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Baumolin tauti*1

Kosketus ja Liikutus tappeli. Kosketuksen mielestä Liikutus oli epätasapai-
noinen pelle, joka itki herkästi ja haki kokoajan paikkaansa. Ei osannut ottaa 
rennosti. Liikutus yritti kaikin voimin työntää itseään monin verroin suurem-
pia metsiä kumoon. Hullun hommaa ajatteli Kosketus ja kerskui Liikutuk-
selle kuinka hienosti hän osasi tehdä ns. täsmäiskuja. Hän kosketti yleisöään 
katu-uskottavasti punaa poskille jättämättä, ikään kuin mitään ei olisi kos-
kaan tapahtunutkaan. 
 
Tämän kuultuaan Liikutus huolestui Kosketuksesta, joka kantoi huolta en-
nen kaikkea ulkomuodostaan ja tähtäsi parhaimmillaankin mitään sanomat-
tomaan näkymättömyyteen. Liikutus oli varma, että Kosketus ymmärtäisi 
täyden potentiaalinsa, mikäli asia vain esitettäisiin hänelle oikeassa valossa. 
Niinpä Liikutus alkoi kirjoittamaan Kosketuksesta kirjaa. Sen nimi oli  
”Vasemmasta kammiosta sisään ja oikeasta ulos”.   
 
Kirjan valmistuttua Liikutus ihmetteli huonoja myyntilukuja. Julkaisemi-
nenkin oli pitänyt tehdä apurahalla. Kävi karvaasti ilmi, että Liikutus kuului 
hyvine aikeineen ja vallankumoksellisine ajatuksineen marginaaliin ja vieläpä 
samaan marginaaliin Kosketuksen kanssa. Suurin osa muista, kuten: Kilpai-
lu, Sodankäynti, Korruptio, Muoti ja Markkinointi katsoivat Kosketusta ja 
Liikutusta etäältä, niin etäältä, etteivät edes pystyneet hahmottamaan heidän 
välistä eroaan. ”Rasite yhteiskunnalle” he sanoivat. ”Eihän niiden jutuissa ole 
minkään näköistä kaupallista potentiaalia, kasvutavoitteesta puhumattakaan.”

* Baumolin taudilla tarkoitetaan taloudellista ilmiötä, jossa tuottavuuden ja palkkojen kasvaessa useilla talouden aloilla 
palkkoja joudutaan nostamaan myös niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvua ei ole juuri tapahtunut. Palkannostopaine 
johtuu siitä, että tuottavuudeltaan heikommat alat joutuvat kilpailemaan työvoimasta muiden alojen kanssa.
1. Baumol, W. & Bowen, W. Performing Arts, The Economic Dilemma: a study of problems common to theater, 
opera, music, and dance Twentieth Century Fund, New York 1966
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Tiivistelmä 

Lopputyöni kirjallinen osuus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä käsitellään esseistisesti 

poliittisen taiteen tekijäksi päätymistä. Toisessa osassa puretaan yhteiskunnallisen teoksen  

Asylum valmistusprosessia. 

Eloisaa ja virkistävää lukukokemusta on pyritty priorisoimaan kirjoittamalla osa teksteistä  ver-

tauskuviksi ja omaelämänkerraliseksi proosaksi, jossa aktivismin ja taiteen rajapinnassa työsken-

telyä käsitellään henkilökohtaisella tasolla. Kronologisessa järjestyksessä etenevät tarinat kuljetta-

vat lukijan sarjakuvan ja konttoripöytien kautta Aalto-yliopiston Taiteen laitokselle purkamaan 

intuitiivistä toimintaa kirjalliseen muotoon. Luonnonlapseus tekee pakon edessä itsemurhan, 

mutta tilalle syntyy jotakin mitattavasti arvokkaampaa, maisterin papereiden avaama portti  

utopiaan nimeltä Akateeminen hierarkia. 

Ajassa, jossa elämme asioiden arvo nähdään usein vain rahana. Sivujen läpi kantavana teemana 

taiteen tekemistä käsitellään perustavanlaatuisena yhteiskuntaa monitasoisesti tervehdyttävä ele-

menttinä, mutta ei kuitenkaan itseisarvona. Hyvinvointiyhteiskunnan viihtyisyys kyseenalaiste-

taan, samalla kun havainnollistetaan mahdollisimman kirkkaasti, kuinka taideteokset voivat toi-

mia epäkohtien antibiootteina, eivät vain koskettaa, vaan peräti parantaa. 

Case study osuudessa avataan pienen suuriaiheisen teoksen Asylum taustoja. Videotaide kertoo 

mielipide-erojen kärjistymisen raadollisuudesta. Se raottaa länsimaisen sivistyksen näennäisyyttä 

ja näyttää Jakomäen uimahallin loisteputkien valossa, kuinka sama aine on toiselle kehon  

muokkauksen elementti ja toiselle elävältä hautautumisen välikappale matkalla kohti parempaa 

tulevaisuutta. 

 
Avainsanat  yhteiskunta, politiikka, pakolaiskriisi, nykytaide, turvapaikka, ironia  

	  

Tiivistelmä
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Johdanto 

“[O]ne need only open the newspaper to understand that the need for 
images continues to make itself  felt daily. Each day brings its new needs for 
explanations, persuiasion, and reminders.” 2 
 
Opinnäytetyöni koostuu sekä tuotannollisesta, että kirjallisesta osuudesta. 
Sen pääkysymys kuuluu, onko nykytaiteella yhteiskunnallista merkitystä? 
 
Tuotannollisena osuutena olen tehnyt puolitoista minuuttia kestävän inter-
nettiin sijoittuvan videotaiteen Asylum. Teos käsittelee ajankohtaista poliit-
tista aihetta, eli pakolaiskriisiä. Pakolaisaiheisia taideteoksia on tehty tiheään 
viimeisen vuoden aikana. Taidenäyttelyssä 3D printattu hukkunut syyriakais-
poika lasivitriinissä, samaa rannalle huuhtoutunutta poikaa esittää mustaval-
kokuvassa itse Ai Weiwei. Pakolaisten käyttämät pelastusliivit ovat esiintyneet 
taiteen nimissä Berliinin konserttitalon verhoiluna sekä galleriatiloissa. 
 
Tarttuessani tähän räjähdysherkkään aiheeseen oli alunperin selvää, että 
teokseni tulisi kertomaan yksinomaan länsimaalaisen ihmisen suhteesta 
pakolaiskriisiin. Minulla ei ole mitään lehdistä lukemaani suurempaa tietoa 
siitä, miltä itse turvapaikanhakijat kokevat, enkä ole oikea henkilö antamaan 
minkäänlaista reflektiota maailmalle heidän äänellään. Välttyäkseni kauhu- 
skenaariolta, jossa käyttäisin pakolaiskriisiä oman urani edistämiseen pohdin 
mm. seuraavia asioita: Aihetta tulee kunnioittaa tarpeeksi laajalla tutkimus-
työllä. Ei tule sortua yleistämiseen, eikä olettaa kiitollisuutta lopputuloksesta. 
Pakolaisten hätä ei ole taiteen tekemisen resurssi. Onko ylipäätään sopivaa 
käsitellä aihetta etuoikeutetusta asemasta? 

 
 

Kirjallisessa osuudessa avaan teoksen syntyprosessin kuin läpivalaistun 
röntgenkuvan ja riisun viittaa taiteilijamyytiltä, jonka koen syövän arvoa 
taiteen sisällöltä. Pyrin tuottamaan helposti lähestyttävää tekstiä, joka ei tin-
gi taiteen tekemisen merkityksellisyydestä, mutta samalla suhtautuu siihen 
kuin mihin tahansa muuhun yleishyödylliseen ammattiosaamiseen. Koska 
akateeminen niiaileva tekstiasu saattaa pahimmillaan näyttää valmiin ko-
reografian toistolta tai ääriviivojen sisältä värittämiseltä, olen rikastuttanut 
puisevaa makumaailmaa elävällä elämällä, suolalla ja pippurilla. Mutkia 
suoristeleva kerronta saattaa tuntua osittain toteavalta, jopa tokaisevalta. 
Lukijan aikaa kunnioitetaan lähestymällä asioita mahdollisimman pelkiste-
tysti. Perkaan tekstin alkuosiossa oman taiteilijaidentiteettini mahdollisim-
man auki, jotta loppuun sijoitetun Case study osuuden kohdalla tekemiseni 
motiivi olisi mahdollisimman ilmeinen. 
 
Halusin luoda taideteoksen, jonka sisällön merkitys olisi selviö, mutta nä-
kökulma tuore. Videotaide Asylum kehystää suomalaiset ja pakolaiskriisin 
uhrit samaan kuvaan. Viisumikäytännöt, jotka eriarvoistavat ihmisiä ai-
heuttaen pakolaistsunameja jatkuvan hallittavissa olevan virran sijaan, ovat 
meidän äänestämisen tai äänestämättä jättämisen tulos. Tarkoitukseni ei ole 
aiheuttaa lisää vastakkainasettelua jo jakautuneiden mielipiteiden väliseen 
railoon. Ymmärrän, ettemme pienenä pohjoisena valtiona voi yksin ratkais-
ta Lähi-idän ongelmia, mutta yksilötasolla voimme kukin olla osaltamme 
mukana joko puolustamassa tai purkamassa ihmisoikeuksia.  
 
Sana Asylum tarkoittaa kahta asiaa, sekä turvapaikkaa että mielisairaalaa. 
Lasi on totutusti joko puoliksi täysi tai tyhjä. ”The End.” Heitetään kuiten-
kin pari keppiä ja kysytään, mitä ainetta lasissa on? Miksi juuri lasissa, eikä 
esimerkiksi emalimukissa? Onko kaikille tarjolla sama määrä tyhjää tai täyttä, 
mikäli ei ole, niin minkä takia? Kenellä on vastuu ja valta tyhjään ja täyteen? 

2. Signs for peace Ruedi Baur and Vera Baur Kockot Lars Muller  Publishers 2013
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Kun vuonna 2010 aloitin työsuhteeni monikansallisen pörssiyhtiön  
markkinointiosastolla sanoin sinisilmäisesti itselleni, että: ”Taloudellinen  
riippumattomuus tuo taiteellisen vapauden.” En vielä silloin tiennyt, että 
rankan työviikon jälkeen kun kaikki luovuus on niistetty markkinavoimien 
kasvun tavoitteluun, ei idearikkaallakaan ihmisellä ole enää asiaa esille  
laittamiseksi asti. Laulussa sanotaan: “[M]inä olen valvonut tuhat yötä.
Tehnyt työtä tyhjää niin kuin kuolemaa.”3 Tunnen yhä  lihasmuistissani  
mitä nämä sanat tarkoittavat.

Kaikki oli periaatteessa hyvin. Oli vakituinen siisti sisätyö, asuntolaina, 
rakkaudellinen parisuhde ja äitiyden onni. Ja sitten hiljaa hiipien tuli tämä 
järjenvastaisuus jokapäiväisen arkeeni. Pienen marakatin tavoin se istui 
olkapäälläni kun autoilin jumppaan. Työpaikan kehityskeskustelussa se 
roikkui kattolampusta ja kakkasi pomoni naamalle. Se ruokaili muina mie-
hinä illallispöydässä perheeni kanssa, vaikkei sille oltu katettu edes haaruk-
kaa. Marakatti ei tarvitse ruokailuvälineitä, se syö sormin. Ahmii. Minne 
menin, se oli alati mukana, eikä jättänyt minua rauhaan, vaikka kuinka 
yritin lahjoa sitä silloisen elämäntilanteeni mahdollistavilla  
kulutuksen muodoilla. 

Päivä päivältä villieläin otti tarkempaa muotoa. Se oli lopulta niin konkreet-
tinen, että pystyin kuvailemaan sitä yksityiskohtaisesti ilmekään värähtämät-
tä. En enää jaksanut hävetä, vaan paiskasin kättä uuden lemmikkini kanssa. 
Hain ja onnekseni myös pääsin maisterin opintoihin. Koska en halunnut 
tehdä mitään viihteellistä enkä kaupallista oli videotaide luonnollinen valin-
ta. Turhautuneisuuden ja todellisuuden välille rakentui suntti. Opin pak-
kaamaan yhteiskunnallisiksi vääryyksiksi kokemiani asioita hyvänmakuisiksi 
pureskelutableteiksi, joita voi jakaa ilmaiseksi kaikille!

Kaikki tiet vievät Roomaan 

Äitini huokaisi syvään ja heitti lisää löylyä. Olin juuri kertonut minut val-
lanneesta halusta ohjata ja käsikirjoittaa elokuvia. Vuosi oli 2011 ja olimme 
joulusaunassa naisten kesken. ”Eivätkö ihmiset ikinä osaa olla tyytyväisiä?”, 
kysyi äitini ajatellen, että minua vaivasi nykyajalle tyypillinen suuruudenhul-
luus ja haaveiden perässä hortoilu. Noin vuotta aiemmin oli päähäni tullut 
ajatus tarinankerronnasta liikkuvan kuvan avulla ja tämä ajatus kasvoi kasva-
mistaan. Kuin kirsikkana kakun päällä absurdilta tuntuva tarpeeni  
oli, sekä käsikirjoittaa että ohjata omat tuotokseni. 

Oli häpeällistä haluta yhtäkkiä jotakin näin vaikeasti saavutettavaa niin 
väkevästi. Kesti vuoden ennen kuin kehtasin kertoa asiasta edes läheisim-
mille ihmisilleni. Muistan aina veljeni spontaanin kommentin: ”Eiks ookki 
ihanaa et on joku haave!” Äänensävy antoi ymmärtää, että tämä kyllä kuolee 
aikanaan. Enhän enää unelmoinut avioliitosta New Kids On The Blockin 
Dannynkään kanssa. Muiden kommentit olivat itse asiassa niin lannistavia, 
että muutin puheissani sanan haave sanaksi harha, etten tulisi tuomituksi 
todellisuudentajun menettäneenä henkilönä. 

Olin tehnyt sarjakuvia, ns. köyhänmiehen elokuvia jo teini-ikäisestä asti. 
Lähinnä kolmen kuvan mustan huumorin sävyttämiä kantaaottavia strippe-
jä, mutta myös laajempien kokonaisuuksien albumeita oli valmistunut neljän 
kappaleen verran. Ryhdyin aikanaan opiskelemaan graafikoksi tukitoiminto-
na sarjakuvien tekemiselle. Halusin kyetä hoitamaan albumini ammattitai-
dolla painokuntoon asti. Vuosien ja elämäntilanteiden muuttuessa olin joutu-
nut priorisoimaan arvomaailmaani ja hankkiutumaan kokopäivätöihin.  

3. Kim Lönnholm Minä olen muistanut 1989
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Työskentelyn lähtökohta 

Taiteellinen tekemiseni pohjautuu aktivismiin. Teoksillani pyrin koskettami-
sen sijaan liikuttamaan yleisöäni. Koitan saada aikaan vavahteluja sielujen 
sisimmissä mannerlaatoissa, jotka nojaavat arjen kauhun tasapainoon san-
kan ja rasvaisen pölykerroksen alla viihtyvyyttä tavoitellen. Saman kaltainen 
sakea lika muodostuu hitaasti vuosikymmenien aikana keittiön korkeiden 
kaappien päälle ja se huomataan yleensä vasta pakon edessä kuolinpesien ar-
vioinneissa. Tätä tunkkaista kerrostumaa voisi yhtä hyvin kutsua kapitalismin 
varjoksi tai ihmistä ympäröivän hyvinvoinnin sivutuotteena muodostuvaksi 
horkaksi, jossa voi leijua lempeästi läpi elämän,”happy and entertained”. 
 
Pähkinänkuoressa, pyrin muuttamaan asioita parempaan suuntaan ja väli-
neeni tässä työssä on huumoriksi verhoillun epämukavuuden tuottaminen 
nykytaiteen keinoin. Käytämme huumoria sanoaksemme mitä oikeasti tar-
koitamme. Haen edelleen mustaa huumoria kuvaavampaa sanaa kertomaan 
teosteni luonteesta. Google tarjoaa sanaa hirtehishuumori. Omasta mieles-
täni kuvakulmani on saman aikaisesti inhorealistisen kyyninen, että helposti 
lähestyttävän leppeä.  
 
Mitä paremmin ymmärrän kanssaihmisteni näkemyksellisiä eroja, sitä 
paremmin pystyn välittämään mielekkäiksi kokemani viestit kielellä, joka 
aukeaa muillekin. Ymmärrän pienuuteni ja rajallisuuteni. Hyväksyn, että 
kovallakin työllä aikaan saamani teoksen aiheuttama muutos on harvemmin 
näkyvää suuremmassa mittakaavassa. Tiedostan myös omistavani pölyisiä 
kaappeja, enkä pyri työskentelylläni asettumaan kenenkään yläpuolelle. 
Olenhan itsekin teosteni kohderyhmää, eli ihminen.
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Ympäristö 

Maailma on täynnä. Ihmisten lisäksi on kyliä, kaupunkeja, aroja, meriä, 
elävää ja elotonta. Kaikki elävä ja kuollut on ikuisessa liikkeessä tietoisesti 
tai tiedostamattaan. Mikäli liike ei ole silmin havaittavaa se on kuitenkin 
suhteessa aikaan tapahtuva jatkuva muutosten ketju. Välillä hyvinkin hidas, 
välillä nopeampi. Kaiken yhteys kaikkeen. Se on havaittavissa pysähtyessäm-
me minkä tahansa näennäisesti vähäpäätöisenkin asian äärelle. Otetaan esi-
merkiksi vaikkapa pihlajanmarja: pieni punainen pallo, joka kantaa sisällään 
elämää. Se on mm. osa suurempaa rypästä, isompaa kasvia, ravintoketjua, 
vuodenaikojen vaihtelua, pölytystä, väriympyrää ja ravintoaineryhmää. 
Silläkin on alku ja loppu, mennyt ja tuleva muoto, aivan niin kuin kaikella 
muullakin tähän aikaan ja todellisuuteen sidotulla konkretialla. 
 
Läheltä tarkastellessa asioissa voi havaita kuvailevia ominaisuuksia kuten, 
kova, neuroottinen, ajattelevainen, herkkä tai vaikkapa ylimielinen. Suurem-
pien ryhmien ulkopuolelta voidaan tehdä lajikäytösmääreitä, kuten, uteliaat 
oravat, musikaaliset Virtaset tai vaikkapa järjestelmälliset japanilaiset. Yksilö-
tason todellisuuden kokemukseen vaikuttaa myös ympäröivä kulttuuri ja siltä 
opittu sosiaalinen kaiku. Oletettavasti tämän tekstin lukijat vastaanottavat 
maailmaa ihmisinä, kuitenkin eletyn elämänsä kokemusten summana, eikä 
minkään standardisihdin läpi. Linda Weintraub on kiteyttänyt hienosti eron 
taideteokselle välttämättömän huomioarvon ja taiteelliseen arvon välillä. Se 
on lopputuloksen aikaansaama ennalta arvaamaton liike. “[C]apturing the 
attention of  the viewer is the intial challenge for the artist. But a succesfulul 
linkage merely enables passage into the next zone of  interaction–a multifa-
rious and unpredictable response triggered by the artwork.” 4

 
4. Making contemporary art Linda Weintraub Thames & Hudson 2003
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Leikkauspiste 

Yksi filosofian ja yhteiskuntatieteiden perus kiistakysymyksistä liittyy henki-
lökohtaisten kokemustemme muokkaamaan havainnointikykyymme. Eroa-
vatko yksilötason perspektiivit samankin sukupolvenkin edustajilla kuin maa 
auringosta? Asetan oman työskentelyni mielekkyyden tähän olettamukseen. 
Suhtaudun teoksiini ikään kuin prismalinsseinä, jotka mahdollistavat epätyy-
pillisen kuvakulman muodostumisen kaiken näennäisen harmonian keskelle. 
Hion näiden linssieni muodostaman hajataiton mahdollisimman raadolliseksi, 
jotta kokemuksesta toipuminen aiheuttaisi yleisössä joko konkreettista liikettä 
tai vastaavasti mahdollisuuden paaduttaa pahan olon tunne sisäänsä. Kum-
painenkin toimintamalli saattaa suotuisissa olosuhteissa jalostua muutokseksi.  
 
Helpottaakseni myrkkyni juottamista vapaaehtoisille, naamioin teokseni 
markkinoinnista oppimieni välineiden avulla kevyen kutsuviksi kukkasiksi. 
Jari Tamminen on tutkinut teoksessaan ”Häiriköt!” kulttuurihäiritsijöiden 
käyttämiä laillisia ja laittomia keinoja luoda häiriötä mainostajien ja kansa-
laisten väliin. “[M]onet häiriköt myös hyödyntävät tavalla tai toisella teoksis-
saan mainoskieltä tai -kanavia, eivätkä teokset juurikaan poikkea mainoksista 
visuaalisesti.” 5 Toisin kuin kulttuurihäiriköitä, minua ei tekijänä motivoi 
mainonnan elementti, vaan itse ihmismieli. 
 
Mittaan omien teosteni merkitystä ainoastaan niiden aiheuttaman myötä-
liikkeen kautta. Yleisönä saatan nauttia alullepanevan voiman lisäksi taiteen 
viihdyttävyydestä, estetiikasta, oivaltavuudesta tai silkasta röyhkeydestä  
muutamia arvoja mainitakseni.
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5. Häiriköt! Jari Tamminen! Into 2013
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Santeri: Alussa työmaa näyttää aina sekasotkulta, työ lähes mahdottomalta. 
Kun olen aikani katsellut ympärilleni ja tutustunut piirustuksiin, ajatus alkaa 
hahmottua pääkopassa. Parin päivän ihmettelyn jälkeen työ sujuu jo helposti. 
Hanna: Alussa työmaa näyttää aina sekasotkulta, työ lähes mahdottomalta. 
Kun olen aikani katsellut ympärilleni ja tutustunut kirjoituksiin, ajatus alkaa 
hahmottua pääkopassa. Parin päivän ihmettelyn jälkeen työ sujuu jo helposti 
 
Santeri: Putkiremontti suunnitellaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisim-
man vähän haittaa talon asukkaille. Vesi- ja viemärikatkot ovat välttämättö-
miä, mutta ne tehdään oikea-aikaisesti, joskus jopa yöllä. 
Hanna: Suunnittelen teokseni niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
paljon haittaa kaikille. Käytän tässä sanalle haitta Suomisanakirjan antamaa 
merkitystä: häiriö, kiusa, vaiva, hankaluus, este, vastus.  
 
Santeri: Olen perusduunari. Teen työtä piirustusten ja pomon ohjeiden 
mukaan. Käytössäni ovat porakoneet, puukkosahat ja hitsauslaitteet. Firma 
tuo aloituspaketin työmaalle, minä tilaan lisäosia tarpeen mukaan. 
Hanna: Olen perustaiteilija. Teen töitä oman ymmärrykseni mukaan. Käy-
tössäni on kaikki maailman laitteet mikäli ne hankin tai vuokraan. Jos tilaan 
mitään materiaaleja maksan ne omasta taskustani. 
 
Santeri: En murehdi mennyttä enkä tulevaa. Se on turhaa. Ihmisen pitää 
tehdä sellaista, mistä nauttii. 
Hanna: En murehdi mennyttä enkä tulevaa. Se on turhaa. Ihmisen pitää 
tehdä hyvää. Kaikki on epävarmaa ja olen oppinut nauttimaan siitä. 
 
Santeria haastatteli Jukka Vuolle, Hanna haastatteli itseään.

Ammatinvalinnasta 

Alla oleva tekstiosuus on kirjoitettu 27-vuotiaan putkimiehen Santeri  
Lindbergin ammattinetti.fi:lle* antaman haastattelun inspiroimana. 
 
Santeri: Olen Consti Oy:n LV-asentaja, käytännössä putkimies. Korjaan 
käyttövesiputkia, lämmitysverkkoa ja viemäreitä. En ole kutsumusammatissa, 
mutta viihdyn työssäni. 
Hanna: Olen kuvataiteilija, monen silmissä työtön. Tuon esiin yhteiskunnal-
lisia epäkohtia. Sanoisin, että olen kutsumusammatissani, mutta todellisuu-
dessa ei kukaan ole minua tähän kutsunut. Viihdyn! 
 
Santeri: Työnjohto on tyytyväinen työnjälkeeni, minä en. Liika tyytyväisyys 
vain hidastaa ammatillista kehittymistä. Jos ilmanvaihtomies tekee virheen, 
menetetään vain ilmaa. Putkimiehen virheestä voi syntyä satojen tuhansien 
eurojen vahingot. 
Hanna: Johdan itse omaa työskentelyäni ja olen suht tyytyväinen työn jäl-
keen. Tykkään ripeästä työtahdista ja tavoittelen tekemisessäni oikeaa hyö-
tylaatusuhdetta en täydellisyyttä. Jos mokaan menee maine, oma ei toisten. 
 
Santeri: Työskentelen joko yksin, yhdessä työparini kanssa tai muiden 
rakennusammattilaisten joukossa. Remonttityön kesto vaihtelee kuukaudesta 
puoleen vuoteen. Parhaillaan toimin asentajana kohteessa, jossa toimisto- 
tiloja muutetaan asuinhuoneistoiksi. 
Hanna: Työskentelen lähtökohtaisesti yksin, mutta suuremmissa  
projekteissa mukana on avustajia ja asiantuntijoita. Teoksen valmistusaika 
vaihtelee päivästä kuukausiin. Parhaillaan teen maisterin lopputyötä  
Aalto yliopistoon. * Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen  

ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja sekä työelämään liittyviä artikkeleita.
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Teennäisyydestä elämässä 

Nuorempana ajattelin, että laajasta ihmiskirjosta koostuvaa ystäväpiiriäni 
yhdistää yksi asia. Olivatpa he mitä kansalaisuutta, sukupuolta tai yhteis-
kuntaluokkaa tahansa, ”he olivat kaikki aitoja!” Tätä suurenmoista totuutta 
hurrasin sisälläni ja kanniskelin sydämessäni kuin 24 karaatin kultaharkkoa. 
Välillä sivulauseeksi puettuna itsekehun purskahduksena lausuin aarteeni  
ääneen erinäisissä seuroissa ja jäin tarkkailemaan kuinka tämä suuri  
ymmärrys rakentaa itselleen jalustan tilanteessa kuin tilanteessa. 
 
Tätä jatkui vuosia, kunnes eräs työkaverini totesi ystävälliseen äänensävyyn: 
”Ettei hän ole koskaan tavannut muita kuin aitoja ihmisiä”. Tuntui kuin 
olisin menettänyt ennakkoperintöni. Ymmärsin lennossa olevani pitkän 
linjan idiootti.* Elin hidastetussa mustavalkofilmissä läpi kaikki kerrat, jolloin 
olin sanonut ääneen nämä samaiset sanat, jotka vaikuttivat nyt esiasteessa 
mätänevältä kompostilta. Toden totta sermin takainen työkaveri oli oikeas-
sa. Kaikki ihmiset ovat aitoja, jopa ne jotka vaikuttavat epäaidoilta. He ovat 
vain aidosti epäaitoja tai koittavat olla aitoja sen lisäksi että jo olivat, ikään 
kuin tehdasasetuksena.  
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*  Idiootti (m.kreik. ἰδιώτης, idiōtēs eli yksilö, yksityishenkilö, kansalainen) on nykyisessä merkityksessään loukkaava 
ilmaus, jolla tarkoitetaan vähälahjaista tai tyhmää ihmistä. Arkikielessä “idiootiksi” saatetaan kutsua ketä tahansa, joka 
tekee puhujan mielestä jotain tyhmää tai ajattelematonta.
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Teennäisyydestä taiteessa 

Omasta mielestäni teoksen taiteellinen arvo on sen tekemässä vaikutuksessa, 
olkoon tämä vaikutus mitä tahansa, vaikkapa esteettinen harmonia. Muut 
arvot ovat eriteltynä pitkälti matikkaa ja markkinataloutta. “[I]n commercial 
perspective, most of  the projects are failures, but measuring the succes from 
a cultural or social view, they are quire successful...”6 Muitakin teorioita on. 
Sekä taiteessa, että esimerkiksi merkkilaukuissa valmistuskustannusten ero 
myyntihintaan saatetaan nähdä arvona. Mielestäni kyse on illuusiosta, jonka 
yleisö tai kuluttaja hyväksyy, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Saatetaan 
kokea, että henkilöbrändäys, markkinointi ja trendiennusteet vievät pohjaa 
taiteen merkitykseltä. Uskon kuitenkin, että taiteen todellinen merkitys piilee 
kiveä kovempana timanttina kaiken hötön ja hattaran sisällä.  
 
Taiteen kyseenalaistaminen oikeaksi tai ei oikeaksi taiteeksi on turhaa. 
Komppaamani intentionaalisen taidekäsityksen mukaan taidetta on se, minkä 
teoksen tekijä taiteena esittää. Paskakin taide. Sekin on kuitenkin oikeasti tai-
detta. Kysymys siitä pitääkö yksilö siitä ”paskasta taiteesta” vai ei, on kuiten-
kin mielestäni oleellinen. Kysymyksen vastaus kertoo itse yleisöstä ja taide on 
olemassa nimenomaan ihmisiä, ei instituutioita, eikä markkinoita varten.  
 
Koska olen hyötylaatusuhde ajattelija, koen nykytaiteen seuraamisen  kä-
tevimmäksi median ja viidakkorummun avulla. En pyri olemaan tietoinen  
gallerioiden tai museoiden ohjelmistoista. Näyttelyissä ramppaamalla voi toki 
koittaa glorifioitua ns. kulturelliksi henkilöksi, mutta itseasiassa sana kulturelli 
on hieman harhaanjohtava, sillä kulttuuriahan se on huumekulttuurikin.   
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6.  Superflex /Tools  From the interviw of Sean Treadway  Verlag der Buchhandling, Walter König  2013
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Rakas Institutionaalinen taideteoria*7+ perhe! 

Siitä on jo kuukausia, kun viimeksi ollaan tavattu ja alkaa jo olla ikävä. Minulla on jää-
nyt muutama juttu hiertämään ja ajattelin, että olisi varmaan parempi käydä ne läpi näin 
kirjeitse, kun kasvotusten harvemmin nähdään. On ollut tarkoitus tarttua kynään jo kauan 
sitten, mutta on tässä ollut kaikenlaista kiirettä. Olette pyörineet ajatuksissani viime aikoi-
na ja olen pohtinut paljon teidän koko perhettä. Olette tarjonneet minulle elämäni parhaita 
hetkiä. Niin monet kerrat olette kyenneet kyseenalaistamaan sekä maailmankatsomukseni ja 
arvoni että ruohonjuuritason käyttäytymismallini. Luoksenne on ollut hyvä tulla uudestaan 
ja uudestaan, koska olen jo oppinut, että te tuotte lähes aina jotain jännittävää ja mielekäs-
tä mukananne maailmalta. 
 
Teidän perheen kanssa on kuitenkin ollut ajoittain todella tylsää. Välillä tuntuu oudolta, 
ettette ole edes kiinnostuneita siitä tuletteko ymmärretyksi vaiko ettekö. Normaalistihan 
tämänkaltainen käytös enteilee suhteen loppua, sillä vuorovaikutuksellisuus on kaiken 
pitkäjänteisen kanssakäymisen edellytys. Jos nyt jokin kuitenkin on varmaa, niin se, että 
olette tänään muuta kuin eilen ja samaa aikaa toisaalla aivan erilaisia. Tiedän, ettette 
ole olemassa vain minua, vaan kaikkia varten. Emotionaalisella tasolla annatte tasaisesti, 
ainakin kaikille niille, jotka jaksavat itse aktiivisesti hakeutua vaikutuksenne piiriin.  
 
Viimeaikoina minua on alkanut ärsyttämään teidän ylimielinen asenteenne, joka antaa 
ymmärtää, ettette ole kiinnostunut kohtaamaan ihmisiä muusta kuin kuningasperspektiivis-
tä. Luoksenne tullaan läheltä ja kaukaa ja mahdollisesti edellytätte kohtaamisesta maksua. 
Parhaassa tapauksessa ette kuitenkaan viitsi avautua, vaan vetoatte jotenkin absurdisti 
”Jos et ymmärrä, et ole kohderyhmää”, tai ”Ei tätä kuulu edes ymmärtää”. Tai sitten 
suustanne vaan tulee monologina jotakin käsittämätöntä tunnetila-dadaa.

En ole vihainen itseni takia, sillä olen puinut suhdettamme jo niin kauan, että osaan suojau-
tua näiltä narsistisilta olankohautuksilta. Tiedän myös, ettei kukaan teistä sinänsä tarkoita 
pahaa ja että ongelmat juontunee epätasaisesti sujuneesta perinnönjaosta maailmankaikkeu-
den kanssa. Eniten minua harmittaa heidän puolesta, jotka eivät vielä tunne teitä. Pelkään, 
että satutte pitämään yllä tylyn ja koppavan asenteen ensitapaamisella ja karkotatte näin 
pois henkilöitä, jotka olisivat mahdollisesti voineet kokea kanssanne jotakin ihmeellistä, 
laajentamaan omaa ymmärrystään ja kasvamaan ihmisinä. Tuntuu, että luotatte halut-
tavuuteenne siinä määrin, että suhtaudutte välillä yleisöönne vain arvoanne kasvattavana 
kävijämääränä. Välillä ette kunnioita muiden ajankäyttöä edes siinä määrin, että pyrkisitte 
tarjoamaan jotakin, ettekä vain jakelemaan mitä milloinkin sattuu kaapista löytymään. Ei 
mikään sisältö ole automaattisesti arvokasta, koska se löytyi juuri teidän kaapistanne. Jokai-
nen kaappi on arvokas. Arvotonta on ainoastaan kaappien arvottaminen.  
 
Olen viimeaikoina ollut tekemisissä enemmän ystävieni Aktivismin ja Intentionaalisen 
taidekäsityksen kanssa. On ollut todella virkistävää, kun ei ole tarvinnut pelätä, että he 
kohtelisivat ketään ylimielisesti. Aktivismi sanoi yhtenä päivänä hauskasti, ettei hän edes 
muista milloin olisi tavannut ketään kenen kanssa ei haluaisi keskustella. Intentionaalisen 
taidekäsityksen mielestä tasa-arvoinen kanssakäyminen oli perimmäinen syy hänen koko 
olemassaololleen. Silloin tulitte mieleeni ja ajattelin, että mitenköhän teidän porukalla 
menee? Juotte varmasti edelleen ajan hermolla laatuviinejä hyvässä seurassa puhtaan- 
valkoisten seinien sisällä. Vieläkö jaksaa kuraattoreiden vitsit naurattaa?  

 
Oli miten oli, toivottavasti kuuluu hyvää ja nähdään pian.  
Pitää katsoa miten saan raha-asiani hoidettua, että pääsen taas moikkaamaan!  
 
Ystävänne, Hanna Arvela-Sarén

* Institutionaalinen taideteoria on George Dickien esittämä teoria taiteen luonteesta. Sen mukaan taideteos on 
alkuperäinen, artefakti eli tekoesine ja teoksessa on sellaisia puolia, jotka tekevät siitä tietyn sosiaalisen instituution  
(ns. taidemaailman) edustajan arvostaman. Teorian mukaan on olemassa taiteen määrittelevä ja taidekäsitystä ylläpitävä 
instituutio, joka koostuu taiteilijoista, taidekriitikoista, mesenaateista, kuraattoreista, galleristeista ja taidemuseoiden 
henkilökunnasta. Tämä instituutio päättää vaikutusvallallaan, mikä on taidetta ja mikä ei.  
7. Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis George Dickie 1974
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Case study: Asylum

Euroopan pakolaiskriisi 
Euroopan pakolaiskriisi on käynnissä oleva tapahtumasarja, jossa suuri 
määrä pakolaisia ja siirtolaisia on pyrkimässä Eurooppaan.8 YK:n mukaan 
vuoden 2015 alusta lokakuuhun mennessä yli 500 000 pakolaista on ylittänyt 
Välimeren. Suurin osa (69 prosenttia) on aikuisia miehiä, lapsia on 18 pro-
senttia ja naisia 13 prosenttia.9 Heinäkuussa 2015 EU-rajan ylitti  
107 000 pakolaista, ja monessa maassa turvapaikanhakijoiden määrä on  
moninkertaistunut.10 Useat siirtolaiset ylittävät Välimeren vaarallisesti  
pienillä veneillä, ja pakolaisvirtoihin liittyy laitonta ihmissalakuljetusta.11

Syyrian sisällissota ja Afganistanin sota 
Suurin yksittäinen pakolaisuuden aiheuttaja on Syyrian sisällissota, joka 
on levinnyt myös Irakin ja Libanonin alueille. Syyrialaiset pakenevat paitsi 
oppositioliikkeiden väkivaltaa, myös oman hallintonsa omiin kansalaisiin 
kohdistamaa väkivaltaa. Myös Afganistanin sodan paheneminen on aiheut-
tanut alueella aiempaa suurempaa liikehdintää. Näiden maiden naapuri-
maiden pakolaiskiintiö on tullut täyteen. Esimerkiksi 80 miljoonan asukkaan 
Turkki ilmoitti mittansa täyttymisestä, kun maahan oli paennut lähes kaksi 
miljoonaa syyrialaista. Turkin EU-ministeri sanoi jo heinäkuussa 2015, että 
seuraava pakolaisaalto ohjataan Eurooppaan.12

 
8. “Tämä on kansainvaellus” - tuhannet pyrkivät Keski- ja Pohjois-Eurooppaan Verkkouutiset 24.8.2015 
9.  UNHCR Refugees/Migrants Emergency Response - Mediterranean  UNHCR.org  10.12.2015
10. Turvapaikanhakijoiden määrä lähes 10-kertaistumassa Suomessa: ”Ei uhkaa kriisi” Uusi Suom 4.9.2015 
11. Kuoleman meri – näin paljon Välimereen hukkuu siirtolaisia MTV Uutiset 27.4.2015
12. Euroopassa on nyt pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan Helsingin Sanomat 21.8.2015

 
13.  Migratory routes map  Frontex  2.9.2015
14.  Migrant boat capsizes off Libya, 400 feared dead  Fox News  15.4.2015
15.  Latest Trends at External Borders of the EU  Frontex  2.2.2015
16. Central Mediterranean route Annual Risk Analysis 2015
17. The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees UNHCR.org 1.7.2015 
18.  “Mediterranean Crisis 2015 at six months: refugee and migrant numbers highest on record”  UNHCR.org  1.7.2015

Kulkureitit
Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto Frontex on arvioinut siirtolaisilla 
olevan seitsemän reittiä, joita pitkin he pyrkivät Eurooppaan ja etenkin EU:n 
alueelle. Kriisin alkuvaiheessa merkittävin reitti oli Libyasta Välimeren yli 
Italiaan ja Maltalle. Sittemmin merkittävimmäksi reitiksi on muodostunut
matka Turkista vesiteitse Kreikan saaristoon ja Kyprokselle sekä maanteitse 
Kreikkaan ja Bulgariaan.13 Muita reittejä ovat jatkoreitti Kreikasta Make-
donian ja Serbian halki Unkariin, vesireitit Pohjois-Afrikasta Espanjaan ja 
Kanariansaarille sekä reitti Egyptistä Välimeren yli Italiaan. 

Meritse ja maitse EU-alueelle saapuneet 
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan vuonna 2014 yhteensä 3072  
ihmistä joko kuoli tai katosi Välimerellä yrittäessään tulla siirtolaisena Eu-
rooppaan.14 Vuonna 2014 Eurooppaan saapui laittomasti 283 532 ihmistä 
pääasiassa käyttäen keskisen Välimeren, itäisen Välimeren ja Länsi-Balkanin 
reittejä.15  Etelä-Eurooppaan vuonna 2014 saapuneista suuri enemmistö 
saapui Libyan kautta Italiaan, kun taas pienempi osa saapui Turkin kautta 
Kreikkaan.16  Vuonna 2015 tapahtui käänne, kun Kreikka ohitti Italian ensi-
sijaisena saapumismaana keräten vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuu-
kauden aikana enemmän tulijoita kuin koko vuonna 2014. Italiaan saapui 
puolessa vuodessa 67 500 ihmistä pääasiassa Eritreasta, Nigeriasta ja So-
maliasta. Samaan aikaan Kreikan saarille saapui 68 000 ihmistä pääasiassa 
Syyriasta ja Afganistanista.7  Yhteensä  137 000 siirtolaista ylitti Välimeren 
tullen Eurooppaan vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.18 
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Globaali vastuunkato
Amnestyn julkaiseman vuosiraportin mukaan monet valtiot väittävät hä-
peilemättä ihmisoikeuksien suojelemisen olevan uhka turvallisuudelle, laille 
ja järjestykselle sekä ”kansallisille arvoille”.  Raportin mukaan YK:n ihmis-
oikeuselimet, Kansainvälinen rikostuomioistuin sekä Euroopan neuvoston 
kaltaiset alueelliset ihmisoikeuksia puolustavat instituutiot ovat joutuneet 
omia ihmisoikeusongelmiaan peittelevien valtioiden heikentämiksi. Vaa-
rantuminen näkyy alirahoituksena sekä suoranaisina hyökkäyksinä näitä 
instituutioita vastaan. Raportin mukaan monet valtiot väittävät häpeilemättä 
ihmisoikeuksien suojelemisen olevan uhka turvallisuudelle, laille ja järjestyk-
selle sekä ”kansallisille arvoille”.26

Turvapaikan hakijoiden määrät Suomessa 
Vuonna 2014 Suomeen saapui 1 030 kiintiöpakolaista ja 3 651 turvapaikan-
hakijaa. Pakolaiskiintiö oli 750 vuosina 2013 ja 2014. Vuoden 2014 turva-
paikkapäätöksistä myönteisiä oli 1 346 ja kielteisiä 2 050.27 Oleskelulupia 
Suomen turvapaikkayksikkö myönsi vuonna 2013 eri perusteilla yhteensä  
1 827, joka oli 45 prosenttia kaikista turvapaikkapäätöksistä.28 Vuonna 2015 
13. lokakuuta mennessä Suomesta oli hakenut turvapaikkaa 21 889 henki-
löä.29 Sisäministeriön mukaan Suomeen saapui vuoden 2015 aikana 32 478 
turvapaikanhakijaa. Vuonna 2014 turvapaikanhakijoita oli 3651.30

Hukkumakuolot
Pohjois-Afrikan levottomuuksien alettua Tunisiassa tammikuussa 2011 
Italian Lampedusaan saapui lähes 19 000 ihmistä maaliskuun loppuun 2011 
mennessä.19 Lokakuun alussa 2013 tapahtui Lampedusan onnettomuus, 
jossa hukkui yli 300 eritrealaissiirtolaista.20 Huhtikuussa 2015 Välimerellä ta-
pahtui historian suurin pakolaislaivan haaksirikko, jossa kuoli 800 henkilöä.21 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli 2000 siirtolaista oli 
hukkunut vuoden 2015 elokuuhun mennessä yrittäessään ylittää Välimeren. 
Samaan aikaan vuonna 2014 hukkuneita oli 1 607. Välimerellä oli vuonna 
2015 elokuuhun mennessä pelastettu 188 000 siirtolaista. IOM arvioi, että 
200 000 pelastetun raja rikkoutui loppuvuoden aikana.

Poliitiset vaikutukset 
Ihmissalakuljetuksesta on tullut aseellisiin järjestöihin ja alueellista val-
taa pitäviin heimoihin kytköksissä olevien ammattimaisten rikollisliigojen 
pyörittämää kauppaa.22 Pariisissa toimivan siirtolaisasiantuntijan mukaan 
tilanne uhkaa vapaata liikkumista EU-maissa. Syyskuun 2015 alussa Saksan 
liittokansleri Angela Merkel varoitti ihmisten vapaata liikkuvuutta helpot-
tavan Schengenin sopimuksen olevan uhattuna.23 Amnesty International 
ja Human Rights Watch ovat kritisoineet etsintä- ja pelastusoperaatioiden 
rahoitusta. Amnesty International on sanonut, että EU ”kääntää selkänsä 
vastuunkannolleen ja saattaa selvästi tuhansien ihmisten hengen uhatuksi”.24  

Unkari pyrki rajoittamaan siirtolaisten tuloa maahan rakentamalla raja-ai-
dan Serbian vastaiselle rajalle kesällä.25

19. Lampedusan asukkaat raivostuivat siirtolaistulvaan Yle Uutiset  9.9.2015
20. Yli 300 siirtolaisen epäillään hukkuneen Lampedusan saaren edustalla Italiassa Helsingin Sanomat 4.10.2013
21. The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees UNHCR.org 1.7.2015
22. Ihmissalakuljetus on kukoistava bisnes Helsingin Sanomat 2.9.2015
23.  Pakolaiskriisi uhkaa sulkea Euroopan rajat  Iltalehti.fi  2.9.2015
24. EU faces fury after new migrant shipwreck tragedy Yahoo! News 15.4.2015
25. Kiistellyn aidan pystyttäminen alkoi Unkarin ja Serbian rajalla Yle Uutiset. 13.7.2015

 
26.  Vuosiraportti: Ihmisoikeuksia puolustavat rakenteet ovat vaarassa  Amnesty 24.2.2016
27. Pakolaistilanne vuonna 2014 Pakolaisapu 18.9.2015
28. Turvapaikka-asiat 2013 (tilastokatsaus) Maahanmuuttovirasto 27.1.2014
29. Ruotsista saapuvien pakolaisten määrä tyrehtyi äkkiä Ilta-Sanomat 13.10.2015
30. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa nopeasti Sisäministeriö (ministeriön verkkosivu) 4.3.2016
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kanhakijoiden hallitsematonta maahantuloa. ”Loppu rasismille” -mielen-
osoittajat puolestaan osoittivat mieltään Suomessa ilmenevää muukalaisvi-
hamielisyyttä vastaan. Poliisi otti kiinni kuusi henkilöä ja kahta poliisiautoa 
vaurioitettiin.41 Yhdeksäs lokakuuta neljän miehen porukka usutti Jyväskyläs-
sä koiransa kolmen turvapaikanhakijan kimppuun.42 
 
Kymmenes lokakuuta Hommaforumin järjestämään, ”Jotain rajaa” -mie-
lenosoitukseen Helsingissä otti osaa poliisin mukaan noin 250 henkilöä ja 
vastamielenosoitukseen noin 150 henkilöä. Osa vastamielenosoittajista oli 
naamioitunut.43 ”Jotain rajaa” -mielenosoituksessa vaadittiin muun muassa 
Suomen rajojen väliaikaista sulkemista turvallisista maista, kuten Ruotsista 
tuleville turvapaikanhakijoille. Puhujina esiintyivät muun muassa eurokan-
sanedustaja Jussi Halla-aho ja Viron entinen ulkoministeri Kristiina Oju-
land. Vastamielenosoitus pyrki häiritsemään mielenosoitusta metelöimällä. 
Poliisi eristi vastamielenosoituksen ja mielenosoitus sujui rauhallisesti.44 45 
 

Suomalaisten mielipiteet mielipidetiedusteluissa
Iltalehden lokakuussa 2015 julkaiseman 1 124 henkilöä kattaneen mielipide-
tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista tahtoisi rajoittaa turvapaikan-
hakijoiden pääsyä maahan. 24 prosenttia vastanneista ei päästäisi Suomeen 
enää yhtään turvapaikanhakijaa ja 32 prosentin mielestä heitä pitäisi päästää 
maahan nykyistä vähemmän. 31 prosenttia vastanneista piti Suomen turva-
paikkapolitiikkaa sopivana. 59 prosenttia oli sitä mieltä, että turvapaikanhaki-
joille maksettavia tukia pitäisi leikata. Otos oli muodostettu siten, että se vas-
taa Suomen aikuisväestöä, virhemarginaali oli noin 2,5 prosenttiyksikköä.46

Tapahtumat Suomessa
Syyskuussa 2015 Pohjois-Suomessa aloitettiin tehostettu rajavalvonta, jossa 
rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin tarkoituksena on tavoittaa kaikki rajan 
luvatta ylittäneet rekisteröintiä varten.31 Syyskuun lopulla puolustusvoimien 
30 hengen, pääasiassa varusmiehistä koostuva osasto lähetettiin Tornion 
rajalle auttamaan poliisia järjestelykeskuksen sisäänottotarkastuksissa, alueen 
suojaamisessa, sekä turvapaikanhakijoiden ohjaustehtävissä.32 Suomen tulli 
siirsi Tornioon myös kymmeniä henkilöstön jäseniä muualta maasta ja toi 
rajalle siirrettävän läpivalaisuauton, jolla voidaan läpivalaista esimerkiksi  
rekka tai bussi.33 Ulkomaalaisvalvontaa tehostettiin myös sisämaassa.34 
 
Torniossa, Kemissä ja Helsingissä järjestettiin maahanmuuttoa vastustavia 
mielenosoituksia 19. syyskuuta.35 36 37Mielenosoittajat heittelivät kiviä Suomen 
Punaisen Ristin työntekijää kohti ja laukoivat ilotulitteita turvapaikan hakijoi-
ta kuljettavaa linja-autoa kohtaan Lahden vastaanottokeskuksessa Hennalassa 
syyskuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä. Noin 30−40 mielenosoittajaa,  
joista yhdellä oli yllään Ku Klux Klan asu, heiluttivat Suomen lippuja.38  

Kouvolassa heitettiin polttopullo hätämajoitustilan ovelle 24.9.2015.39 
 
Turun Runosmäkeen suunnitellun turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilan 
ikkunoita rikottiin ja rakennuksen ulko-ovea yritettiin polttaa 26. syyskuuta. 
Asukkaat järjestivät pakolaisia vastustavan mielenosoituksen.40 Helsingissä 
järjestettiin 3. lokakuuta ”Rajat kiinni” -mielenosoitus joka vastusti turvapai-

31.  Petteri Orpo Ylelle: Pohjois-Suomessa aloitetaan tehostettu rajavalvonta Verkkouutiset 14.9.2015 
32.  Puolustusvoimat lähettää sotilaita Tornioon auttamaan pakolaisten ohjaamisessa Yle Uutiset 21.9.2015
33.  Tulli tuo läpivalaisuauton länsirajalle Yle Uutiset 21.9.2015
34.  Ulkomaalaisvalvontaa tehostetaan myös sisämaassa Yle Uutiset 21.9.2015
35.  Parisataa ihmistä mielenilmauksessa Torniossa Yle Uutiset 19.9.2015
36.  Myös Kemissä maahanmuuton vastustajat ovat liikkeellä Yle Uutiset. 19.9.2015
37.  Helsingin keskustassa mielenosoitus maahanmuuttoa vastaan Yle Uutiset 19.9.2015
38.  Turvapaikanhakijoiden bussia heitettiin ilotulitteilla, SPR:n työntekijää kivillä Yle Uutiset. 25.9.2015
39.  Hätämajoituskeskuksen ovelle heitettiin polttopullo Kouvolassa Yle Uutiset 25.9.2015
40.  Turussa yritettiin polttaa kaavaillun vastaanottokeskuksen ov Yle Uutiset 26.9.2015 

 

41. Helsingin mielenosoitusten saldo: Kuusi otettiin kiinni, kahta poliisiautoa vaurioitettu Ilta-Sanomat 3.10.2015
42.  Koira usutettiin turvapaikanhakijoiden kimppuun Kangasvuoressa  KSML.fi - Keskisuomalainen  10.10.2015
43. Jotain rajaa -mielenosoitus täytti Narinkkatorin Helsingissä Yle Uutiset 10.10.2015
44. Poliisi eristi mie le no soit ta ja ryh mät toisistaan Helsingin Na rink ka to ril la Kaleva 10.10.2015
45. Halla-aho mielenosoituksessa: ”Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto” Suomen Uutiset 11.10.2015
46. IL:n kysely: Yli puolet rajoittaisi turvapaikanhakijoiden tuloa Ilta-Lehti 10.10. 2015
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Prosessin käynnistyminen 

Tiesin jo varhain syksyllä 2015 työstäväni teosta pakolaiskriisistä. Sydäntäni 
särkivät mediassa yleistyneet kommentit, joissa ihmiset syyttivät turvapaikan-
hakijoita veneisiin ahtautumisista ja omien lapsiensa kuolemista. Kokemuk-
seni suomalaisuudesta ja yhteiskuntamme tukiverkoista tuntuivat päinvastai-
silta, kuin uhreja syyllistävä keskustelu.  
 
Ajoin polkupyörällä vesilätäkköön, joka osoittautuikin 20 cm syväksi reiäksi 
asfaltissa. Lennettyäni pyörän tangon yli kuperkeikalla selälleni. Olin edel-
leen tajuissani, vaikka joka paikkaan sattui ja kännykkä halkesi. Autotiellä 
ajaneet kaksi autoa pysähtyivät ja kuskit juoksivat tarjoamaan apuaan. Tämä 
tapahtuma kuvaa käsitystäni Suomessa kokemastani välittämisestä. Mikä-
li olisin joutunut sairaalaan, olisi maksettavakseni jäänyt vain murto-osa 
leikkauksista, lääkkeistä ja täyshoidossa vietetyistä öistä. Näin hienosti ovat 
minua aiemmat sukupolvet päättäneet demokratian keinoin jakaa hyvin-
vointia. Edellä mainitut etuudet ovat vain pieni osa hyvinvointivaltiomme 
jäsenten oikeuksista Suomen rajojen sisällä. Karttoihin piirrettyjen viivojen 
tulisi kuitenkin demonstroida vain itsenäisten valtioiden hallintoalueita, ei 
lähimmäisenrakkauden kantavuutta. 
 
“[T]aiteen osalta tärkeää ei ole vain kohdata ja käyttää keinoja ja teknolo-
gioita vaan myös löytää näkemys, jotta voi ylipäänsä sanoa mitään. Nyky-
ajan monimutkaisissa ideologioissa, taloudellisissa ja myös esteettisissä oloissa 
taiteilijan tehtävä on tutkia sitä, mikä on sysätty syrjään ja unohdettu,  
tutkailla sitä ja kertoa uusi tarina.” 47
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47. Tarinankertojien aika Viktor Misiano, Zeigam Azizov, Irina Bazileva, Boris Chukhovich, Nino Danelia, Jane Farver, 
Susanna Gulamiryan, Eva Khachatryan, Eva Neklyaeva, Oksana Shatalova, Stanislav Shuripa, Jari-Pekka Vanhala  
Kiasma 2007
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Näkökulma 

Mitä on tapahtunut ihmismielessä, kun vastuu poliittisista kriiseistä ja sota-
tiloista kasataan yksilötason valintojen niskaan? Miten on selitettävissä, että 
käännymme pois apua tarvitsevista ja joissakin tapauksissa kohti rasistisia 
foorumeita lietsomaan lisää vihaa ja väkivaltaa? Hakiessani vastauksia näihin 
kysymyksiin, löysin mm. valtiotieteiden ja filosofian tohtorin Heikki Hiila-
mon kirjoittaman loistavan artikkelin: ”Muukalaisvihamielisyys kumpuaa 
keskiluokan ahdingosta ja alistetusta köyhälistöstä.” 
 
“[O]vatko kaikki tulleet hulluiksi? Kysymys on aiheellinen, kun seuraa suo-
malaista yhteiskunnallista keskustelua. Ei ole niin pientä kipinää, ettei siitä 
syntyisi tulinen väittely maahanmuuttoa vastaan tai sen puolesta.  Oli aihe 
mikä tahansa, some-keskustelut lipsuvat kerta toisensa jälkeen samaan tee-
maan, jota muut mediat jatkavat. Näin on ollut jo pitkään. Uutta on se, että 
samaan keskusteluun osallistuvat nyt myös viihdejulkkikset, urheilutähdet ja 
kaikki kynnelle kykenevät.  On turha teeskennellä, etteikö väestö olisi jakau-
tunut myönteisesti ja kielteisesti maahanmuuttajiin suhtautuviin. On turha 
vaatia tolkkua, koska keskitietä ei enää ole. Samalla ei voi välttyä vaikutel-
malta, että molemmilla puolilla rintamaa keskustelua ylläpidetään ja jopa 
kärjistetään irtopisteiden hankkimiseksi. On vaara, että ääripäät hakeutuvat 
yhä kauemmaksi toisistaan eikä väkivallalta vältytä.” 48

48. Muukalaisvihamielisyys kumpuaa keskiluokan ahdingosta ja alistetusta köyhälistöstä  
Heikki Hiilamo Helsingin Sanomat 14.2.2016
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Koska kyse on videotaiteesta, jota on tekemässä työpanoksellaan enemmän 
kuin yksi henkilö voimme puhua myös yhteisötaideteoksesta. Jokainen loppu-
tulokseen osallistunut henkilö (itseni lisäksi 6 näyttelijää, äänisuunnittelija ja 
After Effects velho) tekee osansa taiteen aikaansaamiseksi. Taiteilijana toimin 
tässä tapauksessa videotaiteen ohjaajana. Yhteisötaiteellisen näkökulman 
mukaan “[V]uorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa tehty yhteisö-
taide on teoreettisesti haastava ja moni-ilmeinen taiteen muoto. Se on myös 
yksinkertainen luova vuorovaikutustapahtuma. Yhteisöllistä taidetta pohties-
sa tulee esiin taiteen anarkistinen luonne vallanpitäjien ja markkinavoimien 
vastapainona. Samalla voi tarkastella sitä, miten taide tekee näkymätöntä 
näkyväksi, tai miten taide on osa sosiaalista verkostoa. Yhteisötaide on osal-
listuvien ihmisten aikaansaannosta.” 50  
 
Työskentelyprosessiini kuuluu keskustelu teokseen osallistuvien henkilöiden 
kanssa. Minulle on tärkeää, että olemme samalla linjalla työn merkitykses-
tä ja näkemyksestä. Ajankäytön tehostamiseksi työskentelen aina mieluiten 
itselleni tuttujen henkilöiden kanssa mikäli mahdollista. Roolitus ja ohjaami-
nen on helppoa ja luonnollista, kun tuntee ihmisten vahvuudet laajalti. 
 
Kuvauspäivä sujui sulavasti, sillä kaikkien osallistujien kanssa oli käyty pitkät 
keskustelut halutusta lopputuloksesta. Otoksia tehtiin noin 15 kappaletta 
per kohtaus neljällä eri asiasisällöllä. Päätös valitun materiaalin käytöstä oli 
editointivaiheessa helppo, sen määritteli puheen sisältö. Aiheen vakavuuden 
ja ajankohtaisuuden takia halusin sijoittaa valmiin teoksen vapaasti katsotta-
vaksi internettiin. Alunperin 5 minuuttia pitkä video editointiin 1,5 minuuttia 
kestäväksi. Leikkasin sen mahdollisimman kompaktiksi enkä lisännyt aihepii-
ristä pois ohjaavia alku- eikä lopputekstejä. Mennään suoraan asiaan, kuten 
kevyissä ja viihteellisissä kissavideoissa. 

Työskentely ja valinnat 

Mietin miten hukkuviin pakolaisiin suhtauduttaisiin kellumassa Kauppato-
rin Kolera-altaassa. Sanottaisiinko heille ”Me autettais teitä mieluummin 
teidän omassa kotimaassa.”? Tähän korulauseeseen on turha nojata pako-
laiskeskustelussa, kun olemme supistaneet vuonna 2016 kehitysyhteistyön 
määrärahoja yhteensä 330 miljoonalla eurolla.49 
 
Halusin tehdä videoteoksen, joka yhdistäisi hukkuneet pakolaiset ja asian 
arjessaan sivuttavat suomalaiset. Sain idean uimahallista, koko perheen 
kohtaamispaikasta hukkuneiden ruumiiden näyttämönä. Lähdin etsimään 
teokselle yhteistyökumppaneita. Sisältö koettiin kuitenkin liian rankaksi hy-
väntekeväisyysjärjestöjen viestintä linjoille, joten jäin vastaamaan rahoituk-
sesta itse. Suhtauduin ”tuottajan” rooliin ylitsepäästävänä haasteena, vaikka 
se merkitsikin käytännössä 800 euron lovea lompakolleni. 
 
Alkuperäinen ajatukseni oli työskennellä yhdessä turvapaikanhakijoiden 
kanssa. Tulin kuitenkin tulokseen, ettei oikeiden sodan uhrien käyttö olisi 
tuonut teokseen lisäarvoa ja päädyin käyttämään suomalaisia avustajia.

49. Kehitysyhteistyön määrärahat Ulkoasiainministeriö 8.3.2016  
50. Yhteyksiä: asiaa yhteisötaiteesta Kivimäki Kati, Kolsio Hannele Lönnströmin taidemuseo raumas ry 2008
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Never underestimate   
the power of denial 51 

Kuvat haaksirikkoutuneista pakolaisista ja hukkuneista lapsista monistuvat 
mediassa ja hitsautuvat verkkokalvoillemme ikään kuin realismifiltteriksi, 
joka mahdollistaa 2000-luvun holokaustisten tapahtumien tarkkailun istuen 
valkobeigessä asunnossa selkärankaa ergonomisesti tulevassa nojatuolissa 
soijalattea juoden. ”Piristäisköhän jos hommais jonkun tekstitapetin tohon 
olkkarin seinään, vaik jonku New-York-henkisen?” 
 
Presidentti pitää monitulkinnallisen puheen tolkun ihmisyydestä. Lehdissä 
kirjoitetaan lauantai-illan viihdeohjelmien kilpailevan yleisömääristä. 
Välikausi alet alkaa. Monessa vaateliikkeesssä saa kolmannen normaalihin-
taisen tuotteen kaupan päälle. Muotiblogeista voimme lukea, että varma 
kevään merkki on tietyn punaisen sävyn huulipuna. Ruotsin pikkuprinssin 
nimi julkistetaan, se on Oscar Carl Olof. Uuden Renault Scénicin suunnit-
telu ja ulkomuoto siirtyvät perinteisestä tila-autosta poispäin uuden mallin 
mittasuhteiden ansiosta.  
 
Onko takana kunnon yöunet, mutta silti on vaikea nousta aamulla sängystä? 
Töiden jälkeen et jaksaisi muuta kuin maata sohvalla. Onko tämä kevät- 
väsymystä vai mitä, kun aina vaan väsyttää, vaikka nukkuu riittävästi öisin? 
Työterveyslääkäri listaa seitsemän mahdollista syytä: influenssa, unen laatu, 
alkoholi, melatoniini, kuorsaus, työuupumus ja diabetes.  
 
Asylum katsottavissa osoitteessa: https://vimeo.com/156102026
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51. American Beauty Ricky Fitts (henkilöhahmo) DreamWorks 1999



 

42
 

43

Lähdeluettelo

1. Performing Arts, The Economic Dilemma: a study of problems common to theater, 

 opera, music, and dance Baumol, W. & Bowen, W.  

 Twentieth Century Fund, New York 1966 

2. Signs for peace Ruedi Baur and Vera Baur Kockot Lars Muller  Publishers 2013  

3. Minä olen muistanut Kim Lönnholm 1989 

4. Making contemporary art Linda Weintraub Thames & Hudson 2003

5. Häiriköt! Jari Tamminen! Into 2013

6.  Superflex /Tools  From the interviw of Sean Treadway     

 Verlag der Buchhandling, Walter König 2013

7. Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis George Dickie 1974

8. “Tämä on kansainvaellus” - tuhannet pyrkivät Keski- ja Pohjois-Eurooppaan 

 Verkkouutiset 24.8.2015 

9.  UNHCR Refugees/Migrants Emergency Response - Mediterranean 

 UNHCR.org 10.12.2015

10. Turvapaikanhakijoiden määrä lähes 10-kertaistumassa Suomessa: ”Ei uhkaa kriisi” 

 Uusi Suomi 4.9.2015 

11. Kuoleman meri – näin paljon Välimereen hukkuu siirtolaisia MTV Uutiset 27.4.2015

12. Euroopassa on nyt pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan 

 Helsingin Sanomat 21.8.2015

13.  Migratory routes map  Frontex  2.9.2015

14.  Migrant boat capsizes off Libya, 400 feared dead  Fox News  15.4.2015

15.  Latest Trends at External Borders of the EU  Frontex  2.2.2015

16. Central Mediterranean route Annual Risk Analysis 2015

17. The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees 

 UNHCR.org 1.7.2015

19. Lampedusan asukkaat raivostuivat siirtolaistulvaan Yle Uutiset  9.9.2015

20. Yli 300 siirtolaisen epäillään hukkuneen Lampedusan saaren edustalla Italiassa 

 Helsingin Sanomat 4.10.2013

21. The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees 

 UNHCR.org 1.7.2015

22. Ihmissalakuljetus on kukoistava bisnes Helsingin Sanomat 2.9.2015

23.  Pakolaiskriisi uhkaa sulkea Euroopan rajat  Iltalehti.fi  2.9.2015

24. EU faces fury after new migrant shipwreck tragedy Yahoo! News 15.4.2015 25.  

25. Kiistellyn aidan pystyttäminen alkoi Unkarin ja Serbian rajalla Yle Uutiset. 13.7.2015

26. Vuosiraportti: Ihmisoikeuksia puolustavat rakenteet ovat vaarassa  Amnesty 24.2.2016 

27. Pakolaistilanne vuonna 2014 Pakolaisapu 18.9.2015

28. Turvapaikka-asiat 2013 (tilastokatsaus) Maahanmuuttovirasto 27.1.2014

29. Ruotsista saapuvien pakolaisten määrä tyrehtyi äkkiä Ilta-Sanomat 13.10.2015

30. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa nopeasti 

 Sisäministeriö (ministeriön verkkosivu) 4.3.2016

31. Petteri Orpo Ylelle: Pohjois-Suomessa aloitetaan tehostettu rajavalvonta  

 Verkkouutiset 14.9.2015 

32. Puolustusvoimat lähettää sotilaita Tornioon auttamaan pakolaisten ohjaamisessa  

 Yle Uutiset 21.9.2015

33. Tulli tuo läpivalaisuauton länsirajalle Yle Uutiset 21.9.2015

34. Ulkomaalaisvalvontaa tehostetaan myös sisämaassa Yle Uutiset 21.9.2015

35. Parisataa ihmistä mielenilmauksessa Torniossa Yle Uutiset 19.9.2015

36. Myös Kemissä maahanmuuton vastustajat ovat liikkeellä Yle Uutiset. 19.9.2015

37. Helsingin keskustassa mielenosoitus maahanmuuttoa vastaan Yle Uutiset 19.9.2015

38. Turvapaikanhakijoiden bussia heitettiin ilotulitteilla, SPR:n työntekijää kivillä 

 Yle Uutiset 25.9.2015

39. Hätämajoituskeskuksen ovelle heitettiin polttopullo Kouvolassa Yle Uutiset 25.9.2015

40. Turussa yritettiin polttaa kaavaillun vastaanottokeskuksen ovi Yle Uutiset 26.9.2015



 

44
 

45

41. Helsingin mielenosoitusten saldo: Kuusi otettiin kiinni, kahta poliisiautoa vaurioitettu  

 Ilta-Sanomat 3.10.2015

42. Koira usutettiin turvapaikanhakijoiden kimppuun Kangasvuoressa  

  KSML.fi - Keskisuomalainen  10.10.2015

43. Jotain rajaa -mielenosoitus täytti Narinkkatorin Helsingissä Yle Uutiset 10.10.2015

44. Poliisi eristi mie le no soit ta ja ryh mät toisistaan Helsingin Na rink ka to ril la  

 Kaleva 10.10.2015

45. Halla-aho mielenosoituksessa: ”Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto”  

 Suomen Uutiset 11.10.2015

46. IL:n kysely: Yli puolet rajoittaisi turvapaikanhakijoiden tuloa Ilta-Lehti 10.10. 2015

47. Tarinankertojien aika Viktor Misiano, Zeigam Azizov, Irina Bazileva, Boris Chukhovich,  

 Nino Danelia, Jane Farver, Susanna Gulamiryan, Eva Khachatryan, Eva Neklyaeva, 

 Oksana Shatalova, Stanislav Shuripa, Jari-Pekka Vanhala Kiasma  2007

48. Muukalaisvihamielisyys kumpuaa keskiluokan ahdingosta ja alistetusta köyhälistöstä  

 Heikki Hiilamo Helsingin Sanomat 14.2.2016

49. Kehitysyhteistyön määrärahat Ulkoasiainministeriö 8.3.2016  

50. Yhteyksiä: asiaa yhteisötaiteesta Kivimäki Kati, Kolsio Hannele  

 Lönnströmin taidemuseo raumas ry 2008

51. American Beauty Ricky Fitts (henkilöhahmo) DreamWorks 1999

Kuvaluettelo

s. 14 Kävi meidän pellolla! sekatekniikka Hanna Arvela 2010  

s. 17 Pilapiirroksia Ylen sarjasta “8 Myyttä työelämästä” tussi paperille Hanna Arvela 2016

s. 18 Yes you can! performanssi Hanna Arvela 2014

s. 23 Kuvakaappauksia teoksesta Lintuperspektiivi videotaide Hanna Arvela 2014

s. 24 Keisarin uudet vaatteet 1054,50€ installaatio Hanna Arvela 2016

s. 34  Valokuva rikkoutuneesta kännykästä Hanna Arvela 2016

s. 37 Helsingin Sanomien tekemä diagrammi 22.8.2015

s. 38 Suomen Punaisen ristin lähettämä FB-viesti 2016

s. 41 Kuvakaappauksia teoksesta Asylum videotaide Hanna Arvela 2016






