finnishmuseumofphotography, sekä lisäämään, mitä tahansa muita 
omavalintaisia hashtageja.

Kun projekti alkoi elokuussa 2013, perustin Suomen valokuvataiteen mu-
seolle Instagram-tilin, jonka alla itse osallistuin projektiin kuvaamalla. 
Julkaisin myös Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyiden arkistokuvat 
museon Instagramtilillä. 
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Arkistokuvien käyttö Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyillä

Ensimmäistä Instagram-kävelyä suunnitellessani ajattelin, että kävelyllä 
tulee olla enemmän sisältöä, kuin pelkkä älypuhelimella valokuvaaminen. 
Pohdin, että Suomen valokuvataiteen museon arkistojen käyttö tapah-
tumassa toisi tapahtumille pedagogista lisäarvoa.  Ajattelin myös, että 
Helsinki-aiheisten valokuvien historian toisto uudella median välineellä 
on hyvä tapa aktivoida museon juuri avatun Instagram-tilin käyttö.

Suomen valokuvataiteen museon kokoelmapuolen työntekijät olivat 
arkistokuvien käytöstä innoissaan, sillä usein arkistoissa olevat kuvat 
unohdetaan.  Suomen valokuvataiteen museolla on noin 10 000 teoksen 
kokoelma, ja noin kahden miljoonan negatiivin arkistot suomalaisesta 
valokuvasta. Samalla tapaa, kuin nykypäivän digivalokuvan olemassa-
olon käsite voi olla häilyvää, voi myös kokea, että piilossa olevat Suomen 
valokuvataiteen museon arkistot eivät ole olemassa. Arkistokuvat ovat 
yleisöltä saavuttamattomissa, kuten kännykällä napsaistu valokuvakin. 
Kännykkäkuvat heräävät eloon vasta sosiaalisessa mediassa ja  arkisto-
kuvien julkaisumahdollisuutena ovat museon esitysalustat. 

Projektissa päätimme julkaista arkistokuvia museon Instagram-tilillä. 
Mielenkiintoista arkistokuvien ja Instagram-kuvien rinnastamisessa on 
juuri tämä kuvan säilyvyyden ja merkityksen problematiikka: näyttelyn 
jälkeen Valokuvataiteen museon arkistokuvat palaavat arkistojen syöve-
reihin, ja Instagram-kuvat hukkuvat bittiavaruuteen. On kiinnostavaa 
pohtia, kummassa “mustassa aukossa” valokuvat ovat enemmän olemassa 
ja kuinka niihin jälleen palataan tulevaisuudessa. 

Käytin Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyissä Uuden Suomen Al-
ma-median Suomen valokuvataiteen museolle lahjoittamaa kuva-arkistoa, 
josta olin valinnut kuvia 50- ja 60-luvun Helsingistä. Kyseessä on Suomen 
suurin julkisissa kokoelmissa oleva lehtikuva-aineisto joka avattiin myö-
hemmin Internetiin kaikille käytettäväksi kuva-arkistoksi. 

Ennen Helsinki Ennen ja Nyt Instagram-kävelyn alkamista, julkaisin 
valitut arkistokuvat Suomen valokuvataiteen museon Instagram-tilillä. 
Lisäsin arkistokuvien tekstikenttään valokuvaajan, paikan, sekä kuvaus-
vuoden jos ne olivat tiedossa. 
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Samaan aikaan museolla

Ennen kierroksia olin rakentanut museon aulaan kuvakatselmuksen, jossa 
näytettiin reaaliajassa Instagram-kierroksella otettavia kuvia. Videotykki 
oli yhteydessä tablettitietokoneen kautta Internetiin luotuun palvelimeen, 
joka haki jatkuvasti uusia kuvia kierroksen hashtagin avulla. Toisin sa-
noen, kaikki kuvat joissa oli #suomenvalokuvataiteenmuseoig hashtag 
lisääntyivät kuvavirtaan. Näin kuvista muodostui Suomen valokuvataiteen 
museolle reaaliajassa katselmus, joita kierroksella olevat ihmiset ottivat. 
Katselmuksessa tykillä heijastettiin seinälle arkistokuvia ja yleisön niiden 

Kuva 7. Helsinki ennen ja nyt -kävelyillä käytettiin arkistokuvia Helsingistä 50- ja 
60-luvuilta. Kuvat Uusi Suomi, Alma Media, Suomen valokuvataiteen museo.
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pohjalta kuvaamia toisintoja. Museon muut vierailijat pääsivät näkemään 
kierrokselle osallistuneiden ottamia kuvia sekä arkistokuvia rinnakkain.

Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyiden kulku

Helsinki ennen ja nyt -kävelyiden kesto oli noin 1,5 tuntia. Niitä, keille 
Instagram ei ollut tuttu, pyysin saapumaan paikalle 30 minuuttia ennen 
kierroksen alkua Instagram-perehdytykseen. Ennen kuin lähdimme 
liikkeelle, ohjeistin vielä kaikkia osallistuja, että kuvan ei tarvitse olla 
täydellinen arkistokuvan toisinto, vaan kuvataan kohde uudestaan ny-
kypäivän ehdoilla ja siten kun se kuvaajan mielestä kuvastaa paikkaa 
nyt. Pyysin yleisöä pohtimaan kuvakulmia, rajausta, tunnelmaa, sekä 
kannustin ottamaan useita kuvia. 

Sunnuntai. Olen pakannut reppuun kaksi iPadia ja 

ladannut kännykän akun liian monta kertaa 100% asti. 

Kuva 8. Instagram-kuvakavirta museolla. Kuva Emilia Erfving.
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Jännittää. Ihan sikana. Mitä jos kukaan ei tule paikalle? 

Mitä jos Instagram ei olekaan se juttu? Kiinnostiko se 

ketään? Seison Senaatintorin keskellä olevan patsaan 

vieressä ja tähyilen jännittyneesti ympärilleni. Kollegani 

museolta seisoo vieressäni ja pohtii ääneen jos olisi pi-

tänyt ottaa jokin iso Suomen valokuvataiteen museon 

juliste mukaan. Aurinko paistaa kirkkaana keskipäivän 

taivaalta ja turisteja pörrää ympärillämme. Voisiko 

tämä kiinnostaa myös heitä? He katsovat meidän 

suuntaamme kun selailen vielä pikaisesti muistinvir-

kistämiseksi arkistokuvia iPadillä.

Ensimmäinen pariskunta saapuu paikalle: “Oliko tää se 

instagram-juttu?”. Joo! Otan heidät vastaan innoissaan 

ja kysyn onko sovellus heille tuttu. Ei kuulemma ole 

ja kollegani ja minä alamme suu vaahdossa tekemään 

selontekoa Instagramin käytöstä. Paikalle saapuu myös 

seuraava osallistuja. Nainen, jota kiinnostaa ”mitä 

hänen lapsensa puuhaa siellä sosiaalisessa mediassa”. 

Lopulta saapui vielä äiti tyttärineen, museolta yleisö-

työvastaava, kaksi uneiliasta ja yksi vähemmän unelias 

nuori. Okei. Tästä on hyvä aloittaa.

Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyt aloitettiin kaikille tutusta kohteesta, 
kaksi kertaa Senaatintorilta ja kerran Kiasmalta. Ensimmäisessä kohtees-
sa näytin tablettitietokoneelta arkistokuva paikasta ja osallistujat ottivat 
samasta kohteesta valokuva omalla mobiililaitteellaan. Jokaisen kuvan 
kohdalla painotin hashtagien tärkeyttä, muuten kuvat eivät olisi näkyneet 
museolla samaan aikaan tapahtuvassa kuvaesityksessä. Samassa paikassa 
näytettiin aina kierroksen seuraavasta kohteesta arkistokuva, ja osallistujat 
saivat arvuutella, mikä kohde on kyseessä. Sen jälkeen vein osallistujat 
seuraavan kohteen lähistölle ja kerroin enemmän arkistokuvasta, kuten 
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kuvan aiheen, kuvausajan, valokuvaajan nimen, sekä mitä kuvassa tap-
ahtuu. Tämän jälkeen osallistujat kuvasivat jälleen uutta kohdetta. 

Helsinki ennen ja nyt -kierrokset etenivät rauhallisesti, koska aikaa meni 
paljon sovelluksen käytön opettamiseen ja opetteluun. Kun osallistujil-
le annettiin aikaa kuvaukseen, he hajaantuivat keskittyen kuvaukseen 
ja kuvien muokkaukseen sekä julkaisemiseen Instagramissa. Etenkin 
kuvien muokkauksessa ja julkaisussa, eli sovelluksen käytössä vierähti 
useita minuutteja. Usein yhdessä arkistokuva-kohteessa saattoi mennä 
yli 10 minuuttia aikaa, jolloin kohteita ei kierroksen aikana ollut kuin 
muutama. Kierroksien aikana osallistujilta tuli paljon kysymyksiä siitä, 
kuinka kuvaa voi muokata, miten se julkistaan ja ”missä kuva sitten näkyy”. 
Kävimme kierroksen aika useita kertoja yhdessä läpi Instagramin perus 
toimintaperiaatteet. Lisäksi, koska kierroksille osallistui mediakasvattajia, 
puhuimme kierrosten aikana myös paljon sosiaalisten medioiden käytöstä 
museo- tai kouluopetuksessa.

Kuva 9 ja 10. Helsinki ennen ja nyt Instagram-kävelyn osallistujia. Kuvat Emilia Erfving.
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Helsinki ennen ja nyt -kierrokset loppuivat ensimmäisellä kerralla Suo-
men valokuvataiteen museolle, ja toisilla kerroilla seminaaripaikalle, 
jossa osallistujat voivat nähdä omia sekä muiden Instagram-kuvia kier-
rokselta sekä arkistokuvia heijastettuna museon seinälle. Ensimmäisellä 
kerralla katselmukseen ei tullut kuin yksi henkilö, tämä johtunee siitä, 
että Suomen valokuvataiteen museo on kuitenkin suhteellisen pitkän 
matkustamisen päässä keskustasta jossa kuvaus tapahtui. Toisilla kier-
roksilla katselmukseen osallistui lähes kaikki, koska ne järjestettiin 
keskustassa, missä kuvaaminen tapahtui.  Katselmuksen aikana ihmiset 
esittivät vielä kysymyksiä Instagramin käytöstä, kommentoivat toistensa 
kuvia ja keskustelu Instagramin käytöstä mediakasvatuksessa jatkui aina 
tapahtuman loppuun asti.

#snapshotwalk Instagram-kävelyt

Syksyllä 2014 museolla aukesi uusi näyttely, #snapshot. Ehdotin näytte-
lyyn Instagram-kävelyitä, koska kävelyt sopivat hyvin näyttelyn teemaan. 
#snapshot-näyttely käsitteli nykyvalokuvakulttuuria painottuen tavallisten 
ihmisten valokuviin, joita he jakavat sosiaalisissa medioissa. Näyttely he-
rätti kysymyksiä, siitä, mitä valokuvaus on nyt, ja mitä se on ollut ennen. 
Nykyään voidaan väittää, että valokuvaaminen itsestään on kokemus ja 
tämä jaettu kokemus on yhtä merkittävää, ellei merkittävämpää, kuin 
itse valokuva (Becker 2014, 19). Syksyllä 2014 Instagram-kävelyistä tuli 
osa #snapshot-näyttelyn yleisötyöskentelyä. #snapshotwalk-nimellä 
kulkevat Instagram-kävelyt järjestettiin seitsemänä sunnuntaina elokuun 
2014 ja tammikuun 2015 välillä. #snapshot-näyttelyn yksi teoksista oli 
seinälle heijastettu Instagram-kuvavirta Helsinki Now. Helsiniki Now 
-teos rakentui tietokoneohjelmasta, joka haki automaattisesti kaikki 
Instagramissa julkaistut kuvat, joissa oli Helsingin paikkatiedot. Näin 
myös #snapshotwalk-kävelyiden kuvat menivät osaksi tätä teosta niiltä 
kuvaajilta, joiden mobiililaiteiden sijaintipalvelut olivat päällä.

#snapshot-näyttelyn yhteydessä tapahtuvien Instagram-kävelyiden hash-
tagina oli #snapshotwalk. Lisäksi erikseen jokaisen erillisen kävelyn 
hashatagin loppuun lisättiin numero (esim. toiseen kävelyyn merkattiin 
myös #snapshotwalk2, kolmanteen #snapshotwalk3 jne.). 
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#snapshotwalk Instagram-kävelyiden kulku

Joka kerta kun saavun museolle pitämään #snaps-

hotwalk-kävelyä, jännittää. Tuleeko kukaan? Ketä 

kiinnostaa? Tässähän ei ole mitään muuta tavoitetta, 

kuin kerääntyä kokoon ja keskittyä yhden tunnin verran 

kuvaamaan, yhdessä, kännykällä. Voiko se muka riittää?

-- 

Sehän riittää. Kerta toisensa jälkeen yleisö löytää ta-

pahtuman. Mukaan tulee muutamalle kerralle myös 

järjestäytynyt Instagram-kuvaajien harrastusryhmä 

IGrsHelsinki. Sana kierroksista leviää ja kuvia alkaa 

kerääntyä tapahtuman hashtagin alle.

Myös #snapshotwalk-kävelyt alkoivat aina museon aulasta ja halukkaille 
järjestettiin ennen kävelyä perehdytys Instagramin käyttöön. Näillä tunnin 
kestävillä #snapshotwalk-kävelyillä keskityttiin ainoastaan kuvaamiseen, 
tällä kertaa mukana ei ollut kuvia Suomen valokuvataiteen museon arkis-
toista. Tärkeimpänä tavoitteena oli yhteisöllisen kokemuksen tarjoaminen. 
Osallistujat alkoivat jo kierroksien ensimetreillä keskustelemaan toistensa 
kanssa muun muassa Ruoholahdesta, mobiilivalokuvauksesta, erilaisista 
yläpuhelimien valokuvasovelluksista ja Instagramista. Kierroksilla 
vallitsi rento ja innostunut tunnelma. Vähän väliä ihmiset hajaantuivat 
yksikseen tai ryhmissä kuvaamaan jotain tiettyä kohdetta. Tämän jälkeen 
useat osallistujista vetäytyivät sivuun, usein varjoon, valikoimaan, 
muokkaamaan ja julkaisemaan kuvia Instagramissa. Osa teki muokkauksen 
ja julkaisemisen vasta kierrosten jälkeen omalla ajallaan. Koska useat näille 
kierroksille osallistuneista olivat jo käyttäneet aikaisemmin Instagramia, 
ei aikaa mennyt niin paljon sovelluksen opetteluun. Aikaa jäi enemmän 
kuvauskohteiden löytämiseen. Useat osallistujista pyrkivät löytämään 
monia kuvauskohteita ja kuvakulmia valokuvaukseen. Kierroksilla esimer-
kiksi kiivettiin penkeille, kierrettiin kuvauskohteen taakse, laskeuduttiin 
maanrajaan valokuvaamaan.
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Kierroksella käveltiin ympäri Ruoholahtea ja ohjeistin löyhästi tar-
kastelemaan ympäristöä: esimerkiksi minkälaisia yksityiskohtia, 
arkkitehtuurisia kokonaisuuksia tai kohtaamisia kierroksen aikana tulee 
vastaan. Vierailimme myös kaksi kertaa Kaapelitehtaan katolla, jolloin 
Ruoholahden aluetta pääsi valokuvaamaan kattojen yläpuolelta. Viimei-
sellä #snapshotwalk-kävelyllä kuvattiin myös Kaapelitehtaan sisätiloissa, 
paikoissa joihin yleisö ei normaalisti pääse. 

#snapshotwalk-tapahtumissa ei toteutettu yhteistä kuvakatselmusta, lukuun 
ottamatta viimeistä tapahtumakertaa. Kierrokset haluttiin pitää tunnin 
mittaisina, jolloin kaikki aika käytettiin kuvaamiseen. Sen sijaan kehotin 
osallistujia tutustumaan muiden kuviin kierroksien jälkeen Instagramissa. 
Usein osallistujat selasivat muiden ottamia kuvia Instagramissa jo kierro-
sten aikana. Kävelyiden edetessä kuvista tykättiin ja niitä kommentoitiin 
sovelluksessa. Tämä toiminta jatkui sovelluksessa vielä kierrosten jälkeen. 
Viimeisellä kerralla museolla järjestettiin kuvien katselmus ja siihen 
osallistuivat lähes kaikki kuvaukseenkin osallistuneet. Osallistujat istuivat 
kuvien äärellä, katselivat niitä ja kommentoivat niitä. Osallistujat myös 
julkaisivat katselmuksen aikana lisää kuvia Instagramiin. Kommentointi 
ja kuvien lisäys jatkuivat sovelluksessa myös vielä tapahtumien jälkeen.

Viimeinen Instagram-kävely #snapshot-näyttelyn ai-

kana. Odotan aulassa, on enää viisi minuuttia ennen 

lähtöä ja vain muutama hiljainen odottava hahmo. Yhtä 

äkkiä yli neljäkymmentä ihmistä pamahtaa paikalle. 

Kierroksen jälkeen todella tajusin, että se, että järjestää 

meille ihmisille ajan, edes yhden tunnin, sitä varten, 

että voi näppäillä kuvia menemään, tuijottaa luvalla 

kännykkää, miettiä mitä filtteriä, hashtagia tai sävyä 

kuvassa käyttää on osallistujille tarpeeksi. Ja merkit-

tävää. Ja tälle löytyy kiinnostusta. “Kai tämä toiminta 

jatkuu?”
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4.4 Instagram-kävelyille osallistuneet

“Mitä, pitääkö mun keksii tähän mulle joku käyttä-

jätunnus? Mää vaan haluaisin tietää mitä ne nuoret 

touhuaa sielä Instagramissa” 

Suurin osa Helsinki ennen ja nyt -kierroksille osallistuneista ihmisistä olivat 
keski-ikäisiä henkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta Instagramin 
käytöstä. Juhlaviikoilla 2014 järjestetylle kävelylle osallistui kahdeksan ih-
mistä, joista neljä oli keski-ikäisiä ihmisiä, arvioltani noin 40-50 vuotiaita, 
ja joille Instagram-sovellus oli täysin vieras. Kaksi heistä halusi käyttää 
kierroksella omaa järjestelmäkameraa, ja näin he eivät osallistuneet ver-
kossa tapahtuvaan kuvien jakamiseen. Lisäksi mukana oli neljä nuorta 
(noin 20 vuotiaita) valokuvaharrastajaa PHOTOFUSS ryhmästä. Kiasman 
mediakasvatuspäivillä marraskuussa 2013, sekä huhtikuussa 2014 Museot 
mediakasvattajina -seminaarin yhteydessä järjestetyillä Helsinki ennen 
ja nyt Instagram-kävelyillä olivat kaikki osallistujat mediakasvatus-alan 
toimijoita, joilla suurimmalla osalla ei ollut aikaisempaa kokemusta Ins-
tagramin käytöstä. Oletettavasti mediakasvatustapahtumien yhteydessä 
järjestetyt Instagram-kävelyt houkuttelivat ensisijaisesti osallistujia, jotka 
halusivat oppia sovelluksen käytön ja hyödyntää tätä opetuksessaan. Sa-
malla useat mainitsivat myös haluavansa tietää, mitä heidän tuntemansa 
nuoret “tekevät netissä.”  

Helsinki ennen ja nyt -kävelyissä suurin osa ajasta meni Instagram-so-
velluksen opettamiseen. Kävelyn aikana pysähdyin useaan otteeseen 
opastamaan miten kuvaustilanteessa piti edetä sovelluksen sisällä, miten 
kuvaa muokataan, miten hashtagejä käytetään ja miten kuva julkaistaan. 
Arkistokuvat kiinnostivat lähinnä ensimmäisen kävelyn PHOTOFUSS 
nuoria, joille kaikille Instagram oli päivittäisen käytön kautta tullut tutuksi.

Ensimmäisille #snapshotwalkille osallistui 7 henkilöä, joista neljälle 
oli Instagram tuntematon. Kävelyllä meni siten enemmän aikaa Insta-
gram-sovelluksen opetteluun. Ennen toista kävelyä, museoon otti yhteyttä 
IGrsHelsinki Instagram-kuvausryhmän vetäjä Meri Kukkavaara. Tapasim-
me hänen kanssaan, hän kertoi ryhmänsä toiminnasta, jossa vaihtuvan 
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kokoinen joukko harrastelija- tai ammattivalokuvaajia kerääntyy kokoon 
kerran kuussa valokuvaamaan yhdessä Instagramiin. Näiden tapaamisten 
yhteisenä valokuvien julkaisualustana toimii siis Instagram, yhteisen 
hashtagin alla. Meri ehdotti, että he voivat mielellään osallistua #snap-
shotwalk-kävelyn seuraavalle kierrokselle. IGrsHelsingin verkostojen 
johdosta seuraavalla kävelyllä oli 20 osallistujaa, joista lähes kaikki olivat 
harjaantuneita Instagramin käyttäijiä. Sitä seuraavalla kerralla osallistujia 
oli 25. Oli siis merkittävää osallistujamäärän kannalta saada Instagramissa 
jo toimiva yhteisö kiinnostuneeksi kävelyistä. Tätä kautta myös moni 
muu valokuvaharrastaja sai tietoa tapahtumasta. Osa #snapshotwalkien 
osallistujista osallistui myös useampaan #snapshotwalk -kävelyyn.

4.5 Instagramkierrosten statistiikkaa 
Osallistujien määrät kierroksille vaihtelivat paljonkin, usein säästä johtu-
vasta syystä. Kuvien määrä taas riippui täysin kuvaajien aktiivisuudesta 
julkaista kuvia. Osalle kierroksista osallistui ystäviä, jotka oletettavasti 
halusivat jakaa enemmän toisilleen ottamiaan kuvia Instagramin kautta. 

Kierrosten osallistujamäärät ja kuvien määrät

Helsinki ennen ja nyt

1. kävely 8 osallistujaa, 102 kuvaa

2. kävely 15 osalistujaa, 47 kuvaa

3. kävely 15, 98 kuvaa

#snapshotwalk

1. kävely 8 osallistujaa, 31 kuvaa

2. kävely 21 osallistujaa, 207 kuvaa

3. kävely 9 osallistujaa, 137 kuvaa

4. kävely 3 osallistujaa, 30 kuvaa
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5. kävely 2 osallistujaa, 18 kuvaa

6. kävely 1 osallistujaa, 10 kuvaa

7. kävely 45 osallistujaa, 260 kuvaa

Suomen valokuvataiteen museon Instagram-tilillä yleisön toimesta tapah-
tuvat aktiviteetit; kuvien tykkäykset ja niiden kommentointi, lisääntyivät 
kaikkien näiden tapahtumien aikana.

Nettisivusto iconosquare.com tarjoaa ilmaisen tilastopalvelun Instagra-

min käyttäjille. Yllä oleva kuva on kuvakaappaus sivustolta kesäkuun 
30. 2015. Kuva kertoo kuinka museon Instagram-tilin auetessa ja ensim-
mäisen Instagram-kävelyn yhteydessä elokuussa 2013 tykkäyksiä oli vain 
muutama kymmenen ja keskimääräinen tykkäysmäärä oli 3,83 aina yhtä 
kuvaa kohden. Marraskuussa, kun seuraava Helsinki ennen ja nyt -kävely 
toteutettiin tykkäysmäärä pysyi suurin piirtein samana. Vasta huhtikuussa 
2014, kun tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa nousi keskimääräinen 
tykkäysten määrä per kuva lähes kolminkertaiseksi, mutta oli silti edelleen 

Kuva 11. Iconosquare.com -sivuston keräämiä tilastoja Suomen Valokuvataiteen 
museon Instagram-kuvien tykkäyksistä. Ruskea viiva kertoo tykkäysten lukumäärän 
per kuva ja punainen palkki tykkäysten määrän yhteensä. Ruskeiden laatikoiden luvut 
kertovat kuvan tykkäysmäärän elokuussa 2013, huhtikuussa 2014, helmikuussa 2015 ja 
huhtikuussa 2015. 
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matala (12). Valokuvataiteen museon kuvien tykkäysten yhteismäärä oli 
kaiken kaikkiaan vähäinen kolmen ensimmäisen kävelyn aikana. Tämä 
selittynee sillä, että näille kierroksille ei niinkään osallistuneet ihmiset, 
joka päivittäin käyttivät Instagramia, vaan ne, jotka halusivat tutustua 
kuvasovellukseen. Oletettavasti tällöin Valokuvataiteen museon Ins-
tagram-tiliä eivät seuranneet vielä ne joiden Instagramin käyttö olisi 
luontevaa, jokapäiväistä ja itsenäistä. Kun huhtikuun Instagram-kävely 
oli ohitse, tipahti taas tykkäysten määrä nollaan, vaikka museo julkaisikin 
kuvia Instagram-tilillään myös silloin kuin kävelyitä ei tapahtunut. 

Vasta #snapshot-näyttelyn aikana järjestetyt Instagram-kävelyt houkut-
telivat paikalle ihmisiä, jotka olivat myös omalla ajallaan kiinnostuneita 
Instagramin käytöstä, ja jatkoivat sosiaalista vuorovaikutusta osallistu-
jien kesken kävelyiden jälkeen myös Instagramissa. Elokuussa 2014 kun 
ensimmäinen #snapshotwalk -kävely järjestettiin, oli kuun valokuvien 
tykkäysten kokonaismäärä noin 600. Keskimääräinen tykkäysmäärä oli 
noin 20 kuvaa kohden. Syksyn 2014 aikana tykkäyksien määrä nousi ta-
saisesti. Loppuvuodesta 2014 joulukuussa tykkäyksiä kuviin tuli yhteensä 
yli 900 ja yhtä kuvaa kohden tykkäysten määrä oli kaksinkertaistanut. 
Kun viimeinen #snapshotwalk-kävely järjestettiin tammikuussa 2015 
oli kuukauden kuvien tykkäysmäärä lähes 2000 ja keksimäärin kuvasta 
tykättiin 55 kertaa. Huhtikuussa 2015 tykkäykset olivat nousseet yli 5000 
kuukautta kohti. 

Kuva 12. Punaisten laatikoiden luvut kertovat tykkäysten kuukauden kokonaismäärän 
elokuussa 2014, joulukuussa 2014, tammikuussa 2015 ja huhtikuussa 2015.
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4.6 Osallistujien vastaukset kyselyyn
Tutkielman syklien edetessä päätin tehdä Instagram-kävelyiden jälkeen 
kyselyn Instagramin kautta kaikille osallistujille. Kysyin kyselyssä seu-
raavat kysymykset: 

1. Minkälaisia kuvia valitsit Instagram -kävelyihin julkaistavaksi? 
Millä perusteella teit valintasi? Eroavatko nämä kuvat muista Ins-
tagram -kuvistasi?

2. Muuttuiko suhteesi Suomen valokuvataiteen museoon Instagram 
-kävelyiden kautta? Miten?

3. Saako kuviasi käyttää opinnäytetyössäni? Kuvaajan ilmoitan 
nimimerkilläsi tai halutessasi nimettömänä.

4. Muita kommentteja?

Ensimmäisen kysymyksen lisäkysymyksillä halusin selvittää, ottivatko 
osallistujat kierroksella erilaisia kuvia kuin yleensä. Toisin sanoen, halusin 
selvittää, vaikuttiko se että tapahtumat järjesti Suomen valokuvataiteen 
museo, kuvavalintoihin.

Lähetin kysymykset yksityisviesteinä Instagramin kautta kaikille osallistu-
jille, jotka olivat julkaisseet kuviaan Instagram-kävelyillä. Osa osallistujista 
saattoi jäädä kyselyiden ulkopuolelle, jos he eivät olleet julkaisseet kuvia 
kävelyiden avainsanojen alla. 

Sain kyselyyni yhteensä kymmenen vastausta. Kaikki vastaajat kertoivat 
vastanneensa kysymyksiin mielellään. 

Kysymykseen Minkälaisia kuvia valitsit Instagram -kävelyihin julkais-
tavaksi? vastaajat kertoivat kuvanneensa sitä mitä ympäristö ja tilanne 
tarjoaa: arkkitehtuuria, yksityiskohtia ja yleiskuvia. Kuviin etsittiin jotain 
yllätyksellistä, tilannesidonnaista tai humoristista. Yksi halusi myös löytää 
jotain sellaista kuvattavaa, joita muut eivät olleet vielä kuvanneet. Kävelyillä 
vallitsikin keskittynyt kuvanmetsästystunnelma: osallistujat hajaantuivat 
omiin oloihinsa, etsimään hyviä kuvakulmia ja muokkaamaan kuviaan. 

Siihen millä perusteella osallistujat valitsivat kuvansa, useat vastasivat 
valinneensa kuvia, jotka sopivat kävelyn teemaan. Teemaa ei kierroksilla 
suoranaisesti annettu, mutta voidaan ajatella, että teema liittyy paikkasi-



64

donnaisuuteen, tässä tapauksessa Ruoholahteen, sillä kävely sijoittui tälle 
alueelle. Yksi osallistuja kertoi valitsevansa kuvat ”kriittisellä silmällä”, 
koska opiskeli valokuvausta. Kaksi vastanneista osallistujista valitsivat 
kuvat sillä perusteella, että ne olisivat nopeasti muokattavissa, jotta ne 
voisi julkaista samassa hetkessä Instagramissa. 

Kysymykseen eroavatko nämä kuvat muista Instagram-kuvistasi kahdeksan 
vastasi, että kuvat eivät eronneet heidän tavanomaisesta Instagram-kuvaa-
misesta. Kaksi vastanneista sanoi julkaisevansa normaalisti muunlaisia 
kuvia: sekavia otoksia ja toinen kuvia omista maalauksistaan. 

Kysymykseen Muuttuiko suhteesi Suomen valokuvataiteen museoon Ins-
tagram-kävelyiden kautta? kaikki vastanneet kertoivat suhteen olevan 
jo positiivinen tai muuttuneen positiivisemmaksi. Kaksi vastanneista 
ei ollut aikaisemmin käynyt Suomen valokuvataiteen museolla ja he 
kertoivat, että nyt museolle on helpompi tulla vierailemaan. Yksi vas-
tanneista kertoi, että on suositellut Instagram-kävelyn johdosta museota 
ystävilleen. Neljä vastanneista sanoi, että on Instagram-kävelyn jälkeen 
käynyt museolla enemmän tai alkanut seuraamaan museon toimintaa ja 
näyttelyitä. Yhdessä vastauksista kerrottiin myös, että  Instagram-kävelyt 
olivat matalan kynnyksen johdatus valokuvataiteeseen ja valokuvaukseen, 
mikä on aikaisemmin tuntunut ”hifistelyltä”. Kaksi vastanneista koki, että 
Instagram-kävelyt antoivat tilaisuuden osallistua ja olla osana meneillään 
olevaa näyttelyä. Lisäksi vastauksissa kerrottiin, että kävelyt antoivat kuvat 
nuorekkaasta, aktiivisesta ja sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimivasta 
museosta.

4.7 Osallistujien Instagram-kuvat 
Osana tutkimusaineistoani perehdyin kierroksilla otettuihin ja julkais-
tuihin Instagram-kuviin. Tarkastelin kuvia lähilukuperiaatteella: mitä 
yksityiskohtia kuvissa on, mitä kuvissa näen, kuvat esittävät, millaisia ne 
ovat ja mistä ne ehkä kertovat. Valokuvaa voidaan analysoida kuten kiel-
täkin, erilaisten visuaalisten elementtien yhdistelyn, eli syntaksien kautta. 
Peruselementtejä valokuvassa ovat muun muassa valo, joka kertoo väristä 
ja luonteesta, aika joka avaa kuvan hetkellisyyttä ja tila, kuten rajaukset, 
sommittelu ja perspektiivi. (Hietaharju 2006, 141.)
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Kuva 13. Osallistujien julkaisemia kuvia Helsinki ennen ja nyt -kävelyiltä. Kuvat 
nimimerkeiltä inkisir, ofrees, rupriikki, marijoja, margerien, vipoliver, terhekene, 
omertad,  kati_1469 ja  monsiursatan.
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Helsinki ennen ja nyt -kävelyillä kuvat seurasivat tehtävänannon mukaisesti 
arkistokuvien teemoja. #snapshotwalk-kävelyiden vapaa kuvaustehtävä 
antoi ehkä enemmän tilaa aiheen valinnalle, abstraktiuteen ja taiteelli-
suuteen. Helsinki ennen ja nyt -kävelyille osallistujista suurin osa olivat 
ihmisiä, joilla ei ole ollut aikaisempaa kokemusta Instagramista. Silloin 
valokuvaus tapahtui enemmän tekniikan ehdoilla sitä opetellessa. Kuvissa 
kokeiltiin enemmän erilaisia kuvatehosteita, kuten valmiita filttereitä, tai 
kehyksiä.

Muutin Instagram-kävelyiden tehtävänantoa syklien välissä. Aluksi 
ajattelin, että Instagramilla kuvaamiseen tarvitaan jokin syvempi tavoite 
motivoimaan ihmisiä osallistumaan kävelyihin, jolloin halusin ottaa mu-
kaan arkistokuvat ja näin kuvasuunnistuksen osaksi kävelyiden sisältöä. 
Lopulta kuvien perusteella tuntui siltä, että arkistokuvat pikemminkin 
rajoittivat  osallistujien luovuutta kierroksilla. Lisäksi osallistujat olivat niin 
äärimmäisen keskittyneitä sovelluksen opettelemiseen ja valokuvaukseen, 
että arkistokuvat tuntuivat ylimääräiseltä häiriötekijältä kävelyiden aikana. 
Instagram-kävelyiden muuttaminen ja kehitys syklien välissä noudattaa 
toimintatutkimuksen metodin etenemistä: syklit sisältävät suunnittelua, 
toimintaa, havainnointia ja reflektointia, joiden aikana syntyy uusia aja-
tuksia ja ulottuvuuksia toimintaan nähden. Syklit eivät ala eivätkä lopu 
missään tietyssä kohtaa, vaan tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittä-
minen. (Heikkinen 2007, 79–80.) Päätin siis jättää kävelyiltä arkistokuvat 
lopulta kokonaan pois, ja keskittyä vain vapaaseen valokuvaukseen. 

Kuva 14. Keskittyneitä Instagram-kävelijöitä. Kuva Emilia Erfving.
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Kaikkien kierroksien kuvat olivat sekalaisesti värillisiä tai mustavalkoisia. 
Etenkin mustavalkoiset kuvat yhdistetään usein dokumentaristiseen 
valokuvaukseen, ja taidevalokuvaukseen (Hietaharju 2006, 143). Lisäksi 
osa kuvista oli epätarkkoja ja osa tarkkoja. Vaikka oikeaa tarkennusta 
ja hetken pysäyttämistä pidetään edelleen hyvän valokuvan kriteereinä, 
nähdään liike-epäterävyys, epätarkkuus ja valovirheet mahdollisuutena 
kuvata metaforisesti ajan kulkua tai ajan rauhattomuutta. (Hietaharju 
2006, 145) Näitä kaikkia tehosteita voi Instagrmissa jälkeen päin lisätä 
kuvaan ja niin oli myös osassa kuvista tehty. 

Yleisesti kaikissa kierrosten kuvissa näkyy yksityiskohtia, arkkitehtuuria, 
ihmisiä,  yleiskuvia tilanteista ja tiloista sekä tunnelmakuvia. Useat ku-
vaajista keskittyivät kierroksilla yksityiskohtien valokuvaamiseen, joita 
ja kävelyn aikana huomasivat. Toiset valokuvaajista taas keskittyivät 
selkeästi ihmisten valokuvaamiseen ja toiset arkkitehtuuriin. Tunnelma-
kuvina voidaan pitää kuvia, joissa näkyy tapahtuman luonne: ihmisiä, 
jotka kuvaavat tai muokkaavat kuviaan älypuhelimilla. Tätä tapahtuman 
luonnetta ei siis yritetty mitenkään peittää vaan päinvastoin osallistujat 
tuntuivat haluavan alleviivata sitä. 
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Kuva 16 (sivu 67). Instagramissa julkaistuja yksityiskohtia Suomen valokuvataiteen 
museon Instagram-kävleyiltä. Kuvat nimimerkeiltä funktoni, pikselia, visualisti, pasi68, 
eevamark, richardroughland, mazku_, roszanen, mettehenna, pailaakso,  anc_ca ja 
kaprinski.  

Kuva 15. Instagramissa julkaistuja tunnelmakuvia Suomen valokuvataiteen museon 
Instagram-kävelyiltä. Kuvat nimimerkeiltä tarulp, rikishoots, ektara, rikishoots, ullisxyz, 
arastenberger, rupriikki, aulisar ja pasi68.
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Kuva 17. Instagramissa julkaistuja kuvia arkkitehtuurista Suomen valokuvataiteen 
museon Instagram-kävelyiltä. Kuvat nimimerkeiltä rikishoots, funktoni, ullisxyz, 
tuulape, eevamark, ollisup, anc_ca, ampaespa, ektara ja dasinf. 
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Kuva 18. Instagramissa julkaistuja abstrakteja kuvia Suomen valokuvataiteen museon 
Instagram-kävelyiltä. Kuvat nimimerkeiltä erjasalo, kopomaa, ullisxyz, tainatiikeri, 
sannahirvonen, ullisxyz, p.kati, pasi68, nauskis, anna.isoahola, kaprinski ja kaisapik.
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5. JOHTO PÄÄTÖKSET 

Kun aloin vuonna 2013 kehittämään Intsagram-kävelyitä, en vielä osannut 
ennustaa, mikä tai mitkä asiat kävelyissä nousee merkityksellisimmiksi. 
Instagram-kävelyt herättivät minussa loputtoman määrän kysymyksiä 
osallistavan kulttuurin merkityksestä, valokuvataiteen asemasta sekä 
museoiden tehtävästä yhteiskunnassa. Mitä enemmän asiaa pohdin ja 
siitä luin, sitä vaikeammaksi minun tuli koota johtopäätökset lopulliseksi 
yhteenvedoksi. Törmäämme mediassa päivittäin uusiin artikkeleihin ja 
mielipiteisiin sosiaalisen median asemasta yhteiskunnassa, museoiden 
viihteellistymisestä, asioiden kaupallistumisesta ja siitä kuinka kuka ta-
hansa voi olla sisällöntuottaja lähes missä tahansa asiassa. Mainitsematta 
niitä kaikkia uusia valokuva-sovelluksia tai sosiaalisia medioita, joita 
tulee kuukausittain lisää. Aluksi ajattelin, että voimme Valokuvataiteen 
museolla luoda tapahtuman, jossa Instagramissa tapahtuva valokuva-
kulttuuri nostetaan merkitykselliseksi. Näin tapahtuikin, mutta lopulta 
osallistavuus tuntui olevan Instagram-kävelyiden tärkein ominaisuus. 
Digitaalinen osallistavuus laajenee, ja tällä hetkellä sen merkitys kaikessa 
mitä teemme näyttää kasvavan räjähdysmäisellä tahdilla. 

5.1 Mistä Instagram-kävelyiden havaintoni, 
kuvat ja kyselyn vastaukset kertovat? 
Osallistujien vastaukset sekä havaintoni vahvistivat omaa käsitystäni siitä, 
että osallistujat kokivat tapahtumien valokuvauksen merkitykselliseksi 
ennen kaikkea siksi, että se oli osallistavaa. Tätä väitettä tukee myös 
osallistuneiden toiminta Instagramissa kierrosten jälkeen.

Kävelyiden osallistujista vain kymmenen vastasi kyselyihini, joten niiden 
perusteella ei voi tehdä laajempia johtopäätöksiä. Kuitenkin lähes kaikki 
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kävelyille osallistuneet halusivat jakaa kuvauskokemuksen ja omat kuvat 
muiden osallistujien kesken Instagramissa. Muutamat kyselyyn osal-
listuneista vastasivat, että kuvavalintaan liittyi pyrkimys julkaista kuva 
samassa hetkessä kävelyn hashtagin alle, joten kokemus osallistavasta ja 
yhteisöllisestä sisällön tuottamisesta haluttiin jakaa välittömästi. Lisäksi 
havaintojeni mukaan jo kierrosten aikana toisilleen tuntemattomat ihmiset 
alkoivat keskustella keskenään mobiilivalokuvauksesta ja Instagramista, 
vertailemaan eri esimerkiksi kuvaussovelluksia, kokeneemmat opasta-
maan kokemattomampia. Kierroksilla kuvattiin ahkerasti ja sosiaalinen 
toiminta jatkui kierroksien loppuun asti sekä myöhemmin tapahtuman 
jälkeen kotona, kun osallistuneet kävivät tykkäämässä ja kommentoimassa 
toistensa kuvia Instagramissa.

Kuvien katselun yhteydessä havainnoinkin, miten osallistujat olivat Ins-
tagram-kävelyiden syklien edetessä koko ajan aktiivisemmin tykänneet 
ja kommentoineet toistensa kuvia Instagramissa kierrosten aikana ja 
sen päätyttyä. Aikaisemmin kerroin alaluvussa Instagram statistiikkaa, 
tykkäysten ja kommentoinnin määrästä Suomen valokuvataiteen museon 
Instagram-kuvien alla. Vaikka voi tuntua nololta laskea ”tykkääjiä”, on tämä  
tärkeä osa osallistavan museon toimintaa. Instagramissa nimenomaan 
merkittävää on kuvien tuottamat yhteydet ja kuvat kommunikaationa 
(Cruz 2014, 32). Tarjoamalla keskusteluareenan yhteisen aiheen äärelle, 
museon avulla osallistujat löytävät toisensa ja dialogi heidän välillään 
kasvaa museon toiminnan ympärille. Osa osallistujista sanoi, että mu-
seon järjestämien kävelyiden jälkeen he ovat aloittanut aktiivisemmin 
valokuvayhteisöissä kuvaamisen. Tapahtumissa sosiaalisen kokemuk-
sen ja toiminnan yhdistävä tekijä on siis instituutio. Tämä taas luo lisää 
sosiaalista toimintaa sekä kollektiivisia kokemuksia museokontekstissa. 
(Simon 2010.)

Minkälaisia kuvia kierroksilla sitten otettiin? Instagram-kävelyiden 
osallistujat, kuten sosiaalisissa medioissa vallitseva valokuvaus yleensä, 
luovat osaltaan vahvaa uudenlaista valokuvakulttuuria. Mobiililaitteilla 
kuvauksen ajatellaan usein olevan henkilökohtaista ja tilannekohtaista 
viestintää, mutta Instagram-kävelyillä kuva-aiheisto laajeni abstraktien 
yksityiskohtien sekä ympäristön ja ihmisten valokuvaukseen. Kävelyiden 
yli lähes tuhannesta Instagramissa jaetusta kuvasta vain alle kymmenen 
oli kuva-aiheena suosittuja selfieitä, eli älypuhelimilla otettuja omaku-
via. Tämä voi johtua siitä, että selfie-kulttuurin voidaan katsoa olevan 
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enemmän yhteydessä kommunikointiin omasta itsestään. Selfiet ovat 
visuaalisia viestejä, joilla kerrotaan mitä näen, tunnen tai koen ja ennen 
kaikkea miten näen itseni juuri nyt. (Cruz 2014, 32.) Instagram-kierroksilla 
kamera oli suunnattu itsestä poispäin ympäristöön. 

Viestinnän lisäksi, nykypäivän mobiilivalokuvausta ajatellaan usein 
snapshot-valokuvauksena (näppäilykuva). Snapshot-valokuvausta ovat 
myös entisaikojen kotivalokuvaus, tavallisten ihmisten valokuvaus tai 
kansanvalokuva. (Sarvas 2014, 45.) Snapshot-kuvat rakentuvat hetkellisyy-
destä, autenttisesta kokemuksesta ja ”totuudesta”. Snapshot-kuvasuuntaus 
on myös nykyvalokuvataiteen yksi suurista valtalinjoista. (Heikka & 
Rastenberger 2014, 38-39.) Voidaan ajatella, että normaalisti yksityiseen 
käyttöön otetuilla snapshot-mobiilivalokuvilla on yhtälaiset motiivit kuin 
vaikkapa entisaikojen kotialbumivalokuvauksella. Entisaikojen kotiva-
lokuva-albumeilta ei odotettu hyvälaatuisuutta, vaan riitti, että kuvista 
tunnistaa henkilöt ja kuvan avulla pystytään palaamaan kuvanottohetken 
tunnelmaan. Taidevalokuvan taas voidaan sanoa mahdollistavan sym-
boliseen ajatteluun, tekijän läsnäolon tuomiseen kuvaan ja tunteiden 
kuvaamiseen. (Hietaharju 2006, 21.) Taidevalokuvat tuovat esiin tekijän 
tunteita ja ajatuksia ja välittävät niitä yleisölle ja niiden voidaan sanoa 
myös ruokkivan mielikuvitusta, kommentoivan ja elämyksellistävän 
todellisuutta (Hietaharju 2006, 23). Niin kotialbumikuvauksessa kuin 
taidevalokuvauksessa on myös yhtäläisyyksiä: kummassakin valokuvaa-
jan näkökulma on nähtävissä ja valokuvaaja läsnä kuvassa (Hietaharju 
2006, 209). Näitä snapshot-valokuvauksen ja nykytaidevalokuvaa piir-
teitä, kuten esimerkiksi tunnelmavalokuvausta, valokuvaajan läsnäoloa, 
symboliikkaa ja henkilökuvia ja todellisuuden elämyksellistämistä löytyy 
kierroksien kuvista. 

Tuntuikin, että kävelyiden osallistujat halusivat myös ottaa taidevalokuvien 
tyylisiä kuvia, ei siis kuvia pelkästään viestintää varten. Tässä yhteydessä 
voidaan myös lyhyesti pohtia, lasketaanko Instagram-valokuvaus taiteen 
piiriin? Intentionalistisen taideteorian mukaan, taidetta on se, jonka 
taiteilija on tehnyt tarkoituksella (Eaton 1994, 27). Aikamme tunnetun 
estetiikan tutkijan Morris  Weitzin (1916-1981) mukaan taidetta on kaikki 
se, jolle taidemaailma antaa taiteen arvon ja statuksen (Eaton 1994, 16). 
Lisäksi voidaan ajatella, että kuvan käyttötarkoitukset sekä esittämis-
ympäristö määrittävät kuvan merkityksiä (Hietaharju 2006, 32). Tällöin 
voitaisiin vetää johtopäätös, että ehkä kuvien taiteelliseen laatuun vaikutti 
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tapahtumien konteksti: se, että Suomen valokuvataiteen museo toimi 
Instagram-kävelyiden järjestäjänä. Toisaalta Suomen valokuvataiteen 
museon johtaja Elina Heikka ja kuraattori Anna-Kaisa Rastenberger 
kirjoittavat, että tämän päivän valokuvakulttuuri ei tarvitse instituutiota 
määrittelemään sitä, mikä on valokuvataidetta. (Heikka & Rastenberger 
2014, 40). Myös kahdeksan kymmenestä kyselyyn vastanneista kertoivat 
että museon järjestämillä kävelyillä otetut kuvat eivät poikenneet heidän 
muusta Instagram-kuvauksesta. Todennäköisesti myös näiden valoku-
vaajien muut kuvat ovat samanlaatuisia. Näiden vastausten perusteella, 
sillä, että Suomen valokuvataiteen museo oli tapahtumien järjestäjä, ei 
ollut suurta kuitenkaan vaikutusta osan valokuvaajien kuvien muotoihin 
tai sisältöihin. Uutta valokuvakulttuuria ja valokuvataidetta tuotetaan jat-
kuvasti, valtavalla volyymilla, ilman että sille enää tarvitaan oikeututusta 
esimerkiksi taideinstituutioilta. Kuitenkin valokuvataiteen ja valokuvains-
tituutioiden avulla voidaan avata valokuvauksen historiaa, käytäntöjä 
sekä kuvanlukutaitoa, jotka voivat auttaa ymmärtämään paremmin myös 
nykyvalokuvakulttuuria. (Heikka & Rastenberger 2014, 40.) 

Taidetta tai ei, se, että Instagram-valokuvauksen kautta pääsee osaksi 
suurempaa yhteisöllistä kokemusta, tuntui olevan osallistujille tärkeää. 
#snapshotwalk-kävelyille osallistuneiden kuvat menivät osallistujan ha-
lutessa osaksi #snapshot-näyttelyssä olevaa reaaliajassa pyörivää Helsinki 
Now Instagram-kuvaesitystä. Tämä mahdollisesti vaikutti osallistujien 
kokemusiin yhteisöllisestä kulttuurisesta osallistumisesta. Kahdessa kyselyn 
vastauksista kiiteltiinkin, että ”asiakas pystyi olemaan osana näyttelyä”. 
Osallistujat kokivat pääsevänsä myös osallistumaan instituution asetta-
man valokuvataiteen kentän sisältöihin ja osaksi taidemaailmaa, vaikka 
luovatkin uutta taidevalokuvakulttuuria myös ilman Valokuvatataiteen 
museon asettamaa kontekstia. 

Lopulta se, että Instagram-kävely järjestettiin osana Suomen valokuvatai-
teen museon toimintaan vaikutti kyselyyn vastanneiden mielipiteeseen 
museosta positiivisesti: museo koettiin aktiivisena ja helposti lähestyttävänä 
ja sen näyttelyihin oli kierrosten jälkeen helpompi tulla vierailemaan. Ins-
tagramin avulla taidekuvan äärelle päätyminen oli äärimmäisen helppoa, 
nopeaa ja yksinkertaista.

Vastausten ja kuvien sekä Instagram-aktiivisuuden perusteella osallistujat 
olivat siis kiinnostuneet sosiaalisen median sovelluksen, Instagramin kautta 
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museosta, taiteesta ja taidekuvasta sekä taidekentän sisältöjen luomisesta. 
Osallistava toiminta jossa Instagram on yleisötyön toiminta-alustana, tuntui 
toimivan hyvin ja mahdollisti erityisen tärkeäksi nousevan yhteisöllisen 
kokemuksen jakamisen. 

5.2 Instagram Suomen valokuvataiteen museon 
yleisötyössä

“Traditionally: Photography used to record something 

real that happened. Now: We take pictures as part of 

the experience of being.” 

– Michael Howard, Photographer & Blogger

Suomen valokuvataiteen museo toimii sekä taidemuseon, että kulttuuri-
historiallisen museon toimintatavoilla: sen sisällöt ja valokuvat liittyvät 
sekä taiteen, että median ja arjen kuvastoihin. Tällä tavalla valokuvataide 
ja valokuvakulttuuri ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. (Ko-
koelmapolitiikka. Suomen valokuvataiteen museo 2015.) Tämän vuoksi on 
perusteltua myös huomioida Instagramissa tapahtuva valokuvakulttuuri. 

Tässä projektissa yleisötyön välineeksi valikoitui Instagram, koska se 
vaikutti käyttökokemukseltaan tarpeeksi yksinkertaiselta mutta inspi-
roivalta toiminta-alustalta. Projektin alkaessa vuonna 2013 Suomen 
valokuvataiteen museo oli havaintojeni mukaan ensimmäinen museo 
Suomessa, joka otti käyttöön Instagramin ja alkoi hyödyntää sitä myös 
yleisötyöskentelyssään. Instagramin käyttöönotto herättikin aluksi kysy-
myksiä sen tarpeellisuudesta. Kuitenkin Suomen valokuvataiteen museo 
on profiloitunut valokuvan kentällä visuaalisena toimijana, johon haluttiin 
liittää sosiaalisuus, jolloin Instagram vaikutti hyvältä toiminta-alustalta 
ja käyttöönotto perustellulta. Instagramin käyttöönotto vahvisti museon 
profiilia aktiivisesta toimijasta sosiaalisten medioiden kentällä ja sosiaali-
sessa mediassa mahdollistuu myös asiantuntijuuden jakaminen kävijöiden 
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kanssa. Lisäksi, kuten sanottu, Suomen valokuvataiteen museon kannalta 
merkittävää Instagramissa on, että se on luonut täysin uudenlaisen ilmiön 
perinteisen valokuvauksen rinnalle. 

Valtaosa valokuvista nähdään nykyisin ainoastaan näytöltä, kun ennen 
valokuvan ensisijainen esitysmuoto oli paperille vedostettu kuva. Tämä 
pätee niin mainoskuviin, kuvajournalismiin kuin taidekuviinkin. (Becker 
2014, 18.) Nykyään onkin valokuvaajia ja lehtiä kuten esimerkiksi Kevin 
Russ ja The New Yorker, joiden valokuvien esitysalustat ovat osittain tai 
lähestulkoon kokonaan siirtyneet Instagramiin. Instagramin etu on että 
kuva on välittömästi jaettavissa valmiille yleisölle. Se, että kuvia jaetaan 
heti on ilmiö, joka määrittää uudelleen valokuvan merkityksen ajassam-
me. Kuvien laadun lisäksi valokuvauksessa arvostetaan nyt osallistujan 
näkökulman saamista, ja tämä tapahtuu nopeinten sosiaalisessa mediassa 
jaetun kuvan kautta (Becker 2014, 20).

Projektin alussa oletuksena oli, että Instagram-yleisötapahtumat, ja nii-
den ohella museon Instagram-tilin avaaminen herättävät oletettavasti 
nuorempien, esimerkiksi teini-ikäisten vierailijoiden kiinnostuksen 
museota kohtaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Instagram-kävelyille 
osallistui arviolta yli 25-vuotiaita nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä ihmisiä. 
Ehkä tämä johtuu siitä, että vanhemmat sukupolvet haluavat osallistua 
uusien medioiden kautta museon järjestämään osallistavaan toimintaan 
mahdollisesti pysyäkseen ajassa kiinni ja kuroakseen sukupolvien välistä 
kuilua näin pienemmäksi. Mahdollisesti digisukupolvi ei ole kiinnostu-
nut ohjatuista kierroksista; miksi tulla paikalle, kun kaiken voi nähdä jo 
Internetistä omalta kännykännäytöltään. Näyttöruutu on nykyään ensisi-
jainen tapa valokuvan kokemiseen, paikasta riippumatta (Becker 2014,17). 
Mikä voisi olla siis sellainen tapahtuma, joka houkuttelisi nuoret myös 
lähtemään liikkeelle oman kännykkänsä kanssa?  Tällaisia tapahtumia 
tulisikin kehittää osallistavan toiminnan kautta, jossa toiminta lähtee 
liikkeelle nuorista itsestään. 

Nyt kuitenkin Suomen valokuvataiteen museolle kehitetyt Instagram-kä-
velyt ovat muodostuneet osaksi museon toimintaa. Instagram-kävelyitä 
on järjestetty #snapshot-näyttelyn jälkeen satunnaisesti niin kuvataide-
kasvattajille opetusmielessä, kuin yleisölle mm. yhteistyössä Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto Laiturin kanssa. Yleisötapahtumien jär-
jestäminen onkin osa Suomen valokuvataiteen museon strategiaa tulla 
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tunnetuksi. Kuten kyselyiden vastauksistakin käy ilmi, kävelyt ovat an-
taneet Suomen valokuvataiteen museosta kuvan aktiivisena toimijana ja 
kokemusten tarjoajana. Lisäksi Suomen valokuvataiteen museo esittäy-
tyy instituutiona, jolla on tietotaitoa uusien valokuvamedioden, kuten 
Instagramin käytöstä. Kävelyiden jälkeen myös muut instituutiot ovat 
ottaneet minuun yhteyttä yhteistyöajatuksella Instagram-tapahtumien 
järjestämiseksi. Vaikka olin alussa epäluuloinen Instagramin ja siihen 
liittyvän toiminnan suhteen, olen huomannut että sitä kohtaan on kiin-
nostusta. Ja nyt minusta on yllätyksekseni muodostunut jonkinlainen 
asiantuntija Instagramin käytössä museoiden, sekä muiden instituutioiden 
yleisötyössä ja opetuksessa.

Instagramin käyttäjät, jotka alkoivat sovelluksessa seurata projektin ai-
kana Suomen valokuvataiteen museota, jatkavat seuraajina, ja tilastojen 
mukaan uusia seuraajia on tullut kaiken aikaa lisää. Tällä hetkellä Suomen 
valokuvataiteen museon Instagram-tiliä seuraa yli 3500 ihmistä. Lisäksi 
#snapshotwalk-kävleyiden jälkeen Suomen valokuvataiteen museo on 
perustanut Instagram-tililleen Taskugalleria-projektin, joka esittelee vii-
koittain vaihtuvien eri valokuvaajien töitä. Sekä kuvien kommentointi, että 
kuvista tykkääminen Suomen valokuvataiteen museon Instagram-kuvien 
yhteydessä on noussut jatkuvasti tämän projektin aikana ja sen jälkeen.

Mitä sitten tarkoittaa kun Instagram -kuvista tykätään tai jos kuvia kom-
mentoidaan? Aikaisemmin kirjoitin dialogin ja yhteyksien avaamisesta: 
sosiaalisessa mediassa toimiminen kertoo halusta olla vuorovaikutuksessa 
ja osallisena yhteisöä. Suomen valokuvataiteen museon tilin seuraajat 
luovat yhteisön, jotka ovat kiinnostuneita museon toiminnasta, tai ainakin 
museon Instagram-tilillä tapahtuvasta kuvaviestinnästä. Tykkäämällä 
kuvasta tai alkamalla seuraamaan Suomen valokuvataiteen museota Ins-
tagramissa yleisö ilmoittaa olevansa osallinen tähän yhteisöön. Tämän 
ohella osa yleisöstä kommentoi kuvia; niiden kompositiota, värejä tai 
muuten vain ilmoittaa, että kuva on esimerkiksi hieno tai mielenkiintoi-
nen. Instagram-tilin alla ihmiset pääsevät yhteisöllisen kokemuksen ja 
sen jakamisen äärelle. Lisäksi #snapshotwalk-kävelyiden kuvat projisoi-
tiin osana #snapshot-näyttelyä museon tilassa, jolloin yleisö toimi myös 
sisällön tuottajana näyttelyyn. 

Taskugalleria-projekti taas tuo valokuvataidetta yleisön äärelle, heidän 
älypuhelimiinsa, jolloin he voivat halutessaan tutustua eri valokuvataiteili-
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joiden töihin ja esimerkiksi kommentoida niitä. Osa taskugalleria-projektin 
valokuvataiteilijoista myös itse osallistuu kuviensa yhteydessä tapahtu-
vaan kommentointiin ja keskusteluun. Museoiden tarjoama perinteinen 
taiteilijatapaaminen on siis osittain siirtynyt tässä muodossa sosiaaliseen 
mediaan. Näin myös Taskugalleria tarjoaa vuorovaikutteista ja osallistavaa 
toimintaa yleisöjen ja museon välille. 
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6. POHDINTAA

Vaikka sosiaaliset mediat ovat hyvä alusta yhteisölliseen dialogiin ja 
toimintaan, tulisi sosiaalisten medioiden syvällisemmän vuorovaiku-
tuksen mahdollisuutta painottaa entisestään. Esimekriksi Instagramissa 
keskustelu voi jäädä yksipuoliseksi. Kuvien alla on vain “tykkää” -painike. 
Yhtä lailla relevanttia kokemuksen kannalta olisi jakaa se, että kuvasta 
ei tykkää. Kommentointi on pääosin positiivista. Päinvastainen ilmiö 
on Internetissä nimimerkkien suojassa tapahtuva väittely ja vihapuhe. 
Sosiaalisissa medioissa taas esiinnytään usein omalla nimellään. Van-
ha-Majamaa (2015) kirjoittaa Imagen artikkelissaan, kuinka sosiaalisia 
medioita voidaan kritisoida siitä, että negatiivisille tunteille ei ole enää 
niin paljon tilaa. Teksteillä ja kuvilla viestitään usein mielellään kivoista ja 
kauniista hetkistä. Kokemus jää siltä osin pinnalliseksi. (Image 8.2.2015.) 
Instagramin taidevalokuvilla viestitään kyllä yhtälailla vaikkapa surua 
tai rumuutta, kuin iloa tai kauneutta, mutta havaintojeni mukaan usein 
esimerkiksi suru saatetaan sosiaalisissa medioissa kuvata myös hyvin 
esteettisenä representaationa. 

Kuitenkin tästä tykkäämiskulttuurista huolimatta on sosiaalisten medioiden 
avulla helppo tarjota matalan kynnyksen kokemus taiteesta myös museon 
seinien ulkopuolella, digimaailmassa. Ja tällä hetkellä useilla museoilla 
tämä kokemuksen tarjoaminen tapahtuu muun muassa Instagramissa. 
Instagramin kautta yleisölle annetaan myös helpompi tilaisuus ilmaista 
itseään ja mielipiteitään, kuin fyysisessä museossa, vaikka ilmaisun voi-
si tehdä vain tykkäämällä kuvasta tai kommentoimalla lyhyesti kuvaa. 
Tällä hetkellä kuviin keskittyneistä sosiaalisista medioista Instagram on 
suosituin, mutta tulevaisuudessa voidaan löytää myös uusia, kritiikille-
kin avoimempia julkaisualustoja. Ja ehkäpä tulevaisuudessa kriitikkona 
toimimisen lisäksi Instagramin, tai muun sosiaalisen median avulla voi-
daan luoda uudenlaisia osallistavia toimintamalleja: esimerkiksi omien 
valokuvakokonaisuuksien kuratoimista, kuten Google Art –projektissa.  
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On myös muistettava Instagramin ja muiden sosiaalisten medioiden muut 
ongelmat, kuten yksityisyyden ja julkisuuden rajat, joiden vetäminen tun-
tuu olevan meille tässä ajassa haasteellista. Sosiaalisin medioihin sisältyy 
myös muita haasteita: voidaan pohtia vievätkö ne esimerkiksi lapsilta liikaa 
aikaa ”todelliselta elämältä”, miten tämä kaikki vaikuttaa tulevaisuudessa 
terveyteemme, sisältävätkö sosiaaliset mediat haitallisia sisältöjä kuten 
moraalittomuutta ja liiallista kaupallisuutta. Mutta kaikki tämä negatiivi-
suus antaa usein osallistavasta digitaalisesta kulttuurista suppean kuvan. 
Jälleen kerran voimme pohtia, miksi digitaalinen todellisuus ei olisi yhtä 
todellista kuin fyysinenkin todellisuus. Aikaisempien esimerkkien valossa 
on tultu myös siihen tulokseen, että digitaalinen taidekokemus lopulta 
myös vahvistaa fyysistä kokemusta taiteen äärellä ja toisin päin. Taitoihin 
ja tietoihin, joita tämän hetken digiajan nuoret saavuttavat näiden uusien 
medioiden kautta  tulee suhtautua arvostuksella ja sitä ei tule kieltää 
ainoastaan ”turhanpäiväsenä”. Opettajien ja vanhempien rooli on auttaa 
nuoria käsittelemään kaikkea tätä tietoa ja kasvamaan sen kanssa. (Jenkins 
2007, 11.) Tällä hetkellä mediakasvatuksen tärkein tehtävä onkin kannustaa 
nuoria reflektoimaan aktiivisemmin omaa osallistumistaan, viestintää sekä 
vaikutustaan muihin uusien medioiden sisällä (Jenkins 2007, 17). Saman 
tehtävän voidaan katsoa olevan myös Suomen valokuvataiteen museon 
taidekasvatuksella. Kaikkien meidän ei tarvitse liittyä aktiivisiksi erilaisten 
sosiaalisten medioiden käyttäjiksi ja sisällöntuottajiksi, tai edes millään 
tavalla sopeutua niiden toimintaperiaatteisiin. Kaikkien tulisi kuitenkin 
olla kiinnostuneita osallistavan kulttuurin ilmiöstä, sillä useat meistä, ja 
etenkin seuraavat sukupolvet ovat jo aktiivisena osana sitä. 

Suomen valokuvataiteen museossa voidaan tulevaisuudessa lisäksi pohtia, 
olisiko merkityksellistä mahdollistaa myös sosiaaliseen mediaan julkais-
tujen julkisten valokuvien arkistointi. Suomen valokuvataiteen museon 
kokoelmapolitiikkaa on ylläpitää museota suomalaisen valokuvataiteen 
ja valokuvakulttuurin edistäjänä ja vaalijana. Suomen valokuvataiteen 
museon yksi tehtävä on kartuttaa kokoelmiaan alueelliselta, kulttuuriselta 
ja sosiaaliselta sisällöltään sekä taidearvoltaan monipuolisia aineistoja, 
joita voidaan käyttää mm. tutkimuksessa, jossa käydään läpi valokuva-
kulttuurin kuvastoja. Valokuvataiteen museo ottaa vastaan esimerkiksi 
vanhoja albumeita ja valokuvaajien päiväkirjoja. (Kokoelmapolitiikka. 
Suomen valokuvataiteen museo 2015.) Voidaanko tällöin ajatella, että 
esimerkiksi Instagram-kuvat saattaisivat tulevaisuudessa sisältyä kokoel-
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man kartoittamissuunnitelmaan? Valokuvan uudet esitysmuodot suoraan 
näytöiltä ovat jo nostettu osaksi useiden museoiden näyttelykäytäntöjä 
perinteisten näyttelytulosteiden rinnalle. Nyt digitaalista näyttöruudulta 
katsottavaa valokuvaa pidetään yhtä aitona teoksena kuin fyysistä ve-
dostakin. (Becker 2014, 18-20.) Instagram-kuvat eivät kuitenkaan sovi 
arkistoitavaksi sellaisenaan. Instagramissa ongelmana tällä hetkellä on, 
että sovellus muuntaa kuvat tallennettaessa huonolaatuisiksi, jolloin tie-
dostojen fyysisissä arkistoinneissa ei ole samaa arvoa kuin perinteisesti 
ajatellaan. Ehkä arkistointi tulisi tehdä digitaalisena sovelluksena. Täytyy 
myös muistaa, että voi olla, että Instagram-sovelluksen suosio onkin 
vain väliaikaista, vaikkakin se tämän päivän käyttäjämäärien valossa 
tuntuu vieraalta ajatukselta. Toisaalta myös moni muu taidemuoto on 
väliaikaista. Joka tapauksessa osallistava valokuvakulttuuri ja sosiaalisissa 
medioissa kuvien julkaisu tulee varmasti jatkumaan vielä pitkään ilmiön 
edelleen demokratisoituessa ja Suomen valokuvataiteen museon tulee 
periaatteidensa mukaisesti vaalia kaiken tähän liittyvän kulttuuriperin-
nön monipuolista säilymistä. Vaikka Instagram saattaa tulevaisuudessa 
korvaantua taas uudenlaisella sovelluksella, digitaalisuus säilyy ja sen 
pohjalta muodostuviin tulevaisuuden uusiin kuvakulttuureihin tulee 
taas museoiden reagoida. 

6.1 Osallistavan ilmiön merkitys

“Ajatus, että jokainen voi olla media, on mullistava. 

Ajatus siitä, että jokaisen median tärkein sisältö on 

minä itse, on masentava.” 

- Valkama, H. Minä-kanava. Imagen pääkirjoitus. 

26.3.2015 

Miksi museoihin ylipäätänsä pitäisi saada lisää yleisöjä? Lisää ihmisiä 
tarkoittaa lisää sormenjälkiä, lisää ruuhkaa teosten edessä, lisää melua, 
lisää sotkua. (Simon 2010.) Useimmat museoissa vierailevat yrittävät 
välttää ruuhka-ajat, jotta omalle esteettiselle kokemukselle jäisi tilaa. 
Mutta osallistava kulttuuri voi parhaimmillaan tarjota kokemuksen, 
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joka on enemmän kuin oma esteettinen kokemus: muiden kokemusten 
kautta oman kokemuksen laajeneminen ja syventyminen ja haluttaessa 
kollektiiviseen kokemukseen itsensä liittäminen. Osallistavan toiminnan 
avulla on helpompi yksilötasolla tutustua museon maailmaan, kun voi 
seurata suurempaa sosiaalista yhteisöä. Internet 2.0, kuten vaikkapa Wiki-
pedia, paranee, mitä enemmän ihmiset osallistuvat se kehittämiseen. Tätä 
kutsutaan ”kollektiivisen älykkyyden valjastamiseksi”. Miksei tämä sama 
kollektiivinen kokemus ja tiedonvälitys voisi toimia vierailukokemuksen 
laadun parantamisessa myös museovierailuissa? (Simon 2010.) 2.0 -ilmi-
ötä voidaan kritisoida siitä, että se saattaa horjuttaa sisältöjen paikkaansa 
pitävyyttä ja asiantuntija-asemaa. Kuitenkaan sen vuoksi ilmiötä ei tulisi 
hylätä, sillä parhaimmillaan se mahdollistaa asiantuntijoiden ja yleisö-
jen tietojen ja kokemusten yhdistymisen. Tulevaisuudessa onkin entistä 
tärkeämpää tiedostaa lähdekritiikin merkitys, toimia läpinäkyvämmin, 
ja painottaa mistä lähteestä milloinkin tietoa jaetaan. Instituutioilla on 
oltava tilaa omien ääniensä ja asiantuntijuuden lisäksi muille äänille ja 
toisenlaisille asiantuntijuuksille. (Kaitavuori, 2010, 231–232.)

Osallistavan kulttuurin merkityksellisyys on siinä, kuinka se mahdollistaa 
yhteisöllisen luovan toiminnan, helpottaa sekä demokratisoi tiedon vaih-
tamista ja parhaimmillaan alentaa kynnystä luovaan ilmaisuun. Se että 
osallistavuudelle luodaan mahdollisuus, on merkittävää. (Jenkins, 2007, 7). 
Vaikka Instagram-kävelyiden alussa kerroin kuinka omat Instagram-profiilit 
voidaan asettaa yksityisiksi, suurin  osa osallistujista halusi pitää tilinsä 
julkisena, ja näin kuvansa kaikkein nähtävinä.  Oleellista oli siis saada omat 
kuvat osaksi suurempaa yhteistä kokonaisuutta. Kuitenkin jotkut kävelyille 
osallistuneista eivät osallistuneet kuvaamiseen mobiililaitteellaan vaan 
järjestelmäkamerallaan, jolloin he eivät ainakaan siinä hetkessä jakaneet 
kuviaan saman avainsanan alle Instagramiin. Osallistavassa kulttuurissa 
ei olekaan välttämätöntä, että jokainen meistä olisi osallisena sisältöjen 
luomiseen. Merkittävää on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua, 
vapaus valita haluaako osallistua yhteisen sisällön tuotantoon ja tunne 
siitä, että omaa panostusta arvostetaan, jos niin tekee. (Jenkins 2007, 7.)

Usein instituutiot, kuten museot ovat jämähtäneet osallistavassa toimin-
nassa juuri sisällöntuotantoon: halutaan esimerkiksi, että jokainen voisi 
ottaa kuvan, joka tulisi osaksi näyttelyä, tai jakaa oman tarinansa näyt-
telyyn liittyen. Avoin itseilmaisu nähdään osallistavuuden perikuvana. 
Se, että yleisön osallistavuus olisi vain kommentoimista, tai vaikkapa 
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lempinäyttelyn jakamista sosiaalisessa mediassa, ei välttämättä nähdä 
niin merkittävänä osallistavuuden muotona kuin sisällöntuotanto. Mutta 
kuten aikaisemmin kävi ilmi eri osallistavan roolien kategorisoinnista, 
vain pieni osa haluaa tai edes pystyy sisällöntuotantoon. Osa ei halua 
julkaista ja jakaa vaikkapa omia valokuviaan. Sisällöntuottajien määrän 
vähäisyyden hyvä puoli on, että sisällöt pysyy jollakin tavoin myös hallittu-
na. Osallistavuuden mahdollistamista on myös antaa tila kommetointiin, 
arvosteluun, sisällön jakamiseen ja ryhmittämiseen. (Simon 2010)

Aina tulee olemaan yleisöjä, jotka ovat täysin tyytyväisiä staattisiin ja 
yleisöt passiiviseksi katsojiksi tekevään näyttelymalliin ja jotka häiriintyvät 
kaikista osallistamispyrkimyksistä. Lisäksi tulee aina olemaan yleisöjä, 
jotka innostuvat interaktiivisesta museotoiminnasta, jossa he pääsevät 
aktiiviseksi museon käyttäjäksi. Ja ehkä tulevaisuudessa tulee enemmis-
sä määrin olemaan yleisöjä, jotka haluavat lisätä oman äänensä osaksi 
näyttelyä ja siitä käyvää keskustelua ja toimintaa. (Simon 2010.)

Vaikka osallistava kulttuuri on vain yksi osa yleisötyötä ja yleisötyö vain 
osa museon tarkoitusta, on osallistavalla kulttuurilla merkittävä rooli 
museoiden sosiaalisten kokemusten edistäjänä. Tulevaisuudessa tämä 
rooli nykypäivän toimintakulttuurien valossa tulee entistä tärkeämmäksi. 
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kehittämisyksikkö Kehys, 115–130.

Heikka, E. & Rastenberger, A. 2014. Parasta mitä on tapahtunut: 
Snapshot-kulttuuri ja –estetiikka valokuvauksessa. Teoksessa 
Lehmuskallio, A. ja Rastenberger, A-K. (toim.) #snapshot Kamerat 



87

keskuudessamme. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 47. 
Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo, 37–40.

Heikkinen, H., Rovio, E. ja Syrjälä, L. (toim.) 2007. Toiminnasta 
tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Hel-
sinki: Kansanvalistusseura.  

Hietaharju, M. 2006. Valokuvan voi repiä. Valokuvan rakenne-elemen-
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