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Tiivistelmä
Maisterin opinnäytteessäni pohdin tekstiiliveistosten asemoitumista suomalaisella nykytai-
dekentällä, sekä niiden ideologisia ja poliittisia viittauksia. Tekstiiliveistokset ovat nousseet 
ajankohtaiseksi ilmiöksi 2010-luvun aikana, sillä useat nykytaiteen instituutiot ovat esitelleet 
kolmiulotteisia tekstiilimateriaalista muovailtuja taideteoksia.

Tekstiiliveistoksen käsite ei ole vakiintunut. Rajaan sen kattamaan veistoksellista työstä-
mistä läheneviä teoksia, muovailua tekstiilimateriaalista ja/tai tekstiilikäsityön työtavoin, 
esimerkiksi ompelemalla, neulomalla, virkkaamalla punomalla tai kirjomalla. Rinnastan 
tekstiiliveistokset ennemmin osaksi kuvanveiston alaa kuin tekstiilitaiteen perinnettä. Olen 
ottanut rajauksessa huomioon myös minua kiinnostavan viittauksen poliittiseen tai ideolo-
giseen.

Tutkielma on luonteeltaan laadullinen ja keskittyy viiden nykytaiteilijan, Johanna Havi-
mäen, Liisa Hietasen, Heli Ryhäsen, Tuija Teiskan ja Pauliina Turakka Purhosen työsken-
telyn ja teosten tarkasteluun. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten tekstiiliveistokset sijoit-
tuvat suomalaiselle nykytaidekentälle? 2. Minkälaisia ideologioita tekstiiliveistämiseen 
liittyy? Millä tavalla tekstiiliveistokset ovat poliittisia? Asenteita tekstiiliveistoksia kohtaan ja 
niiden sijoittumista nykytaidekentälle kartoitan mediapuheen, näyttelykritiikkien ja taiteili-
joiden ansioluetteloihin tehtyjen merkintöjen perusteella heijastaen teemahaastatteluaineis-
toon. Toinen tutkimuskysymyspari kohdistuu tekstiiliveistos-ilmiön ideologiseen taustaan ja 
politiikkojen ilmenemismuotoihin tekstiiliveistoksissa.

Politiikan taustalla vaikuttavat ideologiat ja politiikka toteuttaa niitä. Opinnäytteessä 
taiteen poliittisuutta tarkastelen aspektinäkökulmasta, jonka kannalta on mielekästä kysyä 
miten taide on poliittista. Haastatteluiden ja teosten perusteella hahmotin ideologisten 
ajatusten kokonaisuuksia, jotka julkisesti esiin tuotuina muuttuvat poliittiseksi. Tekstiiliveis-
toksiin liittyy muun muassa ekologista ajattelua, eläinten asiaa, tasa-arvoisuutta, kulutus-
yhteiskunnan suorituskeskeisyyttä ja materialismia vastustavaa ajattelua sekä normikriit-
tisyyttä. Poliittinen toimijuus näkyy teosten nimeämisessä ja siten tulkinnan ohjaamisessa 
keinona näyttää ongelmakohtia.

Tekstiiliveistokset ilmiönä kurkottavat moneen suuntaan: käsityöhön tekniikan kautta, 
muotoiluun tekstiilitaiteen kautta, erilaisiin ideologioihin teosten aiheiden kautta, nykytai-
teen sisällä vallitseviin hierarkioihin ja veistämisen menetelmien haastamiseen.

Avainsanat: tekstiiliveistos, tekstiili & taide, nykytaide, kuvanveisto, ideologiat, poliittisuus.
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Abstract
In my masters thesis I examine the position of textile sculptures in the field of Finnish 
contemporary art and their ideological and political references. As a phenomenon textile 
sculptures have become a topical phenomenon in the 2010’s. Several institutions of contem-
porary art in Finland have exhibited three-dimensional artworks made of textiles.

The concept of textile sculpture has not become established yet. I consider it to include 
sculptural working or moulding textiles as material and/or using methods such as sewing, 
knitting, stitching, twining and crocheting. Textile sculpture is juxtaposed rather to contem-
porary sculpture than to the tradition of textile art. Besides this definition I have also consi-
dered my interest in art referring to ideological or political issues.

The thesis is qualitative and focuses on the artistic work and working methods of five 
contemporary Finnish artists: Johanna Havimäki, Liisa Hietanen, Heli Ryhänen, Tuija Teiska 
and Pauliina Turakka Purhonen. My research questions are 1. How are the textile sculp-
tures positioned in the field of Finnish contemporary art? 2. What kinds of ideologies are 
related to textile sculptures? In what ways are the textile sculptures political? I study the atti-
tudes towards textile sculptures and how they are positioned in the contemporary art field 
through media narratives, exhibition critiques and the artists’ resumes and I reflect these to 
the thematic interview material I have produced. The second paired question deals with the 
ideological background and the ways of manifestation of political phenomena in the textile 
sculptures.

Ideologies affect politics and politics execute ideologies. In my research, I examine art from 
the aspect that encourages one to ask, how is art political. Through interviews and artworks I 
perceived entireties of ideologies that became political when they were expressed publically. 
There are themes such as ecological thinking, animal rights, equality, norm criticism and 
critique towards consumerist and materialist society. The political action shows in the ways 
that the artworks are named and thus how the viewer is guided to see different issues.

As a phenomenon textile sculptures reach to multiple directions: to crafts through techni-
ques, to design through textile art or textile design, to different ideologies through the themes 
of the artworks, to the hierarchies that rule in contemporary art and to sculpture by challen-
ging the methods of sculpting.

Keywords: Textile sculpture, textile & art, contemporary art, sculpture, ideology, politics.
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1 .  J O H D A N T O

Pauliina Turakka Purhonen: Sulotar ja putto (2015), yksityiskohta.
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“Mielestäni taide on lähtökohtaisesti poliittista, paitsi ideologioiden 
esittäjänä ja valintojen tuloksena, myös koska taiteilija pyrkii aina, 
katsetta ja läsnäoloa ohjaamalla vaikuttamaan yleisöönsä – jaka-
maan huomiota uudelleen” – Leena-Maija Rossi (1999,11)

2010-luvun aikana useat nykytaiteen instituutiot ovat nostaneet 
esiin kolmiulotteisia tekstiilimateriaalista muovailtuja taideteoksia, 
tekstiiliveistoksia. Keskeisimpiä esiin nostoja ovat Pauliina Turakka 
Purhosen1 Ars Fennica -ehdokkuus vuodelta 2014 ja ehdokkaita 
esittelevä näyttely Kiasmassa, Heli Ryhäsen Vuoden taiteilija 2014 
-tunnustus ja näyttely Helsingin Taidehallissa, sekä Wäinö Aaltosen 
museon kokoelmaostoja esittelevä Adidasmies ja voimanainen 
-näyttely vuonna 2014, jossa mukana olivat muun muassa Liisa 
Hietanen ja Pauliina Turakka Purhonen. Lisäksi nostan esiin Anna-
Liisa Arraksen avoimella näkemyksellä kuratoiman Kui? XI tekstiili-
taiteen triennaalin vuonna 2012 Turussa Wäinö Aaltosen museossa, 
joka kiersi vuonna 2013 vielä Oulun ja Joensuun taidemuseoissa. 
Kyseisessä tekstiilitaiteen triennaalissa olivat mukana tutkielmaan 
osallistuvista taiteilijoista Heli Ryhänen, Tuija Teiska ja Pauliina 
Turakka Purhonen. Nämä esiin nostot viestivät tekstiiliveistosten 
nousua taideinstituutioiden kiinnostuksen kohteeksi suomalai-
sessa nykytaidekentässä. Koen tärkeäksi tarttua teemaan ja osaltani 
selvittää syitä näihin nostoihin sekä mahdollisia seurauksia.

Tutkielman alussa avaan omia lähtökohtiani tekstiiliveistosten 
tutkimiseen. Jatkan määrittelemällä ja rajaamalla käyttämäni käsit-
teen tekstiiliveistos. Otan tarkasteluun myös tekstiiliveistoksiin liit-
tyvät tämän tutkielman kannalta keskeiset käsitteet. Käyn läpi opin-
näytteeni menetelmälliset vaiheet ja ajatukset. Jäsennän tutkielman 
ongelmanasettelua, tutkimusstrategiaa, aineistonkeruutapaa ja 
analysointimekanismeja. Toisessa luvussa esittelen tutkielmaani 
haastatteluillaan osallistuneet taiteilijat ja syitä, miksi juuri heidät on 
valittu osaksi opinnäytettä. Jokainen taiteilija ja heidän taiteellinen 
työnsä esitellään kuvien kera. Luvussa avataan lyhyesti taiteilijoiden 
työprosesseja, tekniikkaa ja motiiveja tehdä veistoksia tekstiilillä.

Kolmannessa luvussa perehdyn tekstiiliveistosten moninaisiin 

1 Jatkossa tulen mainitsemaan Pauliina Turakka Purhosen vielä useaan kertaan ja kiinnitän 
huomion heti alkuun sukunimen kirjoitusasuun, joka suomen kielessä epätyypilliseen tapaan on 
oikein kirjoitettuna erikseen ilman yhdysmerkkiä.
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konteksteihin. Hahmottelen tekstiilin ja taiteen historiallisia yhtymä-
kohtia länsimaisen taidehistorian näkökulmasta. Avaan valitsemieni 
taiteilijoiden teoksiin liittyviä historiallisia konteksteja Suomessa: 
tekstiilitaiteen taustaa, kuvanveiston perinnettä ja poliittista taidetta. 
Suomalaista nykytaidekenttää ja taiteilijan arvostuksen mittareita 
tarkastelemalla pureudun kysymykseen tekstiiliveistosten asemoitu-
misesta nykytaiteessa. Jatkan aihetta perehtymällä tekstiiliveistosten 
tilaan myös kansainvälisellä tasolla. Lopuksi avaan lyhyesti näkö-
kulmia tekstiilimateriaalisen taiteen suhteesta sukupuoleen.

Neljännessä luvussa tutkitaan Havimäen, Hietasen, Ryhäsen, 
Teiskan ja Turakka Purhosen lähtökohtia tehdä veistoksia tekstii-
listä. Luvussa pureudutaan ideologioihin ja poliittisiin näkökulmiin 
taiteilijoiden perspektiivistä peilaten mediakirjoituksiin. Avaan 
poliittisen suhdetta taiteeseen yleensä ja sitä kautta myös teks-
tiiliveistoksiin. Kokoan vielä yhteen tekstiiliveistosten viestejä ja 
sanomia ja etsin vastauksia miten tai millä tasoilla tekstiiliveistokset 
ovat poliittisia. Viimeinen luku kokoaa yhteen tutkielman tuloksia. 
Miten olen vastannut tutkimuskysymyksiini ja mitä muuta tuli esiin. 
Hahmottelen vielä miten aiheen tutkimista voisi syventää nykyisen 
tietämykseni valossa, sekä minkälaisia jatkokysymyksiä voisi esittää.

Opinnäytteen avainsanoja ovat tekstiiliveistos, tekstiili & taide, 
nykytaide, kuvanveisto, ideologiat ja poliittisuus. Opinnäytteeni 
ottaa osaa muun muassa taidekasvatuksen, taidehistorian, muotoilun 
ja käsityötieteen diskursseihin. Käytän avukseni näkökulmia nyky-
taiteen-, tekstiilitaiteen- ja kuvanveiston, sekä taiteen poliittisuuden 
tutkimuksesta. Poikkitieteellisyyden tutkielmassani toivon kurit-
toman jakomielisyyden sijaan tuottavan avarakatseista ja moninäkö-
kulmaista taidekasvatusta.



12

1 . 1  TA U S TA
Ensimmäisen kerran alkaessani pohtia maisterin opinnäytteen 
aihetta keväällä 2013, pyörittelin mielessäni ajatusta, että opinnäyte 
voisi liittyä silloin vielä tulevaan sivuaineeseen käsityötieteessä tai 
mahdollisuuteen tehdä korkeakouluharjoittelu jossain nykytaiteen 
instituutiossa galleriassa tai museossa. Aloitin sivuaineopinnot 
syksyllä 2013 ja samana syksynä aloitin osa-aikaisen korkeakoulu-
harjoittelun Suomen Kuvanveistäjäliitolla ja sen galleriassa Galleria 
Sculptorissa Helsingissä. Palasin ideoimaan opinnäytteen aiheva-
lintaa toistuvasti, kunnes talvella 2014 toteutuneen korkeakoulu-
harjoittelun ja käsityötieteen opintojen edetessä palaset loksahtivat 
paikoilleen. Samoihin aikoihin kuvataidesäätiö Ars Fennica nosti 
Pauliina Turakka Purhosen ehdokkaaksi Ars Fennica -palkinnolle ja 
Helsingin Taidehallissa oli esillä vuoden taiteilija 2014 Heli Ryhäsen 
näyttely.

Aiheen etsinnän kannalta käänteentekevässä oivalluksen hetkessä 
olennaista osaa näytteli kuitenkin Kaisaleena Halisen veistos Reliikki 
(2011), puun kantoa esittävä teos, joka on päällystetty muotoon 
ommellulla vanhahtavan tyylisellä kukallisella verhoilukankaalla. 
Kyseinen veistos oli osa Galleria Sculptorin pienveistos -myyn-
tikokoelmaa. Olin ideoinut jälleen opinnäytteelle aihetta ja jäin 
katsomaan myyntikokoelmaa kun huomioni kiinnittyi erityisesti 
Halisen veistokseen. Koin oivaltamisen riemun: tekstiiliveistokset! 
Olin vihdoin löytänyt aiheen, johon tiivistyi keväällä 2013 alkanut 
ajatustyö sivuaineen ja korkeakouluharjoittelun kytkemisestä opin-
näytetyöhöni.

Idean innostamana aloin jäljittää lisää tekstiiliveistoksia tehneitä 
taiteilijoita, keskittyen pääasiassa suomalaisiin taiteilijoihin. Jatkaes-
sani etsintöjäni, vähitellen myös tekstiiliveistoksen käsitteen rajaus 
omassa työssäni alkoi saada hahmon. Rajaus selkiytyi sitä mukaa, 
kun valikoin ja hylkäsin taiteilijoita oman kiinnostukseni pohjalta 
ja perustelin itselleni valintojani. Pohdin tekstiiliveistoksen rajausta 
selatessani kuvia tekstiilisistä taideteoksista hylätessäni monia. Teks-
tiilisiä taideteoksia Suomen tasolla ja kansainvälisesti käsittelevät 
katalogimaiset teokset2 auttoivat hahmottamaan tekstiilimateriaa-
lisen taiteen monimuotoisuutta.

Hylkäsin teokset, jotka ovat taidevaatteita eli päälle puettavia 
taideteoksia. Hylkäsin ripustetut tai roikkuvat kankaat, joissa 
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kolmiulotteinen muoto rakentui ripustuksessa. En myöskään 
valinnut reliefimäisiä neulottuja pintoja. Rajaan tutkielmani ulko-
puolelle tekstiilikuidusta tai tekstiilimateriaalista tuoteut kaksiulot-
teiset taideteokset, -installaatiot, -tilataideteokset ja -kollaasit, sekä 
taideteollisuuden ja sitä lähenevät teokset, kuten sisustus- ja taide-
tekstiilit. Opinnäytteessä tekstiiliveistoksiksi hyväksymiäni teoksia 
yhdistää tekstiilistä muovailtujen teosten muodossaan pysyminen 
pääasiassa omillaan. Tutkielmaan olen valikoinut veistoksellista 
työstämistä läheneviä teoksia, muovailua tekstiilitekniikoin ja teks-
tiilimateriaalista. Olen ottanut rajauksessa huomioon myös minua 
kiinnostavan viittauksen poliittiseen tai ideologiseen tausta-ajatte-
luun.

Opinnäytteessä selvitän tekstiiliveistosten asemaa suomalaisessa 
nykytaidekontekstissa. Tekstiiliveistosten poliittisuuden tutkimi-
selle lähtökohtana toimi minua erityisesti kiinnostaneita taiteilijoita 
yhdistävä poliittisen läsnäolo teoksissa.3 Tunnistin viittauksia ajatuk-
siin sukupuolesta, ekologisuudesta, ympäristöstä ja yhteiskunnan 
tilasta teoksissa nimien, aiheiden ja taiteilijapuheenvuorojen (artist 
statement) perusteella. Opinnäytteeseen osallistuivat haastatteluil-
laan ja teoskuvillaan viisi keskeistä, erityyppisiä tekstiiliveistoksia 
tekevää taiteilijaa: Johanna Havimäki kierrätysnahkaisine eläinhah-
moineen, Liisa Hietanen virkattuine ja neulottuine arkiaiheineen, 
Heli Ryhänen ommeltuine tekonahkaisine ja kankaisine ihmishah-
moineen, Tuija Teiska sormivirkattuine ja punottuine veistosryhmi-
neen sekä Pauliina Turakka Purhonen kristinuskon kuvastoa lainaa-
vine kirjottuine ja ommeltuine kangasveistoksineen.4

2 Katalogimaiset kokonaisuudet, joita olen käyttänyt tekstiiliveistoksen rajausta hahmotellessani 
ovat: Knitting art. 150 innovative works from 18 contemporary artists (Searle 2008), Contemporary 
textiles: the fabric of fine art (Monem 2008) ja Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n seitsemännen (Tekstiili-
taiteilijat TEXO ry 2006), kahdeksannen (Paula Susitaival 2009) ja yhdeksännen (Jonni Roos 2012) 
tekstiilitaiteen triennaalien näyttelyjulkaisut.
3 Varsinaiset tutkimuskysymykset esittelen menetelmä-osiossa alaluvussa 1.3 Tiedon rakentami-
sesta opinnäytteessä.
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Myös käsityö voidaan nähdä tässä hetkessä politisoituneena 
(katso esimerkiksi Craftivist Collective5 ja Vaatevallankumous6). 
Kansainvälisen nykytaiteen kontekstissa tekstiilillä materiaalina ja 
työtapana on usein poliittinen ulottuvuus (katso esimerkiksi Yinka 
Shonibaren, Do Ho Suhn ja Wang Jin teokset7). Tekstiilikäsityön 
poliittisuus nykytaiteen kontekstissa liittyy feminismiin, sillä tekstii-
likäsityöt ovat läpi historian nähty naisten kotitöinä ja Leena Lukka-
risen mukaan siten vähempiarvoisena suhteessa miehisiin teknisiin 
käsitöihin. Tekstiilitaiteen diskurssissa on spekuloitu tekstiilitaiteen 
epämääräistä asemaa taiteen kentällä juuri naisten taiteen ja naisten 
kotitöiden näkökulmasta. (Lukkarinen 2008, 24, 50–51.) Kuitenkin 
käsityötieteen diskurssissa nousee toistuvasti esiin käsityön merkitys 

4 Muita kolmiulotteista tekstiilipohjaista taidetta säännöllisesti tai satunnaisesti tehneitä suoma-
laisia taiteilijoita ovat muun muassa: Anna-Maija Arras, Maiju Ahlgrén, Henri Ahti, Niran Baibulat, 
Pia Bergman, Synnöve Dickhoff, Aino Favén, Kaisaleena Halinen, Agneta Hobin, Maria Huhmar-
niemi, Teija ja Pekka Isorättyä, Tenka Issakainen, Raija Jokinen, Ulla Jokisalo, Pekka Jylhä, Kaarina 
Kaikkonen, Johanna Kiivaskoski, Kaija Kiuru, Inka Kivalo, Kaisu Koivisto, Anne Kyyrö Quinn, 
Sirkka Könönen, Marita Lappalainen, Outi Martikainen, Tiia Matikainen, Maarit Myllynen, Pia 
Männikkö, Nithkul Nimkulrat, Nina Nisonen, Kaija Papu, Outi Pieski, Ulla Pohjola, Pia Saksela, 
Susanna Sallinen, Kimmo Schroderus, Pia Staff, Tarmo Thornström, Eero Tiittula, Heidi Tikka, 
Oona Tikkaoja, Annaliisa Troberg, Heli Tuori-Luutonen, Virpi Vesanen-Laukkanen ja Jaana 
Väisänen. Lista perustuu pääasiassa tekstiilitriennaalien näyttelyjulkaisuihin, mutta myös opin-
näytettä tehdessä vastaan tulleisiin nimiin. Lista ei ole kaiken kattava, vaan pikemmin avaa omaa 
käsitystäni kentästä.
5 Sarah Corbettin luotsaama Craftivist Collective on hyvä esimerkki käsityön ja poliittisen yhdistä-
misestä. Sana craftivism koostuu sanoista craft (käsityö) ja activism (aktivismi) ja pyrkii tuomaan 
esiin yhteiskunnalliseen keskusteluun näkökulmia globaaleista sosiaalisista ja ympäristön hyvin-
vointiin liittyvistä ongelmista julkisille paikoille sijoitettujen käsityöteosten kautta. Käsitteen 
Corbett on lainannut Betsy Greeriltä, joka kuvaa craftivismiä elämänkatsomuksena, jossa mieli-
piteen kertominen luovuuden kautta, vahvistaa ääntä ja syventää myötätuntoa. (Corbett 2013, 3).
6 Vaatevallankumousyhteisö ottaa globaalisti kantaa vaateteollisuuden sosiaalisiin ja ympäristölli-
siin ongelmiin (Fashion Revolution verkkolähde).
7 Näihin kansainvälisiin nimiin sekä käsityön, tekstiilin ja taiteen poliittisuuteen palaan luvussa 3. 
Kontekstit, sekä tekstiiliveistosten kansainvälistä kenttää verratessani suomalaiseen kenttään alalu-
vussa 3.3 Tekstiilipohjaisen taiteen sukupuolittuneisuudesta.
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luovalle ajattelulle sekä hyvinvoinnille8. Toisaalta tekstiilitaiteen ja 
käsityötieteen diskursseissa käsityö nähdään vastapainona länsi-
maisen elämismaailman, myös nykytaiteen, digitalisoitumiselle 
pyrkien nostamaan käsityön arvostusta (Markus Bründerlin 2013, 8; 
Anna-Marja Ihatsu 2006, 27).

Nykytaide on luonteeltaan kantaaottavaa, osallistuvaa ja kriittistä. 
Saattaessaan arkea toisenlaiseen ulottuvuuteen, se on näkökulman 
ottamista ja rajausten tekemistä kuten taiteen tutkimus on (Leevi 
Haapala 2006). Taide on myös luonteeltaan keskustelevaa, sillä aina 
kun taide on nähtävillä, osallistuu se katsojan kanssa vuorovaikutuk-
seen. Nykytaide taas keskustelee tavalla tai toisella siitä hetkestä ja 
ympäristöstä, jossa se on esillä ja jossa se on luotu.

TAIDEKASVATUKSESTA JA TEOREETTISESTA TAUSTASTA

Kuvataidekasvatuksen kannalta tekstiiliveistosten tutkiminen on 
kiinnostava aihe esimerkiksi siksi, että monella kuvataiteen aineen-
opettajalla on myös tekstiilikäsityön aineenopettajan pätevyys ja 
toisin päin9. Kuvataidetta ja tekstiilityötä voidaan pitää toisiaan tuke-
vana aineyhdistelmänä, jolloin niitä yhdistävä tutkielma palvelee 
molempia oppiaineita. Tekstiiliveistosten tutkiminen ja ymmär-
täminen tukee molempia oppiaineita erityisesti monilukutaidon 
käsitteen valossa, joka nousee esiin myös uusissa Opetushallituksen 
perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksissa10 (Outi Kallionpää 
2014). Minna-Riitta Luukka (2013) määrittelee monilukutaitoa: 

8 Keskeisessä käsityötiedettä tieteenalana esittelevässä teoksessa – Tekstejä ja kangastuksia. 
Puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta – otetaan esiin näkökulma käsityöstä luovuuden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä esimerkiksi Ihatsun (2006) artikkelissa Käsityö – uusiutuva luonnonvara. 
9 Koska kuvataide ja tekstiilikäsityö kuuluvat molemmat taide- ja taitoaineisiin, ovat ne jo sinällään 
toisiaan tukevia ja jossain määrin toistensa kaltaisia oppiaineita. Tilastotietoa minulla ei väitteeni 
tueksi ole, mutta itse molempia opiskelleena olen kiinnittänyt huomiota, miten monella kanssaopis-
kelijalla oli kyseinen aineyhdistelmä. Erityisesti käsityötieteen opiskelijoista monella oli kuvataide 
vähintään lyhyenä sivuaineena eli perusopinnot 25 opintopistettä ja usealla tavoitteena aineenopet-
tajan pätevyyteen tähtäävä pitkä sivuaine eli perus- ja aineopinnot yhteensä 60 opintopistettä.
10 Opetushallituksen opetussuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2014 ja tulee käytäntöön vuonna 
2016 uuden opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa (Opetushallitus verkkolähde).
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“Lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna monilukutaidolla tarkoite-
taan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa, taitoa toimia 
tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa ja erilaisia tehtäviä varten. Se 
on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri 
muodoissa ja erilaisten välineiden avulla.”

Itse ymmärrän tekstin käsitteen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvaksi 
eli myös kolmiulotteiseksi kuvaksi, veistokseksi. Tekstiiliveistokset 
ovat monimediaista taidetta, joka tuo nykytaiteen toimintatapojen 
kirjoon käsityöllistä toimintaa. Valitsemani taiteilijat liittävät myös 
teoksensa osaksi taidehistoriaa, taideteoriaa ja/tai yhteiskunnallista 
keskustelua. Juuri tällaisen monimediaisen taiteenalueen ymmär-
täminen tukee monilukutaidon ideaa. Mielestäni kuvataiteen tutki-
minen on myös itsessään tarkoituksenmukaista niin taidekasva-
tukselle kuin muille taiteentutkimuksen aloille. On tärkeää tutkia 
taidetta, jotta sillä ja siihen voi kasvattaa (vertaa Juha Varto 2011b, 
78).

Tutkielmani antaa yleiskuvaa tekstiiliveistoksista, sillä aiheesta 
on saatavilla vielä varsin vähän yksityiskohtaista tutkimustietoa. 
Myös tekstiilimenetelmien ja tekstiilimateriaalin käyttöä taiteessa 
on tutkittu rajallisesti ja käyttämäni kirjallisuus nojaa pitkälti näyt-
telyjulkaisujen ja taiteilijakatalogien varaan. Yleiskuvalla perustelen 
myös opinnäytteeni jakoa kahteen osaan: tekstiiliveistosten paik-
kaan nykytaidekentällä11 ja tekstiiliveistosten tekemisen lähtökoh-
tiin, ideologisuuteen ja poliittisuuteen. Molemmista voisi tehdä 
omat tutkielmansa jo yksinään, mutta tutkimuksellisen tiedon puut-
teen takia koen tärkeäksi avata niin tekstiiliveistoksien konteksteja ja 
sijoittumista suomalaisella nykytaidekentällä kuin minua erityisesti 
kiinnostavaa poliittisuuden näkökulmaa.

Suomalaisista tekstiiliveistoksista löytyy vain vähän kirjallisuutta, 
lähinnä vain jo mainitsemiani näyttelyjulkaisuja12. Myös nykyteks-

11 Kenttä on käsitteenä jännitteisempi ja politisoivampi painottaen “taidetoimijoiden keskinäistä 
kamppailua kulttuurisen pääoman asein” kuin taidemaailma, joka ennemmin viittaa taideyhteisön 
taiteen määrittelyvaltaan (Rossi 1999, 9).
12 Esimerkiksi Tekstiilitaiteilijat TEXO ry, tekstiilitriennaalien näyttelyjulkaisut, Tekstiilitaiteilijat 
TEXO (2006), Susitaival (2009) ja Roos (2012), sekä Pauliina Turakka Purhosen Pistoja ja vetoja 
(2011).
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tiilitaide on vähäisesti edustettuna suomalaisessa tutkimuksessa 
(esimerkiksi Lukkarinen 2008). Käsityötä suomalaisessa nykytai-
teessa ovat lähiaikoina tutkineet Maria Vähäsarja (2012) mais-
terin opinnäytteessään ja Kati Ruotsalainen (2015) pro gradussa13. 
Meneillään on myös Minna Haverin tutkimus Pehmeää taidetta 
– käsityötekniikat taideilmaisussa (Reseda verkkolähde). Myös 
kansainvälisesti tekstiiliveistoksista on saatavilla enimmäkseen näyt-
telyjulkaisuja14 sekä nykytekstiilitaidetta (fiber art) ja taiteilijoita 
esitteleviä katalogimaisia kokonaisuuksia15, joissa esiin tulee myös 
kolmiulotteisia teoksia. Edellä mainittujen ohella käyttämäni lähde-
kirjallisuus koostuu aihetta eri näkökulmista koskettavasta kirjal-
lisuudesta: kuvataiteen, tekstiilitaiteen, kuvanveiston, poliittisen 
taiteen teoksista tai näihin liittyvistä artikkeleista.

Avatessaan näkökulmia uuden tutkimusalan jäsentymisestä Varto 
(2001, 140) kysyy: “Minkälainen ongelmien ja tutkimusaiheiden 
yhtenäisyys kuuluu taidekasvatustieteeseen?” Tämä kysymys avaa 
opinnäytteeni teon aikana ajoittain esiin tulleen epäilykseni siitä, 
miten valitsemani aihe sopii taidekasvatustieteen yhtenäisyyteen 
ja mitä ylipäätään on taidekasvatuksen tiede. Aiheeni, tekstiiliveis-
tokset suomalaisella nykytaidekentällä voisi olla yhtä hyvin taide-
historian tutkimusaihe ja käyttämäni fragmentaarinen tutkimuksel-
linen kirjallisuusaineisto leimautuu16 melko vahvasti taidehistorian 

13 Lisäksi aihettani sivuavia opinnäytteitä ovat muun muassa kuvataidekasvatukselta Takala (2008) 
ja Mattelmäki (2010). Kuvataiteelta Korin (2014) ja taideteolliselta muotoilulta Kulju (2010). Taide-
historiasta Väisänen (2005) ja Peltola (2010). Tähän listaukseen valitsin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tehtyjä opinnäytteitä ja pro graduja Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulusta (ja sen edeltäjistä) sekä Helsingin yliopistosta. Tarkempaa koko maan yliopistojen 
maisterin opinnäytteitä ja pro graduja kattavaa listausta en koe olennaiseksi tämän opinnäytteen 
kannalta. Koska en käytä näitä aineistona, riittää minulle tämän laajuinen kartoitus, siitä mitä muut 
ovat tehneet vastaavan tasoisessa ja laajuisessa tutkielmassa. Lisäksi valitsin vain ne arkistot, joihin 
minulla on esteetön pääsy lukemaan kyseisiä tutkielmia.
14 Esimerkiksi david Revere McFadden (2008) ja Bründerlin (2013).
15 Nadine Monem (2008) ja Karen Searle (2008).
16 Leimautuminen liittyy identiteetin etsimiseen tieteenalana viitaten siihen, mihin uuden tieteen-
alan käytäntö turvautuu kun määritellään käsitteitä, artikuloidaan ilmiöitä tai toivotaan teoreettista 
tukea käytännön ratkaisuille. Tärkeää on myös tarkastella kuka leimautuu. Näin ollen voisin sanoa 
olevani taidehistoriallisesti orientoitunut tai jopa leimautunut. (Varto 2001, 148.)
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perinteeseen. Pohdin mikä siis erottaa opinnäytteeni nimenomaan 
taidekasvatuksen oppialaan kuuluvaksi.

Varto kirjoittaa, että on tutkimusalueita, jotka osittain näyttävät 
peittävän jo sen alueen, jonka taidekasvatus mieltää omakseen. Hän 
jatkaa, että taidekasvatuksen toimijat tunnistavat itse eron taidekas-
vatuksen ja kasvatuksen tai taiteen tutkimisen välillä, mutta ero tulisi 
hahmotella, niin että ulkopuolisetkin voivat sen tunnistaa. (Varto 
2001, 142.) Silti minulle taidekasvattajana ei ole erityisen selvää 
missä rajat muun muassa kasvatustieteen ja taidehistorian rajapin-
noilla toimivassa taidekasvatuksessa kulkevat. Tieteellisessä perin-
teessä taiteen ja kasvatuksen lähentyminen on ongelmallista niiden 
pätevyysalueiden lomittuessa häiriten kummankin identiteettiä, 
toisaalta lähentyminen myös osoittaa molempien toimintatapojen 
alkavan olla käypiä toisissaan (Varto 2011a, 28).

Oma paikantumiseni taidekasvattajana taiteen ja kasvatuksen 
välissä kallistuu enemmän taiteen kuin kasvatuksen suuntaan. 
Paikantumisessani tai sen puutteessa hankalammin tunnistettavaa 
on asemani taiteeseen painottuvan taidekasvatuksen ja taidehisto-
rian välillä. Tämä voi johtua myös taustastani taidehistorian opis-
kelijana ennen taidekasvatuksen opintoja. Vaikka taidekasvatuksen 
opinnot määrällisesti ja laajuudeltaan jyräävät heiveröisen identi-
teettini taidehistorioitsijana, ei identiteettini taiteen tutkijana ole 
hävinnyt vaan ennemmin vahvistunut taidekasvatuksen opintojen 
aikana. Toisaalta Varton (2001, 143) mukaan on melko varmaa, että 
tunnistamista helpottava herkkä kohta on löydettävissä. Ehkä siis 
tuo ero ja tunnistaminen yhä, nyt viidentoista vuoden jälkeen maini-
tusta Varton kirjoituksesta, hakee muotoaan ja häilyvä käsitykseni 
itsestäni taiteen tutkijana on hyväksyttävää.

Siitä huolimatta, että taidekasvatuksen tutkimisessa olen taide-
historiallisesti orientoitunut, perustelen paikkaani taidekasvattajana 
opinnäytteessä ensinnäkin taidekasvattajan koulutuksellani. Minua 
on kasvatettu ja ohjattu kahdeksan vuotta taidekasvatuksen perinteen 
osaksi ja tuosta kasvattamisesta on vähintäänkin jäänyt asenne: kriit-
tinen, yhteiskuntatietoinen, taiteen menetelmiä soveltava ajattelu ja 
kasvattajuus17. Taidekasvattajuuteni ja taidekasvatuksen perinne on 

17 Varto (2011b, 68) puhuu taidekasvatukselle asetetuista tehtävistä, joissa korostuu muun muassa 
taidekasvatuksen rooli oikeudenmukaisemman maailman rakentamisessa ja kansalaisyhteiskuntaa 
puolustavana oppiaineena.
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ohjannut myös kysymyksen asetteluita ja näkökulmiani tutkielman 
aiheeseen. Avatessa suomalaisen taidekasvatuksen teoreettisia lähtö-
kohtia, Varto vertaa suomalaista taidekasvatusta muihin pohjois-
maihin. Käy ilmi, että juuri nykytaiteella on erityinen paikka suoma-
laisessa taidekasvatuksen perinteessä verrattuna Tanskan visuaalisen 
kulttuurin ja Ruotsin kuvan korostamiseen. (Varto 2011b, 65–66.) 
Nykytaiteen ja sen merkityksen korostuminen suomalaisessa kuva-
taidekasvatuksessa perustelee hyvin myös omaa kiinnostustani 
nykytaiteen yksittäisen ilmiön tutkimiseen. Näin ollen voidaan 
nähdä nykytaiteen ilmiön, tekstiiliveistosten tutkimisen olevan 
taidekasvatukselle mielekäs aihe, vaikka ilmeisintä taidekasvatusta 
se ei olekaan.

Tutkielmani olen pyrkinyt kirjoittamaan mahdollisimman saavu-
tettavaksi myös taiteen tai taidekasvatuksen diskursseja tuntemat-
tomalle. Koen, että moneen suuntaan tai tieteenalaan kurottava 
opinnäytteeni on tärkeää olla mielekästä ja ymmärrettävää luettavaa 
kaikille siitä kiinnostuville. Tyyliäni voisi tässä mielessä kutsua jopa 
popularisoivaksi, mitä en näe negatiivisena asiana. Jos kirjoittaja voi 
tarjota lukijalle kyydin hissillä sen sijaan, että lukija joutuu kiipeä-
mään raskaita portaita loppuun päästäkseen, niin miksi kirjoittaja ei 
tarjoaisi helpotusta.
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1 . 2  T E K S T I I L I V E I S TO S
Tekstiiliveistos-käsitteen selventäminen on olennaista, sillä käsite 
ei ole vakiintunut ja sen esiintyminen tieteellisissä kirjoituksissa on 
vielä melko harvinaista. Hahmottelen mitä tarkoitan tekstiiliveis-
toksen käsitteellä, mitä se pitää sisällään ja mitä rinnakkaisia käsit-
teitä on tarjolla.18 Yhtenä taiteilijahaastatteluiden19 tarkentavana 
kysymyksenä oli: Mitä ajattelet termistä tekstiiliveistos? Halusin 
saada käsityksen siitä miten haastattelemani taiteilijat vastaanottavat 
käyttämäni käsitteen. Käsitteeseen liittyy viittaus tekstiilitaiteilijuu-
teen tekstiili-sanan takia, vaikka en luokittelisi valitsemiani taiteili-
joita tekstiilitaiteilijoiksi. Käsite on hankala tästä syystä.

Rinnakkaisia käsitteitä esiintyy Pauliina Turakka Purhosen 
yhteydessä. Hän itse nimittää teoksiaan kangasveistoksiksi20. Käsite 
toimii Turakka Purhoselle, muttei sovi muille valikoimilleni taiteili-
joille. Nukeista puhuminen tuntuu alentuvalta ja pehmeistä patsaista 
taas vanhahtavalta. Pehmeä veistos voisi olla englanninkielisen 
vastineensa (soft sculpture) tavoin mikä tahansa pehmeästä mate-
riaalista tehty kolmiulotteinen teos, mukaan lukien esimerkiksi 
ilmalla täytetyt kumiveistokset. Käsite voisi olla toimiva yläkäsite 
englanninkielisen vastineensa tavoin myös kolmiulotteisille tekstiili-
taiteeksi miellettäville teoksille.

Toisaalta pohdin käsitteiden soft sculpture ja fiber art (verratta-
vissa nykytekstiilitaiteen-käsitteeseen) suhdetta toisiinsa nähden: 
Onko fiber art käsitteen soft sculpure alla vai rinnalla?21 Kumpikaan 
näistä ei silti mielestäni spesifisti kerro siitä alalajista, tekstiilimate-
riaaleista tai tekstiiilikäsityöllisin keinoin muovailluista kolmiulot-
teisista taideteoksista, joita tutkin. Siksi minua puhuttelevin käsite 

18 Juha-Heikki Tihinen käyttää käsitteitä kangasveistos, pehmeä patsas ja tekstiiliveistos kuvailles-
saan teoksia Pauliina Turakka Purhosen näyttelystä Amos Anderssonin näyttelyjulkaisussa Pistoja 
ja vetoja (2011, 19–20). Myös Kaj Martin (2011, 7) käyttää luontevasti tekstiiliveistoksen käsitettä 
samassa julkaisussa. Lisäksi tekstiiliveistos-käsite vilahtaa Tekstiilin taidetta Suomesta (Helkama 
2001, 44) ja ARS 6 Suomen taide -kokoomateoksessa (Maunula 1990, 173).
19 Haastattelurungot löytyvät liitteistä.
20 Turakka Purhosen haastattelu 20.11.2014 (00:25:28) ja Ars Fennica 2014 ehdokkaiden näyttelyn 
Turakka Purhosen teostiedot.
21 Käsitettä fiber art avataan seuraavassa osiossa Muuta aiheeseen liittyvää käsitteistöä ja käsitettä 
soft sculpture käsitellään alaluvussa 3.4 Kansainvälinen näkökulma tekstiiliveistoksiin.



21

Pauliina Turakka Purhonen: Appiukko (2014).
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Heli Ryhänen: Odotus (2006).

Johanna Havimäki: sarjasta Todisteet (2010–2014) Ohakune. 
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on kuitenkin tuo rinnastuksiltaan ongelmallinen tekstiiliveistos. 
Haastattelemani taiteilijat Turakka Purhosta lukuun ottamatta itse 
kuvasivat teoksiaan veistoksiksi ilman alalajittelua, mutta myönsivät 
tekstiiliveistoksen käsitteen mahdollisuuden, mikäli tarkemmin 
kuvailevaa sanaa haettiin. Käsitteenä tekstiiliveistos rinnastettiin 
muihin materiaalia korostaviin kuvauksiin kuten pronssiveistos.22

Tekstiiliveistokseksi ajattelen kolmiulotteiset taideteokset, jotka 
ovat ikään kuin muovailtu tekstiilimateriaalista ja/tai muotoiltu 
tekstiilikäsityön tavoin, esimerkiksi ompelemalla, neulomalla, virk-
kaamalla punomalla tai kirjomalla. Tekstiilimateriaaliksi katson 
kaiken tekstiiliteollisuudessa käytettävän materiaalin, niin kankaat, 
langat kuin nahan, turkiksen ja muovikuidut. Tekstiiliveistosta 
määrittää se, että sen kolmiulotteisuus on sille keskeinen piirre 
eikä kolmiulotteinen muoto ole täysin riippuvainen ripustuksesta23. 
Rinnastan tekstiiliveistokset ennemmin osaksi kuvanveiston alaa 
kuin tekstiilitaiteen perinnettä24. Siinä missä veistokset yleensäkin, 
voivat tekstiiliveistokset olla vahvasti ympäristöönsä kytköksissä ja 
kokonaisuutena luoda tilan, mutten näe niitä ensisijaisesti tilataide-
teoksina25. Haluan myös erottaa tekstiiliveistokset installaatioista26, 

22 Haastattelut: Liisa Hietanen 27.11.2014 (00:11:56, 00:12:49), Johanna Havimäki 8.12.2014 (00:34:47, 
00:37:26), Tuija Teiska 10.12.2014 (00:32:03) ja Heli Ryhänen 5.1.2015 (00:31:34).
23 Esimerkiksi taidetekstiiliä, joka ripustetaan useasta kohdasta luoden kolmiulotteisuus ripustuk-
sella, en koe tekstiiliveistokseksi. Vertaa esimerkiksi Helena Hyyryläisen Hyvästi (2004) (teos on 
kuvattuna julkaisussa Kädet ja kaikki 2006, 42–43).
24 Luen tekstiiliveistokset kuvanveiston osa-alueeksi erityisesti taiteilijahaastatteluiden perus-
teella, sillä neljä viidestä haastateltavasta kokivat olevansa kuvanveistäjiä ja yksi nimesi itsensä 
yleisemmin kuvataiteilijaksi. Vain yksi koki olevansa myös tekstiilitaiteilija. Haastatteluiden jälkeen 
myös Pauliina Turakka Purhonen, joka tituleerasi itsensä kuvataiteilijaksi kuvanveistäjän sijaan, on 
liittynyt Suomen kuvanveistäjäliiton jäseneksi. Näin ollen häntäkin voisi kuvata myös kuvanveis-
täjäksi.
25 Poikkeuksena on esimerkiksi Heli Ryhäsen Helsingin Taidehallissa vuonna 2014 esillä ollut 
tilataideteos Maisema, jossa näyttelyvieras saattoi astua Ryhäsen rakentamaan tilaan, joka koostui 
muovijätekasoista ja tekstiiliveistoshamoista. Tilataideteos-käsitteen Konttinen ja Laajoki (2000, 
455) määrittelevät teokseksi, johon katsojalla on nimenomaan mahdollisuus astua taiteilijan erilai-
sista elementeistä luomaan tilaan.
26 Installaatio on “eri esineistä ja materiaaleista (näyttely)tilaan koottu asetelma” (Konttinen & 
Laajoki 2000, 156).
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jossa on käytetty esimerkiksi vaatteita tai muuta valmista tekstiili-
tuotetta, sillä koen olennaiseksi tekstiiliveistosta kiteyttäväksi teki-
jäksi juuri tekstiilin muovailun eli “veistämisen” kolmiulotteiseen 
muotoon. Koska näen tekstiiliveistokset kuvanveiston yhtenä erityi-
senä muotona, niihin liittyy – samoin kuin kuvanveistoon – rajan 
vetämisen vaikeus tilataiteeseen ja installaatioon (Riitta Konttinen & 
Liisa Laajoki 2000, 156, 223, 455).

Tätä määritelmää olen käyttänyt tarkentaessani opinnäytteeni 
tutkimuskohdetta. Olen valinnut mukaan taiteilijoita, jotka ensisijai-
sesti tekevät tällä hetkellä tekstiiliveistoksia ja jättänyt ulkopuolelle 
esimerkiksi sellaiset taiteilijat, jotka käyttävät tekstiiliveistämisen 
keinoja satunnaisesti yksittäisisssä teoksissa.

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KÄSITTEISTÖÄ

Kuten edellä mainitsin, tekstiiliveistoksen käsitteeseen liittyy viit-
taus tekstiilitaiteilijuuteen tekstiili -sanan muodossa. Tästä syystä 
koen tarpeelliseksi avata käsitettä tekstiilitaide. Konttinen ja Laajoki 
kirjoittavat, että tekstiilitaiteella perinteisesti viitataan teollisesti 
tai käsin valmistettuihin tekstiileihin, joissa painottuvat taiteilijan 
taiteelliset näkökohdat ja taiteilijan henkilökohtainen luomistyö. 
“Tekstiilitaiteen alalla voi nähdä kehityksen puhtaasti käyttötarkoi-
tusta palvelevista tuotteista viime aikojen kuvanveistoa ja maala-
ustaidetta läheneviin uniikkiteoksiin.” (Konttinen & Laajoki 2000, 
446–447.) Tekstiilitaide toimii siis vapaan taiteen ja taideteollisuuden 
rajapinnassa.

Lukkarinen pohtii tekstiilitaiteen historiaa, olemusta ja paikkaa 
nykytaidekentällä väitöstutkimuksessaan. Lukkarinen puhuu teks-
tiilitaiteesta tekstiilimateriaalin ja taiteen välisenä vuorovaikutuk-
sena, erottaen kuitenkin käsitteellisesti tekstiilitaiteen ja nykytekstii-
litaiteen. Ero perustuu jakoon englanninkielisten käsitteiden textile 
art ja fiber art välillä. (Lukkarinen 2008, 32, 40.) Näin ollen Lukka-
rinen käyttää nykytekstiilitaidetta fiber art -käsitteen synonyyminä, 
josta vastaavasti Marjo Wiberg (2001, 35) puhuu kuitutaiteena. Itse 
kallistun nykytekstiilitaiteen käyttämiseen sitoen sen tiiviimmin 
nykytaiteeseen, vaikka kuitutaide kuvaa kentän materiaalista 
laajuutta osuvammin. Tuula Poutasuo (2001, 8) kuvaa tekstiilitaide-
teoksen voivan olla “vapaa veistos, reliefi, maalaus tai läpikuultava 
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Liisa Hietanen: Tapio (2011), yksityiskohta.
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tilanjakaja”, sen voivan olla kannanotto tai esteettinen teos, jonka 
nykymateriaalit voivat olla mitä tahansa. Wiberg (2001, 15) summaa 
tekstiilien olevan käyttötuotteita, käyttötaidetta, kuitu- ja tekstiili-
taidetta. Hän siis niputtaa tekstiilitaiteen yhteyteen sekä kuvataiteen 
että soveltavan taiteen eli taideteollisuuden tekstiilitaiteen alaksi.

Fiber art -käsitteellä tarkoitetaan Yhdysvalloissa 1960-luvulla 
alkunsa saanutta itsenäistä tekstiilitaidetta. Se kattaa tekstiilimate-
riaalin ja -menetelmän lisäksi kaikenlaisten kuitujen työstämisen 
teoksen materiaalina. (Lukkarinen 2008, 40.) Fiber art käsitteen 
ja taiteenlajin perusta luotiin jo II Maailmansodan jälkeen, mistä 
eteenpäin sitä on käytetty kuvaamaan nykytekstiilitaidetta erotuk-
sena taideteollisuuteen ja käsityöhön viittaavaan tekstiilitaiteeseen 
(Bründerlin 2013b, 7). Oman kokemukseni mukaan nykytekstiili-
taiteesta puhuttaessa viitataan tekstiilimateriaalein tai tekstiilikäsi-
työllisin menetelmin ja ajattelutavoin toteutettuun taiteeseen laajasti 
ajateltuna. Toisinaan tekstiilin (materiaalin tai menetelmän27) läsnä-
olon tunnistaminen voi olla jopa vaikeaa28.

Nykytekstiilitaiteen rinnalla on nykytaide, joka käyttää teks-
tiiliä materiaalina ja/tai menetelmänä. Ero näiden välillä on 
häilyvä ja jokseenkin teennäinen, siitä huolimatta jollain tasolla 
olemassa29. Nykytaiteessa30, jossa käytetään tekstiiliä, lähtökohdat 
ovat ennemmin taiteen tekemisessä kuin tekstiilitaiteen ja taideteol-
lisuuden perinteessä, kankaan kutomisen variaatioissa ja siihen liit-
tyvässä materiaalin tai tekniikan kunnioituksessa ja hienostuneessa 
käytössä. Tutkielmaani valitut taiteilijat edustavat ennemmin kuva-
taiteilijoita, jotka käyttävät tekstiiliä taiteen tekemiseen, kuin tekstii-
litaiteilijoita.

27 Jatkossa kun käytän sanaa tekstiili viittaan sillä sekä materiaaliin, että menetelmään.
28 Katso esimerkiksi Kui? IX tekstiilitaiteen triennaalin (Roos 2012) taiteilijoiden Helena Kaikkosen 
ja Anni Rapinojan teokset.
29 Erottelusta puhutaan muun muassa TEXOn tekstiilitriennaalien näyttelyjulkaisuissa (Arras 
2012, 4–5; Castrén 2006. 6–7; Kalha 2012, 6–7). Tekstiilitaiteesta kirjoittavat eivät ole yksimielisiä 
tästä, mikä kuvaa hyvin tilanteen häilyvyyttä. Aiheesta enemmän alaluvussa 3.2. Tekstiiliveistokset 
suomalaisella nykytaidekentällä.
30 Nykytaiteella tarkoitan aikalaistaidetta. Palaan nykytaiteen käsitteeseen alaluvussa 3.2. Tekstiili-
veistokset suomalaisella nykytaidekentällä.
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1 . 3  T I E D O N  R A K E N TA M I S E S TA 
O P I N N ÄY T T E E S S Ä

ONGELMANASETTELU JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opinnäyte jakautuu kahteen osaan tutkimuskysymysten perusteella. 
Tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten tekstiiliveistokset sijoittuvat suomalaiselle nykytaide-
kentälle?
2. Minkälaisia ideologioita tekstiiliveistämiseen liittyy? Millä 
tavalla tekstiiliveistokset ovat poliittisia?

Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy käsitysten ja asenteiden 
kuvaamiseen ja analysointiin. Mikä tekstiiliveistos on ja miten teks-
tiiliveistokset sijoittuvat suomalaiselle nykytaidekentälle? Erään-
laisena alustavana hypoteesina on, että tekstiiliveistosten paikassa 
suomalaisella nykytaidekentällä on jotain erityistä. Toinen tutkimus-
kysymys taas kohdistuu tekstiiliveistosilmiöön vaikuttavien ideolo-
gisten ja poliittisten taustojen selvittämiseen. Osat nivoutuvat yhteen 
tekstiiliveistosten kontekstien kautta. Ilman konteksteja ja niihin liit-
tyvien asenteiden ja arvostusten ymmärtämistä, ei ole mahdollista 
hahmottaa sen enempää tekstiiliveistosten sijoittumista suomalai-
selle nykytaidekentälle, kuin tekstiiliveistämisen ideologista taus-
ta-ajattelua tai tekstiiliveistosten poliittisuutta.

Tutkimusstrategia molemmille tutkimuskysymyksille ja niihin 
liittyville ongelmanasetteluille on samankaltainen. Opinnäytteeni 
perusta on empiriassa ja se on luonteeltaan laadullinen tapaustut-
kimus31. Tutkielma rajautuu viiden taiteilijan työskentelyn tarkaste-
luun pyrkien sitä kautta laajempaan ymmärrykseen aiheesta. Koska 

31 Laadullisen tutkimuksen periaatteista ja erityispiirteistä kirjoittavat mm. Varto (2005) teoksessa 
Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tapaustutkimus taas on tyypillinen laadulliselle tutkimuk-
selle ja sille on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityiskohtaista tietoa 
(Aaltola & Valli 2010, 190).
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asenteisiin ja taustoihin vaikuttavat menneisyys ja vakiintuneet 
merkityksellistämisen tavat, on tutkielmassani havaittavissa häiväh-
dyksiä historiatukimuksen ja diskurssitutkimuksen strategioista. 
Valitsemani teksiiliveistokset koskettavat rinnakkaisia ilmiöitä, 
kuten kuvanveistoa, tekstiilitaidetta, nykytaidetta, tekstiilin ja taiteen 
suhdetta, taiteen poliittisuutta ja naisten taidetta, jolloin lähestytään 
poikittaistutkimuksen strategiaa. Tukimusasenteessani on vaikut-
teita taidekasvatuksen perinteelle tyypillisesti myös kriittisestä tutki-
muksesta.32

Opinnäytteeseen ovat osallistuneet haastattelullaan viisi keskeistä 
ja toisistaan poikkeavaa taiteilijaa, jotka käyttävät kolmiulotteisten 
teostensa pääasiallisena materiaalina ja/tai työskentelymenetelmänä 
tekstiiliä. Taiteilijat ovat Johanna Havimäki, Liisa Hietanen, Heli 
Ryhänen, Tuija Teiska ja Pauliina Turakka Purhonen.

AINEISTOSTA

Käsityksiä ja asenteita tekstiiliveistoksia kohtaan kartoitan mediapu-
heen eli lehtijuttujen ja näyttelykritiikkien sekä kirjallisuuden perus-
teella heijastaen teemahaastatteluaineistoon. Kirjallisuus koostuu 
pääosin näyttelyjulkaisuista, joiden tekstiin on syytä suhtautua 
kriittisesti. Näyttelyjulkaisuihin tyypillisesti valitaan näyttelyyn 
positiivisesti suhtautuvia kannustavia tekstejä kriittisen tarkastelun 
sijaan. Valmista media-aineistoa hahmottelin aluksi yhdistämällä 
haastateltujen taiteilijoiden omia arkistoja, Wäino Aaltosen Museon 
lehtiartikkeli-arkistoa ja internetistä löytyviä lehtijuttuja hakusanana 
taiteilijan nimi33. Edellä mainittu menetelmä ei tuottanut kovinkaan 
hedelmällistä tai selkeää aineistoa ja päätin muuttaa strategiaa.

 Hain Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien arkistoista 
artikkeleita tutkielmaan valitsemieni taiteilijoiden nimillä, sekä 
hakusanalla “tekstiiliveistos”. Niistä valikoin näyttelykritiikkejä ja 
juttuja, joissa kuvataan vähintään parilla lauseella kyseisen taitei-
lijan tuotantoa ja nimenomaan tekstiiliveistoksia. Jätin aineistosta 

32 Tutkimusstrategioita olen jäljittänyt useammastakin kirjoituksesta, mutta Jyväskylän yliopiston 
Menetelmäpolkuja humanisteille -sivuston (verkkolähde) koin mielekkäimmäksi kokoavaksi 
esitykseksi. Myös kaikki tässä mainitsemani strategiat on selvitetty menetelmäpolussa tiiviisti.
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pois artikkelit, joissa vain mainittiin taiteilijan nimi osana ryhmä-
näyttelyä tai tekstin sävy toteava ja uutismainen, ilman kuvailua 
tai muuta syventymistä. Pelkät sanomalehdet koin liian suppeaksi 
aineistoksi hahmottaakseni tekstiiliveistosten paikkaa suomalai-
sella nykytaidekentällä, minkä vuoksi hain artikkeleita vastaavilla 
hakusanoilla taidemedioiden internet-arkistoista: Taide-lehdestä 
sekä Skenet ja Mustekala -verkkolehdistä. Näissä julkaisuissa käytin 
vastaavia karsintaperusteita kuin sanomalehdissä. Valitsin kritiik-
kejä tai vähintään parin lauseen kuvauksia taiteilijoista ja heidän 
tekstiiliveistostuotannostaan.

Valmiiden arkistoaineistojen aikaväli sanomalehdissä ja taideme-
dioissa on vuosilta 2006–2014. Ajallinen rajaus juuri tällä tavalla on 
osittain seurausta kyseisten lehtien internetissä vapaasti saatavilla 
olevien arkistojen ajallisesta kattavuudesta, mutta myös ajallisen 
laajuuden järkevöittämisen tulos. Lisäksi tutkielmani taiteilijat ovat 
suhteellisen nuoria ja taiteilijaura siinä vaiheessa, että paljon aikai-
sempaa materiaalia ei ole olemassa.

Tekstiiliveistosten taustoja selvitän tuottamallani viiden taitei-
lijan teemahaastattelulla34, jota käsittelen teemoittelemalla35. 
Teemoiteltua haastatteluaineistoa keskustelutan suhteessa muuhun 

33 Lehtijuttuja ja näyttelykritiikkejä jäljitin kuvanveistoon painottavan Wäinö Aaltosen museon 
artikkelikokoelman avulla vuodesta 2006 vuoden 2014 loppuun. Wäinö Aaltosen museon arkisto 
perustuu pitkälti Turun Sanomien kirjoituksiin ja satunnaisiin Helsingin Sanomien artikkeleihin. 
Toivoin joukkoon myös nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaa käyttööni, mutta aineistonke-
ruuni ajoittui Kiasman sulkeneen remontin aikaan. Sittemmin vaihdoin strategiaani. Mainitulla 
menetelmällä en mielestäni voinut taata aineistoni kattavuutta tai mielekkyyttä. Vaikka osallistu-
vien taiteilijoiden omien arkistojen voidaan arvella olevan melko kattavia, ovat ne myös hajanai-
sempia. Lisäksi tutkielmassa mukana olevat taiteilijat ovat keränneet mainintoja itsestään mediassa 
hyvin erilaisin tavoin jos ollenkaan. En silti ylenkatso hyötyä, jonka alustava etsintä antoi. Sain 
suunnan ja yleissilmäyksen lehtien – myös pienten paikallissanomalehtien – tavasta kirjoittaa ja 
uutisoida taiteesta ja tekstiiliveistoksista.
34 Teemahaastattelu on haastattelu, jossa valmiiden kysymysten sijaan haastattelun runkona käyte-
tään laajempia teemoja. Tämä vapauttaa haastattelun enemmän keskustelunomaiseksi ja tuo haas-
tateltavan äänen paremmin esiin. (Aaltola & Valli 2010, 2; Hirsijärvi & Hurme 2008, 48.)
35 Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston jäsentämistä ja pelkistämistä teemojen mukaan. Teemat 
ovat yleensä samoja, kuin haastatteluteemat, mutta niiden lisäksi saattaa tulla esiin muita teemoja, 
jotka voivat olla lähtöteemoja mielenkiitoisempia. (Aaltola & Valli 2010, 43; Hirsijärvi & Hurme 
2008, 173.)
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aineistoon. Aineiston tuottamisessa ja keräämisessä olennaista on 
ollut harkinnanvarainen valinta. Olen valinnut viisi taiteilijaa, jotka 
sopivat tutkimusintresseihini kattavasti välttäen silti toistoa. Samoin 
olen valinnut arkistomateriaalista tutkielman kannalta mielekkäitä 
dokumentteja käyttäen tutkimuskysymyksiä ohjenuorana.

Kirjallisuuden ja lehtiartikkeleiden/kritiikkien lisäksi toiseksi 
aineistonkeruumenetelmäksi valitsin haastattelemisen useasta 
syystä: Ensinnäkin tutkielman aihepiiristä, tekstiiliveistoksista on 
kirjoitettu hyvin vähän36, sillä ilmiö on suhteellisen uusi Suomessa. 
Toiseksi halusin, että valitsemani taiteilijat voivat olla aktiivisia osia 
tutkielmaa ja luoda merkityksiä itse omasta taiteestaan (vertaa Varto 
2011a, 30). Halusin näin syventää tietoa, jota valitsemistani taiteili-
joista on saatavilla kirjallisuudessa, mediassa tai heidän kotisivuil-
laan. Toisaalta olin vastahakoinen haastattelumenetelmän valinnan 
suhteen sillä tiedostin haastattelun olevan työläs, sekä taitoa ja koke-
musta vaativa tutkimusmenetelmä. Oikeanlaisia ja olennaisia kysy-
myksiä on vaikea laatia vähällä kokemuksella.

Päädyin kuitenkin haastattelun tekemiseen, sillä mielestäni se on 
jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta ylivoi-
maisesti paras keino saada monipuolista informaatiota. Valitsin 
haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun37 
sillä koin, että tapaamalla ja vapaasti juttelemalla on mahdollista 
päästä syvemmälle teemoihin ja haastattelu on haastateltavalle 
vaivattomampaa kuin esimerkiksi sähköpostihaastattelu eli suos-
tuminen haastatteluun todennäköisempää. Mielestäni keskustelua 
ohjaavat teemat sopivat paremmin haastattelun rungoksi tutkimus-
aiheen yleisen tuntemattomuuden takia kuin valmiit lukkoon lyödyt 
kysymykset, joista olisi ollut vaikea saada kattavia ilman alustavaa 
haastattelua pohjana kysymyksiä laadittaessa. Koska tutkielmassani 
tapaustutkimuksen tapaan otos on hyvin pieni, ei kyselylomakkeen 
laatimisen vaikeus ja siitä saatava hyöty aineiston käsittelyssä ole 
kannattavassa suhteessa (Juhani Aaltola & Raine Valli 2010, 190; 
Sirkka Hirsijärvi & Helena Hurme 2008, 37). Lisäksi teemahaastat-

36 Tekstiiliveistokset esiintyvät lähinnä näyttelyjulkaisuissa, eikä tieteellisessä tekstissä.
37 Puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun käsitteisiin perehtyvät Hirsijärvi ja Hurme 
(2008, 47–48).
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telu on minulle ennestään tuttu haastattelumenetelmä kandidaatin 
opinnäytteestäni38.

Varto huomauttaa, että on tärkeää tehdä selväksi mikä tieto on 
taidekasvatuksellista ja mikä esimerkiksi taidehistoriallista tietoa. 
Samoin mikä taidekasvatuksen menetelmää ja mikä jonkin muun 
tieteen alan menetelmää. “Jos käytämme taidekasvatuksen tutki-
muksessa esimerkiksi kulttuurin tutkimuksen menetelmiä, saamme 
lopputulokseksi kulttuurintutkimusta.” Kuitenkin hän aiemmin 
samassa teoksessa toteaa, että tieteellisen tutkimuksen kohdalla 
on alistuttava tiettyyn pisteeseen asti traditiolle ja kokonaan uutta 
traditiota ei voi ryhtyä luomaan. (Varto 2001, 140 & 161.) Pohdin, 
mitkä siis ovat taidekasvatuksen menetelmiä, entä mitä ovat omat 
käyttämäni menetelmät. Teemahaastattelua ja teemoittelua esitel-
lään muun muassa käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteille suunnatuissa 
menetelmäoppaissa, joissa todetaan johdannoissa oppaiden sovel-
tuvan myös muille ihmistutkimuksen aloille (esimerkiksi Aaltola & 
Valli 2010; Hirsijärvi & Hurme 2008). Olen tarkastellut valitsemiani 
metodeja kriittisesti ja muokannut niitä tutkielmani ja aineistoni 
tarpeisiin soveltuvaksi. Muuttuvatko menetelmät näin siis taidekas-
vatuksen menetelmäksi? Onko menetelmän muokkaaminen Varton 
mainitsemaa alistumista traditiolle, mutta vain tiettyyn pisteeseen 
asti vai käykö taidekasvatuksen menetelmiksi vain taidekasvatuksen 
tutkimuksessa legitimoidut uudet menetelmät? Mitä ne ovat?

Varto jatkaa, ettei ole olemassa neutraaleja tutkimisen tapoja, 
vaan jokainen on syntynyt jostakin aineistosta ja kysymyksestä 
jonkin tiedonalan sisällä. Menetelmät eivät siis ole riippumattomia 
tiedonalasta, jossa ne ovat syntyneet. Varton näkemyksen mukaan 
taidekasvatuksen olisi oltava menetelmällisesti itsenäistä, niin että 
se pohtisi omista tutkimusaineistoistaan, minkälaiset menetelmät 
itselleen rakentaa. Jos taidekasvatus käyttää muiden tieteenalojen 
menetelmiä, voidaan tällöin taidekasvatusta tutkia monien tieteiden 
kautta, eli erillistä omaa taidekasvatuksellista tutkimusta ei tarvita. 
(Varto 2001, 162.) Varton myöhemmin ilmestyneestä artikkelista 
on tulkittavissa, ettei taidekasvatuksella ole vielä omaa ja kattavaa 
metodologiaa, vaan taidekasvatus ammentaa kaikista olemassa 

38 Ihastumisen representaatiot valokuvissa kesinä 1954 ja 2010. 2011. Kandidaatin opinnäyte, 
Taiteen laitos, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma.
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olevista tutkimusmenetelmistä, joilla aistista39 tutkitaan ja luo siten 
omaansa, kokeilemalla, erehtymällä ja oletettavasti löytäen vielä 
oman polkunsa. “On kehitettävä oma metodologia -- ihmettelevä ja 
itsensä avaava, vastaanottava, ei määrittelevä.” (Varto 2011a, 31.)

TEEMAHAASTATTELUSTA

Tutkielmaan valitsin tekstiiliveistosten kontekstista keskeisiä taiteili-
joita, joiden teoksissa tai taiteen tekemisessä tunnistin ideologisia tai 
poliittisia ajatuksia. Teosten tausta-ajattelua tulkitsin haastateltavia 
valikoidessani teosnimien, taiteilijapuheenvuorojen ja taiteilijoista 
kirjoitetun kirjallisuuden tai näyttelytekstien perusteella. Alustavat 
teemat johtuivat omista ennakkokäsityksistäni valitsemistani taitei-
lijoista ja heidän teoksiensa mahdollisesta ideologisesta ja poliitti-
sesta ajatustaustasta edellä mainitun taustakartoituksen perusteella. 
Jatkoin teemojen suunnittelua ja tarkentavia kysymyksiä tukeutuen 
vahvasti tutkimuskysymyksiin (katso Aaltola & Valli 2010, 35). 
Teemoja tarkentaakseni ja tunnistaakseni niiden relevanttiuden, 
hain apua tekstiilimateriaalista taidetta käsittelevästä kirjallisuu-
desta40. Lisäksi laadin jokaiselle haastateltavalle teemarungon lisäksi 
muutaman spesifisti heidän taidettaan koskevan kysymyksen. Haas-
tattelurungon41 kantavat teemat ovat:

Taiteilijan taustat ja tekniikka
Miten identifioi itsensä taiteilijana (esimerkiksi tekstiilitaitei-
lija tai kuvanveistäjä)
Miksi tekstiili ja kolmiulotteisuus
Ideologinen ja/tai poliittinen tausta tekstiiliveistoksissa
Sukupuolisuus (onko merkityksellistä)

39 Varto puhuu nykytaiteen aistisuudesta, taideteoksista ja -teoista, jotka voidaan nähdä, kuulla, 
haistaa, tuntea ja maistaa. Näin ollen nykytaidetta tutkittaessa myös aistisuuden tulisi korostua 
menetelmien kokonaisvaltaisuudessa. (Varto 2011a, 30–31.)
40 Lukkarinen (2008) ja TEXOn triennaali-kirjat (2006, 2009 & 2012).
41 Haastattelurunko kokonaisuudessaan liitteissä.
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Lähetin haastattelupyynnön sähköpostitse42 Johanna Havimäelle, 
Liisa Hietaselle, Heli Ryhäselle, Tuija Teiskalle ja Pauliina Turakka 
Purhoselle. Haastattelupyynnössä esittelin lyhyesti aiheeni, tutki-
muskysymykseni ja haastattelumenettelyn välttääkseni epäselvyydet 
haastattelun toimintatavan suhteen43. Lisäksi esitin toiveen suurin 
piirtein ajankohdasta, jona haastattelu toteutettaisiin. Haastatteluja 
suunnitellessani ja organisoidessani koin tärkeäksi tehdä haastatte-
luun osallistumisen mahdollisimman vaivattomaksi haastateltavalle, 
sekä syyn haastattelun tarpeeseen mahdollisimman selkeäksi. Stra-
tegia haastattelupyynnöissä osoittautui menestykselliseksi. Kaikki 
viisi taiteilijaa, jotka koin tutkimukseni kannalta olennaisiksi, osal-
listuivat haastattelullaan ja antoivat luvan käyttää ansioluetteloitaan, 
sekä käyttööni kuvia teoksistaan opinnäytetyöhön aineistona käytet-
täväksi ja esitettäväksi.

Sovin haastattelut erillisille päiville, sillä kolme viidestä haastatel-
tavasta ei työskentele pääkaupunkiseudulla vaan eri puolilla Pirkan-
maata44. Ensimmäiseksi haastateltavaksi sovin Pauliina Turakka 
Purhosen käytännön syistä. Pohdin mikäli haastattelu ei onnistuisi 
parhaalla mahdollisella tavalla kokemattomuuteni takia, hänestä on 
saatavilla muihin valitsemiini taiteilijoihin verrattuna runsaammin 
kirjoitettua materiaalia. Kirjallisten lähteiden avulla voisin paikata 

42 Valitsin sähköpostin lähestymistavaksi, sillä siinä sain muotoiltua mahdollisimman harkitusti 
haastattelupyyntöni ja samalla sähköpostin saaja sai aikaa pohtia vastaustaan rauhassa. Koska 
kyse on taiteilijoiden ammattiin liittyvästä haastattelusta, koin sähköpostin sopivimmaksi väyläksi 
lähestyä, sillä moni ilmoitti juuri sähköpostinsa esimerkiksi www-sivuillaan yhteydenottoväli-
neeksi.
43 Kerroin haastattelun olevan keskustelunomainen, kattavan tietyt teema-alueet ja toteutuvan 
haastateltavan valitsemassa paikassa, esimerkiksi työhuoneella. Halusin myös heti alusta paljastaa 
tutkimuskysymykseni, jotta kiinnostus osallistumiseen heräisi ja antaisi vakuuttavan kuvan tavoit-
teellisuudestani. (Vertaa Hirsijärvi & Hurme 2008, 103).
44 Taiteilijoiden kotipaikkakuntia Pirkanmaalla ovat Tampere, Hämeenkyrö ja Kuru. Tämä on 
mielenkiintoinen yksityiskohta, johon palaan myöhemmin. Verrattuna liikkumisen järkeistämi-
seen Hirsijärven ja Hurmeen (2008, 86) mukaan aikatauluttaminen erillisille päiville oli helpompaa 
ja koin voivani keskittyä jokaiseen haastateltavaan paremmin, sekä siten onnistuvani haastattelijana 
niin hyvin kuin mahdollista. Ylipäätään kun haastateltavia tutkielmassa on vain viisi, kaikki haas-
tattelututkimukseen liittyvät yleisesti hyväksi koetut käytänteet järjestelyiden suhteen eivät tunnu 
tarpeellisilta (vertaa Hirsijärvi & Hurme 2008, 82–87).
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kokemattomuuttani ja saada silti haltuuni tutkielmani kannalta 
olennaista tietoa. Koska suunnittelemani esihaastattelu peruuntui, 
osoittautui valintani erityisen tärkeäksi ja toimivaksi (katso Aaltola 
& Valli 2010, 40–4; Hirsijärvi & Hurme 2008, 72–73). Opin ensim-
mäisestä haastattelusta seuraavia haastatteluita tukevia toimintata-
poja. Loput haastattelut tein järjestyksessä: Liisa Hietanen, Johanna 
Havimäki, Tuija Teiska ja Heli Ryhänen.

Asennoiduin haastattelijana olemaan joustava, keskusteleva ja 
yhdessä pohtiva. Mielestäni tämän tutkielman tapauksessa Hirsi-
järven & Hurmeen (2008, 98) neuvo, ettei haastattelija saa osoittaa 
mielipidettään, ei ole ensisijaisen tärkeä, mutta puolueettomuuteen 
pyrkimisen allekirjoitan. Aaltonen & Valli (2010, 36) painottavat 
teemahaastattelun tavoitteena olevan luonteva keskustelu ja Hirsi-
järvi & Hurme (2008, 97) taas korostavat haastatteluperiaatteiden 
olevan ohjenuoria, joista tarpeen mukaan joustetaan. En koe heiken-
täneeni tutkielman luotettavuutta kertoessani haastateltavalle pohti-
neeni jonkin teeman ongelmallisuutta haastateltavan ensimmäisen 
vastauksen jälkeen ja siten jatkaneeni keskustelua vuorovaikutuksel-
lisesti ja molempien näkökantoja uusille urille avaten. Toisaalta näin 
toimien olen omine ajatuksineni olennainen osa myös haastatteluai-
neistoa.

Haastatteluita purkaessani toimin peruslitteroinnin keinoin. 
Tälle tutkielmalle peruslitterointi on riittävä litteraation taso, sillä 
tarkoitukseni on analysoida lähinnä vain puheen asiasisältöä. Vaikka 
sanatarkka eli eksakti litterointi mahdollistaisi paremmin aineiston 
monipuolisemman jatkokäytön, en koe sitä tarpeelliseksi, sillä haas-
tattelijan (itseni) ja haastateltavan välistä vuorovaikutusta on tuskin 
tarpeen analysoida jatkossakaan. Peruslitteroinnissa puhe “litteroi-
daan sanatarkasti puhekieltä noudattaen, mutta siitä jätetään pois 
täytesanat (esimerkiksi tota, niinku), toistot, keskenjäävät tavut ja 
yksittäiset äännähdykset. Myös selvästi kontekstiin liittymätön puhe 
voidaan harkitusti jättää litteroimatta. Puheen lisäksi litteroidaan 
merkitykselliset tunneilmaisut (esimerkiksi nauru).”45

45 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Aineistonhallinnan käsikirja: Kvalitatiivisen datatiedoston 
käsittely: Litterointi (verkkolähde), Hirsijärvi & Hurme 2008, 139–140.
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Litteraatiossa merkitsen siis päällekkäisyydet, naurun ja epäsel-
vyydet puheessa, mutta jätän pois esimerkiksi omat toistuvat täyte-
sanat ja äännähdykset haastateltavan puheen keskeltä ja vastavuo-
roisesti haastateltavan täytesanat oman puheeni keskeltä. Lisäksi 
jokaiseen otteeseen merkitsen tunnistetiedot46, jotta analysoidessani 
aineistoa voin pitää yllä vastausten alkuperäistä järjestystä tarvit-
taessa. Tunnistetietojen avulla on myös mahdollista palata kysei-
seen kohtaan haastattelussa tarpeen vaatiessa jälkeenpäin47. Toisin 
kuin useimmat haastatteluohjeet48 sanovat, en muuta haastateltavien 
tunnistamista mahdollistavia tekijöitä, sillä haastateltavien tunnista-
minen on olennaista ymmärtääkseen mihin teoksiin tai kenen ajat-
teluun puhe liittyy. Käyttämäni litterointimerkit49 ovat:

Päällekkäisyydet:
[ päällekkäispuhunnan alku
] päällekkäispuhunnan loppu

Merkitykselliset tunneilmaisut:
(ha ha) naurua
j(h)oo suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa uloshengitystä, 
useimmiten kyse on nauraen lausutusta sanasta

Epäselvyydet:
(joo) sulkujen sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja
(-) sana, josta ei ole saatu selvää
(--) pidempi jakso, josta ei ole saatu selvää
((teos)) kaksoissulkeiden sisällä on kommentteja tai selityksiä 
tilanteesta

46 Tunnistetiedoilla tarkoitan puhujan nimikirjaimia ja äänitteen aikalukemaa otteen alkaessa.
47 Koska minulla ei ole tekstin analyysiohjelmaa käytössäni, tunnistetiedot on tärkeää merkitä 
jokaiseen otteeseen (Hirsijärvi & Hurme 2008, 140–141).
48 Ohjeet liittyvät yleensä anonymiteetin takaavaan haastatteluaineistoon, joka saattaa olla arka-
luontoista. Tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto on luonteeltaan julkisempaa. Haastateltavien 
tunnistaminen on tutkielmalle tarkoituksenmukaista ja ollut haastateltavilla tiedossa alusta alkaen.
49 Keskustelunanalyysi Suomessa -sivusto (verkkolähde).
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AINEISTON ANALYSOINTI

Analysoin tekstiiliveistoksiin liittyviä mediatekstejä ja näyttelyjul-
kaisuja, hahmottaakseni tekstiiliveistosten sijoittumista nykytaide-
kentällä Suomessa. Vertaan ilmiötä suppeasti myös kansainvälisellä 
tasolla, jotta saan käsityksen ilmiöstä globaalisti. Etsin aineistosta 
yksityiskohtia, jotka paljastaisivat jotain tekstiiliveistosten paikasta 
suomalaisella nykytaidekentällä. En syynää media-aineiston jokaista 
lausetta vaan teen pikemminkin täsmäetsintöjä suuntana tekstiili-
veistosten sijoittumisen osoittaminen suomalaisella nykytaideken-
tällä. Toisaalta jos vastaan tulee jotain yllättävää ja mielenkiintoista 
huomioin myös sen analyysissä.

Kuten jo mainitsin, teemahaastatteluiden analysoinnin pohjana 
tutkielmassa on teemoittelu. Teemoittelun perustana käytän haas-
tattelun teemarunkoa. Haastatteluiden antia keskustelutan media-
materiaalin kanssa etsien yhteneväisyyksiä ja ristiriitoja. Haen 
merkityksiä niin taiteilijoiden puheesta kuin heidän teoksistaan. 
Teemoittelun toteutan värikoodauksella: valitsen jokaiselle haastat-
teluteemalle oman värinsä, jolla korostan haastatteluiden litteroin-
neista teeman mukaisen puheen. Lisäksi huomioin ulkopuoliset 
teemat ja kokoan niistä oman värikoodistonsa. Värein jokaiseen 
haastatteluun koodatut teemat paljastavat teemojen paikan sekä 
säilyttävät haastattelun ajallisen etenemisen ja puheen kontekstin. 
Teemat on poimittavissa värien perusteella ja koottavissa yhteen 
tietyn teeman tarkastelua varten. (Vertaa Hirsijärvi & Hurme 2008, 
141.)

Lainauksia haastatteluista olen muuttanut kirjakielisempään 
muotoon luettavuuden helpottamiseksi. Myös koska opinnäyte 
on kirjallisessa muodossa antaa kirjakielisempi teksti paremman 
kuvan taiteilijan puheiden sisällöstä, sillä litteroitu puhekieli sellai-
senaan vaikuttaa luettuna yhtä kummalliselta, kuin kirjoitetun 
kirjakielen puhuminen tarkkaan harkittuine muotoineen ja sana-
valintoineen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hirsijärvi ja Hurme 
vahvistavat menettelytapani kelvollisuuden sanoen, että lainauksia 
voi toimittaa, kunhan merkityksiä ei muuteta (Hirsijärvi & Hurme 
2010, 194). Olen karsinut lainatuista haastatteluotteista naurahtaen 
lausutut sanat, kuten j(h)oo, vaikka ne litteraatiossa ovatkin, sillä se 
helpottaa otteiden lukemista. Erilliset naurahdukset (ha ha) olen 
säästänyt, jotta taiteilijan huumori välittyy ja otteiden tulkinta oikein 
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on mahdollista. (vertaa Hirsijärven & Hurmeen 2010, 194 mukaan 
Kvale 1996.)

Opinnäytteessäni on kahden tyyppistä lähestymistapaa analyy-
siin, koska tutkielmassa on myös kaksi aineistokokonaisuutta, media-
tekstit ja haastattelut yhdessä taiteilijoiden teosten kanssa. Varto 
puhuu kirjoittamisesta keskusteluna ja keskustelusta tutkimisena, “ei 
määrittelemisenä vaan avoimena puhumisena, ei sulkevana tietämi-
senä” (Varto 2011a, 31). Näitä erilaisten aineistojen analyysiä tutkiel-
massani yhdistää aineistojen keskusteluttaminen ja itse keskusteluun 
osallistuminen kirjoittamalla. Pyrin Varton viitoittamalle avoimen 
puhumisen ja ei sulkevan tietämisen tielle.
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2 .  T E K S T I I L I V E I S T Ä J Ä T

Johanna Havimäki: sarjasta Episode (2012–2013) Mr. Pink.
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Valitessa taiteilijoita lähdin liikkeelle teoslähtöisesti. Koin tärkeäksi, 
että valitsemieni taiteilijoiden teokset vastaavat tekstiiliveistoksen 
määritelmää50, mutta myös määritelmäni tutkielmassa muotoutui 
teosten ja taiteilijoiden valintaproisessin edetessä. Yhteistä valittujen 
taiteilijoiden teoksissa on, että ne pysyvät omillaan muodossaan. 
Toisena keskeisenä perusteena näin teosten aiheet, jotka ovat sano-
mallisia, jollain lailla keskustelevia tai keskustelun herättäjiä51. Myös 
huumori on osana kaikissa valittujen taiteilijoiden teoksissa.

Koska teen opinnäytettäni nykytaiteen kontekstissa, valitsin 
ammattitaiteilijoita, eli kuvataiteen kentällä aktiivisesti toimivia 
taiteilijan ammatti- ja/tai korkeakoulutuksen omaavia taiteilijoita52 
Tarpeelliseksi huomioksi nousi myös se, että valittujen taiteilijoiden 
pääasiallinen media on tekstiiliveistos tai vähintäänkin keskeinen 
osa tuotantoa. Tästä syystä esimerkiksi ympäristötaiteeseen painot-
tava Kaija Kiuru tai tilataiteeseen painottava Kaarina Kaikkonen 
jäivät pois tutkielmastani. Halusin tutkielmaan mukaan erityisesti 
uran alussa tai keskivaiheilla olevia taiteilijoita, jotta näkökulma 
nousevaan ilmiöön on tuore. Taiteilijauran vaihe ei kuitenkaan 
noussut valintaperusteissa kovin olennaiseksi, sillä pitkän taiteili-
jauran tehneet taiteilijat eivät sopineet vaadittuihin sekä tekstiiliveis-
toksen että sanomallisuuden kehyksiin.

Kaikki haastatteluillaan osallistuvat taiteilijat ovat naisia, mutta 
naiseus ei ole ollut valintaperuste missään vaiheessa. Tästä syystä 
en myöskään ottanut mukaan yhtäkään miestä vain edustamaan 
mieheyttä. Tosiasia on, että ehdoton valtaosa tekstiiliveistoksia 

50 Tekstiiliveistoksen määritelmää tässä tutkielmassa on selvennetty jo alaluvussa 1.2 Tekstiili-
veistos.
51 Sanomallisuudella ja keskustelun herättämisellä viittaan myös ideologian ja poliittisuuden 
läsnäoloon. Lähdin liikkeelle siis teosten sisällön kautta. Vertailukohtana esimerkiksi tekstiilitai-
teen kentällä vaikuttava Inka Kivalo, jolla esteettisyys on mielestäni enemmän pääosassa (Kivalon 
(verkkolähde) teokset: Kohti jotain muuta (2004), Hahmojen sarjasta (2008), Omakuva (2008), 
Koristelemisen tarpeesta (2014)).
52 Taiteilijoiden ansioluetteloita tarkastellessa yllättäen kävi ilmi, että kaikilla tutkielmaan osallistu-
villa taiteilijoilla on vähintään kuvataiteen alempi korkeakoulututkinto. Tämä ei ollut osa valintape-
rusteitani, mutta näkyy haastatteluissa melko jalostuneena taidepuheena.
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tehneistä taiteilijoista on naisia, niin on luontevaa, että minua kiin-
nostava keskusjoukko koostuu myös naisista.53

Liisa Hietasen haastattelun yhteydessä pohdin jälleen haastatel-
tavien taiteilijoiden valintaperusteita. Vaikka tutkielman tekemisen 
alkupuolella tuntui, että minulla oli selvät perusteet, jälkeenpäin 
palasin asiaan yhä uudestaan. Hietanen mainitsi haastattelussaan 
useampaan otteeseen tietynlaisen vinksahtamisen ja huumorin liit-
tyvän teoksiinsa ja työskentelyynsä (00:57:17, 01:19:04). Haastat-
telun loppupuolella havahduin saavani myös itseni kiinni saman 
tyyppisestä ajattelusta, jonka perusteella olin valinnut taiteilijoita 
(01:20:04). Siinä missä tunnistin alusta asti valitsemieni taiteilijoiden 
yhdistäväksi tekijäksi tietyn rujouden ja perinteisen tekstiilitaiteen 
estetiikasta poikkeamisen54, huomasin nyt myös kaikkien viiden 
taiteilijan tekevän jotakin vähän vinksahtanutta ja teoksissa olevan 
läsnä sama lämminhenkinen huumori, josta Hietanen puhuu.

Taiteilijat esittelen siinä järjestyksessä55, jossa olen heitä haas-
tatellut. Esittelyt pohjautuvat haastatteluiden lisäksi taiteilijoiden 
ansioluetteloihin.

53 Palaan tekstiiliveistosten sukupuolittuneisuuteen ja miestaiteilijoihin tällä taiteen erityisalueella 
alaluvussa 3.3 Tekstiilipohjaisen taiteen sukupuolittuneisuudesta.
54 Tekstiilitaiteen estetiikasta poikkeaminen on varsin luontevaa, sillä kukaan valitsemistani taitei-
lijoista ei ole koulutukseltaan tekstiilitaiteilija, vaan kaikilla on kuvataiteilijan koulutus. Siksi myös 
estetiikka poikkeaa vahvasti tekstiilitaiteen kentälle tyypillisestä estetiikasta. Tekstiilitaiteen kentän 
tyypillisellä estetiikalla viittaan muun muassa tekstiilitaiteen triennaaleissa esiteltyjen tekstiilitai-
teilijoiden teoksia, taidokkaita, herkkiä ja materiaalin erityislaatua kunnioittavia teoksia. Tämän 
enempää en tässä työssä lähde avaamaan käsitystäni tekstiilitaiteen kentän visuaalisesta maail-
masta, sillä tämä tutkielman fokus ei ole tekstiilitaiteessa.
55 Haastattelujärjestyksen käytännöstä kerroin jo alaluvussa 1.3 Tiedon rakentamisesta opinnäyt-
teessä. Muistin virkistämiseksi tähdennän, että järjestys ei kerro haastatteluiden hierarkiasta tai 
ilmennä muita piilomerkityksiä, järjestys on muodostunut tällaiseksi käytännön syistä.
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Pauliina Turakka Purhonen: Pyhä Yrjö saappaissaan (2008–2011).
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2 . 1  PA U L I I N A  T U R A K K A  P U R H O N E N
Esittävyys ja hahmot ovat keskeisiä Pauliina Turakka Purhosen 
teoksissa. Etupäässä ihmishahmoiset tekstiiliveistokset syntyvät 
kankaista ompelemalla ja niihin kirjomalla (00:18:14). Hahmojen 
rinnalla on toisinaan myös eläinhahmoja osana teoskokonaisuutta 
(00:18:48). Hän itse nimeää teoksensa kangasveistoksiksi56, mutta 
leikkisästi viittaa niihin myös sanoilla nukke57 tai ukkeli (00:22:58, 
00:26:10). Teokset ovat veistoksellisia, mutta ilman kuvanveiston 
rajoituksia. “(Mä olen) hoksannut viime aikoina, että voi käyttää 
hyväkseen tätä keveyttä. Sitä voi tehdä isoja juttuja, jotka ikään kuin 
leijuu tai on just tipahtamaisillaan. Sitä ei välttämättä tarvitse seurata 
mitään veiston logiikkaa, että miten joku seisoo, pysyy pystyssä. Kun 
ei ne paina juuri mitään.” (00:17:13.)

Turakka Purhosen työprosessi on idealähtöistä: “Aika harvoin 
aloittaa vain vaaleanpunaisesta kankaasta ja päätyy porsaaseen (ha 
ha). Mutta mikä siitä tulee loppujen lopuksi, se kyllä muovautuu.” 
(00:31:02). Varsinainen käsillä työstäminen lähtee usein liikkeelle 
kasvojen aihiosta kohti torsoa ja raajoja, mitkä täytetään. Työstä-
minen on moninkertaista, sillä muodon etsiminen jatkuu vielä täyt-
tämisen jälkeen kirjaillen ja uusia muotosaumoja tehden. (00:34:46, 
00:35:47.) Tekstiilimateriaalien joukossa on paljon kierrätettyjä 
kankaita, taiteilijalle lahjoitettuja ja kirpputorilta ostettuja, mutta 
myös uusia varta vasten teokseen ostettuja kankaita (00:32:28). 
Turakka Purhonen kertoo olevansa tekstiiliveistostensa ompelul-
listen ratkaisujen suhteen “iloinen amatööri”. Hän kertoo kankaan 
työstötavan olevan muovailunomainen ja perustuvan ennemmin 
keramiikkaan58 kuin tekstiilin keinoihin (00:26:31). Haastattelun 
aikana taiteilija viittasi kaoottisen työhuoneen olevan osittainen 

56 Tekstiiliveistos nimityksenä johtaa Turakka Purhosen mielestä harhaan viitaten tekstiilialan 
koulutukseen tai tekstiilitaiteeseen (00:26:31).
57 Nukeista oli puhetta enemmänkin haastattelun aikana, sillä haastattelun aikaan Turakka Purho-
sella oli työn alla useampikin nuken kokoluokkaan vertautuva teos eli alle metrin mittaiset hahmot. 
Hän viittaa myös nukella sijaiskärsijään, jota pistellään ja leikellään. (00:22:58).
58 Pauliina Turakka Purhonen aloitti vuonna 1994 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiassa 
keramiikan opinnot, joita ei koskaan päättänyt (taiteilijan CV toukokuussa 2015 olleesta Dance 
macabre ja muita tansseja -näyttelystä).
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Pauliina Turakka Purhonen: Takapiru II (2006).
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Pauliina Turakka Purhonen: Vartija (2013).
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työmetodi antaen sattumalle tilaa: “Sitä ajattelee, että joku asia on 
hyvä johonkin. Esimerkiksi tolle pitää nyt tehdä tommonen huma-
lainen naama, huomasitko kolme silmääkin. Mutta tämä toinen 
humalainen täällä on musta vielä paljon parempi, toi raidallinen 
naama. Ei sitä olisi osannu suunnitella. Se tuli vaan, koska se makasi 
lattialla, vanha pyjama.” (00:31:02, 00:31:52.)

Taiteilija kuvailee itseään ensisijaisesti kuvataiteilijaksi. Taidemaa-
larin koulutuksesta huolimatta Turakka Purhonen ei juurikaan käytä 
itsestään nimitystä taidemaalari59, mutta kuvanveistäjän identiteetti 
tuntuu omalta yhä enemmän. (00:38:30.) Hän on myös molempien 
Taidemaalariliiton ja Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen60 (taiteilijan 
ansioluettelo). Tie tekstiiliveistäjäksi lähti taiteen maisteriksi valmis-
tumisen tienoilla maalaustukoksen tunteesta, johon tekstiilin selkeys 
ja valintojen pysyvyys toi helpotuksen loputtomaan väreillä “lutraa-
miseen”. Tekstiilin työstämisen hitaus toi myös Turakka Purhosen 
mukaan takaisin sen, että on jonkun materiaalin kanssa tekemisissä 
(00:06:42, 00:30:00). Maalaamisesta tekstiiliveistoksiin on kuitenkin 
jäänyt värien keskeinen merkitys taiteilijalle, mitä värivalinnat teok-
sissa tarkoittavat sisällöllisesti (00:27:27).

Turakka Purhosen tekstiiliveistosinstallaatioissa näkyy vahva 
taidehistoriallisen tietämyksen pohja, joka kumpuaa niin kris-
tillisestä taiteesta, erityisesti keksiaikaisista puuveistoksista, kuin 
muutenkin klassisesta taidehistoriasta. Hän kertoo tehneensä toisin-
toja kirkkoveistoksista, mutta pitkään mukana olleet uskonnolliset 
aiheet ovat jäämässä taakse (00:11:43). “Se enkeli61 oli nyt viimeinen 

59 Poikkeuksena, heti haastattelun alussa Turakka Purhonen heittää olevansa maalari (00:02:14). 
Kuitenkin myöhemmin taiteilija painottaa kutsuvansa itseään kuvataiteilijaksi ja viittaa taidemaa-
lariuuteensa menneessä aikamuodossa (00:38:43).
60 Sekä Suomen Kuvanveistäjäliitto, että Taidemaalariliitto ovat valtakunnallisia taiteilijoiden 
ammattiliittoja ja Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjä, jotka edistävät ja esittelevät kyseistä 
suomalaista taiteenalaa ja toimivat jäsentaiteilijoidensa edunvalvonnan puolesta.
Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, jonka “perimmäisenä 
tehtävänä on valvoa ja edistää kuvataiteilijoiden asemaa, työllistymistä ja työn tekemisen edelly-
tyksiä sekä vahvistaa taiteen merkitystä”. (Suomen Taiteilijaseura: Seura verkkolähde ja Jäsenjär-
jestöt verkkolähde).
61 Teos Vartija (2013) oli esillä Kiasmassa vuoden 2014 Ars Fennica -ehdokkaita esittelevässä näyt-
telyssä.
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Pauliina Turakka Purhonen: Nosto (2015) yksityiskohta.

niitti. Ja voihan se olla, että ne tulee takaisin” (00:12:07). Uudet aiheet, 
joita oli nähtävillä Kiasmassa alkuvuonna 2014 ja Galleria Sculpto-
rissa keväällä 2015 ovat arkisempia ja dokumentoivia, mutta taide-
historian on vaikutus niissäkin läsnä. Haastattelun aikaan jo tekeillä 
olleesta Nosto-teoksesta (2015) puhuessaan Turakka Purhonen avasi 
taidehistoriallista näkemystään: “Kun vähän selasi taidekirjaa, niin 
tämähän on Sabiinittarien ryöstö, ihan se sommitelma, vaikka sisältö 
ei olisi sama, mutta ne on tuolla jossain ne kuvat” (00:12:45).
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2 . 2  L I I S A  H I E TA N E N
Arkipäiväinen ja realistinen määrittelee Liisa Hietasen taidetta, 
hän kertoo. Teokset taiteilija jakaa ihmishahmoihin ja esineteok-
siin, mutta molemmat saavat muotonsa langasta käsin virkaten ja 
neuloen. Hän kokee, että ihmishahmojen ja esineteosten välillä on 
käsitteellinen ero: “Kun tekee jonkun arkipäiväisen esineen, se on 
kuitenkin käyttöesine. Henkilöhahmosta, muotokuvasta välittyy 
jotain persoonaa ja lämpöä, mutta mitä sitten esineessä on se 
virkattu tai neulottu pinta, on vähän erilainen olemus mikä siihen 
tulee.“ (00:57:17.) Esineteoksiin kuuluu jokapäiväisiä asioita lämpö-
pattereista62 kokonaiseen Vapaa-vessainstallaatioon (2011). Ihmis-
hahmot ovat edustaneet iältään taiteilijaa selvästi vanhempia vuonna 
2014 valmistuneeseen Veli-teokseen asti, joka on ensimmäinen tule-
vien kyröskoskelaisten63 ihmisten muotokuvien sarjasta (00:25:00, 
00:26:09).

 Hietanen kuvaa itseään kuvataiteilijaksi, joka tekee kuvan-
veistoa (00:13:39, 00:35:20). Kuitenkin kuvaillessaan ihmiselle, 
joka ei ennestään tiedä minkälaisia teoksia hän tekee, hän käyttää 
luonnehdintaa tekstiiliveistos. Taiteilijan kokemuksen mukaan sana 
veistos ei kuvaile niitä riittävästi. (00:11:56.) “Huomaa, että ihmiset 
monesti ihmettelee mitä nämä on, voiko niitä sanoa veistoksiksi. Mun 
mielestä voi” (00:12:49). Hietasen kuvataideopintojen64 taustalla on 
myös vaatetusalan artesaanin koulutus, joka kertoo pitkäaikaisesta 
kiinnostuksesta pehmeitä materiaaleja kohtaan, vaikka käsin virk-
kaamiseen tai neulomiseen eväät on saatu ennemmin peruskoulussa 
(00:00:48, 00:06:03). Ensimmäinen tekstiiliveistos sai alkunsa teosi-
deasta jo Hietasen opiskelun alussa: “Aika nopeasti löysin tämän 
tekniikan. -- No ihan siinä ekan vuoden aikana, syksyllä tuli päähän 
se ajatus. Itseasiassa tämä on se ensimmäinen teos Pirkko ((2009)). 

62 Teokset Patteri (2011) ja Varalla (2012).
63 Kyröskoski on pieni kylä Hämeenkyrön kunnassa Pirkanmaalla, noin neljänkymmenen kilo-
metrin päässä Tampereelta, jossa Liisa Hietanen – kotoisin Lohjalta – perheineen asuu ja työsken-
telee ainakin tämän tutkielman tekemisen ajan.
64 Hietanen on valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta, jota kuvataan 
myös välinevapaaksi taidekouluksi, jossa kuvataideopiskelijat voivat monipuolisesti opiskella ja 
kokeilla kuvataiteen eri alueita (Hietasen ansioluettelo verkkolähde).
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Liisa Hietanen: Pirkko (2009).
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Liisa Hietanen: Veli (2014), yksityiskohta.
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Liisa Hietanen: Vapaa (2011).
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Emmä heti ajatellut, et nyt mä sit jatkan tätä tai mitään. Mutta kyllä 
siinä joku sellanen, että se sopi mun ajatteluun, tekotapa ja kaikki. 
Käsityön käyttäminen välineenä, se ajattelu on kans käsissä eri 
tavalla. Mä en esimerkiksi kauheesti tai oikeestaan ollenkaan luon-
nostele paperille vaan se syntyy ihan siinä käsissä.” (00:01:55.)

Ajatus Pirkko-teoksesta (2009) toi Hietaselle mukanaan virk-
kaamisen veistämisen menetelmäksi sopien teoksen persoonaan. 
Samalla hän huomasi virkkaamisen olevan erityisen hyvä väline 
kolmiulotteisen tekemiseen, sillä työtapa on orgaaninen ja muoto 
muokattavissa silmukka silmukalta. Kasvot ja muut yksityis-
kohdat, jotka vaativat eniten muotoa taiteilija tekee aina virkaten, 
sillä hahmojen muoto on nimenomaan virkatussa pinnassa, eikä 
sisuksessa. Osa ihmishahmojen vaatteista syntyy myös neuloen ja 
sisus ommellen. (00:09:15, 00:10:36, 00:52:10.) Hietanen on tarkka 
teosten värien suhteen ja hankkii teoksia varten ja pääasiassa uusia 
lankoja värivalikoiman takia. Esimerkiksi Veli-hahmon (2014) eri 
vaatteiden mustat eivät ole samoja mustia lankoja, jotta uskottavuus 
ja realistisuus säilyvät (01:03:07, 01:05:40).

Työprosessi lähtee Hietasella liikkeelle päässä hiljalleen muodos-
tuvasta ideasta teokseksi, jota hän työstää pitkään vain ajatuksen 
tasolla vaihe vaiheelta. Hahmojen kohdalla persoonaa rakennetaan 
hartaasti. “Joskus voin aloittaa vaikka takista jos en ole ihan vielä 
päättänyt, et mitkä vaikka jotkut kasvot tai tämmöset (on). Taas 
toisissa oon aloittanut suoraan siitä, koska olen ollut innostunut 
siitä, että nyt mulla on päässä miltä se näyttäisi. -- Mutta nyt on 
vähän erilaista. Mä olen ottanut työnalle semmosen projektin missä 
mä teen muotokuvia. Tää on nyt tässä yksi niistä ((Veli)), mikä on 
olemassa oleva ihminen.” (00:24:15, 00:25:00.) Esineteokset ovat 
rakentuneet ihmisteoksiin verrattuna nopeasti. “Niissä on ollut just 
jonkun nopean hetken, tavanomaisen, tutun, arkisen tilan, asian 
kuvaaminen hitaalla tavalla, että siihen tulee joku vääristymä tai 
vinksahdus tai joku mikä monesti kans välittyy vähän humoristi-
sena” (00:57:17).

Huumori Hietasen töissä on sympaattista ja liittyy arkisen 
nopeaan tunnistamiseen niin ihmis- kuin esineteoksissa. Katsoja 
tunnistaa ihmishahmon tai esineen välittömästi ja vaistomaisesti 
ennen kuin ehtii ajatella ja heti perään huomaa, ettei se olekaan 
mitä luuli, oikea ihminen tai tavara. (00:45:11.) Hietasen teokset 
ovat suora jatkumo siitä mitä hän pitää taiteessa mielenkiintoisena 
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tai tärkeänä. “Kokemus ja kohtaaminen on mun mielestä tärkeää. Ja 
mä pidän monesti teoksista, missä aivot ei pysy mukana, vaan siinä 
on jotain semmosta mikä vaikuttaa aisteihin tai ajatteluun sillä lailla, 
että mun ei tartte miettiä mistä tää kertoo tai mitä symboliikkaa 
tässä on. Kertakaikkiaan vaan näen jotain mikä saa aikaan jotain 
automaattisesti mussa.” (01:16:21.)
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2 . 3  J O H A N N A  H AV I M Ä K I
Palautuksen idea on kulkenut mukana Johanna Havimäen käyte-
tyistä nahkatakeista tehdyissä eläinhahmoisissa veistoksissa alusta 
asti. “Kyllä oli koko ajan, ja oikeestaan edelleen säilynyt se palautus. 
Siinä on myös semmonen ajatus, että saako tehtyä tekemättömäksi, 
kiehtoo semmonen ajattelu. Niissä oli tavallaan mahdottomuus 
paluuseen tai henkiin herättämiseen, niistä tuli semmosia hassuja.” 
(00:08:39.) Materiaalin historia ja merkitys on Havimäelle tärkeää 
ja hän haluaa kiinnittää katsojan huomion mitä nahkatakki-mate-
riaali on joskus ollut, mutta myös kuka vaatetta on käyttänyt, ikään 
kuin “voodoo-ajattelu tekstiilissä” (00:05.37, 01:06:16). Myöhemmin 

Johanna Havimäki: sarjasta Palautus (2009) Paasilinna.
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palautuksen ajatuksen rinnalle teoksiin on tullut esimerkiksi ihmisen 
eläinsuhteen pohdintaa (00:14:08, 00:18:40, 01:17:08).

Ensimmäinen nahkaveistosten sarja Palautus (2009) oli Havi-
mäen lopputyö65, jossa hän myös kokeili turkiksen palauttamista, 
mutta turkis teki eläimet liian oikean näköisiksi. Turhan helppona 
ratkaisuna ja pehmolelumaisina lopputulos ei innostanut häntä jatka-
maan turkiksella materiaalin kiehtovuudesta huolimatta. (00:08:39, 
00:13:06.) Havimäki kertoo välinevapaan koulun jättäneen jälkeensä 
kuitenkin sitoutumattomuuden tiettyyn tekemisen tapaan siitä 
huolimatta, että tähän asti kiinnostus nahkatakkeihin teoksen lähtö-
kohtana on kantanut. Hän kertoo, että myös muut materiaalit ovat 
tulevaisuudessa mahdollisia. (00:05:37.)

Tekstiiliveistoksen käsite on hankala Havimäelle. Tekstiili-sana 
tuo hänelle mieleen perinteisen tekstiilitaiteen ja ryijyn sen mukana, 
minkä kanssa hän ei koe olevansa samalla aaltopituudella. Myös 
taiteen ja käsityön suhde on kiinnostava, mutta vaikea kysymys 
Havimäen näkemyksessä, sillä raja voi olla varsin häilyvä. (00:22:31, 
00:23:42, 00:34:47.) Hän kertoo puhuvansa teoksistaan ensisijai-
sesti aina veistoksina, sanoen tekevänsä veistoksia tai eläinveistoksia 
nahasta ja kuvaa itseään tekstiilejä käyttäväksi kuvanveistäjäksi 
(00:12:15, 00:34:47, 00:37:26).

Havimäen teokset ovat usein sarjallisia, missä yksi sarja käsittelee 
tiettyä teemaa. Esimerkiksi Todisteet (2010–2014)66 koostuu useista 
trofee-päistä käsitellen metsästämistä. Todisteet-sarjan jokaisella 
erillisellä teoksella on oma nimensä, joka viittaa kunkin kuvitteel-
lisen eläimen elinympäristöön paikkojen nimien ollessa myös yksit-
täisten teosten nimiä (01:01:24). Kirpputorilta ostetut takit tuovat 
oman tunnelmansa jokaiseen teokseen. Materiaali on keskeistä ja 
Havimäki kuvittelee aina myös takin entisen omistajan, sillä hänestä 
on hauska ajatella, että ihmisestä jää jotain esineisiin. (00:56:07.) 
Sarjoissa taiteilijaa kiinnostavat myös eläinhahmojen keskinäiset 
suhteet (01:04:28). Eläinsarjojen lisäksi taiteilija on tehnyt abst-
raktimpia tilallisia kokeiluja67, joissa on ollut pelkkiä takkeja esillä 

65 Havimäki on valmistunut samasta Tampereen ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi, kuin 
Hietanen ja lopputyöllä tarkoitetaan valmistuvan taiteilijan opinnäytettä.
66 Tutkielmassa esittelen vain muutama esimerkkiteosta mainituista teossarjoista.
67 Tilallisista takkikokeiluista hyvänä esimerkkinä toimii Säilö (2013).
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Johanna Havimäki: Säilö (2013).
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Johanna Havimäki: sarjasta Episode (2012–2013) Mr. Turquoise.

Johanna Havimäki: sarjasta Todisteet (2010–2014) Suwon.



58

(00:39:47).
Havimäki työstää eläinveistoksensa luonnostelemalla ensin 

hahmoa muovailuvahalla, jonka jälkeen alkaa rungon rakenta-
minen kanaverkosta ja samomalehtitolloista eli käsityömäinen osa 
prosessia, jossa kädet tekevät ja aivot ajattelevat jo teoksen sisältöä. 
Pää tulee uudestaan mukaan tekemiseen, kun taiteilija alkaa sovi-
tella takkeja rungon päälle ja valikoida kiinnostavia yksityiskohtia 
valitusta takista. (00:44:14, 01:38:42.) Havimäen vapaa erilaisia 
materiaaleja pelkäämätön tapa tehdä veistoksiaan on peruja yleiskä-
sityötaustasta ja kahdesta artesaanin tutkinnosta68 (00:10:58). Työs-
kennellessään takkien kanssa hän hyödyntää materiaaliaan moni-
puolisesti: “ -- käytän takkien omaa saumaa tosi paljon ja se on mulla 
se juttu, että niistä ei häviä se mikä on ollut. Käytän taskuja ja naruja 
ja ompeleita, mitä niissä on. On niissä paljon ompeluakin, mutta tosi 
paljon on sitä liimausta, mikä ei ehkä näy.” (00:44:14.)

Palautuksen teeman, mitä teoksen materiaali on ja miksi, Havi-
mäki toivoo myös katsojan oivaltavan, ymmärtävän taiteilijan viestin 
(01:17:54). Kohdatessa Havimäen eläinhahmoja teosten söpöttely 
ja sitä kautta ihmisen eläinsuhde käy ilmi taiteilijaa kiinnostavalla 
tavalla. “Ensin mä olin, että mä en kestä. Tampereella galleristi puhui 
möhköfanteista (ha ha). Voi ei älä vaan sano, että möhköfantti. 
Mutta miksi sitä pitää olla niin ankara, miksei ne voi olla, ihan hyvin 
voi olla. Vähän on karissut sellainen rakennettu arvokkuus, mitä 
sitä nyt pitää olla niin virallinen. Koska teokset mulla on hirveen 
helppoa lähestyä ja sen täytyy olla ainoastaan se möhköfantti-juttu, 
että sä ymmärrät tossa on joku möykky, jolla on silmät ja nenä, se 
on möhköfantti. Se on ollut kiinnostavaa, mistä se tulee. Tuleeko se 
vaan siitä, että nahkatakille läntätään silmät (ha ha) kylkeen. -- Ne 
on jotenkin ollut helppoja ne eläimet. On mielestään vaikka yrittänyt 
tehdä inhottavia eläimiä, niin ei ne sit olekaan kaikkien mielestä 
inhottavia.” (00:14:08.)

68 Havimäki on valmistunut puuartesaaniksi Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta ja 
artesaaniksi tarpeistonvalmistuksesta Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Tarpeistonval-
mistajana hän on työskennellyt elokuva-alalla valmistaen elokuvien rekvisiittoja. (Havimäen ansio-
luettelo verkkolähde, 00:10:58.)
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2 . 4  T U I J A  T E I S K A
Materiaalilla ja tekniikalla eli lahjoitetuilla langoilla, matonku-
teilla ja niiden punomisella solmuiksi sekä sormivirkkaamisella 
on keskeinen rooli Tuija Teiskan veistoksissa, joissa prosessilla on 
korostunut merkitys (00:15:53). “Mä olen hyvin harvoin sitä mieltä, 
että veistos on valmis. Usein mulla on semmonen olo, että se ei 
ole koskaan valmis. Mä nään sen jonkun aikaa, että nyt se näyttää 
hyvältä, nyt se voi olla valmis. Mutta sitten menee aikaa ja se miten 
mä itse kommunikoin mun teosten kanssa on tavallaan, että mä 
huomaan, että on jotenkin katkennut se yhteys ja täytyy jatkaa tätä. 
Ja se on hyvin maanista prosessia. Vähän kuin mä maalaisin taloa 
joka vuosi uudella värillä (ha ha). Mun pitää vaan aina jatkaa, että se 
yhteys säilyy.” (00:09:48.)

Prosessi ja tekeminen eli taide itse on tärkeintä Teiskalle, vaikka 
on myös hauskaa, että teokset menevät näyttelyihin ja niitä nähdään. 
Hänen matonkudeveistoksiaan onkin ollut ennakkoluulottomasti 
esillä useissa konteksteissa. Nykytaiteen kentän lisäksi tekstiilitaide-
näyttelyissä ja näyttelyissä, joihin on osallistunut sekä ammattitai-
teilijoita että itseoppineita taiteilijoita. (00:46:40.) Monilla kentillä 
toimimisen seurauksena Teiskaa on tituleerattu useilla nimityksillä, 
kuten kuvanveistäjä, kuvataiteilija, tekstiilitaiteilija ja jopa ITE-taitei-
lijaksi69 tai outsider-taiteilijaksi70. Kaksi viimeistä kuitenkin tuntuu 

69 ITE-taide on nykykansantaidetta, jossa ITE-lyhenteellä viitataan sanayhdistelmään “itse tehty 
elämä”. Siinä missä perinteisessä kansantaiteessa korostuivat kollektiivisuus ja traditiosidonnaisuus 
edustaen esteettisesti korkeatasoista käsityötä, ITE-taiteessa ne on korvattu yksilöllisellä taiteilijuu-
della ja omaperäisellä luovuudella. Se on kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista kuvataidetta. 
ITE-taiteilijat ovat itseoppineita ja työskentelevät taidemaailman ulkopuolella. (ITE verkkolähde.)
70 Outsider-taide on osa ITE- taiteen piiriä, joka on “usein tulosta köyhtyneestä ympäristöstä, 
esimerkiksi laitosympäristöön joutumisesta”. Outsider-taiteelle ominaista on tekijän sulkeutu-
minen omaan salattuun maailmaansa elämäntilanteensa pakottamana tarjoten tavan toteuttaa 
elämäntarinaansa rajoittavista olosuhteista huolimatta. Outsider-taiteilijaa ei välttämättä kiinnosta 
teosten kohtalo luomistyön jälkeen ja hän voi jopa tuhota valmistuneet työnsä tai olla huomioi-
matta kokonaan teosten yleisöä. Outsider-taiteesta puhuttaessa tarkoitetaan kansainvälistä käsite-
perhettä, art brut, outsider-taide, nykykansantaide, marginaalitaide, jonka perusjakoja ovat jako art 
brut eli taiteen pohjalta määrittyvä ulkopuolisuus ja kansantaidepohjainen itseoppineisuus. (ITE: 
Ulkopuolisuus verkkolähde.)
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Tuija Teiska: sarjasta Naisten ryhmä (2012) Toteemieläin.
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Tuija Teiska: sarja Naisten Ryhmä (2012)

Tuija Teiska: sarjasta Harmaat (2012) Kultaseni olet kuin kermaleivos & Sfinksi.
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epämääräisiltä luonnehdinnoilta, sillä hänellä on pitkän linjan 
taidekoulutus71 taustallaan. Taiteilija itse pyrkii pakenemaan itsensä 
kategorioimista suuntaan tai toiseen. (00:37:06.) “Oikeestaan mun 
mielestä se on hauskaa, mulle tosi positiivista jos mä voin herättää 
niin monenlaisia erilaisia mielikuvia, voi laittaa erilaisiin laatikoihin” 
(00:40:16). Pakon edessä kuitenkin Teiska turvautuu tutkintonsa 
määrittelemään nimitykseen kuvataiteilija, joka on erikoistunut 
kuvanveistoon. Häntä viehättää myös nimitys oppinut outsider ja 
Voima-lehden edesmenneen toimittajan ja ITE-taiteilijan Erkki 
Pirtolan antama nimitys rättitaiteilija. (00:37:06, 00:39:43.) Hän 
puhuu itsestään myös käsityöläisenä (00:51:37). Teoksiaan Teiska 
nimittää veistoksiksi, mutta kelpuuttaa myös tekstiiliveistoksen 
käsitteen, mikäli materiaalia on syytä alleviivata. Esiin nousi myös 
tekstiilikuvanveisto, sekä tekstiilitaide, joka on veistoksen muodossa. 
(00:32.03, 00:43:15.)

Työskentelyään langoilla ja matonkuteilla Teiska luonnehtii 
kaksinkertaiseksi ajatteluksi. Omakseen ottamallaan kuvauksella 
hän viittaa tekstiilillä työskentelyn rauhoittavaan hidastamiseen, 
jolloin on helpompi keskittyä ja on aikaa ajatella läpi niin arkiset 
käytännön asiat kuin isommat mieltä askarruttavat asiat. (01:47:11, 
01:51:24.) Kyse on myös käsien ajattelun ja pään ajattelun yhdisty-
misestä, siitä miten taiteilija näkee käsien kautta työskentelemällä 
ja tuntemalla (00:11:40, 01:50:13). “Siitä tulee mulle itselle niin 
suuri euforia siitä tekemisestä. Yleensä mitä mä olen sen tekemisen 
aikana, keskityn ja pystyn ajattelemaan asioita ja elämistä, jotain tosi 
kaksinkertaista ajattelua, sellasta surutyötä. Monet asiat vaan ratkeaa 
siinä tehdessä. Ja jos mä en tee tai mulla ei oo mahdollisuutta tehdä 
mä oon eri persoona. -- Koen olevani levoton, mutta sitten taas kun 
mä saan jonkun langan käteen, mä olen paikallani ja pystyn jotenkin 

71 Teiska on aloittanut taideopintonsa Etelä-Karjalan ammattiopiston kuvataidelinjalla 2001–2004 
ja jatkanut opintojaan kuvataiteilijan alempaan korkeakoulututkintoon Saimaan Ammattikorkea-
koulussa 2005–2009. Hän edelleen kouluttautuu kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuva-
taideakatemiasta 2014–2016. Lisäksi hän on opiskellut muun muassa Pietarin taideakatemiassa 
vaihto-oppilaana. Hänellä on siis taustallaan lähes viidentoista vuoden taideopinnot. Tämä sulkee 
hänet yksiselitteisesti pois ITE-taiteen ja outsider-taiteen piiristä, vaikka taiteilijan visuaalinen kieli 
ja outsider-taiteelle tyypillinen valmiisiin teoksiin liittyvä välinpitämätön suhtautuminen näihin 
kenttiin viittaisikin. (Teiskan ansioluettelo verkkolähde, 00:09:48, 00:22:22.)
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olemaan.” (00:02:56.)
Teiskan tausta erityisesti lankojen ja matonkuteiden kanssa on 

peräisin jo lapsuudesta ja suvun naisten vahvasta tekstiilitraditiosta. 
“Mulla on hyvin pitkä suhde lankoihin, koska mun mummolassa 
oli lammastila (ha ha). Siellä oli aika paljon villalankoja ja mummo 
opetti muakin neulomaan ja virkkaamaan pienenä tyttönä. Ja siellä 
oli kangaspuut ja mummo teki aina kesäisin räsymattoja ja me aina 
leikattiin vaatteita.” (00:13:31.) Taiteilija on kotoisin Kajaanista, jossa 
hänen mukaansa on vahvana ITE-taidekulttuuri ja kansantaide, 
johon myös Teiskan alkusysäys langoilla ja matonkuteilla työskente-
lyyn liittyy. Hän aloitti ensin punomalla pillejä ja kokeili muita ready 
made -materiaaleja, mutta ne eivät tuntuneet omalta. Hän pyysi kotoa 
Kajaanista lähettämään pitkään kiinnostaneita mummon matonku-
teita. “Mut sit kun mä sain ne työhuoneelle, niin kaikki vaan loksahti. 
Ei ollut enää koti-ikävä, ne oli lämpimiä ja värikkäitä palloja ja mulla 
oli tosi turvallinen olo, että nyt mä oon kotona ja mun ei tarvii enää 
matkustaa Kajaaniin, vaan mä voin tuoda Kajaanin mun luokse. Nyt 
mä voin tehdä jotain sellasta, kun mä en pidä näistä valutöistä ja mä 
en pidä perinteisesta veistämisestä72, mitä mä oon aina tehny, mitä 
mä oon aina osannut tehdä käsilläni ja mitä mä oon lapsesta asti 
puuhaillut.” (00:22:22.)

Mummolan lammastilalta lähtöisin olevista matonkuteista ja 
langoista on syntynyt useita teoskokonaisuuksia muun muassa 
harmaiden veistosten sarja (2012) ja ensimmäiset perheet (00:15:53). 
Valtavista matonkudeveistoksista koostuvat installaatiot ovat käsi-
telleet perheen teemaa useampana kokonaisuutena kuten esimer-
kiksi Saman katon alla (2009) ja Naisten ryhmä (2012) (00:04:31, 
00:06:07). Harmaiden sarja ja luutyöt olivat poikkeuksellisen pieniä 
ja herkkiä teoksia – puikoilla, koukuilla ja neuloilla tehtyjä, syliin 
sopivia – johtuen taiteilijan erityisestä elämäntilanteesta. Toipues-
saan auto-onnettomuudesta ja opetellessa kävelemisen taidon uudes-
taan, taiteen tekemisen merkitys korostui pyörätuolin rajoittaessa 
normaalista sosiaalisesta elämästä, johon hän oli tottunut. Terveh-
tyessään Teiska palasi takaisin sormivirkkaamiseen ja suurempaan 

72 Teiska kertoo koulutustaustastaan, että se on ollut hyvin klassista kuvanveistokoulutusta 
(00:22:22).
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mittakaavaan. (00:01:00, 01:34:57.) Uusimmat työt73 ovat jättäneet 
taakseen värikkäät matonkuteet ja perheaiheet ja siirtyneet mustaan 
lankaan ja pikemminkin kodin teemaan kätkiessään sisäänsä huone-
kaluja (00:11:40, 00:26:57, 00:51:37, 00:53:33).

Työskennellessään taiteilijan ajatustyö lähtee liikkeelle muis-
toista, valokuvista tai vaikka vanhoista päiväkirjoista (01:28:12). 
Veistoksen rakentaminen taas alkaa jostakin pienestä yksityiskoh-
dasta kohti suurta. Veistoksia syntyy usein enemmän kuin yksi 
muodostaen kokonaisuuden, joka saa nimen tai statuksen ja jolla 
on oma taustatarinansa (00:04:31).  Kokonaisuuden osilla kuitenkin 
on myös omat nimensä (00:53:33). Rakenteet joiden ympärille 
Teiska punoo solmunsa ja sormivirkkaa ovat löytötavaroita, erään-
laisia aarteita, jotka hän piilottaa veistoksiinsa (00:19:07). “Yleensä 
mä löydän jonkun asian, mikä tuntuu hyvältä mun käsissä ja mä 
haluan kätkeä sen ja piilottaa sen muilta ihmisiltä (ha ha). Nyt mä 
oon nähnyt jotain ihanaa ja kaunista ja mä haluan pistää sen tänne 
lankojen sisälle (ha ha). Sitte se on tavallaan mun aina.” (00:11:40.)

73 Tekstiiliveistosten lisäksi uudempiin teoksiin kuuluu performansseja ja pienveistoksia muista 
materiaaleista (00:26:57, Teiska verkkolähde).
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2 . 5  H E L I  RY H Ä N E N
Sanomallisuus ja suoraviivainen symboliikka kuvaavat Heli Ryhäsen 
tekonahkaisia ja kankaisia veistoksia ja veistoksista koostuvia instal-
laatiota, joissa inhimillisyys on voimakkaasti läsnä. Aiheet ovat 
pyörineet ihmisenä olemisen ympärillä, miten omilla valinnoilla voi 
vaikuttaa siihen mitä ympärillä, itselle tai jollekin toiselle tapahtuu, 
pyrkien myös mahdollisimman laajaan ymmärrettävyyteen globaa-
listi taustoista riippumatta. (01:01:29, 01:03:57.) “Just se, että päivän 
poliittisuus voi näkyä yhden yksilön kohdalla, yhden yksilön kautta. 
Mä en osaa kuvata mitään joukkokohtauksia tai tapahtumia, mutta 
semmosia, mitkä koskettaa loppujen lopuksi ääretöntä määrää 
ihmisiä, mutta yhden hahmon tai henkilön kautta.” (01:25:15.) 
Helsingin Taidehallissa keväällä 2014 esillä ollut Maisema-instal-
laatio (2014) taas liittyy ympäristöön, siinä olemiseen, elämiseen 
ja miten ihmiset ympäristöä käsittelevät. Hän ei kuitenkaan halua 
syyttää ihmisiä vastuuttomista valinnoista, sillä hän kertoo teke-
vänsä myös itse huonoja valintoja kestävän kehityksen kannalta 
esimerkiksi käyttämällä tekonahkaa, uutta materiaalia mikä on 
pohjimmiltaan muovia. “Mutta kuitenkin semmoset asiat mitkä mua 
ottaa aivoon tai häiritsee tai kiinnostaa, niitä mä pyrin töissäni käsit-
telemään ja sillä tavalla, että mä tiedän niiden koskettavan monia 
muitakin kuin minua, että niissä olisi jotain yleisempää.” (01:03:57.)

 Ryhäsen ihmishahmoiset veistokset, toisinaan myös ihmi-
seläin-hybridit74, syntyvät ompelukoneella ompelemalla. Alussa 
teokset olivat kankaista, puuvillasta tai läpinäkyvästä sifongista75, 
sittemmin pääasiassa tekonahasta76 (00:16:48). Kangasmateriaa-
lissa häntä kiinnostaa muun muassa läpinäkyvyys ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet, mutta myös muunneltavuus, verrattuna perintei-
siin koviin veistoksen materiaaleihin. Esimerkiksi siimoilla roik-
kuva teos rakentuu ripustaessa aina hieman eri näköiseksi ja säily-
tyksessä lyttyyn painuneet veistoksen kasvot muuttuvat joka kerta 

74 Ihmis-eläin hybridejä edustavat teokset Plan B (2011) ja Valmiustila (2013).
75 Esimerkiksi Toinen taajuus (2010) on läpinäkyvästä valoverhokankaasta tehty installaatio.
76 Tekonahka verrattuna oikeaan nahkaan valikoitui siksi, että Ryhäsestä tuntuu naurettavalta 
ajatukselta eläinten teurastamisen takia käyttää uutena oikeaa nahkaa veistosten materiaalina, kun 
saatavilla on tekonahkaakin. Hän on myös käyttänyt kierrätettyä nahkaa, mutta ongelmaksi tulee 
materiaalin tarpeen volyymi. (00:18:55, 01:39:27.)
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Heli Ryhänen: Toinen taajuus (2010).
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Heli Ryhänen: Maisema (2014), yksityiskohta.

Heli Ryhänen: Suursyömäri (2005).
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aavistuksen otettaessa esiin ja taivutellessa takaisin muotoonsa. 
(00:36:00, 00:38:10, 00:41:48.) Suursyömäri (2005) oli taiteilijan 
ensimmäinen tekonahkainen tekstiiliveistos, johon materiaali vali-
koitui kestävyyden perusteella. Ideana oli, että teoksen silmäpusseja 
ja pari metriä pitkää kieltä voi repiä ulos ja työntää sisään. Tehdessä 
valtavaa meksikolaisista olmec-päistä innoitusta saanutta veistosta 
hän ihastui tekonahkaan materiaalina, sen valoa heijastavuuteen 
ja inhorealistiseen ihontuntuun. Lisäksi se on käytännöllinen teks-
tiilivalinta, se ei pölise ja kestää pyyhkimistä, mikä on keskeistä 
esimerkiksi julkisten tilojen teoksissa. (00:18:22, 00:23:10, 00:23:26, 
00:25:22.)

Ensimmäiset tekstiilikokeilut saivat muotonsa Ryhäsen Kankaan-
pään taidekoulusta valmistumisen77 jälkeen innoittajana Claes 
Oldenburgin pehmeät veistokset ja muun muassa temaattisesti kiin-
nostavat Louise Bourgeois´n veistokset78 (00:10:45). Teosten ideaa 
hän kypsyttää pitkään mielessään, kunnes alkaa rakentaa ensin 
runkoa, jos sellainen tarvitaan, ja sitten ommella hahmoa (00:40:40, 
00:41:10). Ensimmäisiin tekstiiliveistoksiin Ryhänen teki kaavoja 
savesta muovaillun hahmon ja paperien avulla, mutta kokemuksen 
myötä kaavat ovat jääneet. “Tietysti anatomian opiskelu on auttanut 
siihen, ja sen opettaminen vuosia, mä oon niin paljon ihmistä 
tutkinut, että mä aika hyvin tiedän missä ne lihakset on ja missä 
niiden kuuluis olla ja mistä ne rajat menee. Käytän usein niitä rajoja 
jollakin tavalla osana niitä kankaiden leikkauskohtia.” (00:46:25.) 
Isompien tekstiiliveistosten kohdalla on käytännön syistä mietit-
tävä teoksen saamista osiin, jotta ne voi helposti purkaa ja koota 
(00:43:18). Teoksiaan taiteilija kutsuu esisijaisesti veistoksiksi tai 
installaatioiksi materiaalista riippumatta, mutta myös kangasveistos 
ja tekstiiliveistos ovat olleet taiteilijalla käytössä (00:31:43, 00:33.37). 
Itseensä hän taas viittaa nimikkeellä kuvanveistäjä (00:48:02).

Viestiminen taiteen kautta on merkityksellistä Ryhäselle ja hän 

77 Kankaanpään taidekoulusta – nykyinen Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMK:in kuva-
taiteen koulutus – saatava tutkinto on alempi korkeakoulututkinto kuvataiteilijaksi. Ryhänen on 
valmistunut Kankaanpäästä 1994 ja jatkanut myöhemmin kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakate-
miassa 2004–2006. (Ryhäsen ansioluettelo verkkolähde, SAMK verkkolähde.)
78 Louise Bourgeois (1911–2010) on toiminut innoittajana nuoremmalle taiteilijasukupolvelle 
myös tekstiilimateriaalin käyttöön, sekä feministiseen asennoitumiseen taiteessa (The Museum of 
Modern Art MoMA verkkolähde, Kivirinta 2010).
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toivoo myös katsojan ymmärtävän viestit jollain tasolla, etteivät 
teokset jää vain heti unohtuviksi kuviksi (01:10:06). “Kyllä mä koen, 
että mun tapa työskennellä on aika suoraviivaista ja mun ajattelu 
siinä taustalla on aika suoraviivaista, en mä oon mikään käsitetai-
teilija, jos mä oon sellainen ihmisenä miksi mä tekisin jotain muuta. 
Mä itse koen taiteen katsomisen, mua kiinnostaa työt, missä on joku 
elementti, että niitä lähestyy mielellään, että haluaa mennä tutki-
maan läheltä ja sieltä ehkä paljastuukin jotain muuta mikä ensim-
mäinen ajatus onkaan.” (01:08:35.) Vaikka teokset viestivät monesti 
vaikeista asioista, pyrkii hän siihen, etteivät toteutukset olisi liian 
raskaita tai masentavia, vaan että niissä olisi myös positiivinen ja 
iloinenkin näkökulma (01:06:46). Esimerkiksi hän nostaa teoksensa 
Tasapainoilua (2010)79. Teos on nähtävillä monta kerrosta korkeassa 
porrasaulassa, josta sen osat voi nähdä monesta tasosta. Se koostuu 
seitsemästä eri ihmishahmosta, jotka tasapainoilevat kolmella keinu-
laudalla vastapareineen. (01:01:29.) “-- tässä on kaksi pikkupoikaa 
nostaa tätä erittäin painavan näköistä naista ylös, ne on alempana, 
vitsikkyyttä kuitenkin. Ne on laakeroitu päältä nämä koukut eli ne 
liikkuu tosi kevyesti, kun sinne tulee ilmavirtaa kun ovet aukenee, ne 
kääntyy aina pikkasen eri suuntiin.” (01:06:46.)

79 Tasapainoilua on Ryhäsen tähän mennessä ainoa tekstiilimateriaalista toteutettu julkinen veistos 
(Ryhänen: Julkiset teokset verkkolähde). Tekstiilin ja julkisten teosten suhteeseen palaan alaluvussa 
3.1 Tekstiiliveistosten historiallinen konteksti.
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Heli Ryhänen: Valmiustila (2013).
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Heli Ryhänen: Tasapainoilua (2010), yksityiskohta.
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3 .  K O N T E K S T I T

Liisa Hietanen: Vapaa (2011), yksityiskohta.
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Valitsemani tekstiiliveistokset koskettavat useita rinnakkaisia ilmi-
öitä, kuten nykytaidetta, kuvanveistoa, tekstiilitaidetta, tekstiilin 
ja käsityön suhdetta taiteeseen, taiteen poliittisuutta, sekä naisten 
taidetta. Tekstiiliveistoksen käsitettä määritellessäni tulin tulokseen, 
että tekstiiliveistokset jatkavat ennemmin kuvanveiston pelikentällä 
kuin tekstiilitaiteen. Materiaalisuudellaan ja tekstiili-sanan johta-
mana tekstiiliveistokset koskettavat myös tekstiilitaiteen kenttää. 
Osana nykykuvanveistoa ovat ne myös osa suomalaista nykytaide-
kenttää, jossa materiaali ja materiaalisuus voi olla hyvinkin keskei-
sessä asemassa. Tekstiili-sana viittaa niin materiaaliin kuin työstä-
misen tapaan eli käsityöhön. Toisaalta sana käsityö viittaa tekstiilin 
lisäksi myös puukäsitöihin ja teknisiin töihin ollen vahvasti mukana 
kuvanveiston perinteessä. Naisten taiteen pohdinta on läsnä sillä 
tekstiiliveistäjistä valtaosa on naisia ja kaikki tutkielmaan osallis-
tuvat taiteilijat ovat naisia. Tekstiiliveistoksilla on myös kansainvä-
linen kaikupohjansa pehmeissä veistoksissa.

3 . 1  T E K S T I I L I V E I S TO S T E N 
H I S TO R I A L L I N E N  KO N T E K S T I
Hahmottelen tekstiilin ja taiteen historiallisia yhtymäkohtia länsi-
maiseen taidehistorian kaanoniin tukeutuen.80 Selvitän minkälainen 
historiallinen viitekehys tekstiiliveistoksille on konstruoitavissa 
tekstiilitaiteen ja kuvataiteen historiasta. Avaan valitsemieni taiteili-
joiden teoksiin liittyviä historiallisia konteksteja Suomessa: tekstiili-
taiteen taustaa, kuvanveiston perinnettä ja poliittista taidetta. Nämä 
kolme aihealuetta tuovat näkyväksi minua kiinnostavien näkökul-
mien historiallista taustaa Havimäen, Hietasen, Ryhäsen, Teiskan ja 
Turakka Purhosen teoksiin.

80 Jätän tässä tarkastelun ulkopuolelle tekstiilin ja taiteen kannalta kiinnostavat Aasian, Etelä-Ame-
rikan ja Afrikan maanosat, sillä koko maailman kattava tarkastelu on opinnäytteen kannalta turhan 
laaja.
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TEKSTIILIN HISTORIA TAITEESSA

Suomen ja englannin kielissä on useita kuvaavia ilmaisuja tai sanon-
toja, jotka johtuvat yhdestä vanhimmista ihmisten kulttuurin teknii-
kasta ja kuvaavat tekstiilin valmistusprosessiin liittyviä vaiheita. 
Puhutaan esimerkiksi punaisesta langasta, juonien punomisesta ja 
kissan kehräämisestä. Vastaavasti englanniksi esimerkiksi “to lose 
the thread of a conversation” ja “to spin a yarn” (katso Christiane 
Lange 2013, 6).

Tekstiilin ja taiteen suhde on kiistattoman läheinen ihmisten 
esihistoriasta lähtien. Lukkarinen (2008, 33–34) kertoo Geijerin 
(1979) ajoittavan tekstiilin valmistamisen kutoen vähintään 4000 
vuoden taakse ja kehruutaidon sekä huovuttamisen sitäkin varhai-
semmaksi. Koska ihmiset ovat läpi maailman historian valmista-
neet tuotteita ottaen huomioon esteettiset pyrkimykset – symmet-
rian, kuvioinnin ja värien yhdistelyn – voidaan näin olettaa 
tapahtuneen myös tekstiilien valmistuksessa (vertaa Hugh Honour 
& John Fleming 2006, 25). Tekstiilitaiteen perustan voisi siis sijoittaa 
samoihin aikoihin kuin ensimmäisten tiedossa olevien tekstiilien 
valmistamisen. Käsityön ja taiteen erottaminen länsimaisessa histo-
riassa on lähtöisin 1500-luvulta, jolloin maalarit ja kuvanveistäjät 
asemoituivat koristetaiteiden edustajia81 korkeampaan asemaan. 
Erottelusta huolimatta kaikissa käsin valmistetuissa tuotteissa, niin 
taideteoksissa kuin käsitöissä, tarvitaan taitoa yhdistää muoto ja idea 
taitavaan materiaalin työstöön ja tekniseen ymmärrykseen tuotteen 
kestävyydestä. (Honour & Fleming 2006, 12–13.) Jako kuvataitee-
seen (fine arts) ja soveltaviin taiteisiin (crafts) on peräisin 1800-luvun 
lopun Euroopasta, erityisesti Englannista Arts and Crafts -liikkeen 
synnyinsijoilta, mutta rajat näiden välillä ovat häilyviä ja muuttuvat 
eri tilanteissa ja määrittelijän mukaan (Lukkarinen 2008, 35).

Bründerlinin konseptoimassa Kunstmuseum Wolfsburgin näyt-
telyssä Art & Textiles: Fabric as Material and Concept in Modern 
Art from Klimt to the Present ja sen näyttelyjulkaisussa pohditaan 
tekstiilien merkitystä suhteessa moderniin taiteeseen. Näyttelyjul-

81 Koristetaiteiden edustajiin luokitellaan kuuluvan esimerkiksi savenvalajat, huonekalujen valmis-
tajat, metallin työstäjät, koruompelijat, sekä kutojat (Honour & Flemingin 2006, 12–13).



76

kaisussa nostetaan esiin ajatus, jonka mukaan tekstiili ja tekstiilitaide 
vaikuttivat laajasti taiteen abstraktion syntyyn. (Bründerlin 2013a, 
6.) Bründerlin kertoo, että haasteessa tutkia tekstiilin merkityksiä 
modernille taiteelle erityistä ja houkuttelevaa olleen projektin histo-
riallinen kattavuus keskiaikaisista kuvakudoksista nykytaiteeseen, 
sekä projektin monimediaisuus ja tieteidenvälisyys huomioiden 
myös etnologisia artefakteja. Tekstiilimateriaalista tehtyjen taide-
teosten lisäksi näyttely esitteli taidetta laaja-alaisesti sitoutuen eri 
tavoilla tekstiiliin ja tekstiilin ideaan. (Bründerlin 2013b, 7.)

Julkaisun johdannossa esitelty näyttelyn kulku toimii hyvänä 
perustana tässä tutkielmassa tekstiilin ja taiteen historiallisten yhty-
mäkohtien tarkastelulle kansainvälisellä tasolla. Bründerlin avaa 
näyttelyn kiertoa aloittaen Jugendin82 ajasta, jolloin pariisilaiset, 
brysseliläiset, lontoolaiset sekä wieniläiset taiteilijat ja muotoilijat 
yrittivät ratkaista korkeataiteen (art proper) ja käsityön (crafts) 
hierarkiaa. Tekstiilitaide (textile design) oli olennainen osa keskuste-
luasetelmien sisältöä. Edouard Vuillardin, Henri Matissen ja Gustav 
Klimtin taiteen ollessa vielä abstrahoitumisen prosessissa taiteilijat 
ottivat merkittäviä vaikutteita tekstiileistä ja taidekäsityöstä. (Brün-
derlin 2013b, 7.) Tekstiilitaide lähentyi maalaustaidetta ja maalaus-
taide tekstiilitaidetta ruokkien toinen toistaan ja ammentaen tois-
tensa työtavoista (Lukkarisen 2008, 39 mukaan Thomas 1985).

Arts and Crafts -liike, Jugend ja Bauhaus loivat yhdessä perustan 
uusin tekniikoin, materiaalein ja sisällöin toteutuneelle nykytekstiili-
taiteelle (fiber art), joka myöhemmin Toisen Maailmansodan jälkeen 
kehittyi erityisesti Yhdysvalloissa. Uuden taiteenmuodon julistus ei 
silti vienyt tekstiilitaiteen asemaa eteenpäin, vaan ennemmin teks-
tiilin käyttö tekniikkana, materiaalina, mediana ja ideana yleistyi 
1950-, 1960- ja 1970-lukujen avantgardistisissa taideliikkeissä: 
pehmeässä taiteessa (Soft Art), pop-taiteessa, Fluxus-taiteessa sekä 
minimalismissa ja arte poverassa. Tekstiilin käyttö eri näkökul-
mista osana modernistista taidetta ei myöskään poistanut käsityön 
ja naisten kotitöiden leimaa tekstiilitaiteesta. Klisee tekstiilin nais-
sukupuolikeskeisyydestä ilmaisukeinona alkoi murtua vasta 1980-

82 Jugendin ajan taiteesta ja tyylisuunnasta käytetään myös nimitystä Art Noveau riippuen puhu-
taanko saksalaisen vai ranskalaisen perinteen innoittamana. Pohjoismaissa yleisemmin on käytetty 
sanaa jugend. (Honour & Fleming 2006, 730.)
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luvun alussa feministisen taiteen johtohahmojen, kuten Rosemarie 
Trockelin, Louise Bourgeois’n, Mona Hatoumin ja Ghada Amerin 
työn ja teosten tuloksena ja tekstiilitaide arvioitiin uudelleen. (Brün-
derlin 2013b, 7.)

Kuvataiteilijat laajensivat tekstiilin merkityksiä. Tarkastellessa 
tapahtumia laajemmin tekstiilin näkökulmasta, on yllättävää kuinka 
nykytaide on pullollaan langoista ja kankaista tehtyjä teoksia, 
ommeltuja veistoksia, verkkomaisia rakenteita ja virkattuja installaa-
tioita. Ilmiötä todensi myös vuoden 2009 Frieze Art Fair-tapahtuma 
Lontoossa. (Mt. 8.)

TEKSTIILIVEISTOKSEN HISTORIALLISET KONTEKSTIT 
SUOMESSA

Suomen taidehistorian tarkastelun alku on tekstiilin, kuvanveiston 
ja taiteen poliittisuuden näkökulmasta, mielekästä sijoittaa keski-
aikaan ristiretkien alkuun 1100-luvulle, jolloin suomalaisia alettiin 
käännyttää kristinuskoon. Puhuttaessa Suomen keskiajan taiteesta 
puhutaan yleensä ensisijaisesti puuveistoksista ja keskiajalta säilynyt 
taide on kirkon taidetta, jonka välitystä ja harjoitusta ohjaili kato-
linen kirkko. Tuonnin ja mallipiirrosten välityksellä levisivät 
eurooppalaiset tyylipiirteet, minkä takia suomalaiset veistokset ovat 
melko yhtenäisiä muun eurooppalaisen saman ajan veistotaiteen 
kanssa. (Carl Jacob Gardberg 1987 11; Tove Riska 1987a 118, Riska 
1987b 184–186.) Keskiaikaisista puuveistoksista ja niiden aiheista 
on taidettaan ammentanut myös Turakka Purhonen.83 1500-luvulla 
yleistyneet allegoriset kuvallissanalliset kirkkotaideteokset opettivat 
moraliteetteja ja toimivat propagandakuvina. Näin ollen historial-
linen kirkollinen taide, mutta myös muotokuvamaalaus 1800-luvulle 
saakka voidaan nähdä poliittista ideologiaa ylläpitävinä vallan väli-
neinä palvellen uskonnollisia ja henkilöhistoriallisia tarpeita. (Bengt 
von Bonsdorff 1988, 268; Jukka Ervamaa 1989, 51; katso Rossi 1999, 
11.) Suomessa julkisesti esillä olleen taiteen historian alku on myös 
suomalaisen poliittisen taiteen alku.

83 Esimerkiksi Tuskien mies -kristus aihe (1475) verrattuna Turakka Purhosen Tuskien mies II 
-teokseen (2007) (Riska 1987c, 198).
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1700-luvun lopussa heräsi Suomi-tietoisuus ja halu kehittää 
Suomen omaa taide-elämää. Romantiikan myötä 1800-luvun alussa 
Suomen taide alkoi kulkea suurin piirtein samaa tahtia kansainvä-
lisen kehityksen kanssa, vaikka aikakausien tunnetummat nimi-
tykset poikkeavat kansainvälisestä linjasta84. (Ervamaa 1989, 51.) 
Koko 1800-lukua sanotaan Suomessa nationalismin vuosisadaksi 
ja sen kuluessa saavutettiin riippumattomuus Ruotsista ja Venäjästä 
myös taiteessa (Rainer Knapas 1989, 9, 12).

1800-luvun alussa kuvanveiston tilanne oli Suomessa selvästi 
vaatimattomampi kuin maalaustaiteen ja kuvanveistäjät olivat 
pääasiassa itseoppineita käsityöläismestareita. 1800-luvun puoli-
välin jälkeen uusklassismi tuli Suomeen ja nosti kuvanveiston 
ensimmäisen kerran suosituksi taiteenlajiksi. Itsenäistymisen yhtey-
dessä Suomessa alettiin kaivata uuden tasavallan edustustaiteeksi 
sopivaa taidetta kansallisen itsetunnon kohottajaksi, johon kuvan-
veisto ja sen klassismi vastasi. Monumentaalisissa teoksissa arvos-
tettiin sovinnaista taidetta ja kuvanveistäjien toimeentulo riippui 
pitkälti monumentaalisista tehtävistä. Tämä osaltaan on vaikuttanut 
kuvanveiston jähmeämpään muutokseen vuosisadan alussa. Kuvan-
veiston kehitys Suomessa muutenkin poikkeaa muun kuvataiteen 
yleislinjasta 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Toisaalta suosio 
monumenttitilauksissa nosti sen taiteenlajina koko maan kiinnos-
tuksen kohteeksi ja vaikutti kuvanveiston edellytysten85 paranemi-
seen. (Leena Ahtola-Moorhouse 1990a, 245–246, 260; Ilvas 1990, 61; 
Erik Kruskopf 1990, 81; Salme Sarajas-Korte 1989b, 5; Kerstin Smeds 
1990,10.)

1900-luvun alkuvuosikymmeniä on nimitetty kansallisen itse-
tunnon kaudeksi, sillä itsenäistymisen myötä nousi suomalaisen 
itsetunnon nostaminen suureksi yhteiskuntapoliittiseksi tehtäväksi, 
jota myös taiteella palveltiin (Smeds 1990, 9). Fennomanian seurauk-
sena, kuvataiteessa oli mukana aatteellisuus Kalevala-kuvituksina ja 
rahvaan nostamisessa kansallisen kulttuurin symboliksi realismin 

84 Muun muassa Art Noveaun tai jugendin tyylisuunta Suomen taidehistoriassa tunnetaan ylei-
semmin kansallisromantiikan nimellä (Sarajas-Korte 1989b, 5).
85 Kuvanveiston edellytyksien parantumiseen vaikuttivat esimerkiksi uusien pronssivalimoiden 
perustaminen ja nuorten taiteilijoiden harjoittelumahdollisuudet vanhempien kollegoiden luona 
(Kruskopf 1990, 81).



79

myötä. 1800- ja 1900-lukujen vaihdetta leimaavat kansalliset mani-
festaatiot ja suurmieskultti, joka taiteessa näkyi muun muassa 
valtion tukemien muistomerkkien ja patsaiden pystytysinnossa. 
Suomen julkinen taide ja erityisesti kuvanveisto palveli pääasiassa 
kansallisia poliittisia tarkoituksia juuri ennen itsenäistymistä. (Aimo 
Reitala 1989, 111; Knapas 1989, 9–10.) Tasavallan alkuvuosina poli-
tiikka vaikutti vahvemmin kuvanveistoon, sillä kansakunnan yleiset 
asenteet näkyivät tilauksissa ja julkisissa kilpailuissa. Puolueiden 
suosikkikuvanveistäjien tyyli ja taiteelliset piirteet alettiin myös 
liittää oman ryhmän edustamiin ajatuksiin. (Ahtola-Moorhouse 
1990a, 247.) Suomalaisen kuvanveiston historia ja poliittisen taiteen 
historia siis kietoutuvat tiukasti toisiinsa vuosisatojen vaihteessa.

Suomalainen tekstiilin taito, tieto ja taide ovat muotoutuneet 
pitkän paikallisen perinteen pohjalta, jota on eri aikoina rikastut-
tanut niin Idän kuin Lännenkin vaikutteet. Ennakkoluuloton mate-
riaalinkäyttö on osa pitkää suomalaista tekstiilin perinnettä. Käyt-
tötekstiilejä86 on tehty milloinkin saatavilla olevista materiaaleista, 
kuten tuohesta, kaislasta, oljesta ja myöhemmin paperista ja metal-
lilangasta. (Wiberg 2001, 28.) 1900-luvun alusta lähtien kuvaku-
dokset ovat olleet merkittävä osa suomalaista tekstiilitaidetta, jolloin 
taidetekstiilejä suunnittelivat lähinnä kuvataiteilijat kuvakudosten 
toteuttajien sijaan. Esimerkiksi Pariisin vuoden 1900 maailman-
näyttelyn Suomen paviljongin kuvakudokset ja ryijyt suunnitteli 
Akseli Gallen-Kallela ja toteutti Suomen Käsityön Ystävät. (Wiberg 
2001, 18; Päikki Priha 1981, 6.) Ryijyillä87 on erityisen vahva perinne 
suomalaisessa tekstiilitaiteessa ja merkittävä asema niin perinteisessä 
kuin nykytekstiilitaiteessa. Ryijyperinne määrittää tekstiilitaidetta 
yhtenä tekijänä ja nykytekstiilitaiteen suhdetta ryijyyn pohditaan 
yhä.  1920- ja 1930-luvuilla tekstiilitaiteen korkeaan tasoon kannus-
tivat maailmannäyttelyt ja kotimaiset kilpailut, mikä on todettavissa 
nimenomaan ryijyistä. (Lukkarinen 2008, 44). 1950- ja 1960-luvuilla 

86 Etenkin maaseudulla tekstiilit ovat pääasiassa olleet kotikutoisia 1800-luvulle asti (Ritva Kosken-
nurmi-Sivosen luento suomalaisista kansanpuvuista kurssilla Pukeutumisen ja vaatetuksen kult-
tuuriset ja teoreettiset perusteet 26.3.2015).
87 Suomalainen ryijy on aluksi ollut lämmittävä saaristolainen käyttötavara, joka kehittyi koristeel-
liseksi lattialle laitettavaksi tai seinälle nostettavaksi osaksi sisustusta ja edelleen kohti kuvataidetta 
(Wiberg 2001, 26; Pirkko Sihvo 1990, 33–38).
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suomalaiset ryijyt menestyivät myös kansainvälisesti taideteollisuu-
dessa ja taiteessa. (Priha 1981, 9; Lukkarisen 2008, 45–46 mukaan 
Ornamo, Finsk konstindustri. Ornamos 50- års jubileun verket.)

1900-luvun alussa kuvataiteen perinteinen tehtävä porvarien 
kotia kaunistamassa koettiin turhauttavaksi ja nuorten taiteili-
joiden keskuudessa ilmeni uutta radikalismia. (Olli Valkonen 1990, 
175.) Suomen itsetunnon nostamisen aikaa seurasi taiteen ideolo-
gisen pohjan muuttuminen yhtenäisestä kansakunnan taiteesta 
aatteiden, taiteilijaryhmien ja tyylisuuntien kirjoksi (Sarajas-Korte 
1990a, 5). 1950-luvulla korostui aatteellinen epäpoliittisuus ja 
nuoren älymystön kriittinen suhtautuminen nationalismiin. Taiteel-
lisia tavoitteita haluttiin toteuttaa itsenäisesti omissa ryhmissään 
ja niiden kulttuureissa kansallisuudesta riippumatta. Suomalainen 
taide kansainvälistyi muun läntisen maailman mukana ja alkoi 
kulkea aikaisempaa voimakkaammin länsimaisen taiteen muotien 
mukaan. Tähän vaikuttivat erityisesti Nykytaide r.y.:n88 järjestämät 
kansainvälisen aikalaistaiteen näyttelyt. 1960-luvulla kansainväliset 
virtaukset suuntasivat suomalaisia taiteilijoita aikaisempaa sosiaa-
lisempaan suuntaan taiteessa, vähitellen myös poliittiseen. Kansal-
lisen menneisyyden idoleita vastaan taisteltiin kuvataiteessa ja radi-
kalismi89 taiteen kentässä halusi haastaa yhteiskuntaa. (Pekka Tarkka 
1990, 10–11; Kruskopf 1990, 92.) Myös kuvanveiston hidas kehitys 
sai uuden käänteen 1950-luvun puolivälissä sukupolvenvaihdoksen90 
alkaessa, jolloin modernismi pääsi esiin kuvanveiston alalla. Tradi-
tionalismin murtuminen tapahtui todella vasta 1960-luvun alussa, 
jolloin monumentaalinen kuvanveisto joutui kritiikin ja keskus-
telun kohteeksi. Julkinen kuvanveisto alkoi siirtyä sekä vapaammin 
hahmoteltuihin figuureihin että abstraktimpaan toteutukseen 
seuraten avoimemmaksi muuttunutta taidekäsitystä yleisellä tasolla 
Suomessa. (Ahtola-Moorhouse 1990b 113–114, 117; Kruskopf 1990, 

88 Vuonna 1939 perustettiin Nykytaide r.y.-Nutidskonst r.f., jonka tarkoituksena oli tehdä tunne-
tuksi kansainvälistä nykytaidetta eritysesti järjestämällä näyttelyitä (Kruskpf 1990, 78).
89 Radikalismista 1960-luvulla hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Harro Koskisen sikatuotantoa 
(1969), joka nolasi kodin, kirkon ja isänmaan ihanteita, sekä sai tuomion jumalanpilkasta (Tarkka 
1990, 11; Koskinen verkkolähde]).
90 Uutta sukupolvea edustivat muun muassa Kain Tapper, Heikki Häiväoja ja Raimo Utriainen 
(Kruskopf 1990, 110).
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110–111.)
1970-luvun taidetta Suomessa leimasi politisoitumisen myötä 

myös polarisoituminen taiteen tyyleissä ja sisällöissä. Taidetta alet-
tiin pitää yhä enemmän tiedotusvälineenä, jonka viestejä voi arvos-
tella. Varsinkin nuorten taiteilijoiden silmissä taide ei enää ollut 
puolueeton ja he vaihtoivat roolinsa sivustakatsojista aktivisteihin. 
(Markku Valkonen 1990, 221.) 1970-luvulla kulttuuripolitiikka 
kehitti paitsi taiteilijoiden ammatillista turvaa, myös ilmiöitä liit-
tyen puoluepolitiikkaan. Apurahoja jakavien taidetoimikuntien91 
jäsenten valintaan vaikutti puoluepoliittinen kanta, mikä osaltaan 
johti taiteilijoiden intoon perustaa poliittisia yhdistyksiä apurahojen 
saannin edesauttamiseksi. 1970-luvun yleinen näkemys Suomessa 
kammoksui elitismiä taiteessa kapitalistisen taidekaupan tuotteena 
ja valtion taidepolitiikan katsottiin tervehdyttävän taidetta. 1980-
lukuun mennessä valtion tuki taiteelle ylitti moninkertaisesti yksi-
tyisten säätiöiden taloudellisen tuen ja taiteilijoiden ollessa riippu-
vaisia valtion tuesta myös taide suomessa oli vahvasti kytköksissä 
valtion näkemykseen hyvästä taiteesta. Toisaalta 1980-luvulla taide-
kauppa kukoisti uudella tavalla keskiluokan alkaessa ostaa taidetta, 
mikä on saattanut merkitä mahdollisuutta irtautua järjestöjen ja 
valtion tuesta. (Tarkka 1990, 12–13.)

Yhteiskunnalliset tai poliittiset painotukset taiteessa 1980-luvulta 
alkaen ovat olleet poissa muodista vastareaktiona 1970-luvun äärim-
milleen puoluepolitisoituneeseen taiteeseen. Kuitenkin 1980-luvun 
suomalaisesta taiteesta voi tunnistaa esimerkiksi sukupuolen ja 
ympäristöajattelun politiikkaa92, jota aikalaistaiteilijat eivät nimen-
neet politiikaksi. (Rossi 1999, 9, 11.) Vastaava poliittisuuden kiel-
täminen politiikka-sanan puoluepoliittisen kaiun takia näyttää 
jatkuvan yhä nykytaiteen kentässä Suomessa. Samalla toisaalta osa 
taiteilijoista on suunnannut työskentelynsä avoimempaan poliitti-

91 Suomen Akatemia lakkautettiin 19060-luvulla ja tilalle luotiin mittava tukijärjestelmä toteutta-
maan valtion taidepolitiikkaa (Tarkka 1990, 11).
92 Poliittisella taiteella en tarkoita vain puoluepolitiikkaan osallistuvaa taidetta. Ymmärrän poliit-
tisuuden pikemminkin taiteilijan kiinnostuksena yhteiskunnallisiin asioihin. Myös katsojalla on 
valta politisoida näkemänsä riippumatta taiteilijan tarkoitusperistä. (Katso politiikan määrittelystä 
taiteen kontekstissa myös Rossi 1999, 9–13.) Palaan poliittisuuden määrittelyyn tarkemmin alalu-
vussa 4.2 Ideologiat ja poliittisuus tekstiiliveistosten taustalla.
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suuteen esimerkiksi aktivistitaiteen93 muodossa.
1960-luvulla Euroopassa ja Amerikassa tekstiilitaiteessa tapah-

tuneen kokonaisvaltaisen muutoksen – sisällöissä, tekniikoissa, 
materiaaleissa ja esitystilassa – tuloksena syntyi nykytekstiilitaide 
(Fiber art). Prihan mukaan nykytekstiilitaiteessa haluttiin korostaa 
tekstiilitaiteen itsenäistä ilmaisutapaa ja osallisuutta taiteen kentässä 
(Lukkarisen 2008, 40 mukaan Priha 2000). Anglo-amerikkalaiseen 
kulttuuriin verrattuna vastaava paradigmamuutos suomalaisessa 
tekstiilitaiteessa lähti liikkeelle vasta 1970-luvulla vapautuen perin-
teisistä tekniikoista (Priha 1981, 10). Varsinaisesti muutos tapahtui 
Suomessa 1980-luvulla, jolloin tekstiilitaiteessa inspiraationa toimi 
moderni maalaustaide (Lukkarisen 2008, 40 mukaan Salo-Mattila 
(1997); katso myös Maunula 1990, 173). Muutoksen osoituksena 
Priha näkee tekstiilitaiteen ensimmäinen triennaalin Tekstiilitaide/
Taide 86, jossa ilmeni tekniikoiden vapautuminen kudonnasta 
myös neulokseen, serigrafiaan, applikointiin, kollaasiin ja plastisiin 
muotoihin kovetetuista materiaaleista (Lukkarisen 2008, 40 mukaan 
Priha 2000; Priha 2014). Ennen murrosta tekstiilitaide oli lähinnä 
eri tavoin kudottuja seinävaatteita ja pikemmin sisustusta, kuin itse-
näistä taidetta (Lukkarinen 2008, 42).

Nykytekstiilitaide elää muotoilun ja taiteen välissä tai molem-
milla kentillä. Lukkarisen (2008, 43) mielestä tekstiilitaidetta esitel-
lään museoissa Suomessa lähinnä taideteollisuuden kontekstissa ja 
hänen näkökulmastaan tekstiilitaiteilijoiden on vaikea saada töitään 
esille taideinstituutioiden museoihin ja arvostettuihin gallerioihin. 
Lukkarinen ei anna syytä ilmiölle, vaan tyytyy spekuloimaan aihetta 
omasta näkökulmastaan tekstiilitaiteilijana. Priha (2014) esittää: 
“Tekijöillä itsellään tuntuu olevan ehkä liiankin suuri huoli käytettä-
vistä ammattinimikkeistä, alan määrittelemisestä ja rajaamisesta sekä 
siitä, miten ala sijoittuu kuvataiteen kenttään.” Priha (2014) jatkaa 
kertomalla, että vastaavaa keskustelua kansainvälisesti on käyty jo 
1970-luvulta lähtien muun muassa Lausannen tekstiilitaiteen bien-

93 Aktivistitaiteen toiminnan kohteita Ulla Karttunen kuvailee olevan esimerkiksi ympäristö, 
markkinat, rasismi, aids, seksismi ja väkivalta. Siinä suuntaudutaan taide-esineen sijaan proses-
siin ja taidemaailman sijaan todellisuuteen. Aktivistitaiteen peruspyrkimyksenä on “sosiaalinen 
muutos, se että taide ei jää taiteeksi”. (Karttunen 2008.)
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naalien94 yhteydessä ja toteaa keskustelun tärkeyden, mutta muis-
tuttaa materiaalien ja tekniikoiden olevan työvälineitä itse tarkoi-
tuksen sijaan tässäkin taidealassa. Vuodesta 1986 lähtien järjestetyt 
TEXOn Tekstiilitaiteen triennaalit ovat toimineet Suomessa vapaan 
taiteen foorumina tekstiilitaiteen alalla (Leena Svinhufvud 2006, 8).

Poutasuon toimittama Tekstiilin taidetta Suomesta -kokooma-
teos (2001) nostaa nykytekstiilitaiteen ja julkisen taiteen suhteen 
selkeästi esiin johdannossa, Iiris Helkaman artikkelissa Tuokio-
kuvia, sekä Prihan artikkelissa Tekstiilitaide arkkitehtuurissa. Myös 
Kaarina Kaikkosen miesten vaatteista tehdyt ulkoilmainstallaatiot, 
kuten Tie (2000) Helsingin tuomiokirkon portailla, voisi olla luet-
tavissa nykytekstiilitaiteeksi, vaikka taiteilija itse ei tunnustautuisi 
kuvataiteilijan nimikkeen lisäksi myös tekstiilitaiteilijaksi. Julkiset 
teokset ovat nykytekstiilitaiteelle, kuten kaikelle muullekin taiteelle, 
merkittävä kenttä näkyä (Poutasuo (2001, 8, 90 Helkama 2001, 40, 
46; Priha 2001, 85). Nykytekstiilitaiteen ollessa osa suomalaista 
julkista taidetta, kertoo se myös osallisuudesta nykytaiteen kentässä 
nykytaiteen instituutioiden, julkisia teoksia tilaavien juryjen95 näkö-
kulmasta. Tämä on kiinnostavaa, sillä Lukkarinen näyttää sivuutta-
neen96 julkisen taiteen näkökulman täysin Poutasuon toimittamasta 
tekstistä (2001) vaikka Lukkarinen nimenomaan pohtii nykyteks-
tiilitaiteen asemoitumista nykytaidekentällä (katso Lukkarinen 
2008, 40, 43). Myös kirkot ovat julkisia tiloja ja niissä tekstiilitaide, 
perinteinen ja nykytekstiilitaide, on hyvin edustettuna. (Helkama 
2001, 68; Wiberg 2001, 16; Poutasuo 2001, 90; katso myös Leena 
Maunula 1990, 174). Samoin suomalainen kuvanveisto on edelleen 
liitoksissa taiteen ja politiikan suhteeseen julkisen taiteen näkökul-
masta. Julkista taidetta pääasiassa tilataan ja kustannetaan valtion tai 
kaupunkien taholta ja tyypillisimmin se on ollut Suomen taidehisto-

94 Lausannen biennaalit Sveitsissä ovat kansainvälisesti huomattavimpia toistuvia tekstiilitaiteen 
näyttelyitä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet myös tekstiilitaiteen kehityksen suuntiin (Priha 1981, 
10; Lukkarinen 2008, 41–42).
95 Juryt koostuvat tyypillisesti taiteen ammattilaisista, taiteilijoista tai taidetta tutkivista ihmisistä.
96 Vaikuttaa siltä, että Lukkarinen (2008. 40, 43) sivuuttaa käyttämänsä kirjallisuuden riitasoinnut 
suhteessa omaan mielipiteeseensä omaa näkökulmaansa tukeakseen sen sijaan, että keskustelisi 
Poutasuon (2001, 8) eriävän kannan kanssa.
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riassa erilaisia muistomerkkejä, vaikka tyyli on vapautunut.
M. Valkonen (1990, 231) ottaa myös esiin tilataiteen mukanaan 

tuoman lähtökohdan taidenäyttelyille pyrkien ripustamaan näyt-
tely niin, että yksittäiset teokset tukevat kokonaisuutta, jossa myös 
valaistuksella on olennainen merkitys. Suomen Kuvanveistäjäliiton 
Galleria Sculptorissa vuosien 2014 ja 2015 näyttelyissä onkin tullut 
vahvasti esiin tilan ja valaistuksen huomioiminen näyttelyä suun-
nitellessa ja ripustaessa. Erityisesti nuoret kuvanveistäjät97 ottavat 
vahvasti tilan ja valaistuksen haltuunsa, mahdollisesti myös liikkeen 
ja äänen tehden monimediaisia veistoksia.98

TEKSTIILIVEISTOSILMIÖN ALKULÄHTEILLÄ SUOMESSA

Airi Snellmann-Hännisen (syntynyt 1930) teokset lienevät ensim-
mäisiä tekstiiliveistoksiksi nimettyjä teoksia Suomessa (Helkama 
2001, 44; Maunula 1990, 173). Myös kuvanveistäjä Kimmo Schro-
derus on käyttänyt 1990-luvulla tekstiiliä teoksissaan, joista Sweet 
Dreams (1997)99 voidaan lukea löyhästi tekstiiliveistokseksi. 1980-
luvun lopussa ja 1990-luvun alussa käsityö alkoikin ilmaantua 
suomalaiseen taidemaailmaan uutena työtapana (Jyrki Siukonen 
2014). Lausannen kansainväliset nykytekstiilitaiteen biennaalit 
(entinen kuvakudosbiennaali) vaikuttivat tekstiilitaiteen aktiiviseen 
kehittymiseen ja muuttumiseen materiaalien käytössä, tekniikoiden 
irrottautuessa perinteestä sekä siirtyessä kolmiulotteisiin teoksiin 

97 Lasken nuoriksi kuvanveistäjiksi Helsingin Taidehallin nuoret-näyttelyn ohjauksesta (alle 35 
vuotiaat taiteilijat) poiketen alle 40 vuotiaat taiteilijat.
98 Esimerkkejä tällaisista näyttelyistä Galleria Sculptorissa ovat olleet vuonna 2014 Jarno Vesalan, 
Simo Ripatin, Jouna Karsin ja Laura Könösen näyttelyt ja 2015 Emma Rönnholmin, Kalle 
Mustosen, Eeva-Maija Prihan, Tiia Matikaisen, Teija ja Pekka Isorättyän, Teemu Korpelan ja 
Thomas Westphalin näyttelyt. Myös Jukka Lehtisen näyttely syyskaudella 2015 otti hienosti tilan, 
valaistuksen ja liikkeen haltuun, mutta häntä ei voida laskea enää edellä mainittujen nuorten eli 
enintään 40 vuotiaiden taiteilijoiden joukkoon.
99 Teoksen materiaaleja ovat teräs, nahka ja satiini, josta teräs antaa rungon laiskanlinnaa muistut-
tavassa teoksessa ja tekstiili toimii verhoilunomaisesti. Kuitenkin nahkaverhoilua on myös työstetty 
reliefimäisesti vanukirjonnan tapaan. (Schroderus verkkolähde.)
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(Lukkarinen 2008, 41–42). Lausannen biennaaleilla on varmasti 
ollut vaikutus myös suomalaiseen nykytekstiilitaiteeseen plastilli-
suuden saralla. Kiinnostavaa on spekuloida100 mikä vaikutus teks-
tiilitaiteilija Snellmann-Hännisellä ja kuvanveistäjä Schroderuksella 
on tekstiilin käyttämisessä veistoksen materiaalina.

Arvuuttelu liittyy myös sukupuoliteemaan: kun miestaiteilija 
hyväksyy tekstiilin taiteen materiaaliksi, tekeekö se materiaalista 
hyväksyttävän myös yleisesti kuvataiteen kentällä vai onko tekstii-
litaide ollut yhtälailla voimakas suunnannäyttäjä. Aavistukseni eivät 
ole täysin tyhjästä temmattuja, sillä tukensa antaa myös Svinhufvud: 
“Suomessa tekstiilitaide on naisten taidetta.” Tekstiilitaiteilijaksi 
on valmistunut vain muutama mies, samoin TEXOon kuuluu vain 
kourallinen miehiä. (Svinhufvud 2006, 9.) Toisaalta myös kuvanveis-
tolla taidealana on läheinen suhde käsityöhön ja suomalaisen kuvan-
veiston historia on käsityöperinteessä kesiaikaisista puuveistoksista 
aina nykyisyyteen saakka101. Tekstiiliveistokset tuntuvat käsityötaus-
taisen kuvanveiston luonnolliselta, myös feminiiniseltä jatkumolta 
historiallisessa kontekstissa. Siinä missä tekstiilitaide ja sen historia 
on naisten tekstiilikäsitöissä, niin kuvanveiston tausta on miesten 
teknisissä- ja puukäsitöissä, joihin veistäminen sananakin viittaa.

Tekstiiliveistosten lähtökohdat näyttäisivät rakentuvan niin 
suomalaisen nykytaiteen erityisesti kuvanveiston (Schroderus) 
kuin nykytekstiilitaiteen (Snellmann-Hänninen) luomalta pohjalta. 
Opinnäytteeseeni valitsemani taiteilijat ovat kuitenkin nykytaiteen 
edustajia kuvataiteilijan koulutuksella tekstiilitaiteilijan koulu-
tuksen sijaan. He ovat ottaneet tekstiilin omakseen ja kehittäneet 
sitä omaleimaiseen ilmaisumuotoon, joka eroaa nykytekstiilitai-
teesta enimmäkseen materiaalin ja työtavan itseopitussa hallitse-
misessa materiaalin tuntemiseen erikoistuneen koulutuksen sijaan. 
Ehkä juuri siitä syystä heidän keinoissaan käyttää tekstiiliä on jotain 
ennakkoluulotonta. Kiinnostavaa tekstiiliveistos-ilmiön kontekstien 

100 Tyydyn spekuloimaan aihetta itsekseni, sillä näyttöä mikä vaikutus kenelläkin on ollut tekstiili-
veistosilmiön alkuun laittamiseksi Suomessa, minulla ei ole, enkä tähän sivupolkuun tutkielmassani 
aio harhautua, sillä ilmiön alun seikkaperäinen jäljittäminen ansaitsisi jälleen oman tutkielmansa.
101 1900-luvun alussa myös kuvanveistäjien koulutuksen perusta oli käsityöläisammatissa ja kuva-
taiteen opinnot rakennettiin käsityöpohjalle (Ahtola-Moorhouse 1990a, 245).
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kannalta on myös, että niin tekstiilitaiteen, kuin kuvanveiston tausta 
Suomessa on sekä julkisessa taiteessa102 että käsityöperinteessä. Myös 
taiteen ja politiikan suhde on ollut historiassa näkyvimmillään juuri 
julkisessa taiteessa. Kaikista kolmesta näkökulmasta voi siis lukea 
julkisen taiteen olevan vaikuttaja historiallisesti tekstiiliveistosten 
taustoissa. Julkisen piiri usein on myös poliittista, jolloin näke-
mykseni pehmeistä ja poliittisista tekstiiliveistoksista on perusteltu 
ainakin historiallisilta konteksteiltaan. Toisaalta pehmeys voi myös 
olla epäpoliittinen valinta ja tekstiiliveistokseen poliittisuus ei vält-
tämättä ole sisäänrakennettu ominaisuus vaan pikemminkin katso-
jasta riippuvainen tulkinta.

102 Kirkkotekstiilit, kirkkoveistokset, uusklassiset veistokset 1800-luvulla, tekstiilitaiteen nousu 
julkiseksi taiteeksi 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa ovat kaikki osa julkisen taiteen piiriä.
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3 . 2  T E K S T I I L I V E I S TO K S E T 
S U O M A L A I S E L L A 
N Y K Y TA I D E K E N TÄ L L Ä

TEKSTIILIVEISTOKSET NOUSEVANA ILMIÖNÄ SUOMESSA

Kävin läpi johdannossa keskeisiä tekstiiliveistosten esiin nostoja 
nykytaiteen kontekstissa103 2010-luvun aikana. Tekstiiliveistosilmiö 
on ollut usealla taholla tapahtuva esiinmarssi, josta ensimmäisiä näyt-
tävimpiä esiintymisiä oli vuonna 2011 Pauliina Turakka Purhosen 
yksityisnäyttely Pistoja & vetoja Amos Andersonin museossa.

Vuonna 2012 Kui? XI tekstiilitaiteen triennaali Wäinö Aaltosen 
museossa Turussa esitteli ennakkoluulottoman esityksen niin teks-
tiilitaiteilijoiden kuin kuvataiteilijoiden tekstiiliin viittaavia teoksia, 
joista tekstiiliveistoksia olivat muun muassa Henri Ahdin, Tiia Mati-
kaisen, Heli Ryhäsen, Tuija Teiskan ja Pauliina Turakka Purhosen 
teokset104. Samana vuonna 2012 Kajaanin taidemuseon ideoimassa 
ja toteuttamassa näyttelyssä Totta vai leikkiä oli teoksia kolmelta 
taiteilijalta: Heli Ryhäseltä, Pauliina Turakka Purhoselta ja Ulla Joki-
salolta. Totta vai leikkiä -näyttely sai toisen osan seuraavana vuonna 
2013 Hyvinkään taidemuseossa, jossa kolmen taiteilijan kaartiin 
Ulla jokisalon tilalle tuli Outi Pieski. Myös Kui? XI tekstiilitaiteen 
triennaali kiersi Suomea vuoden 2013 aikana Oulun ja Joensuun 
taidemuseoissa.

Vuonna 2014 Kiasma esitteli tekstiiliveistoksia Pauliina Turakka 
Purhoselta Ars Fennica -ehdokkaana, Helsingin Taidehalli vuoden 
taiteilijaltaan Heli Ryhäseltä ja Galleria Forsblom Kaarina Kaikko-

103 En voi taata, että olisin tietoinen kaikista Suomen taidemuseoiden nykytaidetta esittelevistä 
näyttelyistä ja niiden menneistä tai tulevista sisällöistä saati tekstiiliveistosten osallistumisesta näyt-
telyihin.
104 Tässä mainitsemieni taiteilijoiden teokset, jotka olivat esillä Kui? -näyttelyssä, edustavat 
parhaiten tekstiiliveistoksen määritelmää. Näyttelyssä oli myös useita muita kolmiulotteisia teoksia 
tekstiilistä.
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selta105. Lisäksi Mäntän kuvataideviikoilla oli esillä kolmiulotteisia 
teoksia tekstiilistä Outi Pieskiltä ja Wäinö Aaltosen museon koko-
elmia esittelevässä Adidasmies ja voimanainen -näyttelyssä oli esillä 
teoksia muun muassa Liisa Hietaselta, Kaija Kiurulta ja Pauliina 
Turakka Purhoselta. Myöskään vuosi 2015 ei ole jäänyt ilman tekstii-
liveistoksia. Suomen Kuvanveistäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana 
tekstiiliveistosten esiin nostossa: Pauliina Turakka Purhosella oli 
yksityisnäyttely keväällä Suomen Kuvanveistäjäliiton Galleria Sculp-
torissa ja Heli Ryhäsen teoksia oli nähtävillä lokakuusta 2015 tammi-
kuuhun 2016 Rovaniemen taidemuseo Korundissa Tila Haltuun! 
-näyttelyssä, joka oli Suomen Kuvanveistäjäliiton tuottama näkö-
kulma suomalaiseen nykykuvanveistoon. Vuoden 2015 Ars Fennica 
ehdokkaiden joukossa oli jälleen kolmiulotteista tekstiiliä Outi Pies-
kiltä106. Lisäksi Heli Ryhäsellä oli yhteisnäyttely loppuvuodesta 2015 
Forum Boxissa. Helsingin keskustassa Amos Andersonin museon 
ja kauppakeskus Forumin yhteistyöalustalla Forum Platformilla107 
oli esillä elokuusta 2015 helmikuuhun 2016 Oona Tikkaojan Killer 
Robot -vanukirjottu veistos (2005).

Kuluvana vuonna 2016 kolmiulotteiset tekstiiliset taideteokset 
ovat jälleen esillä näyttävästi. Ateneumin taidemuseon sisäpihalla 
ja Keskuskadun puoleisessa puistikossa Kaarina Kaikkoselta tilatut 
installaatiot aloittavat uuden teossarjan, jossa nykytaiteilijat toteut-
tavat teoksia museon sisäpihalle. Kiasmassa nähtävillä on maalis-
kuusta syyskuuhun Ernesto Neton näyttely, jonka ansiosta suoma-
lainen nykytaidekenttä saa näkökulman kolmiulotteiseen tekstiiliin 
kansainvälisellä tasolla. Loppuvuodesta 2016 on tulossa Näkyväksi 

105 Vaikka Kaarina Kaikkonen on tunnettu installaatioistaan, niin Forsblomin näyttelyssä oli myös 
miesten puvuntakeista ja kauluspaidoista koostuvia veistoksellisia teoksia, jotka sopivat tekstiili-
veistoksen määritelmään.
106 Ars Fennica ehdokkaana Pieskiä esittelevä teksti nosti pääasiassa esiin maalauksia, mutta myös 
tilateoksia (Ars Fennica verkkolähde). Vuodesta 2012 eteenpäin Pieskin tilateokset ovat olleet 
maisemallisia langoista ja oksista koostuvia rakennelmia (Pieski verkkolähde). Vaikka ne ovat tilal-
lisia ja kolmiulotteisia, joissa tekstiili on olennaisessa asemassa, en silti laskisi niitä varsinaisesti 
tekstiiliveistoksen käsitteen alle, ennemmin installaatioksi.
107 Forum Platform on vuonna 2013 perustettu vaihtuvien taideteosten näyttelyareena kauppa-
keskus Forumin kolmannessa kerroksessa. Forumin ja Amos Andersonin taidemuseon yhteistyön 
tuloksena Forum Platformilla nähdään vuosittain yhdestä kahteen nykytaideteosta.



89

neulottu – Lankapohjaista taidetta meiltä ja muualta -näyttely 
Keravan taidemuseo Sinkkaan, jonka www-sivuilla näyttelyn oheis-
kuvana on yksityiskohta Liisa Hietasen tekstiiliveistoksesta Veli 
(2014) ja Johtolanka – 10. tekstiilitaiteen triennaali museokeskus 
Vapriikissa Tampereella (Sinkka verkkolähde, Tampereen kaupunki 
verkkolähde).

Näiden lisäksi Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa 
avattiin vuonna 2014 Kosketus – Saastamoisen säätiön kokoel-
manäyttely – jossa näytteillä on tekstiiliveistoksista suomalaisia ja 
kansainvälisiä näytteitä. Suomalaisista mukana ovat Ulla Jokisalo, 
Kaisaleena Halinen, Inka Nieminen, Kaarina Kaikkonen ja Pauliina 
Turakka Purhonen. Kansainvälisistä taiteilijoista Alice Anderson, 
Miroslaw Balka ja tekstiiliveistosten yksi kuuluisimpiä tekijöitä 
Anette Messager. Kosketus-näyttely on esillä EMMAssa keväälle 
2017 asti.

Näyttävimmät esiintymiset osaltaan myös herättivät oman kiin-
nostukseni, mutta viestivät myös tekstiiliveistosten noususta ja 
suomalaisen nykytaidekentän uteliaisuudesta niitä kohtaan. Haas-
tattelussaan Teiska avaa omaa näkökantaansa tekstiiliveistosten 
nousuun. Hän kokee, että tekstiiliveistosten tekijöiden piiri on 
kasvamassa niin kansainvälisellä tasolla kuin Suomessakin, toki eri 
mittakaavoissa (02:05:48). Kun Teiska aloitti omien matonkudeveis-
tostensa tekemisen vuonna 2008, ei tekstiilistä tehtyä kolmiulotteista 
taidetta ollut nykytaideinstituutioissa kovinkaan paljoa nähtävillä. 
“Meitä oli joku viisi tyyppiä, mitkä teki tekstiilitaidetta ja mitkä 
määriteltiin, että nää on taiteilijoita, ammattitaiteilijoita, jotka tekee 
tekstiilitaidetta ja aina ne samat tyypit joka näyttelyssä, munkin 
matonkudeukkelit. Ne kiersi koko Suomen melkein kaikki paikat, ne 
oli pohjoisessa ja ne oli Stadissa ja vaikka missä. Jotenkin tuntui, että 
miten nää on näin kysyttyjä, mutta ehkä se oli vaan kun tarjontaa oli 
niin vähän ja vastaavaa ei ollut paljon.” (02:01:34.) Omat tekstiiliveis-
tosten ja niiden tekijöiden kartoitukseni ovat tuottaneet vastaavia 
tuloksia, vaikka Teiskan näkökulmaan saattaa vaikuttaa, että muihin 
tekstiiliveistoksia tehneisiin taiteilijoihin alkaa todennäköisesti kiin-
nittää huomiota enemmän alettuaan itse tehdä veistoksia tekstiilistä. 
Uusia tekijöitä on tullut lisää, mutta tekstiiliveistosten laji on yhä 
melko harvinainen Suomessa.
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NYKYTAIDE JA SUOMALAINEN NYKYTAIDEKENTTÄ

Kun puhutaan suomalaisesta nykytaidekentästä, on syytä avata 
mitä tarkoitan nykytaiteella ja mihin käsitykseni nykytaideken-
tästä perustuu tässä tutkielmassa. Jätän selvitykset kuitenkin melko 
lyhyeksi, sillä vaikka aihe on kiinnostava, on se myös siinä määrin 
monisyinen108, että edes lähes kattavaan esitykseen tarvittaisiin oma 
tutkielmansa. Lisäksi koska kyseessä on tässä hetkessä oleva ilmiö 
tai asiantila, ei aiheeseen ole historiallista etäisyyttä, joka helpottaisi 
kokonaisuuksien hahmottamista. Jätän suosiolla haasteen syväl-
lisemmästä määritelmistä toiseen tutkielmaan tai kokeneemman 
taiteentutkijan käsiin.

   Suomen johtava nykytaiteen museo Kiasma rajaa nykytai-
teen ajallisesti alkamaan 1960-luvulta nykypäivään ja tulevaan, 
johon myös näyttelytoimintansa aloittaneiden taiteilijoiden teosten 
kokoelmahankintojen109 raja vedetään. Tällä perusteella Kiasma 
korostaa olevansa nykytaiteen museo ja modernin taiteen sijoittuvan 
Ateneumin taidemuseoon, molemmat kuuluvat Suomen Kansallis-
galleriaan, jonka valtio omistaa. (Kiasma: Usein kysyttyä verkko-
lähde.) Museoiden, niin Kiasman kuin muidenkin Suomessa toimi-
vien nykytaiteeseen keskittyvien museoiden tapauksessa nykytaiteen 
määrittelyyn vaikuttaa tiukan aikarajauksen lisäksi kokoelmien 
keräämiseen ja taiteelliseen laatuun ja ajankohtaisuuteen liittyviä 
arvostelmia (Haapala, 2006). Kiasman www-sivut kertovat museon 
keräävän ja tekevän tunnetuksi oman aikamme taidetta “sitä mitä 
taiteilijat tekevät juuri nyt” ja olevan “areena mielipiteiden vaihdolle 
sekä taiteen ja kulttuurin uudelleenmäärittelylle” (Kiasma: Kiasma 
verkkolähde).

108 Esimerkiksi nykytaidetta Taiteen sanakirja ei määrittele ollenkaan vaan sivuuttaa aiheen käsit-
telemällä Nykytaide – Nutidskonst 1939 perustettua yhdistystä, “jonka tarkoituksena on tutustuttaa 
suomalaisia moderniin ulkomaiseen taiteeseen” (Konttinen & Laajoki 2000, 446–447).
109 Käytännössä työni Galleria Sculptorissa on osoittanut, että Kiasma ostaa gallerioista teoksia 
lähinnä taiteilijauran alussa olevilta taiteilijoilta. Kansallisgallerian listauksen mukaan Kiasma 
näyttää myös hankkineen viime vuosina paljon teoksia huomattavasti vanhemman polven taitei-
lijoita, jolloin aliedustettuina Kiasman hankinnoissa silmämääräisesti näyttäisivät olevan taitei-
lijauran keskivaiheilla olevat taiteilijat (Kansallisgalleria: Hankinnat 2010-luku verkkolähde). 
Tarkkaa analyysiä taiteilijoiden ikäjakaumasta Kiasman taidehankinnoissa en tässä tutkielmassa 
tee. Vaikka tieto sinällään olisi varsin kiinnostavaa, ei se ole keskeistä tekstiiliveistosten kannalta.
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Nykytaiteella viittaan ensisijaisesti aikalaistaiteeseen eli taitee-
seen joka muokkaa tätä kulttuuria ja elämismaailmaa, jossa nyt 
eletään ja käsityksiä siitä. Määritelmänä aikalaistaide on keskuste-
leva ja muuttuva ottamatta kantaa vallitseviin nykytaiteen diskurs-
seihin, tekemisen tapoihin tai ilmaisumuotoihin. (Haapala, 2006.) 
Minna Turtiaisen mukaan nykytaide voi olla muodoltaan melkein 
mitä tahansa ja sen maailma on usein moniaistinen. Sille ominaista 
on muun muassa olla kiinnostunut alitajuisesta ja tiedostamatto-
masta, sekä käsitellä esimerkiksi tilallisuutta, kehollisuutta ja iden-
titeettikysymyksiä. Kokonaisvaltaisuudellaan se haastaa katsojan 
tulemaan tietoiseksi katsomistapahtumasta ja omasta osastaan 
siinä. Nykytaiteen monimuotoisuuden tähden sen katsomisesta 
tai kokemisesta ei voi sanoa mitään yleispätevää. Ainoa Turtiaisen 
ehto on, ettei saa jättää aivoja narikkaan, vaikka tietoisen ajattelun 
voi osin hylätä. Kuitenkin myös nykytaiteen kohdalla katsoja usein 
noudattaa taiteen katsomisen kulttuuriin liittyviä käytäntöjä, hän 
ei koske teoksiin, ellei niin erityisesti kehoteta. (Turtiainen 2006.) 
Nykytaiteen luonteeseen kuuluu muuttuvuus ja ennakoimattomuus, 
se on kyselevää, kriittistä, osallistuvaa, kantaaottavaa ja sopimaton-
takin (Haapala, 2006). Esimerkiksi näihin määreisiin vastaa monella 
tasolla myös valitsemani taiteilijaotos.

Suomen nykytaidekentällä käsitän tässä tutkielmassa nykytai-
teen keskeisiä foorumeja ja näyttelyitä järjestäviä tahoja, kuten 
Kiasma, Mäntän kuvataideviikot, Villa Roosan kesänäyttelyt, 
Espoon modernin taiteen museo EMMA, Wäinö Aaltosen museo, 
Helsingin Taidehalli ja keskeiset arvostetut galleriatoimijat110, sekä 
tekstiiliveistosten kannalta oleellinen Suomen Kuvanveistäjäliiton 
näyttelytoiminta. Opinnäytteen aiheen kannalta tähdellistä on myös 
ottaa tarkasteluun mukaan tekstiilitaiteen triennaalit tekstiilin esitte-
lyssä. Kattavamminkin voisi nykytaiteen kenttää tarkastella ja sisäl-
lyttää siihen koko Suomen taideinstituutiokenttää111 Etelä-Suomeen 
painottumisen112 sijaan. Kuitenkin tämän tutkielman tarkoituksen-
mukaisen laajuuden ja suomalaisen nykytaidekentän pääkaupunki-
seutu-keskeisyydestä johtuen olen tämän rajauksen tehnyt.

Fyysisten näyttelytilojen lisäksi nykytaiteen kenttään käsitän 
keskeisiä apurahoja113 ja kuvataidepalkintoja myöntäviä tahoja, 
kokoelmia teosten ostamisen kannalta ja kirjallisia toimijoita, kuten 
taidemediaa, kapeasti uutismediaa kuvataidekritiikkien ja artikke-
lien osalta, sekä suomalaisia tekstiiliveistoksia esitteleviä näyttelyka-
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110 Luettelen ylipäätään arvostettuja gallerioita sen enempää kohdentamatta tekstiiliveistosten näkö-
kulmaan. Osa gallerioista ei ole gallerian luonteen tai muun rajauksen vuoksi tekstiiliveistoksille 
relevantti, mutta yhtä kaikki haluttuja näyttelypaikkoja. Listaukseen merkitsen *:llä paikat, joissa ei 
ole ollut haastateltujen taiteilijoiden teoksia esillä. Arvostetuiksi gallerioiksi esitän taiteilijavetoisista 
voittoa tavoittelemattomista gallerioista Huudon ja Forum Boxin, taiteilijoiden ammattiliittojen 
galleriat MUU ry:n MUU Gallerian*, MUU Kaapelin*, Suomen Kuvanveistäjäliiton Galleria Scul-
ptorin, Valokuvataiteilijoiden liiton Valokuvagalleria Hippolyten, Helsingin taiteilijaseuran Galleria 
Katariinan, Suomen Taidegraafikoiden Galleria G:n* ja Taidemaalariliiton TM-gallerian*. Kaupal-
lisista gallerioista arvostettuja ovat esimerkiksi Galleria Forsblom*, Helsinki Contemporary*, 
Galleria Heino* ja Galleria Anhava*. Lisäksi nykytaiteen näkökulmasta kiinnostavia ovat Helsingin 
taidemuseon HAM-galleria*, joka aiemmin toimi Kluuvin Galleriana, sekä Taideyliopiston uudet 
näyttelytilat Exhibition Laboratory* ja Project Room. Lista koostuu Helsingin gallerioista, koska 
Suomen pääkaupungin galleriat ovat keskeisemmässä asemassa, kuin Suomen muiden kaupunkien 
galleriat.
111 Koko Suomen nykytaidekenttään sisällyttäisin myös Tampereen nykytaiteen museon, Sara 
Hildénin taidemuseon Tampereella, Porin taidemuseon, joka keskittyy nykytaiteeseen ja Rova-
niemen taidemuseo Korundin. Korundi tulee esiin toisaalla Jenny ja Antti Wihurin rahaston kautta, 
mutta muut tässä mainitut eivät ole erityisesti kunnostautuneet tekstiiliveistosten suhteen. Porin 
taidemuseolla ei valittujen taiteilijoiden ansioluetteloiden perusteella ole ollut esillä yhdenkään 
tekstiiliveistäjän teoksia. Tampereen nykytaiteen museolla ja Sara Hildénin museolla on molem-
milla ollut yhdeltä viiden valitun joukon tekstiiliveistäjältä.
112 Kuvataiteilijakunnan sijoittuminen on pääkaupunkiseutu-keskeistä. Rensujeffin selvityksen 
mukaan molempina vuosina 2000 ja 2010 43 prosenttia kuvataiteilijoista sijoittuu pääkaupunkiseu-
dulle ja 37 prosenttia muualle Etelä-Suomeen. Yhteensä Etelä-Suomeen siis sijoittuu 80 prosenttia 
kuvataiteilijoista. Pääkaupunkiseutuun kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. (Rensujeff 
2014, 33 & 142). Lisäksi keskeiset nykytaiteen instituutiot, kuten valtion nykytaiteen museo Kiasma, 
ainoat kuvataiteen maisterin koulutusta ja jatko-opintoja tarjoavat Taideyliopiston Kuvataideaka-
temia, sekä Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Visual Culture and Contempo-
rary Art -maisteriohjelma ja arvostetuimmat galleriat sijaitsevat Helsingissä.
113 Tärkeimmät apurahalähteet Suomessa ovat valtion taidetoimikuntalaitoksen valtakunnalliset ja 
alueelliset taidetoimikunnat, sekä yksityisten säätiöiden ja rahastojen osalta Suomen Kulttuurira-
hasto ja sen maakuntarahastot. Molemmissa tahoissa apurahapäätökset perustuvat vertaisarvioin-
tiin eli taiteilijoiden ja taiteenalojen asiantuntijoiden päätöksiin. (Rensujeff 2014, 107, liite 7. 207).
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talogeja. Taidemediaan sisällytän nykytaiteeseen keskittyvän kriit-
tisen ja Suomen pitkäikäisimmän Taide-lehden114, riippumattoman, 
ei-kaupallisen, poikkitieteellisen ja -taiteellisen Mustekala-verkko-
lehden115 ja Helsingin kulttuurikeskuksen pääasiassa pieniä produk-
tioita esittelevän Skenet-verkkolehden116.

Taiteesta kirjoittaminen on Sini Monosen (2013a, 8) mukaan 
vähentynyt perinteisessä printtimediassa, kuten sanomalehdissä ja 
siirtynyt toisenlaisille foorumeille, kuten blogiympäristöihin. Uusissa 
ympäristöissä kirjoittavat taiteen asiantuntijoiden lisäksi suuri 
joukko harrastajia. Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut 
median murros ja sitä kautta myös taiteesta kirjoittamisen elitismin 
ja vallankäytön murros ei ole yksin huono asia. Vanhoja hierarkioita 
häivyttäessä luodaan uusia toiminnan tapoja, jotka synnyttävät myös 
uudenlaisia rajauksia. Näin ollen rajausten sisälle voi päästä myös 
uusia taiteen toimijoita. (Mononen, 2013a, 8.) Tästä näkökulmasta 
valitsemani taidemedia on erityisen relevantti aineisto, mutta onko 
se riittävän kattava jättäessään ulkopuolelle edellä mainitut blogi-
kirjoitukset. Toisaalta blogikirjoitusten heterogeenisyys kirjoitta-
jissa perustelee blogiympäristöjen poissulkemisen, kun tarkastel-
laan tekstiiliveistosten sijoittumista nykytaidekentällä. Esimerkiksi 
kuvataidekriitikko Otso Kantokorven blogi Alaston kriitikko olisi 

114 Taide-lehdestä lehden Facebook-sivu kertoo: “Kuvataiteen ajankohtainen ja uudistuva insti-
tuutio. Suomen vanhin ja arvovaltaisin, asiantuntevin ja ärhäkkäin, hauskin ja älykkäin kuvatai-
delehti.” (Taide-lehti.)
115 Mustekala-verkkolehti on ilmestynyt vuodesta 2003 ja sitä julkaisee Kulttuuriyhdistys Muste-
kala ry. Mustekala pyrkii täyttämään pintaa syvemmälle menevän keskustelun puutteen eri taiteen 
aloilla sekä vastustamaan useissa valtamedioissa tapahtuvaa kritiikin alasajoa. Mustekala toimii 
kulttuurikeskustelun herättäjänä ja edelläkävijänä. Sen sivuilla voi tuoda esiin vaihtoehtoisia, myös 
keskenään erilaisia näkökulmia, taustoja ja perusteluja. Mustekalan sivuilla olevat artikkelit on 
kirjoitettu ja toimitettu erityisesti kyseistä verkkolehteä varten. Kirjoittajina ovat eri taiteenalojen 
asiantuntijat, taiteilijat sekä taideaineiden opiskelijat. (Mustekala-kulttuurilehti: Info verkkolähde.)
116 Verkkolehti Skenet on internetissä toimiva Helsingin kulttuurikeskuksen julkaisu. Skenetin idea 
on tukea taiteen tekijöitä ja yksittäisiä taiteilijoita kulttuuritapahtumien tiedotusvälineenä. Skenet 
esittelee monen laajuisia tapahtumia, mutta pääpaino on pienissä produktioissa. Tällä tavoin halu-
taan nostaa esiin pääkaupunkiseudun monipuolista ja runsasta kulttuuritarjontaa. (Skenet: Mikä 
Skenet? verkkolähde.)
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esimerkiksi ollut kirjoittajan uskottavan statuksen kannalta kiinnos-
tava keskustelukumppani tutkielmassa, mutta blogin sisältö tarjosi 
hyvin vähän aineksia keskusteluun nimenomaan tekstiiliveistoksista.

   Uutismediaksi olen valinnut vain kahden sanomalehden kuva-
taidearviot ja näyttelyitä esittelevät artikkelit. Jälleen Etelä-Suo-
mi-keskeisesti mukana ovat jo opinnäytteen alussakin mainitut 
Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat. Helsingin Sanomat olen 
valinnut, koska nykytaidekenttä Suomessa on Helsinki-keskeistä ja 
näin ollen voisi olettaa Helsingin Sanomien kirjoittavan laajimmin 
Helsingin näyttelyistä huolimatta vähentyneestä kuvataiteeseen 
keskittyvästä kirjoittamisesta117. Vaikka Helsingin Sanomien kuva-
taiteesta kertovien artikkelien fokuksen painopiste on vähitellen 
muuttunut näyttelyarvioista taiteilijan henkilökuvauksiin, pyrkii se 
olemaan koko Suomen lehti ja siksi relevantti lähde. Turun Sanomat 
julkaisee yhä laadukkaita kuvataidekritiikkejä, pääasiassa museo-
näyttelyistä. Turun Sanomien kritiikit118 eivät rajaudu Turun alueella 
oleviin näyttelyihin, vaan toistuvasti esiin nousevat myös Helsingin 
museoiden ja Rauman Lönnströmin taidemuseon näyttelyt.

Kuten tutkielman alussa jo kuvailin, olen hakenut taide- ja uutis-
mediasta artikkeleita keskustelukumppaneiksi haastatteluille. Jotta 
keskusteluyhteys säilyisi ja pysyisi aiheessa olen käyttänyt lehtien 
internetarkistoissa hakusanoina tutkielmaan osallistuvien taiteili-
joiden nimiä, sekä sanaa tekstiiliveistos. Näillä hakuperusteilla löyty-
nyttä aineistoa olen karsinut entisestään, jotta jäljelle jäisi vain uusia 
näkökulmia tai aikaisempia näkökulmia vahvistavia artikkeleita. 
Media-aineisto on siis vertailuaineisto suhteessa haastatteluaineis-
toon.

117 Anna Logrènin vuonna 2015 valmistunut väitöstutkimus osoittaa median välittämän kuvan 
taiteesta kaventuneen. “Kuvataiteen saama palstatila on vähentynyt ja uutisointi keskittyy taiteen 
sijasta tekijään.” (Matti Asikainen 2015.)
118 Laajoja ja asiantuntevia näyttelyarvioita kirjoittavat pääasiassa taidehistoroitsija ja palkittu kuva-
taidekriitikko Lars Saari ja kuvataidekriitikko Seppo Metso, sekä lyhyempiä gallerianäyttelyarvioita 
joukko muita kirjoittajia (Suomen Kulttuurirahasto verkkolähde).
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MITEN TEKSTIILIVEISTOKSET SIJOITTUVAT SUOMALAI-
SELLE NYKYTAIDEKENTÄLLE?

Tekstiiliveistosten sijoittumista nykytaidekentälle voidaan arvioida 
paitsi nykytaiteen areenoilla esiintymisen, eli näyttelyihin osallistu-
misen perustella, mutta myös pohtien taiteilijoiden arvostusta nyky-
taiteen kontekstissa. Näyttelytoimintaa ja esiin nostoja tarkasteltiin 
edellä ja niiden perusteella voi sanoa tekstiiliveistosten olevan osa 
nykytaiteen moninaisuutta ja asettuvan saumattomasti nykytaiteen 
kontekstiin, sillä kaikissa edellä mainituissa nykytaiteen esityspai-
koissa, galleriakenttää kokonaisuudessaan lukuun ottamatta, on 
ollut jonkun viidestä tutkielmaan valitun taiteilijan teoksia joko yksi-
tyisnäyttelynä tai ryhmänäyttelyn osana. Millä tavalla tekstiiliveis-
tokset sitten sijoittuvat suomalaiselle nykytaidekentälle tai miten ne 
suhteutuvat muihin nykytaiteen muotoihin.

Taiteilijan arvostuksen merkkeinä voidaan pitää suurin piir-
tein samoja merkintöjä kuin ammattilaisen millä tahansa alalla, eli 
saavutuksia, jotka on tapana kirjata ansioluetteloon. Se mikä ansio-
luetteloissa painottuu, riippuu taiteilijan uran pituudesta. Taiteilijau-
raltaan nuoremmilla taiteilijoilla tekemisen mediasta riippumatta 
korostuu paitsi yksityis- ja ryhmänäyttelyiden määrä ja laatu119 
ja ovatko kokoelmat120 ostaneet teoksia. Pidempään taidekentällä 
toimineiden taiteilijoiden kohdalla painottuvat myönnetyt apurahat, 
erityisesti vuoden, kolmen vuoden tai viiden vuoden taiteilija-apu-
rahat, ja tunnustukset eli taidepalkinnot ja ehdokkuudet suurimpien 
palkintojen saajiksi. Lisäksi julkisilla teoksilla on oma painoarvonsa, 
sillä joko ne tilataan suoraan taiteilijalta tai valitaan kilpailuehdo-
tusten kautta. Molemmissa tapauksissa julkisten teosten merkitys 
taiteilijan uralle on suuri.

119 Näyttelyiden laadulla tarkoitan tässä esityspaikkoja ja niiden hierarkiaa nykytaidekontekstissa. 
Esimerkiksi laadukkaaksi näyttelypaikaksi katson nykytaiteen museot, taidehallit ja arvostetut 
galleriat, kun taas pienemmät tai vähemmän tunnetut galleriat ja muut näyttelytilat varsinaisen 
nykytaiteen kontekstiin ulkopuolella vaikka kirjastoissa ajattelen hierarkiassa alempana. Toisaalta 
monet taiteilijat eivät tietoisesti esittele teoksiaan juurikaan perinteisissä arvostetuissa ympäris-
töissä, etenkään gallerioissa.
120 Kokoelmilla tarkoitan taidemuseoiden omia kokoelmia, valtion ja kaupunkien taidekokoelmia, 
sekä säätiöiden kokoelmia.
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Edellä mainittuja arvostuksen merkkejä etsin tutkielmaani 
osallistuvien taiteilijoiden ansioluetteloista121. Aloitan arvostuksen 
kartoittamisen, ja sitä kautta sijoittumisen nykytaidekentällä, koko-
elmien halukkuudesta ostaa tekstiiliveistoksia. Koska kolme viidestä 
opinnäytteeseen haastatellusta taiteilijasta edustaa taiteilijauraltaan 
nuorta sukupolvea, on kokoelmaostojen tarkastelu erityisen miele-
kästä. Ansioluetteloiden perusteella tekstiiliveistokset ovat edustet-
tuina suomalaisten kaupunkien taidekokoelmissa122, kaupunkien 
taidemuseoiden omissa kokoelmissa123 ja Suomen valtion taideko-
koelmassa124. Näiden lisäksi Torniossa sijaitseva Aineen taidemuseo 
on ostanut teoksen Teiskalta ja Turakka Purhoselta. Paljon puhuvaa 
on kuitenkin se, että Suomen nykytaiteen keskiöistä Kiasma, Espoon 
modernin taiteen museo EMMA, EMMA:n hallinnoima Saasta-
moisen säätiön kokoelma ja Helsingin taidemuseo HAM näyttäy-
tyvät välinpitämättöminä muita tutkielmani taiteilijoita kohtaan 
paitsi suuren julkisuuden saavuttanutta Turakka Purhosta. Turakka 
Purhonen kertookin olleensa todella yllättynyt ja ilahtunut omasta 

121 Taiteilijoiden ansioluettelot ovat useimmiten nähtävillä taiteilijoiden www-sivuilla, tai mikäli 
taiteilijalla, kuten Turakka Purhosella, ei ole omia www-sivuja, on ansioluettelo saatavilla vähin-
tään taiteilijan näyttelyssä. Käyttämistäni ansioluetteloista Havimäen, Hietasen, Ryhäsen ja Teiskan 
ansioluettelot ovat poimittu heidän www-sivuiltaan (Havimäki Hietanen; Ryhänen; Teiska verkko-
lähteet). Turakka Purhosen ansioluettelo on peräisin hänen viimeisimmästä näyttelystään keväältä 
2015 Galleria Sculptorissa. Luvan ansioluetteloiden käyttöön olen pyytänyt ja saanut taiteilijoilta jo 
haastattelupyynnössä.
122 Havimäen, Hietasen tai Ryhäsen teoksia löytyy Espoon, Kankaanpään, Kuopion, Seinäjoen, 
Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien kokoelmista.
123 Kaikkien viiden haastatellun taiteilijan teoksia löytyy jostain Suomen kaupungin taidemuse-
osta. Tutkielmassa käsiteltyjä tekstiiliveistoksia tavoitetaan Hämeenlinnan ja Joensuun taidemuse-
oiden, sekä Tampereen kaupungin ylläpitämän Sara Hildénin taidemuseon kokoelmissa jokaisessa 
yhdeltä tutkielman taiteilijalta, Oulun ja Tampereen taidemuseoiden ja Turun museokeskuksen 
omistamassa Wäinö Aaltosen museon kokoelmissa jokaisessa on kahdelta tutkielman taiteilijalta 
tekstiiliveistos. Rovaniemen taidemuseon ylläpitämä Jenny ja Antti Wihurin rahasto omistaa teks-
tiiliveistoksia Hietaselta, Ryhäseltä ja Turakka Purhoselta.
124 Valtion taidekokoelmassa on teoksia Havimäeltä, Ryhäseltä ja Teiskalta.
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tilanteestaan. “Toteutunut tää kuvataiteilijan unelma, että saa alansa 
töitä.” (00:45:21, 00:46:22.)

Ryhänen pohti enemmänkin teostensa ja tekstiiliveistosten 
arvostusta kysyessäni onko konventiosta poikkeavan tekstiilin 
kuvanveiston materiaalina käyttäminen vaikuttanut asenteisiin 
hänen taidettaan kohtaan. Aiemmin käsiteltyjen aihepiirien lisäksi 
Ryhänen uskoo materiaalilla olevan merkitys kokoelmien haluk-
kuuteen ostaa tekstiiliveistoksia. “No on se vaikuttanut rahallisesti 
tietenkin ainakin, tosi vähän ostetaan mihinkään kokoelmiin mate-
riaalin vuoksi. Se koetaan ei-kestäväksi vaikka jos ajattelee, että 
hautalöydöistä löytyy tekstiiliä, niin miksei se olisi kestävää.” Kokoel-
maostojen lisäksi Ryhänen kiinnittää huomion taiteilijan nauttiman 
arvostuksen merkiksi saadut apurahat. “Mä olen saanut apurahoja, 
että mä olen pystynyt sillä rahoittamaan työskentelyä, niin ajattelen 
että mä teen mitä teen ja jos ei niitä kukaan osta, niin olkoon osta-
matta (ha ha).” (00:48:24.)

Apurahoja tai stipendejä Hietanen, Ryhänen, Teiska ja Turakka 
Purhonen ovatkin ansioluetteloiden mukaan saaneet useasta 
lähteestä. Havimäen apurahoista tai stipendeistä ei voi sanoa mitään, 
sillä niitä ei ole mainittu hänen ansioluettelossaan. Oli sitten syynä 
apurahojen hakemisen tai saamisen puute tai vain se, että Havimäki 
ei koe niitä tarpeelliseksi mainita, niin tämän aihepiirin suhteen jätän 
hänet ulkopuolelle tarkastelusta. Suomen Kulttuurirahasto suurim-
pana apurahojen jakajana on ollut myös aktiivinen tekstiiliveistosten 
tukemisessa ja arvostamisessa125. Erityisenä huomiona Ryhäsen työs-
kentelyä Suomen Kulttuurirahasto on avustanut neljällä yksittäisellä 
apurahalla, vuosina 1998, 2001, 2004, ja 2007, sekä yhdellä kolmi-
vuotisella apurahalla vuonna 2013. Nimenomaan monivuotiset 
taiteilija-apurahat kertovat kyseisen taiteilijan työn erityisestä arvos-
tamisesta ja näin ollen Ryhäsen tekemästä pioneerityöstä tekstiili-
veistosten saralla. Myös valtion jakamat apurahat126 ovat merkittäviä 
niin laajuudeltaan kuin arvostuksen määrittämisen kannalta. Valtio 
on myöntänyt vuonna 2005 Ryhäselle vuoden työskentelyapurahan 

125 Suomen Kulttuurirahasto on tukenut kaikkia neljää taiteilijaa.
126 Valtion alaisuudessa toimineet/toimivat Taiteen keskustoimikunta ja Taiteen edistämiskeskus.
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ja Turakka Purhoselle viiden vuoden työskentelyapurahan vuonna 
2012. Viiden vuoden työskentelyapuraha on toiseksi pitkäaikaisin 
mahdollinen apuraha127. Muita erityyppisiä apurahoja128 myöntä-
neitä tahoja tekstiiliveistoksien tekijöille ovat muun muassa Alfred 
Kordelinin säätiö, Frame Finland ja Suomen Taideyhdistys. Turakka 
Purhonen suomenruotsalaisena taiteilijana on lisäksi saanut Svenska 
Kulturfondenilta apurahoja useaan kertaan, vuosina 2002, 2003, 
2005 ja 2010.129

Taiteilijan työstä tunnustuksena apurahojen lisäksi voidaan 
ajatella olevan stipendit ja palkinnot, nimitykset ja ehdokkuudet 
suurimpien palkintojen saajiksi. Ryhänen on saanut William 
Thuring -nimikkopalkinnon vuonna 2007130, sekä Helsingin Taide-
hallin vuoden 2014 taiteilija -tunnustuksen. Turakka Purhonen on 
palkittu vuonna 2006 Dukaattipalkinnolla ja vuonna 2014 William 

127 Valtion taiteilija-apurahat ovat pituudeltaan joko puoli vuotta, yksi, kolme tai viisi vuotta. Aikai-
semmin on ollut myös pidempiä apurahajaksoja. Vuodesta 1982 noin kymmenen vuotta jaettiin 
myös 15-vuotisia taiteilija-apurahoja. Vuodesta 2012 on myönnetty 10-vuotisia taiteilija-apurahoja 
erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille. Tämän apurahan saaminen on oikeuttanut myös taiteili-
japrofessorin nimikkeen käyttämiseen. (Rensujeff 2014, 208).
128 Tyypillisimpiä apurahamuotoja ovat taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt vuosiapurahat eli 
elämisen kuluihin tarkoitettu ikään kuin kuukausipalkka, kohdeapurahat teoksen toteuttamisen 
kuluihin, projektiapurahat, näyttöapurahat ja matka-apurahat.
129 Säätiöiden tuki taiteilijoille koostuu avustuksista, apurahoista ja palkinnoista, sekä jonkin verran 
myös taidehankinnoista. Säätiöiden tuki on yleensä lyhytaikaista, koska ne eivät halua sitoa rahoi-
tustaan pitkäksi aikaa, sillä ne hankkivat varansa pääasiassa sijoittamalla ja siis seuraavat kansanta-
louden muutoksia sekä osakemarkkinoiden hintakehitystä. Yksityisistä säätiöistä huomattavimpia 
taiteen tukijoita ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin 
yleinen edistys- ja sivistysrahasto, sekä Svenska Kulturfonden. Valtion ja säätiöiden lisäksi taiteili-
joita saattavat tukea kaupungit/kunnat, mutta niiden osuus on melko vaatimaton verrattuna valtion 
ja säätiöiden tukeen. (Rensujeff 2014, 119–120, 208).
130 Heli Ryhänen on saanut William Thuring -nimikkopalkinnon 2007, eikä 2002, kuten hänen 
ansioluettelossaan lukee. Tarkistin asian Suomen Taideyhdistykseltä sähköpostitse, sillä Suomen 
Taideyhdistyksen www-sivuilla William Thuring -palkinnot alkoivat vasta vuodesta 2005. Suomen 
Taideyhdistyksen työntekijä varmisti, että palkintoja on jaettu vasta vuodesta 2005, jonka seurauk-
sena kävin läpi kaikki vuodet ja löysin tiedon. (Suomen Taideyhdistys: William Thuring -palkinnot 
verkkolähde.)
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Thuring -pääpalkinnolla.131 Näiden lisäksi Turakka Purhonen oli 
ehdokkaana Ars Fennica -taidepalkinnon saajaksi vuonna 2014. 
Ars Fennica on Suomen suurin taidepalkinto ja ehdokkuus jo ansio 
sinällään (Seppo Metso 2014). Ryhänen ja Turakka Purhonen ovat 
molemmat kuvataiteen maistereiksi valmistuneina toimineet jo yli 
kymmenen vuotta nykytaidekentällä. Siksi on luontevaa, että viiden 
tekstiiliveistäjän kokoonpanosta, juuri heillä jos jollain on ansioluet-
telossaan merkittäviä palkintoja tai tunnustuksia.

Viimeisenä taiteilijan arvostuksen mittarina otan esiin jälleen 
Ryhäsen haastattelun innoittamana julkiset teokset. Tekstiilimate-
riaali vaikuttaa julkisten teosten tilaamisessa ilmiselvästi ainakin 
ulkotiloihin sijoitettavien teosten valinnassa. Tekstiili voidaan nähdä 
materiaalina liian araksi sään armoille laitettavaksi, jos teoksen on 
tarkoitus kestää aikaa. Viiden tekstiiliveistäjän ansioluetteloista kävi 
ilmi, että vain Ryhänen on toteuttanut tekstiilillä yhden julkisen tila-
usteoksen, Tasapainoilua (2010). Kyseenalaiseksi asetetaan teoksen 
huoltaminen ja säilyvyys, kun kyse on tekstiilimateriaalista. Vaikka 
taiteilijat itse kokevat, että tekstiili säilyy siinä missä monet muutkin 
kokeelliset tai perinteisestä poikkeavat taiteen materiaalit, ei ajatus 
tunnu saavuttavan julkisia teoksia tilaavia tahoja. Oikein huollet-
tuna ja säilytettynä tekstiiliveistokset todennäköisesti säilyvät varsin 
hyvin ja Turakka Purhonen vertaakin teoksiensa säilyvyyttä esimer-
kiksi akryylimaalauksien tai keskiaikaisten gobeliinien säilymiseen. 
Lisäksi erityisesti Ryhänen on osittain valinnut tekonahan materiaa-
likseen juuri kestävyyden ja helppohoitoisuuden takia, jotta julkiset 
teokset materiaalista olisivat mahdollisia. (JH 01:53:46, HR 00:48:24, 
00:25:22 & PTP 00:56:01, 00:56:43.)

Toisaalta orgaaninen tekstiili voi kestää odotettua paremminkin 
Havimäen kokemuksen mukaan. “-- se ((Päiväpuu, 2011)) on ollut 
kolme kesää ulkona sillä lailla, että mä olen eri paikoissa sitä näyt-
tänyt. Aion viedä sen ensi kesänä Hailuotoon. Se ei ole moksiskaan, 

131 Suomen Taideyhdistyksen jakama William Thuring -pääpalkinto ja nimikkopalkinnot myön-
netään 35–45 vuotiaille uransa keskivaiheilla oleville kuvataiteilijoille anomuksetta. Myös Dukaat-
tipalkinnon jakaa Suomen Taideyhdistys. Dukaattipalkinto on Suomen vanhin taidepalkinto, 
joka myönnetään erityisestä ansiosta enintään 35 vuotiaalle taiteilijalle. (Suomen Taideyhdistys: 
Palkinnot verkkolähde.)
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siellä on ampiaispesät sisuksissa ja on se nyt vähän kovettunutta.” 
Myös kuljettaminen ja säilytys ovat erilailla helppoa ja huoletonta, 
sillä pehmeitä teoksia ei tarvitse varoa verrattuna moniin hauraam-
piin, mutta näennäisesti kestävämpiin materiaaleihin. (JH 01:55:02.) 
Säilyvyyden näkökulmasta ongelmalliseksi voisi yhtä hyvin kokea 
kaikki orgaaniset materiaalit, sillä niille uhkana toimivat esimerkiksi 
tuholaiset ja home. Tällä ajatuskululla myös esimerkiksi puu, paperi 
ja maalauksen pohjana käytettävä kangas olisivat liian arkoja mate-
riaaleja ja tekokuituiset tekstiilimateriaalit kestäviä, kuten muutkin 
muovit. Orgaanisessa materiaalissa on myös ekologinen ulottuvuus, 
jonka Havimäki ottaa esille. “On se orgaanista ja häviävää. Ei se säily-
vyys, nyt tehdään kaikista maailman materiaaleista, tunnu olevan 
mulla ihan päällimmäisenä. Mutta poistuupa sitten vielä sukupol-
vien tieltä (ha ha)” (01:56:17).

Tekstiiliveistosten arvostukseen mahdollisesti liittyvä näkökulma 
on osallisena myös nykytekstiilitaiteen asemoitumiseen nykytai-
teessa. Vaikka valitsemani taiteilijat edustavat kuvataiteilijan koulu-
tuksen saaneita taiteilijoita, liitetään heidät käyttämänsä materiaalin 
vuoksi myös nykytekstiilitaiteen yhteyteen. Käsitys siitä mitä nyky-
tekstiilitaide on, vaihtelee valtavasti. Toisaalta voidaan ajatella, että 
taide, jonka materiaalit tai työstötavat ovat tekstiilille ominaista, 
on tekstiilitaidetta. Tällä logiikalla ajateltuna myös tekstiilistä tehty 
nykytaide on nykytekstiilitaidetta. Kuitenkin tekstiilitaiteen, myös 
nykytekstiilitaiteen, käsitteellä on historiallinen taustansa tekstiilin 
perinteessä ja vuonna 1929 Taideteollisuuskeskuskouluun132 perus-
tetussa tekstiilitaiteilijoiden koulutusohjelmassa (Priha 1981, 7). 
Nykytekstiilitaiteen perusta on siis taideteollisuudessa. Pohdittaessa 
tekstiilitaiteen paikkaa nykytaiteen kontekstissa ja suhdetta tekstii-

132 Nykyinen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Korkeakoulun historia alkoi 
vuonna 1871 Veistokouluna, kouluttaen nimenomaan kuvanveistäjiä. Sittemmin koulu on kokenut 
monia muutoksia nimessään ja opetuksen laajuudessa. Vuonna 1885 Se muuttui Taideteollisuuskes-
kuskouluksi, vuonna 1949 Taideteolliseksi oppilaitokseksi ja korkeakouluksi muuttuessaan vuonna 
1973 siitä tuli Taideteollinen korkeakoulu. (Ilkka Huovio 1996.) Viimeisin muutos oppilaitokselle 
on ollut yhdistyminen osaksi Aalto-yliopistoa vuonna 2010 ja vuonna 2012 korkeakoulu koki 
viimeisimmän nimenvaihdoksensa ja rakenteellisen muutoksen arkkitehtuurin muuttuessa osaksi 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tarjontaa.
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liveistoksiin, tulee väistämättä vastaan keskustelu rajankäynnistä: 
missä menevät rajat taiteen, käsityön, taidekäsityön ja muotoilun 
välillä ennen tai nyt ja miten relevantteja nuo erottelut ovat. Entä 
tehdäänkö erot tekijän koulutustaustan vai intention perustella.

Hahmotellessa taiteen rajausta muotoiluun, taidekäsityöhön tai 
käsityöhön nähden, keskeistä on kiinnittää huomiota siihen kuka 
puhuu ja minkälainen taidekäsitys puheen taustalla vaikuttaa. Taide-
koulutuksen ja taideteollisen koulutuksen taustoilla, sekä näiden 
alojen ammattijärjestöillä voi olla hyvin erilaiset taidekäsitykset. 
Nämä yhdistettynä jokaisen taiteilijan, käsityöläisen tai muotoilijan 
omaan henkilökohtaiseen taidekäsitykseen saadaan valtava kirjo 
erilaisia ajattelutapoja siitä mitä taide on ja miten se suhteutuu käsi-
työhön tai muotoiluun. Teiskan taidekäsitys ja ajatus siitä mitä teks-
tiilitaide on, ovat poikkeuksellisen avoimia toistensa suuntaan. Hän 
ei erottele nykytekstiilitaidetta nykytaiteesta, joka käyttää tekstiiliä, 
vaan ne näyttävät olevan yhtä hänen puheessaan. Myös tekstiilitaide, 
ITE-taide ja outsider-taide sekoittuvat käsitteinä ja ne näyttävät osit-
tain sekoittuvan Teiskan työskentelyssä, jos ei muuten, niin ainakin 
ulkopuolisen määrittelyn kautta. (00:43:15, 00:48:55.)

Tekstiilitaiteilijuudesta, nykytaiteilijuudesta ja kuvanveistäjyy-
destä puhuttaessa on hyvä tunnistaa niiden välisiä yhteyksiä, mutta 
myös ennakkoluuloja ja suhtautumista toisiinsa. Onko niiden välillä 
hierarkia, jonka kaikki tunnustavat vai vain eriäviä käsityksiä omasta 
paikasta suhteessa toiseen. Olen havainnut133 tekstiilitaiteilijoiden 
eli TEXOlaisten toivottavan tervetulleiksi kuvataiteilijat, jotka käyt-
tävät aktiivisesti tekstiiliä osaksi nykytekstiilitaiteilijuutta. Erotte-
lussa kyse saattaakin olla ennakkoluuloista tekstiilitaidetta ja sen 
asemaa/tyyliä/tekniikkaa kohtaan kuvataiteilijoiden puolelta. Myös 
sillä lienee merkitys käytetäänkö puheessa sanaa nykytekstiilitaide 
vai tekstiilitaide, sillä sanat ohjaavat tulkintaa joko nykytaiteen tai 
perinteisen tekstiilitaiteen suuntaan. Sanavalinnat ovat kiinnostavia, 
sillä niihin myös mielipiteet ja ennakkoluulot perustuvat. Yksikään 
valitsemistani taiteilijoista ei edusta tekstiilitaiteen perinnettä, vaan 
ennemmin nykytekstiilitaiteeseen liittyvää materiaalien ja teknii-

133 Historiallisten kontekstien yhteydessä esitetyn perusteella, minkä lisäksi viimeisin eli yhdeksäs 
tekstiilitaiteen triennaali Suomessa otti mukaan näyttelyynsä taiteilijoita myös tekstiilitaiteen 
kentän ulkopuolelta laajentaen tekstiilitaiteen merkityksiä (Roos 2012).
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koiden vapautumista. Tässä mielessä valitsemani taiteilijat voisi 
hyvinkin luokitella niin kuvanveistäjiksi, kuvataiteilijoiksi, kuin 
tekstiilitaiteilijoiksi ja Tuija Teiska näin tekeekin.

Tekstiilitaiteen – kuten muidenkin materiaalipohjaisten taidea-
lojen134 – saralla rajanveto ja sen mukana paikka nykytaidekentällä 
tuntuu erityisen hankalalta. Tekstiilitaiteen vahvuus ja kipupiste on 
sen jakautuminen taiteen ja muotoilun konteksteihin. Niin kauan 
kun halutaan pitää kiinni molemmista, uskon että tekstiilitaide 
kipuilee näiden välimaastossa. Vaihtelevan suhtautumisen takana 
piilevät identiteettierot tekstiilitaiteilija-muotoilijan ja tekstiilitaitei-
lija-kuvataiteilijan välillä osan tekstiilitaiteilijoista ollessa molempia. 
On luontevaa, että kuvataiteeseen suuntautunut tekstiilitaiteilija 
toivoisi teoksiaan esille mahdollisimman monipuolisesti myös nyky-
taiteen kentällä ja että muotoiluun suuntaava tekstiilitaiteilija ei 
vastaavaa kaipuuta kokisi.

Saan tukea arvauksilleni Tiina Veräjänkorvalta: Osa nykytaidekä-
sityöläisistä, joihin tekstiilitaiteilijat kuuluvat, suuntautuvat kuvatai-
teisiin osallistuen kuvataidemaailman galleria- ja museokäytäntei-
siin sekä taidekeskusteluun ja osa liikkuu taideteollisen muotoilun 
alueella. Jakautumiseen ohjaa kysymys toiminnan käyttäjälähtöisyy-
destä, kun kuvataiteisiin suuntautuneet taidekäsityöläiset pyrkivät 
vapaaseen ilmaisuun ja muotoiluun suuntautuneet huomioivat 
käyttäjän tuotannossaan. Taidekäsityön asemaa on kuvattu 1970-
luvulta nykypäivään saakka rajatilana tai välitilana (intervening 
space) taiteen ja muotoilun välissä, missä liikutaan funktionaalisen 
ja ei-funktionaalisen, perinteen säilyttämisen ja perinteen rikko-
misen sekä käsityöpohjaisen taiteen ja ideapohjaisen taiteen välillä. 
Taidekäsityö ajateltuna taiteen, muotoilun ja käsityön välisenä tilana 
antaa käsityksen ristiriitaisten voimien kentästä. (Veräjänkorva 
2011, 83–84.)

Nykytaidekäsityö koetaan laajaksi käsitteellisiä ulottuvuuksia 

134 Materiaalipohjainen taide käsitteenä korostaa materiaaliin erikoistumista, alan syväosaamista 
ja innovatiivista, taiteellista suuntausta. Vaihtoehtoisia käsitteitä ovat nykytaidekäsityö (contempo-
rary crafts) ja uusi taidekäsityön (new crafts). Nykytekstiilitaide yhdessä esimerkiksi keramiikan 
ja lasitaiteen kanssa on osa materiaalipohjaisen taiteen kirjoa, jolle luonteenomaista on muotoi-
lusta poikkeava kokonaisvaltainen, yleensä yhden ihmisen tekemä taiteellinen työprosessi, jonka 
tuotokset tarjoavat vaihtoehdon massatuotannolle. (Veräjänkorva 2011, 83.)



103

sisältäväksi, vaikeasti määriteltäväksi kentäksi. Yritys määritellä 
nykytaidekäsityö perinpohjaisesti voisi tukahduttaa ja johtaa alalle 
epäedulliseen karsinointiin. Rajankäynti onkin ollut “jatkuvaa 
keskustelua välimatkasta, arvoista, eroista ja yhtymäkohdista”. (Verä-
jänkorva 2011, 84.) Rajojen veto taiteen, taidekäsityön ja käsityön 
välille on häilyvää myös siitä syystä, että käsitteet nykytaide ja nyky-
taidekäsityö, joiden välille rajoja haetaan, ovat itsessään häilyviä.

Yksi syy rajojen olemassaoloon kuvataiteen ja tekstiilitaiteen 
välillä juontanee juurensa koulutukseen ja sen historian eroihin. 
1900-luvun alussa ei ollut vielä tekstiilitaiteilijuutta, vaan tekstiilejä 
suunnittelivat muun muassa kuvataiteilijat ja arkkitehdit135. Suomen 
Käsityön Ystävillä oli 1900-luvun alusta “omia taiteilijoita, jotka 
suunnittelivat ompelu- ja kudontamallien lisäksi tilaustöitä” kuten 
kirkkotekstiilejä, keskittyen enemmän muotoiluun. Tekstiilitaitei-
lijoiden koulutus tähtäsi 1960-luvulle asti ensisijaisesti käsityön 
keinoin valmistettavien taidetekstiilien suunnitteluun ja toteutuk-
seen, mikä historiallisena taustana tuo oman elementtinsä nykyiseen 
tilanteeseen. (Priha 1981, 6, 10.)

Koska taiteilijat käyttävät nykytaiteessa hyvin vaihtelevia toimin-
tatapoja ja taidekäsityön tekniikat – esimerkiksi ompelu ja kirjonta – 
ovat nousseet osaksi nykytaiteen toimintatapoja, on myös rajanveto 
taidekäsityön ja kuvataiteen välillä kuin veteen piirretty viiva, jossa 
taiteilijan koulutustausta voi olla merkityksenmuodostaja (Veräjän-
korva 2011, 87). Siukonen on samoilla linjoilla: käsityön ja taiteen 
raja ei ole muuttumaton. Materiaalien vaihdokset taiteessa jo riit-
tävät herättämään uusia kysymyksiä käsityön asemasta. Ero on käsit-
teellinen ja määrittyy usein negaation kautta, taide on jotain mitä 
käsityö ei sellaisenaan ole. Eronteko voi olla myös koulutustaustan 
mukana tuomassa identiteetissä. Käsityöläiset ja kuvataiteilijat saat-
tavat haluta vastaisuudessakin pysyä erillään. (Siukonen 2014.)

Hannu Castren puhuu seitsemännen suomalaisen tekstiilitrien-
naalin yhteydessä taideinstitutionaalisten rajojen paikantamisesta ja 
huojuttamisesta päämääränään näyttelyn kuraattorina. Hän kokee 
rajat hedelmättömiksi, mutta silti olemassa oleviksi, sillä asetelmaa 
nykytaiteen ja nykytekstiilitaiteen eroista on purettu vain yhdestä 

135 Tekstiilejä suunnittelivat muun muassa Eliel Saarinen, Väinö Blomstedt, Gabriel Engberg ja 
Helene Schjerfbeck (Priha 1981, 6.)
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suunnasta kuvataiteilijoiden ottaessa tekstiilin keinot omakseen 
(Castren 2006, 6–7.) Yhdeksännen tekstiilitaiteen triennaalin näyt-
telyjulkaisussa Harri Kalha (2012, 7) myös tunnustaa eron tekstiiliä 
käyttävien kuvataiteilijoiden ja varsinaisten tekstiilitaiteilijoiden 
välillä, mutta todeten samalla että taiteen alojen reunaehtoja on 
syytä koetella ja pohtia välineen merkitystä.

Kalha jakaa viimeaikojen tekstiilit taiteessa kahteen ryhmään 
pintaan ja piirtämiseen. Pinta edustaa klassista, esteettistä ja tekniik-
kaan painottunutta tekstiiliä. Piirtäminen taas “tekstiilin kuvitta-
mista ja kuvan tekstiilittämistä”, jolloin tekniikalla ei ole väliä, vaan 
kuva tulee etusijalle. (Kalha 2012, 8–9.) Opinnäytteeseeni valitse-
mani taiteilijat kuuluvat Kalhan jaon mukaan kuvan tekstiilittäjiin, 
sillä materiaali näyttäytyy pikemminkin välineenä.136 Eron tekemi-
sestä ja ylläpitämisestä taiteen ja tekstiilitaiteen välillä seuraa, että 
koko suomalaisen nykytaiteen runsaus ja korkeatasoisuus jää koke-
matta ja nauttimatta (Castren 2006, 6).

Omasta näkökulmastani erottelu taiteen ja käsityön sekä taidekä-
sityön välillä on ongelmallinen. En koe tiukkojen rajojen vetämistä 
mielekkääksi, sillä juuri rajoilla toimiminen on kiinnostavaa uuden 
luomisen näkökulmasta. Merkityksellisemmäksi koen tekijän inten-
tion yhdistettynä taustaan, koska useilla taiteilijoilla on takanaan 
pitkä polku taideopintoja ja taiteellisen ajattelun hiomista, mitä vält-
tämättä käsityöläisillä tai muotoilijoilla ei ole. Pelkkä aikomus tehdä 
taideteos tuskin tuo hedelmällistä lopputulosta ilman taiteellista 
ajattelua, joka useimmiten jalostuu osana taidekoulutusta.

Tekstiilimateriaali ei kuitenkaan ole peruste nykytekstiilitaiteen 
merkilliseen asemaan suhteessa nykytaiteeseen. Nykytaiteen moni-
naiset tekniikat ja materiaalin käyttö sallii tekstiilitaiteen osaksi 
nykytaiteen alaa ja rajaaminen niiden perusteella ulkopuolelle ei 
ole nykytaiteelle ominaista, pikemminkin vastakohtainen toiminta 
ja uusien medioiden jatkuva tutkiminen. Haastattelemieni taiteili-
joiden tekstiiliveistokset ovat osa suomalaista nykytaiteen kenttää 
esimerkiksi osallistuessaan näyttelyihin nimenomaan nykytai-
teen kontekstissa. Haastatelluista taiteilijoista Havimäki, Hietanen, 
Ryhänen ja Turakka Purhonen kertoivat toimineensa lähinnä kuva-

136 Haastatelluista taiteilijoista kaikki puhuivat tekstiilistä materiaalina muiden joukossa. Toki teks-
tiiliin myös muodostuu merkityksiä sitä työstäessä ja samalla merkitykset siirtyvät teokseen.
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taiteen piirissä, jolloin vertailu tekstiilitaiteeseen on jäänyt vähem-
mälle. (JH 00:20:59, LH 00:41:12, HR 00:58:42, PTP 00:54:03).

Teiska taas kertoo olleensa mukana hyvin erityyppisissä näyt-
tely-ympäristöissä, myös nykytekstiilitaiteen näyttelyissä. Veistok-
sellisuus on kuitenkin niin vahva, samoin identiteetti kuvataitei-
lijana, ettei eri kentillä toimiminen ole tuottanut vaikeuksia. (TT 
00:46:40.) Useilla taidealoilla toimiminen onkin hämärtänyt ulkoista 
määrittelyä Teiskan taiteen suhteen, mistä syystä häntä on nimetty 
monella eri tittelillä137. Jonkinlaisena toisena suuntana Teiskan avoi-
melle suhtautumiselle tekstiilitaidetta ja muita hänen taidettaan 
koskettavia raja-alueita kohtaan toimii Havimäen asennoituminen. 
Havimäelle on ollut tärkeää pitää kiinni taiteen kontekstista, sillä 
koulutuksen mukana tullut välinevapauden ajatus tarkoittaa hänelle 
esimerkiksi sitä, ettei tekstiili saa nousta ainoaksi näkökulmaksi 
teoksissa. Hänestä on hyvä miettiä minne kaikkialle taidekontekstin 
ulkopuolelle teoksia voi asettaa ilman, että se tekee haittaa taiteilijan 
statukselle. (JH 00:20:59, 00:22:31, 00:26:26.)

Tekstiiliveistosten asema Havimäen, Hietasen ja Teiskan koke-
muksen mukaan, suomalaisen nykykuvanveiston piirissä on erityi-
sempi kuin laajemmin nykytaiteen yhteydessä. Tekstiili näyttäytyy 
uutena tulokkaana kuvanveiston materiaali- ja tekniikkakirjossa. 
Tekstiilin erikoisuus kuvanveistossa piilee pehmeän ja kovan vastak-
kainasettelussa. Teiska esittää: “Tekstiilitaide ja tekstiiliveistokset 
on aika erilaisia, mitä veistostradition työt on ollut tähän asti, mikä 
on mun mielestä ihan hauskaa vähän pehmentää sitä kuvanveiston 
maailmaa ja rajoja. Se on ollut aika kovaa meininkiä.” Hietanen 
jatkaa tekstiiliin tarttumisesta teostensa yhteydessä: “Se ei kuiten-
kaan minään itsestäänselvyytenä siellä kuvanveiston kentällä mene. 
Sen huomaa, ettei ehkä ole täysin hyväksytty siellä ja sen takia siitä 
täytyy puhua ja mainita ja korostaa.” (JH 00:43:02, LH 00:14:21, 
00.31:58, TT 00:32:03). Ryhänen taas nostaa esiin naistaitelijuuden 
ja naiskuvanveistäjyyden, mikä toisaalta liittyy tekstiiliveistoksiin 
materiaalin sukupuolittuneisuuden kautta. Naiskuvanveistäjyyden 
korostaminen hänen kokemansa mukaan on yleisempi rajaus kuin 
tekstiilin perusteella rajaaminen tiettyyn ryhmään, esimerkiksi teks-

137 Teiskan esittelyssä alaluvussa 2.4 avattiin nimekkeiden kirjoa, jota Teiskaan on ulkopuolelta 
liitetty.
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tiilitaiteilijoihin (HR 00:50:11). Toisaalta lähes poikkeuksetta tekstii-
litaiteilijat ovat naisia, jolloin sukupuolien tasa-arvokysymys nousee 
väistämättä esiin, riippumatta onko sukupuolien välinen tasa-arvo 
varsinainen syy nykytekstiilitaiteen kipuiluun nykytaiteen konteks-
tissa.

Opinnäytteessä edustettujen tekstiiliveistosten rinnastaminen 
nykytekstiilitaiteeseen voi olla joiltakin osin seurausta rajoja rikko-
vasta Kui? XI tekstiilitaiteen triennaalista. Triennaaliin teoksillaan 
osallistuivat viidestä taitelijasta kolme: Ryhänen, Teiska ja Turakka 
Purhonen. Turakka Purhonen avasi kyseisen näyttelyn kuratoinnin 
prosessia kertomalla Arraksen – kuraattorin ja tekstiilitaiteen 
konkarin – kutsuneen mukaan, jotta näyttelyssä olisi muutakin 
kuin “varsinaista tekstiilitaidetta”. Lopputuloksena oli hieno näyttely 
keskeisellä nykykuvanveiston areenalla Wäinö Aaltosen museossa 
Turussa, mikä myös vietiin toiselle kierrokselle Joensuun taidemu-
seoon. (PTP 00:54:03.) Myös Ryhänen koki triennaalin kiinnosta-
vaksi kokonaisuudeksi ja olisi valmis yhteistyöhön jatkossakin teks-
tiilitaiteilijoiden kanssa. “-- siinä musta oli aika hyvin tuotu esiin 
kuinka lähellä asiat on toisiansa, jotenkin sitä kaikkea katsoi saman 
arvoisena siinä kokonaisuudessa. Niin en mä tiedä mikä se raja on 
tai onko se kiinnostavaa.” (00:57:07.)

Epämääräinen raja tekstiiliveistosten ja nykytekstiilitaiteen välillä 
toisaalta koetaan taiteilijoiden puolesta turhana ja toisaalta jännit-
teisenä. Teiska kuvaa jännitettä taiteensa ja nykytekstiilitaiteen 
välillä: “Mut oon mä sen huomannut miten eri tavalla suhtaudu-
taan erilaisissa näyttelyissä. Ehkä mulla on ollut vähän helpompi, 
koska mulla on tää tausta, olen ammattitaiteilija ja olen tehnyt 
monenlaista vaikka tekstiilitaidetta, mutta ne on kuitenkin veis-
toksia, sitä on hankala kiistää, ettei ne olisi.” (00:46:40.) Havimäki 
ja Hietanen tunnistavat eron teostensa ja nykytekstiilitaiteen välillä 
ainakin lähtökohtien tasolla. Hietanen kertoo suhteestaan nyky-
tekstiilitaiteeseen: “Tekstiilitaide, mä en edes oikeastaan tiedä siitä 
kuinka lähellä tai kaukana se on siitä mitä mä teen. Voihan se olla 
tosi lähellä, mutta se kuitenkin oppialanaan on omanlaisensa. Se 
on vaan erilainen lähtökohta mistä ihmiset tulee siihen tekemiseen. 
Mut sit kuitenkin voidaan olla aika lähellä toisiaan.” (JH 00:34:47, 
LH 00:14:21.) Hietanen pohtii tekniikan yhdistävän taidettaan teks-
tiilitaiteen kanssa ja toisaalta samalla, että riittääkö pelkkä tekniikka 
tuomaan aloja yhteen. Monia muitakin taiteenlajeja voisi vertailla 
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käsityöhön tai muotoiluun tekniikoiden kautta. Juuri lähtökohdat 
ovat Hietaselle keskeinen erottava tekijä, estämättä kuitenkaan eri 
alojen lähentymistä ja liikkumavaraa toistensa suuntiin. (00:36:51, 
00:38:02.)
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3 . 3  T E K S T I I L I P O H J A I S E N  TA I T E E N 
S U K U P U O L I T T U N E I S U U D E S TA
Tutkielman teon alkuvaiheissa pohdin kuvanveiston maskuliini-
suuden leimaa ruumiillisesti raskaana työnä suhteessa tekstiili-
materiaalin feminiinisyyteen ja pikkutarkkaan työhön. Kiinnitin 
huomioni siihen, että tekstiiliä pääasiallisena materiaalinaan taiteen 
tekemisessä käyttävien suomalaisten taiteilijoiden joukossa on vain 
kymmenesosa miestaiteilijoita138 Aloin pohtia naisten taiteen teemaa. 
Tekstiilimateriaaliin liitetään usein naiseuteen liittyviä merkityksiä, 
pehmeyttä suojaa ja hoivaa. Myös tekniikkana tekstiili on historial-
lisesti naisten käsityötä. Tuotuna nykytaiteen kontekstiin, tekstiili 
irrotetaan perinteisestä kontekstistaan. Nämä ennakko-oletukset 
veivät ajatuksiani tekstiiliveistoksista genrepoliittisuuden suuntaan.

Rozsika Parkerin mukaan naisellisuuden stereotypia luokit-
telee kaiken mitä naiset ovat tai tekevät keskeisesti ja loputtomasti 
naiselliseksi ottamatta huomioon minkäänlaisia eroja naisten välillä 
esimerkiksi taloudellisen, sosiaalisen aseman, maantieteellisen tai 
historiallisen sijoittumisen perusteella. Kirjonnalla on vahva yhteys 
Ison-Britannian historiassa hyveelliseksi naiseksi sosiaalistami-
seen ja kotiin, mutta myös etuoikeutettuihin sosiaalisiin luokkiin. 
Se on peruuttamattomasti liitetty osaksi naisellisuuden stereoty-
piaa. (Parker 1996, 2, 4). Parker jatkaa taidehistorian perustuvan 
näkemykseen, jossa naisten taide on esitetty heikompana naiselli-
suuden vuoksi ylläpitäen maskuliinisuuden ja miesten taiteen valtaa 
(Parkerin 1996, 4 mukaan Parker & Pollock 1981).

Parker puhuu kirjonnasta viitaten sillä erityisesti naisten teke-
mään taidekäsityöhön. Ajattelen kirjonnan vastaavan myös muita 
tekstiilitekniikoita taiteeseen liitettynä tässä hetkessä. Parkerin 
mielestä kirjonnan tilanne on vielä epäselvempi kuin naisten teke-
mien perinteisten taiteenmuotojen. Vaikka esimerkiksi naisten 
tekemää maalaustaidetta on pidetty homogeenisesti naisellisena, on 

138 Johdannon yhteydessä neljännessä alaviitteessä listasin minulle vastaan tulleita kolmiulotteista 
tekstiilipohjaista taidetta säännöllisesti tai satunnaisesti tehneitä suomalaisia taiteilijoita. Haasta-
tellut taiteilijat mukaan luettuna kolmiulotteisia teoksia tekstiilistä on tehnyt ainakin 50 taiteilijaa, 
joista viisi on miehiä. Edellä mainittujen lisäksi listassa on yksi taiteilijapariskunta.
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sen kuitenkin tunnustettu olevan kuvataidetta. Kirjontaa sitä vastoin 
ei ole nähty taiteena, vaan naisellisuuden ilmaisuna sekä olennai-
sesti käsityönä. Kirjonta myös liittyy yksityisen ja julkisen erotte-
luun. Käsityö (crafts) pitää sisällään paitsi tekstiilin myös miehi-
seksi luokiteltavat käsityöt ja ne liitetään työväenluokkaan ja kodin 
piiriin. Kuvataide taas toimi osana julkista kenttää ja ylemmän sosi-
aaliluokan piirissä. Langoista tehdyn teoksen taiteellisen arvon on 
annettu ymmärtää olevan heikompi suhteessa kuvataiteeseen, koska 
se on liitetty alempaan sosiaaliluokkaan, yksityisen piiriin ja naissu-
kupuoleen. (Parker 1996, 5.)

Kaija Heikkisen mukaan käsityö on täynnä ristiriitoja, illuu-
sioita ja julkilausumatonta. Se painii käsityön arvon kanssa, mikä 
liittyy myös tiukasti sukupuoleen käsityön assosioituessa naisiin 
ja naiseuteen. Käsityö on selvästi sukupuolittunutta niin pitkälle, 
että se on luonnollistettua, kuten monet muutkin naisvaltaiset alat. 
(Heikkinen 2006, 31; Lukkarisen 2008, 52 mukaan Oittinen 1999 & 
1989.) Etenkin naisten käsitöissä on jotain, mikä liittää ne arkeen, 
kun miesten teknisiksi kutsutut käsityöt näyttäytyvät teollisuuden 
esiasteina. Tekstiilikäsityön naispainotteisuus perustuu sukupuoli-
seen työnjakoon, jossa naiset ovat vastanneet kotitaloudesta, johon 
tekstiili- ja vaatehuolto ovat kuuluneet. Kotitaloudesta huolehti-
misen taidot ja käsityöntekijyys ovat luoneet samalla hyvän vaimon 
eli naisen ideaalia (Parker 1996, 2).

Lukkarinen toistaa tekstiilin, naiseuden ja arvostuksen liittyvän 
toisiinsa: tekstiilitaiteen naisvaltaisuudella on vaikutus sen arvos-
tukseen taiteen kentällä ja tekstiilitekniikoiden yhteys naisten töihin 
sekä ilmaisumuotoon on vaikuttanut tekstiilitekniikoilla tehtyjen 
taideteosten alemmaksi arvostamiseen (2008, 50–51). Wiberg (2001, 
18) sanoo Suomessa 1920-luvulla käynnistyneen tekstiilitaiteili-
joiden koulutuksesta lähtien tekstiili- tai kuitutaiteen olleen naisten 
harjoittamaa taidetta. Myös Lange ihmettelee tekstiilin historial-
lista asemaa kuvataiteessa. Modernismi on vallannut lähes kaiken 
materiaalin taiteen pariin. Romut ja roskat on opittu näkemään 
toisin museoissa ja näyttelyissä installaation tai assemblaasin osana. 
Langesta onkin ällistyttävää kuinka kauan tekstiili naiskonnotaati-
oineen pysyi marginaalisena ilmiönä taiteen kontekstissa. (Lange 
2013, 6).

Naisten ja miesten taiteen erottelussa historialla on osuutensa. 
Toisaalta naisten osuus 1980-luvun suomalaisen taiteen murroksessa 
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on niin selvä, että historiallisista eroista huolimatta se tuo mieleen 
yli sata vuotta sitten koetun emansipaatiovaiheen (M. Valkonen 
1990, 230). Eräänlaisesta emansipaatiosta voidaan puhua myös, kun 
seuraa suomalaisten taiteilijoiden sukupuolijakauman kallistumista 
naisten puolelle. Suomessa toimi arviolta 3000 henkilöä kuvataiteen 
alalla vuonna 2010, josta naisten osuus oli noussut vuoden 2000 
60:sta prosentista vuoden 2010 68:saan prosenttiin (Kaija Rensu-
jeff 2014, 33, 142). Toisaalta mikä mahtaa olla sukupuolijakauma 
menestyvien eli apurahoja saavien tai teoksia myyvien kuvataitei-
lijoiden kohdalla, ovatko naiset myös tässä suhteessa tasa-arvoisia 
tai jopa paremmassa asemassa miehiin nähden. Tähän kysymykseen 
ei Rensujeffin selvitys Taiteilijan asema 2010 anna vastauksia, mutta 
kuvataiteilijoiden osalta naisten ja miesten välinen tuloero 2000-
luvun mittaan on pienentynyt. Vuonna 2000 naisten veronalaiset 
tulot olivat keskimäärin 68 prosenttia miesten veronalaisista tuloista 
ja vuonna 2010 84 prosenttia. (Rensujeff 2014, 144.) Vaikka ero on 
pienentynyt, naistaiteilijoiden euro on yhä vuonna 2010 84 senttiä. 
Naisvaltaistumisen on todettu vaikuttavan merkittävästi kaikkien 
taiteenalojen, ei vain kuvataiteen yleiseen tulotasoon ja alan arvos-
tukseen kaikissa maissa, joissa taiteilijatutkimuksia on tehty. Rauti-
aisen apurahajärjestelmän vaikuttavuutta käsittelevässä selvityksessä 
ilmeni, että kuvataiteilijanaiset olivat valtion työskentelyapurahaan 
liittyvissä asioissa miehiä huonommassa asemassa 2000-luvulla. 
(Rensujeff 2014, 32, Rensujeffin 2014 mukaan Rautiainen 2004.)

Tekstiili ja naiseus kietoutuvat toisiinsa liittyen naistaiteilijuuden 
tilaan nykytaidekentällä. Ryhänen vastaa tiedustellessani onko häntä 
kuvattu tekstiilitaiteilijaksi, ettei ole kokenut jäävänsä mitenkään 
alakynteen siitä syystä, että hänet olisi tulkittu tekstiilitaiteilijaksi. 
Hän jatkaa kuitenkin tekstiilin yhdistettävän naistaiteilijuuteen, joka 
on yleisempi rajaus, jonka hän on kokenut. (00:50:11.) Haastatteluissa 
sukupuolisuuden teemaa käsitellessä Ryhäsen ja Turakka Purhosen 
näkemyksissä naistaiteilijat päätyvät käyttämään tekstiilimateriaalia, 
koska siihen on kotoa käsin kannustettu lapsena. Turakka Purhonen 
huomauttaa: “Harvaa poikaa opetetaan parsimaan kuusvuotiaana. 
(Niille) pannaan puukko käteen.” (HR 00:54:55, PTP 00:51:27.) 
Havimäki, Hietanen ja Teiska ottavat esiin suomalaisen perus-
koulun käsityön jaon tekstiilin naisvaltaisuutta selittävänä tekijänä 
(JH 01:23:07, LH 01:28:58 TT 01:06:14). Havimäki on myös opis-
kellut puusepäksi ja vastaavasti sillä alalla naisopiskelijat ovat harvi-
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naisempia. Hän kuvaakin asetelmaa muinaisjäänteeksi (01:25:47). 
Omalla kohdallaan Hietanen kertoo valitsemansa tekniikan olleen 
hänelle luonteva tapa, ehkä juuri siitä syystä, että hän valitsi perus-
koulussa tekstiilikäsityön. Kuten mainittua, hän on myös opiskellut 
tekstiiliin liittyviä aloja ennen kuvataiteilijaksi opiskelua. “Jos ois 
ollu puutyökäsityö sen sijaan, niin emmä tiedä olisiko se vaikuttanut 
muhun.” (01:30:46.) Teiska liittää tekstiiliin ja tekniseen käsityöhön 
jakamisen ylipäätään sukupuolirooleihin, mikä on hänestä surul-
lista, että sukupuolirooleja ylläpidetään aktiivisesti valtion tasolta 
vielä tällä vuosisadalla (01:10:41). Vaikka nykyään peruskoululaisille 
opetetaan ensin molempia käsitöitä ja sen jälkeen oppilaat saavat itse 
valita kumpaa jatkavat, niin vallalla olevat asenteet naisen ja miehen 
malleista ohjaavat monesti valintoja.

Ryhänen nostaa sukupuolitetun käsityön näkökulman tarkas-
teltavaksi myös taideopintojen kautta. Taiteilijoiden koulutus on jo 
niin tasa-arvoista hänen mielestään, ettei opiskeluaikana näy onko 
taideopiskelijasta tulossa mies- vai naistaiteilija. Ryhänen kertoo, että 
myös perinteisesti maskuliiniseksi ajateltu kuvanveisto on saavutet-
tavissa koneiden avulla fyysisesti kevyempirakenteiselle taiteilijalle, 
jolloin kaikki sukupuolet voivat tehdä samoja opintoja ilman paino-
tuksia. (01:40:33, 01:42:42.) Jään miettimään onko taideopintojen 
näennäisestä tasa-arvosta huolimatta naisopiskelijoiden helpompi 
valita maskuliinisemmaksi miellettyjä kursseja kuin päinvastoin 
miesopiskelijoiden feminiinisempiä kursseja. Onko mieheyden 
malli suppeampi? Ryhänen mainitsi opettaneen pitkään Kankaan-
pään taidekoulussa ja pitäneensä muun muassa kursseja pehmeistä 
materiaaleista, joissa on voinut valita itse mitä käyttää. Paperi on 
laskettu mukaan materiaalien kirjoon ja Ryhäsen mukaan se on kiin-
nostanut miesopiskelijoitakin, mutta esimerkiksi ompelemaan eivät 
miesopiskelijat ole kurssilla ryhtyneet. (00:51:36, 00:52:05.)

Teiska vie tekstiilin sukupuolikeskustelun kohti tekstiilitaiteen 
diskurssia kuvatessaan tekstiilin viemistä taidekontekstiin feministi-
seksi teoksi, vaikka ajatus ei alkujaan olisi ollut teon taustalla. Myös 
tekstiilitaiteen TEXO ry:n kokouksia Teiska kuvaa feministiseksi ja 
keskustelun liittyvän tekstiilitaiteen tasa-arvoistamiseen suhteessa 
muihin taiteen muotoihin. (01:06:14, 01:11:38.) Tekstiilin omak-
suminen osaksi kuvataidetta samalla radikalisoi tekstiilin naisten 
taiteeksi ja maskuliinisen vallan haastajaksi taiteen ja yhteiskunnan 
kentällä, mutta tekstiilitaiteen ja kuvataiteen järjestelmät ovat pysy-
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neet ennallaan ja erillään, vaikka vain aavistuksen (Castren 2006, 6–7). 
Myös Siukonen ehdottaa käsityön olleen osallisena taiteen kentän 
patriarkaalisuuden murtamisessa. Etenkin perinteisesti miehisessä 
kuvanveistossa pehmeät tekniikat – esimerkiksi kirjonta, ompelu ja 
virkkaus – ovat tulleet näkyviin pääasiassa naistaiteilijoiden käsissä 
ja muodostuneet osaksi kuvanveistoa. Tästä huolimatta kysymystä 
sukupuolitietoisesta politiikasta ei voi välttää, vaikka ohjelmanju-
listusta ei ole tiettävästi esitetty. Toisaalta Siukosen mielestä esimer-
kiksi Turakka Purhosen veistokset ennemmin osoittavat käsityön 
mahdollisuudet kuin radikalisoivat käsityötä välineenä. (Siukonen 
2014.) Tekstiili on siis feministinen valinta.
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3 . 4  K A N S A I N VÄ L I N E N  N Ä KÖ K U L M A 
T E K S T I I L I V E I S TO K S I I N
Ympäri maailmaa tekstiilitraditio on vahva osa kulttuurien historiaa, 
sillä tekstiilillä on keskeinen asema ihmisten historiassa. Kehrää-
minen ja kutominen ovat perimmäisiä tekniikoita, joista kaikki muut 
taidot tai taiteet kehittyivät – mattojen punonta ja vaatteiden ompelu 
nosti ihmiset luonnontilasta kulttuuriselle tasolle (Bründerlin 2013b, 
8). Kuten suomalaisten tekstiiliveistosten historiallisia konteksteja 
tarkastellessani kävi ilmi, ryijyllä on vahva asema suomalaisessa 
perinnekäsityössä ja muulla maailmalla on omat perinteensä, jotka 
näkyvät yhä tekstiiliteollisuudessa.

Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen värikkäät puuvillaiset 
kudotut kankaat ja niiden geometriset kuviot ovat tuttuja useimmalle 
länsimaalaiselle muotimaailmasta, jossa puhutaan muun muassa 
atsteekkikuoseista. Aasian mantereella ja Japanissa perinteisiin 
tekstiileihin kuuluu esimerkiksi eri tavoin kuvioituja – useimmiten 
värjäten ja kirjoen – vaatetuskankaita, kuten shibori-tekstiilit139 ja 
sarit. Afrikan mantereen kulttuureilta on peräisin monesti afrikan 
puuvillaksi kutsutut kankaat, joilla tarkoitetaan värikkäästi kuvioitua 
ja värjättyä jäykkää puuvillaa. Lähi-idästä taas ovat lähtöisin orna-
mentein kuvioidut karvalankamatot. Nämä yleisesti tunnetut tekstii-
litraditiot ovat tuttuja, mutta myös yhteydessä nykytaiteeseen.

Siukonen ottaa esiin useiden taiteilijoiden artikuloineen globaa-
leissa biennaaleissa elävää ja luontevaa suhdetta Aasian, Afrikan ja 
Etelä-Amerikan käsityöperinteisiin. Sen voi ajatella myös uudenlai-
sena kolonialismina, jossa kaukaisen maan käsityöläiset ovat valjas-
tettu jonkin poliittis-yhteiskunnallisen viestin kantajiksi. Esimer-
kiksi italialainen Alighiero Boetti on työllistänyt afgaaninaisia 
tekemään maailmankarttoja karvalankamatoiksi oman viestinsä ja 
taiteilijauransa kantimiksi. (Siukonen 2014.)

Tekstiili on noussut ajankohtaiseksi ilmiöksi nykytaiteessa, 
mikä sai osaltaan liikkeelle Bründrlinin ideoiman ja Kunstmuseum 

139 Shibori on perinteinen japanilainen värjäysmenetelmä, jossa rypyttämällä tai taittelemalla 
ja solmimalla tehdään värjäämättömästä kankaasta tiukka paketti, joka värjätään. Solmimisen 
ansiosta väri ei pääse kaikkialle kankaaseen ja siten saadaan aikaan kuvioitu kangas.



114

Wolfsburgin museossa toteutetun Art & Textile -näyttelyn, joka 
demonstroi, mikä merkitys tekstiileillä on ollut moderniin taitee-
seen materiaalisesti ja konseptuaalisesti. (Bründerlin 2013b, 8; Lange 
2013, 6; katso myös Siukonen 2014.) Näyttely ei ollut vain historial-
lisesti orientoitunut kuvaus tekstiilimateriaalisesta taiteesta, vaan se 
yhdisti tekstiiliin konseptuaalisesti liittyviä taiteen historian keskeisiä 
tekijöitä. Esimerkkinä Bründerlin käyttää Edgar Degas’n maalausta 
A Woman Ironing (noin 1869) tai Gustav Klimtin kuvaamaa muoto-
kuvaa wieniläisestä seurapiirirouvasta Marie Hennebergistä hiusko-
risteineen tekstiilipilven sisällä (1901–1902). Modernismin esimerk-
kien ja maailman tekstiiliperinteitä esittelevien näyttelyobjektien 
lisäksi Art & Textiles -näyttely esitteli nykytaidetta ja kansainvälisiä 
tekstiiliveistoksia. (Bründerlin 2013a, 160–175; Bründerlin 2013b, 
7.)

Bründerlin pohtii syitä tekstiilin nousuun kiinnostuksen 
kohteeksi nykytaiteessa. Itse tekemisen trendi on varmasti reaktio 
tämän ajan mielettömään massatuotantoon. Mutta kyse voi olla 
myös tietokoneiden ja internetin myötä virtualisaation kasvusta 
elämismaailmassamme, mikä antaa käsityölle uuden ajankohtai-
suuden. Mentaalinen työ tietokoneella tarvitsee vastakohdakseen 
käsin kosketeltavaa ja tuntuvaa tekemistä. Monet päätetyötä tekevät 
huomaavat, että kutominen tai käsin piirtäminen, aivojen ja silmien 
työskentely yhdessä on yhä evoluution mukanaan tuoma kaikkein 
luovin laite. Vuosituhansien aikana kehittyneiden kudonnan tapojen 
ja tekstuurien kirjonsa tähden tekstiili on ideaali media vastaa-
maan tähän aistillisuuden tarpeeseen. (Bründerlin, 2013b, 8.) Myös 
Siukonen (2014) ajattelee käsityön taiteen kontekstissa olevan yksi 
ekologinenkin vaihtoehto digitalisoitumiselle verraten 3D-tulosta-
miseen ja siihen liittyvään lisääntyvään muoviroskaan.

Tekstiilitraditiot tuotuna nykytaiteeseen näyttäytyvät kaikkena 
muuna kuin harmittomina. Itse materiaali ja sen perinteikkäät työs-
tötavat yhdistettynä nykytaiteen toiminta- ja ajattelutapoihin vaikut-
tavat radikalisoineen tekstiilin, kuten aiemmin kävi ilmi. Brün-
derlinin & Uta Ruhkampin mukaan tekstiilillä on keskeinen rooli 
välittäjänä monitahoisine merkityksineen, käsityötekniikoineen, 
kansanperinteineen ja sosiokulttuurisine taustoineen. Tekstiilin 
universaalius tekee siitä erityisen tehokkaan viestinviejän globaalissa 
kontekstissa, sillä jokainen jokaisessa kulttuurissa käyttää kangasta. 
(Bründerlin & Ruhkamp 2013, 197.)
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Englantilais-nigerialaisen Yinka Shonibaren teokset käsittelevät 
kolonialismia mallinukeista kootuissa kokonaisuuksissa, joissa 
nukeilla on viktoriaanisen aikaiselta näyttävät vaatteet toteutettuna 
muka afrikkalaisista vahakuviokankaista. Shonibaren teokset ottavat 
kantaa taidehistoriaan viittaavilla kuva-aiheillaan, mutta kiinnos-
tavaa on miten nämä Euroopassa tuotetut veistokset mielletään 
nykyajan Nigeriassa. (Bründerlin & Ruhkamp 2013, 197.) Etelä-Ko-
realainen Do Ho Suh on tehnyt silkistä kokonaisia tiloja ja raken-
nuksia. Hänen teemansa pyörivät julkisen ja yksityisen tilan ympä-
rillä, sekä globaalin identiteetin ja siirtolaisuuden aiheissa (Museum 
of Contemporary Art San Diego: Do Ho Suh verkkolähde). Kiina-
lainen Wang Jin toisintaa perinteistä Qing dynastian hovityylistä 
lohikäärmeviittaa ommellen ja kirjoen PVC-muovia siimalla. Wang 
purkaa keisarillista valtaa ja arvovaltaa, mitkä yleensä liitetään viit-
taan. Ikoninen vaate uusilla merkityksillä on kritiikkiä 1990-luvusta 
lähtien Kiinaan levinneeseen kulutushuumaan ja teollistumiseen. 
(The Met verkkolähde.)

Näiden esimerkkien perusteella tekstiilin poliittisuus materiaalina 
ja työtapana näyttää korostuvan globaalissa kontekstissa muutenkin 
kuin sukupuolitietoisuutena. Tekstiilin ja poliittisen yhteys toistuu 
myös Contemporary textiles -katalogissa, joka esittelee kansainvä-
lisesti tekstiiliä taiteessa jakaen tekstiilipohjaisen nykytaiteen piir-
roksiin, maalauksiin, veistoksiin ja tilataiteeseen (Monem 2008). 
Otin myös selvää kyseisen jokaisen mantereen kattavan140 katalogin 
sukupuolijakaumasta, jotta saisin käsityksen tekstiilin mahdollisesta 
sukupuolittuneisuudesta nykytaiteessa myös kansainvälisellä tasolla. 
Kokonaisuudessaan katalogi esittelee 57 taiteilijaa/taiteilijaduoa141, 
joista naisia on 40 ja miehiä 14, sekä duoja 3. Naisvaltaisuus on siis 
huomattavaa tämänkin katalogin perusteella. Veistoksiksi luokitelta-
vissa tekijöissä jako on tasaisempi: yhteensä 18:sta tekijästä yhdeksän 
on naisia ja seitsemän miehiä, sekä yksi duo.

140 Vaikka Monemin (2008) toimittama katalogi kattaa 20 synnyin- ja työskentelymaata, niin 
siihen valitut taiteilijat painottuvat huomattavasti kohti Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa: 18 taiteilijaa/
taiteilijaduoa on syntynyt Yhdysvalloissa ja 11 Iso-Britanniassa, sekä 32 työskentelee Yhdysvalloissa 
ja 12 Iso-Britanniassa.
141 Käytän sanaa duo, koska pari antaa ymmärtää, että kyseessä on pariskunta. Duo voi olla sekä 
työpari, että taiteilijapariskunta.
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Tutkielman alussa avasin keskeisiä käsitteitä ja mainitsin englan-
ninkieliset käsitteet soft sculpture eli pehmeä veistos ja fiber art 
eli kuitutaide. Jätin ilmaan kysymyksen näiden kahden käsitteen 
suhteesta. Se on erikoinen, sillä kuitutaideteos voi olla samalla 
pehmeä veistos ja toisin päin, mutta ne ovat kotoisin eri käsitteelli-
sistä konteksteista. Pehmeä veistos on osa jatkumoa kuvanveistolle ja 
kuitutaide tekstiilitaiteelle. Kyse on siis enemmänkin konteksteista, 
joissa toimitaan ja näin ollen totean käsitteet rinnakkaisiksi sen 
sijaan, että toinen olisi toisen kattokäsite, vaikka pehmeä taide voisi 
toimia kattokäsitteenä kaikelle pehmistä materiaaleista tai joustavilla 
tekniikoilla tehdylle taiteelle.

Pehmeän veistoksen käsite liittyy olennaisesti tekstiiliveistoksiin, 
vaikka varsinaista vastinetta ei suomeksi ole, kuten kuitutaiteelle 
on nykytekstiilitaide. Puhutaan pehmeistä materiaaleista taiteessa, 
mutta kattokäsite pehmeä taide ja sen sisällä pehmeä veistos ovat 
jääneet osattomaksi suomalaisessa taidekeskustelussa. Englanninkie-
lisiä käsitteitä selvittäessäni pohdin myös tekstiiliveistosta vastaavan 
sanaparin textile sculpture olemassaoloa ja levinneisyyttä. Käsite 
on harvinainen ja monesti sillä viitataan nukkeihin, mikä kävi ilmi 
hakutuloksista etsiessäni aineistoa kyseisellä sanaparilla. Kuitenkin 
Ruhkamp (2013, 161) käytti käsitettä textile sculpture esitellessään 
Art & Textiles -näyttelyä.

 Mutta mitä ovat pehmeät veistokset? Kuten Lucina Ward 
(2009, 3) asian muotoilee, pehmeyden monimerkityksellisyys 
voidaan nähdä useassa hahmossa. Vuonna 1980 Zürichissä järjes-
tettiin näyttely otsikolla Soft-Art eli pehmeä taide, jolloin kysymys 
pehmeiden materiaalien vaikutuksesta moderniin taiteeseen 
esitettiin ensimmäisen kerran Euroopassa (Ruhkamp 2013, 161). 
Pehmeissä veistoksissa tutkitaan perinteisiä oletuksia kuvanveistolle, 
kuten kestävyyttä, monumentaalisuutta ja taiteilijan materiaalin 
hallintaa, sekä värin suhdetta kuvanveistoon. Siinä on kartoitettu 
traditiosta poikkeavia materiaaleja lähes vuosisadan ajan Man Rayn 
vuoden 1920 arvoituksellisista esineistä, läpi 1960- ja 1970-lukujen 
haasteiden aina pehmeiden veistosten leviämiseen 1990-luvulla ja 
uuden vuosituhannen alulla. (Ward 2009, 5–6.)

Inspiroituneena orgaanisista ja epäorgaanisista muodoista, uusista 
materiaaleista ja synteettisistä aineksista, kuvanveisto on muuttunut 
täysin. Taiteilijat korvasivat perinteiset tekniikat ja ottivat sen sijaan 
käyttöönsä teolliset materiaalit ja kotitalousmateriaalit arte poveran 
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hengessä. (Ward, 3, 5.) 1960-luvulta lähtien useimmat taiteilijat ovat 
kokeilleet ainakin hetkellisesti pehmeitä materiaaleja. Kuvanveiston 
ja kuvien materiaaliksi on löydetty muun muassa kangas, huopa, 
narut, paperi, sulat, nahka, turkis, lasikuitu, kumi, vinyyli ja pesu-
sienet, samalla kun tekstiilistä on tullut johtava työtapa pehmeässä 
taiteessa. (Ruhkamp 2013, 161; Ward 2009, 24.)

Claes Oldenburg (syntynyt 1929) on keskeinen nimi puhuttaessa 
pehmeistä veistoksista moninaisine ja monimateriaalisine tulkintoi-
neen arkisista esineistä. Jättimäiset esineet – kuten hampurilainen, 
lyyhistyvä rumpusetti tai jopa kokonainen makuuhuone – joita 
Oldenburgin veistokset esittävät ovat usein julkaistu sarjallisina. 
Sarjallisuus viittaa oikeiden esineiden massatuotantoon. Olden-
burgin veistokset vaikuttavat usein hieman lysähtäneiltä, aivan kuin 
ne lepäisivät. (Ward 2009, 10.) Vaikka Oldenburg tarjosi suunnan 
myös termien uudelleen määrittelyyn, tekstiiliveistosten kenttä oli 
siitä huolimatta alkujaan varattu ensisijaisesti naistaiteilijoille saaden 
aikaan vuosikymmeniä kestävän väittelyn sukupuolesta (Ruhkamp 
2013, 161).

Oldenburgin arkiaiheisiin voi verrata Hietasen kiinnostusta arki-
siin esineisiin, vaikka tekniikka on eri. Vertaavuuteen erityisesti kiin-
nitti huomioni kokonaisten tilojen, kuten Oldenburgin makuuhuo-
neen tai Hietasen Vapaa (2011) -vessainstallaation toteuttaminen 
omilla keskeisillä tekniikoillaan. Myös massateollisuus on jaettu 
näkökulma taiteilijoiden välillä, tosin otettuna esiin hyvin erilaisin 
lähtökohdin.

Tekstiiliveistoksille keskeinen tekijä ja esikuva Louise Bourgeois 
(1911–2010) aloitti työskentelynsä tekstiileillä 1990-luvulla uransa 
loppuvaiheessa. Teoksissaan hän käsitteli lapsuuden kokemuksia 
ja toi esiin ihmisen elämään liittyviä teemoja, kuten rakkaus, pelko 
ja kuolema. Bourgeois’n aiheilleen kehittämä rujo visuaalinen kieli 
todistaa haavoittuvuuden uhkaa, mutta myös intiimiä ei-lähes-
tyttävää kauneutta. (Laura Breede 2013, 229; Bründerlin 2013a, 
376.) Bourgeois’n estetiikka ja elämää käsittelevät aiheet yhdistävät 
tutkielmaani osallistuneista taiteilijoista erityisesti Ryhästä, Teiskaa 
ja Turakka Purhosta, sekä tukevat edellä mainittua tekstiilin radika-
lisoitumisen ajatusta.
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4 .  L Ä H T Ö K O H D A T

Tuija Teiska: sarjasta Naisten ryhmä (2012) Aivopesijä.
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Esitellessäni tutkielmani keskeisiä taiteilijoita valotin jo heidän tietään 
tekstiiliveistosten tekijöiksi. Havimäki kokeili nahkatakkien palaut-
tamista taideopintojen lopputyössä ensimmäisen kerran. Materiaa-
lien historia kiinnostaa häntä, mistä nahkatakkien käyttäminenkin 
sai alkunsa. Hietasella tekstiilistä veistäminen lähti teosideasta jo 
taideopintojen alussa. Työtapa sopi hänen ajatteluunsa ja virkkaus 
sopi hyvin kolmiulotteisen muodon tuottamiseen. Ryhänen kiin-
nostui tekstiilimateriaalista taidehistorian ja pehmeiden veistosten 
esikuvien kautta taiteilijan alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. 
Tekonahka hänelle tuli mukaan interaktiivisen teosidean kautta, 
sillä tarvittiin kestävä tekstiilimateriaali. Teiskalle lapsuudesta tutut 
langat ja matonkuteet löytyivät hänen kokeillessaan erilaisia mate-
riaaleja veistosten tekemiseen. Tekstiilimateriaali tuntui uudestaan 
löydettynä omalta. Turakka Purhonen koki tekstiiliveistosten teke-
misen mielekkäänä vaihtoehtona maalaamiselle maisteriksi valmis-
tumisen aikoihin lopputyömaalauksia puurtaessa. Kukaan viidestä 
taiteilijasta ei siis valinnut tekstiiliä jonkinlaisesta ohjelmallisesta 
syystä käyttää tekstiiliä sen tai veiston perinteestä poiketen, kuten 
ajatukseni alussa oli. Tekstiili valittiin pikemminkin materiaalin 
kiinnostavuuden tai miellyttävyyden takia.

Tutkielman teon alkuvaiheessa teemarunkoa haastatteluille 
laatiessani mielessäni pyöri ajatus jonkinlaisesta kapinasta, uuden 
yllättävän kokeilusta tai uranuurtamisesta Suomen mittakaavassa. 
Osittain ajatukseni osui oikeaan, muttei aivan sillä tavalla, kuin alun 
perin kuvittelin. Havimäki ja Hietanen ovat molemmat valmistuneet 
kuvataiteilijoiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta, jota kuva-
taan välinevapaaksi taidekoulutukseksi. Välinevapaudella viitataan 
paitsi siihen, että koulutus ei ole sitoutunut mihinkään kuvataiteen 
muotoon erityisesti, kuten kuvanveistoon, maalaamiseen tai esimer-
kiksi valokuvaamiseen. Välinevapaudella tarkoitetaan myös mahdol-
lisuutta käyttää mitä tahansa materiaalia.

Välinevapaan ajattelun myötä uusien materiaalien kokeilu on 
luonnollinen jatkumo, kuten on se, ettei kumpikaan taiteilija ole 
sitoutunut tekstiiliin loppuiäksi, vaan niin kauan kuin se kiin-
nostaa. Myöskään Ryhänen, Teiska ja Turakka Purhonen eivät ole 
sitoutuneita ainoastaan tekstiiliveistosten tekemiseen, vaan heillä 
on muitakin kokeiluja materiaalien tai kuvataiteen lajien suhteen. 
Ryhäsellä on myös kovia julkisia veistoksia ja tekstiilistä poikkeavia 
pehmeitä kokeiluja. Teiskan taiteilijaura on vielä alussa ja voi viedä 
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erilaisiin suuntiin performanssikokeilujen myötä. Turakka Purho-
sella taas on taidemaalarin tausta ja loikkauksia esitystaiteen puolelle.

   Uranuurtajana toimiminen on osuva kuvaus siitä näkökulmasta, 
että tekstiiliveistokset ovat Suomessa vielä melko uusi ja harvinainen 
ilmiö nykykuvanveiston tai yleisemmin nykytaiteen yhteydessä. 
Toisaalta vapaan taiteen suuntaan kurottavat tekstiilitaiteilijat ovat 
tätä pioneerityötä myös kolmiulotteisena tehneet jo 1970-luvun teks-
tiilitaiteen vapautumisesta lähtien. Edelläkävijyyden rooli asettuukin 
kuvataiteilijan positiossa nykytaiteen kontekstissa toimimiseen, sillä 
suomalaisen nykytaiteen ympäristössä tekstiiliveistos on vielä uusi 
ja ihmetystä herättävät ehkä jopa vähitellen vakiintuva ilmiö. Kapi-
nallisuus nousee esiin erityisesti Teiskan tekstiilitaiteen kontekstin 
ja käsitteiden hämmentämisen kautta. Myös muut tekstiiliveistäjät 
osallistuvat rauhalliseen kapinaan rajoja rikkovalla työskentelyllään.
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4. 1  Y H TÄ L Ä I SY Y K S I Ä 
T E K S T I I L I V E I S TO S T E N  VÄ L I L L Ä
Erityistä tekstiilimateriaalissa moniin muihin taiteen materiaaleihin 
verrattuna on sen tuttuus kaikille ihmisille, sillä katsoja tietää miltä 
tuntuisi koskea teosta. Hietanen sanookin materiaalin tulevan sillä 
tavalla lähelle. Tuttua valtaosalle suomalaisista on myös Hietasen 
tekniikka: virkkaaminen. Juuri tuttuus tuo Hietasen mielestä muka-
naan omia merkityksiään inhimillisyyttä ja lämpöä (LH 00:17:44, 
01:28:17). Myös Ryhänen ja Turakka Purhonen olivat samoilla 
linjoilla ajatuksissaan Hietasen kanssa (HR 01:31:57, PTP 00:29:15). 
Teiskankin puheesta on löydettävissä tekstiilin rinnastus lämpöön ja 
turvaan, mikä liittyy lapsuuden nostalgiaan lammastilalla ja perheen 
tekstiilitraditioon. Hän sanoo pehmeän materiaalin tuntuvan käsissä 
hyvältä. (00:22:22, 00:51:37.) Materiaalin ja sen työstämisen miel-
lyttävyys tuli esiin myös muiden tekstiiliveistäjien puheissa (LH 
00:17:44, HR 00:18:22, PTP 00:28:38). Hietanen kokee virkkaa-
misen olevan hänelle erityisen luonteva tapa tehdä. Taiteen teke-
misen tekniikan löytymisen myötä löytyi myös varmuus taiteilijuu-
desta (00:01:55, 00:04:24). Havimäen kokemus on samantapainen. 
Hän kertoo lopputyötä tehdessään alkaneensa “yhdistää niitä missä 
oikeasti on hyvä ja mitä tietää”. Tämän seurauksena Havimäki alkoi 
tehdä nahkaveistoksia. (00:05:37.)

Tekstiilin elävyys ja muokattavuus veistoksen lähtökohtana 
nousivat myös yhteiseksi huomioksi. Ryhänen ottaa asian puheeksi 
esimerkkinä ensimmäinen tekonahkaveistoksensa Suursyömäri 
(2005). Teoksen interaktiivisuus, mahdollisuus repiä ulos ja työntää 
takaisin sisään veistoksen silmiä ja kieltä, on keino muokata teosta 
varsinaisesti muuttamatta sitä. Ryhänen ottaa esiin myös teosten 
ripustuksessa ja säilytyksessä muuttuvan luonteen, mikä kiinnostaa 
verrattuna koviin veistoksen materiaaleihin. Hänestä on kiehtovaa 
nähdä minkä näköisiksi esimerkiksi teoksen kasvot muotoutuvat 
kun ne otetaan esiin paketeista painuneina ja väännellään paikoil-
leen, vaikka katsoja ei eroa huomaakaan. (00:36:00, 00:38:10.) Ripus-
tukseen liittyvät muutokset ovat läsnä myös Teiskan ja Turakka 
Purhosen veistoksissa. Lisäksi heidän työtapansa kertovat jälkeen-
päin muokattavuuden olevan kiinnostava näkökulma. Teiska kertoo 
saattavansa käyttää veistoksiaan uuden veistoksen tekemiseen tai 
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muovaavansa niitä. Ne voivat olla välillä esillä näyttelyssä ja sieltä 
palattua hän taas korjailee niitä. (00:06:47, 00:11:02.) Turakka 
Purhonen saattaa installoida veistoksiaan uusiin asetelmiin, kuten 
Teiska, mutta myös muokata aikaisempia teoksiaan, kuten hän on 
tehnyt Päänavaus-teoksessa (2008–2011). “Sekin oli joku toinen 
prinsessa yhdestä vanhasta Yrjänä-asetelmasta, tosi ruma (ha ha). 
Mä vähän muutin sitä.” (00:25:28.)

Tekstiiliin liitettävä hitaan työn näkökulma korostui erityisesti 
Hietasen haastattelussa. Hän kertoo käyttämänsä tekniikan, eli käsin 
virkkaamisen ja neulomisen, liitettävän työläyteen. Vaikka työläys tai 
hitaus ei ole Hietaselle mikään itseisarvo, on kyse kuitenkin jonkin-
laisista lisämerkityksistä teosten sisältöön, jonka niihin käytetty aika 
tuo. (00:19:43, 00:21:05.) “Mä uskon, että se tekniikka myös tuo 
siihen arvostusta, kun mä itse laitan siihen paljon aikaa ja vaivaa, 
niin se on välittäen tehty” (00:43:49). Hidas työ tuli esiin myös Havi-
mäen, Teiskan ja Turakka Purhosen kanssa keskustellessa ennemmin 
työprosessin kannalta. Turakka Purhonen puhuu pakollisesta hidas-
teesta niin hyvässä kuin pahassakin (00:30:00, 00:30:31). Havimäki 
kokee toisaalta mielekkääksi pysähtymiseksi ompeluvaiheen teoksis-
saan, mutta toisaalta hänestä tekstiilin kanssa työskentelyn tekninen 
vaihe myös kärsii hitaudesta (01:47:32, 01:48:19). Teiska kokee juuri 
tekstiilin kanssa työskentelyn hitauden ja sen mukana tulevan flow-
tilan positiivisella tavalla rauhoittavaksi antaen tilaa ajatella ja olla 
(01:51:24).

Käsityömäisillä tekniikoilla työstämiseen liittyy myös kokonais-
valtaisen tai kehollisen ajattelun ja hahmottamisen teema. Turakka 
Purhonen kertoo muistavansa käännellessään ja tutkiessaan teosta 
sormilla ja tuntoaistilla enemmän kuin mihin näköaisti yksin pystyisi. 
Muotoillessaan veistoksiaan hän voi tehdä asioita muistinvaraisesti. 
Työ on hidasta verrattuna maalaamiseen, mutta maalaamiseen hän 
sanoo tarvitsevansa havainnon tekemisen lähtökohdaksi. (00:49:02.) 
Hietanen ja Teiska myös ottavat esiin käsillä ajattelemisen keskeisenä 
osana työskentelyä (LH 00:08:37, TT 00:11:40).

Havimäen, Hietasen, Ryhäsen, Teiskan ja Turakka Purhosen teks-
tiiliveistoksia yhdistää paitsi tekstiili ja sen tuttuus, niin myös esittä-
vyys, huumori ja osin materiaalin mukanaan tuoma helposti lähes-
tyttävyys142. Pehmeys ja esittävät hahmot tuovat mieleen pehmolelut 
ja nuket, vaikka visuaalisuus ja kokoluokka poikkeavat lapsille suun-
natuista leikkivälineistä. Niissä on tiettyä halattavuutta, mikä tekee 
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ne helposti lähestyttäviksi myös taidemaallikolle. Turakka Purhonen 
avaa omaa näkemystään tekstiilimateriaaliin: “Periaatteessa se 
on kaikille se kaikkein läheisin, mikä rätti on päällä ja miltä vaate 
tuntuu. Kaikki tietää jo näillä perusteilla, että tää tuntuu tältä koska 
ne on kantanu päällään sitä samaa materiaalia.” (00:44:14.) Hietanen 
yhtyy Turakka Purhosen näkemykseen oman työskentelynsä kautta. 
“Myös vaikka villa mitä mä eniten käytän materiaalina, on lämmin. 
Kaikki tietää miltä tuntuu lämmin villapaita päällä ja kun voi arvata 
miltä tuntuu kun näkee, vaikka ei koskekaan, että se on pehmeä. Se 
tuo jotakin inhimillistä lämpöä tai sympaattisuutta.” (01:27:13.)

Havimäki tuo esiin käsityömaailmasta tutun vaivannäön näkö-
kulman madaltamassa kynnystä lähestyä teosta, sekä lisäämässä 
arvostusta (00:45:20). Käsityömäiseen on helppo liittää häivähdys 
nostalgiaa, sukupolvesta toiseen uusiutuvaa sukankutomista 
(Siukonen 2014). Esimerkiksi Hietasen teosten tekniikka virkkaa-
minen on valtaosalle suomalaisista tuttu jo koulun käsityötunneilta 
ja sitä kautta ymmärrettävissä miten teos on tehty ja kuinka työläs 
menetelmä on. Vastaavasti Teiskan teosten lankaviritelmistä ja 
Turakka Purhosen hahmojen kirjailuista tunnistaa työläyden, vaikka 
tekniikka ei varsinaisesti tuttu olisikaan. Ryhäsen koneella ommel-
luista hamoistakaan katsoja tuskin ajattelee, että työ kävisi nopeasti 
ja Havimäen teoksista ei ulkopuolelle näy, että kaikki rakenteet eivät 
ole ommeltuja, vaan paljon on myös rungon tekemistä ja liimausta. 
Tekstiilitekniikoiden lisäksi jokainen vähääkään pidemmälle asiaa 
ajatteleva katsoja oivaltaa, että omillaan seisovissa teoksissa on oltava 
myös runko, joka pitää teokset pystyssä ja asennossaan. Fyysisen 
teoksen tuottamisen työläys on siis ilmeistä, sellaisellekin katsojalle, 
jolle taiteellinen ajattelu on vieraampi käsite.

Epäkaupallisuus tuli esiin Havimäen, Ryhäsen ja Teiskan haas-
tatteluissa. Ryhäsen kohdalla aihe nousi pintaan hänen avatessaan 
jo edellä esiteltyä näkemystään kokoelmien haluttomuudesta ostaa 
tekstiiliveistoksia. “Jos joutuisi valitsemaan materiaalin sillä perus-
teella, että sen vois joku hankkia ja vielä ajatukset ja ideat muuntaa 
sillä tavalla, että ne ei ketään häiritsisi, sotisi kenenkään ajatuksia 

142 Helposti lähestyttävyyden teema nousi esiin Havimäen, Hietasen, Ryhäsen ja Turakka Purhosen 
haastatteluissa kiinnostavana näkökulmana ennalta laatimieni teemojen lisäksi (JH 00:19:57, LH 
00:42:20, HR 01:08:35 & PTP 00:41:37).
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vastaan tuntuisi, että mitä siitä jää jäljelle” (00:48:24). Teiska pohtii 
pidemmälle minne ajatus myyvästä taiteesta veisi päätyen siihen, 
ettei osaa edes kuvitella millaista olisi myyvä taide hänen kohdallaan 
(01:24:15). Havimäki taas kertoo, että Todisteet-sarjan (2010–2014) 
uusille osille olisi tilausta, mutta hänelle aihe on jo käsitelty ja hän on 
asiansa niillä sanonut (00:25:08). Arvostettuja gallerioita listatessani 
ja hahmotellessani tekstiiliveistosten arvostusta selvitin myös kuinka 
monessa kyseisistä gallerioista on ollut joskus esillä jonkun tutkiel-
maan valitun taiteilijan tekstiiliveistoksia. Neljäntoista gallerian 
ryhmästä neljä kuuluu kaupallisten gallerioiden kategoriaan, joista 
yhdessäkään ei ole ollut Havimäen, Hietasen, Ryhäsen, Teiskan 
tai Turakka Purhosen teoksia, edes huolimatta Turakka Purhosen 
saamasta julkisuudesta. Tekstiiliveistokset eivät siis ilmeisesti ole 
kaupallisesti kiinnostavia, koska kaupalliset arvostetut galleriat eivät 
toivota niitä tervetulleiksi, lukuun ottamatta Kaarina Kaikkosen ja 
Forsblomin yhteistyötä.

Edellä mainittujen yhtäläisyyksien lisäksi tekstiiliveistosten 
lähtökohtien kannalta on kiinnostavaa selvittää millä perusteella 
viisi tekstiiliveistäjää ovat valinneet käyttämänsä materiaalin tai 
menetelmän ja mitä erityistä niissä heille on. kuten sanottu, Havi-
mäelle tärkeää nahkatakeissa on niiden menneisyys, mitä ja missä 
takki on ollut. Myös, että takki on tehty joskus eläneestä eläimestä. 
Hän kertoo katsovansa myös muiden taiteilijoiden taidetta monesti 
materiaalin historian näkökulmasta. Käyttämästään materiaa-
lista taiteilija toteaa “onhan se nahka tosi friikki (ha ha) materiaali 
lopulta”. Nahkatakissa toistuu myös Havimäen kiinnostus orgaani-
siin materiaaleihin. Tavastaan rakentaa teoksensa Havimäki viittaan 
kekseliääseen teatterilavasteiden tekemiseen, jossa tietty materiaali 
tai tekniikka ei korostu, vaan rakennetaan lähes mistä vain melkein 
mitä vain. Kokeileva työtapa herättää paljon kysymyksiä siitä, miten 
teos on tehty. Hän kokeekin, että esimerkiksi liimauksella, jota 
hänen töissään on paljon, ei ole samaa arvostusta kuin ompelulla. 
(00:05:37,00:10:27, 00:10:58, 00:44:14.)

Hietasen ajatuksia hitaan työskentelyn taustalla jo avasin 
aiemmin, miten ajan antaminen tuo jotain uutta teoksen sisältöön. 
Ihmishahmoisissa teoksissa harras työstäminen näkyy välittämi-
senä. Arkisten nopeiden havaintojen, kuten ostoskassia esittävän 
Tiistai-ilta (Siwa) -teoksen (2009) kohdalla aikaa vievä työtapa “tuo 
sisältöön pientä vinksahdusta ajan ajattelussa”. Virkkaaminen veistä-
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Johanna Havimäki: sarjasta Todisteet (2010–2014) Cloacaenog.

Liisa Hietanen: Tiistai-ilta (Siwa) (2009).
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misen menetelmänä Hietasen mielestä osoittautui erityisen hyväksi, 
toisin kuin neulominen, jota hän myös käyttää. Virkatessa näkee 
muodon saman tien, kun työ rakentuu silmukka silmukalta. Hän 
sanoo: “Langallakin voi veistää.” (00:21:05, 00:09:15, 00:14:21.)

Ryhäsen tekstiilimateriaalin valintojen takana on kiinnostus 
pehmeitä materiaaleja ja kierrätysmateriaaleja kohtaan. Kierrä-
tetyt pehmeät materiaalit jäivät kuitenkin alun kokeiluihin, sillä 
ongelmaksi muodostui teosten pilalle homehtuminen säilytyksessä. 
Tilalle tulivat uudet kangasmateriaalit. Tekonahka valikoitui paitsi 
käytännön syistä, kuten edellä mainitut kestävyys ja muunnelta-
vuus, mutta myös visuaalisin perustein: Ryhänen pitää sen ihon 
kaltaisuudesta. Verrattuna tekonahkaan, hän ei näe syytä hankkia 
oikeaa nahkaa uutena materiaaliksi eläinten hengen kustannuk-
sella ja käytettynä yhtenäistä materiaalia on vaikea saada riittävästi. 
Toisaalta vaikka kankaassa ja tekonahassa on viehätyksensä ja ne 
ovat taiteilijaa kiinnostaneet pitkään, Ryhänen kertoo olevansa avoin 
myös muille tavoille ja materiaaleille tuottaa teostensa aiheet, mutta 
vielä tämän tyyppiset tekniikat kiinnostavat. (00:16:48, 00:18:22, 
00:18:55, 01:30:55.)

Teiskalla on omanlaisensa suhde käyttämäänsä materiaaliin ja 
työtapaan. Tekstiili on osa perhetaustaa, se on keskeisessä roolissa 
prosessissa, se määrittelee hänen mukaansa myös tekemänsä taiteen, 
minkälainen teoksesta tulee. “Se on mulle tietynlainen oma maailma 
minne paeta, mitä mä teen, mistä mä haen jotain turvaa ja missä 
mun on hyvä olla.” (00:01:00, 00:13:31.)

Turakka Purhoselle ompelu, kirjailu ja parsiminen on ollut tuttu 
harrastus jo lapsuudesta. Hän teki myös nukkeja ja nukenvaatteita, 
joista taiteilija sanoo, ettei olla kaukana nykyisissäkään ompeluissa, 
etenkään pienempien veistosten kohdalla. Parsimisen ajatuksen 
hän heittää olevan teostenkin taustalla. “Asiat, jotka ei toimi tai 
on rempallaan elämässä, niistä mä alan aina tekee. Sitä ikään kuin 
parsii, paikkaa sitä tilannetta.” Ompelutyö on tapa miettiä elämää 
ja sen hankalia kohtia. Toisaalta uudemmat veistokset muistuttavat 
tilanteen dokumentoinnin näkökulmasta Turakka Purhosen maala-
uksia tai vuosina 1999–2000 rikkinäisestä lakanasta tarpeeseen 
tehtyjä verhoja143, joissa kirjailu taiteilijan mukaan karkasi käsistä. 

143 Amos Andersonin näyttelyssä vuonna 2011 esillä olivat verhot nimellä Vacances en France.
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Maalaamiseen verrattuna Turakka Purhonen kokee tekstiilin hallit-
tavammaksi tai pysyvämmäksi työstämisen suhteen. Värit ovat kiin-
teitä ja kun valinnan on tehnyt ja alkanut ommella tai kirjoa, niin 
sitä ei voi samalla tavalla muuttaa loputtomiin, kuten maalatessa 
voi. Turakka Purhosen teoksissa, erityisesti Kiasmassa Ars Fennica 
-näyttelyssä herätti huomioni, että monella hahmoista on kädes-
sään neula ja lankaa. Turakka Purhonen avaa sen liittyvän siihen, 
että ompelemisen, kuten muunkin tekemisen kautta ihminen väis-
tämättä rakentaa itseään suuntaan tai toiseen. “Pitää olla tarkkana, 
minkä parissa viettää aikaansa (ha ha).” Lisäksi neula on ase, kuten 
sana voi olla ase. (00:04:48, 00:05:49, 00:06:42, 00:47:21, 00:48:46, 
00:57:09, 00:58:03.)

Perustaa hahmottaakseni koin tärkeäksi taiteilijoiden esikuvien 
tiedustelun. Halusin saada käsityksen mistä idea tekstiilimateriaalin 
käyttämiseen oli peräisin tai ovatko kansainväliset nimet vaikutta-
neet tekstiiliveistosilmiön leviämiseen Suomeen. Esikuvien etsi-
minen osoittautui hankalaksi kysymykseksi, sillä vastaukset pyörivät 
pitkälti varsinaisten esikuvien puuttumisesta muiden kuvataiteen 
alojen edustajien ympärillä. Vain Ryhänen nimesi esikuviaan ennak-
ko-odotuksieni mukaisesti taidehistoriasta pehmeiden materiaalien 
kautta. 1960-luvun Claes Oldenburgin veistokset materiaalisesta 
näkökulmasta ja temaattisesti Louise Bourgeois’n, sekä Kitty Smithin 
teokset toimivat Ryhäselle innoittajina ensimmäisiin tekstiiliko-
keiluihin (00:10:45). Turakka Purhonen kertoo esikuviensa olevan 
keskiaikaisten kirkkojen puuveistoksissa ja taidemaalari Paula Regon 
innoittaneen mittasuhteiden kärjistämisessä (00:11:28, 00:15:38).

Havimäki, Hietanen ja Teiska olivat kaikki samoilla linjoilla, ettei 
varsinaisia esikuvia ole ollut silloin kun aloitti tekstiiliveistosten teke-
misen. Hietanen kertoo jälkeenpäin tulleen vastaan samantyyppi-
sistä aiheista kiinnostuneita taiteilijoita, mutta millä tahansa teknii-
kalla. Hän pohti, jos alussa olisi vahvoja esikuvia siihen mitä haluaa 
itse tehdä, voivat esikuvat tulla liian lähelle ja oman ajattelun löytä-
minen voisi olla vaikeampaa. (00:47:24, 00:49:45). Havimäki pohtii 
miten paljon olisi syytä tuntea omaan työskentelyyn liittyvää erityistä 
kenttää. “Kuitenkin pitää osata sijoittaa itsensä näitten tekstiiliä 
käyttävien veistäjien joukkoon.” Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 
Havimäen mukaan Honkahovin vuoden 2011 kesänäyttelyn yhtey-
dessä hänen olevan Kaarina Kaikkosen manttelinperijä. Sen jälkeen 
Havimäki alkoi kentän tuntemisen nimissä seurata myös Kaikkosen 
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taidetta ja mihin se kehittyy. (01:06:11, 01:08:14, 01:09:06.) Teiska 
kertoo hänelle esitellystä jo kuolleesta taiteilijasta nimeltä Judith 
Scott, josta Teiska nauraen tunnisti jonkinlaista sielunkumppanuutta 
(00:31:09). Scottin teoksilla onkin vahva visuaalinen yhteys Teiskan 
tekstiiliveistoksiin. Sittemmin Teiska on päivittänyt www-sivuilleen 
ihailevansa kolmea vahvaa naistaiteilijaa Louise Bourgeois’a, Eva 
Hesseä ja Mona Hatoumia (Teiska verkkolähde).

Erikoisena yksityiskohtana mainitsen vielä huomioni siitä, että 
haastatelluista viidestä taiteilijasta kaikki paitsi Turakka Purhonen 
ovat vaikuttaneet Pirkanmaalla. Huomio herätti pohtimaan onko 
kyseessä kummallinen yhteensattuma vai tietyllä tapaa paikallinen 
ilmiö. Havimäki ja Hietanen ovat molemmat opiskelleet Tampereen 
ammattikorkeakoulussa taidetta ja asuvat edelleen Pirkanmaalla. 
Teiska on asunut Tampereella ja toteuttanut yksityisnäyttelyitään 
lähinnä Tampereella. Myös Ryhänen asuu Tampereella. Ottaessani 
aiheen esiin haastatteluissa, kukaan taiteilijoista ei osannut antaa 
juuri mitään näkökulmaa Pirkanmaalle keskittyneeseen tekstiili-
veistäjäporukkaan. Vaikka Turakka Purhonen ei suoraan kytkeydy 
Pirkanmaalle, liittyy hän kuitenkin porukkaan tiiviisti yhteisillä 
näyttelyillä muun muassa Ryhäsen kanssa. Teiskan kanssa yhteys on 
Kui? XI tekstiilitaiteen triennaalissa ja Hietaselle Turakka Purhonen 
on toiminut lopputyöohjaajana.

MEDIA-AINEISTOSSA ESITETTY NÄKEMYS TEKSTIILIVEIS-
TOKSISTA

Media-aineisto painottuu vahvasti artikkeleihin, joissa käsitellään 
Turakka Purhosta joko yksin tai yhdessä muiden taiteilijoiden 
kanssa144. Samassa taiteilijauran vaiheessa olevan Ryhäsen teoksista 
puhuttiin verrattuna Turakka Purhosen tekstiiliveistoksia käsittele-
viin artikkeleihin noin puolessa. Nuoremman polven tekstiiliveis-
täjät ovat luontevasti saaneet vähemmän huomiota mediassa, sillä 

144 Turakka Purhosta käsitellään media-aineistossa 15:ssä artikkelissa 28:n artikkelin joukosta. 
Hänestä kirjoittivat Iina Antinluoma (2006), Hacklin (2009), Halmetoja (2012), Heinänen (2011), 
Heli Kurunsaari (2011), Metso (2014), Monto (2006), Oranen (2011), Pirtola (2011), Räsänen (2011), 
Saari (2006; 2012 & 2014), Siukonen (2014) ja Viljanen (2014a).
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heillä on huomattavasti vähemmän näyttelyitä takanaan. Media-ai-
neisto toimii lähinnä vertailuaineistona suhteessa kattavampaan 
haastatteluaineistoon, sillä pohdin kirjoitetaanko artikkeleita vain 
kirjoittajan mielestä hienoista näyttelyistä. Käydessäni läpi aineistoa 
huomasin kaikkien kirjoitusten sävyn olevan positiivinen ja melko 
kritiikitön.

Tekstiiliveistoksia kutsutaan media-aineistossa monesti yleisellä 
tasolla teoksiksi tai kyseiselle taiteilijalle erikseen sopivalla mate-
riaalin huomioon ottavalla nimityksellä, kuten Ryhäsen kohdalla 
keinonahkaveistos (Lars Saari 2012) tai Teiskan matonkudeveistos 
ja matonkudehahmo (Anna-Liisa Ahokumpu 2011 & Harri Mäcklin 
2012). Artikkeleissa toistuu pääasiassa Turakka Purhosesta puhut-
taessa, mutta myös Ryhäsestä, tekstiiliveistoksen ja kangasveistoksen 
käsitteet145. Turakka Purhosen teoksia kuvaamaan on annettu myös 
monia muita kiinnostavia nimiä, joista Kaisa Heinäsen (2011) käyt-
tämä pehmeä veistos viittaa englanninkieliseen vastineeseen kaikesta 
pehmeästä kuvanveiston piirissä. Saaren (2012) mainitsema tekstii-
likuvanveisto nimityksenä menee vielä edellä mainittujen kanssa 
samantapaiseen ajatteluun tekstiilimateriaalisesta kuvataiteesta tai 
kuvanveistosta, kuten myös Veikko Halmetojan (2012) kuvaus teks-
tiiliteos Ryhäsen tuotannosta.

Tekstiiliveistosten erityisyyden ja vielä vakiintumattoman kuvan-
veiston toimintavan paljastavia haparoivia nimikkeitä löytyi useita. 
Epäröinnistä, voiko esimerkiksi Turakka Purhosen ommeltuja 
teoksia kutsua veistoksiksi, osoittaa veistos-sanan laittaminen heitto-
merkkeihin, eli ei aivan veistos tai ikään kuin veistos (Elina Räsänen 
2011 & Saari 2006). Rinnastus tekstiilitaiteeseen tuli esiin Hietasen, 
Teiskan sekä Turakka Purhosen yhteydessä146, ja tekstiilikäsitöiden 
korostaminen Turakka Purhosen teoksissa tekstiilityö-kuvailulla 
(Räsänen 2011 & Siukonen 2014). Lisäksi Turakka Purhosen teoksia 

145 Tekstiiliveistos- ja kangasveistos-käsitteitä käyttävät media-aineiston kirjoittajista Antinluoma 
(2006), Hacklin (2009), Halmetoja (2012 & 2014a), Heinänen (2011), Kurunsaari (2011), Metso 
(2014), Räsänen (2011) Saari (2014) ja Viljanen (2014a).
146 Harri Mäcklin (2010) liittää Teiskan tekstiilitaiteilijoiden ryhmään artikkelissaan, samoin 
Siukonen (2014) käyttää tekstiilitaidetta Hietasesta puhuessaan ja Oranen (2011) mainitsee tekstiili-
taiteen kirjoittaessaan Turakka Purhosen yksityisnäyttelystä Pistoja & vetoja (2011) Amos Anders-
sonin museossa.
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on kutsuttu nukeiksi (Saara Hacklin 2009; Erkki Pirtola 2011 & Saari 
2006). Hietasen taiteen yhteydessä Saari (2011) kuvailee teoksia 
pehmeäksi kuvanveiston antiteesiksi. Virkatut veistokset siis haas-
tavat kuvanveiston perinteiset työtavat.

Tekstiiliveistoksista ilmenee pitkälti samoja teemoja ja ajatuksia 
viiden taiteilijan teoksista media-aineistossa ja haastatteluissa. Syy 
varmasti on siinä, että media-artikkelit kirjoitetaan monesti näyttely-
tiedotteiden pohjalta, jotka ovat joko taiteilijoiden omia ajatuksia tai 
heidän hyväksymäänsä tekstiä. Kirjoittajalle jää lähinnä päätös onko 
näyttely ollut onnistunut tai mikä siinä on ollut erityisen hienoa.

Tekstiiliveistoksilla on media-aineiston perusteella ilmeisen 
materiaalikytköksen lisäksi joitain muitakin yhdistäviä tekijöitä. 
Tunnelma147 – vaikuttava, painostava, puistattava ja tummanpuhuva 
– korostui Ryhäsen, Teiskan ja Turakka Purhosen teoksista kirjoit-
taessa samoin rujous tai groteskius148 sekä ihmisyys, ihmissuhteet 
ja henkilökohtaisuus heidän teosten aiheissa149. Huumori artiku-
loidaan Havimäen, Teiskan ja Turakka Purhosen yhteydessä150. 
Oman tiensä kulkeminen todettiin Turakka Puhosen työskentelystä 
omaperäisyytenä151, mutta myös teosten aiheissa (Halmetoja 2012). 
Lisäksi Ryhäsen teosten nomadimaisuus otettiin esiin (Halmetoja 
2012 & Mikko Oranen 2014). Teiskan ja Turakka Purhosen teok-
sien aiheista nostettiin esiin seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti ja/
tai sukupuoliroolit152, joista Pirtola (2011) otti esimerkiksi Tuskien 

147 Tunnelmaa korostavat kirjoituksissaan Ahokumpu (2011), Halmetoja (2012 & 2014b), Marja 
Lahelma (2007), Oranen (2014) ja Saari (2006 & 2012).
148 Groteskiin visuaalisuuteen viittaavat media-aineistossa Ahokumpu (2011), Hacklin (2009), 
Halmetoja (2012), Heinänen (2011) Mäcklin (2012) ja Viljanen (2014a).
149 Ihmisyyteen liittyvät aiheet tuovat esiin Ahokumpu (2011), Antinluoma (2006), Heinänen 
(2011), Kurunsaari (2011), Lahelma (2007), Metso (2014), Monto (2006), Pirtola (2011), Räsänen 
(2011) ja Viljanen (2014a & 2014b).
150 Teosten huumorista mainitsevat Ahokumpu (2011), Halmetoja (2013) Metso (2014) ja Pirtola 
(2011).
151 Omaperäisyys mainittiin Turakka Purhosen kohdalla Heinäsen (2011), Pirtolan (2011) ja 
Viljasen (2014a) artikkeleissa.
152 Seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti ja/tai sukupuoliroolit toistuvat Ahokummun (2011), 
Halmetojan (2012), Heinäsen (2011) Orasen (2011) Pirtolan (2011) Räsäsen (2011) ja Saarin (2012 & 
2014) artikkeleissa.
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mies II -teoksen (2007) ja vie ajatuksen maskuliinisen hegemonian 
kyseenalaistamiseen.

Havimäen kohdalla toistuivat kierrätysmateriaalin käyttö ja 
sen kautta ympäristöasiat, eläinten asia ja hahmojen sympaattinen 
olemus (Halmetoja 2013, Martta Heikkilä 2009; Asta Kihlman 2013 
& Tiina Nyrhinen 2009). Jokaisessa Turakka Purhosen teoksia esit-
televässä artikkelissa153 muistettiin toistaa kristillisen kuvaston ja/tai 
keskiaikaisten puuveistosten esikuvallisuus. Teosten yksityiskohtai-
suus, arjen tematiikka maalausten oheella myös tekstiiliveistoksissa 
ja taiteilijuuden problematiikka – jota esimerkiksi Pirtolan näke-
myksessä Päänavaus (2008–2011) kuvaa – toistuivat Turakka Purho-
sesta kirjoittaessa (Hacklin 2009; Heinänen; 2011 Kurunsaari 2011; 
Pirtola 2011; Räsänen 2011 & Kaisa Viljanen 2014a). Ideologisuuden 
tai poliittisuuden ajatusta ei tuotu niillä sanoin ilmi, mutta tulkinnat 
teosten sisällöistä vievät myös niihin suuntiin.

153 Artikkelit listattiin aiemmassa viitteessä.
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Pauliina Turakka Purhonen: Tuskien mies II (2007).
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Pauliina Turakka Purhonen: Päänavaus (2008–2011).
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4. 2  I D E O LO G I AT  J A  P O L I I T T I S U U S 
T E K S T I I L I V E I S TO S T E N  TA U S TA L L A
Ennen ideologioiden tai poliittisuuden etsimistä Havimäen, 
Hietasen, Ryhäsen, Teiskan tai Turakka Purhosen taiteesta on syytä 
selvittää, mitä tarkoitan käsitteillä ja mihin viittaan, kun mainitsen 
ideologisen tai poliittisen ajattelun teosten yhteydessä. Ideologia 
tarkoittaa aatejärjestelmää, erityisesti poliittisen tai uskonnollisen 
liikkeen pyrkimysten perustana olevia aatteita ja niiden mukaisia 
pyrkimyksiä (Kalevi Koukkunen, Vuokko Hosia, Jukka Keränen, 
& Tuija Virtamo 2006, 139). Opinnäytteen yhteydessä käsitän 
ideologian aatteena, joka vaikuttaa taideteoksen lähtökohtiin, sekä 
muokkaa teoksen toteuttamista ja sanomaa. Rossi (1999, 11) määrit-
telee ideologiaa joidenkin intressien mukaan motivoituneeksi ja 
organisoituneeksi ajattelutavaksi eli arvojen tuottamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi. Arvot ja aatteet ajattelen ihmisen itsensä sisäänsäraken-
tamina järjestelminä, tiedostaen tai tiedostamatta, jotka ohjaavat 
kaikkea toimintaa. Näin ollen myös taiteilijan ideologiat vaikuttavat 
mielestäni aina jollain lailla taiteilijan työhön, taiteeseen.

Poliittisuudella en tarkoita vain puoluepoliittisuutta, jona poliit-
tisuus usein ymmärretään. Käsitän poliittisuuden yksilön tasolla 
pikemminkin kiinnostuksena yhteiskunnallisiin asioihin ja poliit-
tisiin kysymyksiin, sekä pyrkimyksenä vaikuttaa omalla tahollaan 
tai omana tapana kiinnittää huomio itseä kiinnostaviin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin ja teemoihin. Poliittisena toimintana pidän 
yhteiskuntaan tai sen hyvinvointiin liittyvää argumentointia niin 
sanallisesti kuin kuvallisestikin. Arkipuheessa poliittisuuden käsit-
teen käyttö oman kokemukseni mukaan vertautuu feminismin käsit-
teeseen kieltämisen kautta: sukupuolten välistä tasa-arvoa kannate-
taan yleisesti, mutta feministiksi ei haluta leimautua, vaikka juuri 
sitä tasa-arvoisuuden kannattaminen muun muassa on. Vastaavasti 
useimmat ihmiset ovat kiinnostuneita joistain poliittisen alueelle 
miellettävistä teemoista ja jopa toimivat näkemyksensä mukaisesti, 
mutta kieltävät silti olevansa poliittisia toimijoita.

Rossin mukaan perinteisesti politiikka on rajattu julkisen piiriin 
ja instituutioiden, kuten valtion ja puolueiden kentäksi. Perinteinen 
tai institutionaalinen politiikkakäsitys rajaa jotkut elämänalueet 
politiikan alueelle ja toiset, esimerkiksi taiteen ja kulttuurin, sen 
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ulkopuolelle. Politiikalla on suhde muutokseen. Joko muutokseen 
pyritään tai niitä pyritään ehkäisemään. Politiikka liittyy ideolo-
gioihin ja toteuttaa niitä. Politiikka voi olla ilmeistä ja selkeästi arti-
kuloitua, kuten muutoshakuinen politiikka useimmiten on. Se voi 
olla myös vaimennettua tai tiedostamatontakin. Tiedostamaton 
politiikka on kiinnostavaa myös tutkielmassani, sillä tutkielmaan 
osallistuvista taiteilijoista osa yllättyi jossain määrin poliittisuuden 
teemasta heidän teostensa yhteydessä. Toisaalta poliittisuuden totea-
mattomuus liittynee myös taiteilijoiden käsitykseen politiikasta ehkä 
juuri institutionaalisena politiikkakäsityksenä ja ajatukseen politii-
kasta vapaaksi taiteilijuudeksi. Taiteen esittäminen epäpoliittisena 
verhoaa taiteen vaihtoehdoksi maailman pahuudelle ja aktivistitaide 
on vain yksi taiteen poliittisuuden muoto. Kiinnostavaa politiikassa, 
myös taiteen politiikassa, on milloin politiikka naamioidaan epäpo-
litiikaksi konfliktien olemassaolon kieltämiseksi ja milloin on kyse 
erilaisista politiikkakäsityksistä. (Rossi 1999, 11–12.)

Niin Rossin154 kuin oma käsitykseni politiikasta ei taivu insti-
tutionaaliseen politiikkanäkemykseen vaan lähenee ennemmin 
aspektinäkökulmaa politiikkaan, jossa kaikissa todellisuuden eri 
osa-alueissa voidaan nähdä sekä poliittisia että epäpoliittisia puolia. 
Aspektinäkökulman kannalta mielekästä on pohtia “missä suhteessa 
ja miten jokin asia on poliittinen” eli mikä tahansa asia tai kysymys 
on politisoitavissa. Tekstiiliveistosten poliittisuuden tutkimisen 
mielekkyys liittyy esimerkiksi siihen, millä tavalla ne ovat poliittisia 
suhteessa yhteiskunnalliseen ympäristöön tai nykytaidekenttään. 
Feminismi on tuonut kriittiseen keskusteluun yksityisen poliitti-
suuden, kuten identiteettiin liittyvän sukupuolen, seksuaalisuuden, 
iän ja etnisyyden problematisoimiseen annettujen olosuhteiden 
hyväksymisen sijaan. Taide on kiinnostavassa asemassa juuri julkisen 
ja yksityisen suhteessa, sillä taidetta esitellään useimmiten julkisissa 
tiloissa, mutta taiteen kokemista pidetään yksityisenä ja käsiteltävät 
aiheet voivat olla hyvinkin yksityisiä. (Rossi 1999, 12 ja Rossin 1999, 
12 mukaan Palonen 1979.)

Länsimaisessa postmodernissa ja feministisessä taidekeskuste-
lussa ja taiteen tuottamisessa kuvat on todettu keskeisiksi välineiksi 

154 Rossi tarkoittaa politiikalla valtaan liittyviä tai valtasuhteissa tapahtuvia tekoja, valintoja ja 
käytäntöjä (1999, 11).
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erilaisten politiikkojen esittämisessä. Kuvilla voidaan pyrkiä vallit-
sevien valtasuhteiden säilyttämiseen tai kritiikkiin ja muutokseen. 
Taideteos muuttuu siinä missä sitä tulkitsevat yksilötkin, jolloin 
prosessiin osallistuu taiteilijan lisäksi yleisö. Kuvien makropoliit-
tinen, massoja liikuttava potentiaali on hiipunut, mutta yksilötason 
vaikutusta, mikropoliittista muutosta, ei kannata vähätellä. (Rossi 
1999, 11.) Pohdin myös omaa politiikkakäsitystäni taiteen suhteen. 
Onko käsitykseni tyypillinen 2010-luvun politiikkakäsityksille vai 
onko yhä vallalla sama institutionaaliseen politiikkakäsitykseen 
suuntaava näkemys, kuin Rossin kuvaamalla tavalla 1990-luvulla? 
Rossin (1999, 9, 14) mukaan 1990-luvulla taide nähtiin politiikan 
ulkopuolisena ilman yhteiskunnallista taustaa tai poliittinen taide 
tulkittiin 1970-luvun puoluepolitiikkaan liittyvänä taiteena. Rinnas-
tetaanko poliittinen taide yhä 1970-lukuun vai onko se mielikuvissa 
jotain aivan muuta 2010-luvulla?

Ideologiaa ja poliittisuutta ei ole kuitenkaan mielekästä erotella 
rajusti. Poliittisuuden taustalla on aina ideologia ja ideologia voi 
tulla näkyväksi poliittisen kannanoton tai toimijuuden155 kautta. 
Ideologian ajattelen tässä tutkielmassa ja siihen liittyvässä erottelussa 
pikemminkin ajatuksia suuntaavana taustavoimana tai vaikuttimena. 
Ideologia voi siis näyttäytyä taiteen kautta poliittisen toimijuuden 
lähtökohtana, muttei itse poliittisena toimijuutena. Esimerkiksi 
Hietanen puhui välittäen tekemisestä, jonka uskoo avautuvan myös 
katsojalle. Hietasen teosten taustalla siis vaikuttaa jonkinlainen 
myönteisen asenteen ideologia. Poliittisuuden tulkitsen aktiivisem-
maksi ja enemmän tarkoitushakuiseksi sanomallisuudeksi tai viesti-
miseksi. Esimerkiksi Havimäellä ja Ryhäsellä, sekä Hietasen esinete-
oksissa on tietty viesti, jonka he toivovat myös välittyvän katsojalle 
teoksen kautta. Teosten nimet myös ohjaavat katsojan tulkintaa. 
Poliittisuus näkyy huomion suuntaamisena poliittiseen teemaan. 
Esimerkiksi Turakka Purhosen ja Teiskan teoksissa on viittauksia 
sukupuolinormien purkamiseen ja normikriittiseen ajatteluun, sekä 
vähemmistön oikeuksiin. Taiteilijoiden haastatteluista tai teoksista 

155 Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka ja Lasse Lipponen avaavat toimijuuden käsitteellä tarkoittavansa 
toimintavalmiutta, joka perustuu kulttuurisiin malleihin ja yhteisöllisessä toiminnassa syntyvään 
yksilön identiteettiin. Toimijuutta voi olla yksilöllä ja yhteisöllä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 
2004, 391.)
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on havaittavissa ympäristöön ja luontoon liittyvien ideologioiden 
kokonaisuus, yhteiskunnallinen näkökulma, jossa esiintyy esimer-
kiksi tasa-arvoisuuteen liittyviä ideologioita ja länsimaista kulutus-
yhteiskunnan suorituskeskeisyyttä ja materialismia vastustavaa ajat-
telua.

Ympäristöön ja luontoon viittaaviin ideologioihin lukeutuu 
ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sekä 
kestävän kehityksen näkökulma. Näihin kiinteästi liittyy ekologi-
suus, kierrätys ja kulutuskriittisyys, sekä eläinten asia. Ekologisuuden 
ajattelu yhdistää kaikkia viittä tekstiiliveistäjää, mutta eri ilmene-
mismuodoissa. Havimäki, Teiska ja Turakka Purhonen hyödyntävät 
teoksissaan kierrätysmateriaaleja ja lahjoitettua tekstiilimateriaalia: 
nahkatakkeja, lankoja ja tekstiilijätettä, josta leikataan matonkuteita, 
sekä käytöstä poistettuja vaatteita, joko lahjoitettuna tai kirpputorilta 
ostettuja. Turakka Purhonen ostaa myös uutta materiaalia kangas-
liikkeistä. Teiska käyttää lähes ainoastaan kierrätettyä materiaalia, ei 
vain kierrätettyä tekstiiliä. “Mutta ne rakenteet mitä mä käytän niissä 
sisällä, niitäkään en ole ostanut juurikaan, hyvin vähän, joku polyu-
retaani joskus. Mä olen dyykannut roskalavoja läpi ja ottanut sieltä 
lankkua ja sulkapallomailaa ja mitä ihmiset heittää vaan menee. Ja 
jos se on vaikuttanut siltä, että tämä on kiva ja tässä on muotoa.” 
(00:15:53.) Ekologisuus ei kuitenkaan ole ainoa syy miksi Teiska 
käyttää kierrätettyä materiaalia, vaan kyse on myös löytämisestä 
ja uusien merkitysten antamisesta teoksen ja taiteen kautta hänen 
hienoina kokemilleen tavaroille (00:19:07).

Myös Hietanen ja Ryhänen ovat pohtineet käyttämäänsä mate-
riaalia eettisyyden näkökulmasta, vaikka käyttävätkin pääasiassa 
uutta materiaalia. Kuten mainittu, Ryhänen kokeili alussa kierrätet-
tyjä materiaaleja, mutta hylkäsi ne käytännön syistä teosten huonon 
säilyvyyden takia. Hietanen kertoo ekologisuuden olevan osa hänen 
ajatusmaailmaansa, ja hän pyrkii hankkimaan materiaalia vain sen 
minkä tarvitsee ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan yli jääneitä 
lankoja. Hietasen ekologinen ajattelu ja kulutuskriittisyys näkyvät 
myös hitaan työtavan valinnassa. “Mutta kyllä mä ajattelen sellasia 
asioita ja ehkä ajattelen, että kun päättää tehdä töitä hitaasti, niin 
viestii vähän semmostakin. Väistämättä ei ehdi kuluttaa ja ei ehdi 
tuottaa n(h)iin hirveen paljon.” (01:03:07, 01:04:13.)

Ympäristöasiat kierrätystä laajemmalla mittakaavalla tulevat 
esiin Ryhäsen Maisema-installaation (2014) teemoissa, jonka taus-
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Heli Ryhänen: Maisema (2014), yksityiskohta.

Heli Ryhänen: Plan B (2011).
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Liisa Hietanen: Hyvää energiaa (2011).

Liisa Hietanen: Varalla (2012).
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talla on maailman merien tila ja Tyynellemerelle muodostunut jätti-
mäinen muovijätelautta (01:03:57). Teos muovikasoineen ja niissä 
kiipeilevine jätettä perkaavine ihmishahmoineen ottaa kantaa myös 
äärimmäiseen köyhyyteen kehitysmaissa (Viljanen 2014). Plan B 
(2011), ihmiskasvoinen suojakuoreton rapu, voidaan nähdä erään-
laisena ihmiskunnan tai ilmastonmuutoksen katastrofikuvana, kun 
suojaksi kelpaavaa asiaa ei ole saatavilla. Ryhänen kertoo teoksesta 
www-sivuillaan: “Erakkoravulla ei ole omaa ulkoista suojakuorta, 
vaan se käyttää kuorena jotakin löytämäänsä. Teoksessa suojaa ei 
ole. Välitila, etsintä, paniikki!” (Ryhänen: Plan B verkkolähde.) 
Hietasen Hyvää energiaa -teos (2011) on ajateltu olevan puheen-
vuoro paremman energian puolesta. Kun jatkojohtoa esittävä teos 
ei toimi jatkojohdon tehtävässä välittää sähköä, taiteilija ajattelee sen 
välittävä hyvää energiaa. Samaan ajatusmaailmaan kuuluvat myös 
lämpöpattereita esittävät Patteri (2011) ja Varalla (2012). “-- kun 
se ei oikeesti kuluta energiaa, niin (se on) parasta energiaa mitä voi 
olla.” (01:00:37, 01:02:24.)

Eläinten asiat tulevat esiin erityisesti Havimäen teoksissa ja 
puheessa, mutta myös Ryhäsen haastattelussa tekonahan valinnan 
taustoissa oikean nahan sijaan. Kuten aiemmin on tullut esiin, ei 
Ryhänen halua käyttää uutta nahkaa ja näin olla teostensa suhteen 
mukana eläinten tappamisessa. Havimäen nahkaisten eläinhah-
mojen taustalla oleva palautuksen idea perustuu nahkatakin muut-
tamiseen takaisin eläimeksi. “Mutta on koko ajan se palautus yläot-
sikko, mikä mua edelleen kiinnostaa, ajattelee mitä se on joskus 
ollut.” (01:17:08.) Havimäki on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, missä 
turkistarhaus ja eläinten oikeudet ovat iso kysymys. Hän kertoo myös 
omasta aktivistitaustastaan eläinten asian suhteen, muttei halua alle-
viivata sitä, vaikka se selittää palautuksen idean kiehtovuutta hänelle. 
Hän kertoo miettivänsä eläinten asiaa edelleen aktiivisesti. Metsäs-
tämisen aihepiiri esiintyy Todisteet-sarjassa (2010–2014), mikä on 
lähtöisin Havimäen tuttavapiirin metsästysharrastukseen liittyvistä 
mietinnöistä ja keskusteluista, sekä eläinten täyttämisen yhteydestä 
juuri trofeisiin. Hän ei tuomitse metsästämistä, vaan aihe kiinnostaa 
häntä ja tuttavapiirin myötä hän on ajatellut asiaa toisenlaisesta 
näkökulmasta. Havimäki kertoo myös käyneensä luonnonturkis-
kurssilla ja eläintentäyttäjän opissa ja miettineensä mitä täyttäminen 
tarkoittaa ja miksi lemmikkiä ei voi ajatella täyttävänsä. Aihe on 
monitahoinen ja siitä syystä keskeinen sanoma Havimäellä onkin 
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Johanna Havimäki: sarjasta Todisteet (2010–2014) Jalamangala.
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Johanna Havimäki: sarjasta Todisteet (2010–2014) Baruun-Urt.
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tiedostaa mitä materiaali on, eikä julistaa sen kieltämistä. (00:58:42, 
01:01:24, 01:15:19.)

Jaan yhteiskuntaan liittyvät aiheet ideologisine ajatuksineen 
valittujen taiteilijoiden teoksissa elämän eri vaiheisiin ja ihmisenä 
olemisen ongelmiin, rooleihin tai tabuihin yhteiskunnassa, uskon-
toon, tasa-arvoisuuteen, kauneusihanteisiin, arkeen, sekä hidasta-
miseen tai kohtuullistamiseen156. Elämän eri vaiheet nousevat esiin 
Hietasen ihmishamoissa ja arki esineteoksissa. Hietasen hahmot 
ovat Veli-teokseen (2014) asti esittäneet vanhempia ihmisiä, kuten 
myös Ryhäsen Slow Motion (2010), jossa keinuun ahtautunut 
vanhus muistuttaa elämän kiertokulusta, miten ihminen palaa 
lapsuuteen vanhana huolenpidon tarpeen ja muistisairauksien 
kautta. Myös Ryhäsen Tasapainoilua (2010) liittyy sijoituspaikkansa 
takia eri elämänvaiheisiin. Virastotalossa Jyväskylässä, joka yhdistää 
työvoimatoimiston, verotoimiston ja oikeusaputoimiston, asioivat 
useimmat paikalliset ihmiset jossain elämänvaiheessa ja virastoje 
välissä tasapainoilu kiinnittää teoksen paitsi kuva-aiheeltaan myös 
ympäristöltään erityyppisiin jaksoihin elämässä.

Teiskan teoksista Harmaan sarjan (2012) teokset liittyvät erityi-
siin elämäntilanteisiin teosten lähtökohdan kautta, sillä hän teki 
ne tilanteessa, jossa taiteilijan elämässä oli tapahtunut isoja asioita. 
Teiska toipui auto-onnettomuudesta ja ihmissuhteen katkeamisesta, 
mutta toisaalta kävi läpi myös juuri menneitä isoja näyttelyitä. Hän 
kertoo teosten olleen surutyötä. Harmaiden sarjaan kuuluu muun 
muassa Akka, joka on Teiskan mummon muotokuva, kuoleman 
porttien vartija Sfinksi ja entistä kumppania esittävä Kultaseni olet 
kuin kermaleivos. (01:34:57, 01:42:22.)

Elämään kuuluvat ihmissuhteet, jotka toistuvat Turakka Purhosen 
useimpien teosten tausta-ajatuksissa (00:47:21, 00:48:46). Kuolema 
on osa elämää ja sen vaiheita. Ryhäsen Toinen taajuus -installaa-
tion (2010) mustat leijailevat hahmot tuovat mieleen spiritismin ja 
kuolleiden henkien kutsumisen. Unenomaisina aaveina ne leijuvat 
jonkinlaisessa vaihtoehtoisessa todellisuudessa, johon katsoja ei 
kuulu. Teiskan Homemade (2015), mustilla lankakerroksilla peitetyn 

156 Kohtuullistamisella viitataan monesti downshiftaamiseen, eli työelämän keventämiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen kiinnittämällä huomio muihin elämän osa-alueisiin. Downshiftaa-
minen on vastaliike materialismille ja stressaavalle suorittamisen elämäntavalle.
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Tuija Teiska: Homemade (2015).

Pauliina Turakka Purhonen: Dance Macabre (2014–2015), yksityiskohta.
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lipaston taustalla on ajatuksia siitä, mitä ihmisestä jää kuoleman 
jälkeen – turhat tavarat – ja miten lämpö ja sielu katoaa kuolleen 
ihmisen kodista (00:53:33). Turakka Purhosen uusista tekstiiliveis-
toksista Nosto (2015) ja Dance Macabre (2014–2015) osallistuvat 
samaan kuoleman tanssin aiheeseen, jonka Turakka Purhonen on 
tulkinnut arkisesta näkökulmasta ilman glamouria hetkien kautta, 
joissa humalalla, seksillä ja tanssilla on roolinsa.

Ryhäsen Tasapainoilua-teos (2010) liittyy myös yhteiskunnal-
lisesti vaikeisiin tilanteisiin tai epäkohtiin, joihin kuuluvat myös 
teokset Olosuhteet (2004) ja Odotus (2006). Olosuhteet-teoksen 
taustalla on ajatus vanhustenhuollon tason heikentymisestä ja 
laitospaikkojen vajauksesta. “Kyllä ja se työ liittyi yksinkertaisesti 
siihen, että mä ajattelin, että se on kuvainnollinen yhteiskunnan 
asetelma, portaat ja ne on alimpana” (01:11:54.) Riippumatta minkä 
olosuhteen katsoja teokselle tulkitsee, välittyy siitä ihmisen ahtaalle 
joutuminen olosuhteiden pakottamana. Odotus taas vie ajatukset 
haavoittuvuuteen, miksei myös raskauteen sekä tieteiskirjallisuuden 
ja -elokuvien maailmaan ja ihmisviljelmiin. Ryhänen avaa teoksen 
kuvaavan syrjään vetäytymistä suojautumiskeinona elämän vastoin-
käymisiin. “Näennäisesti turvassa, mutta vailla kykyä nähdä oma 
haavoittuvaisuutensa. Jokainen on lopulta yksin.” (Ryhänen: Odotus 
verkkolähde.)

Teiska on käsitellyt yhteiskunnallisia tabuja ja perherooleja 
matonkudeveistos-sarjoissaan. “Mä mietin paljon tota perhe-kä-
sitettä. Mitä on perhe ja ylipäätään oma perhe tai millanen perhe 
mulla voisi olla tai mitä perhe mulle tarkoittaa.” Saman katon alla 
(2009) käsittelee perheväkivaltaa, koostuen veistoksista Kaljasieppo, 
Naapurin kyttä, Paniikkihäiriö ja Tallaaja. Naisten ryhmä (2012) on 
perhe, joka koostui erilaisista naisista ja tytöistä, liittyen esimerkiksi 
samaa sukupuolta olevien oikeuteen avioliittoon tai perheeseen. 
Naisten ryhmässä ovat teokset Cosmonauta, Aivopesijä, Alffanaaras, 
Toteemieläin ja Kirsikkahuuli. Ryhmän jäsenet tulkitsen myös 
erilaisten naisen roolien kirjoksi. Lisäksi Teiskalla on sarja nimeltä 
Perhe (2011), joka sisältää teokset Äiti, Isä, Pässinpää, Pikkukulta ja 
Alffanaaras. Perhe muistuttaa ehkä eniten idyllistä perheen käsitystä, 
johon kuuluvat vanhemmat, lapset ja lemmikit. (00:04:31, 00:06:07, 
00:06:47.)

Perheisiin, mutta myös uskonnon aatteeseen liittyy Ryhäsen 
Uskottu yhteys (2007), jossa Madonna-lapsi asetelma muuttuu 
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Madonnan kurkottaessa kohti pois asetelmasta lähtenyttä lasta. Teos 
avaa näkökulman paitsi kristilliseen kuvastoon niin myös siteeseen 
lapsen ja vanhemman välillä. Turakka Purhosen tekstiiliveistoksista 
iso osa on toisintoja kristilliskirkollisista veistoksista ja kuvista ja näin 
ollen myös kommentti uskontoon. Turakka Purhonen itse puhuu 
kristinuskoon viittaamisen olevan kommentin sijaan ennemmin 
kuin kristitillisyyden kieli, johon hän on kasvanut kahden papin 
perheessä. Kuten kieli, vahvasti uskonnollinen ympäristö muovaa 
kertomuksillaan, visuaalisuudellaan ja fyysisillä toimillaan maail-
mankuvaa, riippumatta siitä valitseeko uskontoon kasvatettu samaa 
uskoa. “Se on semmonen, että sitä ei voi amputoida, kun pitäisi 
amputoida samalla koko ruho (ha ha).” (00:59:03, 00:59:29.)

Arki kiinnostuksenkohteena kietoo erilaisia ideologioita liittyen 
tavallisuuden hyväksymiseen arvokkaaksi ja kuvaamisen kohteeksi. 
Hietanen puhuu arjesta ja banaalista ilman negatiivista latausta. 
Hän ajattelee banaaliutta itsestään selviksi koettujen asioiden kautta, 
sillä hän ajattelee, että mitä kulttuurissa pidetään itsestään selvyy-
tenä, kertoo kyseisestä kulttuurista paljon enemmän kuin asiat joita 

Tuija Teiska: sarjasta Saman katon alla (2009) Paniikkihäiriö & sarja Perhe (2011).
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Heli Ryhänen: Tasapainoilua (2010).



149

Heli Ryhänen: Olosuhteet (2004).
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tarkoituksella tuodaan esiin. “Tää tavanomainen ja banaali on musta 
semmosia asioita, mitkä on kiinnostavia sen takia, että se mikä on 
täällä banaalia ei ehkä oo sitä ehkä muualla.” (01:13:42.) Arkisuus 
toistuu myös Ryhäsen ja Turakka Purhosen hahmoissa kauneusihan-
teiden näkökulmasta. Hahmot ovat selvästi ihmisiä, mutta groteskilla 
tavalla toteutettuna. Ryhänen ihmettelee, miksi hänen hahmojensa 
ihmetellään olevan rumia, sillä itse hän näkee hahmonsa ennemmin 
tavallisen tai arkisen näköisinä ihmishahmoina. “Mutta jotenkin 
korostuu tässä elämässä ja nyky-yhteiskunnassa, että kaikki kuvat, 
mitkä ihmisistä on lehdissä tai televisiossa tai missä tahansa, niin 
mieluiten niissä on kauniita ihmisiä.” Rujous on kuitenkin lähem-
pänä todellisuutta ja hahmojen kaunistelu ei ole kiinnostavaa Ryhä-
selle. (01:20 07.)

Arjen piiriin voi myös laskea hidastamisen ideologian. Hietasen 
teos Hyvää aikaa (2011), virkattu rannekello on puheenvuoro kiireet-
tömyyden puolesta. Hän kuvaa sen olevan “hyvänmielenkello”, sillä 
kuten aiemmin mainittu Hyvää energiaa -teoksen (2011) esine, ei 
tämäkään toimi jolloin se välittää stressitöntä aikaa. “Mä ajattelin, 
että niissä on jotain hyvää ja ristiriitaisuutta siihen mitä oikeesti on 
ne esineet.“ (01:00:37.) Hietasen ajatusmaailmassa ylipäätään positii-
visuudella on suuri merkitys, mitä voi pitää myös yhtenä ideologiana 
tai ainakin elämänasenteena. Puhuessaan virkatun pinnan välittävän 
lämpöä ja sympaattisuutta, näkyvät samat kuvaukset myös teosten 
aiheissa ja taustalla, sillä huumorikin teoksissa on lämminhenkistä. 
“Just se vinksahdus on, jos se katkaisee jotakin, saa aikaan vaikka 
humoristisen elämyksen, se on jo syy tehdä sitä, se kokemus itses-
sään.” (01:19:04.) Hidastaminen hitaan tekemisen kautta tuli esiin 
myös aiemmin Teiskan ja Turakka Purhosen näkemyksissä. Pakol-
lisena hidasteena tai kaivattuna flow-kokemuksena hidastaminen 
nähtiin joka tapauksessa tekstiiliveistosten tekemisessä positiivisena 
puolena. Toisaalta hitaaseen käsillä tekemiseen liittyvä työläyden 
tai työteliäisyyden arvostus suomalaisessa ja länsimaisessa kulttuu-
rissa toimii työläyden näkökulmasta juuri kohtuullistamista vastaan. 
Myös Havimäki ottaa kantaa hidastamiseen teoksellaan Työvoitto 
(2014). “Siitä voi ajatella ihmisen itsetuhoa tai itselle hallan aiheutta-
mista. Siinä oli nimi, josta mä olin onnellinen, Työvoitto, semmonen 
hassu raatamisen uskonto suorastaan, että lopussa kiitos seisoo. Sitä, 
että onko se sen arvoista sellainen ajattelu.” (01:44:20.)

Tasa-arvoisuuden ideologia käy ilmi monella tasolla tekstiili-
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veistoksista. Mietteet tasa-arvoisen tai oikeudenmukaisen kohtelun 
puolesta tulevat esiin Ryhäsen töissä taiteilijan kiinnittäessä teok-
sillaan huomiota isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin esimer-
kiksi teoksilla Olosuhteet (2004), jossa ihmisyksilö on pakotettu 
vaikeaan tilanteeseen tai Odotus (2006), joka on puheenvuoro muun 
muassa syrjäytymisestä. Tasa-arvoon liittyvät myös sukupuoliroolit 
ja sukupuolisensitiivisyys, teemoja joita on luettavissa niin Teiskan 
kuin Turakka Purhosen teoksista ja Ryhäsen haastattelusta. Teiskan 
veistosten hahmot edustavat kolmatta sukupuolta, ne ovat suku-
puolettomia tai niiden sukupuoli on molempia, sillä niissä saattaa 
olla useitakin sukupuolitunnisteita (01:02:52). Turakka Purhonen 
leikittelee sukupuolirooleilla muun muassa teoksessa Pyhä Yrjö 
saappaissaan (2008–2011), jossa Pyhää Yrjöä esittää naishahmo ja 
pelastettava prinsessa on mies. Myös sukupuoli sekoittuu Turakka 
Purhosen hahmoissa esimerkiksi Tuskien mies II (2007) on Jeesus-
hahmo, jolla on miehen pää ja naisen vartalo ja Päänavaus-teoksessa 
(2008–2011) naishahmon auki leikatussa päässä seisoo Tuskien 
miestä vastaava pieni Jeesushahmo. Turakka Purhonen avaa Tuskien 
miehen taustalla ollutta ajattelua, miten ihastuessa lakkaa näke-
mästä itsensä ja sekoittuu voimakkaasti toiseen, muuttuen yhdeksi. 
Samassa yhteydessä hän myöntää ainoaksi ohjelmalliseksi teemak-
seen tekemisessään ahtaiden sukupuoliroolien murentamisen, että 
saisi olla kumpi vaan tai mikä vaan. “Eihän niihin mahdu, vaikka 
kuinka yrittäisi (ha ha). Ei kumpaankaan puoleen mahdu, pitäisi aika 
raa’alla kädellä karsia. Tietenkin ne roolit näkee ikään kuin ulkoa-
päin ja ajattelee tää vellova sisus pitäisi nyt mahduttaa muottiin. Ja 
mä luulen, että tilanne on aika sama varmaan kaikilla.” (00:20:47.) 
Ryhänen taas kertoo pyrkivänsä tekemään ihmisiä eikä sukupuolia, 
vaikka hahmoilla sukupuoliset tunnusmerkit saattaa olla esillä. ”-- 
mä ajattelen, että ne on mahdollisuuksien mukaan vähän sukupuo-
lettomia tai yleisihmisiä ei sukupuolettomiakaan, mutta enemmän 
vaan ihmisiä tilanteissa ja tapahtumissa.” (01:10:34.)

Tasa-arvokysymys koskettaa vähemmistöjen asiaa, muutenkin 
kuin sukupuolen tai seksuaalisuuden näkökulmasta. Teiska kuvaa 
kyseenalaistavansa oman identiteettinsä ja sitä kautta hänen taitee-
seensa tulee usein vähemmistönäkökulma jotain kautta. Hän kertoo 
pyrkivänsä tuomaan esiin erilaisuuksia, kuten erilaisia perheitä, pari-
suhteita tai kehoja. Teiska korostaa, että asiat eivät ole yksinkertaisia 
tai toimi aina heteronormin mukaan. Normikriittisyyden käsite157 ja 
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Pauliina Turakka Purhonen: Päänavaus (2008–2011), yksityiskohta.
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normikriittinen taide tuli esiin Teiskan haastattelussa, mutta sopii 
myös ainakin Turakka Purhosen ja Ryhäsen taiteeseen. Teiska avaa 
normikriittisyyttä omassa taiteessaan, ettei se ole tietoinen valinta 
siinä mielessä, että hän olisi päättänyt liittää normikriittisyyden 
osaksi teostensa teemoja. Ennemmin vähemmistöryhmien asiat 
tulevat mukaan taiteilijan teoksiin sitä kautta, että hän itse kertoo 
kuuluvansa vähemmistöön. Esimerkiksi auto-onnettomuudesta 
toipumisen aikana tehdyt teokset Teiska näkee normikriittisinä ja 
kertovan vammaisena olemisesta, särkyneestä vartalostaan. Hän 
kokee tekevänsä taidetta omasta elämästään ja ympäristöstään, joka 
on ehkä poikkeava, minkä takia myös hänen tekemänsä taide näyt-
täytyy normikriittisenä. (01:01:17, 01:02:52, 01:39:49.)

157 Normikriittisyydellä tarkoitetaan kriittistä suhtautumista käsityksiin normaalista. Se pyrkii 
purkamaan stereotypioita ja ennakkoluuloja, ehkäisemään vähemmistöryhmien syrjimistä sekä 
kunnioittamaan ihmisten itsemäärittelyoikeutta. Vähemmistöt voivat perustua esimerkiksi suku-
puolen moninaisuuteen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, maahanmuuttajuuteen, yhteiskunta-
luokkaan tai toimintakyvyn rajoituksiin. (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta 
ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, 2013, 57–60.)

Heli Ryhänen: Odotus (2006), yksityiskohta.
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4. 3  P O L I I T T I S U U D E N  VA R I A AT I OT 
T E K S T I I L I V E I S TO K S I S S A
Varton mukaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun taiteen 
laitoksella tutkitaan paljon taidetta maailmasta käsin, jossa taiteella 
on merkityksensä. Taide on yhteistä, se koetaan yhteisessä maail-
massa ja kokemuksessa ovat mukana myös monet muut yhdessä 
koetut asiat. Taide rakentuu omien osiensa sijaan kaikista, mistä 
tahansa osista. (Varto 2011a, 32.) Siis myös poliittisista osista, kun 
minä tutkijan positiosta158 katson tekstiiliveistoksia oman kokemus-
piirini kautta. Silti minua vaivaa oman politiikkakäsitykseni ristiriita 
erityisesti Hietasen ja Turakka Purhosen politiikkakäsityksiin159. 
Onko sopivaa puhua heidän taiteestaan poliittisena, vaikka he itse 
puheessaan vierastavat termiä. Varton mukaan suomalaiset katsovat 
nykytaidetta taiteena ja tulkitsevat sen poliittiset viittaukset taiteelle 
alistettuina. Nykytaide on harvoin liittynyt poliittisiin tai ideologisiin 
taisteluihin ja taide on pysynyt taiteena, mutta silti sen kannanotot 
on ymmärretty. (Varto 2011b, 78.) Ehkä juuri poliittinen miellettynä 
taisteluksi on se mikä saa taiteilijat kokemaan poliittisen etäiseksi ja 
käyttämään sanaa varovaisesti taiteensa yhteydessä.

Koska taide syntyy aina historiallisesta ajasta ja paikasta, 
kommentoi se myös niitä aina tavalla tai toisella. Taide, taiteen 
harjoittaminen ja siitä puhuminen näin ollen kertoo jotain keskeistä 
kaikista ja kaikesta siinä kontekstissa, jossa taide on saanut alkunsa ja 
jossa se esitetään. Taide voi paljastaa kulttuurin rakenteissa piilossa 
olevia kipukohtia tai väkivaltaisiakin rakenteita ja taiteen avulla voi 
löytää uusia näkökulmia paremman yhteiskunnan puolesta. “Taide 
on eräänlainen yhteiskunnan peili.” (Mononen 2013a, 6.) Taiteen 

158 Tässä tutkielmassa edustan tutkijaa, vaikka kyse opinnäytteessä on tutkimisen harjoittelemi-
sesta.
159 Mietin minkälainen politiikkakäsitys heillä on verrattuna omaan politiikkakäsitykseeni, mutta 
vaikuttaisi kummalliselta tehdä johtopäätöksiä haastatteluiden perusteella aiheesta, sillä politiik-
kakäsitys ei varsinaisesti kuulunut teemoihini. Jälkeenpäin ajatellen tuntuu ilmeiseltä, että aiheesta 
olisi ollut kiinnostava käydä keskustelua, koska etsin vastauksia myös kysymykseen tekstiiliveis-
tosten poliittisuudesta. Kuitenkin olemassa olevasta aineistosta uskallan ainoastaan vetää sen johto-
päätöksen, että Hietasen ja Turakka Purhosen politiikkakäsitykset eroavat omastani.
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ollessa sidoksissa yhteiskuntaan, kommentoi se yhteiskuntaa riippu-
matta tiedostaako taiteilija olevansa yhteiskunnallinen ja poliittinen 
toimija laittaessaan teoksiaan näytteille.

Teiska puoltaa Monosen näkemystä “Taide on aina poliittista ja 
vaikuttavaa jopa se taide, mitä sanottais, että ei ole. Kun se tulee ihmi-
sestä itsestä ja ihmisen mielestä, jolloin siinä on aina taustalla joku 
ajatus, silloin se on aina poliittinen, se on mielipide, kannanotto.” 
(00:53:33.) Myös Turtiainen (2006) lausuu nykytaiteesta, että hakeu-
tuessaan kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen on nykytaiteen 
yhteiskuntasuhde terve. Taideteoksia on Varton mielestä kiinnosta-
vinta tutkia maailmassa kaikille annettuna, eikä irrallisena jonkun, 
esimerkiksi taiteilijan, tarkoittamana merkityksenä. “-- teos tai teko 
on pantu maailmaan nähtävänä, kuultavana, haisevana, tuntuvana 
ja jopa maistuvana, jotta sen huomaisi, ja jotta kukaan ei voisi omia 
sitä oman päänsä sisään.” (Varto 2011a, 29.) Tekstiiliveistosten poliit-
tisuutta ei Varton ajatuksen siivittämänä ole kiinnostavaa tutkia vain 
taiteilijoiden lähtökohdista, vaan ennemmin maailmaan laitettuna 
tekona. Tällä perustelen oman tulkintani kokoamani taiteilijajoukon 
teosten poliittisuudesta, vaikka kaikki valitsemani taiteilijat eivät itse 
välttämättä nimittäisikään teoksiaan poliittisiksi.

Chantal Mouffe ei näe taiteen ja politiikan suhteen kahta eril-
leen asettuvaa kenttää, jossa taide on toisaalla ja politiikka toisaalla. 
Politiikassa on esteettinen ulottuvuutensa ja taiteessa poliittinen. 
Vallitsevan hegemonian teorian näkökulmasta taiteellinen toiminta 
on osallisena olemassa olevan järjestyksen ylläpitämisessä tai sen 
haastamisessa ja siksi sillä on poliittinen ulottuvuutensa. Poliittinen 
liittyy sosiaalisen symboliseen suhteeseen ja siinä piilee politiikan 
esteettinen ulottuvuus. Tällä perusteella hän ei myöskään näe syytä 
erotella poliittista ja ei-poliittista taidetta. Mouffen erimielisyydet 
hyväksyvän näkökulman160 mukaan konsensuksen puutetta lietsova 
kriittinen taide tekee näkyväksi sen mitä vallitseva konsensus pyrkii 
piilottamaan ja hävittämään. Kriittinen taide koostuu erilaisista 
taiteellisista käytännöistä pyrkien antamaan äänen olemassa olevan 

160 Mouffen erimielisyydet hyväksyvä näkökulma liittyy politiikassa me/he- suhteen vihamielisen 
vastakkainasettelun aisoissa pitämiseen demokratian näkökulmasta. Erimielisyydet hyväksyvässä 
näkökulmassa vastustajat jakavat yhteisen symbolisen tilan ja tunnustavat jossain määrin vasta-
puolen vaatimusten oikeutuksen. EU:n luominen on hyvä esimerkki tästä. (Mouffe 2012.)
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hegemonian viitekehyksessä hiljennetyille. Erimielisyydet hyväksy-
vässä näkökulmassa on tarttumapinta uusiin taiteellis-aktivistisiin 
toimintatapoihin, jotka monimuotoisuudellaan tähtäävät haasta-
maan vallitsevaa konsensusta. Taiteen rooli kamppailussa hege-
moniasta on aina ollut horjuttaa hallitsevaa hegemoniaa osallistu-
malla uusien subjektien rakentamiseen. Kun päästään yli illuusiosta, 
jossa modernismin mukana päättyi myös taiteen poliittinen rooli, 
voidaan huomata miten kriittiset taiteelliset toimintatavat edustavat 
tärkeää näkökulmaa demokraattisessa politiikassa. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita, että taiteilijat voisivat yksinään toteuttaa tarvittavat 
muutokset uuden hegemonian vakiinnuttamiseksi. Onnistuakseen 
kamppailu positioista tarvitsee myös perinteisten poliittisten toimi-
joiden, kuten puolueiden väliintulon. (Mouffe 2007, 4–5.) Näin ollen 
taiteella on myös todellista potentiaalia poliittiseen vaikuttamiseen.

Kun pohditaan taidetta poliittisena toimintana, tulee teoksen 
nimeäminen tärkeäksi osaksi toimijuutta. Teosten nimet ovat 
keskiössä, koska fyysisen tekstiiliveistoksen tai niistä koostuvan 
installaation lisäksi teoksen nimi suuntaa katsojan tulkintaa ja ohjaa 
sitä taiteilijan valitsemaan suuntaan. Kaikki viisi tekstiiliveistäjää 
nimeää teoksensa ja Havimäki ilmaisee kantansa nimettömäksi jättä-
miseen “mun mielestä untitled on ihan kielletty”. Nimeäminen on 
hänelle oleellista, koska taide on hänelle viestintäväline, tapa tuoda 
esiin jokin asia, ennemmin kuin vain omaksi ilokseen tekeminen. 
Kertoessaan tavoitteistaan Havimäki sanoo ilahtuvansa jos katsoja 
näkee teoksessa palautuksen näkökulman ja materiaalin historian, 
jota hän on ajatellut. Mutta hänestä vielä hienompaa olisi jos katsoja 
näkisi myös jotain, mitä hän taiteilijana ei itse ole huomannut, että 
teoksen kautta voisi keskustella puolin ja toisin. (01:17:54, 01:20:03, 
01:20:47). Kuten tutkielmassa aiemmin on tuotu esiin, myös Ryhänen 
toivoo teostensa viestin menevän perille. Teosnimet hänen veistok-
sissaan avaavat mahdollisuuksia samankaltaisille tulkinnoille kuin 
Ryhänen on itse teoksistaan ajatellut. Ilman nimiä teokset jäisivät 
irrallisiksi ihmiskuvauksiksi, joiden tulkinta saattaisi jäädä ontoksi.

Hietanen kuvaa nimeämisen prosessia aluksi haastavaksi. Päädyt-
tyään linjaan, jossa ihmishahmot on nimetty ihmisten nimillä ja 
esineteokset joko teeman kautta tai kuvaamaan sitä mitä ne esittävät, 
nimeäminen helpottui. Ihmisten nimet Hietasen mukaan tuovat 
hahmoihin materiaalin ja tekniikan lisäksi inhimillistä lämpöä. 
Esineteoksien nimeämistä hän kuvaa teeman antamiseksi nimen 
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kautta, kuten ekologia tai ajankäyttö teoksissa Hyvää energiaa (2011) 
tai Hyvää aikaa (2011). Teemallisilla nimillä Hietanen kertoo hake-
neensa teoksiin enemmän käsitteellisyyttä. (01:12:00.) Teiska kertoo 
nimeämisprosessinsa olevan eräänlainen tutustuminen juuri valmis-
tuneeseen veistokseen. Teiskalla on heikko näkö, mutta hän ei halua 
pitää työskennellessään silmälaseja, koska kokee pystyvänsä keskit-
tymään paremmin kokonaisuuteen ilman lasejaan. Laittaessaan 
silmälasit päähänsä kun teos on valmis, myös hän näkee sen ikään 
kuin uutena ja erilaisena kuin mitä se oli työprosessin aikana. Teiska 
kertoo hakevansa kosketuspintaa valmiiseen työhön ja viettävänsä 
aikaa sen kanssa, kunnes jossain vaiheessa nimi tulee ahaa-elämyk-
senomaisesti. (01:28:49, 01:31:39.)

Turakka Purhosen teosten nimet taas ovat monesti lainattuja ja 
mahdollisesti muokattuja lähtökohtana olleesta taidehistoriallisesta 
aiheesta, kuten dance macabre ja toisinnot keskiaikaisista kirkkoveis-
toksista. Tällaisia ovat esimerkiksi Tuskien mies- aihe, josta hän teki 
kaksi versiota I (2006) ja II (2007) tai Pyhä Yrjö, josta myös on kaksi 
versiota Pyhä Yrjö ja lohikäärme (2007) ja Pyhä Yrjö saappaissaan 
(2008–2011), tietysti myös teos nimeltään Dance Macabre (2014–
15). Uusissa teoksissa toistuu rinnalla samantyyppinen nimeäminen 
kuin Hietasella. Esimerkiksi Nosto-teoksessa (2015) on kaksi huma-
laista hahmoa, joista mies nostaa naisen ilmaan päänsä yläpuolelle.

Sellaisinaan tekstiiliveistosten nimet eivät ole erityisen poliit-
tisia, lukuun ottamatta Teiskan perheryhmiä, kun teossarjan nimen 
yhteydessä on myös yksittäisten teosten nimet. Esimerkiksi Saman 
katon alla (2009) koostuu Kaljasieposta, Naapurin kytästä, Paniikki-
häiriöstä ja Tallaajasta. Vaikka ei näkisi teoksia, voi pelkkien nimien 
perusteella arvailla installaation tunnelmaa ja ymmärtää teeman, 
jota se käsittelee. Sama ajatus toistuu Naisten ryhmässä (2012), 
johon kuuluvat Cosmonauta, Aivopesijä, Alffanaaras, Toteemieläin 
ja Kirsikkahuuli. Nimi yhdistettynä teoksen visuaaliseen maailmaan, 
tuo mukanaan poliittisuuden Havimäen, Hietasen ja Ryhäsen teok-
siin. Esimerkiksi Havimäen Palautus (2009), Todisteet (2010–2014) 
ja Säilö (2013), Hietasen Hyvää aikaa (2011), Hyvää energiaa (2011) 
ja Varalla (2012), sekä Ryhäsen Olosuhteet (2004), Uskottu yhteys 
(2007) ja Maisema (2014) niminä kertovat teoksesta sanomaa, jota 
ilman nimeä ei välttämättä tunnistaisi. Turakka Purhosen toisinnot 
myös teosnimissä haastavat teoksen kanssa aiheen uudenlaiseen 
tulkintaan.
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Pauliina Turakka Purhonen: Nosto (2015), yksityiskohta.
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Heli Ryhänen: Usottu yhteys (2007).
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Esittävyys ja eräänlainen visuaalinen tuttuus tai tunnistaminen 
tekstiiliin yhdistettynä tekee tekstiiliveistoksista helposti lähes-
tyttäviä ja ehkä jopa popularisoivia, kuten Turakka Purhonen otti 
esiin pohtiessaan mikä hänen teostensa yleisö on. “Jos ajattelee näitä 
nukkeja, äh en mä tee taidemaailmalle, mä teen jollekin mummoille 
tätä (ha ha) tai lapsille. Sitä on hävyttömän popularisoiva, haluis 
vaan, että se joku asia, mikä askarruttaa tai nyppii tai vituttaa, että 
se aukeis.” (00:41:37.) Vastaava tavoite on tuttu myös Ryhäselle. 
Hän puhuu suoraviivaisesta symboliikasta osana lähestyttävyyttä 
ja ymmärrettävyyttä. “Kyllä mua jonkinlainen kieroilu kiinnostaa 
tekemisessä, että siellä on jotain muitakin tasoja, kuin mitä sä ensi 
näkemältä näet, mutta toivoisin, että teoksen äärelle olisi helppo 
mennä ja ehkä jäädä mahdollisesti miettimään, että onko siinä jotain 
muuta.“ (01:06:46, 01:08:35.) Havimäki puhuu myös tavoitteestaan 
sekä pysäyttää, että viivyttää katsojaa, jarruttaa kulkua (00:49:33). 
Tavoitteet teosten suhteen kietoutuvat taiteilijoiden taidesuhteeseen. 
Popularisointi eli yleistajuistaminen liittyy vahvasti helposti lähes-
tyttävyyteen, etenkin jos teoksen katsojaksi ajatellaan taidemaal-
likkoa. Siinä mielessä popularisointi on askel pois elitismistä161 kohti 
demokraattisempaa taidekäsitystä, taide kuuluu kaikille162.

Huumori on keskeisessä roolissa osana helposti lähestyttävyyttä, 
mutta myös tutkielmaan valittujen taiteilijoiden tuotannossa. Havi-
mäen palautuseläimet ovat paitsi söpöjä myös hassuja. Hietasen 
teoksissa lämmin huumori tulee esiin nopean tunnistamisen ja oival-

161 Keskustelu, jossa jaetaan taide elitistiseen ja ei-elitistiseen kaipaa Monosen (2014b) mielestä 
elitismin käsitteen päivittämistä. Perinteisesti elitismi on erottautumista tavallisesta massasta etuoi-
keuksilla, kuten oikeus tietoon tai rajattuihin tiloihin, joihin pääsy voidaan evätä tiedon jakamista 
vaikeuttavalla kielenkäytöllä tai tilojen hinnalla. Yleisön harjoittama elitismi on muun muassa 
tiedosta kieltäytymistä, rahalla itselleen paikan ostamista elitistiseen tilaan tai oman etuoikeutetun 
aseman osoittamista sijoittamalla kalliiseen taiteeseen. Taide ei ole elitististä vain sillä perusteella, 
että se on jonkun mielestä vaikeaa, vaan vasta kun siihen tutustuminen rajataan tietyn ryhmän 
etuoikeudeksi. Taiteen leimaaminen vaikeaksi tiedosta kieltäytymisen oheella tekee yksilöstä 
elitistin, joka ottaa oikeuden tuomita ilman asiantuntijuutta. Vaikean taiteen ajatukseen liittyy 
oletus yhtenäisestä yleisöstä, jonka tulee ymmärtää taidetta. Yleisö ei kuitenkaa ole yhtenäinen, 
mutta sen vastuulla on avoimuus ja pyrkimys ymmärtää. (Mononen 2014b 85, 89–90, 92, 98.) 
Saavutettavissa oleva taide ei voi olla elitististä ja popularisointi edesauttaa taiteen saavutettavuutta 
erilaisille yleisöille, kuten taidemaallikoille, ei niin harrastuneelle katsojalle.
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luksen yhteistyössä ja ajan vinksahtamisessa. Ryhäsellä on vakavia 
aiheita kuitenkin kevennettynä humoristisilla yksityiskohdilla, 
kuten teoksessa Slow Motion (2010), jossa leikitellään lapsuuden 
ja vanhuuden sekoittumisella. Haastateltujen taiteilijoiden joukosta 
Teiskan teokset ekspressiivisellä visuaalisuudellaan ja hyvinkin 
rankoilla aiheilla erottuvat ehkä vaikeampina lähestyä verrattuna 
melko realistisiin Hietasen, Ryhäsen ja Turakka Purhosen ihmis-
hahmoihin ja Havimäen fantasiaeläimiin. Toisaalta ne koskettavat 
mustan huumorinsa kautta. Lisäksi Turakka Purhosen hahmojen 
arkisen realistisuuden kietoutuessa ilmaisullisiin yksityiskohtiin 
huumori tulee lähelle katsojaa. Huumoriin ja popularismiin liittyy 
myös Kaija Papun163 virkattu poliisiauto, joka sai suuren huomion 
suomalaisessa mediassa164.

Pohdin kuuluuko poliittisuus osallistuvien taiteilijoiden elämis-
maailmaan165. Ryhänen antaa ajattelun aihetta politiikka-sanan 
käsittämisestä. Hän ei kiellä poliittisuutta teoksissaan, muttei koros-
takaan sitä erityisesti, sillä poliittisuus osin näyttäytyy institutionaa-
lisen käsityksen kautta. Hän sanoo, ettei ole siinä mielessä poliittinen 
ihminen, että seuraisi aktiivisesti politiikkaa tai omaisi voimakkaita 

162 Taide kuuluu kaikille -lause on alkujaan 1960-luvulta, jolloin sillä korostettiin taiteen demo-
kraattisuutta eli taiteen tulisi olla kaikille mahdollista koulutuksen ja saavutettavuuden näkö-
kulmasta. 2000-luvulla Monosen mielestä lauseen merkitys on muuttunut. Taiteen kuuluminen 
kaikille ajatellaan yleisön oikeutena vaatia verorahoilleen vastinetta ja vaikuttaa taiteeseen. Ongel-
malliseksi tilanne muuttuu kun yleisö, joka ei ole kiinnostunut jostain taiteen lajista kokee silti 
oikeutuksen pyrkiä vaikuttamaan siihen. (Mononen 2014b 88, 94.) Lausahduksella itse tarkoitin 
ennemmin mahdollisuutta saavuttaa.
163 Kaija Papu ei valikoitunut tutkielmaani tekstiiliveistäjien joukkoon, koska hän valitsee tekniikan 
teoksen mukaan, eikä ole pysynyt johdonmukaisesti tekstiilissä. Lisäksi poliisiauto on päällystetty 
verrattuna Hietasen teoksiin, jolla muoto tulee virkkauksesta, eikä tasossa olevista paloista.
164 Pehmeästä Scoda Octaviasta uutisoi muun muassa Yle, Mtv, Helsingin Sanomat, Uusimaa ja 
Voice (Rea Haverinen 2012; Mtv 2012; Maria Peura 2012; Anu Uimonen 2012; Maria Vesanummi 
2012).
165 Elämismaailma on keskeinen käsite taidekasvatuksessa. Varton mukaan elämismaailma pitää 
sisällään kaikki päivittäiset ilmiöt ja maailmat, joista henkilö on osallinen. Ilmiöt tulevat todellisiksi 
ja osaksi elämismaailmaa, joko toimiessa niissä tai niitä ajatellessa. Kaikki (taiteellinen) tekeminen 
kietoutuu merkityksiin, joita tekijällä jo on, eikä kyseisiä merkityksiä voi poistaa. (Varto 2001, 
151–152.)
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mielipiteitä miten yhteiskunnan asiat pitäisi hoitaa, vaikka seuraakin 
uutisointia. “Tai jotenkin sen kokee, että jos sanoisi olevansa poliit-
tinen taiteilija, niin sitten täytyisi olla liput liehuen jossain eturin-
tamassa, että poliittinen ei pystyisi olemaan millään muulla tasolla, 
kuin hyvin näkyvässä roolissa.” (01:26:39, 01:28:00.) Ehkä myös 
muut tekstiiliveistäjät käyttävät maltillisesti, jos ollenkaan kuvausta 
poliittinen taide, koska poliittinen koetaan liian isoksi sanaksi, jos se 
ei ole taiteen ja kaiken muunkin tekemisen keskiössä. Aktivistitaide 
ei silti ole ainoa keino olla poliittinen.

Kyse on eräänlaisesta piilopoliittisuudesta, jossa niin sanottujen 
selkeiden viestien, kuten Hietanen asian ilmaisee, olemassaolo 
kielletään (00:42:20). Samalla kielletään ainakin suora poliittinen 
yhteys omaan taiteeseen. Toisaalta Hietanen jatkaa myöhemmin 
viestien ja sanomien teemasta kysyessäni pyrkiikö hän kiinnittä-
mään huomiota teoksillaan johonkin asiaan yhteiskunnallisesti. 
“En ehkä ihan hirveen tietoisesti, mutta se tulee sitten mun omasta 
ajattelutavasta tai millanen mä olen, että millasia hahmoja (olen 
valinnut).” Hän ottaa esimerkiksi Sirpa-teoksen (2012), taidenäyt-
telyä tai -näyttelyssä valokuvaavan vanhemman naishahmon, josta 
hänelle kommentoitiin, että Hietanen kuvasi melko suuren, mutta 
taiteilijoille näkymättömän ryhmän, joka käy katsomassa näyttelyitä 
ja on kiinnostunut taiteesta. Hietanen kertoo kuvauksen tuntuneen 
osuvalta, vaikka hän ei sitä ollut tietoisesti ajatellut. Hän itse oli 
ajatellut ennemmin asiaa taiteen taltioimisen kautta ja että teos tekee 
eleen kohti katsojaa valokuvaamisen kautta. (01:23:47.) Turakka 
Purhonen kiistää olevansa ideologi ja kokee, ettei taiteen tarvitse 
seurata hänen ajatustaan tai alistua hänen visioon. Ennemmin 
hänestä teosta tehdessä ajatus siitä mitä haluaa, dekonstruoituu. Silti 
Kiasman Ars Fennica -ehdokkaita esittelevästä näyttelystä Turakka 
Purhonen kertoo paitsi olleensa tyytyväinen kokonaisuuteen, niin 
myös sanoneensa “jotain isosti ja yhtään noloilematta”. Hän ei avaa 
mitä hänen kokonaisuutensa sanoi. (01:03:31, 01:06:13.) Kuitenkin 
siis teosten kautta välittyy jonkinlainen viesti.

Haastateltujen taiteilijoiden tekstiiliveistoksilla on useita sanomia, 
joista osa on jo tullut esiin tutkielmassa muissa yhteyksissä. Tietoi-
sesta sanomallisuudesta Ryhänen kertoo Maisema-installaationsa 
(2014) olleen selkeämmin kannanotto, kuin aikaisemmat teoksensa, 
jotka ovat olleet yksittäisen ihmisen elämästä kertovia ajatuksia tai 
tunnetiloja. “Mutta tietysti voi nekin nähdä monella tavalla, minkä-
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Liisa Hietanen: Sirpa (2012) & Tapio (2011).

Johanna Havimäki: Työvoitto (2014).
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laisesta tunnetilasta nyt onkin kysymys, että liittyykö se johonkin 
yhteiskunnallisen tilanteeseen.”(00:08:51.) Ehkä seuraavien Ryhäsen 
teosten joukossa on tekstiiliveistos, joka liittyy mielenterveysongel-
miin ja nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuun Suomessa, sillä 
hän kertoo usein kiinnittävänsä huomionsa Helsingin Sanomissa 
aihetta käsitteleviin juttuihin ja tilastoihin. Pahoinvointi on Ryhä-
sestä pinnalla oleva asia, mihin törmää kirjoitusten lisäksi puheissa 
ystäväpiirin tai opiskelijoiden kanssa opetustyössä, mutta asian 
ratkaiseminen yhteiskunnallisella tasolla on hyvin vaikeaa. Hän 
summaa ihmisten hyvinvointiin liittyvien asioiden olevan kiinnos-
tavia ja päivänpoliittisuuden voivan näkyä yksilön kautta. (01:23:47, 
01:24:28, 01:25:15.) Teiska haluaa kertoa tarinoita teostensa kautta. 
Aiheet voivat olla rankkoja ja hän kuvaa niitä mustan huumorin 
kautta, myös se voi olla poliittinen kannanotto. Teiska jatkaa, että 
hän pyrkii hyvään mieleen ja iloon toivoen, että ihmisillä menisi 
paremmin. Hän sanoo taiteen oleva yksi keino tehdä ongelmakohdat 
näkyviksi. (01:01:17, 01:27:03.) Sanonta henkilökohtainen on poliit-
tista kuvaa näin ollen tekstiiliveistoksista ainakin Ryhäsen ja Teiskan 
teoksia.

Tutkielmaa tehdessä on vähitellen käynyt ilmi mihin tekstiili-
veistoksen poliittisuus todella liittyy. Alussa mielessäni oli vaihto-
ehtoina materiaali ja tekniikka, teosten sisällöt, sekä tekstiiliveis-
tosten sukupuoli tekijän ja tekniikan sukupuolen kautta tasa-arvon 
näkökulmasta. Lähtökohtia avatessani kerroin Havimäen valinneen 
materiaalinsa sen sanoman takia eläinten asia -kytköksineen. Myös 
kierrätysmateriaalin käytön voi ajatella poliittiseksi valinnaksi. 
Tässä mielessä niin materiaalin kuin tekemisen lähtökohtana olleet 
valinnat ovat poliittisia. Lisäksi tekstiiliveistosten sukupuolittunei-
suutta käsitellessäni toin esiin näkökulman yksityisen ja naisten 
alueelle liitetystä tekstiilistä nykytaiteenkontekstissa haastavan suku-
puolikäsitykset ja maskuliinisen vallan taiteessa ja yhteiskunnassa. 
Tekniikan poliittisuus näkyy erityisesti Hietasen tekemisessä ja 
ajatuksissa tekniikan hitaudesta. Vinksahdus ajassa ja tahdin hidas-
tamisen teema on hyvinkin poliittinen, etenkin tässä maailmantilan-
teessa, jossa massatuotanto on valloillaan ja ihmisiltä odotetaan aina 
vain enemmän panostamista työhön. Myös Havimäki kommentoi 
uurastamisen ihannointia teoksellaan Työvoitto (2014), mistä pääs-
tään teosten sisältöjen poliittisuuteen.

Tekstiiliveistokset viestivät katsojalleen useita aiemmin esiin 
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tuotuja sanomia muun muassa ympäristön ja ihmiskunnan tilan-
teesta tai normeista. Tekstiiliveistosten poliittisuus on myös suku-
puoleen liittyvää siitä syystä, että haastateltujen taiteilijoiden lisäksi 
valtaosa muistakin tekstiiliveistoksia tehneistä taiteilijoista on naisia. 
Niin pitkään kun sukupuolien tasa-arvo ylipäätään ei toteudu 
kaikessa laajuudessaan ja monitahoisuudessaan yhteiskunnassa, on 
naistaiteilijuus myös poliittinen kysymys. Lisäksi viiden taiteilijan 
tekstiiliveistokset vaikuttavat olevan toisaalta popularisoivia, mutta 
toisaalta epäkaupallisia. Mielenkiintoinen yhtälö, mutta siinä on 
myös poliittinen perspektiivi. Taidepoliittisesta näkökulmasta teks-
tiiliveistosten uranuurtajuus on poliittista monien muiden uusien 
nykytaiteen ilmiöiden rinnalla. Erityistä tekstiiliveistoksissa nimen-
omaan kuvataiteilijoiden tekemänä on rajojen rikkominen taiteen 
sisäpuolelta kohti tekstiilitaidetta ja käsityötä. Nykytaiteesta ja sen 
rajattomista ilmaisumuodoista puhuessaan Varto tiivistää “taide on 
poliittista siinä mielessä, että se on yhteisten asioiden hoitamista” 
(2011b, 79).
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Heli Ryhänen, Slow Motion (2010).
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Tekstiiliveistosten poliittisuus on läsnä monella tasolla. Se liittyy 
muun muassa teosten sisältöihin, tekniikkaan, taiteilijoiden ja mate-
riaalin sukupuoleen, mutta myös tekemisen lähtökohtiin taustalla 
vaikuttavien ideologioiden kautta. Maisterin opinnäytteen tekemisen 
alussa määrittelin itselleni tutkimuskysymykset, joihin löytämiäni 
vastauksia tiivistän ja kokoan yhteen. Pohdin myös tutkimuskysy-
mysteni relevanttiutta, kuinka hyvin osasin kohdentaa kysymykseni 
ja minkälaisia kysymyksiä nyt esittäisin.

Alussa avasin käyttämääni käsitettä tekstiiliveistos ja määrittelin 
mikä tekstiiliveistos on, jotta ensimmäinen tutkimuskysymykseni  
– Miten tekstiiliveistokset sijoittuvat suomalaiselle nykytaideken-
tälle?  – on edes mahdollista esittää. Alaluku 3.2 Tekstiiliveistokset 
suomalaisella nykytaidekentällä on omistettu erityisesti ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseen vastaamiselle, mutta pohdinnat tekstii-
liveistosten sijoittumisesta ovat levinneet koko analyysiosioon eli 
kolmanteen ja neljänteen lukuun. Asenteita tekstiiliveistoksia tai 
taiteen poliittisuutta kohtaan kuvaavat niin historialliset taustaole-
tukset kuin tekstiiliin liittyvä sukupuolen teema, ilmiön vertautu-
vuus kansainvälisesti ja tekstiiliveistosten lähtökohdat.

Tekstiiliveistosten sijoittumista nykytaidekentälle olen analy-
soinut useasta näkökulmasta pohtien tekstiiliveistäjien arvostusta 
nykytaiteen kontekstissa. Positiota suomalaisessa nykytaiteessa 
kartoitin taiteilijoiden ansioluetteloiden perusteella. Taiteilijoiden 
arvostuksesta kertovat yksityis- ja ryhmänäyttelyiden määrä ja laatu, 
ovatko kokoelmat ostaneet teoksia, myönnetyt apurahat ja erityisesti 
pidemmät työskentelyapurahat, taiteilijapalkinnot ja ehdokkuudet 
suurimpien palkintojen saajiksi sekä tilattujen tai kilpailutettujen 
julkisten teosten toteutukset. Muita määreitä, jotka taiteilijat yleensä 
katsovat tärkeäksi kirjata ansioluetteloihinsa ovat esimerkiksi taitei-
lijan akateemisuus ja asema akateemisen taiteen kontekstissa, kuten 
opettajuus arvostetussa taidekoulutuksessa. Akateemisia määreitä 
en huomioinut arvioidessani tekstiiliveistosten sijoittumista, sillä 
se ei ole kovin keskeinen osa etenkään nuorempien taiteilijoiden 
ansioluetteloita ylipäätään suomalaisen taiteen alueella, muuten 
kuin mahdollisen taiteen maisterin tutkinnon mainitsemisen tasolla. 
Akateemisuus korostuu vain harvoin kokemukseni mukaan ansio-
luetteloissa, sillä sen painottamisen taustalla on usein myös melko 
harvinainen kuvataiteen tohtorin tutkinto tai siihen tähtääminen.

Nykytaiteen keskeiset näytteilleasettajat ovat huomioineet teks-
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tiiliveistokset ohjelmistoissaan ja sen perusteella olen jo alustavasti 
todennut tekstiiliveistosten olevan osallisia nykytaiteen monipuo-
liseen kenttään. Vaikka tekstiiliveistoksia on vähänlaisesti hankittu 
kaikkein keskeisimpiin nykytaidekokoelmiin166 tai julkisiksi teok-
siksi, niin apurahojen myöntäminen tekstiiliveistäjille sekä Ryhäsen 
ja Turakka Purhosen saamat keskeiset kuvataidepalkinnot kertovat 
toisenlaista tarinaa tekstiiliveistosten asemasta suomalaisella nyky-
taidekentällä. Koska tekstiilin käyttäminen kuvanveiston materiaa-
lina ja/tai menetelmänä on vielä suhteellisen uusi ilmiö Suomessa, 
näkyy se varmasti myös kokoelmien haluttomuudessa hankkia niitä 
tai julkisten teosten tilauksissa. Vähitellen Havimäen, Hietasen ja 
Teiskan kaltaisten uudempien kiinnostavien tekijöiden myötä myös 
tekstiilin asema muiden tuoreiden ja innovatiivisten kuvanveiston 
materiaalien joukossa vakiintunee. Vakiintumisen ja muun nyky-
taiteen kentän arvostuksen myötä uskon myös vähitellen kokoel-
mien kukkaron nyörien aukeavan tekstiiliveistosten suuntaan, mikä 
vahvistaisi entisestään tekstiiliveistosten arvostusta. Tekstiiliveis-
tokset tunnustetaan myös sanallisesti osana nykytaiteen kenttää, 
mikä käy ilmi esimerkiksi taide- ja uutismedia-aineistosta.

Media-aineistoa tarkastellessani mainitsin joidenkin kirjoittajien 
rinnastavan Hietasen, Teiskan ja Turakka Purhosen teokset tekstii-
litaiteeseen. Tekstiiliveistoksiin ja niiden asemoitumiseen nykytai-
teessa liittyy vertailu tekstiilitaiteeseen ja sitä kautta rajankäyntikes-
kustelu taiteen ja taidekäsityön – tässä tapauksessa tekstiilitaiteen 
– välillä. Tiukkojen rajojen vetäminen vaikuttaa hedelmättömältä 
pyrkimykseltä molempien kannalta, koska nykytaiteelle tyypillistä 
on tehdä toisin, etsiä uusia ilmaisutapoja ja jatkuvasti koetella rajoja. 
Myös käsitykset siitä mitä nykytekstiilitaide on, vaihtelee taiteen 
ja muotoilun välillä valtavasti. Olennaiseksi nousevat mielestäni 
taiteellinen ajattelu ja esittämisen kontekstit pyrkiessä määrittämään 
kuuluuko teos nykytaiteen piiriin. Epämääräinen raja tekstiiliveis-
tosten ja nykytekstiilitaiteen välillä koetaan epäoleellisena myös 
tekstiiliveistäjien mielestä, koska he toimivat itse pääasiallisesti 
nykytaiteen alueella.

Tekstiiliveistosten paikka suomalaisen nykykuvanveiston piirissä 

166 Keskeisimpiä nykytaidekokoelmia ovat esimerkiksi Kiasman ja EMMAn kokoelmat, joilla on 
vain tutkielmani tekstiiliveistäjistä Turakka Purhosen teoksia.
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on erityisempi verrattuna nykytaiteeseen. Tekstiili näyttäytyy uutena 
työtapana kuvanveiston materiaali- ja tekniikkakirjossa ja sen erityi-
syys kuvanveistossa on kovan ja pehmeän vastakkainasettelussa. 
Vielä vakiintumattoman kuvanveiston toimintavan paljasti myös 
media-aineistossa esiintyneet haparoivat nimikkeet tekstiiliveistok-
sille. Esimerkiksi veistos-sanan laittaminen heittomerkkeihin kertoo 
siitä, ettei kirjoittaja ole varma voiko teoksia kutsua todella veistok-
siksi. Oikeiden veistosten epäröimisestä Havimäellä on myös paljas-
tava anekdootti: “Oulussa näyttelyn avajaisissa vanhempi herrasmies 
tuli kyselemään, mitä siellä on sisällä. Mä kerroin miten mä oon 
rakentanut sitä. ‘Ai no sithän tämä on tehty ihan niin kuin oikeat 
veistokset.’ (ha ha).” (00:43:02.)

Sukupuolella on oma merkityksensä tekstiiliveistosten sijoittumi-
sessa nykytaiteen kentälle ja siellä arvostuksen nauttimisessa. Käsityö 
useimmiten miellettynä tekstiilikäsityöksi on selvästi sukupuolittu-
nutta, jopa luonnollistettua. Sen liittäminen osaksi kuvataidetta radi-
kalisoi tekstiilin naisten taiteeksi ja purkaa miehistä valtaa taiteessa. 
Maskuliinisen vallan vähitellen murtumisesta huolimatta kysymystä 
sukupuolitietoisesta politiikasta ei voi välttää tekstiilimateriaalisen 
taiteen yhteydessä, vaikka se ei olisi ohjelmallista taiteilijan teke-
misen lähtökohdissa. Tekstiili on feministinen valinta riippumatta 
tiedostaako teon feminismiä. Myöskään yleisesti sukupuolten tasa-
arvo ei toteudu kuvataiteilijoiden ammattikunnassa. Yhtenä todis-
teena siitä on naistaiteilijoiden euro, joka edelleen vuonna 2010 oli 
84 senttiä. Koska tekstiili on ensisijaisesti naisten väline taiteessa, 
liittyy sukupuolten välinen tasa-arvo tiukasti tekstiiliveistoksiin.

Tekstiili on noussut ajankohtaiseksi ilmiöksi nykytaiteessa 
kansainvälisestikin. Massatuotannolle ja elämismaailman digitalisoi-
tumiselle tekstiili tarjoaa vaihtoehdon hitaana ja käsin kosketeltavana 
menetelmänä. Universaalina mediana tekstiili toimii tehokkaana 
viestinviejänä globaalilla tasolla, mikä puoltaa ajatusta tekstiilin 
poliittisuudesta. Pehmeiden materiaalien, kuten kankaiden, narujen, 
paperin, nahan ja turkiksen, kumin, vinyylin ja pesusienten kokeilu 
ainakin hetkellisesti on yleistä taiteilijoiden keskuudessa globaalisti. 
Samalla tekstiilistä on tullut johtava työtapa pehmeässä taiteessa.

Alustava hypoteesini tekstiiliveistosten erityisestä paikasta osoit-
tautui aiheelliseksi. Suomessa suhteellisen uutena taiteen mediana 
toimimisessa on erityisyyttä juuri rajoilla häilymisen näkökulmasta. 
Nykytaidetta ehdottomasti, mutta vakiintunut paikka nykytaiteen 
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kentällä jää vielä hetkeksi haaveen tasolle. Toisaalta jos todella halut-
taisiin saada selvyys tekstiiliveistosten asemoitumiseen suomalaisella 
nykytaidekentällä, olisi jatkossa syytä syventyä myös muihin nyky-
taiteen toimintatapoihin ja vertailla niitä akselilla vakiintuneet ja 
uudet nykytaiteen menetelmät. Tämä tutkielma vasta antaa suuntaa 
sijoittumisesta ja mahdollisille tavoille tarkastella tekstiiliveistosten 
positioita.

Toinen tutkimuskysymykseni kaksiosaisena – Minkälaisia 
ideologioita tekstiiliveistämiseen liittyy? Millä tavalla tekstiiliveis-
tokset ovat poliittisia? – kohdistuu tekstiiliveistosilmiön ideologiseen 
taustaan ja politiikkojen ilmenemismuotoihin tekstiiliveistoksissa. 
Kontekstit ovat tässäkin kysymysparissa olennaisessa asemassa. 
Suomalaisen taidehistorian kautta voidaan hahmottaa pehmeän ja 
poliittisen yhtymäkohtia kuvanveiston, tekstiilitaiteen sekä taiteen 
ja politiikan välillä. Julkinen taide on ja on ollut erityisen altista 
politiikalle, sillä sen lähtökohtia muovaa yleinen käsitys yhteiskun-
nasta, taiteesta ja taiteen tehtävästä. Totesin, että tekstiiliveistosten 
kontekstien kannalta erityinen huomio on kuvanveiston ja tekstiili-
taiteen molempien taustoissa korostuva julkisen taiteen näkökulma 
ja käsityöperinne. Taiteen ja politiikan suhteeseen vaikuttaa edel-
leen 1980-luvun vastareaktio 1970-luvun äärimmilleen politisoitu-
neeseen taiteeseen, jossa taide nähtiin vahvasti viestintävälineenä. 
Yhteiskunnalliset ja poliittiset painotukset ovat kuitenkin pysyneet 
mukana taiteessa vastareaktiosta asti, mutta eräänlaisena piilopo-
liittisuutena tai poliittisuuden kieltämisenä sanan puoluepoliittisen 
assosiaation takia.

Tutkimuskysymyksiä laatiessani taustalla oli ajatus siitä, että jos 
tekstiiliveistosten poliittisuus osoittautuu hankalaksi väitteeksi, niin 
erilaisia ideologioita löytyy varmasti, vaikka ne eivät olisi selkeästi 
artikuloituja tai edes ääneen lausuttuja. Koska ideologiat ovat aate-
järjestelmiä, joissa tuotetaan ja ylläpidetään arvoja tietoisesti tai 
tiedostamatta, ohjaavat ne ihmisen eli taiteilijan toimintaa ja siksi 
vaikuttavat myös taiteeseen. Politiikan taustalla vaikuttavat ideolo-
giat ja politiikka toteuttaa niitä. Yksilön tasolla poliittisuus voi ilmetä 
pyrkimyksenä tuoda esille ja sitä kautta vaikuttaa itseä kiinnostaviin 
yhteiskunnallisiin teemoihin ja poliittisiin kysymyksiin. Aspektinä-
kökulma politiikkaan mahdollistaa kysymyksen millä tavalla teks-
tiiliveistokset ovat poliittisia. Feminismi taas on ohjannut poliittisen 
keskustelun kohti yksityisen poliittisuutta, esimerkiksi tekstiiliveis-
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toksissakin käsiteltyihin sukupuoli-identiteettien problematisoi-
miseen. Poliittisuuden pyrkimys vaikuttaa, on sen keskeinen ero 
ideologiaan.

Ideologian ja poliittisuuden erottaminen tiukasti toisistaan ei 
kuitenkaan palvele kovin hyvin tutkielmaa. Yrittäessäni erotella 
haastatteluaineistosta erikseen ideologiat ja poliittisuuden, viimeis-
tään siinä vaiheessa ymmärsin lopullisesti miten vaikeaa käsitteiden 
erottaminen toisistaan todella on. Erityisen kiusalliseksi erottamisen 
teki taiteilijoiden vierastaminen poliittisuus-sanaa kohtaan, jolloin 
poliittisia merkityksiä sai houkutella esiin ja todella kaivaa puheesta. 
Esimerkiksi tästä syystä myös ideologisuus ja poliittisuus sekoittuvat 
toisiinsa. Toinen syy on sanojen merkitysten päällekkäisyys, sillä 
poliittisuuden takana on aina ideologia. Siksi päädyin erottelemaan 
erillisiksi aihepiireiksi tekstiiliveistosten taustalla vaikuttavat ideolo-
giat ja poliittisuuden167 sekä teokset poliittisena toimintana168.

Haastatteluiden ja teosten perusteella hahmotin ideologisten 
ajatusten kokonaisuuksia, jotka julkisesti esiin tuotuina teoksina 
muuttuvat poliittiseksi. Ympäristöön ja luontoon liittyvät aatteet 
tekstiiliveistosten yhteydessä pitävät sisällään ekologisuutta, kierrä-
tystä, kulutuskriittisyyttä ja eläinten asiaa. Yhteiskuntaan liittyvissä 
aiheissa näyttäytyvät tasa-arvoisuuteen liittyvät ideologiat ja länsi-
maista kulutusyhteiskunnan suorituskeskeisyyttä ja materialismia 
vastustava ajattelu sekä arkisen nostaminen arvokkaaksi ja kuvaa-
misen kohteeksi.

Poliittisen toimijuuden variaatiot on hankalampi kokonaisuus. 
Etsin ja löysin kirjallisuudesta vastauksia tai tukea sille, että tekstiili-
veistokset ylipäätään voivat olla poliittisia, sillä tämä ei ollut samalla 
lailla selvää esimerkiksi toisille opinnäyteseminaarilaisille tai muille 
taidekasvatuksen opiskelijoille, joille olen luennoinut tutkielmani 
aiheesta Pehmeät materiaalit nykytaiteessa -kurssilla keväinä 2015 
ja 2016. Tekstiiliveistoksen ja poliittisen liitoksen toistuva kyseen-
alaistaminen sai myös minut pohtimaan näkökulmaani yhä uudel-
leen ja etsimään tukea ajatuksilleni. Poliittinen taide ajateltuna vain 
aktivistitaiteena ilmentää suppeaa käsitystä politiikasta ja taiteen 
mahdollisuuksien kirjosta yhteiskunnallisena vaikuttajana. Taitei-

167 Alaluku 4.2 Ideologiat ja poliittisuus tekstiiliveistosten taustalla.
168 Alakuku 4.3 Poliittisuuden variaatiot tekstiiliveistoksissa.
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lijan asettaessa teoksensa esiin julkisesti ottaa se tekona osaa julki-
seen keskusteluun. Poliittinen toimijuus näkyy tekstiiliveistoksissa 
– ja taiteessa yleensä – niiden nimeämisessä ja teoksen tulkinnan 
ohjaamisessa, sanomissa, keinona näyttää ongelmakohtia, mutta 
erityisesti helposti lähestyttävyydessä popularisointina ja taiteen 
demokratisoitumisena.

Varsinaisten tutkimuskysymysteni ja alustavan hypoteesini ulko-
puolelta vastaan tuli myös muita tuloksia, jotka poikkesivat opin-
näytteenteon ensimmäisistä ennakko-oletuksista. Ajatuksenani oli 
tekstiilin valitseminen veistoksen materiaaliksi tekstiilin tai kuvan-
veiston perinteestä poiketen, siis jonkinlainen kapinallisuus tai halu 
tehdä jotain poikkeavaa ja uutta, toimia edelläkävijänä. Havimäki, 
Hietanen, Ryhänen Teiska tai Turakka Purhonen ei valinnut teks-
tiiliä ohjelmallisesta syystä käyttää tekstiiliä poikkeavalla tavalla, 
vaan se valittiin materiaalin kiinnostavuuden ja miellyttävyyden 
takia. Tavallaan ajatuksessani oli perää sillä uranuurtajuus kuvaa 
tekstiiliveistäjiä Suomessa melko harvinaisen ja uuden ilmiön esiin-
tuojina. Kapinallisuus näyttäytyy rauhaisana julistamattomuutena, 
mutta samalla rajoja rikkovana työskentelynä. Tekstiilimateriaalin 
erityisyys taiteilijoille avasi laajemmin ajatuksia, kuin olin osannut 
odottaa. Tekstiiliveistämiseen liittyy materiaalin poikkeuksellinen 
tuttuus kaikille ihmisille sekä sen elävyys ja muokattavuus. Käsityö-
tekniikoihin liittyy vahvasti kehollinen ajattelu ja hahmottaminen 
käsillä ajatteluna. Tekniikan hitaus on myös välittäen tekemistä, joka 
korostuu erityisesti Hietasen virkatuissa teoksissa. Työläys on selvää 
myös katsojalle, jolle taiteellinen ajattelu ei ole tuttua ja itseisarvoista 
taiteessa. Myös huumori ja helposti lähestyttävyys korostuvat viiden 
taiteilijan teoksissa. Tekstiiliveistoksissa odottamattominta oli niiden 
epäkaupallisuus.

Taiteellinen toiminta on osoittautunut, laajentuessaan taiteen 
perinteisen pelikentän ulkopuolelle, muun muassa politiikkaan, 
tehokkaaksi taiteena ja jonain muuna, joka antaa pontta taiteellekin. 
Muu tulee koetuksi tärkeänä “taiteen antaman muodon perusteella: 
aistisena, heti kiinniottavana, ohittamattomana, haastavana”. (Varto 
2011a, 27.) Tekstiiliveistokset ovat taiteen lisäksi esimerkiksi suku-
puoliroolien haastamista, perhenormien pohdintaa, hidastamista, 
ympäristö- ja eläinasiaa. Näiden lisäksi ne ovat taiteen kentän haas-
tajia ja keskustelijoita.

Tutkielman luotettavuuteen olen pyrkinyt Hirsijärven & Hurmeen 
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kuvaamalla tavalla eli dokumentoimalla miten olen päätynyt kuvaa-
maan tekstiiliveistoksia, kuten olen. Dokumentoinnilla tarkoitan 
esimerkiksi haastatteluaineiston lainauksia, mutta myös avaamalla 
ajatuskulkuani niin hyvin kuin osaan. Aineistot olen oman ymmär-
rykseni mukaan pitänyt konteksteissaan viitatessani niihin. Erityi-
sesti haastatteluaineiston suhteen olen pyrkinyt käyttämään kaiken 
käyttökelpoisen materiaalin, jotta en vain hakisi tukea omille oletuk-
silleni, vaan myös haastaisin niitä tuomalla esiin muitakin näkö-
kulmia. Haastatteluaineistoa olen vertaillut muuhun saatavilla ollee-
seen aineistoon. (katso Hirsijärvi & Hurme 2010, 189,195).

Itse aineistojen luotettavuudesta koen tärkeäksi tehdä muutama 
kriittistä huomiota. Lukkarisen (2008) väitöstutkimusta voisi 
kuvailla myös mielipiteiden värittämäksi, sillä useampaan otteeseen 
jäin kaipaamaan perusteluita hänen esittämille ajatuksille, joista osan 
olen tuonut myös esiin169. Tästä huolimatta olen käyttänyt hänen 
tutkimustaan runsaastikin, koska se on ainoa tekstiiliä ja nykytaidetta 
koskettava saatavilla ollut tutkimus. Luotan kuitenkin esimerkiksi 
hänen käyttämiinsä historiallisiin lähteisiin tekstiilitaiteen histo-
rian avaamisessa ja olen uskaltanut käyttää Lukkarisen kokoamaa 
tekstiä toisen käden lähteenä, myös siitä syystä, että historiallinen 
konteksti ei ole tutkielmani keskiössä. Haastatteluaineistoon liittyy 
omat riskinsä virheiden suhteen joihin perehdyin alussa metodolo-
giaa käsitellessäni. Media-aineiston ja näyttelyjulkaisujen luotetta-
vuus on siinä mielessä kyseenalaista, että ne ovat vailla kritiikkiä ja 
kirjoittavat näyttelyistä positiiviseen, mutta monesti myös taiteilijan 
näkemykselle uskolliseen tapaan. Alaston totuus taiteesta -teoksen 
toimittaja Mononen (2013a, 7) kertoo teoksen olevan pamfletti eli 
teoksessa keskeistä on mielipiteiden lausuminen tieteellisen toden 
sijaan, vaikka se kokoaa useamman artikkelin muodoltaan sido-
tuksi kirjaksi. Artikkelien kirjoittajat ovat kuitenkin erilaisia taiteen 
tai kulttuurin ammattilaisia, tutkijoista kuraattoreihin ja kulttuuri-
alan sekatyöläisiin. Lisäksi Artikkeleita on kommentoitu erillisissä 
kommenttikirjoituksissa, joka tekee teoksesta avoimen kriittisen 
myös omille kirjoituksilleen, eikä näin ollen toimi perinteisen 
pamfletin keinoin.

Nykytaiteen tutkiminen on sarja erilaisia vaihtuvia positioita. 

169 Alaluvussa 3.1 Tekstiiliveistosten historiallinen konteksi.
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Asemat saattavat vaihdella esimerkiksi tutkijan, opettajan, kulttuuri-
työntekijän tai vaikka kuraattorin välillä, mutta niissä säilyy kyselevä 
ja kontekstoiva näkökulma. Miksi teos on tehty, miten se on tehty 
ja minkälaiseen kysymyksenasetteluun se liittyy, onko se yhteydessä 
johonkin ajankohtaiseen keskusteluun päivän politiikassa, kulttuu-
ripolitiikassa tai tutkimuksessa. Nykytaiteen tutkimisessa tarvitaan 
kentän tuntemuksen ja teoreettisten lähtökohtien lisäksi kriittistä 
ajattelua hahmottaakseen ympäröivää todellisuutta, johon se liittyy. 
(Haapala 2006.) Näistä Haapalan mainitsemista positioista omikseni 
tunnistan taidekasvattajana opettajan position, gallerian näyttely-
assistenttina kulttuurityöntekijän position ja opinnäytettä työstäes-
säni kokeilen myös tutkijan positiota. Taidekasvattajana positioita 
on myös luontevaa vaihdella, sillä pedagoginen ajattelu ja toiminta 
tuo mukanaan muitakin positioita kuin opettajan position. Asemat 
vaihtelevat muun muassa taideyleisön, taiteen tutkijan, kulttuuri-
työläisen taidekasvattajan henkilökohtaisten positioiden välillä, sillä 
kasvatustyötä tehdään yleensä koko persoonalla. Olen pyrkinyt myös 
kriittiseen ajatteluun, tiedostamaan tekstiiliveistoilmiön monitahoi-
suuden ja mahdolliset ongelmat omien tulkintojeni suhteen tekstii-
liveistosten asemoitumisessa ja ennen kaikkea niiden poliittiseksi 
nimeämisessä.

Koska olen taidekasvattaja, pohdin väistämättä myös ketä minä 
tutkielmallani kasvatan. Mahdollisesti toisia taidekasvattajia, joita 
taiteen ja käsityön leikkauspisteet kiinnostavat ja jotka päätyvät 
tutustumaan tutkielmaani. Haastatellessa taiteilijoita, keskuste-
luissa minä opin ja ehkä taiteilijatkin saivat joitain näkökulmia, siitä 
minkälaisiin yhteyksiin heidät voidaan sijoittaa. Varton (2011b, 79) 
mukaan ei tarvita erikseen mediakasvatusta, muotoilukasvatusta, 
visuaalista ympäristökasvatusta ja niin edelleen, koska nykytaiteen 
konteksti pitää kaiken tämän sisällään vapauttaen kaiken aistisen 
yhden taitamisen, materiaalin tai oppimisen kontekstista. Tämä 
tukee nykytaiteen tutkimista taidekasvatuksella ja liittyy tekstiiliveis-
toksiin juuri monimediaisuuden ja nykytaiteen kontekstin kautta. 
Varto (2011b, 80) puhuu nykytaiteesta voimallisena, silmiä avaavana 
ja sopivan provokatiivisena kasvatuksen välineenä. Juuri sopivan 
provokatiivisia tekstiiliveistokset ovat, samoin väitteeni niiden 
poliittisuudesta. Tutkielmani tekstiiliveistokset ilmiönä kurkot-
tavat moneen suuntaan: käsityöhön tekniikan kautta, muotoiluun 
tekstiilitaiteen kautta, erilaisiin ihmisyyteen liittyviin teemoihin 
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inhimillisestä kärsimyksestä ympäristökysymyksiin ja ihmissuh-
teista materialismin kritiikkiin teosten aiheiden kautta, nykytaiteen 
sisällä vallitseviin hierarkioihin ja veistämisen menetelmien haasta-
miseen. Myös ehdotukseni pehmeästä ja poliittisesta on herättänyt 
epäröintiä niin kanssaopiskelijoiden kuin tekstiiliveistäjien itsensä 
keskuudessa. Tutkielmani avaa siis näkökulman, joka ei ainakaan ole 
itsestään selvä ja ehkä siksi kiinnostavaa keskustelua herättävä.

“Korostamme, että taiteen tutkimus on toteutettava monesta 
suunnasta mutta aina niin että se avaa uusia näköaloja eikä määrit-
tele etukäteen ilmiöitä, joihin törmää” (Varto 2011a, 33.) Toivon 
opinnäytteeni avaavan uusia näkökulmia. Olen pyrkinyt jättämään 
määritelmät avonaisiksi ja joustaviksi uusia tulkintoja ja kasvu-
suuntia odottamaan ja päässyt syvemmälle kuin osasin odottaa. Silti 
oppimani valossa huomaan kuinka paljon minulla on vielä opittavaa 
tekstiiliveistoksista, taidemaailman arvostuksen määrittämisestä 
ja taiteen poliittisuuden erilaisista tulkinnoista ja ilmenemismuo-
doista. Montaa sivupolkua olisi kiinnostavaa tutkia syvemmälle ja 
tutkielman loppuvaiheessa näen selkeästi alueita, joissa tietämykseni 
tuntuu jäävän pintaraapaisun tasolle.

Vastaavalla aiheella jatkossa syventäisin tietämystäni taiteen 
sukupuolittumisesta ja feminismistä taiteessa, perehtyisin paremmin 
nykytaiteen teorioihin, kuten yhteiskunnalliseen taideteoriaan. 
Yhteiskunnallinen taideteoria osui kohdalleni vasta työn loppuvai-
heessa, jossa uuden teorian haltuunotto olisi voinut muuttaa koko 
tehdyn työn. Päätin siis luopua siitä ja siirtää paremman tutustu-
misen tulevaisuuteen. Taidetta ja politiikkaa käsitteinä yhdistäessäni 
jatkossa paneutuisin myös politiikan teoreetikkojen kirjoituksiin, 
kuten aavistuksen avattuihin Mouffeen tai Hannah Arendtin ajatuk-
siin. Opinnäytteen tekeminen herätti jälleen mielenkiintoni myös 
nykytaidekentän ja nykytaiteen tutkimuksen keskustelun aktiivi-
sempaan seuraamiseen. Voisin tuoda arkeeni esimerkiksi Musteka-
la-verkkolehden, Taide-lehden ja tutkimuksellisesta näkökulmasta 
muun muassa Synnyt sekä Art & Research -julkaisut. Haluan olla 
myös entistä paremmin perillä nykytaiteen näyttelytoiminnasta 
Helsingissä ja sen ulkopuolella.

Jatkossa aihetta “Pehmeää ja poliittista?” voisi tutkia laajemmalla 
rajauksella tiukkarajaisen tekstiiliveistoksen sijaan. Vaihtoehtoina 
voisi olla kaikenlainen kolmiulotteinen pehmeä taide tai kolmiulot-
teinen tekstiilimateriaalinen taide. Pehmeää ja poliittista voisi 
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tarkastella myös ylipäätään tekstiilimateriaalisen taiteen ja poliitti-
suuden näkökulmista ja pohtia syvemmälle itse materiaalin poliit-
tisuutta ja tekstiilin radikalisoitumista. Koska Suomessa pehmeän 
taiteen tutkiminen ylipäätään on lapsenkengissä, olisi kiinnostavaa 
jatkossa tutkia myös nimenomaan suomalaista taidetta. Esimerkiksi 
vakiintuneiden käsitteiden puuttuminen ja kehää kiertävä rajakes-
kustelu taiteen ja tekstiilitaiteen välillä kertoo tutkimuksen puut-
teesta Suomessa. Myös se tosiasia, että opinnäytteeseen oli tarpeen 
kerätä lähdeaineisto sieltä täältä tekstiiliveistosilmiötä sivuavista 
kirjoituksista. Toisaalta kiinnostava suunta voisi olla verrata ilmiötä 
syvemmin kansainvälisiin verrokkeihinsa ja paikantaa mikä koti-
maisessa pehmeässä taiteessa on erityistä, sekä ovatko sanomat 
globaalisti samankaltaisia vai paikallisia.

Tekstiiliveistokset ovat osoittautuneet pehmeiksi sekä konkreetti-
sesti, että metaforisesti. Ne ovat pehmeä tapa ottaa kantaa, olla poliit-
tinen. Eivät julista tai paasaa, mutta antavat ajattelemisen aihetta ja 
vaikuttavat. Ne ovat pehmeitä ja poliittisia.
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Pauliina Turakka Purhonen: Vartija (2013), yksityiskohta.
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L I I T T E E T

HAASTATTELURUNKO

Laajat teemat, tarkentavat kysymykset ja yksityiskohtaiset kysy-
mykset

Taiteilijan taustat ja tekniikka
Minkälainen tausta/ matka sinulla on ollut taiteilijaksi?
Onko sinulla erityinen tausta tekstiilin kanssa työskentelystä?
Mikä on saanut sinut tekemään kolmiulotteisia teoksia tekstiilistä?

Onko sinulla esikuvia tekstiiliveistämiseen? Keitä?

Miksi tekstiili ja komiulotteisuus
Mitä ajattelet termistä tekstiiliveistos?
Miksi itse kutsut teoksiasi?
Mitä käyttämäsi tekniikka merkitsee sinulle?
Mitä tekstiili materiaalina sinulle merkitsee?

Onko tekstiili materiaalina muiden joukossa?
Onko tekniikalla merkitystä?

Minkälaisen prosessin käyt läpi tehdessäsi veistoksiasi?
Tuleeko jompikumpi ensin tekstiili tai kolmiulotteisuus?
Onko jompikumpi tärkeämpi? Miksi?
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Miten identifio itsensä taiteilijana
Mikä/ mitkä taiteenlaji /-lajit koet omimmiksesi? Miksi?

tekstiilitaiteilija, kuvanveistäjä jne.
Miten käyttämäsi materiaali vaikuttaa siihen miten luokittelet 
itsesi taiteilijana?
Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää jos sinua kutsutaan tekstii-
litaiteilijaksi tai nykytaiteilijaksi?

Onko toinen mieluisampi? Miksi?
Minkälainen suhde on mielestäsi nykytekstiilitaiteella ja nykytai-
teella?

Onko nykytekstiilitaide mielestäsi osa nykytaidetta? 
Minkälainen suhde sinulla on nykytekstiilitaiteeseen ja nyky-
taiteeseen?
Miten koet, että omat teoksesi on vastaanotettu molemmilla 
kentillä? Ovatko ne vastaanotettu molemmille kentille?

Ideologinen ja/ tai poliittinen tausta tekstiiliveistoksissa
Mitä teoksesi kertovat?

Aiheista (yhdistävätkö omia töitä)?
Mikälaisia tavoitteita asetat teoksillesi?

Liittyykö tekniikka aiheeseen/ tavoitteisiin?
Onko taideteoksillasi sanoma?
Mihin pyrit kiinnittämään huomiota tekstiiliveistoksillasi? 
(yhteiskunnallisesti tai taidepoliittisesti)

Onko tekniikalla merkitystä sisällöllisesti, mitä?

Sukupuolisuus
Minkälainen merkitys sukupuolella on tekstiilimateriaalisessa 
taiteessa?

Onko tekstiili sukupuoleen liittyvä valinta? Miksi?
Miksi mielestäsi tekstiiliä käyttävistä taiteilijoista suurin osa on 
naisia?
Liittyykö tekstiilimateriaaliin taiteessa sukupuolipolitiikkaa?

Miten se ilmenee?
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