




Kulttuuriperinteisen esineen uudelleentulkinta 

ja näkökulmia hyväntekeväisyyteen



Kiitän kaikista niistä asiantuntevista keskusteluista ja mielipiteiden 
vaihdoista, joita olen tämän opinnäytetyön tekemisen aikana 

käynyt. Näistä keskeisimpänä tuon esiin kirjeenvaihdon Kaarina 
Kosken kanssa sekä mallien valmistamisen Tomi Pelkosen ja Hannu 

Paajasen kanssa. Lisäksi en voi sivuuttaa Maarit Mäkelän ja Simo 
Puintilan vaikutusta, joiden avulla vihdoin löysin oman tapani 

tuoda esiin konsepteja ja artefakteja. 

Kiitän myös puolisoani Liisaa siitä mahdollisuudesta, että olen 
voinut opiskella täysipainoisesti perhe-elämämme keskellä 

menneet seitsemän vuotta. 
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Opinnäytetyössä liikutaan muotoilun, taiteen ja käsityöläisyyden 
rajapinnassa. Työ kuvaa suomalaisen, paikallisen perinteen 
mukaisen vaivaisukko-patsaan valmistamisprosessia sekä sitä, miten 
kulttuuriperinteistä esinettä muotoillaan tähän päivään sopivaksi. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään autoetnograiaa, jonka lopputulemana 
saadaan yksilön omista kokemuksista rakentuva yhteisöllinen ja 
yhteiskunnallinen analyysi. 

Työ kartoittaa viikottaisen päiväkirjan avulla, miten luova prosessi etenee ja 
millaisia vaiheita tehdyt valinnat saavat aikaan. Toisena keskeisenä lähteenä 
ovat keskustelut, joita tekijä on käynyt eri sidosryhmien kanssa.  Työ on 
rajattu käsittelemään ensisijaisesti veistotaidetta ja muodonantoa mutta 
samalla tarjotaan näkökulma, miten julkinen teos voitaisiin brändätä 
ja tuotteistaa jo suunnitteluvaiheessa. Huolimatta tästä rajauksesta 
työssä puntaroidaan niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet alkuperäisten 
vaivaisukko-patsaiden syntyhistoriaan ja siihen miten nämä tekijät 
näyttäytyvät tässä ajassa.  

Avainsanat                   autoetnograia, kulttuuriperintö, folkloristiikka, sosiologia, tuotteistaminen
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Master´s thesis is situated between borderlines of art, design & 
craftmanship. This study presents the redesign process of the 
traditional Finnish charity statue and factors to consider in this type of 
transition when updating culture heritage artefact.  Autoethnography 
has been used as a research method whitch produces a social analysis 
based on the designer´s personal experience.

Weekly self-relection has been utilized as the key resource to 
document how the process has proceeded and what types of 
decisions have been made. Other important sources are discussions 
between various stakeholders relating to topic. This study has 
primarily focused on dealing with sculpture and formation, while 
offering insights into how a public statue can be branded and 
commercialized in an early design stage. In addition, this thesis 
contemplates factors inluencing the original birth history of the 
statue and offers viewpoints of how these factors are visible in the 
present day and time.
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5   Johdanto

Johdanto

Kuka minä olen?

Olen Matti Pekonen, helsinkiläinen 
reilu kolmikymppinen perheenisä. 
Olen koko ikäni luovinut käsityön 
ja taiteen maailmassa soittamalla 
sähköbassoa 13-vuotiaasta eri 
bändeissä, piirtämällä lukioikäisenä 
sarjakuvaa lääketieteen 
opiskelijoiden järjestölehteen, 
tekemällä isäni ja isoisäni 
oppien varassa parikymppisenä 
kirvesmiehen töitä vanhojen 
rakennusten parissa, korjaamalla 
soittimia artesaanitutkinnon voimin, 
valmistamalla mitä erilaisimpia 
huonekaluja ja esineitä omalla 
kellariverstaalla ja mitä kaikkea siihen 
päälle.  Ammatillinen identiteettini 
on kirjava kudelma puuseppää, 
soitinrakentajaa, muusikkoa, 
projektikoordinoijaa ja taiteilijaa, 
enkä pysty kysyttäessä vastaamaan 
selkokielellä, mitä tarkalleen ottaen 
elannokseni teen. 

Koen olevani taitava käsistäni ja 
kekseliäs luonne. Tämä opinnäytetyö 
ei pelkästään summaa lähivuosien 
opintojani Aalto yliopistossa, 
vaan käsittää kirjavan 15 vuoden 

ajanjakson, jolloin olen opiskellut ja 
työskennellyt eri oppilaitoksissa ja 
työelämässä. 

Tavoitteenasettelu

Tavoitteeni on luoda itselleni oma 
ammatillinen identiteetti, joka 
rakentuu omaan psykohistoriaani ja 
jonka avulla voin kytkeytyä vakaasti 
työelämään yhteissuunnittelijana 
ja teollisena muotoilijana 
(collaboration & industrial designer), 
taiteen maisterina. Olen pyrkinyt 
etsimään ja tuomaan esille omat 
juureni ja vahvuuteni sekä sen, miten 
nämä avut palvelisivat yhteiskunnassa 
toimimista ja elannon hankkimista. 
Tällä hetkellä unelmani on olla 
veistäjä: henkilö, jolla on valmiudet 
niin kuvalliseen, käytännölliseen kuin 
immateriaaliseen toimintaan.

Keinot, joilla tavoite 
saavutetaan

Koska taustani rakentuu vahvasti 
käsityöläisyyteen, on minulle ollut 
luontevaa käsitellä aihetta luomalla 
erilaisia artefakteja. Näiden esineiden 
avulla olen käynyt laajan kirjon 

keskusteluja eri toimijoiden kanssa, 
jotka edustavat asiantuntijuutta 
aloilla, joista en ole tiennyt juuri 
mitään. Vahvuuteni on kyvyssä hallita 
raaka-aineita ja toisaalta verevässä 
tarinankerronnassa, joka kyllästyy 
ja monipuolistuu jokaisen käydyn 
keskustelun myötä. Niinpä tämäkin 
teksti on valikoitu viipale elämästäni, 
jonka tarkoitus on osoittaa kykyni 
toimia laaja- alaisesti yhteisössä. 

Tuntematon Kansalainen on 
vaivaisukko -teemainen patsastrilogia, 
jonka työstämisen olen aloittanut 
keväällä 2014. Tässä opinnäytteessä 
käsitellään pääosin trilogian toista 
osaa, jonka muodonantoon liittyvä 
päiväkirja ajoittuu kevääseen 2015. 
Brändays-osion materiaalin olen 
luonut syksyllä 2015, joka puolestaan 
käsittelee trilogiaa kokonaisuutena. 
Kolmatta osaa en tuo tässä tekstissä 
muutamaa lausetta enempää esille. 
Mainitsen myös aiempia vaiheita 
osana prosessia, mutta ne eivät 
näyttäydy esitettynä materiaalina 
tässä työssä.
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Keinojen erittely

Vaivaisukko-projekti sai alkunsa 
kevättalvella 2014 Aallon Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun, 
muotoilun laitoksen Design 
exploration & experimentation- 
kurssin myötä. 8 viikkoisen kurssin 
ydinajatuksena oli keskittyä ja 
kehittää omaa taiteellista ilmaisua. 
Metodina tähän toimintaan 

käytössä oli autoetnograinen 
lähestymistapa ja tarkoin 
räätälöity viikko-ohjelma. Tähän 
ohjelmaan kuului viikottaisen 
päiväkirjan kirjoittaminen siitä, 
miten prosessi etenee, erillisen 
luonnoskirjan käyttäminen, 
viikottaiset ryhmätapaamiset sekä 
inspiraatiota herättävä matka. 
Tehtävänanto my journey kannusti 
etsimään ja tutkimaan aihepiirejä 
omasta sisimmästä.  

Havaitsin erityisesti päiväkirjan 
kirjoittamisen erinomaiseksi 
viestintävälineeksi. Jatkoin 
käyttämällä samaa metodia 
myös kevään seuraavan jakson 
Taideteollisen muotoilun osaston 
Art & Design boundaries -kurssilla. 
Kurssilla tehtävänantona oli luoda 
mikä tahansa artefakti, viedä se 
julkiseen tilaan sekä videoida 
ihmisten reaktioita. Rakensin 
kurssityönä Vaivaismummo-patsaan, 
joka esiintyi Kampin Kappelin 
edessä kolme päivää (kuva 2). Etenin 
ideointivaiheessa salamannopeasti, 
sillä pystyin palaamaan työ- ja 
päiväkirjani avulla luovaan tilaan. 
Kevättalvella ilmestynyt lehtileike 

Helsingin Sanomissa (kuva 1) herätti 
kiinnostukseni Vaivaisukkoihin. 
Olin ensiksi mainitun kurssin 
myötä uppoutunut oman sukuni 
alkujuurille, jotka kilpistyvät 
Pekko-sankarimyyttiin. Seuraava 
luonnehdinta on sekoitus Pekko-
eeposta, isäni ja isoisäni tarinoita 
sekä omia tulkintojani näistä.

(kuva 1) Ote työkirjasta: HS lehtileike vaivaisukoista

(kuva 2) Vaivaismummo -patsas Kampin Kappelilla 
13-15.5.2014. Patsaan muotokielessä yhdistyy 
rakennuksen sektorirakenne.



Pekko-kultti

Setukaisten, kaakkois- Virossa osin 
Venäjän maaperällä elävän pienen 
kansan Kalevalaan rinnastettava 
kansalliseepos kertoo Pekko-
nimisen hahmon urotöistä, jolla on 
yhtymäkohtia myös suomalaiseen 
pakanajumaluus Pellon Pekkoon. 
(Suhonen 2006, 10-15) 

Pekonen on ikivanha savolais-
karjalainen suku. (internet 1)
Pekko-kulttiin kuuluu noin puolen 
metrin mittainen ihmishahmoon 
veistetty patsas (kuva 3a), joka 
toimii yhteisön talismaanina. Patsas 
kiertää vuotuisesti talosta toiseen 
ja sitä säilytetään pystyasennossa 
viljalaarissa. Keväisin kyläyhteisö 
kokoontuu Pekon taloon ja 
talon Pekon laarista jaetaan 
siemenvilja kaikille pellollisille. 
Juhlapäivän päätteeksi patsas siirtyy 
seuraavaan taloon veriarvalla. 
Se, kenestä paininujakan aikana 
virtaa ensimmäisenä veri, on 
seuraavan vuoden Pekon isäntä. 
Näin hänestä viimeistään tulee 
myös osa Pekosen sukua, pikku-
peko. Riittiin on osallistunut myös 

muita kuin Pekosia. Tämä on ollut 
yksi edellytys naimakaupan lisäksi 
suvun laajentumiselle. Isoisäni kertoi 
ammoin minulle tarinan, jossa 
hänen isoisänsä Erik oli saanut luvan 
käyttää Pekosen nimeä.  Voidaan 
ajatella, että yhteisön laitamille 
asettunut, maan kaskennut perhe 
on tarvinnut itselleen ensimmäisen 
siemenviljansa. Pekko-kulttiin 
kytkeytyminen on mahdollistanut 
sen, että juuri käännetyllä pellolla 
on jotain, mitä viljellä. Syksyllä on 
järjestetty sadonkorjuun aikaan 
niinikään riitti, jossa pellolliset ovat 
tuoneet osan viljastaan Pekon laariin. 
Ensimmäistä, hieman epävarmaa 
satoaan viljelevälle ja Pekkoa 
varjelevalle tällainen yhteinen 
laarin täyttäminen on eittämättä 
ollut suotuisaa. Eri pelloilta kerätty 
vilja on sekoittunut keskenään ja 
täten lieventänyt muun muassa 
kasvitauteja. Patsaan kulkeutuminen 
omaan taloon on ollut valtava vastuu, 
sillä isäntäperhe on säilyttänyt koko 
yhteisön siemenviljaa talossaan. 

Isäni mukaan Pekko on saattanut 
olla kolmivärinen edeten päästä 
varpaisiin:  Valkoinen, punainen ja 

musta. Patsaan väreillä on merkitys. 
Valkoisen värin näkyessä voi 
laarista huoletta syödä. Punaisen 
värin tullessa näkyviin on syytä 
olla varuillaan.Viljaa on vielä jäljellä, 
mutta sitä on syytä säännöstellä. 
Kevättalven aikaan kuuluva 
pääsiäisen paasto on osa tätä 
säännöstelyä. Kun musta väri tulee 
näkyviin, ei laarista voi ottaa enää 
jyvääkään (kuva 3). Isäntäperhe 
saattaa joutua uhrautumaan ja 
näkemään kevättalven nälkää koko 
yhteisön hyvinvoinnin vuoksi, kunnes 
jälleen koittaa kevään riitti ja Pekko 
siirtyy seuraavaan taloon.

Setukaiset pitävät edelleen vuotuisen 
juhlan, jossa valitaan setukaisten 
kuningas seuraavalle vuodelle.
Pekon sijainen eli Sootska valitaan 
demokraattisesti siten, että kunkin 
ehdokkaan kannattajat tekevät hänen 
taaksensa jonon ja pisimmän jonon 
taakseen kerännyt voittaa (internet 
2). Onko patsaan kulkeutuminen 
taloon ollut merkki vuotuisesta 
vallasta, jolloin sen tavoitteleminen 
nälänhädän uhallakin on ollut 
väkevä kimmoke? Käsittelen Pekkoa 
kaukana sen syntyajoista saati 
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Mitä vaivaisukot ovat?

Vaivaisukkojen pääasiallinen sijainti 
on ollut pohjois-Pohjanmaalla sekä 
Savossa. Esiintyminen juuri näillä 
alueilla selittyy 1808 –1809 käydyllä 
Suomen sodalla (Kantokorpi 2013, 
s.10). Suomi oli tuolloin osa Ruotsin 
kuningaskuntaa ja Suomen silloinen 
raja kulki Kemijokea pitkin. Näin 
ollen Suomen sodan rintamalinjat 
mukailevat vaivaisukkojen 
esiintymisalueita (kuva 4). Sodan 
aikainen talvi oli erityisen ankara 
ja pakkasta oli -30 jopa -40 astetta 
(internet 3). 

Ruotsin armeijaa vahvistettiin 
paikallisilla, vapaaehtoisilla 
talonpoikaisjoukoilla. Kyliltä 
lähdettiin sotimaan, mutta ankara 
talvi aiheutti vakavia paleltumia 
erityisesti alaraajoissa, jolloin jalkoja 
jouduttiin amputoimaan. Rintamalta 
palannut rampautunut mies ei ole 
voinut enää elättää itseään raskailla 
maatöillä, joten hänestä veistettiin 
kuva, joka keräsi almuja hänen 
puolestaan. Sotilas nähtiin sankarina, 
joka lähti sotaan puolustamaan 
yhteisöään. Palatessaan hän oli 

edelleen kaikkien tuntema henkilö 
ja erillinen vaivaisukko-patsas 
mahdollisti hänen ottaa apua vastaan 
menettämättä kasvojaan. Lisäksi 
patsas mahdollisti avun keräämisen 
ja antamisen useammalle kuin 
yhdelle kylän invalidille.  Vaivaisukot 
ovat koko Euroopassa harvinaisia 
aikalaisveistotaiteen muotoja, 
jossa kuvattiin invalidisaatiota 
(keskustelu1).

Köyhäinhoito kuului 1860-luvulle 
saakka kirkon vastuulle. Katovuosien 
myötä valtioelin päätti kantaa 
vastuun kansalaisten hyvinvoinnista. 
Usean vuoden nälänhätä synnytti 
maahan ennennäkemättömän 
määrän ulkopuolista apua tarvitsevia, 
eikä kirkko vaivaisukkoineen enää 
yksin selvinnyt velvoitteistaan 
(keskustelu1). Kuntalaitoksen 
synnyttyä kirkonvaivaisista 
tuli osa kunnan köyhiä, eikä 
kristillinen etiikka enää velvoittanut 
toimintaa. Tässä murroksessa 
syntyi kuitenkin suuri osa vielä 
näinä päivinä toimivia kolmannen 
sektorin järjestöjä, jotka hoitavat 
monimuotoista yhteiskunnallista 
humanitääristä työtä. Monella 

järjestöllä on toiminnan taustalla 
kristillinen arvolataus, vaikkei 
uskontoa pidetäkään lähtökohtana. 
Esimerkkinä tällaisesta instituutiosta 
mainittakoon Diakonissalaitos. 

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
syntyhistoria kytkeytyy 
saumattomasti vaivaisukkojen 
tematiikkaan. Yhteisö kerää varoja 
anonyymisti, tuntematon auttaa 
tuntematonta (keskustelu1). Tällä 
halutaan torjua häpeäntunnetta, 
joka almun ottajalle syntyy. Samaan 
ajatukseen perustuu nykyinen 
sosiaalivakuutus. Kansalainen 
maksaa veroja, joilla ylläpidetään 
yksilön ihmisoikeuksia. Kansalainen 
pyritään pitämään terveenä ja 
toimintakykyisenä. Tai paremminkin 
halutaan välttää sairaita ja itsensä 
elättämiseen kyvyttömiä yksilöitä, 
sillä tällainen aines tulee yhteisölle 
kalliiksi. 

Ihminen voi kokea lukemattoman 
määrän hyvinvoinnilleen 
kohtalokkaita tapahtumia elämässään. 
Nämä tapahtumat ovat joko 
tapaturmaisia tai itseaiheutettuja. 
Lopputulos yhteiskunnalle on 
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kuitenkin sama, yksilö ei kykene 
itsenäiseen elämään. Täytyy myös 
muistaa, että jokainen yksilö sisältää 
monimuotoisesti epäkelpoa kuin 
hyvääkin. Tämä tasapaino niinikään 
vaihtelee ajasta ja paikasta riippuen. 
Sanoilla ja kielellä on keskeinen 
merkitys niin ihmis- kuin omakuvan 
rakentumisessa. Mitä yhteisönä 
pidämme hyväksyttävänä, millaisiin 
arvoihin tähtäämme? 

Suomalainen moraalietiikka 
rakentuu Lallin ajoista luterilaiseen 
protestanttisuuteen aina edelleen 
äärimmäiseen yksilökeskeisyyteen. 
Lalli kuvaa tässä ikiaikaista aikaa 
Pohjolan vaikeissa oloissa, joissa 
yksilön on uutteralla työnteolla 
revittävä routaisesta maasta elanto 
itselleen ja perheelleen. Harvaan 
asuttu maa ja pieni kansa on aina 
ollut osana suurempaa esivaltaa: 
Ruotsia, Venäjää ja Euroopan Unionia. 
Kansalliset ominaispiirteet on 
rakennettu eurooppalaisen mallin 
mukaisesti 1800-luvun tuoksinnassa. 
Teollistuminen 1900-luvun alussa 
sekä kaupungistuminen 1960-luvulla 
muuttivat maatalouteen rakentuvan 
suomalaisen yhteiskunnan 

rakenteen erilaiseksi (Ks. tarkemmin 
Jokinen 2002).  Elanto ja työnteko 
muuttuivat välilliseksi: Teet työtä, saat 
rahaa, ostat leipää. Lalli viljeli maata, 
keräsi marjoja, kalasti ja kaatoi 
riistaa. Hän ei tarvinnut muita. 

Voimakkaasti kärjistäen voidaan 
väittää, että huolimatta viime 
vuosisatojen muutoksista kansan 
mieli edelleen kokee luontevaksi 
Lallin mallin. Ja miksei kokisi? 
Suomi on edelleen osana Pohjolaa, 
talvi on pitkä pimeä ja kesä lyhyt. 
Sivistyksen ja yhteiskunnallisen 
kaupunkilaisuuden seitinohuen 
pinnan alla olemme yhä metsäläisiä. 

Seuraavaksi esittelen 
tutkimusmenetelmän sekä 
määrittelen keskeiset käyttämäni 
termit. Tämän jälkeen työ rakentuu 
suunnitteluosuuteen eli päiväkirja- 
sekä brändäys-osioihin, jotka 
painottuvat artefaktien tekoon sekä 
visuaalisen identiteetin luomiseen. 
Lopuksi ovat osiot yhteenvedosta, 
lähteistä ja liitteistä.

 (4) Suomen alueen rajat 1800-luvun alussa
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Tutkimusmenetelmä

Käytän tutkimusmenetelmänä 
autoetnograiaa, joka on 
viimeisten vuosikymmenten 
aikana yleistynyt ja vakiinnuttanut 
asemaansa tieteellisen kirjoittamisen 
parissa.  Maarit Mäkelän väitöskirja 
Saveen piirettyjä muistoja (Mäkelä 
2003) käsittelee subjektiivisen 
luomisprosessin ja sukupuolen 
representaatioita. Teksti osoittaa, 
kuinka omakohtainen kokemus ja 
henkilökohtainen näkökulma voidaan 
muuttaa tieteelliseksi materiaaliksi. 
Erityisenä arvona näen tässä sen, 
että taiteen tekemisen voi osin 
sanallistaa ja täten välittää eteenpäin.  
Esimerkin arjen kytkeytymisestä 
tekemiseen ja siitä kirjoittamiseen 
antaa Joanna Sperryn-Jonesin 
artikkeli relecting visual approaches in 
the verbal (Mäkelä 2012). Kirjoittaja 
kuvaa kokemuksiaan luumurtumasta 
ja siitä miten tämä tapahtuma ohjasi 
häntä valitsemaan tietyn ilmaisutyylin 
tekeillä olevaan patsaaseen.  
Arkielämän yllättävät käänteet 
linkittyvät selkeästi lopputulokseen, 
jossa tehdyt ratkaisut kumpuavat 
sattumanvaraisesti koetuista 
tapahtumista kuin niinkään 
systemaattisen tutkimisen tuloksista. 

Myös Outi Turpeisen Merkityksellinen 
museoesine (Turpeinen 2005) 
väitöskirja tuo esiin tyylin, jossa 
tekijä on osin omalla toiminnallaan 
testannut hahmottamaansa teoriaa. 
Museonäyttelyiden rakentaminen 
itse tehdyillä esineillä todentaa sekä 
luo niitä väittämiä, jotka rakentavat 
kirjoituksen ajatuksellisen sisällön. 

Edellämainittujen tutkimus- ja 
väitöskirjaesimerkkien lisäksi 
autoetnograiaa on käytetty 
myös aiemmin muotoilun alan 
maisteritöissä. Salla Seppälän 
opinnäytetyö Aikuisten nukkeleikki 
(Seppälä 2015) käsittelee 
muotoiluluotaamista ja sitä, miten 
luotaimeen liitetty artefakti 
valmistetaan. Seppälä käyttää 
monipuolisesti hyväkseen 
käsityötaitojaan ja linkittää ne 
osaksi käsittelemäänsä aihetta, 
vanhenemista.  Vanhusnukke 
asuu muutaman päivän ajan 
tutkimuksen kohteiden luona ja 
näistä kokemuksista rakentuu 
tutkimusmateriaali. Opinnäytetyö 
painottuu voimakkaasti nuken 
valmistamiseen ja varsinainen 
luotaimen synnyttämä 

tutkimusmateriaali ilmenee 
esimerkkinä, mitä tällaisella 
toiminnalla voidaan saavuttaa.

Heewon Changin Autoethnography 
as method (Chang 2008) on 
kulmakivi-teoksia autoetnograian 
määrittelyssä. ’Kulttuuri sijaitsee 
yksilön ulkopuolella sekä ihmisten 
mielissä’ (emt.17, käännökset 
kirjoittajan). Tämä kaksijakoisuus 
kehystää ja johdattaa myös omaa 
ajatteluani. Kulttuuri on näiden 
määritelmien yhteensulautuma, 
jonka ymmärtäminen on väistämättä 
yksilöiden omakohtainen kokemus. 
’Autoetnograia ei ole itsensä 
ymmärtämistä, vaan kulttuurin ja 
yhteisön ymmärtämistä itsensä 
kautta’ (emt.49). Edelleen Chang 
kuvaa, ettei autoetnograiassa 
ole kyse itsestä, vaan siitä, 
miten oman toimimisen kautta 
hahmotetaan ympäristöä ja oman 
ajan ilmiöitä.  ’Autoetnograinen 
tutkimusprosessi ei ole lineaarinen, 
vaan tutkimusvaiheet risteävät 
ja toisinaan palaavat takaisinpäin’ 
(emt.121).Olen tuottanut 
systemaattisesti materiaalia liittyen 
vaivaisukkoihin kevättalvesta 2014 
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alkaen.  Asiayhteyksien luominen ja 
päätösten tekeminen on suhteessa 
kulloiseenkin tilanteeseen. Palaamalla 
takaisin luovaan prosessiin on 
mahdollista havaita niin onnistuneita 
kuin harkitsemattomiakin ratkaisuja. 
’Jos yksilö ajatellaan kulttuurinsa 
kantajaksi, henkilökohtaisesti 
vuorovaikutuksessa yhteisöönsä, 
yksilön toimintaa – verbaalista ja 
non-verbaalista – tulisi tarkastella 
heidän oman kulttuurinsa 
viitekehyksessä’ (emt.125). Tällä 
ajatuksella painotetaan, että 
autoetnograinen tutkimus ei 
kurkoita tai tarkastele asioita 
ulkopuolelta, vaan lähestyy aihetta 
sisäsyntyisesti.
’---[K]irjoittaminen  tulisi aloittaa jo 
tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, 
sillä se rohkaisee ja helpottaa 
aineiston keräämisessä ja lopulta 
mahdollistaa kulttuurisen analyysin 
ja tulkinnan’ (emt.130).  Arvioimalla 
nyt kahden vuoden takaisia tekstejä 
olen ensinnäkin havainnut sen, 
että ylöskirjatut asiat koskettavat 
ydinteemaa varsin eri näkökulmista 
kuin nyt. Metodin vaikeutena koen 
tällaisen ambivalenttiuden: Mikä 
tahansa ylöskirjattu pienikin asia voi 

saada epärelevantin merkityksen 
yhteenvetoa tehtäessä. Toisaalta 
autoetnograian motivaatio rakentuu 
juuri tällaisista subjektiivisista 
todellisuuden kokemuksista, 
joita on erityisen vaikeaa kuvata 
määreellisellä tutkimuksella. 
’Autoetnograinen prosessi, joka 
kulminoituu kirjoittamiseen ja 
artefakteihin, etsii lopulta tulkintaa 
tekijän omasta kulttuurillisesta 
elämänkokemuksesta’ (emt.140). 
Tekstin avulla tehdyt tulkinnat ja 
artefaktit ovat siis keino ymmärtää 
ja selittää omaa ympäristöään. 
Onko asioiden tekeminen siis 
lähtökohtaisesti kulttuurissa 
olemista? Mitä muuta tekemisen 
eetos edes voisi olla? 
’---[H]yödyt toisten 
(autoetnograisten) tekstien 
lukemisesta, mutta lopulta sinun 
on löydettävä oma tyylisi kertoa 
oma tulkintasi elämästäsi ja sen 
kytkeytymisestä maailmaan’ 
(emt.149).  Tässä lauseessa 
kiteytyy käyttämäni metodi. Tyyli ja 
kerronta, jota käytän, on määritelty 
tieteelliseksi tekniikaksi. Pyrin 
omaksumaan muilta kirjoittajilta 
tässä työssä niitä piirteitä, jotka 

erottavat sen muista tieteellisen 
kirjoittamisen tyyleistä. Miten 
se poikkeaa tavanomaisesta 
tarinankerronnasta? Mikseivät 
tarinat, jutut, laulut tai sadut, siis 
kansanomainen tiedonvälitys yllä 
tähän asemaan? Kertovathan 
nekin monenkirjavasti siitä, mitä 
ympärillämme tapahtuu. 

Autoetnograinen ilmaisu kiteytyy 
juuri prosessin yhteenvedossa. 
Siinä hahmotetaan ja välitetään 
eteenpäin se asiakokonaisuus, joka 
on sidoksissa niin tekijään itseensä 
kuin hänen kokemuksiinsa ajassa 
ja paikassa. Tutkimusmenetelmän 
valinta tukee kansanomaisen 
artefaktin uudelleentulkintaa, jonka 
syntyhistoria on kaikessa muussa 
kuin akateemisessa konsensuksessa.
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Miksi rakentaa patsaita 
juuri nyt?

Kävellessäni 2014 eräänä 
viimaisena ja lumisena tammikuun 
päivänä Helsingin keskustassa 
havaitsin vanhan naisen kerjäävän 
nojaten liikennevalotolppaan 
Mannerheimintien kupeessa 
Sokoksen nurkalla vastapäätä 
Postitaloa. Itä-Euroopasta vuodesta 
2008 saapuneet kerjäläiset olivat 
vuosi vuodelta tulleet tutuiksi 
katukuvassa, mutta usein heitä näki 
vain kesäaikaan. Nopealla vilkaisulla 
henkilö näytti iäkkääältä, mutta 
perehdyttyäni kerjäläisilmiöön 
tarkemmin on todennäköistä, 
ettei hän kuitenkaan ollut iältään 
40 vuotta vanhempi. Kerjääminen 
ja asunnottomana oleminen 
vain kuluttaa ihmistä paljon ja 
täten muuttaa ulkoista olemusta 
raihnaisemmaksi. Niin kuin moni 
muukin suomalainen, en antanut 
hänelle rahaa, mutta tunsin piston 
sydänalassa. Miksi hänen täytyy 
kyyhöttää talvipakkasessa nojaten 
tolppaan? Eikö suomalainen, 
pohjoismaiseen malliin rakentuva 
hyvinvointiyhteiskunta pysty tätä 
naista auttamaan. 

Tämä kohtaaminen ja muutamaa 
viikkoa myöhemmin ilmestynyt 
Helsingin sanomien artikkeli 
vaivaisukoista sai minut toimiin. 
Niinikään koulunkäyntiini liittyen 
eräs tehtävänanto antoi syyn 
ryhtyä vaivaisukon rakentajaksi.  
Art & design boundaries -kurssin 
tehtävänanto tutki taiteen ja 
muotoilun rajapintoja. Tehtäväni 
oli rakentaa mikä tahansa artefakti, 
viedä se julkiseen tilaan ja kuvata 
ihmisten reaktioita. Halusin 
tässä työssä yhdistää vaivaisukon 
sekä ajankohtaisen katuilmiön. 
Olin lehtiartikkelista lukenut 
vastikää ilmestyneestä kirjasta 
Vaivaisukkojen paluu (kuva 5). 
Kirjassa on monialaisesti puntaroitu 
tätä suomalaisen veistoperinteen 
ja auttamisen ilmentymää. Patsaat 
seisoivat usein kirkon ovensuussa, 
julkisessa tilassa. Ne herättivät 
myötätuntoa ja kehottivat näkijäänsä 
antamaan almun.  Antaminen 
kytkeytyi vahvasti kristilliseen 
etiikkaan, auta lähimmäistäsi, toista 
ihmistä. Kuitenkin tämä julkikolehti 
sijaitsi kirkkorakennuksen 
ulkopuolella, jolloin kerääminen ei 
ollut vain kirkossakäyjien puuhaa 
(keskustelu 2). 

Tähän ajatukseen pohjustin 
rakentamani vaivaisukon. 
Vaivaismummo on liikuteltava 
rahankeruulipas, jonka 
muotokielessä yhdistyy Kampin 
Kappelin arkkitehtuuri ja kadulla 
kerjäävän ihmisen muoto. Patsas 
sai erittäin hyvän vastaanoton. Tein 
yhteistyötä Diakonissalaitoksen 
alaisuudessa toimivan Hirundon 
päiväkeskuksen sekä Kampin 
Kappelin henkilökunnan kanssa 

Ajankohtaisuus

(kuva 5) Vaivaisukkojen paluu- kirja (Kantokorpi 2013). 
Kirja on yksi osoitus ajankohtaisesta kulttuuriperinnön 
vaalimisesta ja on kokonaisuudessaan tämän lopputyön 
keskeinen lähdeteos.
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(kuva 6). Patsaan keräämät varat 
ohjattiin Hirundon hyväksi. Samoin 
kuin esikuvansa Suomen sodan 
aikaan, yksilöin avustuksen kohteen.

Julkistamispäivien yhteydessä minua 
pyydettiin osalllistumaan Rage-
tutkimukseen. Euroopan laajuinen 
oikeistopopulismia käsittelevä 
yliopistotutkimus oli edennyt 
kolmanteen vaiheeseensa, jossa 
haastateltiin Anti-body-henkilöitä. 
Anti-body (suom. vastamyrkky) on 
henkilö, joka tekee rasismin vastaisia 
tekoja yhteiskunnassa. Koska olin 
kuvannut patsaassa epäsuorasti 
romanitaustaista naista, olin 
yllättäen asiantuntija juuri käytävässä 
debaatissa (keskustelu3).

Rage-tutkimuksen 
esimerkkiviiteryhmä, johon rasismi 
kohdistuu, oli erityisesti nuoret 
Itä-Euroopan romaninaiset. Teokseni 
nimi Vaivaismummo, viittaa vanhaan 
naiseen. Minulle huomautettiin 
osuvasti, että Itä-Euroopan romanien 
keskuudessa ei ole tavatonta saada 
lapsia 13-vuotiaana. Näin ollen 
Vaivaismummo eli isoäiti olisi 
nuorimmillaan 26-vuotias. 

Olin tehnyt patsaaseen 
tavanmukaisen saatetaulun. Tällä 
tekstillä kehoitetaan katsojaa 
antamaan patsaaseen rahaa. 
Saatetaulu on saattanut olla ote 
Raamatun tekstistä, mutta lähdin 
itse etsimään uskonnosta vapaata 
ilmaisua. Päädyin tekstiin: Anna 
kaikkein heikoimmille. Koska teos 
sijaitsi keskellä vilkkainta Helsinkiä 
ja täten vilkkainta paikkaa koko 

Suomessa ajattelin, että asia tulisi 
ilmaista myös muilla kielillä. Pyysin 
apua käännöstyöhön usealta eri 
taholta ja näin kehoitus kääntyi 
ruotsiksi, toiseksi kotimaiseksi: Ge 
till de fattigaste, sekä englanniksi :To 
those in need.  Patsas on kiinnitetty 
neliön muotoiseen teräslevyyn, joka 
toimii jalustana. Kun olin saanut 
nämä kolme tekstiä valmiiksi, pohdin, 
miten sommittelen ne pohjalevyyn. 

 (kuva 6) Vaivaismummo  avajaistilaisuus Kampin Kappelilla 13.5.2014. Kuvassa kanssani katumuusikoita sekä 
Hirundon työntekijöitä.



Tässä yhteydessä mietin Helsingin 
sijaintia maailmankartalla. Idän 
ja lännen vedenjakajana halusin 
patsaaseen kehoitustekstin myös 
venäjäksi. 

Käännösten myötä ymmärsin koko 
Suomessa esiintyvän kerjäläisilmiön 
kytkeytyvän Euroopan laajuiseksi 
ja tällä hetkellä kaavailen patsaan 
saattamista Manner -Eurooppaa 
kattavalle kiertueelle. Vaivaisukkoja 
on esiintynyt myös Ruotsissa, 
mutta tietojeni mukaan mikään 
näistä ei ole ollut liikuteltava. Koska 
Vaivasmummo ajautui kuvaaamaan 
liikkuvan väestön kohtaamia 
ongelmia ja kipupisteitä olisi 
perusteltua antaa myös patsaan 
kulkea mielensä mukaan. Pohjalevyyn 
voitaisiin kiinnittää aina uusi 
saatelevy kunkin maan omalla kielellä. 
Rage-tutkimuksen keskustelussa 
kritisoitiin tekstin luomaa mielikuvaa. 
Jos teos kuvaa Itä-Euroopan 
romanikerjäläisnaista, teksti Anna 
kaikkein heikoimmille korostaa 
tällaisen henkilön sosiopoliittista 
asemaa ja samalla leimaa 
pahimmillaan koko etnisen ryhmän 
alempiarvoiseksi (keskustelu3).Tämä 

vuoden takainen pohdinta on saanut 
täysin uudet mittasuhteet Eurooppaa 
kohdanneen pakolaiskriisin myötä. 
On hämmentävää, kuinka asiat voivat 
eskaloitua varsin lyhyessä ajassa.

Ensireaktio kerjäävien ihmisten 
keskuudessa oli pelko siitä, että 
tällainen patsas kaventaa heidän 
tienestejään. Tämä on täysin 
ymmärrettävää. Kadulla kerjäävä 
ihminen on lähtenyt kaukaa hyvin 
kurjista oloista tienaamaan rahaa 
itselleen ja muulle perheelleen. 
Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa 
hahmottaa kuuluvansa osaksi ilmiötä, 
joka näyttäytyy kohdemaassa hyvin 
kielteisenä. 

Kerjääminen eilen ja tänään-
tematiikalla voidaan valoittaa niitä 
tuntemuksia, mitä suomalainen 
tuntee kohdatessaan kadulla 
kerjäläisen (keskustelu1). 1860-luvun 
nälkävuosien yhteydessä moni lapsi 
ajautui kerjuulle kadulle. Koettiin, 
että lasten kerjuun on loputtava, 
sillä se ei ole ihmisarvolle sopivaa. 
Yhteiskunnan vastuuta kansalaisten 
hyvinvoinnista korostava malli sai 
alkunsa Tanskasta, josta se levisi 

Ruotsiin. Tämä pohjoismainen malli 
levisi myös Suomeen, maan ollessa 
osana Ruotsin vaikutusvaltaa. Kun 
kerjäläiset ovat nyt palanneet 
katukuvaan sadan vuoden jälkeen, 
ei suomalaisilla ole kokemusta 
heidän kohtaamisestaan. 

Vaivaismummoa tehdessäni 
aloitin muodonannon tekemällä 
keraamisen pienoismallin. Tämän 
mallin avulla rakensin varsinaisen 
teoksen. Pienoismallia käytin myös 
eri tapaamisissa boundary objektina 
(internet 4) eli esineenä, jolla loin 
raameja käytävälle keskustelulle. 
Käytän tässä tekstissä boundary 
objektista tästä eteenpäin 
oma keksimääni suomennosta 
sidosesine. Sidosesineellä kuvataan 
tiettyä kokonaisuutta, kuten tekee 
vaikkapa Ronald McDonald. Tämä 
klovni edustaa hampurilaisravintola 
McDonald´sia, johon asiakaskunta, 
kuluttaja, kansalainen voi samaistua. 
Se edustaa yhtiön arvoja värien, 
toimiensa ja sanojensa myötä. Se 
on irman maskotti, mutta samalla 
se on rajapinta, jonka asiakaskunta 
voi helposti kohdata. Yhtiö väittää, 
että lapsille Ronald on äärimmäisen 
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tärkeä, kun taas toisaalta taiteilija 
Jani Leinonen käsitteli tätä 
kohtaamista yllättävällä tavalla 2012 
kidnappaamalla sekä mestaamalla 
patsaalta pään pois (kuva 7). 
Vaivaismummo niinkuin pienoismalli 
toimii samankaltaisena sidosesineenä 
kuin Ronald McDonald. Se edustaa 
omaa ryhmäänsä. Se mahdollistaa 
lähestymisen niin hyvässä kuin 
pahassa. 

Pienoismallini herätti kiinnostusta 
monella taholla ja ihmiset olisivat 
halunneet sen omaksi. Varsin 
pienenä ja muodoltaan sulavana 
sen monistaminen taideteollisena 

esineenä ei ollut ongelma. Rakensin 
mallista muotin ja valmistin 
20 kappaleen erän valkeasta 
posliinisavesta. Seuraavat 20 
kappaletta valoin samasta massasta, 
mutta tällä kertaa lasitin ulkopinnan 
mustalla lasitteella. Ajatukseni 
oli kärjistää ja korostaa värillä 
”mustalaisuutta”, sillä edellinen 
valkea sarja toi monelle mieleen 
Neitsyt Marian.  Vaihtamalla 

sarjoittain pinnoitusta, voidaan 
pienoismallista tehdä keräilysarja. 
Ajatukseni on tarjota puitteet 
pienoismallien valmistamiselle kunkin 
kohderyhmän sisällä. Tästä kirjoitan 
tarkemmin  brändäysosiossa.

(kuva 8)  Voima-lehden vastamainonnassa 
on laadittu Mcvaivaisukko, jolla kritisoidaan 
suuryritysten harjoittamaa verosuunnittelua.

(kuva 9) Kotimaanapu on 17.7.2015 lanseerattu uusi 
hyväntekeväisyyspalvelu, jossa vaivaisukkojen hahmo 
edustaa perinteistä ITE- taiteen muotokieltä.

(kuva 7) Jani Leinosen ja kahden avustajan tempaus 
osoittaa, kuinka sidosesinettä kohtaan voidaan 
osoittaa myös negatiivisia tunteita.
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Termit

Avaan ja määrittelen seuraavassa 
osiossa keskeiset käyttämäni 
termit. Aloitan ruotimisen 
vaiva- sanan semioottisella 
määrittämisellä. Seuraavaksi 
kuvailen omia kokemuksiani 
niin Pekko-myytistä kuin afro-
brasilialaisesta candomble- uskosta.  
Osio kuvaa omaa mytologiaani, 
kokemuksiani henkimaailmassa. 
Tästä etenen toteemipaaluihin ja 
niiden edustamaan tematiikkaan. 
Nämä kolme aihekokonaisuutta 
keskittyvät eritoten ihmishahmoisiin 
patsaisiin. Empatia-otsakkeen 
alla määritän pyrkimystäni 
yhteiskunnallisen ajankohtaisuuden 
ja -merkityksen ymmärtämisessä 
ja kulttuuriperinteinen esine- 
sarakkeessa hahmotan työni 
kytkeytymistä aikaan ja paikkaan 
vapaan assosiaation avulla.  

Mitä vaivainen oikeastaan 
tarkoittaa? Tällä kysymyksellä 
aloitin kirjeenvaihdon Turun 
yliopiston folkloristiikan dosentti  
Kaarina Kosken kanssa, joka 
kattoi neljä vaihdettua postia ajalla 
20.3-12.6.2015. Kosken suorat 
lainaukset olen merkinnyt tekstiin 
lainausmerkein. Kirjeenvaihto on 
kokonaisuudessaan luettavissa 
liitteenä.
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vaiva

Vaivaisukon nimitys juontaa 
juurensa ’kyvyttömyydestä olla 
täysivaltainen yhteisön jäsen’ 
(kirjeenvaihto 1). Mitä oikeastaan 
yksilön itsemääräämisoikeuteen 
kuuluu? En syvenny tosiasioihin, 
kuten kansallisiin ja kansainvälisiin 
ihmisoikeuslakeihin, mutta painotan, 
että yhteisöjä ja sen jäseniä, 
yksilöitä, ohjaa ajasta ja paikasta 
riippuvainen moraalietiikka. 
Karkeasti hahmoteltuna meitä ohjaa 
kirjoitettu laki, niin valtiovalta kuin 
kirjauskonnot sekä kirjoittamaton 
viidakon laki. 

Yhdessäelämisen tuomat haasteet 
ratkeavat näillä työkaluilla ja niiden 
tulkinnat päättää valtaapitävä elin: 
Mikä on hyväksyttävää ja mistä 
rangaistaan. Olemme yksilöinä 
aikamme vankeja ja olemiseemme 
vaikuttaa niinikään geo- kuin 
sosiopoliittinen asemamme.  
Asema yhteisössä saattaa 
muuttua silmänräpäyksessä, kuten 
esimerkiksi käy turvapaikanhakijalle. 
Korkeasti koulutettu menestynyt 
irakilainen lääkäri saa vain vaivoin 
siivoojan työtä Suomessa, hänelle 
tuntemattomassa maassa. Pelkästään 

kielitaidon puute tekee hänestä 
vajaan, eikä hänellä ole edellytyksiä 
yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. 
Hänen on vaikea harjoittaa 
ammattiaan, sillä määreet toimia 
alallaan ovat ratkaisevasti erilaisia. 

Vaivaismummon edustama 
romanikerjäläinen ei niinikään ole 
työkyvytön. Vaivaisuus perustuu 
samankaltaisiin sosiaalisiin syihin, 
kuten kielitaidon puutteeseen tai 
kouluttamattomuuteen.  Aikaan 
sidonnainen yhteiskuntarakenne 
määrittää heidät epäkelvoiksi 
ryhmänä, vaikka yksilö omaisikin 
halun kytkeytyä uuteen 
yhteiskuntaan. On selvää, että 
kaksinainen laki, kirjoitettu 
ja kirjoittamaton, turvaa 
olemassaolollaan kutakin yhteisöä, 
sen valtaapitävää elintä ja tätä kautta 
yhteiskuntarauhaa. 

Ihmisyyden ja olemassaolon 
määrittäminen palkkatyön kautta 
on ollut suomalaisen yhteiskunnan 
kulmakiviä (Ks. tarkemmin Jokinen 
2002). Tällä akselilla tarkasteltuna 
Suomi edustaa maailman kärkimaita. 
Kansa on laajalti koulutettua ja valtio 

pyrkii turvaamaan peruspalvelut. 
Äärimmilleen kärjistettynä 
yhteiskunta haluaa pitää jäsenensä 
ensijaisesti työkykyisinä. Niinpä 
toisista kulttuureista saapuvien 
henkilöiden, joiden arvomaailmat 
pohjautuvat toisenlaisiin ajatuksiin 
kuten vaikkapa onnellisena 
olemiseen tai perhekeskeisyyteen, 
on hyvin haastavaa mukautua näihin 
ajatuksiin. 

Mukautuminen vaatii väistämättä 
omien arvojen muuttamista ja 
muutos, niin yksilön kuin yhteisön 
tasolla, synnyttää aina vastarintaa. 
Sotaa, kuten pakolainen tai etnistä 
vainoa, kuten romanikerjäläinen 
pakeneva ihminen on jättänyt 
yhteisönsä pakon edessä. Halu palata 
kotiin on ilmeinen. Mahdollisuus 
palata entiseen on usein poissuljettu 
vaihtoehto. Kotimaassa vallitsee uusi 
laki, jota johtaa uusi valtaapitävä elin. 
Toimeentuloa on etsittävä muualta 
oman hengen uhalla. Tämänkaltainen 
pakonomainen tarve muuttaa ja 
muuttua on siis vaiva, jota pakolainen 
tai kerjäläinen harteillaan kantaa.



Mytologiani

Olin kevättalven 2014 mittaan 
syventynyt tutkimaan omaa 
taiteellista ilmaisuani ja osana tätä 
pohtinut sukuamme koskettavaa 
Pekko-myyttiä.  Ymmärsin, että tuo 
patsas kuvasti tietyn yhteisön arvoja 
ja samalla myös jakoi käytännön 
tasolla vastuuta yhteisössä. Kukin 
pellollinen varjeli vuoroin kylän 
siemenviljaa laarissaan ja Pekko- 
patsas toimi talismaanisena 
mittatikkuna ja vallanpitäjän 
symbolina tässä tapahtumassa. 

Samankaltaisia rituaaleja 
harrastetaan edelleen monissa 
kansanuskoissa ympäri maailmaa. 
Vodou-uskontojen parissa tietyt 
yhteisöllisyyteen ja yksilön 
ominaisuuksiin kytkeytyvät seikat 
puetaan ihmishahmon, rytmimusiikin, 
värin tai ruoan muotoon ja 
näin ne tulevat helpommin 
ymmärrettäväksi yhteisön jäsenille. 
Nämä puoli-jumaluudet ovat 
eräänlaisia välimuotoja taivaallisten 
henkiolentojen ja ihmisten välillä. 
Niillä on inhimilliset tunteet, ne 
voivat suuttua tai jopa kostaa, 
mutta niin ikään ne voivat tarjota 
rajattoman rakkauden tunteen ja 
lohtua sitä kaipaavalle. Candomble on 

eräs vodou-uskontojen ilmentymä, 
joka on kehittynyt nykyiseen 
muotoonsa Brasiliassa.  Alkunsa 
niin Candomble, Kuubassa esiintyvä 
Santeria kuin haitilainen Voodoo on 
saanut Länsi-Afrikasta. Kolonialismin 
aikaan nämä uskot levisivät 
orjakaleerien mukana Amerikan 
mantereille ja sekoittuivat paikallisiin 
uskomuksiin (Ks. tarkemmin 
Tarviainen 2007).

Oma kokemukseni Candombleen 
alkoi 1997, kun aloitin harrastamaan 
capoeiraa. Capoeira on 400 vuotta 
vanha brasilainen taistelutanssi, 
joka kehittyi mustien orjien 
keskuudessa. Raskaan päivittäisen, 
usein sokeriruokopelloilla tehdyn 
työn päätteksi orjat kokoontuivat 
rinkiin laulamaan ja soittamaan 
ja samalla harjoittamaan tanssin 
kaltaista itsepuolustuslajia. Tämä 
taito pelastikin monen orjan hengen, 
kun he lähtivät pakomatkalle. 
Rytminen musiikki sisältää syvän 
viestin myös Canbombleen. Tietyn 
rytmin soidessa jumaluus ottaa 
valtaansa pelaajan ja pelaajan läpi 
virtaa puolijumaluuden, orixan 
olemus.  Vierailin 1999 Salvadorin 
kaupungissa pohjois-Brasiliassa ja 

tutustuin tuolloin pintapuolisesti 
myös tähän uskon maailmaan. 

Outi Turpeisen analyysi  wé-heimon 
käyttämästä rituaalinaamiosta 
taide-esineeksi tuo oivasti esiin 
yhtymäkohtia vaivaisukkojen 
maailmaan sekä siihen, miten 
itse pyrin aihetta käsittelemään 
kulttuuriperinnön viitekehyksessä. 
Turpeinen kuvaa tyhjentävästi 
yhden naamion sisältämien 
merkitysten muuttumista ulkoapäin 
tarkasteltavaksi ja aistittavaksi 
taideteokseksi (Turpeinen 2005, 
s.84-100). 

Juuri tällaisen alkuperäisen 
kontekstisidonnaisuuden puutteen 
haluan välttää patsastrilogiassani. 
Haluan huomioida ja sisällyttää ne 
valtavat voimavarat, joita uskon 
vaivaisukkopatsaiden omaavan; 
aivan kuten ne sisältyvät minulle 
merkityksellisiin Pekko- tai orixa-
patsaisiin. Sopeutuessaan uuteen 
kulttuuriin ja aikaan myytit tulkitaan 
aikalaisuuteen sopiviksi. Mikäli 
myyttiperinne on elävää, sillä on 
suora, määrittelevä ja selittävä suhde  
kulttuurin kantaviin rakenteisiin. 
(Siikala 1994, s.273)
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Toteemi

Ajatukseni vaivaisukoista sisältävät 
yhtymäkohtia toteemipaaluihin. 
Toteemipaaluun on kuvattu heimon 
erityispiirteitä, toisin sanoen millä 
tavalla he eroavat muista. 

Kulttuuriantropologi Claude Lévi-
Strauss kirjoitti aiheesta laajalti 
teoksessaan Savage mind jo 
1960-luvulla. Kukin heimo jäsenineen 
omaa tietyn toteemieläimen. 
Tämä eläin on pyhä. Luonnossa 
kohdatessaan heimon jäsen ei saa 
sitä tappaa eikä syödä sen lihaa. 
Niinpä esimerkiksi majava-heimon 
jäsen voi metsästää ravinnokseen 
mitä tahansa muuta, muttei majavaa 
(Ks. tarkemmin Lévi-Strauss 
1966). Rituaalinomaisesti hän voi 
kaataa majavan ottaakseen sen 
taljan ulkoiseksi merkiksi heimoon 
kuulumisesta. Vastaavasti peura-
heimon jäseniltä on kielletty 
peuran kaataminen ja syönti. Kun 
samalla alueella asuvat heimot näin 
eriyttävät ravinnonlähteensä, mitään 
luontokappaletta ei metsästetä 
sukupuuttoon ja tasapaino ihmisen ja 
luonnon kanssa säilyy. Toteemipaalu 
kuvaa tätä kunkin heimon eriytynyttä 
luontosuhdetta heille itselleen 

ja samalla ulkoisena merkkinä 
muille heimoille (kuva 10). ’Oman 
positiivisen identiteetin luomiseen 
liittyy usein marginaalisten ainesten 
torjuminen’ (kirjeenvaihto 1). Niinpä 

vaikkapa majavaheimon henkilö, 
joka pakonomaisesti haluaa purkaa 
majavien rakentamia patoja, nähdään 
uhkana omalle yhteisölle. Ei siksi, 
etteikö patoja voisi purkaa, vaan 
siksi, että hän toimii heimon pyhää 
vastaan. Heimoon kuuluminen ohjaa 
sisäänrakennetusti yksilön toimintaa: 
Majava on pyhä ja tämä normi 
asettaa hänelle rajat, joiden sisällä 

hänen oletetaan toimivan. Palaamalla 
toteemipaalun ääreen yksilö voi 
helposti palauttaa mieleen kaiken 
sen, mitä yhteisö häneltä odottaa:  
Tällaisia me olemme, tätä me 
teemme. ’Toteemipaalussa tiivistyvät 
ne keskeiset arvot, jotka pitävät 
yhteisöä yhdessä ja rakentavat 
positiivista identiteettiä.
Vaivaisukko taas vetoaa siihen, 
että pidettäisiin mukana myös 
marginaaliset ainekset. ’(emt.)
Vaivaisukon muotoon on piirtynyt ne 
yksilön ja sitä kautta yhteisön arvot, 
joista halutaan päästä eroon. 

 Asia voidaan nähdä myös siten, että 
ulkoistamalla ja esineellistämällä 
yksilön heikkoudet koko yhteisön 
jäsenet vapautetaan murheen 
kantamisesta mukanaan. Ihminen 
ei ole koskaan yksin. Hänellä on 
olevat ja menneet esi-isät, sisarukset, 
lapset, puoliso, naapurit, kylänmiehet 
ja -naiset, kaupunginosan väki, 
kotikaupunki niinkuin kotimaa 
luonnosta saati planeetasta 
puhumattakaan. Ihminen rakentuu 
yksilöksi nimenomaan yhteisön 
jäsenyyden kautta. 

(kuva 10) Pohjois- amerikkalaisen perinteen mukaisia 
toteemipaaluja. Patsaiden eroavaisuudet kertovat 
yhteisön jäsenille, millaisia arvoja ja rajoitteita heidän 
tulisi seurata.
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Luonnollisesti kuulumme useisiin 
toisia sivuaviin ja lomittuviin ryhmiin. 
Toisiin ryhmiin kuulumme syntyjään 
ja toisiin otamme osaa joko pakolla 
tai vapaaehtoisesti. Erityisesti 
tässä ääri-individualistisessa ajassa 
haluamme uskoa, että voimme 
vaikuttaa oman elämämme kulkuun 
mielin määrin. Ihanteena koetaan 
oma etu, hyvä olo ja onnellinen 
elämä. Jotta tämä saavutetaan, 
joudumme torjumaan ympärillämme 
näitä arvoja haittaavia tekijöitä. 
Niinpä kerjäläisen kohtaaminen 
kadulla aiheuttaa halun kääntää 
katseen pois ja vaihtaa kadunpuolta.  
Niinikään vastaan hoiperteleva 
sekava narkomaanijoukko luo 
signaalin välttää kanssakäymistä.  
Paradoksaalisesti emme ymmärrä, 
että vain kohtaamalla heidät, 
voimme vahvistaa omaa hyvää 
oloamme. Luojan kiitos minä en 
ole tuollainen!  Vaivaisukko-patsaat 
siis mahdollistavat kohdata ja kokea 
niitä tuntemuksia ja kokemuksia, 
joita patsaan esikuvat ovat elon 
taipaleellaan joutuneet kokemaan. 

Myötätunnon osoittaminen suoraan 
asianomaiselle henkilölle saattaa 

olla useille meistä hyvin raskasta. 
Se vaatii suunnattoman määrän 
rohkeutta ja vankkumattoman 
uskon omaan minään. Pelko siitä, 
että kanssakäyminen muuttaa 
minut hänen kaltaisekseen, on 
valtava. Erityisesti, jos empatian 
kohde ei ole meille ennestään 
tuttu. Vaivaisukot tarjoavat jalustan 
tähän tunnepurkaukseen. Se 
voi olla kolikon pudottaminen 
keräyslippaaseen, mutta se voi aivan 
yhtä hyvin olla nyrkinlyönti tai potku 
patsaan edustamia arvoja kohtaan. 

Vaivaisukot ovat kohdanneet 
vandalismia useaan otteeseen. 
(keskustelu 1) Patsaiden 
turmeleminen on ollut kylillä 
rohkeuskoe, uskallatko täten 
uhmata myös esivaltaa. Kirkon 
edessä ollessaan vaivaisukko ei ole 
yksin kerännyt rahaa köyhille, vaan 
se on edustanut järjestäytynyttä 
yhteiskuntaa.
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Empatiasta

Myötätunnon osoittaminen on 
keskeisiä inhimillisyyden piirteitä. 
Dalai Laman sanoma tästä on 
ylivertainen moneen muuhun 
verrattuna: 

Kun voit pahoin, ajattele 
lämmöllä heitä, joilla menee 
vielä huonommin ja olosi 
kohenee heti. 
(internet 5)

Onnellisuuden ja hyvän elämän 
etsiminen on arvo, joka ei ole 
sidoksissa aikaan ja paikkaan. En 
syvenny tämän opinnäytetyön 
puitteissa Dalai Laman ajatuksiin 
kaikkeudesta, budhismiin tai 
mihinkään muuhunkaan uskontoon 
tai uskomukseen. Haluan kuitenkin 
painottaa myötätunnon merkitystä 
yhteiskuntarauhan rakentamisessa. 

Keskustelin kevättalvella 2014 
brittiläisen uskontotieteilijä Francis 
Joyn kanssa (keskustelu 4). Hänen 
eräs ajatuksensa pahasta olosta 
oli seuraava: Pahan olon sisälläsi, 
joka on muodostunut monen 
asian yhteisvaikutuksesta, täytyy 

päästä ulos. Muuten se vain jatkaa 
kasvamistaan ja kalvaa ja näivettää 
mielesi lopulta kokonaan. Ainoa 
keinosi on kanavoida se muihin 
ihmisiin ja olevaisiin. Tämä tapahtuu 
sanojen ja tekojen muodossa ja 
on keskuudessamme loputon 
kiertokulku. 

Hän on työssään kehoterapeuttina 
hoitanut erityisesti toisen 
maailmansodan traumatisoimia 
brittiläisiä rintamamiehiä sekä 
heidän jälkeläisiään. Yhteiskuntaan 
rakentuneet traumat, kuten 
sota, vaikuttaa kollektiivisessa 
mielessämme usean sukupolven 
ajan. Siksi on tärkeää materialisoida 
vaikeasti lähestyttäviä ja käsiteltäviä 
asioita. 

Vaivaismummon saaman hyvän 
vastaanoton myötä laajensin patsas-
projektia trilogiaksi. Pyrin luomaan 
työkalun, jolla pahaa oloa voidaan 
kollektiivisesti hallita. Temaattisesti 
vaivaisukko edustaa anti-sankaruutta: 
Toisten riesana eläjä, köyhä, 
epäkelpo ja kyvytön huolehtimaan 
itsestään. Kun tarkastelemme kukin 
itseämme, löydämme itsestämme 

näitä ei-toivottuja piirteitä. Sen 
sijaan, että painaisimme ajatuksemme 
silloin syrjään, voimme aktiivisesti 
kehittää itseämme toiseen suuntaan. 
Tilannetta hankaloittaa jatkuva 
muutoksen tila. Se, mikä tänään on 
ihanne, on huomenna pahe. 

Riippumatta siitä, mikä on 
lopputulos, koen tärkeäksi sen, 
että vaikeat ja kipeät asiat tehdään 
näkyviksi. Esineellistämällä anti-
sankaruus niille annetaan muoto, 
ulkoinen olemus. Niille syntyy 
myös paikka, jossa kutakin tunnetta 
tai ilmiötä voi käsitellä. Tämä on 
perustavaa laatua oleva syy siihen, 
miksi rakennan tätä trilogiaa. 
Kytkeydymme tällaiseen 
antisankaruuteen joko omien 
toimiemme seurauksena tai 
välillisesti lähimmäistemme kautta. 
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Perinne, perinteinen, traditio, isältä 
pojalle, kiveen kirjoitettu- kuinka 
monimuotoisesti ihmisen suvun 
kykyä jakaa ja tallentaa tietoa 
voikaan kuvata. ’Etymologisesti 
sana kulttuuri tulee latinan verbistä 
colere, viljellä, sekä siitä edelleen 
johdetusta substantiivista cultura, 
joka tarkoittaa viljelystä.  Aluksi 
tämä tarkoitti maanviljelyä.’ (internet 
6) Maan viljeleminen puolestaan 
edellyttää, että ihminen valtaa 
itselleen luonnosta tietyn alueen, 
kääntää sen pelloksi tai kasvimaaksi 
ja istuttaa siihen hyötykasveja. 
Kaikki tämä vaivannäkö saa 
aikaiseksi paikoillaanpysymisen ja 
omaisuuden varjelemisen. Tämä on 
minun maani. Sana kulttuuri viittaa 
sellaiseen ihmisen toimeen, jonka 
paikoillaan oleminen ja turvattu 
ravinnonsaanti mahdollistaa. Koko 
valveillaoloaikaa ei tarvitse käyttää 
ravinnon etsimiseen, kuten keräilijä-
metsästäjä omassa yhdyskynnassaan 
on tehnyt. Niinpä aikaa jää muuhun, 
kuten henkisten ominaisuuksien 
kehittämiseen.

Täsmälleen samaan ikiaikaiseen 
ajatukseen perustuu myös 

Kulttuuriperinteinen 

esine

Pekko-myytti. Pekko on 
kuvannut yhteisön jäsenille tätä 
paikallapysymisen asemaa ja 
samalla viestinyt sitä myös muille. 
Ihmisen kuvaan veistetty patsas 
edusti sellaisenaan useaa yhteisön 
jäsentä. Oli luonnollista, että 
patsasta kohdeltiin kuin elävää. 
Patsaan hyvinvoinnista huolehdittiin. 
Sen eteen nähtiin vaivaa. Patsaan 
näkeminen oli tapahtumana 
voimaannuttava. Me olemme 
tuollaisia. Siispä minun tulee pyrkiä 
tuollaiseksi. 

Muistelen tässä vapaan assosiaation 
vallassa sukuni tarinaa. Sinä lukijana 
joudut väistämättä tekemään 
johtopäätöksiä puolesta tai 
vastaan riippuen tietenkin omista 
tarpeistasi.  Yhtä kaikki muistelu, 
olkoon vaikka tämän kappaleen 
teksti tai sotaveteraanin kertomus 
rintamalta ruokapöydässä, ’on usein 
kollektiivinen tapahtuma. Se rakentaa 
uusia ja erilaisia asiayhteyksiä ja 
luo täten merkityksiä ympäröivään 
todellisuuteemme.’ (kirjeenvaihto 
1). Nämä moniuloitteiset, yhteisesti 
itse luodut merkitykset edelleen 
rakentavat identiteettiämme. 

’Samalla rakennetaan omasta 
yhteisöstä ihanteellista kuvaa’ (emt.), 
voittamatonta sankaritarinaa. Tämä 
käsitteellinen ihanne muutetaan 
esineeksi eli sitä kuvataan 
olemassaolevilla materiaaleilla. 
’Perinteen ja kulttuuriperinteen 
keskeisin ero on siinä, että yhteisö 
nostaa tietoisesti tradition tai 
monumentin vaalittavaan asemaan. 
Niinpä esimerkiksi Vaivaisukkojen 
paluu- kirjan julkaiseminen ja 
sen sisältämä pohdinta on ollut 
vaivaisukkojen tietoista nostamista 
yhteiseksi kulttuuriperinnöksi’(emt.).

Vaivaisukot ovat edustaneet oman 
400-vuotisen olemassolonsa aikana 
yhteiskunnallisen sosiaalipolitiikan 
arvoja. Pekko-patsas liittyy kiinteästi 
maanviljelykseen, jonka on arvioitu 
saapuneen Suomeen 6000-7000 
vuotta sitten (internet 7). ’Ihmiset 
voivat, sekä yhteisöinä että 
yksilöinä, täydennellä ja peukaloida 
omaa historiaansa mielin määrin. 
Tästä esimerkkinä mainittakoon 
Venäjän muuttunut kanta Mainilan 
laukauksista’ (kirjeenvaihto 1) tai 
ääriliike Isiksen toimet Syyriassa, 
jossa he mm. ovat tuhonneet 
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2000 vuotta vanhat rauniot. Erään 
väittämän mukaan tämä Isisin toimi 
täyttää sotarikoksen piirteet, sillä 
jokaisella meistä on oikeus omaan 
historiaansa. 

Vaivaisukot ovat olleet ainoa 
suomalainen veistotaiteen muoto 
keskiajalta alkaen. Näillä sanoilla 
taiteen tohtori Mika Karhu 
luonnehti vaivaisukkoja kahvipöytä- 
keskustelussa. Tämä laittaa 
miettimään, mitä suomalaisuus 
oikeastaan on? Ja onko suomalainen 
kultakauden taide, johon helposti 
useat viittaavat puhuessaan 
kotimaisen taiteen perinteestä, 
vain akateemisen eliitin luomaa 
kansallisidentiteetin kuvastoa?
 
 Asioiden autenttisuus ja alkuperä 
ovat trendikkäitä arvoja ajassamme. 
Monia meistä, minuakin kiinnostaa, 
kuka minä olen ja miten minusta 
on tullut tällainen. Vaivaisukot 
edustavatkin kansan syviä rivejä, 
eivät kuninkaita tai mahtimiehiä 
ja siksi jokaisen meistä on helppo 
samaistua välittömästi näihin 
patsaisiin. Eikö patsaiden kuvaama 
kurjuus juuri tee meistä täydellisiä, 

sillä voimme heijastaa omaa 
hyvinvointiamme näiden teosten 
avulla? Tiedämme, että patsaiden 
taustalla on ihmisryhmiä, jotka 
monimuotoisten syiden vuoksi ovat 
ajautuneet varsin keljuun tilaan. 
Patsaat siis kuvaavat lähtökohtaisesti 
sitä, millaiseksi emme halua tulla 
ollen täten yhteisön negatiivisia 
statussymboleita.
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Monimieli- päiväkirja

Kirjoitin viikottaista päiväkirjaa 
lähinnä Monimieli-patsaan 
pienoismallin valmistamisesta 
tammikuusta toukokuuhun 2015 
(kuva 12). Oheistyönä tein myös 
trilogian ensimmäiseen osaan 
liittyvää tuotteistamista, jonka 
vaiheita päiväkirja tuo myös esiin. 
Summasin näissä teksteissä viikon 
aikana tapahtuneita työvaiheita 
sekä tapaamisia ihmisten kanssa. 
Teksti kuvaa yhtäältä tehtyjä 
ratkaisuja materiaalien parissa kuin 
ajatuksellista tasoa, jossa syy–seuraus 
-suhteet tulevat näkyviksi. Ja mikä 
tärkeintä, ylöskirjatut ajatukset 
muodostavat pidemmän kaaren, jolla 
pystyn todentamaan motiivejani 
toimia kulloisenkin nyanssin parissa. 

Päiväkirja mahdollisti myös 
palaamisen luovassa prosessissa 
taaksepäin.  Aloitin usein uuden 
viikon lukemalla edellisen viikon 
tekstin. Näin intensiteetin 
saavuttaminen oli nopeaa tai ainakin 
nopeampaa kuin odottaa otollista 
inspiraation hetkeä. Kirjoittaminen 
toimi siis keskeisenä työkaluna 
edistää itse tekemistä eli patsaan 
pienoismalllin valmistamista. Tekstin 

tuottaminen ei yksin palvellut 
työn yksioikoista edistymistä, vaan 
paljasti seikkoja, joita jatkossa 
tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi 
patsaan muodonannossa mietin 
geometrian siten, että kappaleen 
saa muotista ulos. Niinikään 
kohtaamiset sidoshenkilöiden 
kanssa nivoutuvat aikaan eli pystyn 
jälkikäteen havaitsemaan, miten mitä 
monimuotoisimmat keskustelut 
ja mielipiteiden vaihdot ovat 
vaikuttaneet artefaktien syntyyn. 

Päiväkirja on ollut väline 
kokonaisvaltaisen käsityksen 
luomiseen, joka on pikkuhiljaa 
täydentynyt entisestään. Nyt, 
kun olen aloittanut kirjoittamaan 
tätä opinnäytetyötä puoli vuotta 
päiväkirjan tapahtumien jälkeen, 
teksti näyttäytyy hyvin erilaisena. 
Luonnollisesti se sisältää runsain 
mitoin yksioikoisuutta jopa naiiviutta, 
mutta yhtenä parhaina puolina 
pidän sitä, että se palauttaa juuri 
minun mieleeni sen tunnespektrin, 
jossa kulloisessakin tilanteessa 
olen ollut. Ratkaisevien muutosten 
havaitseminen ja käsitteleminen näin 
on toiminut hyvin. 

Idea päiväkirjasta ei sinänsä ole 
millään tavalla uusi. Se, että se 
on tietoisesti nostettu osaksi 
autoetnograista metodologiaa, on 
kuitenkin oleellista. Pyrkimykseni 
on ymmärtää ja sitä kautta 
jalostaa taiteellista ilmaisuani. 
Taiteellisella ilmaisulla tarkoitan 
itsestä kumpuavaa, ympäröivän ja 
sisäisen maailman kuvaamista, joka 
täten keskeisellä tavalla määrittää 
suhdettani itse tekemiseen. 

Parhaimmillaan päiväkirja tarjoaa 
ikkunan muille perehtyä ja 
ymmärtää taiteellisista ja miksei 
muistakin lähtökohdista, toimivan 
henkilön ajatuksiin. Toisaalta teksti 
on tarkoitettu ennenkaikkea 
kirjoittajalle itselleen, jolloin 
jakaminen tai julkaiseminen muille 
vaatii kiteyttämisen työvaiheen lisää. 
Tämän olen ratkaissut lisäämällä 
valtaosaan viikkoteksteistä noston, 
jossa olen aforismityylisesti 
summannut tekstin esiintuomia 
ajatuksia. Nämä ovat samalla niitä 
iskulauseita ja totuuksia, joita omasta 
itsestäni ammatillisessa mielessä 
ajattelen juuri nyt.
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(kuva 12) Monimieli-hahmomalli kuvattuna joka 
kantilta. Muotokieli tarjoaa useita toisistaan 
poikkeavia näkökulmia, joiden tarkoitus on viestittää 
päihde- ja mielenterveyskuntoumisen haasteita ja 
toisaalta myös uusia mahdollisuuksia.
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(kuva 13  & 14) havainnekuva: Savimallin kuvaupotus Kallion kirkkomäelle, 
Union akselin päähän. Katualueella on tyhjä jalankulkusaareke, johon teos 
sijoittuisi erinomaisesti (keskustelu 2, ks. tarkemmin s.39).

Päiväkirja           28



Päiväkirja 
tammikuu- 12.2.2015

Syksyinen opinnäytetyöseminaari 
pohjusti keväällä alkavaa 
opinnäytetyötä. Erilaisin minitehtävin 
etsittiin kirjallisuuslähteitä, 
sisällysluetteloluonnoksia sekä 
tiivistelmiä aiheesta. Marraskuussa 
tein  kirjakatselmuksen erityisesti 
sosiologian piiristä. Olen lukenut 

Mikko Salasuon Huumeet ajankuvana 
(Salasuo 2004) sekä paraikaa 
koosteteosta Huumeiden käyttäjä 
hyvinvointivaltiossa (Kaukonen 
2002). Molempien opusten 
keskeinen sanoma on hälventää 
stereotypioita liittyen huumeiden 
käyttöön. Jotain samankaltaista 
ajattelen Monimielenkin tekevän. 

On ollut mielenkiintoista huomata 
sosiaalipoliittisten toimien 
vaikutus päihdehistoriassa.  
Ensimmäinen huumeaalto, 
1960-luvun kannabisaalto toi esiin 
pienimuotoista, pääasiassa nuorison 
parissa esiintyvää hippi-ideologista 
huumeiden käyttöä, jolloin 
ongelmat koettiin ennenkaikkea 
kommunikaatio-ongelmana 
sukupolvien välillä.1990-luvun toinen 
huumeaalto, ekstaasi-aalto, ilmeni 
uudenlaisena vapaa-ajan viettona. 
Tietyissä piireissä ensisijaisena 
päihteenä ei käytettykään kuningas 
alkoholia, vaan synteettistä MDMA-
yhdistettä, jonka kemiallinen 
koostumus on patentoitu jo 
1920-luvulla.  Samoin kuin LSD 
myös MDMA, uudelta myyvemmältä 
nimeltään ekstaasi, oli alkujaan 
ajateltu medisiiniseen käyttöön. Sama 
syntyhistoria on niinikään heroiinilla, 
moriini-johdannaisella.  Aineiden 
väärinkäytön haittavaikutukset 
ilmenivät vasta vuosien ellei 
vuosikymmenten kuluttua niiden 
keksimisestä. 

Samankaltaista evoluutiota voidaan 
havaita myös esineissä. Pekka Harnin 
teoreema esineiden morfologiasta 

kuvaa historiavaiheittain vaikkapa 
hevosvetoisen kärryn muuntumista 
autoksi (Harni 2010, s.25). Eräs 
lähtökohdistani onkin loikata 
ajassa taaksepäin, alkuperäisten 
vaivaisukkojen aikaan ja ymmärtää 
niitä sosiopoliittisia tapahtumia, 
jotka tuolloin vaikuttivat. Odotan 
tapaamista Ville Vauhkosen kanssa ja 
hänen tietojaan asiasta.

Käyn paraikaa englannin kielistä 
history of innish wood architecture- 
kurssia arkkitehtuurin laitoksella 
Otaniemessä. Kurssilla käsiteltiin 
omana luentonaan myös puukirkko- 
historiaa, jonka yhteydessä 
vaivaisukot, poor boy:kin, ohimennen 
mainittiin. 

Viime viikot olen työskennellyt 
pääasiassa keramiikkapajalla 
Monimielen hahmomallin sekä 
muotinrakennuksen parissa. 
Kylkityönä olen valanut 20kpl 
sarjan Tulitikkutyttöjä, jotka lasitan 
mustiksi. Valkoisesta puhtoisesta 
neitsyt maariasta kohti aitoa, oikeaa 
mustalaispatsasta. Sarja kulkee 
työnimellä Musta Maaria. 
Kuulin myös baijerilaisesta pienestä 
kylästä, jonka torilla on pieni kappeli 

Valitsemalla itselle 
tuntemattoman tekniikan 

ja materiaalin on 
mahdollista käsitellä 
ja työstää aihetta 

uudesta näkökulmasta. 
Työtä johdattaa jatkuva 

elämyksellisyys, sillä 
aukeavat ratkaisumallit 
eivät kumpua tekijän 
aiemmasta historiasta.
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(kuva 15) Kaavattu teräskehikko- muotti. Valmistin 
peltikehän, johon valuhiekan saa painettua mallineen 
päälle tarkasti. Seuraavaksi on aikeissa kokeilla 
hienorakeisempaa hiekkaa sekä valmistaa kärry, 
jossa kaavaamisen/ valamisen/ uuniin jälkilämpöön 
viemisen voi tehdä liikuttamatta kehikkoa käsin. 
Lasihytissä hiekka pyritään pitämään erossa kaikesta 
muusta, sillä se on tehokas hionta-aine.

(kuva 16) Hiekkaan suihkutetaan erotusainetta, ettei 
1200-asteinen lasimassa sulata hiekkaa kiinni itseensä. 
Taustalla näkyy uuni, jonka sisältä lasimassa kerätään 
pitkällä teräskeihäällä.

(kuva 17) Sula massa muotissa juuri kaadon 
jälkeen. Tämänhetkinen ongelma on puutteellinen 
työvaiheiden organisointi, sillä kakku täytyy hajoittaa, 
jotta lasi saadaan uuniin jäähtymään. Hiekkaa jää 
muotopoimuihin ja tätä kautta uuniin. Näin ollen uuni 
on imuroitava joka jälkilämmityksen jälkeen. Teen 
teräskehikkoon sopivan pohjalevyn kantokahvoineen, 
joka estää kakkua leviämästä. Täten lasivalu voidaan 
nostaa uuniin kehikkoineen hiekkoineen päivineen ja 
purkaa vasta jäähdytyksen jälkeen. 

omistettuna Svarte Marialle. Tämä 
pieni tummasta, eksoottisesta 
puusta valmistettu pyhimyspatsas 
pystyy ihmeparannuksiin ja kappelin 
tienoo on täyttynyt ihmisten 
tuomista kuvista sekä ITE-teoksista, 
joissa kuvataan näitä parantumisia. 
Kaikki taideteokset ovat esillä, 
ilman kriitikon seulaa. Aikeeni on 
selvittää, mistä kylästä on kysymys, 
sekä ottaa yhteyttä sinne. Katolinen 
pyhimysmaailma on tietenkin oma 
lukunsa, mutta mielenkiintoista 
on luterilaisuudesta puuttuva 
mystiiointi. Miten vaivasukot 
peilautuvat tähän maailmaan?

Ensimmäiset lasivalut ovat 
jäähtymässä. Materiaalina lasi 
on minulle yhtä aiempaa kurssia 
lukuunottamatta varsin vieras, mutta 
juuri uutuudenviehätys mahdollistaa 
uusien näkökulmien muodostumista 
(kuva 15-17). Näillä lasiveistoksilla 
tutkin patsaan läpinäkyvyyttä 
hiomalla osia tahkopinnoista 
kirkkaaksi ja lisäämällä pohjaan 
valonlähteen. Tämä toiminta on osa 
patsaan tuotteistamista, niinkuin 
keramiikkapajan toimintakin.  
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Viikon aikana sain hiekkapuhallettua 
yhden neljästä lasivaloksesta. 
Pinnanlaatu on melko karhea ja 
valaessa hiekkamuotti sortuu 
helposti jättäen hiekkapartikkeleita 
lasin sisään. Rakensin yksinkertaisen 
puukehikon, johon upotin pienen 
led-valaisimen (kuva 19). Tämän 
avulla tein ensimmäiset kokeet 
läpinäkyvyydestä. Jotta lasiin saa 
johdettua riittävästi valoa, täytyy 
kappaleen rakennetta hieman 
muuttaa. Jos tämän veistoksen haluaa 
toimivan sarjatuotannossa, mallinnan 
ympärille tulevan kuoren, jonka voi 
jyrsiä esim. mdf-levystä.
 
Yhtä kaikki malli on kerännyt 
muutaman intuitivisen kommentin 
vuoresta. Olen alkanut ajattelemaan 
sitä jäävuoren huippuna, joka 
kätkee alleen valtavan käsite- ja 
kehityshistorian (kuva 20). Tämä 
vuori on valloittamaton, kukaan 
tai mikään ei sukella sen alitse, 
eikä pysty sitä murtamaan. Se 
rakentuu ihmiskohtaloista, jotka ovat 
ajautuneet liian pitkälle tilaan, josta 
ei voi palata ennalleen. Ja juuri siksi 
sen kuvaaminen tuo lohtua meille 
kaikille.

Patsas koostuu kolmesta hahmosta: 
kyyhöttäjästä, jatkajasta ja 
piikittäjästä (kuva 18). Kyyhöttäjä 
on vajonnut sikiöasentoon, 
kaikonnut tästä maailmasta sisäiseen 
maailmaansa. Jatkaja yrittää vielä 
nousta, todistaa täten itselleen ja 
muille, että ”eihän tässä mikään.” 
Netistä löytämäni Piikittäjä-kuva 

on otettu Pakistanissa ja samassa 
sarjassa oli hyvin karuja ruutuja 
katuojaan kirjaimellisesti roskien 
sekaan pudonneista heroinisteista, 
joiden yli kävellään. 
Olen puntaroinut kolmen hahmon 
voimaa. Näistä ilmeisimmät ovat 
kirkkoteemassa Pyhä kolminaisuus 

sekä Itämaan kolme tietäjää, mutta 
osuvin konnotaatio on toistaiseksi  
löytynyt venäläisistä juomatavoista. 
Juomista ei lasketa juopotteluksi tai 
muuksi paheelliseksi toiminnaksi, jos 
tekijöitä on kolme (tai enemmän). 
Yksin juominen on aina selkeää ja 
vielä kaksinkin saatetaan juoda vain 
humaltumisen ilosta, mutta kolme 
henkeä synnyttää alati muuttuvaa 
keskustelua.  Toisekseen tietojeni 
mukaan kolmea hahmoa sisältävää 
vaivaisukkoa ei ole koskaan 
rakennettu.  Teoksen/ työn tulee 
olla innovoiva ja uutuusarvon 
omaava. Nämä kaksi tekijää kuuluvat 
eräiden väittämien mukaan designin 
metakäsitteeseen.

13.2- 19.2.2015

Pienoismalli toimii 
sidosesineenä, jonka 

avulla voidaan 
aloittaa ja ylläpitää 

keskustelua halutusta 
aiheesta. Se kerää ja 
kokoaa mielipiteitä, 

jotka johdattavat työn 
etenemistä.
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20.2.- 28.2.2015

 Viikko on ollut repaleinen. Olen 
viettänyt päivät lasten parissa, 
sillä puolisoni on ollut lamenco- 
festivaaleilla Etelä- Espanjassa. 
Siitä huolimatta olen onnistunut 
tekemään muutaman tunnin 
pyrähdyksiä koululla. Ensimmäiset 
keraamiset pienoismallit ovat 
tulleet uunista. Protoilu tuottaa 
jatkuvasti tuloksia. Etenen luottaen 
taiteelliseen toimintaan eli siihen, 
että tehdyt valinnat johtavat 
tilanteeseen, jossa olen taas uuden 
idean äärellä.

Patsasta pyöritellessäni mietin 
kuumeisesti tuotteistamisen 
tapoja: Miten tästä kappaleesta 
saisi ostettavan, kohtuuhintaisen 
sekä jollain tasolla myös 
käytettävän esineen? Tein 
valumuottiin vastakappaleen 
pohjalevikkeellä, jolloin pystyn 
valamaan kohokuviolaattoja. Ensi 
viikon alussa saan ensimmäiset 
kaakelilaatat tekoon. Suorakaiteen 
muotoisilla laatoilla voidaan maustaa 
vaikkapa kylpyhuoneen pintoja 
tai keittiön välitilaa. Yritykset 
voivat tilata edustustiloihinsa 
kookkaamman teoksen, joka voisi 

käsittää useamman kymmenen jopa 
satoja laattoja. Näin ollen laattojen 
valmistus olisi projektikohtaista 
ja yhteistyö järjestön ja 
taideterapeuttien kanssa niinikään 
mielekästä. Yksi ehyt kertaluontoinen 
kokonaisuus kerralla läpi ja näistä 
kokemuksista mallia muutetaan ja 
parannellaan. 

En toistaiseksi ole puuttunut 
pinnanlaatuihin. Pienoismalleissa 
ei ole minkäänlaista lasitetta saati 
väriä. Olen pikkuhiljaa saanut 
ajatuksia akvamariinin ja valkoisen 
liukuväristä, jossa jäävuoren huiput 
ovat valkeat liukuen kohti kuulasta 
sinistä. Myös peilipinta on ideoissa. 
Katsottaessa metalloitua pintaa 
omat kasvot fragmentoituu kuvaten 
päihdeongelmaisen hajonnutta, 
sirpaleista maailmaa.  

Viikon mittaan olen saanut luotua 
uusia kontakteja. Elviira Davidow, 
taiteilija, joka oli aktiivisesti 
mukanaVaivaismummo- projektissa 
soitti minulle. Hän on aikeissa 
hakea apurahaa Setlementti- liitolta 
yhteisötaide- hanketta varten. Elviira 
keräsi Vaivasmummoon viestejä 

kaupunkilaisilta ja hän haluaisi käyttää 
Mummoa samaan tarkoitukseen 
uudestaan. Setlementtiliiton 
tilat sijaitsevat Kalliossa, joten 
ilmaisin tämänhetkiset ajatukset 
Monimielestä. Yhteistyö hänen 
kanssaan tuntuu järkevältä. 
Minua kiinnostaa nimenomaan 
esineen valmistaminen, siihen 
liittyvät tekniset, esteettiset sekä 
eettiset haasteet, kun taas Elviiran 
intresseissä on toimia ihmisten 
kanssa. Sovimme tapaamisen 
tuleville viikoille ja aioin valmistella 
Monimieli- laatan sellaiseen 
kuntoon, että puolen sadan laatan 
valmistaminen olisi mahdollista 
ohjattuna yhteisötyönä. Millä tavalla 
kalliolaisten kädenjälki näissä 
laatoissa näkyy, on vielä epäselvää, 
mutta uskoisin sen liittyvän 
koristeluun lasitteilla.

Otin yhteyttä myös Otaniemeen 
Aallon puulafkaan. Kristiina Laine 
on vanha kurssikaverini ja juuri 
valmistunut puutekniikan tohtori, 
jolta tiedustelin uusimpia virtauksia 
puukomposiiteista. Varsinaisen 
patsaan kuoren olen ajatellut tehdä 
jostain yhdistelmämateriaalista 
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1.3.- 7.3.2015

Tapasin maanantaina Ville Vauhkosen 
ja keskustelimme Lasipalatsin 
kahvilassa liki kolme tuntia. Esittelin 
niin patsaan mallin kuin myös 
yksityiskohtaisesti käsitekartan. 
Kuulin, että Pelastakaa vaivaisukot 
Ry:n agendassa on hakea Unescon 
maailmanperintökohdetta ukoille. 
Hakemus perustuu kolmeen 
argumenttiin (keskustelu1): 

1.Paikalllinen, 400-vuotinen
   perinne
2.Eurooppalaisessa
   kuvanveiston perinteessä
   poikkeuksellinen invaliditeetin
   kuvaaminen
3.Tuntematon auttaa
    tuntematonta

Aatos on saada kohde-status 
nimenomaan perinteelle. Vastaavia 
kohteita ovat mm. Viron savusaunat. 
Ja jotta voidaan puhua perinteestä, 
tulee toiminnan olla ajassa 
olemassaolevaa, alati kehittyvää ja 
aikalaistensa hyväksymää. Tähän 
rakoon Tuntematon kansalainen- 
trilogia ilmaantuu ja näiltä osin koen 
vanhojen ukkojen kytkeytyvän omiini. 
Ville linkkasi minut sähköpostitse 

yhdistyksen puheenjohtaja 
Seppo Seitsalon kanssa ja alan 
sovittelemaan tapaamista hänen 
kanssaan. Kun keskustelu Villen 
kanssa oli vapaata ja ennalta 
valmistelematonta, niin jatkossa 

pyrin laatimaan asialistan, jonka 
voin lähettää osapuolille etukäteen. 
Näin saan tilanteista enemmän 
irti. Toisaalta liikun kentällä, jossa 
henkilöillä on useamman vuoden 
vakaumus ukkojen eteen.  Ville 
mainitsi myös muita kontaktoitavia 
henkilöitä, kuten kuvanveistäjä Matti 
Peltokankaan sekä folkloristi Kaarina 
Kosken.

Viikon mittaan kävin 
kahvipöytäkeskustelun taiteen 
tohtori Mika Karhun kanssa. 

Mainitsin työstäni ja hän lisäsi: 
”Vaivaisukot ovat olleet ainoa 
suomalainen veistotaiteen muoto 
keskiajalta lähtien.” Tiedä häntä, 
mutta väite tukee ukkojen 
omaleimaisuutta. 

Vietin viikon keramiikkapajalla valaen 
laattapohjaisia malleja 10 kappaletta. 
Ensi viikon tiistaina raakapoltan 
ne ja aloitan lasittamisen. Käytän 
särölasitusta tuomaan pintaan 
dramatiikkaa. Olen luonnostellut 
pakkauksia niin Tulitikkutytölle 
kuin Monimielelle.  Aluksi ajattelin 
taiteltavia pahvilaatikoita, mutta 
siirryin ideoimaan niitä puusta. Jos 
kerran ajattelen tuotteen olevan 
jossain vaiheessa tukityöllistetty, niin 
puurasia on oma kokonaisuutensa 
tässä ketjussa. Yksi työpaja voi 
valmistaa patsaita ja toinen 
puurasioita. Kuluttajalle tuote on 
tietenkin hintavampi, mutta onko 
sillä merkitystä? Eikä mikään estä 
tekemästä eri hintagategorian 
tuotteita: loppuun asti viimeisteltyjä 
taideteoksia/ bulkkituotettuja 
seinälaattoja. 

Muotoilijan täytyy 
uskaltaa luottaa 

ulkopuolisten  
asiantuntijuuteen. 

Tämä on perusvaade 
uskottavan konseptin 

luomiseen.
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Kävin hyödyllisen keskustelun 
erään keraamikon kanssa 
lasitteista. Tilanteeni on kuin lapsi 
karkkikaupassa, valikoima on 
valtava eikä oikestaan tiedä, mikä 
on lempparimakua. Kaikkea ei 
ehdi kokeilemaan, joten päädyin 
luopumaan niin väristä kuin 
särölasitteesta. Lasitan kappaleet 
mattalasitteella ja poltan ne hieman 
ylilämpöisiksi 1280 asteeseen 
1250:n sijaan, jolloin lasite menee 
perinteisessä mielessä pilalle ja 
muodostaa valkeaa hiutaletta 
tasaisen pinnan sijaan. Tämä riittää 
tuomaan eloisuutta pintaan ja itse 
asia jää selvemmin esille eli patsaan 
muodot.

Edistin puupajalla pakkauksia. Viilutin 
kierrätettyä 12mm:n havuvaneria 
vastapinnoin linnunsilmävaahtera- 
sekä bubingapuuviiluilla, joita löysin 
koulun viiluhuoneesta.  Tämän 
viilutetun levyn sahaan 30 asteen 
kulmassa pyörösirkkelillä n.5cm:n 
kaistaleiksi. Kääntämällä levyä joka 
sahauksen välissä saan vuoroin 
vaaahtera- vuoroin bubinga-pintaisen 
kappaleen. Näistä kaistaleista 
liimaan kuusikulmaisen tangon, 

jonka leikkaan Tulitikkutytön 
pituisiksi paloiksi. Tahkopinnat 
ovat vuoroväreissä. Kannen ja 
pohjan työstö on vielä vaiheessa. 
Rakenne on kuitenkin riittävän 
yksinkertainen toteutettavaksi 
puutyökerhossa. Olen ideoinut 

puurasian Monimielelle ja 
tulevalla viikolla valmistan ainakin 
yhden protolaatikon. Pajallani 
on haapalaudan pätkiä eräältä 
saunatyömaalta, jotka soveltuvat 
tähän tarkoitukseen hyvin. Ajattelin 
käsitellä puun rautavitrillillä, jolloin 
saan pinnan harmaantumaan. 
Todennäköisesti efektin 
aikaansaaamiseksi tarvitaan myös 
luonnonvaloa. Helpointa olisi viedä 

9.3.- 15.3.2015

aihio tai valmiit laatikot ulkoilmaan 
sään armoille. Ongelmana tässä on 
A) ennen työstöä puu vääntyilisi eikä 
olisi mitallistettu B) työstön jälkeen 
liimasaumat saattaisivat aueta. 
Kokeilen kuitenkin harmaannuttaa 
puun. Neutraali harmaa sopii hyvin 
keramiikan kanssa ja antaa vanhan 
esineen tunnun.

Keskustelin pajoilla pajamestari 
Hannu Paajasen kanssa. Kerroin 
hänelle patsaan vaiheista ja siitä, että 
siirryn pian 1:1 mallin rakentamiseen. 
Teen mallin oikeassa koossa 
kierrätyslevystä, mitä nyt satun 
koulun tiloista löytämään. Tämä 
onkin helppoa, sillä patsas rakentuu 
tasaisista pinnoista. Oikeassa 
mittakaavassa pystyn eliminoimaan 
teräviä kulmia tai kiilautumisvaaroja, 
joita patsaaseen saattaisi muodostua. 
Sain myös idean pinnasta. Olen 
kerännyt marraskuusta alkaen 
litistyneitä alumiinitölkkejä luonnosta 
ja kaduilta ympäri kaupunkia. 
Tästä keräilystä on jo tullut 
arkirutiinia jopa siinä määrin, että 
8-vuotias esikoispoikanikin kerää 
niin pantti- kuin muita tölkkejä 
lähitienoolta.  Alun perin aikeeni 

Päätöksenteko 
lukemattomien 

vaihtoehtojen välillä on 
sitä ammattitaitoa, jonka 
muotoilijan tulee hallita. 

Toisaalta jos aina valitsee 
tutun ja turvallisen, ei 
koskaan voi saavuttaa 

uutta.
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(kuva 25) Patsas lasituksen jäljiltä. Upotin laatan pihtien avulla suureen 
sammioon. Lasitusmassa oli koostumukseltaan melko sakeaa, joten kappaleen 
pintaan tarttui massaa runsain mitoin ks. valumat pinnassa. Kulmikas muoto 
aiheutti epätasaisuutta, sillä ylimääräinen lasite oli todella hankalaa valuttaa 
kappaleen pinnasta pois. Kun tietty valutussuunta oli valittu jäi sinne tänne 
nurkkia pimentoon, joihin lasitetta ei mennyt lainkaan (ks. punainen rengas).

oli sulattaa tölkit vaivaismummo-
rintamerkeiksi, mutta tätä ennen 
käytän niitä Monimieli-patsaassa. 
Liimaan tölkit paanukattomaisesti 
1:1 malliin ja valan tämän päälle 
muottimassan. Hannulla olikin 
mielessä  akryylipohjainen aine, 
joka soveltuu niin muotin kuin itse 
kuorivalun tekoon. Tölkit kopioituvat 
negatiiviseen muottipintaan ja 
toistuvat positiivina jälleen patsaassa. 
Kaiken lisäksi voin edelleen sulattaa 
tölkit jälkikäteen, kätevää.
Sovin tapaamisen Seppo Seitsalon 
ja Villen kanssa torstaille. Otin 
yhteyttä niinikään folkloristi Kaarina 
Koskeen ja hän auttaa mielellään, 
kunhan keksin, mitä häneltä kysyisin. 
Vaivaisukoista ja esineistä ylipäänsä 
hän tietää vähän, mutta perinne on 
erikoisalaansa. Pohdin ja puntaroin 
oikeita kysymyksiä. 
Sain luettua Riikka Lämsän kirjan 
Potilaskertomus, etnograia 
potiluudesta sairaalaosaston 
käytännöissä (Lämsä, 2013). Aluksi 
epäilin opuksen hyödyllisyyttä, mutta 
teos antoi useampia oivalluksen 
hetkiä rakentaen kokonaisvaltaista 
ymmärrystä sekä etnograiasta että 
vuodeosastojen ilmapiiristä.  
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16.3.- 22.3.2015

 Viikko alkoi kurjissa merkeissä. 
Lasituspoltto epäonnistui ja kaikki 
10 kappaletta tuhoutui (kuva 26-
27). Se on sitä keramiikkaa. Syynä 
tähän oli liian paksu lasituskerros, 
lasitettu sisäpuoli sekä pitkä vaihe 
huippulämmössä. Paksu lasimassa 
ehti sulaa nestemäiseen muotoon ja 
valua sisäpinnasta uunilevyyn kiinni. 
Kun kappale alkaa kutistumaan 
jäähtyessään, se ei päässyt pienemään 
(sillä lasite oli uunilevyssä kiinni) 
ja täten esine halkesi. Runsas 
lasitteen määrä aiheutti pinnan 
vihertymistä, mutta hiutalemainen 
efekti toimi hyvin. Seuraavassa 
erässä laimennan lasitetta vedellä, 
jolloin kerrosvahvuus saadaan 
hallintaan sekä vihervyyttä ei esiinny. 
Vastoinkäymisestä huolimatta 
aloitin valaa lisää laattoja, mutta 
seuraavaksi halkesi kipsimuotti (kuva 
28).  Viikon mittaan sain kuitenkin 
valettua puolen tusinaa uutta laattaa 
ja varasin uunin raakapolttoa varten 
tiistaille.

Keramiikka on osoittaunut hyväksi 
prototypoinnin välineeksi. Ei 
niinkään muodon muuttamiseen, 
vaan ajatustyön tekemiseen. Ensin 

kappale valetaan, kuivataan, pyyhitään 
sienellä, raakapoltetaan, lasitetaan 
ja lasituspoltetaan. Vasta näiden 
vaiheiden jälkeen lopputulos oli 
nähtävissä. Myös esineiden teko 

sarjassa mahdollistaa toiston. 
Vaikka työvaiheet ovat toisinaan 
monotonisia, niin aikaa jää miettiä 
kutakin kulmaa ja pintaa. Materiaali 
itsessään on äärettömän lujaa ja 
ikuista, mutta samalla haurasta. 
Siten se viestii Monimielen teemoja, 
jossa kova ja kylmä maailma saattaa 
hetkessä pirstaloitua käsiin.

Edistin puupajalla Tulitikkutyttö-
laatikoita. Liimasin kuusikulmapätkiin 
kannen ja pohjan lentokonevanerista. 
Käyttämällä puulaatuja ympäri 
maailman saadaan todellinen 
monikulttuurinen esine luotua. 
Puuaines on kasvaessaan rakentunut 
kunkin seudun ominaispiirteistä ja 
täten kuvaa seutuaan poistamatta tai 
lisäämättä mitään. 

Torstaina tapasin Seppo Seitsalon 
johdolla koko liudan ravintola 
Salven taiteilijoita.  Vastaanotto oli 
mielestäni hyvä, kiinnostunut ja 
kuvanveistäjä Matti Peltokankaan 
kanssa päästiin hyvin juttuun 
varsinkin soitinrakennuksesta. Jorma 
Hautala intoutui muistelemaan Kaj 
Frankin tako-kortteja ja sessioita 
Atskissa. Hän kaipasi mittakaavan 
kuvausta ja Kallion kirkkomäen 
kuultuaan hän selvästi näki teoksen 
Helsingin pisimmän akselin päässä. 
Ja kieltämättä tämä olisi osuva 
paikka patsaalle. Itse olin kuvitellut 
sen puiston puolelle, mutta näistä 
asioista täytyy neuvotella Teemu 
Laajasalon kanssa. Kenties teen 
muutaman kuvaistutuksen eri 
paikoista. 

Jokaisella materiaalilla 
on ominaisluonne, jonka 
piirteitä muotoilijan tulee 
ymmärtää. Valitsemalla 

tietty materiaali luodaan 
esineelle tai asialle 

olemus, joka samalla 
kytkee sen osaksi tiettyä 

ryhmää, mutta myös 
sulkee sen pois monesta 

muusta.
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(kuva 26) Halkeillut patsas. 
Vihervä väri johtuu paksusta 
lasitekerroksesta. Valkoinen hippu 
on saatu aikaiseksi polttamalla esine 
pitkään korkeassa lämpötilassa.

(kuva 27) Uunilevyihin kiinnipalaneet 
esineet oli irroitettava taltalla ja 
vasaralla. Koska lasite oli sulanut 
pohjalevyihin kiinni, yhtäkään ei 
saanut ehjänä irti.

(kuva 28) Jatkaessani valuja, 
laatan vastamuotti hajosi. Sivelin 
murtopinnan sellakalla ja liimasin 
osat puuliimalla kiinni.

Olen aloittanut kirjeenvaihdon 
folkloristi Kaarina Kosken kanssa.  
Aluksi lähestyin köykäisesti 
pohtien vaiva- sanan etymologiaa, 
mutta koska hän vastasi nopeasti 
ja varsin tyhjentävästi, päätin 
lisätä vettä myllyyn. Toin esiin 
kulttuurillisen murrosvaiheen, 
jossa perinteinen, kansallisiin 
ominaisuuksiin nojaava itsetunto 
muuntuu. Esittelin keksimäni global 
totem tribe-termin, jolla haluan 
kuvata yhteisöllisyyttä, joka ylittää 
käsityksemme tämänhetkisistä 
yhteisöistä. Etsin yhtymäkohtia 
vaivaisukkojen, toteemipaalujen sekä 
vodou-uskontojen kulttiesineisiin. 
Kaarina ehdottikin lähestymistavaksi 
kulttuuriperintöön liittyvää 
kirjallisuutta, jossa käsitellään tradition 
jatkuvuuden kysymystä ja uusien 
elementtien kiinnittymistä vanhaan 
traditioon.
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23.3.- 4.4.2015

Viikko vierähti valaessa uusi 12 kpl 
laattasarja, joka sekin meni pilalle 
lasituksessa.  Lasite, ohentamisesta 
huolimatta, oli edelleen liian paksu. 
Suosituksista huolimatta lasitin myös 
sisäpuolen ja jälleen kerran kappaleet 
paloivat uunilevyihin kiinni. Tosin 
tällä kertaa vain kolme pirstaloitui 

ja pinnassa alkaa näkyä oikeanlaista, 
lumisademaista efektiä. Pidin uunia 
1280 asteessa 25min edellisen 40min 
sijasta. Mitä pidempään mattalasite 
on uunissa, sitä kirkkaammaksi se 
muuttuu. Kohdat, joissa lasitetta 

on runsaammin, kuten sisänurkat, 
alkavat ikävästi vihertää. Seuraavassa 
erässä pidän uunia huippulämmössä 
5min sekä ohennan lasitetta edelleen. 
Luovun sisäpinnan lasituksesta 
kokonaan, sillä se tuntuu olevan 
keskeinen ongelmanaiheuttaja. 

Työskentelin puupajalla Musta 
Maaria-sarjan pakkausten parissa 
(kuva 29-33). Sahasin purkki-aihioista 
kannen erilleen käyttäen jigiä, 
joka piti aihion oikessa asennossa 
vannasahalla. Lisäsin pienet lipakot 
vastakkaisille tahkoille itse rasiaan, 
jolloin kansi pysyy paikoillaan 
painovoimaisesti ilman säppejä tai 
saranoita. Erilliset helat olisivat 
tarpeeton kuluerä, kun purkki 
toimii ilman niitäkin. Toisaalta olen 
miettinyt, kuinka loppuunsaakka 
viimeistelty pakkaus voi olla. 
Jokainen  työhön käytetty minuutti 
tulee näkyä hinnassa eli kauppaanko 
väkisin kahta tuotetta yhdessä. 
Olen luonnostellut soitinosia ja 
keräinmekanismeja, joilla kolikoiden 
voimaa voidaan tehostaa. Niinikään 
hahmottelin tapoja, joilla patsaita  
laatikkoineen voidaan tuottaa sekä 
markkinoida.

Mitä pienoismallien 
myötä myydään, mitä 

kuluttaja haluaa ostaa? 
Esineen hankkiminen 

itselle tai lahjaksi 
on ostotilanteessa 

impulsiivinen. Esineen 
saaminen omaksi sinänsä 
ei ole tärkeää, vaan sen 

edustamien arvojen 
tunnustaminen.
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(kuva 29) Molemmin puolin 
viilutettuja 12mm:n kierrätettyjä 
havuvanerilevyjä. Liimasin viilut 
ureahartsi-liimalla ja käytin 
puristimena tyhjiösäkkiä sekä 
50-asteista uunia.

(kuva 30) Sahasin levyt tasalevyisiksi 
kaistaleiksi, jyrsin 3o asteen kulman 
alajyrsimellä ja liimasin putkeksi 
käyttämällä maalarinteippiä sekä 
pitkää kuminauhaa. Käytin tavallista 
PVA-liimaa.

(31) Sahasin kunkin putken 
tasamittaisiksi pätkiksi, joihin liimaisin 
kannet ja pohjan lentokonevanerista. 
Tämän jälkeen sahasin jigin avulla 
kannen irti. Purkki näyttää ehyeltä, 
koska puun syyt jatkuvat pitkin 
kylkiä.

(kuva 32) Kahdella pienellä lipakolla kansi pysyy 
paikoillaan. Viimeistelin saumat kittaamalla raot 
puru-liima seoksella ja hiomalla hieman nahkeaa 
liimaa. Näin hiomapöly täytti pienimmätkin raot 
saaden kulmat täsmällisiksi.

(kuva 33) Ensimmäisen sarjan pakkaukset tein pahviputkesta 
samalla periaatteella liimaten ensin pohjan ja kannen ja vasta 
sitten halkaisten sen kahteen osaan. Molemmissa sarjoissa 
olen noudattanut Bricolage-periaatetta, jossa työ tehdään 
käsillä olevista materiaaleista. Näiden pakkaussarjojen 
on tarkoitus osoittaa, kuinka erilaisia laatikoita voi tehdä 
pitkälti samaa tekniikkaa noudattaen.
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Viime viikot ovat kuluneet pitkälti 
muissa puuhissa. Kolmas kerta toden 
sanoo. Kaikki 12kpl Monimieli-
laatasta onnistuivat ja sain myös 
hyvän vertailukohdan. Olin valanut 
puolet laatoista upokasmuotti-
savella. Tässä valumassassa kvartsi 
on korvattu alumiinioksidilla, joka 
tekee esineestä kestävämmän 
korkeissa lämpötiloissa. Massasta 
tehdyissä astioissa sulatetaan 
lasimurskaa ja harvemmin siitä 
valmistetaan tämänkaltaisia käyttö- 
tai koriste- esineitä. Koska käytin 
lasituksessa poikkeuksellisen korkeaa 
lämpötilaa 1280 astetta, niin yllättäen 
upokasmassasta valmistetut mallit 
eivät olleet vääntyilleet yhtä paljon 
kuin tavanomainen posliinimassa. 
Väri oli valkeampi vs. posliinisaven 
aavistuksen harmaa pinta.  Myös 
kutistuma oli selvästi pienempi. 
Pintastruktuuri onnistui muutamassa 
kappaleessa erinomaisesti (kuva 35). 
Kiehtovia tuloksia voidaan saada 
myös, jos valumassa on värjätty. Näin 
lasitteen lohkeillut pinta korostuu 
entisestään. Toistaalta taas nyt 
aikaansaaatu tulos antaa enemmän 
tilaa muodoille ja niiden tuottamille 
varjoille.

Voin vihdoin päättää työvaiheen 
keramiikkapajalla ja siirtyä puupajalle. 
Olen pintakäsitellyt rasiasarjaa 
käsittelemällä sisäpinnat mustalla 
Osmo-color puuvahalla sekä 
lakkaamalla ulkopinnan kaksi kertaa 

uretaanipohjaisella venelakalla. 
Mustan värin tarkoitus on korostaa 
hetkeä, kun patsas paljastuu kannen 
avaamisen jälkeen. Hetken avaaja 
ei tiedä, onko rasia vain tyhjä, 
täynnä mustaa. Pikku hiljaa hän 
huomaa patsaan ja elämys esineestä 
vahvistuu.

Olen käynyt viikottaista 
kirjeenvaihtoa Kaarinan kanssa. 

Olen mielissäni siitä, että aihe 
kiinnostaa häntäkin.  Avarsin 
hänelle Trilogian kolmatta osaa, 
Vanhuutta. Paraikaa omassa työssään 
hän käsittelee kuolemaa ja sitä, 
miten ihmisen yhteisöllinen rooli 
muuttuu tässä kaikkia kohtaavassa 
vääjäämättömässä tapahtumassa. 
Näiltä osin jo työn tässä vaiheessa 
voi todeta, että Tuntematon 
Kansalainen on saavuttanut aseman 
poikkitieteellisessä kontekstissa. 

Kulttuurirahastolta tuli kielteinen 
päätös koskien apurahahakemusta. 
Pienen pettymyksen myötä olen 
paremminkin helpottunut, sillä 
voin viettää kesän rauhassa olla 
ajattelematta tekemätöntä. 
Kävin seuraamassa Rage-hankkeen 
loppuseminaaria ja tässä yhteydessä 
lahjoitin yhden Mustan Maarian 
Hirundolle,  Anca Enachen 
välittämänä. Olin varautunut 
kohtaamaan myös Marjaana 
Toiviaisen, mutta harmikseni hän oli 
kipeänä.

Muotoilijan tulee 
työssään laaja- alaisesti 

selvittää ja aistia 
sidoshenkilöiden tietoja 
ja taitoja. Hän tekee 

oman kykynsä mukaan 
johtopäätöksiä, jotka 

edelleen ohjaavat 
prosessin etenemistä. 
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Parin viikon aikana on tapahtunut 
monia asioita. Kävin Helatorstaina 
Vallilan kirkolla järjestetyssä Tietoa 
ja Taitoa- tapahtumassa, jossa 
kerjäläisille etsittiin muunlaisia 
työllistymismahdollisuuksia kuin 
kadulla kerjääminen. Työryhmä oli 
päätynyt tarjoamaan monenlaista 
askartelua. Osallistuin tilaisuuteen 
Sirkan, keskimmäisen lapseni kanssa. 
Sirkka osallistui innolla tarjottuun 
ohjelmaan. Vein tilaisuuteen 5kpl 
Mustaa Maariaa.  Ajatukseni oli jollain 
tasolla yksilöidä patsaita kerjäläisten 
kanssa, mutta aikaikkuna ja tarjolla 
olleet puitteet eivät kohdanneet. Nyt 
tehdyt käsityöt myydään Maailma 
Kylässä- festivaaleilla ja patsaani 
ovat sellaisenaan myyntipöydässä. 
kenties yhteistyö näyttäytyy tässä 
markkinointinäkökulmana, kun 
kerjäläinen myy patsaan, joka esittää 
häntä.  Kokonaisvaltaisen prosessin 
näkökulmasta jälleenmyynti on 
täysin verrattavissa oleva työvaihe 
itse valmistamiseen. Kenties patsasta 
tulee optimoida mm. koon suhteen, 
jolloin pienempää patsasta voidaan 
valmistaa samasta materiaalimäärästä 
enemmän ja sen myyminen kadulla 
on helpompaa, kun hintaa voidaan 

laskea. 
Lauantaina oli Taikin 
kevätmyyjäiset (kuva 39) .  
Johtuiko tuotesijoittelusta, mutta 
yhtään Mustaa Mariaa ei myyty.  
Tavanomaisia puupihtejäni meni 
ja mikä hienointa, myin kaksi 
kappaletta Myrkkylaatikoita galleristi 
Ismo Saloselle yhteishintaan 100€. 
Hänellä on konstruktivistista taidetta 
välittävä Galleria68 Hämeentiellä. 
Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun teokseni on esillä galleriassa 
ja suoraan näyteikkunaan (kuva 
40). Jos patsaille on kysyntää, niin 
Ismo on valmis ottamaan lisää 
patsaita myyntiin. Määrittelin 
tuotantohinnaksi 70€ sisältäen laatan 
sekä puulaatikon. Olettaen, että 
koko sarja myydään, luvassa on 700€ 
varoja patsaan työstämistä varten. 
Sain kaksi erilaista tarjousta 
työtilasta. Toinen on pöytä 
kollektiivisesta työhuoneesta 
66€/kk, joka sijaitsee Kallion 
kirkon välittömässä yhteydessä. 
Sijainti on ihanteellinen ja pöytä 
mahdollistaa mm. ideakartan pysyvän 
esilläpitämisen. Tässä tilassa voin 
myös työstää tarvittavaa graiikkaa ja 
brändäystä. Toinen tila löytyi Oranssi 

Ry:ltä, jossa pystyn rakentamaan 
patsaan kuorivalumuotin. Oranssilla 
on tilat Suvilahdessa ja toistaiseksi 
kokonainen kerros on vielä 
työmaana. Valtaan itselleni tuolta 
riittävän tilan ja samaan paikkaan 
voisi tulla esim. maalauskerho 
käsittelemään samaa teemaa. Näin 
takaan inspiroitumisen, sillä tullessani 
uudestaan tilaan, on kenties toinen 
tekijä edistänyt omaa työtään.
Laadin uuden apurahahakemuksen 
Jenny ja Antti Wihurin rahastolle. 
Pyydän lausunnonantajiksi 
Marjaanaa seurakunnan roolissa 
sekä Seppo Seitsaloa Pelastakaa 
vaivaisukot Ry:n puolelta.  Yhdistys 
on saanut aiemminkin tältä taholta 
rahoitusta ja kenties tämänkaltaisen 
jatkumon osoittaminen olisi eduksi 
hakemukselle. Haettu summa on 
13500€, mutta uskoisin 3000-
5000€:lla patsaan syntyvän. Tällä 
kattaisin materiaalikustannukset sekä 
tilavuokrat. 

Vierailin Kallion kirkolla. Tulava 
patsaan sijoituspaikka on vesiselvä. 
Helsingin pisimmän akselin päässä 
on kolmion mallinen suojatie-
yhtymä, joka janoaa Monimieltä 
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(kuva 38) Jokainen laatta oli kooltaan 
eri kuin myös puulaatikot. Pienellä 
sortteeramisella löysin toisilleen 
sopivat parit. Nurinniskoin teokset 
menevät suojattuna pieneen tilaan 
ja onhan tässä sekin etu, että 
kyllästyessään vuoreen, voi laatan 
kotonakin kääntää.

(kuva 39) Myyntipöytä myyjäisissä. 
Taka-alalla näkyy Musta Maaria, 
joka jäi pahasti laatikoiden varjoon. 
Olin hinnoitellut patsaan ja laatikon 
erikseen, mutta esitin ne yhdessä. 
Kaikenkaikkiaan nämä eivät 
keränneet juuri lainkaan huomiota. 
Tavanomaiset puupihtini kyllä myivät.

(kuva 40) Patsaani Galleria68:n 
näyteikkunassa. Tottakai olen 
otettu henkilökohtaisesta 
huomionosoituksesta, mutta vielä 
suurempana apuna pidän sitä, 
että näin teos esitetään taiteen 
foorumilla, tasaveroisena työnä 
verrattuna mihin tahansa muuhun.

päälleen.  Alan laatimaan kirjelmää 
apulaiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäelle pyytäen aluksi 
määräaikaista lupaa teokselle. 

Taloustieteilijä Ohto 
Kanninen otti yhteyttä. Hänen 
näkökulmastaan työmme käsittelee 
sosiaalivakuutusta.  Alan tutkimaan 
tätä termiä tarkemmin. 
Nykyisen ryhmätyöni myötä 
olen tutustunut italialaiseen 
vaihto- opiskelijaan. Hän tekee 
viikonloppuvierailun kotimaahansa 
ja annoin hänelle yhden Mustan 
Maarian mukaan. Pyysin häntä 
kuvaamaan patsasta ja jos 
mahdollista kontaktoimaan tuttua 
keraamikkoaan. Olen alkanut 
raamittamaan Vaivaismummon 
Euroopan kiertuetta, jossa patsas 
hätistetään vaeltamaan maattomana. 
Näin teos kuvaa liikkuvan väestön 
kohtaamia haasteita. Patsashan on 
ennennäkemätön pyhä, poliittinen 
katutaideteos, johon on yhdistetty 
tuotteistaminen ja brändäys. Musta 
Maaria toimii oivana sanansaattajana, 
virittää ja toivon mukaan etsii 
toimeliaita ihmisiä ympärilleen. 
Koen erittäin mielenkiintoiseksi 

skenaarion, jossa Vaivaismummo 
kerää viime kevään samaan tapaan 
viestejä kansalaisilta kerjäläisille. 
Etelä- Euroopassa kun kerjäämisellä 
on pitkät perinteet lienee 
mielipiteetkin toiset. 
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Viikonlopun jäljiltä sain kuvia 
kahdesta tilasta, Maailma Kylässä- 
festivaaleilta sekä Milanosta (kuva 
41- 42) Sidosesine toimii näin: 
Kerjäläinen on myymässä patsasta, 
vaikkei yhtään patsasta ostettu. 
Vaivaismummo on käynyt Italiassa, 
vaikka kyseessä on vain pienoismalli. 
Ensikosketus näihin tapahtumiin on 
joka tapauksessa luotu riippumatta 
teon autenttisuudesta. Valtava 
merkitys on sillä, miten kuva 
esitetään, missä yhteydessä ja mitä 
sillä halutaan viestittää. 

Kävin ehostamassa Vaivaimummon, 
kuten olin uumoillut. Sain 
päätökseen kevään kurssit, joten 
ehdin ajattelemaan tämänkaltaisia 
toimia. Suojaamaton teräs oli 
kauttaaltaan ruostunut ja puu oli 
harmaantunut, kuten odotettavaa oli. 
Mutta mikä hienointa: Patsaan muoto 
on sellainen, että kasvot olivat 
säilyneet sään suojissa. Mummo 
ei ole menettänyt kasvojaan. 
Pyyhin kaikki pinnat kevyesti 
120-karheuden hiekkapaperilla ja 
sivelin patsaan pellavaöljy-terva-
puutärpätti-seoksella. Samaa reseptiä 
käytetään puuveneiden huoltoon. 

Ymmärsin työskennellessäni erään 
yksinkertaisen, tärkeän seikan. Asiat 
vaativat huomiota, jotta ne pysyvät 
elinkelpoisina. Niitä tulee jalostaa, 
ehostaa, ylläpitää, muuttaa aikaan 
sopiviksi. Muuten ne muuttuvat 
arkipäiväisiksi, ne eivät ole 
mielenkiintoisia, eivätkä myöskään 
meitä silloin kosketa. Tervantuoksu 
oli levinnyt Diakonissalaitoksen 
päärakennuksen sisäaulaan. 
Ulosvirtaava väki kommentoi 
laajaan:” Täältäkö se tervan tuoksu 
tulee? Miten ihanaa” (kuva 44).  Mika 
Mäkinen, laitoksen tiedotuspäällikkö 
tarjosi minulle lounaan. 
Lounaspöydässä ehdin esittelemään 
muutamaan otteeseen sekä Mustaa 
Maariaa että Monimieltä, jotka 
olivat mukanani. Jätin yhden Mustan 
Maarian laitokselle, jotta he voivat 
tutustua ajatukseen, jossa patsaita 
tuotetaan yhdistysten sisällä. 

Marjaana lupasi Vallilan seurakunnan 
keramiikkapajan käyttöön sikäli kun 
mahdollinen patsaanteko-sessio 
saadaan aikaiseksi. Skenaariosta 
puuttuu vielä keraamikko/ 
taideterapeutti, joka on halukas 
ottamaan vetovastuun. 

Edelleen koen haasteena ammatti- 
ja vapaaehtoistyön yhdistämisen. 
Olen yhtä lailla kiinnostunut 
taidekäsityöläisten työllistymisestä 
kuin yhdistysten asiakkaiden 
omanarvontunnon lujiintumisesta. 
On eri asia sarjoa valmista tuotetta 
kuin luoda uutta alusta alkaen omin 
käsin. Työ muuttuu rutiinimaiseksi, 
tekniseksi toteutukseksi, 
jonka tekemiseen riittää lyhyt 
perehdyttäminen. Muodonantoon, 
muotittamiseen, pakkaukseen 
ja brändäämiseen keskittyvät 
kokonaan toiset tekijät. Tuotteen 
hinta rakentuu ammattityöstä 
sekä taideterapia-vetoisesta 
suorittavasta työstä. Edellisen ollessa 
kertaluontoinen ja rahallisesti 
korvattava, jälkimmäinen rakentuu 
yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi. 
Ongelmana esim. Hirundon 
tapauksessa on se, ettei patsaiden 
tämänkaltaisella valmistamisella 
voida työllistää kuin korkeintaan 10 
henkilöä ja heitäkin satunnaisesti 
ottaen huomioon keramiikkapajan 
fasiliteetit. Näin ollen olisi myös 
luonnollista, että työn tekemisestä 
maksetaan vain heille. Taas toisaalta, 
jonkun täytyy patsaat myös myydä. 
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(kuva 41) Myyntitilanne, 
jossa kerjäläinen esittelee 
Mustaa Maariaa asiakkaalle.

(kuva 42) Musta Maaria Milanon 
Katedraalin sisäänkäynnillä. Eipä 
aikaakaan, kun mittasuhde muuttuu.

(kuva 43) Vuodessa 
ruostunut ja harmaantunut, 
säänpiiskaama Mummo.

(kuva 44) Mummo hiottuna ja 
tervattuna. Ero alkuperäiseen on 
huomattava. Teos on mustunut, 
mutta silti kasvot ovat säilyneet 
kirkkaina. Jollain selittämättömällä 
tavalla tämä on minusta erityisen 
hienoa ja arvokasta.

Ja saadaanko konsepti räätälöityä 
sellaiseksi, että patsasta voidaan 
myydä kadulla vrt. joulukorttien 
tai Ison Numeron myynti? 
Kansainvälisille markkinoille olen 
hahmotellut iskulausetta Support 
our local anti-hero. Tämähän on 
vaivaisukkojen alkuperäinen idea 
ollut, paikallinen köyhäinhoito.
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(44a) Luonnoksia tuotemerkiksi sekä trilogian nimeksi
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Brändäys

Osallistuin graaikko Hannele 
Riihiniemen vetämälle 
Pakkaussuunnittelun perusteet- 
kurssille syksyllä 2015. Kurssin 
tavoitteena oli perehdyttää 
opiskelijat pakkaamisen laaja- 
alaiseen kenttään,  jossa niin 
logistiikka kuin visuaalisen 
viestinnän elementit johdattavat 
suunnittelua, tuotantoprosessia 
kuin itse kuluttamista. Keskityin 
kurssilla luomaan Tuntematon 
Kansalainen -brändiä. Raamitin 
projektille visuaalisen ilmeen 
liittyen tuotemerkkiin, väreihin kuin 
pienoismallien fyysisiin pakkauksiin. 
Osio käsittelee näitä tekijöitä sekä 
sitä, miten brändätty patsastrilogia 
saadaan rakennettua kestäväksi 
ja pitkäikäiseksi kulttuurimuodon 
ilmentymäksi.

Pääbrändinä projektissa toimii 
luonnollisesti teollinen muotoilija, 
soitinrakentaja- artesaani Matti 
Pekonen. Työn IP- intellectual 
property- oikeudet kuuluvat 
yksin minulle. Täten vastaan siitä 
henkisestä sisällöstä, jota haluan 
patsaiden edustavan. On selvää, 
että ilmiönä en voi vaikuttaa niihin 

tulkintoihin, joita trilogia synnyttää, 
mutta olen velvoitettu huomioimaan  
muutokset vastaanottavassa 
kentässä. Trilogian valmistumista 
ohjaa yhtäältä oma taiteellinen 
työskentelyni kuin reaktiot 
yhteiskunnassa. 

Matti Pekonen- brändille alisteisena 
olen määrittämässä Tuntematon 
Kansalainen- brändiä. Kyseessä 
on kolmen julkisen veistoksen 
valmistaminen sekä näiden myötä 
kehittyvät oheistuotteet. Edelleen 
kukin kolmesta patsaasta omaa kukin  
oman brändin. Esittelen osiossa 
tarkemmin trilogian ensimmäisen 
patsaan, Vaivaismummon 
oheistuotteen visuaalista ilmettä. 

Tietopohja rakentuu Riihiniemen 
kurssiluentoihin sekä Harri 
Ruohomäen toimittamaan kirjaan 
Käsintehty brandi (Ruohomäki 
2000), joka tuo esiin ongelmakohtia 
käsi- ja taideteollisuusyrittäjien 
työnkuvasta. Tällaiseen, joskin astetta 
monimutkaisempaan toimijuuden 
kenttään myös Tuntematon 
Kansalainen sijoittuu.

(kuva 45) Tuntematon 
kansalainen- Unknown citizen 
tuotemerkki pyöreässä kentässä
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(kuva 46) Kokeellisia värivariaatioita 
tuotemerkistä.  Värien valintaan 
näissä vaihtoehdoissa vaikutti 
lähinnä Illustrator- ohjelman valmiit 
väripaletit. Kyseessä on harjoitus, 
jossa luodaan toisistaan poikkeavia 
vaihtoehtoja. Tässä tapauksessa olen 
käyttänyt inspiroivana tyylikeinona 
urheiluseurojen estetiikkaa. Olen 
leikkisästi rinnastanut huippu- 
urheilijat sekä anti- sankaruuden 

toisiinsa. Ensimmäisessä 
parissa väreinä toimivat lähes 
puhtaat sininen ja oranssi. Värit 
synnyttävät vahvan kontrastin ja 
tällä tavoitellaan suuryrityksen 
ilmettä. Toisessa parissa käytetään 
murrettuja sävyjä, jossa burgundin 
punainen ja sammaleen vihreä 
rakentavat vastaavan jännitteen. 
Viininpunainen viittaa alkoholismiin 
ja sammaloituminen paikoilleen 

unohtumiseen. Viimeinen 
pari on mustavalkoinen, jossa 
toisessa brändin maskotti iskee 
silmää. Haluan tuoda esille sitä 
tragikomiikkaa, joka vaivaisukkoihin 
on kautta historian kuulunut: 
Hieman kömpelöä ITE- taidetta, joka 
siksi on niin sympaattista.
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Seuraavaksi muutin pyöreän 
kentän kuusikulmioksi. Muoto 
korostaa yhteneväisyyttä kasvoja 
muistuttavaan merkkiin, joka 
edelleen on muodostettu 
kuusikulmiosta. Tematiikka 
mehiläisiin on keskeinen. 

Mehiläisyhdyskunta kuvaa 
yhteisöllistä kokonaisuutta, jossa 
jokaisella jäsenellä on oma roolinsa. 
Kiinnostuin mehiläisistä ja erityisesti 
-hoidosta muutama vuosi sitten. 
Kävin Stadin Tarhaajien järjestämän 
kurssin, jolloin tutustuin hieman 
syvemmin mehiläisten elämään.  
Ensinnäkin kussakin pesässä on vain 
yksi kuningatar. Tämä mehiläinen 
on muita kookkaampi ja sen ainoa 
tehtävä on munia. Toukkavaiheen 
jälkeen mehiläinen kuoriutuu ja 
aloittaa välittömästi hoitamaan 
vastakuoriutuvia lajitovereitaan. 
Nämä yksilöt myös siivoavat 
toukkakennot eli tilan, josta ovat 
juuri muotoaan muuttaneet. 
Pikkuhiljaa yksilön tehtävät 
karttuvat pesän sisällä. Mehiläisestä 
tulee meden ja hunajan kuljettaja. 
Lopulta pesämehiläinen kulkeutuu 
kohti pesän lentoaukkoa, jossa 

se vastaanottaa lentomehiläisten 
keräämän meden. Keskittymättä 
tämän enempää mehiläisten 
lajityyppilliseen käyttäytymiseen, 
etenen kohti anekdootin kliimaksia. 

Iän kartuttua pesämehiläisestä 
tulee lentomehiläinen. Poistuttuaan 
kerran pesästä, sitä ei enää päästetä 
lentolautaa lähemmäs takaisin. 
Tämä on keino, jolla mehiläiset 
suojaavat pesää vihollisilta, kuten 
toisen populaation yksilöiltä sekä 
mikrobitaudeilta. 

Tuntematon kansalainen brändi 
edustaa tätä vääjäämätöntä 
yksilön elinkaarta. Lapsuudesta-
pesämehiläisestä kasvaminen 
lentomehiläiseksi- aikuisuuteen 
ja edelleen yksilöksi, joka 
menee kuolemaan muualle kuin 
synnyinpesäänsä. Samoin kuin 
mehiläiset myös ihmiset toteuttavat 
omaa lajityypillistä käyttäymistään. 
Tuntematon kansalainen brändi 
on voimakkaasti altruistinen. 
Samankaltaista egon puutetta 
kuvaa muotokielen sisältämä 
kuusikulmio, joka viittaa suoraan 
mehiläisyhdyskuntaan, jossa yksilö 

sinänsä on merkityksetön ja 
heikko. Vasta ymmärtämällä oman 
kulloisenkin roolinsa se kykenee 
täysipainoiseen elämään muiden 
kanssa. Yksinäisyys tappaa.  
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(kuva 47) Tässä sarjassa muoto on 
kuusikulmio. Merkki muodostuu 
kahdesta väristä. Tausta on joko 
yksivärinen tai viivalla rajattu. 
Musta/ valkoinen tuo selkeästi esiin 
merkin ja tekstin kokonaisuuden.  
Tuotemerkin tulee skaalautua aina 
seinämuraalista pienen pieneen 
symboliin kuulakärkikynän varressa. 
Kuvan tulee olla tunnistettava ja 
tekstin pitää olla luettavissa kaikissa 
kokoluokissa. 

Oranssi/ musta- yhdistelmä tuo 
mieleen varoitusmerkit, kuten 
räjähdysvaara ja terveydelle 
haitalliset aineet. Tällä halutaan 
luoda mielleyhtymä teemoihin, joita 

trilogia käsittelee. Vaivaismummon 
kuvaama toiseus pureutuu rasismiin, 
Monimieli mielenterveyden 
kysymykseen ja Vanhuus kuoleman 
mysteeriin. 

Sini/ valkoinen polveilee Suomen 
lipun väreissä. Tällä yhdistelmällä 
korostetaan vaivaisukkojen paikallista 
ilmentymää, jossa nämä patsaat ovat 
olleet suomalainen, paikallinen ilmiö. 
Värit viestivät sitä arvomaailmaa, 
jollaiseksi kansakunta on viimeisten 
vuosisatojen aikana kehittynyt. 
Maassa sukupuolten välinen 
tasa- arvo on vajaavuuksistaan 
huolimatta maailman huippuluokkaa 
ja ihmisoikeuskysymykset pidetään 

yleisen debaatin keskiössä. 

Kolmannessa värivariaatiossa 
viininpunainen on yhdistetty 
vaaleaan siniseen. Viininpunainen, 
kuten jo pyöreän merkin yhteydessä 
mainitsin, kuvaa kaikkea sitä 
tunnekirjoa, jota tuo jumalten 
eliksiiri saa aikaan.  Vaaleansininen 
on valittu kontrastiväriksi, jolla 
tehostetaan värin näkyvyyttä.
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(kuva 50) Pakkauksen elementit eriteltynä
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Kantokahva vähentää moninkertaista paketointia, sillä 
erillistä pussia ei tarvita. Kahvasta kantaminen osoittaa muille 
ihmiselle sen, että tuotteen hankkinut henkilö ottaa osaa 
brändin edustamiin arvoihin

Pintakuviointi on johdettu Tuntematon kansalainen- merkistä 
perusajatuksena luoda väripintaa mahdollisimman vähällä 
painovärillä

Pääbrändi on nk. face-puolella kansallisella kielellä. Tämä 
kenttä muuttuu kunkin maan mukaan

Sarja- merkinnällä korostetaan patsaiden keräilyarvoa, koska 
tuotanto tulee olemaan pieniä eriä 20-50kpl

Brändilupaus ja koko trilogian yhteinen tunnus

Ikkkuna- aukko, josta tuotteen pystyy näkemään ja 
koskettamaan

Kuva alkuperäisestä Vaivaismummosta

Tuotetta selittävä saateteksti. Vastakkaisilla lappeilla tekstit 
ovat kansallisella kielellä ja englanniksi

Yhteystiedot trilogian nettisivuille

Symbolit tuotteen käyttötarkoituksesta

Ala- brändiä kuvaava pop-up- viiri. Tavanomaisesta poikkeava 
ratkaisu herättää hyllytarjonnassa asiakkaan mielenkiinnon

Sarjanumerointi, jonka avulla yhdessä sarjamerkinnän kanssa 
auttaa identiioimaan kunkin patsaan
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Näkökulmia 

hyväntekeväisyyteen

Vaivaisukko-patsas on 
rahankeruulipas julkisessa tilassa. 
Se kerää rahaa hyväntekeväisyys-
kohteelle ja rahan antaminen on 
vapaaehtoista. Ideani konseptissani 
on yksilöidä varainkeruun kohde. 
Kunkin patsaan tarkoitus on 
kuvata tiettyä ryhmittymää, jota 
edustaa kolmannella sektorilla 
toimiva yhdistys, säätiö tai vastaava 
organisatorinen toimija.  Kerätyt 
varat ohjataan tällaiselle taholle, 
jotka käyttävät varoja patsaan 
pienoismallien ja muiden syntyvien 
oheistuotteiden, kuten heijastimien 
tai kynttilöiden valmistamiseen. 
Yhtenevän brändäämisen avulla näitä 
tuotteita jälleenmyydään edelleen 
soveltuvissa paikoissa, kuten Kiasman 
ja Kansallismuseon yhteydessä 
olevissa museomyymälöissä.

Huumeiden käyttäjä 
hyvinvointivaltiossa, (Kaukonen, 
2002) koontiteoksessa käsitellään 
laaja-alaisesti niitä tekijöitä, jotka 
määrittelevät hoitoon ohjautuneiden 
huumeiden käyttäjien elämää 
ja arkea. Teos valoittaa, mikä on 
’päihdeongelmaisen oma vastuu 
toipumiseen’ (emt.147). Halu irrota 

päihteiden käytöstä täytyy siis löytyä 
henkilöstä itsestään. Yhteiskunnan 
linjauksesta riippuen määriytyy 
ne tavoitteet, joita kuntoutuja 
voi saavuttaa. ’Inklusiivinen malli 
korostaa, että henkilö kuntoutuu 
takaisin yhteiskuntaan, kun taas 
eksklusiivinen lähestymistapa 
painottaa sitä, että henkilöt 
poistetaan näkyvistä’ (emt.184).

Tämä kaikki on luonnollisesti 
kytköksissä siihen, kuinka paljon 
kuntoutumista julkirahoitetaan.  
’Welfare mix on  käsite, jossa 
kuntoutuminen on tuottajien 
palveluista koostuva, asiakkaiden 
tarpeet huomioon ottava 
yleissuunnitelma’ (emt.163). 
Päihdehoidon tarkoituksena on 
räätälöidä apu yksilön tarpeita 
vastaavaksi. Nykymallissa 
eräänä keinona nähdään, että 
vaihtoehtoinen suhtauminen ”lopeta 
aineiden käyttäminen ja pysy 
erossa niistä” onkin ’identiteettien 
työstäminen ja uudenlaisten 
elämäntavallisten ratkaisujen 
etsintä. Tätä voidaan harjoittaa 
itsearvoisissa elämäntapayhteisöissä, 
jotka toimivat levähdyspaikkoina 

raskaassa arjessa. Näissä paikoissa 
on ’mahdollisuus uuden suunnan 
hakemiseen, itsensä kehittämiseen ja 
taitojen kartuttamiseen’(emt.188). 
Taideterapiaan nojautuva 
pienoismallien valmistaminen 
on yhdistyksen asiakkaiden 
osallistamista näihin tavoitteisiin 
sekä tehdä työtä toisten vastaavassa 
tilassa olevien hyväksi.  ’Tehtävänä 
ei ole poistaa sosiaalisia ongelmia, 
vaan toimia ei-medisiinisen mallin 
mukaisesti.Tämä tarkoittaa, ettei 
pyritä kuntouttamaan sairaudesta 
tai poikkeavuudesta ”normaaliksi” 
kunnolliseksi kansalaiseksi.
Yhteisöjen päämäärä on uuden 
elämäntavan ja identiteetin 
kehittäminen, jolle on löydettävä 
kaikupohjaa ja vastavuoroisuutta’ 
(emt.190).    

Patsaiden keräämät varat 
kanavoidaan tämänkaltaisten 
yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. 
Kerättyä rahaa jalostetaan, jolla 
ylläpidetään mahdollisuutta käsityön 
ja taiteen tekemiseen. Tarjoamalla 
mahdollisuus valmistaa käsiteollista 
tuotetta annetaan konkreettinen 
keino kytkeytyä yhteisöön. Koska 
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varsinaiset patsaat sijaitsevat 
julkisessa tilassa ja ovat näin 
arvoiltaan tunnustettuja, on myös 
pienoismallien tekeminen osa teosta. 

Miten käytännössä tällainen sitten 
toimisi? Konseptia on testattava 
ja kehitettävä projektiluontoisesti, 
jossa tuotantomäärät pidetään aluksi 
muutaman kymmenen kappaleen 
erissä. Kaikkia ei voi auttaa, eikä 
ole tarkoituskaan. Uskon kuitenkin 
vakaasti, että tekemällä asioita 
käsin on mahdollista esineellistää 
niitä negatiivisia mielen lukkoja, 
joita kerjääminen tai päihteiden 
käyttö on saanut aikaan. Aivan 
oma lukunsa patsas-trilogiassa 
tulee olemaan kolmas osa, 
jossa pureudun vanhenemiseen. 
Kokonaisuutena trilogia rakentaa 
kollektiivisen autoetnograisen 
ilmiön, josta toteutuessaan riittää 
aikanaan analysoitavaa useammaksi 
väitöskirjaksi.   

(kuva 53) Avun jalostamista markkinavetoisesti on 
harjoitettu Suomessa ennenkin. Lehtileike kuvailee 
Kirkon ulkomaanavun synnystä, joka alkujaan on ollut 
Suomen vastaanottamia dollareita.  Varoilla hankittiin 
kahvipapuja, jotka edelleen jauhettiin ja myytiin 
kansalle keräten lahjoituksesta täten korkeampi 
voitto.

(kuva 52) Hankittuun pienoismalliin voidaan ostaa 
kadulta Ison Numeron tai joulukorttien tapaan 
tuohuskynttilöitä. Kynttilöiden valmistaminen on 
yksinkertaista ja työtilan järjestäminen ei vaadi 
erityisiä investointeja.

(kuva 51) Monimieli keraaminen laatta kaakeloituna 
kylpyhuoneeseen. Teosta voidaan käyttää 
rakenteellisena elementtinä, jolloin hyöty- ja 
taide-esineen välinen ero hälvenee. Yritykset voivat 
puolestaan hankkia useita kymmeniä kappaleita 
käsittävän teoksen, jolloin patsaan valmistaminen 
sarjatyönä on taloudellisesti kantavalla pohjalla niin 
alihankkijoille kuin yhdistysten työpajoille. Tuotanto 
voidaan toteuttaa sekä vähittäismyyntiin tähtäävänä 
n. 20kpl piensarjoina että kulloisten suurtilausten 
keskityksinä. 
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Miten tähän tultiin?

Pyrin ensimmäisen kerran 
Taideteolliseen korkeakouluun abina 
1997 graaisen suunnittelun linjalle. 
Torkkelin kuvataidelukion käyneenä 
Taik oli Kuvataideakatemian 
rinnalla niitä laitoksia, joihin 
monet luontevasti hakivat.  En 
tuolloin saanut kutsua edes 
varsinaisiin pääsykokeisiin, mutta 
jatkoin hakemista seuraavana 
vuonna.  Vaihdoin linjaksi 
Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalu- 
suunnittelun, sillä olin jo pienestä 
pitäen seurannut isäni ja isoisäni 
tekemisiä verstaalla ja työmailla. 
Koin silloin ja koen edelleen 
puuseppäyden vahvasti keskeiseksi 
osaksi identiteettiäni. Hain linjalle 
yhteensä kolme kertaa pääsemättä 
kouluun sisään. Viimeisellä kerralla 
etenin pääsykokeiden viimeiseen 
vaiheeseen, jonka haastattelu-
tilausuudessa linjan eräs opettajista 
Martin Relander kysyi perusteluja, 
miksi halusin juuri tälle osastolle.  
Vastasin kiinnostukseni kohteeksi 
nimenomaan huonekalujen 
valmistuksen kuin niinkään 
tilasuunnittelun. Relander 

kommentoi, olisiko teollinen 
muotoilu siinä tapauksessa 
toimivampi linja. Teollinen muotoilu 
tuntui tuolloin omituiselta 
sanamöröltä, jonka mielikuvat 
viittasivat johonkin aivan muuhun, 
mistä olin itse tuolloin haaveillut. 
Ymmärtämättä kritiikkiä suivaannuin 
tästä kehotuksesta ja päätin jättää 
Taikiin pyrkimisen sikseen. Sen sijaan 
hain Ikaalisiin soitinrakennuslinjalle, 
joka yhdisti mielekkäällä tavalla 
bändisoittoharrastukseni ja puutyöt. 

Taikin hakuvuosien ajan tein Kelan 
tukemia työharjoitteluita Oranssi 
ry:n kirvesmiehenä ja puuseppänä. 
Olimme puolisoni kanssa 
muuttaneet Oranssin hallinnoimaan 
vanhaan puutaloon Tapanilassa 
ja opettelin kunnostamaan sekä 
asuttamaamme kuin muitakin ympäri 
kaupunkia sijaitsevia Oranssin 
historiallisia puurakennuksia. Oranssi 
on 1990-luvun alussa syntynyt 
anarkistinen talonvaltaus-liike, 
joka näinä päivinä on säätiöity ja 
arvostettu yhdistys.  Vietin kaksi 
vuotta myös parketinhiojana 
ja -asentajana, jolloin toimin 
isäni kanssa hänen tuttunsa 

parkettiirmassa. Hioin noina vuosina 
Helsinki-Vantaan lentokentän 
suojellun puulattian, joka on  
pohjois-Euroopan suurin yhtenäinen 
puulattia, pinta-alaltaan 17000m2. 

Ikaalisten vuosien jälkeen valtasin 
Tapanilan talostamme kellaritilan, 
jonne aloitin systemaattisesti 
rakentaa puutyöverstasta. 
Soitinkorjausten ja erilaisten 
huonekalujen ja soittimien 
kuljetuslaatikoiden tekemisestä 
saaduilla rahoilla hankin työkoneita 
sekä laadukasta puutavaraa.  Jatkoin 
myös työtäni Oranssilla ja keväällä 
2009 rakensin talousrakennuksen 
kaikki puutyöt Helsingin vanhaan 
kaupunkiin, perustamiskallion 
kupeeseen. Tällä työmaalla mieleeni 
muistui Taik ja Ikaalisissa olleen 
kuvataide-opettajan kehoitus hakea 
teolliseksi muotoilijaksi. Kahteen 
kertaan minua oltiin kehoitettu 
hakemaan tälle linjalle ja ajattelin 
vasara kourassa:” Kokeilen päästä 
kouluun vielä kerran. Ihan vain 
todistaneeksi itselleni, etten päätynyt 
raksamieheksi kykyjeni puutteen 
vuoksi.” Pääsin kouluun sisään 
parhain pistein ja opiskelin itseni 
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annetussa määräajassa, 7 vuodessa 
nk. talon omaksi, pitkäksi maisteriksi. 

Kun nyt olen kirjoittanut tätä 
lopputyötä, olen käsitellyt pääni 
sisällä koko tätä pitkää aikaa 
vuodesta 1997 alkaen opintoinani.  
Varsinaisessa ”oikeassa” palkkatyössä 
olen ollut nuo parketinhiomisvuodet 
2000-2002  ja nekin ennemmin 
oppien isäni ajatuksia kuin niinkään 
tehden ammattityötä. Olen ollut 
siis yhteiskunta- järjestelmämme 
tulonsiirron saavalla puolella lähes 
yhtäjaksoisesti pian 20 vuotta. 

Opintojeni ohessa vaimolleni ja 
minulle on syntynyt kolme lasta, 
olemme hankkineet 200 vuotta 
vanhan purkukuntoisen puutalon 
Malmilta, jonka olen taidoillani 
kunnostanut asuinkuntoon. 
Mielikuva valmistuvasta taide- 
opiskelijasta on kohdallani taatusti 
ainutkertainen. Suurperheellinen, 
keski- ikäistyvä talonomistaja eivät 
ole statuksia, jotka ensimmäisenä 
yhdistetään kulttuurialalta 
valmistuvaan henkilöön. Koko 
korkeakoulu- opintojeni 
ajan olen potenut ryhmään 

kuulumattomuuden tunnetta, sillä 
valtaosa opiskelukavereista on ollut 
selvästi nuorempia ja osin täten 
lapsettomia. Maisterivaiheessa 
tämä tilanne hieman tasoittui ja 
kanssaopiskelijoista sai vihdoin 
todellista arjen vertaistukea ja 
ymmärrystä. 

Vaikka ei olekaan mitään kirjoitettua 
tai järkiperäistä syytä, koen 
olevani velkaa yhteiskunnalle 
saamastani taloudellisesta tuesta. 
Olen saanut yhteisestä kassasta 
ja nyt on aika antaa takaisin. Tämä 
on omakohtainen syy, miksi olen 
valikoinut lopputyöni aiheeksi 
vaivaisukot. 

Toinen syy on isäni kokema kohtalo, 
jossa 90-luvun laman myötä 
hänen pyörittämänsä 200 hengen 
rakennusirma ajautui konkurssiin.  
Tämä tapahtuma osaltaan johti 
lopulta vanhempieni eroon 1997 
ja edelleen isäni tukalaan asemaan 
työmarkkinoilla. Hänen tilanteensa 
eskaloitui 2012, kun toinen 
avioero ajoi hänet tyhjän päälle.  
Meneillään oli välivuoteni kandi-
opintojen jälkeen ja restauroin 

tuolloin aiemmin mainitsemaani 
taloamme. Isäni oli ollut mukana 
työmaalla, kunnes pahaksi 
äitynyt keuhkoahtauma ei enää 
mahdollistanut ruumiillisen työn 
tekemistä.  Isäni oli poissa työmaalta 
talven, kunnes keväällä sain puhelun 
hänen uudelta vaimoltaan, jossa hän 
kertoi etukäteen minulle tulevan 
eron syyn. Hän oli lopen uupunut 
puolisonsa viime vuosien runsaaseen 
alkoholin käyttöön, johon isäni oli 
ajautunut. Niinikään hän kysyi, mitä 
minä ja siskoni, isäni lähisukulaiset, 
nyt aiomme hänen suhteensa tehdä. 
Olin hämilläni, pitäisikö minun hänen 
mielestään todella ottaa hoiviini isäni 
keskelle opintoja, taloremonttia ja 
kolmea pientä lasta? 

Muutama päivä eron jälkeen 
isäni saapui työmaalle. Näin 
hänet ikkunasta tulevan pihaan 
johtavaa mäkeä alas ja hän oli 
kuihtunut vanhoista mitoistaan ja 
olemuksestaan vanhaksi ja hauraaksi, 
hukassa olevaksi ihmiseksi. Näin 
isäni ensi kerran haavoittuvana ja 
elämän runtelemana.  Hän pyysi 
päästä asumaan kanssamme, 
mutta emme voineet suostua 



tähän. Perheemme resurssit eivät 
yksinkertaisesti riittäneet hoitamaan 
päihdeongelmaista aikuista miestä 
kaiken edellä mainitun lisäksi. 
Poistuin päivän päätteeksi työmaalta 
palatakseni kotiin Tapanilaan, mutta 
annoin isäni peseytyä tontilla 
olevalla saunalla. Hetkisen kuluttua 
oveen koputettiin. Hän oli tarponut 
muutaman kilometrin matkan 
Malmilta Tapanilaan ja vaati saada 
yösijan vedoten sukulaisuuteen. 

Illan tuoksinnassa minä, hän ja 
vaimoni keksimme ratkaisun Isän 
ongelmaan. Seuraavana aamuna 
hän marssi Hietaniemenkadun 
palvelukeskukseen, joka on paikka 
helsinkiläisille asunnottomille. Tätä 
kautta tilanne lähti purkautumaan. 
Hän sai vastaanottaa sarjan 
lääkärinpalveluita ja hänelle 
löytyi huone päihdekuntoutujille 
tarkoitetussa yhteisasuntolassa. 
Se, mihin omat voimavarani eivät 
riittäneet, tuli katetuksi yhteiskunnan 
tukiverkoston voimin. Me vain 
tuuppasimme ukon oikeaan suuntaan 
luotamme ja jatkoimme omaa 
elämäämme ilman hänen lisäämää 
kuormaa. 

Näin toimii hyvinvointiyhteiskunta. 
Tälle toiminnalle haluan ja koen 
velvollisuudekseni rakentaa 
monumentin. Tämä on myös 
rakenne, jota taloudellisesti liian 
kalliina nyt istuvan hallituksen myötä 
puretaan. Tuntematon kansalainen- 
trilogia ikonisoi tässä ajassa vielä 
hengissä olevat arvot ja antaa meille 
mahdollisuuden osallistua näiden 
arvojen ylläpitämiseen vaikkakin 
vain symbolisella tasolla. Kuitenkin 
saamme tehdä asian eteen jotakin, 
emmekä vain seurata voimattomina 
sivusta, kun järjestelmää 
systemaattisesti puretaan. 

Kysymys kuuluukin, onko tällaisessa 
järjestelmässä edes mitään järkeä? 
Vanhat ja vaivaiset yksilöt ajetaan 
pois omiensa luota, eksklusiivinen 
ratkaisumallli rehottaa valtoimenaan. 
Moni juuri maahan saapunut 
turvapaikanhakija kauhistelee 
tällaista toimintaa, jossa vanhat ja 
kokeneet suljetaan hoitokoteihin ja 
laitoksiin vain jotta työikäisillä olisi 
helpompaa tehdä töitä ja maksaa 
veroja. Onko Suomi arvoiltaan 
todella tällainen? 

Aiheen ja metodologian 
valinnasta 

Kevättalvella 2014 minulle esiteltiin 
autoetnograia viitekehyksessä, 
miten taiteellista työtä voidaan 
laadukkaasti dokumentoida ja tehdä 
muille näkyväksi. Omaksuin tämän 
suuntauksen ja löysin sen avulla 
vastauksia kaikkeen kokemaani ja 
tekemääni.  

Japanilainen opettajani Kazushi 
Nakada kertoi tuolloin myös oman 
kokemuksensa maisteriopinnoistaan 
RA:ssa, lontoolaisessa Royal 
School of Art: sissa. Hänen 
kaksivuotinen opintonsa alkoi 
puolen vuoden periodilla, jossa 
oppilaiden tehtävänä oli miettiä, 
mitä he haluavat opintojen myötä 
saavuttaa. Selvitettyään tavoitteensa, 
seuraava opintojen jäljellä oleva 
aika tuli käyttää tämän tavoitteen 
toteuttamiseksi. Olen seurannut 
nämä kaksi vuotta tätä ohjenuoraa. 
Riippumatta kulloinkin käydystä 
kurssista, olen mahdollisuuksien 
sallimissa rajoissa systemaattisesti 
pitänyt keskeisenä aiheena 
vaivaisukot. 
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Näin alkoi Pekko- patsaasta 
muovautua Vaivaismummo ja 
patsas-teema laajeni trilogiaksi. 
Onnistuin lyömään läpi mummon 
kanssa ja varmistaakseni, ettei 
kyseessä ollut onnenkantamoinen, 
päätin toistaa prosessin uudestaan. 
Monimielen tekemisen olen 
yhdistänyt tämän opinnäytetyön 
tekoon ja se onkin mahdollistanut 
strategisen ja systeemisuunnittelun 
ulottamisen veistotaiteeseen ja 
kulttuuriperinteeseen.  Tekemällä 
uusia vaivaisukkoja, voidaan käsitellä 
ja tulkita niitä arvoja, joita ukot jo 
muinoin edustivat. 

Tähän eräänlaiseen museoesineiden 
uudelleenvalmistamiseen sain idean 
Rauno Niemisen toimista. Nieminen 
on pitkän linjan soitinrakentaja ja 
Suomen ainoan alalle omistautuneen 
opinahjon perustajajäsen. Nieminen 
aloitti musiikin tohtorin opintonsa 
ollessani opiskelijana Ikaalisissa 
(internet 8). Hän teki mittakuvat 
jokaisesta Suomen museoista 
löytyneistä jouhikoista ja valmisti 
myös näitä. Hänen yksi väittämänsä 
oli, ettei soittimia voida tutkia tai 
arvioida ellei niitä pysty soittamaan. 

Vanhoja soittimia taasen ei voi 
saattaa käyttökuntoon ilman 
merkittäviä korjaustoimenpiteitä, 
jotka puolestaan tuhoaisivat 
museoesineiden historiallisen arvon. 

Sovelsin samaa skeemaa 
vaivaisukkoihin. Siinä missä 
kultakauden ukot kuvasivat 
invalidisoituneita rintamamiehiä, 
mietin, keitä meidän aikamme 
hahmoja vaivaisukot voisivat 
kuvata.  Suomalainen ja erityisesti 
helsinkiläinen yhteisöllisyys 
ja kansalaisuus tulivat oman 
elinympäristöni myötä ilmiselväksi 
valinnaksi. Ketkä ovat kaikkein 
heikoimmassa asemassa ja mitä 
heidän hyväksi voitaisiin tehdä? Eikö 
hyvinvointi ja sivistys mitata juuri 
sillä, miten tällaisia ryhmiä ja ihmisiä 
kohdellaan? 

Muotoilu-alalle suuntautuneena 
minua kiinnostaa taiteellisten 
lähtökohtien lisäksi myös kaupalliset 
intressit. Julkinen teos tuotteistetaan 
jo lähtökohtaisesti, jolloin ei 
yksin liikuta taiteen diskurssissa.  
Vaivaisukot ovat suoranainen 
tyyppiesimerkki nykypäivän 

muotoilusta, jossa ratkaisumallit 
nivoutuvat ja kytkeytyvät 
monimuotoiseen yhteiskunnalliseen 
toimintaan. 
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Voiko köyhyyttä myydä? 

Kävin kevättalvella 2016 Taiteen 
laitoksen järjestämän Sculptor 
Now!- kurssin.  Valmistin kurssilla 
Monimieli -patsaan 1:1 hahmomallin. 
Kritiikkitilaisuudessa kurssin 
toinen opettajista Andy Best 
kritisoi lähtökohtia muotokielelle 
kuin epäsuorasti myös ajatustani 
myydä oheistuotteita. Huumeiden 
käyttäjien esittäminen kauniina 
design- esineenä ei hänen mielestään 
ole se keino, jolla tällaista ryhmää 
tulisi visualisoida. En löytänyt 
argumentteja puolustaakseni 
ajatustani, joten päätin ottaa yhteyttä 
Maria Ohisaloon, jonka kolumnin 
ja henkilöhaastattelun olin lukenut 
hetkeä aiemmin Kirkko & kaupunki- 
lehdestä.

Ohisalo on köyhyystutkija ja hän 
kirjoittaa paraikaa väitöskirjaa 
tämän päivän leipäjonoista.  Esittelin 
hänelle vaivaisukko-projektin 
työkirjojeni avulla aina alkaen 
kevättalvesta 2014 edeten tähän 
hetkeen. Samalla keskustelimme 
siitä, miten köyhyys näyttäytyy 
ja millä termeillä siitä puhutaan 

asiantuntijapiireissä (keskustelu 
5). Miehen sosiaalinen asema 
rakentuu voimakkaasti työelämään 
ja sen luomiin ihmissuhteisiin.
Työn menettäminen aloittaa 
kierteen, joka heijastuu monille eri 
elämänalueile. Juuri näinhän tapahtui 
omalle isällenikin. Naisille tyypillinen 
syrjäytymisen alkusysäys on perheen 
menettäminen.  Yhteiskunnassamme 
on olemassa tehokkaat järjestelmät, 
joilla kansalaisia pidetään poissa 
marginaalista mm. erilaiset 
hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot. 
Ongelmana näyttäytyy se, ettei 
kaikkein syrjäintyneintä väestönosaa 
osata tavoittaa tai tunnistaa 
ja ohjata palveluiden pariin. 
Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa 
niin taloudellinen, sosiaalinen 
kuin kulttuurillinen pääoma. 
Siinä missä leipäjonon asiakas tai 
romanikerjäläinen on taloudellisesti 
ahtaalla, saattaa hänellä kuitenkin 
olla laaja ystäväpiiri, jotka tarjoavat 
hänelle vertaistukea tai muunlaista 
yhteisöllisyyden tunnetta.  
Puolestaan rikas osakkeenomistaja 
joutuu kompensoimaan 
kulttuurillista pääomaansa ostamalla 
itselleen taidetta. Saattaa myös olla, 

ettei hänen sosiaalinen ystäväpiirinsä 
ole ”aito”, sillä ympärillä olevat 
ihmiset näkevät vain hänen rahansa. 
Köyhyyttä on siis tutkijoidenkin 
mukaan monenlaista ja on yhteisönä 
tärkeää tiedostaa ja tunnustaa tämä.

Vastaus itse osion kysymykseen 
voiko köyhyyttä myydä on selvä: 
Tottakai voi. Onhan yksin julkinen 
sektori pullollaan palveluita, joita 
nimenomaan ylläpidetään torjumaan 
liian suuria tuloeroja kansalaisten 
välillä. Ohisalo myös osuvasti 
huomautti, että hänen väitöskirjan 
laatimiseen saatu apurahakin on 
tätä köyhyyden myymistä. Hän 
tutkii sitä, miten huonosti joillain 
meistä menee. Hän tienaa leipänsä 
julkaisemalla tätä tietoa. Eikö siis ole 
perusteltua, että myös muotoilija 
voisi hankkia elantonsa laatimalla 
konsepteja, jotka  pyrkivät samaan 
teesiin eli saattaa ympäröiviä laajoja 
aihekokonaisuuksia ymmärrettävään, 
kansantajuiseen muotoon?

Toisten auttamisesta 
tyyppiesimerkkinä voidaan pitää 
Heikki Hurstia, joka jakaa isänsä 
Veikko Hurstin perustaman 
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Laupeudentyö ry:n kautta 
hävikkiruokaa sitä tarvitseville. 
Hurstin leipäjonot ovat varmasti 
se käsite, joka monelle tulee 
mieleen, kun puhutaan huono-
osaisuudesta ja köyhyydestä. From 
Waste2Taste on hanke, jonka 
tavoittena on perustaa hävikkiruokaa 
hyväksikäyttävä ravintola (internet 
9). Ravintola on toiminut Helsingin 
Kalliossa maaliskuussa 2016 pop-
up-periaatteella ja jatkoa odotetaan. 
Yle haastatteli Hurstia kysyäkseen 
hänen mielipidettään From 
Waste2Taste -konseptista (internet 
10). Hän pitää kurjana kehityksenä 
sitä, että hävikkiruokaa myytäisiin, 
kun hänen näkemyksensä mukaan 
sitä tulisi jakaa ilmaiseksi. Emme 
tiedä, kuinka tarkoituksenmukaista 
vastakkainasettelua toimittajan työ 
on ollut, mutta Hurstin kommentti 
tuo oivasti esiin sen problematiikan, 
joka vaivaisukko-projektin 
tuotteistamiseen liittyy. Empatia 
muita kohtaan ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen koetaan laajasti 
itseisarvoisiksi asioiksi, joiden 
ympärillä tapahtuva liiketoiminta 
koetaan herkästi halpamaiseksi, 
epäoikeidenmukaiseksi. Esimerkissä 

täytyy huomata, että Hursti jakaa 
leipää sellaisenaan, kun From 
Waste2Taste käyttää hävikkiä raaka-
aineena valmistaakseen ravintola- 
annoksen peräänkuuluttamalla 
kiertotalouden periaatteita. Asiakas 
maksaa jalostusarvosta, ei itse raaka-
aineesta. 

Tämänkaltainen logiikka on myös 
itselläni tavoitteena uloittaa 
trilogian patsaiden tuotteistamiseen. 
Työn täydentyessä haluaisin 
sen mahdollistavan hetkellisen 
vapaaehtoistyön, jossa esimerkiksi 
graaikko voi osallistua teokseen 
päivittämällä pakkausten ulkoasun 
tai  ilmoituksen keramiikkapaja- 
tapahtumasta. Muutaman tunnin 
työpanoksella on oleellinen vaikutus 
kokonaisuuteen. Samoin erilaiset 
keramiikkakerhot voivat osallistua 
valmistamalla olemassaolevien 
muottien avulla raakapoltettuja 
pienoismalleja, joita sitten 
viimeistellään hyvinvointipalveluja 
tarjoavien yhdistysten asiakaskunnan 
parissa taideterapia- vetoisesti. 

Tämä opinnäytetyö on 
konseptisuunnitelma 

kulttuuriperinteisen esineen 
uudelleentulkinnasta. Olen kuvannut 
esimerkein, kuinka tämän päivän 
vaivaisukko-patsas voisi toimia 
yhteisön keskuudessa. Tavoitteena 
tulisi olla osallistava, inklusiivinen 
toimintamalli, jossa apua tarvitsevat 
kytketään mukaan yhdessä 
tekemiseen. Tätä kautta syrjäytyneille 
saattaa syntyä uusia merkityksellisiä 
ihmissuhteita, joiden varaan ”uutta 
elämää” voi rakentaa. Keskeisenä 
ongelmana näyttäytyy se, mitä 
kellekin meistä yhteisö merkitsee ja 
miten voimme jakaa kallisarvoista 
aikaamme muille. Pelkkä verojen 
maksaminen ei enää yksin riitä, 
jos haluamme ylläpitää nykyistä 
käsitystämme hyvinvoinnista. 

Yhteenveto           66



67   Lähteet

Lähteet 

•Kantokorpi, Otso, 2013.
Vaivaisukkojen paluu 
Helsinki: Maahenki

•Suhonen, Seppo, 2006.
Pekko, Setukaiseepos
Hämeenlinna: Karisto

•Sperryn-Jones, Joanna, 2012. 
”Relecting visual approaches in the verbal”
Maarit Mäkelä & Tim O´Riley (edit) The art of 
research II, 2012
Helsinki:  Aalto university, 84-114.

•Turpeinen, Outi, 2005.
Merkityksellinen museoesine
Tampere: Taideteollinen korkeakoulu

•Seppälä, Salla, 2015.
Aikuisten nukkeleikki, opinnäytetyö
Helsinki: Aalto-yliopisto

•Chang, Heewon, 2008.
Autoethnography as method
USA: Left Coast press, inc

•Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo, 2002.
Suomalainen yhteiskunta
Porvoo ; Helsinki : WSOY

•Tarvainen, Sinikka, 2007.
Ennen syntiinlankeemusta
Helsinki : Teos

•Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka , 2002.
Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa
Helsinki : Gaudeamus

•Ruohomäki, Harri, 2000.
Käsintehty brandi
Keuruu: Otava

•Internet 7,
 https://i.wikipedia.org/wiki/Neoliittinen_
kausi#Maanviljelyn_saapuminen_Suomeen

•Internet 8
http://raunonieminen.com/sivusto/tutkija.
php?sivu=tutkija2

•Kirjeenvaihto 1 
20.3-12.6.2015 sähköpostitse Kaarina Kosken 
kanssa, folkloristiikan dosentti, Turun Yliopisto. Teksti 
luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä

•Keskustelu 1
 teologi Ville Vauhkosen kanssa kahvila Lasipalatsissa 
2.3.2015.  Vauhkonen oli paikalla jo Vaivaismummon 
julkistamistilaisuudessa, jolloin raamitimme tulevaa 
yhteistyötä. Hän perehdytti minut pintaa syvemmälle 
tämän veistotaiteen ja kulttuurihistoriallisen ilmiön 
piiriin.

•Keskustelu 2
 19.3.2015 Ravintola Salve, Hietalahdenranta 11 
Helsinki, Salvessa kokoontuvan taiteilijayhteisön 
kanssa käyty keskustelu, jossa oli paikalla mm. 
kirjailija Otso Kantokorpi, Pelastakaa vaivaisukot ry 
puheenjohtaja Seppo Seitsalo, kuvanveistäjä Matti 
Peltokangas, taiteilija Jorma Hautala sekä teologi Ville 
Vauhkonen. Esittelin ryhmälle Monimieli- patsaan 
pienoismallin sekä kävin laajan mielipiteiden vaihdon 
liittyen käsillä olevaan teemaan.

•Keskustelu 3
 16.5.2014 , Unioninkatu 33 Helsinki, Osallistuin 
Aleksanteri-instituutin kuratoimaan RAGE- 
hankkeen keskustelu-tilaisuuteen, jonka 3.vaiheessa 
haastateltiin henkilöitä, jotka osallistuvat rasismin 
vastaiseen toimintaan. Lisätietoja: www.helsinki.i/
aleksanteri/hankkeet/rage.html

•Keskustelu 4 
23.1.2014 Luosto. Uskontotieteilijä Francis Joy 
esitteli opiskelija-ryhmällemme shamanismia 
sekä sitä, miten ikiaikaisia uskomuksia voi käyttää 
oman inspiraation lähteenä. Keskustelin hänen 
kanssaan myös omasta isä-poika- suhteestani ja 
tässä yhteydessä hän kertoi esimerkin pahan olon 
seuraamisesta keskuudessamme.

•Keskustelu 5 
17.2.2016 Kulmakuppila, Kallio, Helsinki
Esittelin köyhyystutkija Maria Ohisalolle projektini ja 
hän vastavuoroisesti valoitti pintapuolisesti termejä 
ja tutkijakenttää, joka Suomessa tällä hetkellä toimii. 
Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa aiheena 
90-luvun leipäjonot. 

•Mäkelä, Maarit, 2003.
Saveen piirrettyjä muistoja
Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu

•Internet 3,
https://i.wikipedia.org/wiki/Suomen_sota

•Internet 4,
https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_object#cite_
ref-Star1989_1-1

•Internet 5,
http://www.dalailamaquotes.org/

•Internet 6,
https://i.wikipedia.org/wiki/Teemasivu:Kulttuuri

•Internet 1,
www.pekoset.net

•Internet 2,
https://i.wikipedia.org/wiki/Setukaiset•Levi-Strauss, Claude, 1966. 

 The Savage mind
Chicago : The University of Chicago Press

•Siikala, Anna- Leena, 1994. 
Suomalainen šamanismi
Hämeenlinna: SKS, s.273

•Lämsä, Riikka, 2013. 
 Potilaskertomus: etnograia potiluudesta 
sairaalaosaston käytännöissä
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Tampere : Juvenes Print, Suomen 
yliopistopaino

•Harni, Pekka, 2010. 
Object categories
Helsinki:  Aalto university, s.24

•Salasuo, Mikko, 2004. 
Huumeet ajankuvana 
Helsinki: Stakes

•Internet 10, 
http://yle.i/uutiset/heikki_hursti_pettyi_
havikkiruokaa_myyviin__kuulostaa_tosi_
kurjalta/8635953

•Internet 9, 
http://waste2taste.com



Lähteet           68

Kuvat

(kuva 8) Mcvaivaisukko:
https://www.facebook.com/108895368297/photos/a.
10150586594198298.487840.108895368297/101534
60224818298/?type=3&theater

(kuva 9) Ote työkirjasta, Kirkko & Kaupunki 
lehtileike 29.7.2015

(kuva 10) Toteemipaalut:
http://3.bp.blogspot.com/-7nkjlGP8U_k/
Uy4D2RgXsqI/AAAAAAAAAOo/lJxoFbL3Kug/
s1600/Ketchican-23.JPG 
http://www.questconnect.org/images/Totem.jpg

(kuva 11) Tuntematon kansalainen-logo piirros

(kuva 12) Monimieli hahmomalli kuvakollaasi

(kuva 13& 14) patsaan havainnekuva Kallion 
kirkkomäelle

(kuva 15) Hiekkavalumuotti

(kuva 16) Hiekkavalumuotti erotusaineella

(kuva 17) Sula lasimassa muotissa

(kuva 1) Ote työkirjasta, HS lehtileike 23.2.2014

(kuva 2) Vaivaismummo: kuvaaja Anne Immonen

(kuva 3) Pekko viljalaarissa, kollaasi

(kuva 3a) Pekko, Setukaiseeopos s.13

(kuva 7) Ronald McDonald mestaus:
http://hs13.snstatic.i/webkuva/
taysi/1920/1305898254855?ts=52

(kuva 4) Suomen alueen rajat 1808:
https://i.wikipedia.org/wiki/Suomen_sota#/media/
File:Ruotsi-Suomi_ennen_Suomen_sotaa.png

(kuva 5) Vaivaisukkojen paluu-kirja

(kuva 6) Vaivaismummon avajaiset: kuvaaja Daming Tang

(kuva 22) Lasitus ennen uuniin laittoa
(kuva 23) Valumuotti osissa

(kuva 24) Monimieli- seinälaatta

(kuva 25) Lasittaminen upottamalla

(kuva 26) Halkeillut patsas

(kuva 27) Irrottaminen uunilevyistä:
kuvaaja Atso Costiander
(kuva 28) Haljennut valumuotti

(kuva 29) Viilutetut vanerit

(kuva 30) Liimatut 6-kulmiot

(kuva 31) Kansien ja pohjien liimaus

(kuva 32) Suljinmekanismi

(kuva 33) Vaivaismummon 1.pakkaussarja

(kuva 34) Patsas kannen päällä

(kuva 35) Monimielen luminen pinta

(kuva 36) Lakkaustelineet

(kuva 37) Kuvakollaasi Pihlajanmäessä

(kuva 38) Monimieli 1. protosarja

(kuva 39) Kevätmyyjäiset 2015

(kuva 40) Galleria 68:n näyteikkuna

(kuva 41) Maailma kylässä 2015:
kuvaaja Elviira Davidow

(kuva 44a) Piirros, luonnoksia

(kuva 45) Piirros, tuotemerkki

(kuva 46) Piirros, tuotemerkki, värivariantit
(kuva 47) Piirros, tuotemerkki, muoto- ja 
värivariantit

(kuva 48) Piirros, brändilupaus
(kuva 49) Piirros, pakkaus lay-out

(kuva 50) Pakkaus tuotekuva
(kuva 51) Monimieli-laatta kylpyhuoneessa

(kuva 52) kuvakollaasi, tuohuskynttilä
(kuva 53) ote päiväkirjasta, HS lehtileike 2.8.2015

(kuva 21) Yläprojektio pienoismallista

Kaikissa kuvissa kuvaajana ja tekijänä  
Matti Pekonen ellei toisin mainita

(kuva 18) Kuvakollaasi hahmoista

(kuva19) Lasimalli & valaistus

(kuva 20) Kuvakollaasi jäävuoren huippu

(kuva 43) Sään piiskaama Vaivaismummo

(kuva 44) Tervattu Vaivaismummo

(kuva 42) Musta Maaria Milanossa: kuvaaja Luca Acito



Liitteet

Kirjeenvaihto sähköpostitse Kaarina Kosken 
kanssa, uskomustieteiden ja folkloristiikan 
dosentti, Turun Yliopisto:

Matti 20.3.2015
Viikon päivät olen kuumeisesti miettinyt, mitä sinulta 
kysyisin. Tällä hetkellä pohdiskelen sanan ”vaiva” 
etymologiaa ja jos tästä edetään sananlaskuihin, kuten  
”...olla vaivansa väärti, saanko vaivata teitä, ...olla 
vaivaantunut... , saada vaivansa palkkaa” niin 
kenties tästä voisit minua ohjeistaa ts. millaiseen 
kirjallisuuteen perehtyisin? 

 Kaarina 21.3.2015
Vaiva-sanasta totean tässä vaiheessa seuraavaa. 
Vaivalla tarkoitetaan haittaa, rasitetta tai työläyttä, 
ja sellaisena sen merkityksen voi katsoa jakautuvan 
karkeasti kahtia. 
1. vaiva on (ylimääräistä) työtä tai rasitusta, jolloin 
puhutaan vaivan näkemisestä tai siitä, onko jokin 
vaivan (eli panostetun työn) arvoista. Kyse voi olla 
myös päänvaivasta, kun askarruttava asia teettää 
ajatustyötä. ”Anteeksi että vaivaan” = anteeksi, että 
aiheutan ylimääräistä työtä. 
2. vaiva on fyysinen tai psyykkinen rasitus tai vamma, 
joka saattaa heikentää yksilön toimintakykyä. 
Nämä kaksi vähän erilaista merkitystä tulevat myös 
usein yhteen. Esimerkiksi jos sanotaan ”asia vaivaa 
minua”, se voi tarkoittaa 1) asia teettää minulla 
jatkuvaa pohdintaa tai 2) tämän asian jatkuva 
pyörittely heikentää toimintakykyäni. 
 
Vaivainen voi tarkoittaa henkilöä, jolla on vaivoja tai 
jonka raihnaisuus tms. tekee hänen toiminnastaan 
vaivalloista (elämän perustoiminnot ovat hänelle 
työläitä). Maalaisyhteiskunnassa he olivat henkilöitä, 
jotka joko fyysisen raihnaisuutensa tai psyykkisten 
ongelmiensa vuoksi olivat kykenemättömiä 
elättämään itseään. Juuri heille kerättiin rahaa 
vaivaisukoilla, joista osalla ilmeisesti näkyy myös 
fyysinen vamma. Kun sosiaalitoimi vielä 1800-luvulla 
kuului kirkolle, puhuttiin kirkonvaivaisista. Kun vastuu 
siirtyi kunnille, heistä tuli kunnanvaivaisia. Vaivainen 
ei täyttänyt täysivaltaisen yksilön kriteeriä. Vaivaisella 

tarkoitetaankin myös vähäistä tai epätäydellistä 
ja pientä; esim. lajinimityksissä vaivaishiiri tai 
vaivaiskoivu tai virressä 622 ”Minä vaivainen vain 
mato matkamies maan”. 
Tämä, mitä olen kirjoittanut tähän, voisi löytyä 
kielitieteen osalta etymologisista sanakirjoista tai 
sitten historian tai kirkkohistorian alan teoksista 
riippuen siitä, mitkä pointit kiinnostavat. On myös 
olemassa sananparsikirjoja, joissa sanonnat on 
ryhmitelty pääsanan mukaan - en tiedä hyötyisitkö 
niistä mitään. 
Ajattelin, että edellä kirjoittamani voisi auttaa 
selventämään, millaisia kirjoja kannattaisi ruveta 
vinkkaamaan. 
Palaan vielä kerjäläisasiaan. Mikä on se heidän 
”vammansa”, joka tekee heistä kykenemättömiä 
tavanomaisiin töihin? Nähdäkseni se on 
”vääränlainen” etninen tausta ja byrokratia, jotka 
sulkevat heidät sosiaalisesti ulos työpaikoista, vaikka 
työkykyä ja -halua voisi olla. Heidän vaivaisuutensa 
ei ole työkyvyn puutetta vaan perustuu sosiaalisiin 
syihin. 
Trilogiasi vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti 
merkittävältä kuvatessaan erilaisia syrjäytyviä 
ihmisryhmiä. (Ei paineita...) 

Matti 22.3.2015
Kritiikin kohteena oli saateteksti ”anna kaikkein 
heikoimmille”, joka leimaa lahjoituskohteen 
yhteiskunnan pohjalle. Siksi juuri pyrin etsimään 
vaihtoehtoista ilmaisua, jossa päästään eroon 
”auttaja autettavat” asetelmasta kohti ”tehdään 
yhdessä” toimintaa. Avun tarvitseminen kun on aina 
tapauskohtaista eikä sen tulisi olla pysyvä ratkaisu. 
Tyyppiesimerkki on Euroviisu-edustaja Pertti Kurikan 
Nimipäivät- bändi, jossa kehitysvammaiset miehet 
on Lyhty ry:n voimin saatettu maailmanmaineeseen. 
Tämä on sitä Suomi-kuvaa, johon haluan trilogiani 
painottuvan.  
 
EU romani- kysymys paljastaa suuren murroksen 
kansallisten identiteettien tarkastelussa. Suomalaisuus 
on näinä päivinä huomattavasti moniuloitteisempaa 
kuin vuosikymmen takaperin ja vauhti kiihtyy. 

Varsinainen työperäinen maahanmuutto on vasta 
alkamassa. Ikäjakauma painottuu eläkeläisiin ja 
matalapalkkaisille aloille on saatava työvoimaa 
turvaamaan haluttu elintaso. Korkeasti kouluttaunut 
kansalainen ei eduistaan luovu eikä alennu 
ruumilliseen työhön, asia rankasti kärjistäen. 
Pohjoismaisen, tasaveroisiin oikeuksiin perustuva 
yhteiskuntamallin on mukauduttava tähän. Väitteeni 
on, että kaikenkattava verotukseen pohjaava 
perusoikeuksien turvaaminen ei ole jatkossa 
mahdollista (eikä ole ollut ennenkään). Ja onko 
tällaiselle mallille enää sijaa ajassamme? Olen 
makustellut Claude Levis-Straussin innoittamana 
itse keksimääni termiä ”global totem tribes”, jossa 
ihmiset löytävät itsensä pienemmistä yhteisöistä, 
joiden kiinnipitävä voima ei ole riippuvainen 
uskonnosta, kansallisuudesta tai etnisestä taustasta. 
Yhteydet luodaan pääosin virtuaalisesti, mutta nämä 
kytkökset mahdollistavat liikkumisen, asumisen ja 
olemisen ympäri maailmaa. Heimolaisten parissa. 
 
Onko (tulevaisuuden) vaivaisukoilla ja 
toteemipaaluilla kulttuuriantropologisesti nähtävissä 
yhtymäkohtia? Ja voidaanko esineiden kautta viestiä 
tiettyjä elämäntilanteita ja tunnelatauksia, kuten 
vodou-uskonnoissa? Yritän kaivaa esiin maagista, 
tiedostamatonta viestintää, joka välittyy esineen, 
patsaan kautta. Ja vielä lisätäkseni tähtäimiäni, haluan 
kuvata anti-sankaruutta, jollaisia meistä löytyy pilvin 
pimein. Kerjäläinen, narkomaani, vanhus, yh-äiti, 
seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat... 

Kaarina 7.4.2015
Uusheimojen ja heimoutumisen käsitteen on 
lanseerannut Michel Maffesoli, ja häneen viitataan 
usein erityisesti internet-yhteisöjen yhteydessä. 
Lähetän liitteenä yhteisöllisyyttä käsittelevän 
artikkelin, joka kylläkin lähestyy asiaa pitkälti median 
lähtökohdista mutta jossa esitellään lyhyesti myös 
Maffesolia ja yleisesti yhteisöllisyyden muutoksia. 
Tekstin lopussa olevasta lähdeluettelosta saatat 
löytää lisää mieleistä luettavaa. 
Toteemi-sanan metaforiseen käyttöön etenkin 
uskontotieteilijät suhtautuvat nuivasti, koska heille 
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sillä on spesii merkitys (joka sisältää ajatuksen 
yhteisestä eläin- tai muusta alkuperästä) ja yleensä 
tutkijoiden työtä hankaloittaa se, että käsitteet saavat 
laajempia merkityksiä ja tavallaan sitten hajoavat 
käsiin. En silti voi kieltää käyttämästä totemi-sanaa 
uudessa merkityksessä, jos se tuntuu omasta 
mielestä hyvältä. Kuitenkin tämä heimoutumisen ja 
heimolaisuuden käsite (Maffesoli: neotribes) voisi olla 
se, jonka pohjalta voisi lähteä. 
Toteemipaalussa tiivistyvät ne keskeiset arvot, jotka 
pitävät yhteisöä yhdessä ja rakentavat positiivista 
identiteettiä. Vaivaisukko taas vetoaa siihen, että 
pidettäisiin mukana myös marginaaliset ainekset. 
Nämä pyrkimykset voi nähdä hiukan vastakkaisina 
toisilleen, jos muistetaan että oman positiivisen 
identiteetin luomiseen usein liittyy marginaalisten 
ainesten torjuminen. Ymmärrän, että tässä 
hankkeessa tämä vastakkaisuus halutaan nimenomaan 
kiistää. Yhteiskuntatieteellisiin pyhän teorioihin 
kuuluu usein tämä keskeisen ja marginaalisen välinen 
dynamiikka. Tavoitellut arvot ovat auktoriteettien 
vahvistamia, mutta myös poissuljettu (Mary 
Douglasin sanoin saasta /pollution, dirt/) voidaan 
erityisin rituaalein muuntaa toiseksi niin, että se 
uusintaa ja vahvistaa yhteisöllistä järjestystä. Tätä 
teoriaa ei tarvitse pitää esikuvallisena. Marginaalisille 
aineksillehan ei tarvitsisi tehdä muuta kuin ottaa 
mukaan yhteiskuntaan. On totta, että auttamisen 
sijaan jonkinlainen yhteistoiminta-sanasto olisi 
parempi. 
Esineiden ja materiaalisten objektien sanaton 
viestintä ja toimijuus liittyvät juuri nyt hyvin 
ajankohtaiseen uusmaterialistiseen trendiin, jota 
monet pitävät osana ns. posthumanismia. Aiheesta on 
juuri viime vuonna tehty kirja nimeltä Posthumanismi 
(toim. Karoliina Lummaa & Lea Rojola), joskin se 
on minusta hiukan vaikelukuinen ja se tarkastelee 
myös monia muita posthumanismiin liittyviä ilmiöitä 
kuten eläintutkimusta. Joka tapauksessa materiaalinen 
toimijuus voidaan nähdä niin, että esineen tai patsaan 
olemassaolo sinänsä tai sen sijainti jossakin paikassa 
on viesti. Se, että se on tehty, on viesti. Esineen 
muodossa tai sen olemuksessa muuten voi olla 
viittauksia, jotka ohjaavat sen tulkintaa. Tai mukana 

voi olla tekstiä, joka suuntaa tulkintaa. 

Matti 12.4.2015
...Trilogian kolmas osa, Vanhuus, käsittelee nimensä 
mukaisesti hetkeä, jossa yksilö havaitsee ystäviensä 
kuolevan yksi kerrallaan jättäen hänet yksin. Elämän 
varrella syntyvät aikalais-(ihmis)suhteet jäsentävät 
meitä ja näiden päättyessä osa meistäkin kuolee.... 
...Asento on hieman kumara ja on kädet 
kuppimaisesti edessä. Muoto tuo mieleen munan, 
joka antaa signaalin kuoleman myötä alkavasta 
uudesta alusta... 
...Sitten hieman vaikeammin (akateemisesti) 
perusteltava asia. Seuraava kappale käsittelee 
oman sukuni historiaa tai paremminkin mytologiaa, 
johon haluan uskoa ja jota olen itsekin täydentänyt 
tarinankerronnassa. Kyseessä on Pekko, 
Setukaiseepos (SKS 2006), joka kuvailee setukaisten 
sankarihahmon, Pekon elämää syntymästä kuolemaan. 
Tämän kirjan alustuksessa on mainintoja Pekon 
olleen puolimetrinen puu-ukko, jota on säilytetty 
talon viljalaarissa. Patsas on ollut yhteinen ja se on 
vaihtanut vuosittain isäntäperhettä erilaisin riitein. 
Jo vuosia ennen kirjan ilmestymistä isäni kertoi 
minulle tarinaa tästä patsaasta, joka laitettiin 
viljalaariin pystyyn. Se on 3-värinen valkea/punainen/
musta ja värit toimivat mittarina. Kun valkoinen väri 
näkyy, laarista saa ammentaa rauhassa. Punaisen värin 
näkyminen tarkoittaa nyörin kiristämistä, vielä on, 
mutta täytyy säännöstellä, (pääsiäisen paasto?). Kun 
musta väri ilmaantui näkyviin, ei viljaan saanut koskea, 
sillä se oli seuraavan satokauden siemen. 
 
Patsas vaihtoi vuotuisasti taloa ja sen liikehdintään 
kuului sekä keväinen että syksyinen kokoontuminen. 
Keväällä jaettiin siemenvilja kaikille pellollisille ja 
syksyllä vietettiin riitti, joka määritti uuden isännän 
nk. veriarvalla. Sadonkorjuu-juhla päättyi nujakointiin 
ja Pekko matkasi siihen taloon, kenestä ensimmäisenä 
vuoti verta.  
(Näiltä paikkein alkaa oma pohdintani)  
Isäntäperheen laari täytettiin kollektiivisesti 
”yli äyräiden”, sillä Pekko vaali koko yhteisön 
siemenviljaa. Näin siemenet ovat sekoittuneet 

ja mahdolliset kasvitaudit laantuneet. Samoin 
kukin kerrallaan on kantanut vastuun yhteisönsä 
elinehdosta, oman niukkuutensa uhallakin. Pidettyään 
Pekkoa talossaan, tulee hänestä pekkolainen tai kuten 
meistä, Pekonen, pikku-peko.  
Oma isoisäni kertoi hänen isoisänsä Erikin saaneen 
Pekonen-nimen. Siksi olen pyrkinyt etsimään/ 
keksimään perusteita tälle väittämälle. Ja koska 
kyseessä on ikivanha savonkarjalainen suku ja koska 
myös saagan mukaan kaikki Pekoset ovat sukua 
toisilleen, olen pohtinut mahdollisuutta tällaiseen 
”patsas-käännytykseen”. 
 
Tämän itsetutkiskelun kautta päädyin reilu vuosi 
sitten vaivaisukkojen pariin ja henkilökohtaisella 
tasolla etsinkin yhtymäkohtia yhteisön ja yksilön 
välisistä suhteista. Kysymys kuuluukin, missä 
määrin omaa historiaansa voi keksiä/ täydentää 
mieleisekseen? Tai kuten toteemi, Pekko, kuvatessaan 
yhteistä ihannetta, voi sulauttaa itseensä uuden 
talollisen/ pellollisen, jolla ei vielä ole, mistä ottaa. 
Ryhmä luo paineen onnistua, mutta samalla myös 
tekee onnistumisen mahdolliseksi. Ja missä vaiheessa 
kytkeydymme traditioon muuttuen osaksi sitä? 

22.4.2015 Kaarina
Vanhuus-osa tulee lähimmäs omia tutkimuksiani. 
Missä vaiheessa iäkäs ihminen lakkaa olemasta 
elävien yhteisön jäsen ja muuttuu ulkopuoliseksi, 
vieraaksi ja toiseksi? Jo eläessään, kun kukaan ei 
tarvitse häntä enää, vai vasta kuoleman jälkeen, kun 
muisto alkaa himmetä elävien mielissä? Kyseessä 
lienee vähittäinen prosessi. Munanmuotoisuus 
viitteenä uuteen alkuun herättää ajatuksia. Aiemmin 
kuolema tosiaan miellettiin välttämättömäksi uuden 
elämän synnyssä, ja kuolema ja hedelmällisyys 
kuuluivat yhteen. Kuoleva yksilö oli resurssi, joka 
otettiin uuteen käyttöön uudessa muodossa. Siperian 
kansoilla sielu siirtyi suvun sieluvarastoon, josta 
myös syntyvät lapset saivat omansa. Mutta kuinka 
on nyt? Alkaako mitään uutta, kun iäkäs ihminen 
kuolee? (Kiinnostaako eläviä hänen mahdollinen 
kuolemanjälkeinen elämänsä?) Vai täyttyykö sykli 
siinä, että hän muuttuu viime vaiheessa avuttomaksi 



ja autettavaksi, pienen vauvan kaltaiseksi? Mietin 
joskus, onko itse kuolema loppujen lopuksi mikään 
tabu lainkaan; kärsimys, heikkous ja avuttomuus 
ennemminkin ovat. 
 
Pekko-kertomus oli valtavan hieno! Myös pohdintasi 
ja tulkintasi siitä olivat hienoja. Tosiaan, tällaisessa 
yhteisessä rituaalissa, jos niin päätetään, voitaisiin 
integroida yhteisöön myös siihen aiemmin 
kuulumattomia jäseniä. Siinä suhteessa tämä Pekko-
traditio niveltyy omaan työhösi. Ja kyllä, ihmiset 
voivat, sekä yhteisöinä että yksilöinä, täydennellä 
ja peukaloida omaa historiaansa mielin määrin. Sitä 
tapahtuu sekä virallisella tasolla (Venäjä muutti taas 
mieltään siitä, kuka ampui Mainilan laukaukset...), 
pienissä yhteisöissä että yksityisesti. Ihminen kertoo 
itselleen sellaista menneisyyttä, jonka kanssa hänen 
on mukava elää. Hän myös kertoo menneisyyden 
tapahtumista itsensä kannalta merkityksellisiä 
versioita. Kollegani ovat tutkineet sukujen, 
yksilöiden ja yhteisöjen välittämää muistitietoa ja 
todenneet, että muistelu on usein kollektiivinen, 
merkityksiä ja identiteettiä rakentava prosessi. Oma 
menneisyys ja oma perinne on sellaista, millaisena 
sen haluaa nähdä ja säilyttää. Itse puolestani olen 
tarkastellut myyttisiä historiakertomuksia, joissa 
ihmiset kohtaavat ennen muinoin asuneita jättiläisiä. 
Pointtina ei ole se, oliko jättiläisiä olemassa, vaan 
se, millaisia paheita tai asenteita sittemmin ihmisten 
tieltä väistyneet jättiläiset laitetaan kertomuksissa 
edustamaan. Samalla rakennetaan omasta yhteisöstä 
ihanteellista kuvaa. Ihminen voi myös päättää itse, 
millaiseen traditioon kiinnittyy. Tutkijat ovat joskus 
tarkastelleet perinteinä sellaisia tapoja ja uskomuksia, 
joiden olemassaoloa käyttäjät itse eivät varsinaisesti 
tiedosta. Kulttuuriperinnöllä kuitenkin on tarkoitettu 
yhteisöjen tietoisesti kulttuuriperinnön asemaan 
nostamia traditioita tai monumentteja. Ne ovat sitä 
historiaa, joka nostetaan ihanteeksi. Vaivaisukkojen 
tutkiminen ja kirjan julkaiseminen niistä on ollut 
vaivaisukkojen tietoista nostamista yhteiseksi 
kulttuuriperinnöksi. Vastaavasti tekeillä oleva työsi 
voidaan nähdä taiteellisena kulttuuriperintötyönä, 
jossa sekä yleisempää suomalaista kulttuuria 

edustaville vaivaisukoille että suvun omalle vanhalle 
Pekko-käytännölle annetaan uusia, nykypäivänä 
relevantteja muotoja ja merkityksiä. 

14.5.2015 Matti
Vastauksesi perinteen muovattavuudesta oli 
tyhjentävä. Vaikka täytyy tunnustaa, että välillä 
naurattaa, kun lähtee oikein kunnon satusetä-
vaihde käyntiin. Pekko- tarina kuitenkin paranee 
kerta kerran jälkeen. Ja nyt annettavien patsaiden 
pienoismallien myötä myös esineellistyy. Se, mikä 
minua vielä askarruttaa on traditio vs. moderni- 
ajattelu. onko kyseessä selkeä historiallinen hetki/ 
tapahtuma, jolloin nk. puhuttu perimätieto on 
syrjäytynyt teollistumisen myötä? Ja tarkoitan 
nimenomaan insinöörivetoista, analyyttis-
matemaattiseen ajatteluun perustuvaa laaja-alaista 
toimintaa. Akateeminen maailma on tietenkin pitkä 
juonne, johon kytkeytyy jatkuvasti ”uutta vanhaa” 
ja vaikkapa ilosoian keinoin pyritään luomaan 
holistista ihmiskäsitystä ajastamme. Web-aikakaudella 
sietämättömän vaikeaa.  
Meidän muotoilun laitoksella eräinä keskeisinä 
designin määreinä pidetään innovaatiota sekä 
uutuusarvoa. Innovaatio on kahden toisilleen vielä 
vieraan eri asiayhteyden yhdistämistä ja tämän 
koalition onnistuessa syntyy uutuus. Tämänkaltainen 
ajatus on laitoksen perinne, mutta silti ikäänkuin 
puskee ajattelua kohti uutta. Mainitsitkin jo aiemmin 
postmodernismin. Miten itse koet tulevat ajat? Ja 
onko tulevaisuus aina eräänlainen kuoleman kaltainen 
mysteeri, mahdollisuus ja uusi? 

12.6.2015 Kaarina
...Sitten siihen traditioon. Kysymys on sellainen, 
josta folkloristi voisi pitää kolmen tunnin esitelmän, 
mutta koetan pysyä ruodussa. Traditio on termi, 
joka yleistyi 1800-luvulla, Euroopassa paikoin jo 
1700-luvulla modernin vastakohdaksi erottamaan 
vanhaan elämänmuotoon kiinnittynyt maalaisrahvas 
modernista, sivistyneestä, koulututetusta, 
hygieenisestä ja samalla autenttisista juuristaan 
irrotetusta kaupunkilaisesta. Romantiikan aikana 
kansa traditioineen edusti eliitille aitoutta, 

jota nostalgisoitiin omana menneisyytenä. 
Kansanperinteen katsottiin syntyvän luonnonvoiman 
tapaan itsestään. Esim. Elias Lönnrot ilmaisi 
saksalaisesta romantiikasta juontuvan ajatuksen 
niin, että aito kansanruno syntyi ”erityisettä 
tekijän huoletta”. Eliitti piti itsestään selvänä, että 
vain sivistynyt ihminen voi olla taiteellisesti luova; 
kansa sen sijaan vain toistaa esi-isiltä perittyä. Siksi 
kansanmuusikon teos on traditiota mutta eliittiä 
edustavan säveltäjän teos kantaa hänen nimeään. 
Traditiota ei pidetty uusiutuvana ja muuttuvana, 
joten se hyväksyttiin vain sellaisena kuin se oli 
ennenkin ollut - kyseisen eliitin muistin mukaan. 
Perinteen uusia, uuteen aikaan sovitettuja muotoja, 
joihin tuli mukaan vaikkapa kirjoitettu teksti tai 
turisteille esiintyminen, pidettiin epäaitoina. Saksassa 
käytettiin näistä termiä folklorismi (joka oli folkloren 
jäljittelyä kaupallisiin tai ideologisiin tarkoituksiin) ja 
Yhdysvalloissa puhuttiin fakeloresta. 
Postmodernilla on tässä yhteydessä tarkoitettu 
tilannetta, jossa taiteilijat ja tutkijat alkoivat 
tiedostaa modernin ja tarkastella sitä ikään kuin 
ulkoapäin. Tämä ajattelu yleistyi 1970-luvulta 
lähtien. Folkloristiikassa tämä merkitsi sitä, että 
tajuttiin modernissakin olevan perinnettä. Ihmisillä 
oli siis perinteitä myös kaupungeissa, mutta ne 
olivat erilaisia kuin nostalgiaa tavoittelevan eliitin 
ihannekuva. Itse asiassa eliitin omaankin kulttuuriin 
kuului perinteitä, jotka saattoi rinnastaa rahvaan 
perinteisiin. Näistä ilmiöistä on kirjoittanut 
laajasti Regina Bendix (In search of authenticity, 
1987.) Tajuttiin myös, että suuri osa sellaisista 
traditioista, jotka oli kuviteltu ikiaikaisiksi, olikin 
luotu jokseenkin tarkoitushakuisesti 1800-luvulla 
kansallisen identiteetin tueksi. (Eric Hobsbawm: 
Inventing traditions). Vaikka maailmassa on vielä 
runsaasti ihmisiä, joille perinne tai traditio merkitsee 
tuohikontteja ja kansanlauluja, nykyaikainen folkloristi 
katsoo traditioita olevan kaikkialla. Osa traditioista 
on saanut institutionaalisen aseman ja niitä 
nostetaan kulttuuriperinnön asemaan. Osaa pidetään 
esimerkiksi kevyen sisältönsä vuoksi tuskin edes 
mainitsemisen arvoisina. Perinnettä kuitenkin ovat 
myös sananmuunnokset, Pikku-Kalle-vitsit ja nykyään 
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mitä vahvimmin myös internet-meemit. Esimerkiksi 
internet-meemien välittymisessä ei ole kyse niiden 
sisällön tärkeydestä vaan huvista ja halusta kuulua 
joukkoon ja osallistua ilmiöön. 
Perinteessä on kyse siitä, että oma toiminta tai 
ilmaisu kiinnittyy yhteiseen, jaettuun ilmaisun tai 
toiminnan tapaan. Yhteisesti tunnetun kaavan käyttö 
varmistaa, että muutkin ymmärtävät tarkoituksen 
ja siihen liittyvät viittaukset oikein. Tarvittaessa 
mallia tai sisältöjä vähän uudistetaan omia tarpeita 
vastaavaksi. Ellei muutoksia voi tehdä, perinne ei 
vastaa tarpeita ja kuolee. Perinteelle onkin tyypillistä 
variaatio. 
Jos halutaan nähdä perinnekulttuuri modernia 
edeltävänä aikakautena, voidaan karkeasti todeta 
että edelliseen kuului vanhoissa keinoissa pysyttely ja 
epäluuloisuus uudistuksia kohtaan. Moderniin kuului 
ajatus uutuuksien paremmuudesta, tehokkuuden 
ja koulutuksen hyötyjen korostaminen. (Kati 
Mikkola: Tulevaisuutta vastaan.) Täsmällistä aikarajaa 
muutokselle on mahdotonta vetää. Jotkut, tosin 
harvat, katsovat muutoksen alkaneen Suomessakin 
jo 1700-luvulla, toiset sijoittavat suurimmat 
murrokset 1800-luvun loppupuolelle ja katsovat 
sen jatkuneen jopa 1960-luvulle saakka. Ajanjakso 
1860-1960 on yksi melko usein nähty luonnehdinta 
modernisaatiolle Suomessa. Tuona aikana Suomen 
väestö muuttui oppimattomasta maalaisrahvaasta 
vähintään kansakoulun käyneiksi kaupunkilaisiksi, jopa 
keskiluokaksi. 
Innovaatioiden tärkeys on moderni ilmiö: pitää olla 
uutta. Ajatus kehityksestä lupaa, että uusi on aina 
parempi kuin edellinen. Tämähän ei enää ole pitkään 
aikaan pitänyt paikkaansa. Uutuuden vaatimus on 
vain muodostunut tärkeäksi arvoksi ja perinteeksi. 
Designissä innovaation vaatimuksen ymmärtää: 
luovuus edellyttää toisin ajattelemista. Silloin 
kyse ei ole vain tradition toistamisesta vaan sen 
uudistamisesta. 
Kysymys tulevista ajoista on myös aika suuri, etenkin 
kun yö lähestyy taas kerran. Länsimaisen kulttuurin 
kehityksestä olen ymmärtänyt kuitenkin muun 
muassa seuraavaa. 
1900-luvun jälkipuolelta lähtien auktoriteettien 

asema on alkanut toden teolla rapautua 
individualismin kasvaessa. Uskonnon kentällä 
se on merkinnyt perinteisten kirkkojen 
suosion laskua samalla kun ihmiset ovat 
hakeutuneet erilaisten vaihtoehtoisten henkisten 
liikkeiden pariin. Moniin sekä henkisiin että 
taiteellisiin suuntauksiin liittyy eräänlainen 
uudelleenlumoutuminen (re-enchantment), joka 
kritisoi länsimaisen maailmankuvan ja arvojen liiallista 
teknologisoitumista. Myös tiede on menettänyt 
auktoriteettiaan. Esimerkiksi ravitsemuksessa 
omat tuntemukset ja erilaiset itseoppineet gurut 
koetaan yhä useammin tärkeämmiksi oikean tiedon 
lähteiksi. Vastaava on myös rokotukstenvastainen 
liike. Internet vahvistaa ja nopeuttaa tätä tendenssiä. 
Suuntaus ei koske pelkästään tavallisia ihmisiä, 
jotka tekevät yksilöllisiä valintoja, vaan myös 
talouselämää, joka mieluummin porskuttaa voittoja 
tehden kuin kuuntelee vaikkapa luonnontieteilijöitä 
ilmastonmuutoskysymyksissä. Länsimaiset 
yhteiskunnat fragmentoituvat. Tilanne tekee koko 
maailman otollisemmaksi erilaisille ääriliikkeille ja 
niiden välisille konlikteille. Toisaalta tilanne antaa 
mahdollisuuden myös erilaisille vaihtoehtoisille, 
inhimilliseen ajatteluun perustuville liikkeille. Sen 
vuoksi kaikki mahdolliset teot ja puheenvuorot 
inhimillisyyden, eri ryhmien välisen yhteistyön 
ja yhteisöllisen vastuun puolesta - kuten sinun 
taiteellinen työsi - ovat tärkeitä.
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