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Tiivistelmä 
Tämä tutkimus käsittelee julkista taidetta pedagogisena tapahtumana. Tutkimuksen kohteena oli Yllätys-
kauppa-taidetapahtumani yhdessä taiteilija Alan Bulfinin kanssa. Yllätyskaupan tuotti Helsingin kaupungin 
Helsinki Creates Work -hanke ja se oli esillä Hakaniemen metroaseman tyhjässä liikehuoneistossa osana 
HKL:n Taidelinja-projektia helmikuussa 2015. Tapahtuman avulla toteutin kuusivuotiaan Einon idean kau-
pasta, jossa on vain yllätyksiä saatavilla.  
 
Tutkimusongelmana oli selvittää, miten julkisen taiteen voi nähdä pedagogisena tapahtumana. Tutkimusai-
neistonani oli taidetapahtuma ja sen prosessi, johon suunnittelumateriaali, valokuvadokumentaatio sekä 
medioissa julkaistut kirjoitukset kuuluivat. Analyysimenetelminä käytettiin filosofi Alain Badioun tapahtu-
mateorian alla olevaa uskollisuuskäsitettä. Lisäksi tutkin muun muassa Paolo Freiren dialogi-käsitettä ja 
Antero Salmisen varhaiskasvatusmetodeja. Aineistoni tulkintakehikkona toimivat taiteellinen tutkimus ja 
julkinen taidetapahtuma. 
 
Tutkimukseni keskeisin tulos on, että julkisen taiteen voi nähdä pedagogisena tapahtumana, kun sen yhtei-
söllinen uskollisuus taiteelle ja idealle on fasilitoimalla saatu onnistumaan. Yllätyskauppa eli kävijäuskolli-
suudesta. Materiaalinen dialogi syntyi yllätysten vaihtamisen kautta. Tämän ilmiön avulla osallistujat pystyi-
vät reflektoimaan kriittisesti omia ennakko-odotuksiaan toisen tuntemattoman näkemyksiin. Pinttyneet 
sukupuolikäsitykset, yllätyksen merkitys ja soveliaisuus eri-ikäisille, että yllätyksen rahallinen ja ajatukselli-
nen arvo sekä ihmisten moraalikäsitykset ja arvostus toisia kohtaan nousivat kasvatuksellisiksi asioiksi tut-
kimuksessani.  
 
Yhteisestä tilasta tuli omistautumisen oppimistapahtuma koostuen siitä, mitä vaadimme itseltämme ja miten 
hyväksymme toiseutemme. Syntyi vastavuoroisuutta, joka oli nähtävissä inhimillisenä dialogina. Media rea-
goi Yllätyskauppaan, mikä haastoi meitä ottamaan vastuun hallitsemattomista tapahtumista. Yllätyskauppa 
korosti olemassaolollaan sitä, miten unelmista alkaa vastuu. 
 
Yllätyskauppa osoitti, miten leikkimällä kauppaa lapsen tavoin loimme tavan kokea, katsoa, tulkita sekä tut-
kia sosiaalisia rakenteitamme. Tutkimus todistaa taidetapahtumien julkisen sekä yhteisöllisen pedagogian 
merkityksen tilassa, jonne kaikilla on vapaus tulla ja ottaa vastuuta yhteisöllisistä unelmistamme. Jatkossa on 
luontevaa selvittää jonkin uuden ajatuksen pedagogista toimivuutta julkisessa tilassa taidetapahtumana, jota 
sillä hetkellä tarvitaan toinen toisiamme varten.  
 

Avainsanat  julkinen taide, taidetapahtuma, materiaalinen dialogi, uskollisuus, julkinen pedagogiikka 
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Abstract 
This study analyzes public art as a pedagogical event. The basis of the study was The Shop of Surprises – art 
event together with artist Alan Bulfin. The Shop of Surprises was shown at the empty retail unit in the 
Hakaniemi metro station in Helsinki, as part of Taidelinja -project organized by Helsinki Traffic System 
(HKL) at the end of February 2015. The art event was produced by Helsinki Creates Work- project run by The 
City of Helsinki. The art event realized a 6 years old boy’s idea of a shop, where surprises are available to 
exchange. 
 
The purpose of the study was to examine, how public art can be seen as a pedagogical event. The data consisted 
of the art event and its working process, which includes the planning material, the photograph documentation 
and writings in the media. The study was artistic research, which methodological approach was Alain Badiou’s 
fidelity concept that is part of his event theory. I also researched Paolo Freire’s dialogue and early childhood 
art education of Antero Salminen. 
 
The analysis of the data shows that public art can be seen as a pedagogical event through facilitating its com-
munal fidelity.  Material dialogue appear by using the process of exchanging surprises. This phenomena cre-
ated a learning process, where participators could reflect critically their pre-assumptions with strangers’ views.  
Ingrained gender roles, meaning and propriety of a surprise to different ages, the question of either the mon-
etary or thoughtful value of the surprise and also people’s different kind of moral thinking and valuation to-
wards others arise to be the pedagogical issues in the study.  
 
The common space of The Shop of Surprises became a learning event of dedication consisting of what we 
expect of ourselves and how we accept our differentness. This created reciprocity that was seen as a humane 
dialogue. The Shop of Surprises received a lot of reaction from the media, which challenged us to take a re-
sponsibility for these uncontrolled events. The Shop of Surprises as a pedagogical art event highlighted, how in 
dreams begins responsibility. 
 
The study proves that while playing shop in children’s way, we created a way of experience, seeing, interpreting 
and researching the social structures around as.  The study proves the significance of public art events’ peda-
gogical impact to the space, where everybody had a freedom to come and take responsibility for our communal 
dreams. In the future, the study will be expanded to look into new ideas and how they will function as an art 
event, creating public pedagogy that is needed in that moment of time.  
 

Key words  public art, art event, material dialogue, fidelity, public pedagogy 
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1. JOHDANTO

Taidetapahtuman tausta 

”Koska elämäkin on yllätys” – Eino, 6v.

Opinnäytteeni on Yllätyskauppa-taidetapahtuma ja kirjallinen tutkimus 

tapahtumasta. Suunnittelin Töölön Montessorileikkikoulun lapsille vuon-

na 2013 Ajatuksien maa -taideprojektin, jossa piti kuvitella maailmaan uusi 

maanosa, missä mikä vain on mahdollista. Lapsi nimeltä Eino halusi, että 

uudessa maassa olisi vain yllätyskauppoja. Ihastuin yllätyskauppa ideaan jo 

silloin yhdessä taitelija Alan Bulfinin kanssa, joka pari vuotta myöhemmin 

ehdotti, että kokeilisimme yllätyskauppa ideaa käytännössä osana työtään 

Helsingin kaupungin Helsinki Creates Work -hankkeessa. 

Helcre-hankkeessa oli kahdeksan taiteilijaa töissä eri kaupunginosien kehit-

tämisprojektien parissa. Bulfin ehdotti Yllätyskauppaa toteutettavaksi hank-

keen aikana ja alkoi etsiä vapaata liikehuoneistotilaa. Yhteistyökumppani löy-

tyi HKL:stä, jolla oli tulossa 70. juhlavuosi, joka sisälsi taidetta raiteilla koko 

vuodeksi projektin nimeltä Taidelinja. 

Yllätyskauppa oli yhdeksän päivää olemassa helmikuun lopussa vuonna 2015 

Hakaniemen metrotunnelin tyhjässä liikehuoneistossa ja se toteutettiin mo-

nen vapaaehtoisen avustuksella. Saimme mukaan kymmenen päiväkotia, jot-

ka tekivät ensimmäiset yllätykset kauppaan. Yllätyskauppa toimi vaihtamisen 

periaatteella: tule kauppaan oman yllätyksesi kanssa, tarvittaessa paketoi se ja 
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saat valita itsellesi yllätyksen. Yllätyskauppa kutsui ihmisiä luovaan vaihtoon 

tuntemattomien kanssa ja siitä tuli erittäin suosittu lapsiperheiden keskuu-

dessa saaden aikaan toivomamme taianomaisen yhteisöllisen tunteen kaupas-

sa, jossa rahalla ei voinut ostaa mitään. 

Halusimme Yllätyskaupan esittelevän mahdollisuuksia, miten liikehuoneis-

toja voisi käyttää yhteisöllisesti sen aikaa, kun ne ovat tyhjillään kaupungissa. 

Minua myös motivoi lapsen ideoiden ja unelmien tuominen esille julkiseen 

tilaan. Tapahtumana Yllätyskauppa sai aikaan loputtomia tilanteita ja tulkin-

toja, jolloin ihmiset tulkitsivat tapahtuman omista lähtökohdistaan käsin, ja 

halusivat antaa oman panoksensa toiminnalle. Tutkin Yllätyskauppaa tässä 

kirjallisessa osassa opinnäytettäni, jotta voin kehittää julkisen taiteen muotoja 

ja osoittaa uusia taiteilijalähtöisiä tapoja tehdä pedagogisia taidetapahtumia.

Ajatuksien maa julkisena taidekasvatusprojektina

Ajatuksien maa -taideprojektissa tehtiin iso kirja yhdessä Töölön montessori-

leikkikoulun 34 lapsen kanssa ja se oli esillä Töölön kirjastossa keväällä 2013 

(Kuva 1.). Kirjaston informaatiopedagogi Raija Heikkinen oli pyytänyt leikki-

koulua tuomaan lasten teoksia esille. Halusin tehdä jotain uutta varta vasten 

kirjastoon sopivaa. Annoin aiheen lapsille uudesta maanosasta, jossa voisi 

olla mitä vain, mutta kehotin keksimään asioita, mitä ei ole tai mitä lapset 

haluaisivat, että olisi olemassa. 
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Aiheen sain Taikalamppu-hankkeen tekemästä menetelmäoppaasta Uusi 

maailmankartta, jonka on toteuttanut taiteilija Jaana Brinck. Hän toteaa: Jos-

pa voisimme mielikuvituksemme avulla luoda kokonaan uuden, oman valtion? 

Minkälainen se olisi? ... Pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa lasten 

ideat ja ratkaisut hyväksytään. (Brinck 2011, 11) Lasten ideat olivat todella hie-

noja, jolloin myös Eino-poika keksi yllätyskaupat, joista voi vain ostaa yllä-

tyksiä. Hän teki oman kauppansa tyhjästä konvehtirasiasta, johon jokaiseen 

koloon laittoi yllätyksen luukun taakse.

Jäin projektin jälkeen miettimään, millaisin keinoin voisi julkista taidekas-

vatusta kehittää. Lisäsin kirjastoprojektin avajaisten yhteyteen työpajatoi-

minnan muille lapsille, että hekin saisivat tehdä omia kannettavia ajatusten 

maitaan. Työpajaan ei kuitenkaan osallistunut ketään muuta kuin itse kirjan-

Kuva 1. Ajatuksien maa- teos esillä Töölön kirjaston lasten osastolla, kevät 2013.
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tekijät ja pari heidän kaveriaan. Koin työpajan päälle liimatuksi lisätyöksi, sil-

lä se ei antanut lapsille mitään lisää eikä minulle ohjaajana.

Ymmärsin myöhemmin, että minulta puuttui tavoitteet työpajastani, ja siksi 

koin sen turhaksi toiminnaksi taidekasvatuksellisesti. Julkiset työpajat ovat 

myös erittäin hankalia toteuttaa, sillä koskaan ei tiedä kuinka monta lasta 

osallistuu ja monesti ne ovat työpisteitä, jossa voi itsenäisesti tehdä jotain, jos 

haluaa. Mielenkiintoista on se, että Yllätyskauppaan osallistui satoja lapsia, 

eikä se osoittautunut materiaalisesti, budjetillisesti tai tilallisesti ongelmaksi.

Yllätyskauppa julkisena taidetapahtumana

Yllätyskauppa-taidetapahtuma syntyi seurauksena Ajatuksien maa -teokses-

ta. Halusimme yhdessä taiteilija Alan Bulfinin kanssa toteuttaa Einon idean.  

Olin aluksi skeptinen löytäisimmekö ilmaiseksi vapaan liiketilan Helsingin 

keskustasta. Bulfin oli vakuuttunut asiasta ja alkoi marraskuussa 2014 etsiä 

kyseistä tilaa. Emme halunneet vuokrata tilaa, sillä oli tärkeää, että Yllätys-

kauppa toteutettaisiin yhteisöllisin keinoin ja yhteisin voimavaroin. 

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen perustamisesta oli tullut kuluneeksi 

70 vuotta ja he halusivat juhlistaa sitä antamalla tilojaan ja kulkuneuvojaan 

taiteen käyttöön. HKL käynnisti oman taideohjelmansa, Taidelinjan. Tai-

delinja tarkoittaa, että raitiovaunut, metrot ja metroasemat muuttuvat osin 

kaupunkilaisten omaksi taide-areenaksi (ote Taidelinjan tiedotteesta). Neu-

votteluiden ja hakemusten lähettämisen jälkeen saimme tammikuun lopussa 



10

tiedon, että saimme Hakaniemen eteläisen lippuhallin liikehuoneiston ilmai-

seksi käyttöömme. Seuraavaksi tarvitsimme päiväkoteja mukaan toteutta-

maan tapahtumaamme. Valitsin päiväkoteja Helsingin keskustasta, sillä ajat-

telin heidän kykenevän reagoida nopeammin lähellä olevaan tapahtumaan 

kuin kauempana olevat päiväkodit.

Kymmenen päiväkotia lähti mukaan positiivisin ja innostunein vastauksin. 

Sähköpostissa (Liite 1.) on huomattavana, että annoimme yllätyksien olla 

mitä vain, mitä lapset haluavat laatikkoon laittaa. Myöhemmin Yllätyskaupan 

aukioloaikana ongelmallisiksi yllätyksiksi tulivat esimerkiksi dvd:eet, vaat-

teet ja luonnonkappaleet. Näihin palaan kolmannessa ja neljännessä luvussa 

enemmän. Halusimme myös, että yllätyksen antaja olisi laittanut jonkinlai-

sen viestin esineestä, miten arvokas esine on antajalle, mutta tämän toteutus 

epäonnistui käytännössä, sillä osallistujat olivat niin nuoria, etteivät osanneet 

kirjoittaa itse. 

Halusimme lapset mukaan, sillä yllätyskauppa itsessään oli lapsen idea. Ei-

non vanhemmat antoivat meille luvan käyttää Einon etunimeä ja kasvokuvaa. 

Luottamusta antoi kolmen vuoden työkokemukseni Einon leikkikoulussa. Jos 

Einon vanhemmat olisivat kieltäytyneet, emme olisi toteuttaneet Yllätyskaup-

paa, sillä keskusteltuamme asiasta Bulfinin kanssa, päädyimme siihen, ettei 

se olisi reilua.

Kutsuin myös tiedotusvaiheessa Yllätyskauppaa taideprojektiksi, mutta kent-

tätutkimukseni jälkeen ymmärsin, että kysymyksessä oli taidetapahtuma. Lei-

voslaatikot valitsimme sillä ne olivat edullisia ja helppo materiaali tehtävän 



11

toteuttamiseen, sillä annoimme päiväkodeille vain viikon aikaa reagoida säh-

köpostiin ja kaksi viikkoa aikaa toteuttaa yllätyksiä (Kuva 2.).  

Päiväkotilapset tekivät leivoslaatikoiden sisälle yllätyksiä, jotka toivat kotoaan 

tai tekivät päiväkodissa, jossa he koristelivat yllätyslaatikot. Teimme päivä-

kotien vanhemmille paperiset ja sähköiset tiedotteet tapahtumasta (Liite 2.). 

Lupasimme myös taideopettajan paikalle, jos jokin päiväkoti koki tarvitse-

vansa apua. Kaksi päiväkotia oli kiinnostuneita, mutta peruivat hekin sitten 

tarpeensa ohjaajaan. Haimme 320 valmista yllätyslaatikkoa päiväkodeista. 

Töölön Montessorileikkikoulun lapset piirsivät minun ohjaamana valkoiselle 

paperille kuvitusta aiheena ”Kynä lähtee yllättävälle matkalle”. Tämä paperi 

tapetoitiin Yllätyskaupan seinään kiinni ja sitä sai kävijät jatkaa tapahtuman 

aikana (Kuva 3.). 

Yllätyskaupan toteutuksessa olivat mukana Helsinki Creates Work -ryhmä, 

Töölön Montessorileikkikoulu, Anni lastentarha, Finnish American Kin-

        Kuva 2. Leivoslaatikot keittiöpöydällämme odottamassa vientiä päiväkoteihin. 
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dergarten Töölö ja Ruoholahti sekä päiväkodit Pikkutylli, Kaisla, Lehdokki, 

Runo, Leppäsuo ja Lokki. Saimme myös lainaan tuttaviltamme ja YLE:ltä 

kaluston Yllätyskauppaan. Avajaiset pidettiin 18.2.2015 Taidelinjan avajaisti-

laisuuden ohessa. Eino oli paikalla ja avasi kaupankäynnin ottamalla itselle 

ensimmäisen yllätyksen hyllystä (Kuva 4.). 

Yllätyskaupassa riitti kävijöitä. Heitä vastaanotti joko Bulfin, minä tai korkea-

kouluharjoittelija taiteilija Viliina Koivisto. Yllätyskaupan osallistujista suurin 

osa oli lapsia. Tapahtuman aikana nousivat esille niin lapsen maailma ja sen 

arvostus, että nykytaiteen keinot osallistaa ja vaikuttaa. Näistä lisää toisessa 

luvussa. Myös pinttyneet sukupuolikäsitykset tyttöjen ja poikien maailmasta, 

yllätyksen merkitys ja soveliaisuus eri-ikäisille, että yllätyksen rahallinen ja 

ajatuksellinen arvo nousivat keskusteluun. Näitä avaan komannessa luvussa 

enemmän.  Median vaikutus toi ihmisiä paikalle tutustumaan tapahtumaan ja 

näkyvyys mediassa herätti keskustelua kommentointipalstoilla. Median vai-

kutusta käsittelen neljännessä luvussa. 

Kuva 3. Annika Niskanen ja Alan Bulfin sisustamassa Yllätyskauppaa. ”Kynä lähtee yllättävälle 
matkalle” -seinätapetti takaseinällä kiinnitettynä. 
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Yllätyskauppa lopetettiin yhdeksän päivän jälkeen jakaen kaikki yllätykset 

ohikulkijoille niin, että sai ottaa minkä tahansa yllätyksen hyllyltä, mutta se 

piti antaa jollekin toiselle lahjana (Kuva 6.). Jokainen yllätys löysi ottajan, jol-

loin kauppa suljettiin tyhjänä yllätyksistä. 

Kuva 4. Eino avaa yllätystään avajaisissa. Kuva: Måndag-mainosyhtiö.

    Kuva 5. Ensimmäiset yllätykset hyllyllä.               Kuva 6. Viimeiset yllätykset hyllyllä.
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Työn teoreettinen viitekehys

Taiteellinen tutkimukseni on 320 lapsen kanssa toteuttama Yllätyskauppa-tai-

detapahtuma Hakaniemen metroasemalla helmikuussa 2015. Tapahtuma to-

teuttaa kuusivuotiaan Einon idean kaupasta, jossa on vain yllätyksiä saatavilla.  

Tutkimusaineistona opinnäytteessäni on Yllätyskauppa-taidetapahtuma ko-

konaisuudessaan omien havaintojeni pohjalta toimiessani yhtenä teoksen 

taiteilijana. Työskentelyprosessiin kuuluu päiväkirjamerkinnät, suunnittelu-

materiaali, valokuvadokumentaatio sekä kirjoitukset medioissa. Näitä ovat 

Iltalehden nettijuttu, Metro-lehden avajaisuutinen, Verso-lehden päätoimit-

tajan pääkirjoitus, Helsingin Sanomien uutinen, Kirkko ja Kaupungin kirjoit-

tama juttu avajaisista ja Yllätyskaupan Facebook-tapahtumasivu sekä sosiaali-

sen median kommentointipalstoja, joissa Yllätyskauppa on mainittu. 

Aineistoni tulee tutkimuksessa esille joka kerta, kun puhun Yllätyskaupas-

ta tai siellä tapahtuneista asioista. Jokainen kertomus, kuvaus ja tilanne ovat 

lähtöisin omista havainnoistani taidetapahtumaa tehdessäni. Käytän mediaa 

aineistona sen vuoksi, koska niissä nousi esille erinäisiä kasvatuksellisia mer-

kityksiä ja keskusteluja. Muu aineisto muodostuu pohdinnoistamme, suun-

nitteluprosessista, julkisuudesta, kävijäkohtaamisista ja konseptistamme. 

Tutkimuskysymys

Tutkimusongelmani on: Miten julkisen taiteen voi nähdä pedagogisena tapah-

tumana? Tähän kysymykseen vastaan alakysymyksillä, jotka ovat: Miten jul-
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kinen taidetapahtuma voi taidekasvattaa? Mitkä asiat tekivät Yllätyskaupasta 

yhteisen oppimistapahtuman? Miten julkisuus haastoi kasvatuksellisesti?

Tässä tutkimuksessa tutkin Yllätyskauppaa tapahtumana pedagogisista läh-

tökohdista käsin. Keskustelen pedagogien Paolo Freiren ja Antero Salmisen 

näkemyksistä Yllätyskaupan kasvatuksellisten tapahtumien yhteydessä. Ana-

lyysimenetelmänä käytän filosofi Alan Badioun olemisen ja tapahtuman fi-

losofiaa. Erityisesti tutkin taidetapahtuma-käsitettä Alain Badioun tapahtu-

ma-teorian alla olevan uskollisuuskäsitteen avulla sekä pohdin arvokäsitettä 

ja sen merkitystä taidetapahtumassa erinäisten filosofien ajatuksiin pohjau-

tuen.

Yllätyskauppa taidetapahtuma on tutkimus jo sinällään. Tässä tutkimuksessa 

taide ja sen tekeminen ovat keskiössä. Taiteen tekemisen prosessi on tutki-

misen muoto ja taideteos on sen tulos. (Anttila 2006, 64) Minulla oli tarve 

haastaa julkisen taidekasvatuksen käytäntöjä, sillä koin, että ihmisten osallis-

taminen oli hankalaa tehdessäni itselleni tutulla kaavalla taideprojekteja. Op-

pilaiden taiteen tekemisestä puuttui prosessimaisuus ja taiteellinen ajattelu, 

joka tapahtumallistaisi taideteoksen yhteisölliseksi teokseksi julkiseen tilaan. 

Tutkimukseni analyysi perustuu taidetapahtuman mahdollisuuksiin olla pe-

dagoginen ja ajatteluun siitä, miten kasvatamme toinen toisiamme yhteisönä.
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Julkinen taide tapahtumana

Filosofi Juha Varto toteaa yksittäisestä kokemuksesta, yksittäisestä ilmiöstä 

ajassa ja tilassa, että se on aina sidottuna paikkaan ja yksilöön, jonka koke-

muksesta on kyse. (Anttila, 77; Varto 2005,15) Yllätyskaupassa kävi satoja ih-

misiä kenties jopa tuhansia yhdeksän päivän aikana. En voi puhua heidän 

kokemuksestaan sillä kokemus on aina yksilöllinen, mutta voin tutkia taide-

tapahtumaamme kokemukseni avulla. 

Ainutlaatuisuuden tutkiminen on väistämättä anti-universalistista, paikal-

lista ja tapauskohtaista. Yleispätevyydet vaihtuvat yhteisyyksiin, ei kaikille 

kaikkina aikoina, vaan meille, nyt, tässä tapauksessa. On otettava tosissaan 

se mahdollisuus, että tiedon, kokemuksen ja tutkimuksen alueet ovat peri-

aatteessa intersubjektiivisia: ne ovat ainakin jonkinlaisen vaivannäön jälkeen 

kaikille halukkaille avoimia, lähestyttävissä, mutta eivät välttämättä yleispäte-

viä (Hannula et la 2003, 42.).

Kokemus ja kasvatus ovat vaikeita mitattavia, eikä tarkoituksena olekaan 

mitata paljonko teos kasvatti tai millainen oli yksittäisen kävijän kokemus. 

Ennemminkin minua kiinnostaa puhua tapahtuman merkityksestä taidete-

oksessa. Filosofi John Deweylle taide on elävä tapahtuma, johon ihmiset osal-

listuvat tietynlaisella keskittyneisyydellä ja tunteella. Tällaista paneutumista 

ja kokemuksen laatua kuvataan ilmaisuilla ’omistautua jollekin’ tai ’jonkin 

tekeminen rakkaudesta’. (Hannula et la 2003, 16.) Tällainen omistautuminen 

oli näkyvissä Yllätyskaupan kävijöissä ja heidän paneutumisessa, joka vaikutti 

meihin taiteilijoihin suunnattomasti, että myös siihen, millaiseksi tapahtuma 
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muokkautui. Deweytä mukaillen Yllätyskauppa eli ihmisten omistautumises-

ta.

Julkisella tarkoitan tässä tutkimuksessa sitä, että Yllätyskauppa oli kaikille 

avoin tila, että julkisesti esillä liikehuoneistossa. Yhteisön muodostivat yllä-

tyksen antajat, kävijät ja tapahtuman tuottajat. Julkinen täytyy aina kuvitella, 

ja tämän kuvittelun jälkeen, se täytyisi tuottaa tai aktuaalisoida. Se on aina 

kuvitelma, jonka pitäisi tuottaa erityinen subjektivuus, tietty yhteisö tai julki-

so. (Sheikh 2006, 322) Yllätyskaupassa julkinen tapahtuma kuviteltiin ensin, 

jonka jälkeen se tuotettiin esille yhteisellä ponnistuksella, jolloin sen julkinen 

muoto kasvoi yhteisön toimesta entistä julkisemmaksi.

Koen julkisen nykytaiteen tehokkaaksi tavaksi herättää keskustelua, tuoda 

erilaista ajattelua esille sekä antaa mahdollisuuden kommentoida vallitsevia 

yhteiskunnallisia asioita ja käsitteitä käyttämällä taiteessa kuin taidekasvatuk-

sessakin sallittuja mielikuvituksellisia ja leikkisiä lähestymistapoja metodei-

na. 

 Juha Varton sanoin taide on ihmisen ja maailman uudelleen pohtimista, hah-

mottamista ja auki purkamista. Varto myös painottaa ihmisen kykyä nähdä 

ja ymmärtää kokemuksen avulla. (Anttila 2006, 63; Varto 2011a, 86) Taideteos 

tarjoaa kohteen tiedon omaksumiselle, kongnitiolle. Taideteos tarjoaa mate-

riaalia koettavaksi ja sen kokeminen tarjoaa materiaalia tiedon rakentumista 

varten. (Anttila 2006, 68) Tämän tiedon rakentumisen näen pedagogisena 

prosessina, jolloin taideteos liikkuu myös kasvatuksellisella vaikutusalueella 

niin halutessaan.
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Tässä taiteellisessa tutkimuksessa kirjallinen osio toimii tutkimuksen syven-

täjänä, tasavertaisena osana taiteelliseen osaan. Kun puhun tutkimuksesta, 

tarkoitan sillä myös Yllätyskauppa-taidetapahtumaa. Nämä yhdessä ovat tut-

kimukseni, jotka ovat dialogisessa suhteessa toisiinsa. Kummatkin ovat yhtä 

tärkeitä, jotta saisin selville vastauksen tutkimusongelmaani. Kirjallinen tut-

kimukseni tarkastelee, avaa ja syventää taidetapahtuman taidekasvatuksellisia 

käsitteitä ja mahdollisuuksia. 

Taiteen tutkija Mika Hannulan sanoin taiteellisen tutkimuksen tulokset ovat 

yllätyksellisiä niin siinä, mihin päädytään, että myös itse tekijöille. Minua 

kiinnostaa taiteen tutkimisessa juuri tämä tietämättömyys, mihin ja miten 

teos luo keskustelua ja ajatuksia tai mihin muotoon se päätyy varsinkin kun 

kysymyksessä on tapahtumallinen teos. Hannula jatkaa sanoen, että koke-

muksellisuus, kokemuksellinen toiminta, odottamattomuus ja arvoitukselli-

suus ovat tärkeää tehdessä taiteellista tutkimusta. Taiteellinen tutkimus tutkii 

niin visuaalisesti, kokemuksellisesti kuin käsitteellisesti maailmaa. (Hannula 

et la 2003, 9−13.). 

Tuomas Nevanlinna toteaa, että taiteellisessa tutkimuksessa kysymys-hypo-

teesi-koe-johtopäätökset -rakenne kunnioittaa taiteellisen tutkimuksen po-

tentiaalia. Yllätyskauppa-taidetapahtumassa oli ensin kysymys, miten julki-

sen taiteen voi nähdä pedagogisena?  Sen jälkeen tuli hypoteesi, koska avoin 

työpaja ei toiminut, tarvitaan uusi tapa toimia; taidetapahtuma. Koe on tai-

detapahtuman prosessi, ja tutkimuksen johtopäätökset ovat Yllätyskauppa 

taidetapahtumana ja tämän kirjallisen osion päätelmät. (Nevanlinna 2001, 68) 
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Toisessa luvussa tutkin tapahtumakäsitettä taiteessa sekä taidekasvatukses-

sa ja näiden yhtenäisiä mahdollisuuksia Yllätyskauppa-tapahtumassa. Haen 

vastausta siihen, miten Yllätyskauppa taidekasvatti tapahtuman muodossa. 

Kolmas luku keskittyy yhteisen tilan polemiikkiin, kun taidetapahtuma nos-

tetaan jalustalle keskelle kaupallista ja julkista tilaa. Mitkä asiat tekivät yllätys-

kaupasta oppimistapahtuman? Viimeisessä luvussa tulen käsittelemään me-

diaa ja sen vaikutusta Yllätyskauppa-tapahtuman kulkuun. Miten julkisuus 

haastoi kasvatuksellisesti? 

Taiteellisessa tutkimuksessa on tärkeää analysoida kokonaisvaltaisesti proses-

sia ja viedä sitä eteenpäin. (Hannula 2001, 80) Tätä prosessin kulkua tulen 

avaamaan havaintojeni perusteella pyrkien hakemaan uusia näkökulmia sii-

hen, miten taidetapahtuma on pedagoginen.

→ →
Miten julkisen 
taiteen voi 
nähdä pedago-
gisena?

Kysymys Hypoteesi Koe Johtopäätökset

Julkinen taide 
pedagogisena 
tapahtumana.

Lapsen idea 
prosessin 
avulla taideta-
pahtumaksi.

Työpaja ei 
toiminut. 
Tarvitaan uusi 
tapa.

→

Kaava 1. Taiteellisen tutkimuksen rakennekaava.
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2. YLLÄTYSKAUPAN 
TAIDEKASVATUKSELLINEN PROSESSI

“Art is a process of thinking as a part of the world – it 

would not be a reaction but always be a reflection of re-

ality as a way of creating other possibilities to be creative 

through. Art is inherently reflexive – you don’t react to 

art, you reflect on it.” (Alan Bulfin, Taidelinja 24.2.2015)

Yllätyskauppa tapahtumana muokkautui yhteisön avulla, ja sillä oli loputto-

mia mahdollisuuksia kehittyä sen näköiseksi kuin yhteisö sen teki. Meiltä ky-

syttiin mainostoimisto Måndagin haastattelussa ”Yllätyskauppa tutkii vaihto-

arvon periaatteita”, miten haluaisimme ihmisten reagoivan Yllätyskauppaan. 

Bulfin vastasi, että reflektointi on tärkeämpää kuin reagoiminen. (Taidelinja, 

24.2.2015) Reflektointi on tärkeää, jotta voi sisäistää oppimansa. Ilman sitä, 

tieto voi jäädä hyvin pintapuoleiseksi, jos ei konstruoi kokemaansa tai heijasta 

sitä jo opittuun. 

Tavoitteenamme oli, että ihmiset löytäisivät uusia näkökulmia niin julkisen 

tilan käyttöön kuin siihen, mitä taide voi olla yhteisöllisen tapahtuman muo-

dossa. Yllätyskaupan näen pedagogisena tapahtumana, sillä se antoi mahdol-

lisuuden reflektoida omia näkemyksiään toisten näkemyksiin siitä, mikä on 

yllätys, mikä on kauppa ja mikä on taidetta. Näin ollen tapahtumalla oli po-

tentiaalia olla julkisesti kasvatuksellinen. Tässä luvussa keskityn taidetapah-

tuman taidekasvatuksellisiin mahdollisuuksiin.
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Lapsen idean nostaminen jalustalle oli pohdinnan paikka. Einon vanhemmil-

le jäi päätös siitä, saako Einon ideaa käyttää ja miten se tulee vaikuttamaan 

Einoon. Yllätyskauppa oli meidän näkemys lapsen ideasta, ei siis kokonaan 

lapsen ehdoin toteutettu. Lapsilta yllätysten pyytäminen asetti lapsille mate-

riaalisen tehtävän luopua jostain saadakseen jotain takaisin pääosin toiselta 

lapselta. Aikuiset vuorostaan halusivat hallita ja suojella tapahtumaa, jotta 

lapset saisivat hyvän kokemuksen itselle.

Meillä oli vastuu tapahtumasta, jota oli hyvin vaikea kontrolloida. Kirjoitin 

tutkimuspäiväkirjaani: on hyvin vaikea arvioida ihmisiä, tuovatko he lahjan 

vai ylimääräistä tavaraa, mistä vain haluavat eroon. Ajattelevatko ihmiset sitä 

joka saa heidän yllätyksen? Onko sillä edes väliä, koska saaja on tuntematon? 

(19.2.2015) Tämä ongelma tuli esille heti seuraavana päivänä avajaisista, kun 

ihmiset toivat kirpputoritavaraa Yllätyskauppaan, ja jouduimme kyseenalais-

tamaan heidän toimintansa keskustelemalla heidän kanssaan. 

Eräs nainen oli tuonut muovipussissa vanhoja vaatteita, dvd:eitä ja leluja. 

Emme suostuneet ottaa niitä vastaan, koska hän ei halunnut tehdä niistä lah-

japaketteja vaan jätti koko pussin ovelle. Tällaisia konflikteja sattui muutama, 

mutta kuulimme myös monia positiivisia tarinoita, kuten iäkkäältä naiselta, 

joka oli löytänyt nallen ulkoa, pessyt sen ja kuvannut sitä joka puolella, minne 

oli mennyt, ulkomaillakin. Hän oli sattunut kulkemaan Yllätyskaupan ohi ja 

päättänyt antaa nallen kirjeen kanssa, joka kertoi, missä kaikkialla se on ollut.

Jouduimme itse jonkinlaisiksi moraalinvartioiksi vastaanottaessamme yl-

lätyksiä. Voisi sanoa, että tapahtuma toimi pedagogisena näyttämönä, jossa 
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oltiin koko ajan dialogissa yllätysten vaihdon kautta. Kasvatusfilosofi Paolo 

Freirelle dialogi inhimillisenä ilmiönä syntyy sanasta, jossa on kaksi ulot-

tuvuutta; toiminta ja reflektio. Toiminnan ja reflektion liitosta syntyy vuo-

rostaan praksis. (Freire 2005, 95) Dialogi oli esillä yllätyskaupassa juurikin 

toiminnan ja reflektion kautta, sillä yllätyksen valitseminen vaati harkintaa, 

ja sen saaminen osoittautui asiaksi, joka vaati reflektointia, sillä se ei ollut 

kenties samanarvoinen tai mieluinen saajalle. Päivien kuluessa meille selveni, 

kuinka monisyinen prosessi on yllätyksen saaminen tuntemattomalta. Praksis 

eli käytäntö syntyi ajan kuluessa dialogin pohjalta kävijöiden kanssa. 

Yleisön osuus dialogisessa taiteessa perustuu yhteistyöhön, yhteiseen merki-

tyksenmuodostukseen ja yhteiseen muutokseen. (Kantonen 2005, 69) Kun 

ihminen osallistuu toimintaan, reflektoi tekemistään, hän osallistuu myös 

dialogiin muiden kanssa, jolloin syntyy positiivista vuorovaikutusta. (Kurki 

2008b, 132–133.) Dialogisessa taiteessa taiteelliset merkitykset muodostuvat 

subjektien välisessä vuorovaikutuksessa. (Kantonen 2005, 69) Yllätyskaupois-

sa tämä vuoropuhelu oli yleisön ja fasilitaattorin välinen, mutta myös yllätys-

ten vaihdon myötä esteettinen ja materiaalinen ilmaisu dialogista tuntemat-

tomien kanssa.

Erilaiset kävijät loivat Yllätyskaupasta kasvatuksellisesti mielenkiintoisen op-

pimisympäristön. Eräs nainen kysyi minulta, ovatko sisustukseen kuuluvat 

Fatboy-säkkituolitkin yllätyksiä. Lisäten vielä, että hän voisi käydä kotoaan 

hakemassa jonkun yllätyksen, jos näin on. Tällaisissa tapauksissa keskinäinen 

dialogi jäi melko lyhyeksi ja hämmennys otti vallan. Juha Varto mainitsee di-
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alogisen tilan luomisen vakavasta ja vaikeasta tehtävästä. Hän toteaa, että aina 

on mahdollista, että syntyy vain hämmennystä ja sekaannusta ja tuottaakin 

vain lisää pirstaloitumista yhteisössä. Varto toteaa taiteilijoiden toimivan ka-

talyyttina ihmisten keskellä luomalla tarkoituksellisesti tilaa toiveena löytää 

yhteistä kokemusta, dialogin, jotta jokin uusi voi alkaa ja ennen kaikkea mah-

dollisuuden kohdata toinen toisensa. (Varto 2006, 154)

Itseeni nämä kohtaamiset vaikuttivat syvästi, olivat ne sitten pelkkää häm-

mennystä tuottavaa hetkeä tai syvällistä keskustelua kävijöiden kanssa. Näi-

den kokemuksien pohjalta tulen avaamaan Yllätyskaupan pedagogisista 

prosessia käyden läpi lapsen idean käyttämistä taidetapahtumaan, että taide-

tapahtuman roolia taidekasvattajana.
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Lapsen ideasta taiteilijoiden fasilitoimaksi taidetapahtumaksi

Ajatus tällaisesta kaupasta tuli siitä, että itse elämäkin 

on yllätys. Minusta olisi kiva, jos kaupassa ei tarvitsisi 

rahaa ja sieltä voisi löytää jotain yllättävää ja hauskaa. 

-Eino- (Kytöharju, 2015)

Eino oli idean isä ja hänestä oli kuva seinällä. Hän myös vastasi muutamaan 

haastatteluun avajaisissa. Minua ja Alania kutsuttiin teoksen taiteilijoiksi, joi-

den roolina oli tapahtuman fasilitoiminen. Fasilitoimisella tarkoitetaan hen-

kilöä, joka kannustaa muutosprosessia ja varmistaa, miten yhteisössä edetään 

asian hyväksi, jotta saadaan uusia ideoita tai välineitä rakentaa kompleksisia 

tilanteita. Fasilitaattori varmistaa, että yhteisö työskentelee rakentavasti, yh-

teistyössä, luovasti ja koherentisti. Fasilitaattori voimaannuttaa yhteisöä aktii-

visella ja tietoisella osallistumisella, jotta oppiminen ja ongelmanselvittämi-

sen prosessit yhteisössä voi toteutua. (Vidal 2015, 3−4) Fasilitoimalla saimme 

aikaan Yllätyskaupassa ilmapiirin, joka houkutteli ihmisiä sisälle ja sai heidät 

myös kommunikoimaan meille ja toisilleen. 

Tarjoilimme kahvia ja mehua ihmisille koko yhdeksän päivän ajan. Kahvin-

juonti antaa ihmisille aikaa ja uskallusta osallistua ja jäädä katselemaan, mitä 

tilassa tapahtuu. Jotkut aikuiset kävivät kahvilla melkein joka päivä, jolloin he 

samaan aikaan ihastelivat lasten yllätyspaketteja ja katselivat lapsia koristele-

massa paketteja pöydän äärellä. 
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Oma taiteellinen ajattelumme näkyi tavassa tehdä ja toteuttaa teos julkiseen 

tilaan ja käsitteellistää Einon idea. Alan Bulfin kokee omana taiteellisena 

osanaan infrastruktuurisen puolen, jolla hän tarkoittaa yhteisöllisen tilan ja 

paikan fasilitoimista kaupunkilaisille. Yllätyskauppa oli Einon idea ja mieli-

kuva. Mielikuvitus ei vielä kuitenkaan synnytä taidetapahtumaa vaan tarjoaa 

alkunäkemyksen ja mahdollisuuksia. Antero Salminen toteaa, jotta tästä tu-

lisi jotain merkittävää, tarvitaan harkitsevaa ajattelua, hioutunutta teknistä 

ammattitaitoa, tahdonponnistusta, sosiaalisten kokemusten rikastamaa per-

soonallisuutta ja kiteytynyttä maailmankatsomusta. (Salminen 2005, 75) On-

nistuimme yhdessä luomaan jotain merkittävää, mutta se vaati yhteisöllisen 

ponnistuksen.

Ilman Ajatuksien maa -taideprojektia emme olisi Einon ideaa mahdollisesti 

koskaan kuulleet. Idea syntyi tietyssä ongelmatilanteessa, joka herätti mie-

likuvituksen. Salmisen sanoin mitä tavanomaisempi, täsmällisempi ja sel-

väpiirteisempi tilanne on, sitä vähemmän siinä on mielikuvitukselle sijaa. 

Mielikuvituksessa voidaan harpata jonkin ajatteluvaiheen yli ja silti kuvitella 

Kuva 7. ja 8. Viliina Koivisto fasilitoimassa Yllätyskaupassa.



26

lopullinen tulos. Ajattelussa ennakoiva heijastus tapahtuu operoimalla käsit-

teitä. Hahmon valitsemisen mahdollisuus on mielikuvan perusta ja uuden 

käsiteyhdistelmän mahdollisuus on ajattelun perusta (Salminen 2005, 228.).  

Usein nämä toimivat samanaikaisesti, mutta Yllätyskaupan suhteen voitaisiin 

jakaa ajatusprosessi niin, että Einon mielikuvitus mahdollisti idean, ja meidän 

taiteellinen ajattelu mahdollisti toteutuksen yhteisölliseksi taidetapahtumak-

si.  Näin ollen se prosessi joka käytiin läpi minun ohjaamastani projektista 

aina Yllätyskauppa tapahtumaan saakka, on ainutlaatuinen mutta toistetta-

vissa uudestaan käyttämällä pedagogista prosessia hyväksi, jossa lasta Kas-

vu-lehden päätoimittaja Kristiina Koskiluoman mukaan kuunneltiin, annet-

tiin osallistua, kokeilla ja kasvattaa voimiaan. (Koskiluoma 2015, 3)

Taiteilija Pilvi Takala on antanut lasten päättää taiteessaan. Takala käynnisti 

lasten kanssa The Committee -projektin Frieze Art Fair -tapahtumaan Emdash 

Award -palkintorahoillaan. Taiteilija kutsui 8–12 -vuotiaita lontoolaislapsia 

mukaan, joista muodostettiin 11 lapsen komitea. Heille annettiin tietty mää-

rä rahaa suunnitella, mitä haluaisivat rahalla tehdä. Lapset toteuttivat 7 000 

punnalla viiden tähden pomppulinnan puistoon. Takalan The Committee -vi-

deoteoksessa lapset kertovat päätöksentekoprosessistaan, miten käyttää rahat 

(Takala, The Committee -teosteksti).

Näen monia opettavaisia asioita Takalan teoksessa, missä lapset saivat ideoida 

yhdessä jotain mitä haluavat, mutta heille myös annettiin paljon vapautta että 

vastuuta siitä, mitä päätyivät tekemään. Taitelija, joka työskentelee yhteisön 

kanssa, on täysillä mukana hetkellisesti tietyn budjetin raameissa, mutta ei ole 
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vastuussa koko opetusprosessista tai tuntisuunnitelmasta. Tällainen hetkel-

linen paneutuminen on mielestäni tärkeää kasvatuksellisesta näkökulmasta 

katsottuna, sillä se voi vapauttaa ajattelua, jolloin voi syntyä jotain merkityk-

sellistä. Se mikä vuorostaan on merkityksellistä kokemusta kasvattaa meitä.

Pedagoginen taidetapahtuma

Lontoon Goldsmithsin taidekasvatuksen professori Dennis Atkinson puhuu 

tapahtuman pedagogiikasta, jolla kehittää uusia tapoja oppia. Atkinson puhuu 

todellisen oppimisen syntyvän tapahtumasta, joka sallii liikkuman uuteen tai 

muuttuneeseen ontologiseen tilaan. Oppimisen voi ymmärtää olemassaolon 

ongelmana, joka Atkinsonin mukaan on saanut vaikutteita Deleuzen filoso-

fiasta, jossa elämän voima on sen kyky kehittää ongelmia. Atkinsonin mie-

lestä pääasia on ymmärtää, mitä on oppia. Tämän ymmärryksen kautta tuo-

tetaan uusia tekijöitä ja oppimisyhteisöjä. Atkinson näkee oppimisen kyvyn 

tärkeimpänä, eikä sitä mitä opetetaan. (Atkinson 2011, 6)

Kun oppijaa yllytetään ottamaan riski oppimiskontekstissa ja osallistumaan 

oppimistapahtumaan, joka ei ole kontrolloitua siinä, mitä tullaan oppimaan, 

ehdottaa se joustavaa oppimista tai opettamispaikkaa, jossa on tilaa sattumal-

le ja ennakkoluulottomalle oppimiselle. Tällainen oppimistapahtuma antaa 

tilaa riskinottamiselle, kun annetaan tilanteiden tapahtua ja fasilitoidaan 

oppimistietä ilman selvää suuntaa. Tapahtuman kautta oppimisella voimme 

kehittää uudenlaista tai muuttunutta pedagogista tilaa. Pedagoginen tapahtu-

ma laajentaa ymmärrystämme siitä, millaisia mahdollisuuksia on olemassa. 
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Se muodostaa uudenlaisia oppimisyhteisöjä ja tehokkaampia tapoja oppia.  

(Atkinson 2011, 3)

Yllätyskaupassa annettiin tilanteiden tapahtua ja fasilitoitiin tilannetta, joka 

oli pedagogisesti avoin. Yllätyskaupassa opettaminen oli kontrolloimatonta, 

joustavaa ja siinä annettiin tilaa sattumalle ja ennakkoluulottomalle oppimi-

selle. Tapahtuma luo tietynlaisen vapauden toimia eikä tapahtumaa tarvitse 

jakaa tekijöihin ja katsojiin vaan se muokkautuu yhteisesti tiettyyn muotoon 

erinäisten tilanteiden vaikutuksesta. Kirjaimellisesti Yllätyskauppa oli taidet-

ta, jossa tapahtui koko ajan.

Filosofi Alain Badioun mukaan tapahtuma on jotakin, joka tekee katkoksen 

tai murroksen historian kulkuun, tuo siihen jotakin ratkaisevasti uutta, joka 

ei ole johdettavissa sitä edeltävästä tilanteesta. Badioun totuudet ovat paikal-

lisia ja singulaarisia ”totuusprosesseja”, jotka tapahtuvat aina jossakin erityi-

sessä tilanteessa. Uskollisuus puolestaan on totuudessa elämistä, tapahtuman 

uutuuden huomioimista toiminnassa ja ajattelussa. (Viren 2004) Tätä uskolli-

suusprosessia painotimme toiminnassamme ja fasilitoimme yleisöä tulemaan 

mukaan. 

Badioun tapahtumateoria luo siis aina vaatimuksen uudesta, ja ilman uskol-

lisuutta tälle totuudelle, ei voi jatkaa toimimista niin kuin ennen tapahtumaa. 

Tapahtuman jäljet taiteessa, jotka järkyttävät hyväksyttävää toiminnan järjes-

tystä, konventioita, ovat siellä, missä muotoutumaton moneus presentoituu, 

missä sille annetaan (uusi) muoto. (Pluth 2015, 203) Badiou puhuu taiteesta 

yhtenä totuutena, joka voi aikaan saada uudenlaista olemista.
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Taidetta ei voi siis tehdä pysymättä uskollisena taiteen menneille tapahtumil-

le, mutta uutta ei voi luoda ilman, ettei se mullistaisi menneen jossain erityi-

sessä tilanteessa. Minua kiinnostaa Badioun filosofiassa Dennis Atkinsonin 

näkemys Badioun ajattelun siirtämisestä pedagogiseen tapahtumaan, ja sen 

mahdollisuudesta oppia uutta. Atkinson puhuu ontologisesta muutoksesta, 

mutta mielestäni Badioun uskollisuuskäsitteen merkitys pedagogisessa pro-

sessissa on tarkasteltava ensin, ennen kuin voi ontologisesti muuttua mitään.

Tapahtuman puolustajat ovat sitoutuneet uskollisuusprosessiin, jossa uskol-

lisuus on operaatio, tehtävä ja prosessi, ei niinkään mielentila. (Pluth 2015, 

136)  Lapsen idealle uskollisena pysyminen vaati meiltä taiteilijoilta koko ajan 

tämän totuuden kanssa elämistä. Jos emme olisi pyrkineet luomaan uutta ta-

paa toimia, emme olisi pystyneet pysyä uskollisena lapsien ideoille jokaisessa 

tilanteessa, jolloin taidetapahtumasta olisi syntynyt suunniteltu ja valmiiksi 

käsikirjoitettu projekti ilman mahdollisuuksia fasilitoimisen avulla nähdä ja 

huomata kauneuden ja hyvän joka on meissä toisillemme. (Varto 2006, 155.)

Erityisen tärkeää on kokemuksen tuottaminen lapselle, että häntä kuunnel-

laan, ja hänen ajatuksensa otetaan vakavasti. Näin kannustetaan keksimään 

ideoita ja vaikuttamaan maailmaan, sen sijaan, että vain otetaan vastaan, mitä 

on tarjolla. (Koskiluoma 2015, 3) Jos olisimme määritelleet esimerkiksi yllä-

tysten sisältöä ja koristelutapaa enemmän, emme olisi pystyneet pysymään 

uskollisina lapsen kuuntelemiselle, ideoille, ajatuksille saatikka sitten taiteelle. 

Merkityksellistimme jokapäiväisiä asioita, kuten kaupankäyntiä, lasten leik-

kiä, ja ennen kaikkea tuntemattomien kohtaamisia.  Pysymällä uskollisena 
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lapsen idealle koko tapahtuman ajan kehitti uudenlaista tapaa kasvattaa toi-

nen toisiamme käymällä taiteellista dialogia yhteisönä. Emme reagoineet 

asioihin vaan reflektoimme reaktioita luoden tapahtuman, joka pysyi uskol-

lisena taiteelle.

Yllätyskauppa taidekasvattajana 

Yllätyskaupan suosio ammensi siitä, että lapsi oli keksinyt kaupan, jossa ei 

tarvita rahaa. Lapset innostuivat osallistumaan, kun kuulivat idean olevan 

lapselta. Vanhemmat innostuivat, kun kuulivat päiväkotilapsien aloittaneen 

kaupan. Kaupunkilaiset innostuivat, sillä he saivat tilan, jossa ei tarvinnut ra-

haa. Yllätyskauppa onnistui luomaan tilan, jonne kaikki olivat tervetulleita. 

Yllätys itsessään toimi kasvatuksellisena välineenä ja tuotti polemiikkia, sillä 

jokaisen yllätys ei ollut mieleinen. Tämä tuki monia oppimisen tavoitteita. 

Yllätyksillä tuotetaan toisille hyvää mieltä, ja opitaan myös pettymykseen val-

mistautumista, paketointi harjoittaa hieromotorisia taitoja, kaupan periaat-

teita opitaan, luonnonsuojelua ja kierrätystä voidaan käsitellä (Koskiluoma 

2015, 3).

Yllätyksestä ei kuitenkaan tullut pääasia, vaan tilasta itsessään. Ihmiset kä-

vivät piirtämässä seinään, tulivat kahville sekä istuivat ja paketoivat yllätys-

pakettejaan tuntemattomien kanssa yhdessä pienen pöydän äärellä. Tutki-

muspäiväkirjaani kirjoitin: Parasta oli tunnelma. Ei se mitä sai, vaan se mitä 

antoi itsestään tapahtumalle (24.2.2015). Paolo Freiren mukaan dialogiaa ei 
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ole ilman syvää rakkautta maailmaa ja ihmisiä kohtaan. Rakkaus merkitsee 

samalla dialogian perustaa, että dialogiaa itsessään. (Sava 2007, 175) Yllätys-

kauppa vaati tätä rakkautta toista ihmistä kohtaan, jotta se pysyi toiminnassa 

koko yhdeksän päivän ajan.

Ihmisiä on hyvin vaikea miellyttää materialla, joten päädyimme painotta-

maan lapsillekin enemmän kokonaisprosessia, ei itse lahjaa. Harvoinpa sitä 

saa syntymäpäivälahjaksikaan mieleistään, mutta itse syntymäpäivät voivat 

jäädä ikimuistoisiksi tapahtumiksi. Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani, kuinka 

ihana tunnelma Yllätyskaupassa on: tämä on ehkä maailman ihanin kauppa 

hengailla. Yllättäviä hetkiä koettu joka päivä ja kävijät luovat tänne niin val-

Kuva 9. Yllätys valittuna. 
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loittavan tunnelman. Yllätyskauppa on ollut niin treffipaikka, kodittoman nai-

sen jokapäiväinen käyntikohde, lasten leikki- ja taidepaikka että ohikulkijoiden 

pistäytymispaikka kertoen päivän kuulumisistaan (27.2.2015).

Taidekasvatuksellisesti toiminta seurasi kaavaa, jossa ensin oli työpaja, jossa 

lasten piti keksiä asioita mitä ei vielä ole. Sen jälkeen toteutettiin kaupungin 

avustuksella yksi näistä ideoista julkiseen tilaan, jotta voimme jakaa oppi-

miskokemuksen kaikkien kanssa ja näyttää miten pysyä uskollisena taiteel-

le. Leikkimällä kauppaa lapsen tavoin loimme tavan kokea, katsoa, tulkita ja 

tutkia maailmaa. Töölön montessorileikkikoulun lapset olivat ainoita, jotka 

kokivat koko prosessin Ajatuksien maasta Yllätyskauppaan. He näkivät, mi-

ten taideprojektimme ansiosta ideat voi toteuttaa ihan oikeasti. Aivan kuten 

Pilvi Takalankin teoksessa lapset saivat toteuttaa oikeasti pomppulinnan. Tai-

teen tekemistä ei siis ole vain instituutioiden sisällä oleva toiminta vaan ideat 

merkitsevät myös ulkopuolella, missä se voi olla yhteisesti toteutettavissa ja 

koettavissa.

Taidekasvatus merkitsee minulle lapsen ehdoilla toteutettua taidetta, jossa 

tutkiva, mielikuvitusta kehittävä leikki on vahvana osana, miten kehitetään 

lapsen taiteellista ajattelua. Taiteellinen ajattelu on käsitteellisten merkityksien 

esilletuomista visuaalisesti. Tähän lapsi ei ole vielä kypsynyt, mutta hänellä on 

leikkiminen, jonka kautta hän rakentaa näkemystä, ja mielikuvaa maailmas-

ta. Olen itse vaikuttunut Antero Salmisen ajatuksesta lapsi keksii maailman 

uudelleen. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä mikä on taidekasvatuksen pe-
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rusta. Maailma ei ole valmis, se on tehtävä, joka jatkuvasti odottaa hämmäs-

telijäänsä, epäilijäänsä, tulkitsijaansa ja rakentajaansa (Salminen 2005, 75).

Salmisen lausahduksessa on nähtävissä freiremäistä ajattelua, jossa ihminen 

on olemassa nimeämällä maailmaa ja muuttamalla sitä. (Freire 2005, 96) 

Juha Varto lisäksi peräänkuuluttaa täysivaltaista osallistumista keskusteluun 

tärkeäksi asiaksi kysymällä ”Näin maailma ehkä on, vai mitä sinä ajattelet?” 

(Varto 2006, 157) Taidekasvatus parhaimmillaan kasvattaa siis keskustelijoi-

ta, tulkitsijoita, hämmästelijöitä, rakentajia ja epäilijöitä maailmaan. Tämän 

vuoksi on ehdottoman tärkeää, että lapsen ideoita kuunnellaan ja pysytään 

niille uskollisina, jotta maailma uudistuu ja kehittyy kokeilemalla entistä pa-

remmaksi.

Kiasmassa alkoi keväällä 2015 taiteilija Jani Leinosen näyttelyprojekti Totte-

lemattomuuskoulu, joka tarjoaa oppilailleen vallankumouksellisia ideoita ja 

työvälineitä muuttaa maailmaa paremmaksi. Tottelemattomuuskoulu kysyy 

minkälaisen maailman me haluamme nykyisen tilalle, ja opettaa kuinka tais-

tella tärkeiden asioiden puolesta. (Kiasma 2015) Leinonen hakee ideakilpai-

lulla tottelemattomuusideoita, joilla parantaa maailmaa. Voittajalle luvataan 

tuhat euroa rahaa, mutta kerrotaan myös mahdollisesta avusta toteuttaa idea 

yhdessä tottelemattomuuskoulun kanssa, vaikkei voittaisikaan.  (Kiasma 2015)

Tottelemattomuuskoulussa on nähtävissä samanlaista prosessimaisuutta kuin 

Yllätyskaupassa, jossa jonkun toisen ideasta tehdään taidetta. Molemmat 

myös etsivät jotain uutta, mitä ei vielä ole, nykyisen tilalle. 
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Dennis Atkinsonilla on ’se-mitä-ei-vielä-ole’ -ajatus, jonka hän pohjustaa Ba-

dioun filosofiasta. (Atkinson 2011, 13) ’Se-mitä-ei-vielä-ole’ tarkoittaa olemi-

senmuotoja, joita ei ole olemassa, eikä arvotettu. Hän puhuu tiloista, jotka 

ovat olemassa, mutta eivät ole paikallistettu tai marginaaleihin, jotka ovat jää-

neet yleisen jalkoihin. Oppimistasolla tällaisia tilanteita Atkinsonin mukaan 

voi olla esimerkiksi lapsi, jonka työtä ei ymmärretä perinteisen pedagogisen 

prosessin kautta tai jos oppija tulee toisesta kulttuurista, eikä hänen tapansa 

oppia sovi nykyiseen tapaan toimia. Oppimisen pitäisi avata mahdollisuuksia, 

tapoja nähdä, selittää ja esittää uusia malleja olemassaolostamme. (Atkinson 

2011, 6) Atkinsonin teoria Badiousta on mielestäni kuitenkin kapeakatseinen 

siinä mielessä, miten tietystä tilanteesta voidaan tehdä universaali tapa toimia.

Tätä universaaliutta täytyy lähteä hakemaan tietyn tapahtuman avulla. Ba-

dioun uskollisuuskäsite on nähtävänä praksilogiana, teorian ja toiminnan liit-

tona. Minun pysyminen uskollisena lapsen idealle ja taiteelle loi toiminnan 

tuoden tietyn tapahtuman esille. Totuuden täytyy kyseenalaistaa olemukselli-

sesti vallitsevat käsitykset ja konseksuksen, ja syntyä jossain tilanteessa tyhjästä, 

ja heidän, joita tapahtuma puhuttelee, haasteeksi tulee pysyä uskollisena tuolle 

totuudelle. (Badiou 2004, 99).

Oleellista on, että totuus tapahtuu, ja siinä määrin kuin sille ollaan uskollisia 

muuttaa maailmaa. (Badiou 2004, 98) Julkisessa taidekasvatuksessa tämän voi 

siis nähdä niin, että tietyssä opetus- tai leikkimistilanteessa keksitylle idealle 

avoimena ja uskollisena pysyminen mahdollistaa muutosprosessiin, jolla on 

potentiaalia muuttaa ajatteluamme. Jos tämä idea toisin sanoen totuus saa tar-
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peeksi kannatusta ja ihmiset pysyvät uskollisena sille, voi siitä kehittyä jotain, 

joka kasvattaa meitä ihmisinä. Yllätyskaupassa taiteellisen leikin avulla opit-

tiin sosiaalisista rakenteista ja siitä, mikä on mahdollista kaupallisessa tilassa 

toteuttaa yhteisön voimin.

Yhteenveto

Tässä luvussa olen käsitellyt Yllätyskaupan kasvatuksellista prosessia vastaten 

alakysymykseeni: miten julkinen taidetapahtuma taidekasvattaa? Yllätyskau-

passa opetus oli piilevää, kontrolloimatonta, joustavaa ja siinä annettiin tilaa 

sattumalle ja ennakkoluulottomalle oppimiselle. Taidekasvatuksellisesti pro-

sessi eteni työpajasta taidetapahtumaksi, jossa lasta kuunneltiin ja annettiin 

lapsille vapautta ja vastuuta.

Julkisessa taiteessa vapaus ja vastuu nousevat merkittäväksi asioiksi, sillä niis-

sä ei opeteta minkään tietyn opetussuunnitelman mukaisesti.  Yllätyskaup-

pa opetti lapsille vastuullisuutta. Vastuunottoa mitä laitan yllätykseksi, vas-

tuunottoa meiltä taiteilijoilta, mitä annan ihmisten laittaa yllätykseksi sekä 

vastuuta ideoista ja niille uskollisena pysymisestä. Tämä luo jokaiselle osal-

listujalle merkityksellisemmän kokemuksen, sillä he olivat osa prosessia, joka 

muokkaantui yhteisen koetun asian avulla omanlaisekseen tapahtumaksi.

Pyrimme kannustamaan ja varmistamaan ihmisiä vastaanottamaan komplek-

sisia tilanteita vastaan fasilitoimalla. Lapsen idealle sekä taiteelle uskollisena 

pysyminen osoittautui tärkeimmäksi keinoksi vaikuttaa taidekasvatukselli-

sesti tapahtuman aikana.
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Yllätyskaupassa parasta oli se, mitä antoi itsestään tapahtumalle. Tämä näkyi 

iloisena tunnelmana, rakkaudella koristelluista yllätyspaketeista että seinäpii-

rustuksen kuvista ja kirjoituksista. Innostunut ilmapiiri Yllätyskaupassa teki 

tilaa pedagogialle, sillä ihmiset herkistyvät jollekin asialle, ja tulevat tietoi-

semmaksi siitä. 

Näin syntyy myös positiivista vuorovaikutusta, kauneutta huomata hyvä, joka 

meissä on toisillemme. Vaikkei tämä aina onnistunutkaan, annoimme silti 

mahdollisuuden ihmisten kohdata toisensa materiaalisen hyvän tahdon eleen 

kautta. Leikkimällä kauppaa lapsen tavoin loimme tavan kokea, katsoa, tulki-

ta ja tutkia sosiaalisia rakenteitamme, jolloin Yllätyskaupasta tuli universaali 

tapa toimia.
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3. YHTEINEN TILA JULKISEKSI 
OPPIMISTAPAHTUMAKSI

”Tapahtuma ei ole se, mitä tapahtuu, vaan se, mikä 

voidaan kertoa.” (McLaren 2001, 121)

HKL antoi Yllätyskauppa-taidetapahtuman käyttöön yhden liiketilansa Haka-

niemen metrotunnelissa ilman vuokraa. Lippuhalli oli tyhjennetty yrityksistä 

jo aiemmin, sillä koko tunneli oli menossa remonttiin. Taidelinjan toimisto 

on samassa tilassa tapahtumamme kanssa, sillä tila toimisi heidän toimistona 

tapahtuman jälkeenkin. Toimisto tarkoitti Taidelinjan taidekoordinaattorin 

Annika Niskasen läsnäoloa tilassa koskien asioita Taidelinjan suhteen. Näin 

ollen se ei rikkonut yhteisöllistä kauppa-ajatustamme.

Kuva 10. Yllätyskaupan rakennusvaihe tyhjään liikehuoneistoon.
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Niin minua kuin Alan Bulfinia on kiinnostanut julkisen taiteen projektien eri 

tavat ilmetä ja niiden mahdollisuudet olla esillä erilaisissa tiloissa ja ympä-

ristöissä. Bulfin on yrittänyt Belfastissa saada Pohjois-Irlannin osallistumaan 

Euroviisuihin omana maanosana tehden erilaisia julkisia kampanjoita, että 

luonut erinäisiä performatiivisia katupelejä kaupunkitilaan. (Bulfin 2015) 

Omat taideprojektini ammentavat julkisesta väliintulosta, kuten Situations 

Wanted, jossa etsin suomalaisena tyttönä töitä Belfastissä ja Roomassa. (Si-

tuations Wanted 2011) 

Julkinen tila merkitsi Yllätyskaupassa sitä, että jokainen oli tervetullut tilaan 

ja ottaa osaa tapahtumaan. Filosofi Jürgen Habermasille julkinen tila on ihan-

teellisessa muodossaan foorumi, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa ta-

sa-arvoiselta pohjalta. Hän kuitenkin painottaa, että tasa-arvoista tilaa ei ole 

olemassakaan, mutta tärkeää on pyrkimys kohti tasa-arvoa. (Kantonen 2005, 

70) Minua taiteilijana kiehtoo muuttaa julkisten tilojen normatiivista käyt-

tötarkoitusta. Belfastissä muutin gallerian pimeiden markkinoiden työnha-

kutoimistoksi ja nyt muutin liikehuoneiston kaupaksi, jossa ei tarvitse rahaa. 

Habermasin mukaan ideaaleinta on luoda tila, jossa ihmisten yhteiskunnal-

liset valta-asemat eivät saa ratkaista keskustelujen tulosta. Julkisessa tilassa 

jokaisella on oikeus ottaa osaa keskusteluun ja ilmaista näkemyksensä. Tämä 

on ihanne, johon on pyrittävä, niin taidetapahtumassa kuin kaikessa julkises-

sa toiminnassa. (Kantonen 2005, 70) Yllätyskaupassa tämä näkemys tuli esille 

niin tapahtuman synnyssä kuin yllätysten eli materiaalin muodossa.
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Yllätyskaupalla halusimme todistaa, että antamalla tyhjän tilan taiteilijoiden 

toimintaan hetkellisesti, voi se saada aikaan väriä kaupunkiin ja yhteisölli-

semmän kaupunkikulttuurin. Kaupunkikulttuurista kirjoittava kirjailija Leo 

Hollis toteaa, että julkisien tilojen yhteisöllinen käyttö ei vain muuta kaupun-

kia vaan luo kaupunkilaisia. Tämä on saavutettavissa ennen kaikkea toimin-

nalla, ei vain neuvotteluilla ja sopimuksilla. (Hollis 2013.) Yllätyskauppa oli 

koko yhteisön saavuttama tapahtuma tietyssä paikassa tiettynä ajanjaksona, 

jonka voi tehdä uudestaan muttei täysin samanlaisena samoine tilanteineen. 

Kysymys on siis ainutlaatuisesta hetkestä joka luotiin kaupunkilaisten kanssa 

yhdessä.

Olohuone-yhdistys kirjoitti kommentoinnin tyhjistä liiketiloista kaupungis-

sa, ja miten näitä voisi käyttää, ei kulutus mielessä, mainiten tapahtumamme 

esimerkkinä. ”Yksi mitä viehättävimmistä pop-up -ideoista toteutettiin Helsin-

Kuva 11. Yllätyskauppa päivää ennen avajaisia.
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gissä, kun Hakaniemen metroasemalle avattiin yllätyskauppa. Kuusivuotiaan 

Einon suunnittelemasta kaupasta ei voi ostaa mitään, vaan siellä vaihdetaan 

yllätyksiä. ” (Olohuone 2015)

Julkinen tila muuttuu käyttäjiensä myötä. Yllätyskauppa aloitti lapsiryhmän 

toimesta toimintansa tietynlaisena, mutta muuttui käyttäjien toimesta. Esille 

nousi tarve aikuisten hyllystä, jossa on sopivaa yllätystä aikuiseen makuun. 

Tämä hylly laitettiin seinälle lasten ulottumattomille. Yllätyskaupan edessä oli 

myös monesti monia rattaita parkissa, joka viestitti omaa sanomaansa lapsiys-

tävällisestä paikasta (Kuva 12.).

Yllätyskauppaa kommentoitiin lasten askartelukaupaksi Facebook-tapahtu-

ma sivulla (Kuva 13.). Tähän viitattiin sillä, että laatikoita askarreltiin kau-

passa. Tämä tietenkin olikin askartelua. Laatikosta tehtiin houkuttelevan nä-

köinen sen saajalle. Taidetapahtumana Yllätyskauppa oli taidetta tapahtuman 

Kuva 12. Rattaita Yllätyskaupan edessä parkissa.
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muodossa, joka täytyy arvioida kokonaisuutena, ei vain yksittäisten yllätysten 

kautta. Tämä keskustelu Facebookissa osoittaa, kuinka Yllätyskauppa sai ih-

miset ajattelemaan, mikä on taidetta. 

Yllätyskaupalla oli tarina, jonka kerroimme kävijöille. Kävijöistä tuli osa tari-

naa ja yhteinen jaettavissa oleva kokemus mahdollistui. Yllätyskaupassa kävi 

joka päivä koditon nainen tuomassa kauniisti koristellun yllätyksen lapsel-

le. Ilman julkista tilaa Yllätyskauppa ei olisi ollut mahdollista toteuttaa, sillä 

instituution omaava tila olisi estänyt monien ohikulkijoiden osallistumisen.  

Liikehuoneistoon oli yhtä helppo pistäytyä kuin oikeaankin kauppaan. Yllä-

tyskauppa Holliksen tavoin loi kaupunkilaisia, sillä se toi heidät esille sellai-

sina kuin ovat.

Tässä luvussa käyn läpi yhteisen oppimistapahtuman vaikutusta taidetapah-

tumaan vastaamalla alakysymykseeni: Mitkä asiat tekivät Yllätyskaupasta yh-

teisen oppimistapahtuman? Vastausta tähän kysymykseen lähden hakemaan 

Kuva 13. Lasten askartelukauppa vaiko taidetta? 
Näyttökuva Facebook-tapahtuman kuvakommenteista. 
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tutkimalla Yllätyskauppaa julkisena taiteena, jossa eri materiaaliset asiat ku-

ten tila ja yllätyslaatikko, loivat dialogin keskenään tuntemattomien ihmisten 

kanssa.

Yllätys tuntemattomalta

Yllätyskaupassa oli kuhina päällä koko ajan. Ostimme 750 leivoslaatikkoa 

Yllätyskauppaan, joista 320 meni päiväkoteihin. Jokainen laatikko käytettiin. 

Ensimmäiset 200 laatikkoa loppuivat jo kolmessa päivässä, ja monet toivat 

yllätyksiä valmiiksi paketoituina. Tämän lisäksi meillä oli kaupassa paketoin-

tipaperia yllätyksille, jos yllätykset eivät mahtuneet laatikkoon. Tämäkin pa-

peri loppui ennemmin kuin tapahtumamme. Arviomme mukaan yllätyksiä 

tuli yhteensä noin tuhat. Kävijöitä päivittäin oli melkein 100. Ensimmäisinä 

kolmena päivänä heitä oli enemmänkin. Osallistumisen määrä on arvio, joka 

on laskettu ostettujen leivoslaatikoiden perusteella. Aikamme meni vastaan-

ottaessamme kävijöitä ja heitä fasilitoidessa. Koimme tämän tärkeämmäksi 

kuin kävijämäärän laskennan, sillä molempia emme olisi ehtinyt tekemään.

Lahjan saaminen tuntemattomalta osoittautui mielenkiintoiseksi, sillä ku-

kaan ei tiennyt keneltä lahja oli peräisin, mutta laatikon ulkonäön perusteella 

pystyi olettamaan jossain määrin antajan iän, ajatusmaailman ja sukupuolen. 

Yritimme painottaa, että yllätyksen täytyy olla pyyteetön lahja, eli jotain sel-

laista mitä on kiva saada. Suurin osa kuitenkin toi kotoaan tavaraa jota eivät 

itse enää halunneet. Tämä oli tietenkin hyväksyttävää, kunhan yllätys oli edel-

leen ajatuksella annettu. 
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Muutama eläkeläinen tuli jopa ehdottamaan voisivatko tuoda heidän tulevaa 

kuolinpesäänsä meille, sillä heillä ei ole perijöitä tai heidän perijöitään ei kiin-

nosta heidän tavarat. Heille vastasimme, että emme ole kuolinpesän jakajia 

vaan heidän täytyy paketoida tavarat itse yllätyksiksi. Tuntemattomuus sai 

aikaan ilmiön, jossa jotkut ihmiset eivät välittäneet mitä laittoivat laatikkoon 

sisälle, koska eivät tienneet kuka sen sai tai halusivat vain eroon tavarastaan. 

Tällainen välinpitämättömyys korostui varsinkin joissain aikuisissa, jotka toi-

vat laatikollisen täynnä kirpputoritavaraa paketoituna valmiiksi.  

Bulfin oli liikuttunut eräästä yllätyksestä, että oli halunnut kertoa tarinan 

yllätyksen antajasta miehelle, joka oli yllätyksen valinnut. Yllätys sisälsi itse 

tehdyt villasukat vanhukselta, joka ei pystynyt enää kutomaan reuman vuok-

Kuva 14. Kävijöitä paketoimassa yllätyksiään Yllätyskaupassa.
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si. Kun miehelle oli kerrottu yllätyksen tarina, hän ei halunnutkaan enää ot-

taa sitä vastaan, koska hänelle tuli huono omatunto siitä, kuinka hän oli vain 

ostanut jotain Stockmannilta. Narratiivi toimi tässä tilanteessa sosialisoijana 

ja tapana, jolla se rakentaa omanlaisen moraalisen ulottuvuuden. (McLaren 

2001, 115) Narratiivit vaikuttavat meihin, kuten edelliseen mieheen, sillä hän 

ei halunnut ottaa yllätystä vastaan kuultuaan sen tarinan. Hän ei kokenut 

omaa yllätystään yhtä tärkeäksi, joten koki moraalittomaksi vastaanottaa toi-

selta jotain niin ainutlaatuista ilman, että olisi itse antanut yhtä merkityksel-

listä yllätystä.

Kokemuksen kertomuksellistaminen on ehkäpä perustavin inhimillisen ym-

märtämisen teko. (McLaren 2001, 116.) Jos yllätyksellä oli jokin tarina, oli se 

henkilökohtaisempi vastaanottaa, että ymmärtää, miksi joku oli halunnut 

kyseisen yllätyksen antaa. Me toivoimme ja pyysimme usealtakin yllätyksen 

antajalta, että he kirjoittaisivat kirjeen mukaan, jolloin yhteys antajaan ei jäi-

si täysin materiaalin varaan.  Kirjoittamista emme kuitenkaan voineet vaatia 

lapsilta vaan heitä pyysimme panostamaan yllätyspaketin ulkoiseen muotoon. 

Yllätyksen saaminen lapselta lapselle oli paljon hankalampi prosessi kuin 

aluksi olimme kuvitelleet. Aikuiselle lasten yllätykset näyttäytyivät iloisina 

ja hellyttävinä, kun laatikosta löytyi esimerkiksi piirustus tai askartelu. Lasta 

kiinnosti vain mitä paketin sisällä oli sen perusteella, miltä paketti näytti. Mo-

net lapset halusivat leluja. He myös pitivät Yllätyskauppaa lelukauppana. Lelut 

olivat toki mieleisiä, mutta yritimme jutella lapsille niin, ettei materiaalista 
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tulisi se pääasia vaan prosessista valita yllätys, paketoida, koristella ja viedä se 

hyllylle sekä valinnasta ottaa itselle yllätys.

Kerroimme, että yllätyskauppaa voi jatkaa kotona leikkien. Voi tehdä oman 

yllätyskaupan ja leikkiä yllätystenvaihtoa. Näin yritimme välttää sen, etteivät 

lapset toivoisi yllätykseltä suhteettomia. Tärkeintä oli saada lapsi miettimään, 

mikä hänen mielestä olisi kiva yllätys toiselle. Olla dialogissa toistensa kanssa 

ja oppia ajattelemaan toista henkilöä ja mistä hän voisi pitää. Elämismaail-

ma järjestetään narratiiviksi. Ne ovat luonteeltaan dialektisia – ne kerrotaan 

elettäessä ja eletään kerrottaessa. (McLaren 2001, 117) Tätä myös painotimme 

lapsille. Koettua asiaa voi jatkaa, kuten leikkimällä sitä kotona lisää, ihan niin 

kuin tarinakin voi jatkua toisen kertomana uudestaan.

En usko, että ilman yllätysten vaihtoa tuntemattomilta olisimme saaneet ai-

kaan vapaan tilan kaikille. Jos emme olisi aloittaneet kauppaa päiväkotilasten 

yllätyksillä, emme olisi myöskään onnistuneet tekemään lapsen maailmalle 

uskollista taidetapahtumaa. Minun täytyi pysyä filosofi Alain Badioun me-

todin tavoin uskollisena lapsesta lähteneelle ajatukselle ilman, että liikaa 

osallistuin yllätysten karsintaan tai pehmensin pettymyksen iskua yllätyksen 

saajalle. Badioulle uskollisuusprosessi merkitsee, että siinä tarkastellaan tilan-

teen moneuksia ja mietitään, mihin niistä tapahtuma vaikuttaa ja mihin ei. 

(Badiou 2004, 136) Pääasia ei ollut materiassa vaan siinä, miten kasvatamme 

toinen toisiamme. Yllätyksen laatu ja siitä pitäminen oli täysin kiinni saajan 

omista lähtökohdista.
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Ideaalia olisi ollut, jos jokainen yllätysten vaihtaja olisi panostanut yhtä paljon 

yllätyksen sisältöön niin ajatuksellisesti että materiaalisesti, jolloin yllätys olisi 

ollut tarkoin harkittu lahja. Meitä on kuitenkin niin monia eri mieltymyksin 

varustettua ihmistä, että emme pystyneet toteuttamaan tätä ideaalia, joten 

epäonnistuimme yhteistyössä tuntemattomien kanssa luomaan samanarvoi-

sen yllätyksen jokaiselle. Tämä oli toki odotettavissakin. 

Kolmevuotias kummityttöni sai yllätyksestään lapsen tekemän kartonkias-

kartelun. Hän ei siitä tykännyt vaan oli kiinnostuneempi toisen lapsen saa-

masta yllätyksestä jättäen omansa pöydälle. Häntä ei kuitenkaan asia vaivan-

nut kauaa, vaan lapsen tavoin kiinnostui hetken päästä taas toisesta asiasta. 

Hän kuitenkin ihastui äitinsä saamaan kumiseen sammakkoleluun, josta tuli 

hänen uusi unilelunsa kotona (Kuva 15.).

Yllätyksen avaamisen jälkeen joutui väistämättä kohdata ajatuksen, mik-

si joku on laittanut kyseisen asian laatikkoon tai mitkä olivat omat ennak-

ko-odotukset liittyen yllätykseen.  Eräs poika sai toivomansa auton yllätyk-

Kuva 15. Yllätyspaketin koristeleminen ja oman yllätyksen avaaminen. 
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sestä, mutta auto olikin punainen eikä se miellyttänyt häntä ollenkaan. Alan 

Bulfin oli antanut hänen avata uuden yllätyksen, josta hän oli saanut vaalean-

punaisen ponin. Tämä oli ollut erittäin mieleinen ja lapsi oli juossut onnellise-

na poni kädessään ympäri tilaa. Kysymyksessä oli kenties vääränlainen auto, 

joka hänellä oli ollut mielessä, mutta täysin yllätyksenä tullut poni sai hänet 

ilahtumaan.

Yllätyskaupan aikana huomasimme, miten vaikeaa tuntematonta on miellyt-

tää yllätyksellä. Yllätyksen antaminen, paketointi ja koristeleminen toimivat 

hyvin. Yllätys itsessään oli tietenkin mitä tahansa useimmiten juuri sellais-

ta, mitä ei tarvitse. Eräs nainen sai paketista digikameran, muttei halunnut 

sitä vaan paketoi sen uudelleen ja laittoi hyllylle. Pian eräs toinen nainen otti 

paketin ja oli todella onnellinen, että oli saanut kameran. Yllätyskaupassa sa-

nonta: toisen roska on toisen aarre, osoittautui monesti todeksi, ja se toimi 

kumminkin päin. Kävijä antoi aarteensa pois, jota toinen ei nähnyt sellaisena 

tai kävijä antoi niin sanotusti roskansa pois joka osoittautuikin toisen aar-

teeksi.

Suurin osa lahjan antajista ymmärsi tapahtuman leikkimielisenä asiana ja 

tuntemattomien kanssa yllätysten vaihtaminen onnistui positiivisessa ilma-

piirissä.  Mitä tahansa yllätyksessä olikin, oli se täysi mysteeri mitä saaja siitä 

tulee ajattelemaan. Ainut, mikä miellytti varmasti, oli se, miltä yllätyspaketti 

näytti, koska sen pystyi valitsemaan omiin mieltymyksiin perustuen.

Inkeri Sava kirjoittaa, että kasvatuksen tulisi olla osallistavaa paitsi oppi-

mistoiminnassa myös rakkaudellisissa suhteissa ja teoissa toisiin ihmisiin. 
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Hän painottaa, että kasvattajan rinnalla, myös lapsen ja nuoren olisi saata-

va kokemusta toisten huomioon ottamisesta ja välittämisestä. Onko jo liian 

myöhäistä asettaa molemmin puolin kunnioittava suhde nykypäivän tulok-

sellisuuteen, omistamiseen, kulutukseen ja välineellisyyteen keskittyvään yh-

teiskuntamme mahdollistamaksi kasvatusperustaksi ja yhdessä toimimisen 

tavaksi? (Sava 2004, 179) Tämä on tärkeä kysymys, jota Yllätyskauppa koros-

ti päivittäin olemassaolollaan. Se toi esiin ihmisten materiaalisen ajattelun, 

lasten innokkuuden yllätyksiin ja monisyisen arvottamisen ilman, että edes 

tunsi yllätyksen tekijää.

Yllätystä ei voi olla, jos sen tietää jo etukäteen, kuten eräs tyttö osoitti, joka toi 

yllätyksensä seuraavana päivänä takaisin äitinsä kanssa. Tytölle oli tullut ko-

tona paha mieli, sillä oli rikkonut periaatteessa leikin sääntöjä. Hän oli ottanut 

hyllystä oman päiväkodin opettajan tekemän yllätyksen, koska tiesi mitä siel-

lä oli sisällä. Annoimme tytön valita uuden yllätyksen tilalle. Tytön toiminta 

osoitti, että hän halusi tietyn asian materian vuoksi, mutta tuli katumapäälle, 

koska ei saanutkaan sitä kokemusta, kun avaa yllätyksen.

Kertomukset syntyivät tuntemattomien kesken yhteisessä tilassa niin siellä 

vietetyn hetken aikana kuin yllättävien tilanteiden ansiosta. Tuntemattomuus 

oli Yllätyskaupan ainoa mahdollisuus, jotta pystyimme tuomaan esille sen 

laajan ajattelun kirjon. Toivoimme, että tuntemattomalta saatu yllätys osoit-

tautuisi ennen kaikkea tärkeäksi eleeksi toiselta kanssaihmiseltä toiselle ilman 

välittämättä siitä keneltä se oli saatu. Näin voimme kertoa tapahtumista myös 

tuntemattomina toisillemme.
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Vapaa keskustelu arvokäsityksen esille tuojana

Lapsen ja aikuisen käsitys, mikä on yllätys ja alkuoletus yllätyskaupasta, toi 

esille kasvatuksellisen yhteentörmäyksen, jos yllätys ei ollut sellainen kuin 

oli kuvitellut. Yllätyskauppa ei ollut lelunvaihtokauppa vaan taidetapahtuma. 

Inkeri Sava huomauttaa, että julkinen kasvatus voi olla vaikuttavampaa kuin 

perinteinen, mutta arvaamatonta, koska se tapahtuu niin paljolti tietoisen yk-

silöllisen ja yhteisöllisen vastuun ulottumattomissa. (Sava 2004, 174) Yllätys-

kaupassa vastuuta oli myös yhteisöllä, kun he antoivat yllätyksiä toisilleen. 

Halusimme ensiarvoisesti uskoa jokaiseen. Tarkistimme kuitenkin melkein 

jokaisen paketeista, ja kysyimme aina, mitä heidän yllätyksessään on.

Tuntemattomuus ja lapsen maailmalle uskollisena pysyminen saivat aikaan 

sen, että Yllätyskauppa osoittautui kenties liian kontrolloimattomaksi tapah-

tumaksi vanhempien mielestä. Tapahtuman fasiloiminen osoittautui todella 

tärkeäksi. Kriittisessä teoriassa korostetaan materiaalisen perustan merkitystä 

jokapäiväisessä elämässämme, mutta samalla sitä, että kriittisyyteen tulee yh-

distää ymmärtämys ihmisten arkielämän kokemuksia ja elämyksiä kohtaan. 

(Anttila 2006, 587) Kokemuksen ymmärtäminen vaati meiltä fasiloimistilan-

teessa paljon enemmän kuin olimme aluksi kuvitelleet, jotta pystyimme saa-

maan osallistujat tarkastelemaan Yllätyskauppaa kriittisin perustein. 

Halusimme heidän ymmärtävän, että odotukset voivat olla suuremmat kuin 

se, mitä saa. Keskustelemalla kävijöiden kanssa prosessista onnistuimme 

avaamaan heidän ajatteluaan. Eräs päiväkotilapsi joka tuli hakemaan omaa 

yllätystään, sillä jokainen Yllätyskaupan aloittajista sai jälkikäteen hakea hyl-
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lyltä yllätyksen, halusi vain mansikkakakun yllätyksestään, ei mitään muuta. 

Kesti aikansa, että sain hänet valitsemaan yllätyksen. Kerroin, että hän voi 

kotona jatkaa yllätyskauppaleikkiä ja laittaa haluamansa mansikkakakun yl-

lätykseen. Hän ei ollut valmis yllättymään ja valitsi lopulta yllätyksen, joka oli 

vähän auki reunoista.

Yllätyskaupassa tuli esille ihmisten käsitys siitä, mikä on arvokasta, kelvoton-

ta tai hyvää ja huonoa. Ilman juttelemista kävijöiden kanssa tämä puoli olisi 

jäänyt paljon vähemmälle huomiolle. Yllätyksen valinta laatikkoon oli vaikea 

tehtävä, kenties jopa mahdoton joillekin. Monet tulivat kysymään, minkä hin-

tainen yllätyksen pitäisi suunnilleen olla ja halusivat vinkkejä mahdollisista 

yllätyksistä. Ihmisillä oli tarve antaa rahallisesti samanarvoinen yllätys toi-

selta toiselle. Muutama vanhempi kävi myös kysymässä, mitä hänen pitäisi 

käydä ostamassa lapsensa yllätyslaatikkoon ja kuinka monella eurolla. Pyy-

simme heitä juttelemaan lapsen kanssa, mitä lapsi haluaa itse antaa jollekin 

yllätyksenä.

Filosofi Erik Alhman määrittelee arvot inhimillisen elämän näkymättömiksi 

realiteeteiksi. Arvot ovat subjektiivisia, yksilölle, ja hänen tahdolleen kuulu-

via tahtomisen kvaliteetteja. (Anttila 2006, 83) Arvoja voi yhteisellä nimel-

lä kutsua moraaliksi eli omaksitunnoksi. Jätimme siis yllätyksen antamisen 

jokaisen omantunnon asiaksi, sillä kuten Ahlman määrittelee arvon olevan 

korkeinta mitä tahdolle on olemassa. (Saari 2000) Tämän arvo myös näkyi 

Yllätyskaupassa, sillä ilman rahaa tasa-arvoa materiaalien kesken on vaikea 

mitata.
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Kuva 16. Otanta yllätyksistä.
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Michel Foucault’n yksilölle jättämä vapaus liittyy siihen, että ajattelu ei ole 

suoraviivaista toimintaa: se on eksperimentoimista, problematisoimista, luo-

vaa kuin taiteellinen prosessi. Ajattelu ei ole myöskään synnynnäistä tai pe-

rittyä eikä aina edes opittua, vaan se on mahdollisuus ja kritiikin lähtökohta. 

Foucault pyrki myös ajatteluun toimintana pelkän ajatusten kokoamisen ja 

esittämisen sijaan. Ajattelu toimintana on osa yksilön ”minää”, joka on sisältä 

käsin rakennettu. (Lindroos 2008, 206) 

Jättämällä jokaiselle vapaus laittaa yllätykseen mitä halusivat, mahdollistim-

me ajattelun ja kritiikin, jonka kautta ihmiset pystyivät reflektoimaan omia 

arvojaan, jotka Ahlmankin jakaa hedonistisiin, vitaalisiin, esteettisiin, teo-

reettisiin, sosiaalisiin, mahtiin, ja oikeudellisiin arvoihin. (Helström 2012) 

Näiden arvojen risteymät aiheuttivat Yllätyskaupassa pettymyksiä, onnea, 

yhteisöllisyyttä ja toivat esille vapaan keskustelun kautta ihmisten näkemyk-

siä siitä, mikä on heille tärkeää. 
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Yllätys materiaalisena dialogina

Yllätyskaupassa oli leivoslaatikoita valmiina, joita kävijät saivat ottaa, koris-

tella ja laittaa oman yllätyksensä laatikkoon sisälle. Leivoslaatikko oli käytän-

nöllinen ratkaisu niin koon, yksinkertaisuuden, edullisuuden sekä sen muok-

kautuvuuden vuoksi. Kokosimme laatikot päiväkodeille valmiiksi, veimme ne 

autolla ja haimme ne päiväkodeista Yllätyskauppaan, kun ne olivat valmiina. 

Dialogi Paolo Freiren mukaan tarvitsee sanan, muuten sitä ei voi olla. (Frei-

re 2005, 95) Olen Freiren kanssa tässä asiassa eri mieltä. Mielestäni dialogi 

voi olla myös materiaalista. Taide voi siis materiaalisenakin olla dialogissa 

ihmisten kanssa. Kun sanalta riistetään toiminnan ulottuvuus, kärsii reflek-

tion kyky ja sana muuttuu joutavaksi höpinäksi. Siitä tulee tyhjä sana, joka 

ei kykene kyseenalaistamaan maailmaa. Kyseenalaistaminen ei nimittäin ole 

Kuva 17. Alan Bulfin paketoi laatikoita jätesäkkeihin kuljetusta varten päiväkoteihin. 

Tyhjiä laatikoita Yllätyskaupassa odottamassa kävijöitä.
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mahdollista ilman sitoutumista muutokseen eikä muutosta ole ilman toimin-

taa (Freire 2005, 95–96). 

Mielestäni sanan kohdalle voi myös laittaa taiteen. Kun taiteelta riistetään 

toiminnan ulottuvuus, kärsii reflektion kyky ja taide muuttuu höpinäksi. Tai-

teen siis täytyisi pystyä kyseenalaistamaan maailma toiminnan ja reflektion 

liitolla, jotta se voisi olla dialogista taidetta. Yllätyskaupassa oli vahvana osana 

toiminta; yllätysten antaminen toinen toiselle. Yllätyksen saamisen jälkeen 

oli myös reflektoinnilla suuri rooli varsinkin silloin kun joutui miettiä, miksi 

joku oli laittanut kyseisen yllätyksen laatikkoon. Näin ollen syntyi materiaali-

nen dialogi yllätysten vaihtoprosessin avulla.

Filosofi Emmanuelle Levinasin ajatuksen ydin on, että minällä on aina enem-

män vastuuta kuin toisella. Levinas korostaa minän ja toisen epäsymmet-

risyyttä. Toinen on ihmisen tietokyvyn tuolla puolen, ulkopuolinen. Se siis 

pysyy yllätyksellisenä eikä toisesta voi koskaan tulla täysin tuttu. Yllätyskau-

pan kävijät halusivat silti tehdä itseään tutummaksi ja varmistaa, että eettinen 

toiminta, jonka lähtökohtana on samastuminen ja tasa-arvoisuus toteutuvat 

Yllätyskaupassa. Tällaisessa ajattelussa ongelmana on, että ihmistä ymmärre-

tään oman itseymmärryksen pohjalta. (Hankamäki 2003, 143–4)

Kuva 18. Sukupuoli, estetiikka ja ikä näkyivät yllätyksien koristelutyyleissä. 
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Filosofi Martin Buber ajattelee vuorostaan, että toinen on Sinä, joka on it-

seään ymmärtävä Minä. Minä puolestani olen toinen Sinä. Tämä ajattelu on 

myös kristillisen kasvatuksen etiikassa, joka kehottaa tekemään toisillemme 

samalla tavoin kuin toivoisimme itsellemme tehtävän. Ajattelin myös itse 

näin Yllätyskaupan alussa. Toivoin, että ihmiset tekevät laatikosta yhtä iha-

nan yllätyksen toiselle kuin haluaisivat itse saavan. Käytännössä toteutuikin 

Levinasin ajatus ”Se, mitä minä voin vaatia itseltäni, ei ole verrattavissa siihen, 

mitä minulla on oikeus vaatia toiselta.” Tämä johtuu siitä, että minä ei voi pu-

hua samassa mielessä itsestään tai toisesta. Kaiken tämän lisäksi täytyisi myös 

muistaa, että ihmisten väliset suhteet eivät ole vain kahden välisiä vaan toinen 

täytyy laajentaa toisiksi. (Hankamäki 2003, 143–4)

Kävijät alkoivat jakaa yllätyksiä kolmeen jakoon: sukupuoli, estetiikka ja ikä 

(Kuva 18.). Lapsen koristelutaidot, mieltymysmaailma kuvineen ja väreineen 

paljasti lapsen iän ja sukupuolen jossain määrin. Täydellisenä yllätyksenä oli-

sikin pysynyt, jos olisimme kieltäneet koristelun, ja kävijät olisivat vain saa-

neet valita täysin valkoisia laatikoita itselleen. Laatikon koristelu mahdollisti 

yllätyksen valinnan ulkomuotoon ja omaan makuun perustuen, vaikka ei 

tiennytkään, mitä sisällä olisi. Levinasin ajattelu tulee esille, sillä yllätys pysyi 

toisena, ei samanlaisena. Jotta maailmassa voisi olla edes jotain hyvää, sen 

on perustuttava pyyteettömyyteen, yritykseen olla vastikkeettomasti eettinen, 

hyvä tai edes siedettävä ihmisten välisissä suhteissa. Levinasin mielestä voi 

vaatia itseltä sitä, mitä ei voi vaatia toiselta. (Hankamäki 2003, 145)
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Monet päiväkodit olivat tehneet yhdessä samalla tekniikalla kaikki laatikot. 

Eräs päiväkoti oli tehnyt omakuvat kanteen samoilla materiaaleilla. Toinen 

päiväkoti oli maalannut laatikot töpöttämällä, kolmas liimaillut tarroja ja ko-

risteita, neljäs paketoinut kankailla ja nauhoilla, viides liimannut höyheniä 

ja silkkipapereita ja niin edespäin (Kuva 19.). Yhdessä laatikot värittivät yllä-

tyskaupan kirjavaksi kaupaksi täynnä erinäköisiä yllätyslaatikoita. Muutaman 

päivän jälkeen päiväkotien yllätykset eivät olleet enää ainoita vaan muiden 

lapsien ja aikuisten yllätykset muokkasivat tilaa koko ajan uuden näköiseksi.

Kuva 19. Otanta päiväkotilasten eri koristelutyyleistä.



57

Valkoiset laatikotkin vähenivät ja tilalle tuli pientä ja isoa lahjapakettia tilal-

le.  Ensin kaikki halusivat leivoslaatikon, mutta päivien kuluessa ihmisiä alkoi 

myös kiinnostaa muut paketit, sillä leivoslaatikoita ei ollut enää niin paljon. 

Tämä oli hyvä, sillä se teki hyllyistä mielenkiintoisemman näköisen, kun eri-

kokoiset ja näköiset paketit valtasivat kaupan. Emme lähteneet tekemään mi-

tään sääntöjä siihen, miltä yllätyspaketin pitäisi näyttää. Kävijät kuitenkin al-

koivat kyseenalaistaa toimintaamme hyvin nopeasti. Aikuiset kyselivät, onko 

paketti tytölle vai pojalle, taaperolle vai teinille, lukutoukalle vai herkkusuulle. 

Ongelmia tuli esille materiaalisessa dialogissa, sillä Levinasin vastikkeeton 

eettisyys aiheutti pettymyksiä, että lisäsi epäluottamusta ihmisiin. Vaatimus 

olla itse hyvä ilman ajatusta vastavuoroisuudesta ei anna suhteen syntymiselle 

paljoakaan toivoa. Ihmissuhteet perustuvat suureksi osaksi vaihtoon, jolloin 

ilman vastavuoroisuutta on vaikea kuvitella ihmissuhteen toimivuutta. (Han-

kamäki 2003, 145) Koska valkoinen laatikko ei kyennyt luomaan ihmissuh-

detta vaan loi dialogin materiaalin kautta, ihmiset halusivat varmistaa kirjoit-

tamalla, piirtämällä, paketointi tyylillä sen, että vastavuoroisuus on olemassa, 

toista on ajateltu minän kautta. 
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Sukupuolijakauman automaattisuus

Sukupuoli osoittautui tärkeäksi aiheeksi yllätyslaatikoita valitessa. Saimme 

kyselyjä, pitääkö pakettiin kirjoittaa tytölle, pojalle tai molemmille. Sanoim-

me, että paketin voi koristella haluamallaan tavalla ja kirjoittaa siihen, mitä 

halusi. Suurin osa lapsista oli kuitenkin niin nuoria, etteivät osanneet lukea, 

joten kirjoitetut tekstit olivat ennemminkin vanhempien välistä viestintää.

Yllätyskauppa osoitti, kuinka nopeasti sukupuolikysymys nousee esille ja 

kuinka juurtuneita stereotyyppiset käsitykset ovat tyttöjen ja poikien leluista. 

Judith Butlerin sanoin sukupuolisuutta ei ole sinänsä olemassa essentiaalise-

na, objektiivisena oliona, vaan sukupuolisuus tuotetaan performatiivisena. 

(Butler 2006, 234–5). Sukupuolta voidaan ajatella siis myös ei-annettuna, te-

kemisen asiana. Sukupuolta tuotetaan tällöin suorituksilla, joiden tavat mää-

rittyvät kulttuuristen käytäntöjen ja säännösten pohjalta. (Teräs 2010, 10) Vi-

suaalinen kulttuuri muokkaa lasten maailman käsitystä ja elämismaailmaa, 

joten ei ole ollenkaan outoa, että yllätyslaatikko alkoi paljastaa näitä piirteitä 

ulkoisesti.  

Kuva 20. Kirjoitettuja ja piirrettyjä vinkkejä yllätyspaketeissa. 
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Tyttö/poika -jako tuli aikuisilta eikä niinkään lapsilta. Taidepedagogi Riitta 

Viraa lainaten, jos taidetta opitaan tekemään aikuismaailman konventioihin 

mukautuen ja sosiaalistuen, sivuutetaanko lapsen oma merkityksellinen ja kos-

kettava kokemus? (Vira 2011, 138) Halusimme pyrkiä tähän oman kokemuksen 

merkillistämiseen, jolloin annoimme lapselle vapauden päättää, miltä yllätys 

näyttäytyy niin ulkoa kuin sisältä päin. Ihmiset halusivat kertoa mahdollisim-

man paljon paketeilla, kenelle se on suunnattu (Kuva 20. ).

Leikkimisen voi nähdä lapsenmielisenä toimintana ja tämän huomioimisen 

toiminnassamme kuului uskollisena pysyminen lapsen maailmalle. Tarkoi-

tuksena ei ollut tehdä kauppaa, jossa saa yllätyksiä tytöille ja pojille, sen ja sen 

ikäisille vaan kaupasta sai yllätyksiä, joltakin ja jonkinlaisia. Leikkikulttuuri 

sisältää monia sukupuolistavia käytäntöjä, jotka näkyvät leikeissä, leikkien 

rooleissa ja väreissä. Aikuiset ovat niitä jotka tätä tuottavat lapsille lelujen ja 

esineiden kautta. Tarvitsemme reflektointia, jotta voimme aikuisina oppia 

ymmärtämään omia sukupuolittuneita käytäntöjä ja ennen kaikkea lapsen 

kokemusmaailmaa tiedostamalla, miten sukupuolikäytännöt näkyvät kasva-

tuskäytännöissä. (Teräs 2010, 30–1) Dialogissa yhdistyy osapuolten reflektio 

ja toiminta, eikä sitä voida pelkistää yhden ihmisen ajatuksiksi, jotka hän tal-

lentaa toisiinsa. (Freire 2005, 97)

Yllätyskauppa avasi silmiämme siihen, miten laitamme sukupuolittuneita 

käytäntöjä automaattisesti mukaan leikkiin ja toimintaan, johon liittyy lapset. 

Ilman dialogin mahdollisuutta tämä voi pelkistyä aikuisen ajattelumaailman 

tallentamiseksi lapseen. Koska jokaisella oli vapaus valita ja kantaa vastuu 
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omasta yllätyksestään, emme voineet arvottaa yllätyksen antajan valintoja. 

Olivat ne sitten lapsen itsensä valintoja tai hänen huoltajansa kanssa tehtyjä 

yhteisiä valintoja. Pyrkimyksemme oli kuitenkin suunnata jokaisen ajattelua 

siihen, että yllätys oli antajansa näköinen ja hänen oman ajattelunsa tulosta.

Esteettisyyden korostuminen

Halusimme, että yllätyksen antaminen olisi kaunis ele, eikä jotain mitä vain 

heitetään kauppaan sisälle niin kuin muutama kävijä teki. Emme laittaneet 

heidän tavaroitaan esille, sillä mielestämme antamisen ele täytyi olla. Mielen-

kiintoista on, kuinka yllätyslaatikko alkoi saada niin monia eri ulkomuotoja. 

Eräs nainen, joka antoi käytetyn kirjan, ei suostunut paketoimaan lahjaansa. 

Hän sanoi, ettei halua johdattaa valitsijaa harhaan vaan haluaa, että yllätys 

näyttää myös ulkoisesti siltä miltä sisältökin. 

Yllätyspaketin ulkonäkö vaikutti paljon ihmisten valintaan. Olin saanut äi-

diltäni, jolla on askartelukauppa, lahjoituksena laatikollisen nauhoja, tarroja, 

rusetteja, kukkia ja muuta sellaista, jolla ihmiset pystyivät koristelemaan yl-

lätyspaketin paikan päällä. Tämä näpertely toi yhteisöllisen ja rennon tun-

nelman tilaan. Se yhdisti keskenään tuntemattomat ihmiset pienen pöydän 

ääreen paketoimaan yllätyksiä.  Se myös teki yllätyksen antamisesta merki-

tyksellisempää, sillä siihen joutui laittamaan aikaa ja nähdä sen eteen vaivaa. 

Pyrimme siis yhteen dialogin muotoon, omistautumiseen. Omistautuminen 

on dialogista, sillä se on rakastavaa. (Freire 2005, 98) Omistautuminen siihen, 



61

mitä teemme näkyy kaikessa, niin myös yllätyksissä, joita annamme toinen 

toisillemme.

Edellä mainittu nainen oli oikeassa siinä, ettei halua johtaa harhaan yllätyksen 

paketoimisella, mutta mieleeni jäi kyllä, miksi hän halusi sitten edes antaa yl-

lätyksen, jota ei materiana itsekään arvosta yhtään. Sain tähän myös vastauk-

sen. Hän jättelee kirjoja joka puolelle päästääkseen niistä eroon. Annoin yl-

lätyksen olla, koska minua kiinnosti ottaako joku vain muovipussiin käärityn 

kirjan vai ei. Kirja meni aikuisten hyllylle. Kyseistä yllätystä ei kukaan ottanut 

kuin vasta siinä vaiheessa kun aloimme jakaa toinen toisillemme yllätyksiä 

kaupan lopettajaisjuhlissa.

Kuva 21. Yllätyskauppa oli täynnä persoonallisia Yllätyspaketteja.
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Toivoimme persoonallista ulkomuotoa yllätyksille, ja siihen tarkoitukseen 

kaupassa oli myös tarjolla tusseja, joilla pyysimme ihmisten ensisijaisesti te-

kevän. 

Dialogissa oleminen edellyttää, että ihmisten erillisyys ja toiseus on hyväk-

syttävä tosiasia. Dialogin tarkoitus ei ole toisaalta sovittaa, ylittää tai elimi-

noida erilaisuutta vaan sen tarkoitus on inhimillistää se. (Hankamäki 2003, 

62) Materian avulla voi olla vaikea inhimillistää dialogiaa, mutta kirjoitukset, 

kuvitukset, pienet viestit yllätyksissä inhimillistivät laatikoita pieniksi keskus-

teluiksi antajan ja saajan kesken. Materiaalinen dialogi toimi, mitä enemmän 

oli pyritty omistautumaan yllätyksen tekemiseen toiselle ihmiselle.

Yllätykseltä ei voinut ulkonäöllisesti vaatia muuta kuin, että se kertoo niin 

visuaalisesti kuin olemukseltaan siitä hyvästä tarkoituksesta, minkä antaja on 

toiselle halunnut kertoa. Filosofi Juha Varron sanoin: Silloin ei ole enää ai-

hetta valittaa, sillä on olemassa tila, jossa ihmiset voivat yhdessä hengittää sy-

vään samaan tahtiin ja huomata kauneuden ja hyvän joka on heissä toisilleen 

(Sava 2007, 195). Tämän tunteen näkeminen oli kenties liikuttavinta Yllätys-

kaupassa. Pienen lapsen onnellisuus ja ihmisen hyvää tarkoittavat elkeet teki-

vät tilaan taianomaisen ilmapiirin, missä ei ollut enää aihetta valittaa. Tämä 

tuli myös esille Yllätyskaupassa olleessa piirustusseinässä, johon tuli erilaisia 

piirustuksia koko ajan. Melkein jokainen jätti jonkinlaisen piirustuksen tai 

kommentin seinälle (Kuva 22.).
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Kuva 22. Yllätyskaupan piirustusseinä ”Kynä lähtee yllättävälle matkalle”.
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Seinä jäi muistuttamaan kävijöistä uusille vierailijoille ja loi vuorovaikutusta 

esteettisten keinojen kautta.  Antero Salmisen sanoin ilon tunne ja nautinto 

syntyy useinkin siitä, kun tuttu, vanha ja arkinen nähdään toisen ihmisen ku-

vaamana, siis uudelleen löydettynä. Taiteessa maailma hahmottuu ihmisten 

välisen kommunikaation kautta. Se on vuorovaikutusta, ei omaan säästöpos-

suun keräämistä. (Salminen 2005, 186) Parhaimmillaan materian ulkomuoto 

ei ollutkaan yllätyskaupan pääasia vaan vuorovaikutus, jonka sai antamalla ja 

saamalla toiselta ihmiseltä jotain, mitä he pitivät hyvänä ja kauniina yllätyk-

senä toinen toisilleen. 

Etiikka taiteessa ja iänmukaisessa kasvatuksessa

Ikäsuositukset tulivat esille melko nopeasti Yllätyskaupassa. Olimme itse-

kin naiivisti ajatelleet, että ihmiset toisivat tavaraa joka sopisi kaikenikäisille, 

mutta oikeastaan sellaisen tavaran pyytäminen on todella hankalaa, sillä Yl-

lätyskaupan kävijät olivat iältään nuorimmasta aina vanhimpaan ikäpolveen 

saakka. 

Kaikki päiväkotiyllätykset olivat lasten valitsemia, joten niitä emme lähteneet 

karsimaan tai kategorisoimaan. Koimme, että ilman päiväkotilapsien yllätyk-

siä kauppaa ei olisi olemassa, joten halusimme aloittaa kaupan sen näköisenä 

kuin lapset sen olivat tehneet. Näin ollen emme myöskään ottaneet mitään 

yllätyksistä pois tai kirjoittaneet paketteihin mitään lisää.  Yllätykset olivat 

pääosin paperi- ja helmiaskarteluja, että pieniä leluja. 
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Saimme jonkin verran kritiikkiä siitä, ettemme joitakin yllätyksiä karsineet 

pois, jolloin ajattelin, että olisi ollut hyödyllistä, jos olisimme ohjanneet ja 

käyneet kertomassa lapsille itse yllätyskaupan ideasta päiväkodeissa ennen 

kuin he alkoivat tehdä yllätyksiään. Toisaalta päiväkotilapset toimivat nyt sa-

moilla tiedoilla kuin muutkin, jotka toivat yllätyskauppaan yllätyksiä. Emme-

hän me voineet kävijöillekään lähettää muuta tietoa taidetapahtumasta kuin 

lehdistötiedotteen. Näin ollen seison täysin valintamme takana.

Taide merkitsee lapselle jossain määrin eri asioita kuin aikuiselle, että sen 

merkitys lapselle näyttää muuttuvan eri ikäkausina. (Salminen 2005, 187) 

Yllätyskaupassa taide näyttäytyi lapselle yllätyksen antamisena ja saamisena. 

Aikuinen osasi kenties käsitteellistää tapahtumaamme näkemällä kokonais-

kuvan taidetapahtumana, ja mitä kaikkea liittyy yllätyksen antamiseen ja saa-

miseen tuntemattomalta. Näkisin tämän merkityksen johtuvan käsitteellisen 

ajattelun eri vaiheista. Pieni lapsi ei käsitteellistä asioita siinä määrin kuin ai-

kuinen. Esimerkiksi pieni kivi ei toiminut lapselle, jolla ei ole käsitteellinen 

ajattelu vielä kehittynyt. Aikuinen vuorostaan käsitteellisti sen heti muuksi 

kuin vain kiveksi. Aikuinen pystyi assosioimaan lapsen ajatelleen, että pieni 

luonnonkappale nähtiin aarteena, tärkeänä antajalleen. 

Kaupankäynnillisistä asioista käsin katsottaessa ikäasia epäonnistui. Kaupas-

sahan on esillä ikäsuositukset, meidän Yllätyskaupassa ne olivat siellä sun 

täällä, jos ollenkaan. Saimme paljon myös suhteellisen arvokkaita yllätyksiä, 

kuten veikkauslappuja, digikameroita, risteilykortin, virvelisetin, elokuvali-

pun, uniikkikoruja, uusia leluja ja kirjoja sekä tauluja, jos mitattaisiin niiden 
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arvoa rahassa. Arvon lisäksi oli mahdollista ymmärsikö saaja koko yllätystä 

laisinkaan. Eräs lapsi laittoi koko kivikokoelmansa laatikkoon, jota oli kerän-

nyt kauan. Pyysimme häntä kirjoittamaan kirjeen saajalle, että kivet avau-

tuisivat paremmin. Näin toivoimme, että lapsikin käsitteellistäisi yllätyksen 

merkityksen toiselta lapselta paremmin.

Eräs nainen vuorostaan antoi vauvalle tavaroita ja vaatteita, johon hän laittoi 

kirjoituksen vauvalle. Eräs opiskelijamies vuorostaan antoi lahjakortin, jos-

sa lupasi kauneushoidon oppilaitoksessaan saajalle ilmaiseksi, jos saaja vain 

soittaisi miehen antamaan numeroon. Tämä oli ainut yllätys, jossa vaihdettiin 

tietotaitoa, ei materiaa.  Eräs nainen toi Regina-lehden, joka tiedettävästi si-

sältää aikuisviihdenovelleja, mutta lisäsi yllätykseen myös lasten satukirjan. 

Laitoimme tämän yllätyksen aikuisten hyllylle, koska lehti sopi vain aikuisel-

le. Nainen kirjoitti yllätykseen aikuiselle naiselle ja lapselle (Kuvat 23.).

Pääasia ei ollut yllätyksessä ja sen materiassa vaan taiteen etiikassa ja sen on-

gelmassa. Meillä taiteilijoina oli eettinen pyrkimys Yllätyskauppaa tehdessäm-

me tuoda lasten maailmaa esille sellaisena kuin se on kaikessa ihanuudessaan 

ja idearikkaudessaan. Taiteemme kuitenkin vastaanotettiin myös epäeettisenä 

ja moraalittomana joidenkin kävijöiden puolesta. Ei niinkään taiteen vuoksi 

vaan kasvatuksellisten asioiden johdosta. 

Taiteen etiikan kysymykset laajenevatkin usein taiteen kentän ulkopuolelle. 

(Laiho 2009) Tämä vaatimus taiteen etiikasta lähtee yleensäkin siitä, että tai-

teelta vaaditaan täyttämään jokin erityinen taiteesta erillinen tehtävä tai pää-

määrä. Näin ollen taideteos arvotetaan sen mukaan, miten se onnistuu tässä 
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tehtävässä. Hemmo Laiho kutsuu heitä moralisteiksi antaen esimerkkinä, että 

taideteoksilta edellytetään kasvatuksellisen tehtävän täyttämistä, jolloin taide 

toimii välineenä moraalisten päämäärien saavuttamiseen. (Laiho 2009)

Itselläni oli Yllätyskaupan suhteen tällainen taiteesta erillinen päämäärä. Ha-

lusin yhdistää pedagogisuuden taiteeseen. Minua kiinnosti, miten taide opet-

taa itsessään eikä miten taidetta tehdessä oppii taiteesta.  Tällöin esteettiset 

ominaisuudet eivät ole ne tärkeimmät arvokriteerit taiteessa. Taide kuitenkin 

voi olla onnistunut myös epämoraalisena, kuten Laiho toteaa: Voimme vedota 

taiteen vapauteen käsitellä myös moraalittomuuksia tai ylipäänsä mitä tahansa 

asioita, teos saattaa onnistua tässä tavalla, jossa moraalittomuus sinänsä ei rat-

kaise sen taiteellista ansiokkuutta. Tällöin moraalinen arvo ei voi olla perustava 

arvokategoria taiteen alueella. (Laiho 2009)

Taidetta taiteen vuoksi sulkee pois eettisiä ongelmia, jotka pitää kuitenkin 

huomioida kaikessa tekemisessä. Vaikuttaisi myös kohtuuttomalta, mikä-

li taide ei kokonaisuudessaan olisi yhtä alisteista eettiselle tarkastelulle kuin 

mikä tahansa muukin toiminta. Moralistin ongelmana Laiho näkee sen, että 

Kuva 23. Aikuisten hylly Yllätyskaupassa.
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moraalinenkaan näkökulma ei voi olla kaiken kattava vaan se typistää taiteen 

moniulotteisuutta aivan kuten taiteen yliestetisoiminenkin. (Laiho 2009) Tai-

teelle annettu tehtävä oli se sitten kasvatus ikäsoveliaasti kohtaa ongelman, 

sillä se täytyisi pystyä perustelemaan mahdollisimman yleispätevästi, miksi 

jokin on iän huomioiden esimerkiksi tässä tapauksessa huono yllätys ja toi-

selle hyvä yllätys.

Yllätyskauppa oli ennen kaikkea taidetapahtuma, jossa itse yllätys olikin vain 

osa taidetta, näin ollen  koko tapahtuma täytyy nähdä kokonaisuutena, johon 

kuului myös huonoja kenties moraalittomia yllätyksiä ihmisiltä, jotka eivät 

olleet ajatelleet loppuun asti yllätyksen soveliaisuutta jokaiselle iästä riippu-

matta.  Laiho jatkaa todeten, että äärimoralisti tekee ratkaisevan virheen, kun 

hän samaistaa taiteen arvon ja moraalisen arvon. Taiteilija saattaa tarkoittaa 

yhtä, mutta teos rakentuu tulkitsijoiden mielissä toisella tavalla. Taiteilija eikä 

kukaan muukaan voi toisaalta esittää täydellistä ennustetta siitä, miten teos 

otetaan vastaan ja minkälaisin tavoin sitä aletaan tulkita. (Laiho 2009) Tämä 

tulikin esille Yllätyskaupassa. Emme voineet tietää, mitä tulee tapahtumaan, 

koska annoimme muiden päättää siitä, millaisena taidetapahtuma tulee elä-

mään.

Ongelmalliseksi tuleekin se, että Yllätyskaupassa yksi yllätys pystyi romutta-

maan koko teoksen moraalisista lähtökohdista katsottuna. Yleisöllä oli täysi 

vapaus ja oikeus arvostella teosta, milloin vähänkin eettisesti latautunut tai 

kasvatuksellisesti problemaattinen teos tulee melko varmasti loukkaamaan tai 

ärsyttämään joitakuita. (Laiho 2009) Tämä on nähty todella monta kertaa esi-
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merkiksi näyttelyissä, joissa jokin teos vaatii ikäsuosituksen tai ihmiset ovat 

närkästyneet teoksesta, jolloin he vaativat sen poistamista julkisesta tilasta.

Moraalisesti ajatellen kukaan ei halua tuottaa epäluottamusta tai pettymys-

tä lapsille. Taiteilijan vastuu korostuu entisestään, mikäli ajattelemme lisäksi, 

ettei kysymys ole vain yleisön välittömistä reaktioista, vaan taiteen potenti-

aalisista muutosvaikutuksista maailmaan: taide voidaan nähdä merkittävänä 

maailman muokkaamisen välineenä (Laiho 2009). Tämä vastuu on kannetta-

va, mutta Laihoa edelleen lainaten taide on tunnetusti tehokas eettisten kysy-

mysten esiin tuomisen ja yleisen kyseenalaistamisen väline. Ilman suhteellista 

autonomiaa olisi vaarana, että taidekenttä valjastettaisiin jonkin valmiin eet-

tisen normiston pönkittämiseen ilman mahdollisuutta kysyä, onko se paras 

mahdollinen. (Laiho 2009)

Jos olisimme määritelleet Yllätyskaupan yllätykset omien eettisten valinto-

jemme mukaan, emme olisi päässeet tähän keskusteluun kiinni vaan Yllä-

tyskauppa olisi kuvastanut vain meidän valmista eettistä normistoa. Emme 

olisi myöskään voineet pyytää ihmisiltä yllätyksiä vaan olisimme joutuneet 

erittelemään hyvin selvästi, mikä on meidän mielestä yllätys ja kenelle. Näin 

ollen muutos ei olisi mahdollinen kenenkään ajattelussa ja Yllätyskauppa olisi 

toiminut suurin piirtein samoin kuin Kinder-yllätykset. Ne olisivat olleet val-

miina annettuna kaupallisen normiston mukaisena, emmekä siltikään olisi 

pystyneet miellyttämään ihmisiä yhtään sen enempää.
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Yhteenveto

Julkinen tila taidetapahtumassamme tarkoitti yhteistä tilaa, jossa voi ilmaista 

oman näkemyksensä. Tilasta tuli yhteisöllinen paikka tuoden elämää kau-

punkiin ja se loi kaupunkilaisia toiminnallaan. Kävijät tekivät Yllätyskaupasta 

lapsiystävällisen paikan, jonne oli helppo tulla. Tässä luvussa tutkin sitä, mit-

kä asiat tekivät Yllätyskaupasta yhteisen oppimistapahtuman? 

Aikuisten kohdalla oppimistapahtumaksi nousi tuntemattomuuden tuoma 

moraalinen ja yhteisöllinen ajattelu. Lasten kohdalla oppimistapahtumak-

si muodostui leikki ja leikin jatkuminen toisen tuntemattoman kertomana. 

Opittiin myös tapahtuman avulla ajattelemaan toista henkilöä, miksi joku on 

laittanut kyseisen asian laatikkoon tai mitkä olivat omat ennakko-odotukset 

liittyen yllätykseen.

Lapsen idealle uskollisena pysyminen aiheutti konflikteja ja kontrolloimat-

toman tapahtuman, joka tarvitsi fasilitoimista. Pyrimme saamaan ihmiset 

ymmärtämään kokemustaan ja tarkastelemaan sitä myös kriittisin perustein.  

Tästä seurasi arvokeskustelun oppimistapahtuma, jossa korostui ihmisten 

moraalikäsitykset, sillä yllätyksen pystyi valikoimaan pohjautuen omaantun-

toonsa. 

Oppimistapahtuma luotiin materiaalisen dialogin pohjalta. Dialoginen taide 

syntyy toiminnasta ja reflektiosta. Yllätyskaupassa oli vahvana osana toimin-

ta; yllätysten antaminen toinen toiselle. Yllätyksen avaamisen jälkeen joutui 

miettiä, miksi joku oli laittanut kyseisen yllätyksen laatikkoon. Kävijät reflek-

toivat omia arvojaan toisen ihmisen käsityksiin.
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 Näin ollen syntyi materiaalinen dialogi yllätysten vaihtoprosessin avulla.

Materiaa arvotettiin oman minän kautta, joko nähden sen niin, että tekee niin 

kuin itsestä tuntuu hyvältä, ajattelematta saako sille vastineeksi yhtä hyvää tai 

sitten ajatellaan minää toisen kautta, jolloin tekee itse niin kuin haluaisi tois-

ten tekevän sinulle.  Koska valkoinen laatikko ei kyennyt luomaan ihmissuh-

detta, vaan loi dialogin materiaalin kautta, ihmiset halusivat varmistaa kirjoit-

tamalla, piirtämällä, paketointi tyylillä sen, että vastavuoroisuus on olemassa, 

toista on ajateltu minän kautta. 

Tämä johti sukupuolierojen ja ikäsoveliaisuuden korostumiseen mutta myös 

kauniiseen eleeseen, omistautumiseen. Tärkeimmäksi oppimistapahtumaksi 

tuli siis omistautuminen, siihen mitä teemme ja miten hyväksymme toiseu-

temme. Tarkoituksena oli inhimillistää dialogilla erilaisuutemme viestittä-

mällä materiaalilla toisillemme, että toista on ajateltu.

Meidän tekijöiden omistautuminen lapsen idealle nousi esille eettisenä ongel-

mana, sillä toimintamme nähtiin myös epäeettisenä kasvatuksellisesti. Tämä 

vastuu on kannettava. Taidetta ei voi kuitenkaan valjastaa tietyn eettisen nor-

miston pönkittämiseen, sillä silloin emme voi kysyä, onko se paras mahdol-

linen normisto. Halusimme avata ihmisten ajattelua siihen, mikä kaikki on 

mahdollista, ja kuuntelemalla lasta, voimme saada uudenlaista ajattelua ai-

kaan julkiseen tilaan.
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4. JULKISUUDEN TAIDEKASVATUKSELLISET 
HAASTEET

On kuitenkin mahdotonta kasvattaa ketään taitee-

seen ja taiteen avulla, jos se on pelkkä mielipideasia.         

(Salminen 2005, 197)

Taidelinjan avaavana teoksena Yllätyskaupalle oli taattu jossain määrin me-

dianäkyvyyttä, sillä HKL oli palkannut Måndag-mainostoimiston suunnitte-

lemaan julkisen näkyvyyden Taidelinjalle. Vastasin haastatteluihin, puhuin 

radiossa ja päivittelin asioita sosiaaliseen mediaan useasti tapahtuman aika-

na. Haasteeksi osoittautui kuitenkin se, että en päässyt puhumaan taiteesta, 

vaan mediaa kiinnosti Yllätyskaupan käytännön asiat. Pääasiassa se, ettei 

Yllätyskaupassa tarvita rahaa. Olisin mielelläni puhunut tyhjän liikehuoneis-

ton käytöstä taidetapahtumaan, lasten idearikkaudesta julkisen tapahtuman 

muodossa ja taiteen keinoista toimia yhdessä yhteisönä.

Kaikki olivat innoissaan siitä, että kyseessä oli pienen pojan idea. Einon rooli 

oli Yllätyskaupan avaaminen ottamalla ensimmäisen paketin hyllystä van-

hempien luvalla. Eino totesi minulle, kun näin hänet avajaisten jälkeen, että 

olihan se melkoinen mediapyöritys. Einon medianäkyvyys oli ensimmäinen 

julkisuuden tuoma kasvatuksellinen haaste. Itseäni jännitti avajaisissa, miten 

Einon ja hänen perheensä jaksavat huomion. Otin heihin jälkeenpäin yhteyt-

tä varmistaakseni, että he ovat selvinneet avajaisista. Mietin avajaisten jälkeen 

päiväkirjassani onko oikeus nostaa lapsi julkisuuden valokeilaan? Kenellä on 
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vastuu? (18.2.2015) Vastuu on meillä kaikilla niin meillä taiteilijoilla että van-

hemmilla mutta myös medialla. Meidän täytyi huomioida, että Eino jaksoi ja 

hänen koko perheensä oli iloinen tekemisestämme.

Olemme todella onnellisia, että Eino osasi ottaa tilanteen rennosti ja jaksoi 

aikansa vastailla median kysymyksiin. Hän näytti mielestäni todella ylpeältä 

ollessaan avajaisissa. Einon kuva oli Metro-lehden kannessa avajaisten jäl-

keisenä päivänä, mutta lehden sisällä oli vain lyhyt uutinen Yllätyskaupasta. 

(Metro-lehti 29.2.2015) Kuitenkin kansikuva sai ihmiset innostumaan tapah-

tumastamme sekä puhumaan Einosta ja Yllätyskaupasta.

Helsingin Sanomat kirjoittivat jutun, joka oli Internetissä päivän yhdeksäksi 

eniten luettu uutinen. Sosiaalisessa mediassa pääosin Facebookissa ja lehtien 

Kuva 24. Mä haluun tän! Yllätyskauppaidean keksinyt Eino on innoissaan lasten koristelemien 
pakettien keskellä. (Kirkko ja Kaupunki, 23.2.2015)
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kommentointipalstoilla keskusteltiin Yllätyskaupan yllätyksistä ja kaupan pe-

riaatteista kiivaastikin. Twitterissä twiitattiin positiivisin kommentein ideasta 

ja Instagramissa oli ihmisten valitsemista yllätyksistä kuvia. Metro-lehti, Ilta-

lehti, Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Kirkko ja Kaupunki kirjoittivat Yl-

lätyskaupasta sekä minua haastateltiin Nostalgia radioon. Verso-lehti kirjoitti 

Yllätyskaupasta jälkikäteen pääkirjoituksessaan. Yle radio, Mtv3-uutiset sekä 

Voima-lehti olivat myös kiinnostuneet tapahtumastamme, mutta he kuulivat 

siitä liian myöhään.

Toinen haaste oli Yllätyskaupasta kertominen julkisesti niin, että ihmiset ym-

märsivät sen taiteena eivätkä kauppana. Kiinnostava kommunikointi tapahtui 

mainostoimisto TBWA Helsingin kanssa, joka oli minuun yhteydessä sähkö-

postitse jo ennen avajaisia, sillä työntekijä tunsi Einon perheen. Hän kertoi, 

että Fazer, jota he markkinoivat, on kiinnostunut tuomaan yllätyksiä, mutta 

eivät tiedä, miten heidän pitäisi toimia ja millaisia yllätyksien pitäisi olla. Hän 

painotti, että ei markkinointimielessä vaan ihan vain tuodakseen oman osan-

sa hyvään fiilikseen. 

Vastasin heille, että mitä tulee Fazeriin, niin tietenkin hekin saavat osallistua 

samoilla periaatteilla kuin muutkin. Mainosmielessä emme toki voi ottaa yl-

lätyksiä vastaan vaan juuri hyvällä fiiliksellä vain. Jos he haluavat sponsoroi-

da niin yllätyskaupan avajaisia tai lopetusjuhlan tarjoiluihin otamme vastaan 

mielellämme lahjoituksia. (Henkilökohtainen sähköpostiviesti 9.2.2015) En 

viestitellyt henkilölle enempää asiasta. Fazeristä tuli nuori nainen tuomaan 

laatikollisen yllätyksiä (24.2.2015). Yllätyskauppa ei ollut vielä avoinna, mutta 



75

olin jo paikalla, joten avasin hänelle oven. Naisella oli kova kiire ottaen puhe-

limellaan pikaisesti muutaman kuvan. Hän pyysi saada ottaa kuvan kun avaan 

pahvilaatikkoa, missä heidän pakettinsa olivat. Annoin tähän luvan ajattele-

matta asiaa sen enempää.

Pettymyksekseni Fazerille ei ollut kulkenut oikea tieto tapahtumasta, sillä 

laatikossa oli samalla lailla paketoituja karnevaalikeksejä 10 pakettia. Niissä 

oli tarra, jossa luki keneltä ne ovat (Kuva 25.). Kuvittelin naiivisti, että Fa-

zerin työntekijät ovat kiinnostuneita tuomaan yllätyksiä, mutta asia ei ollut-

kaan näin vaan aika suoraan mielestäni Fazerin mainoskampanjaan kuuluvaa 

lahjoitustoimintaa. Nainen otti vielä kuvia Yllätyskaupastamme ja Fazerin 

yllätyksistä hyllyllä, jonka hän itse siihen asetteli. Hän ei halunnut viedä mu-

kanaan yhtään yllätystä vaan lähti melko nopeasti pois. Hänen lähdettyään 

katsoin, mitä olimme Fazerilta saaneet. Koska Fazer oli laittanut oman logon 

Kuva 25. Fazerin yllätyksiä Yllätyskauppaan.
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pakettiin ja yllätykset olivat jopa osoitettu tulevan Senior Brand Manager Ras-

mus Bangelta, emme millään voineet hyväksyä niitä osaksi Yllätyskauppaa.

Soitin Taidelinjan koordinaattorille, jotta hän voisi soittaa Fazerille, etteivät 

he saa julkaista missään kuvia, mitä ottivat Yllätyskaupassa. Yllätyskauppa 

toimii anonyymina emmekä olleet nimenneet yhtäkään yritystä, jotka ovat 

olleet mukana lahjoittamassa materiaalia, kuten huonekaluja ja askartelu-

tarvikkeita. En kysynyt naisen nimeä, joka toi laatikon, mutta onneksemme 

yllätyksissä oli Rasmus Bangen nimi, joten soitimme hänelle. Hän ei ollut tie-

toinen Yllätyskaupasta tai siitä, että hänen nimeään on käytetty laatikoissa, 

mutta lupasi lähettää viestin tiimilleen, ettei kuvia julkaista missään. Seurasin 

muutaman päivän Fazerin blogia ja sivuja, ettei kuvaani tai Yllätyskauppaa ole 

mainittu missään. Avasimme keksipaketit ja ne tarjoiltiin vieraille lasipurkista 

ilman logoja.

Fazerin toiminta osoitti, kuinka monesta näkökulmasta Yllätyskauppaa tul-

kittiin ja miten sen saamasta mediajulkisuudesta ja kävijämäärästä haluttiin 

kenties myös hyötyä. Yllätyskauppa ei ollut kauppa lapsille vaan Yllätyskaup-

pa-taidetapahtuma. Tämän eron tekeminen oli todella vaikeaa saada medialle 

ymmärretyksi, sillä tokihan Yllätyskauppa lapsille olisi varmasti toimiva kon-

septi kaupallisista lähtökohdista ajateltuna. Habermasin ajattelua mukaillen 

halusimme, että Yllätyskauppa oli nähtävissä sinä toiveajatteluna, että julki-

nen tila näyttäytyisi vapaana ja avoimena tilana osallistua ja toimia. Jotta voi-

daan tätä kohti mennä, täytyy julkinen tila suojata yhä tehokkaammin kau-

pallisilta uhilta. (Hannula 2004, 147) Anonyymisuus oli meidän keino suojata 
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Yllätyskauppaa. Näin halusimme tehdä niin Fazerin kohdalla kuin muiden-

kin kaupallisten toimijoiden kohdalla, että kävijöiden yllätyksien suhteen, 

jotta voimme yrittää luoda yhteisöllisen tilan, jota kaupallisuus ei rajoittaisi.

Yllätyskauppa julkisessa tilassa haki muotoaan julkisuudessa erilaisten mie-

likuvien voimalla. Tässä luvussa tutkin näitä näkemyksiä ja sitä, miten jul-

kisuus haastoi taidekasvatuksellisesti? Pohdin median reagoinnin vaikutusta 

Yllätyskaupan kulkuun.

Median reaktiot taidetapahtumaan

Ennen avajaisia Metro-lehti kirjoitti Yllätyskaupasta jutun otsikolla: ”Ha-

kaniemen metroasemalla avautuu yllätyskauppa ensi viikolla” (Metro-lehti 

12.2.2015). Jutussa kirjoitettiin seuraavasti: Ensimmäisenä Taidelinjan teoksena 

avautuu Hakaniemen metroasemalla yllätyskauppa. 18. helmikuuta avautuva 

kauppa on 6-vuotiaan Einon idea kaupasta, jossa tavaroita vaihdetaan, ei os-

teta. Kaupan toteuttavat Alan Bulfin ja Pii Anttila. (Järvinen 12.2.2015) Jutussa 

mainitaan Taidelinja ja teos, jolloin lukija saa varmastikin käsityksen, että ky-

symyksessä on taidetapahtuma, mutta otsikko ei sitä vielä kerro. 

Taidekasvatuksellisesti haasteeksi muodostuivat median reaktiot, jotka sulki-

vat taidelähtöisen ajattelun pois ja katsoivat sitä kaupallisista näkökulmista 

käsin. Tässä luvussa tutkin sitä, millaisilta median reaktiot näyttäytyivät, kun 

katsomme taidetapahtumaa pedagogisesti? Tästä ensimmäisestä median kir-

joittamasta jutusta alkoi mielenkiintoinen julkisuus, mikä ohitti kokonaan 
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taiteen ja Yllätyskaupasta kirjoittamisen taiteellisista asioista käsin, joita toi-

voimme olevan liikehuoneistojen käyttö julkiseen taiteeseen, taidekasvatuk-

sellinen taidetapahtuma sekä yhteisöllinen prosessi. 

Seuraava kirjoitus Metro-lehdessä oli avajaisuutinen, joka käsitti kansikuvan, 

missä Eino avasi yllätystään otsikolla ”Vaihtokauppaa – Metroasemalla avat-

tiin lasten ideoima puoti” (Metro-kansi 19.2.2015) (Kuva 26.). Vaikka lehden 

sisällä puhutaan taidetapahtumasta ja meistä taiteilijoina, Metro-lehti ei mai-

nitse sanallakaan sanaa taide kansiuutisessaan vaan ratsastaa sanoilla puoti, 

kauppa ja lapset. Kuvassa Eino avaa pakettiaan, josta tulee kivannäköinen 

lelu. Ajattelimme jälkikäteen, että tapahtui onnistunut sattuma, että Eino sai 

itseään kiinnostavan lelun yllätyksestä. Hän olisi voinut saada jotain muuta-

kin, ja reagoida siihen eri lailla kuin ihailevalla katseella, joka on nähtävissä 

kansikuvassa. Tämä onnellinen lapsen katse sai varmasti ihmisiä kiinnostu-

maan tapahtumasta luoden Yllätyskaupasta lisää mielikuvia. 

Positiivinen reagoiminen loi onnistuneen alun tapahtumalle median ja lap-

siystävällisyyden nimissä. Haasteeksi se osoittautui taidekasvatuksellisesti, 

sillä ihmisille muodostui julkisuuden kautta mielikuva, että Yllätyskaupasta 

lapset saavat ainoastaan leluyllätyksiä.

Habermasin näkemys julkisesta tilasta on verkosto, jossa välitetään näkökul-

mia. Prosessin kuluessa näitä kommunikaation puroja suodatetaan ja yhdis-

tetään siten, että ne sulautuvat teemallisesti erityisiksi julkisen mielipiteen 

ryhmiksi. Julkinen tila on siis luotu, jotta jokapäiväinen kommunikointi olisi 

ymmärrettävää. Media tiivistää tämän julkisen kommunikoinnin ymmärret-
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Kuva 26. Eino avaamassa yllätystään. Vaihtokauppaa − Metroasemalla avattiin lasten ideoima 
puoti”. (kansikuva) ja juttu lehden sisällä ”Yllätyskauppa ei myy mitään.”. (Metro-lehti, 19.2.2015.)
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tävään muotoon luoden mielikuvia.  (Hannula 2004, 141) Mielikuva ja mie-

lipide sekoittuivat siis Yllätyskaupan mediakuvassa luoden omanlaisen sano-

mansa siitä, millainen Yllätyskauppa on.

Sama toimittaja Marju Järvinen on kirjoittanut myös Helsingin Sanomi-

en Kaupunki-sivulle jutun: ”Vain yllätyksiä otetaan vastaan – Hakaniemen 

metroaseman uudessa kaupassa ei tarvita rahaa” (HS 18.2.2015) (Kuva 27.). 

Edelleenkään ei puhuta taiteesta vaan kaupasta, jossa ei tarvita rahaa. Itse 

jutussa mainitaan meidät taiteilijoina osana HelCre-ryhmää ja Taidelinjan 

toimintaperiaate lopussa. Helsingin Sanomien Yllätyskauppa juttua oli jaettu 

Facebookissa 9 656 kertaa ja Twitterissä twiitattu 69 kertaa ja se sai 16 kom-

menttia jutun alle. Tämä kaikki teki siitä Helsingin Sanomien yhdeksänneksi 

luetuimman jutun sinä päivänä (19.2.2015).

Kuva 27. Otsikosta näyttökuva. Vain yllätyksiä otetaan vastaan 
− Hakaniemen uudessa kaupassa ei tarvita rahaa. (HS, 19.2.2015).
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Iltalehti jatkaa samalla linjalla puhumalla kaupasta, jossa ei tarvita rahaa otsi-

kossaan: Yllätyskaupasta tuli suosittu – rahaa ei tarvita (Kuva 28.). Pääpaino 

median luomassa sanomassa on siis Yllätyskaupan markkinaideassa. Lapsen 

idea, johon ei raha kuulu vaan toiminta onnistuu ilman taloudellisia asioita. 

Siihen me toki pyrimmekin näyttämällä, miten voi kaupankäyntiä harjoittaa 

yhteisöllisesti ilman rahaa.

Kuva 28. Näyttökuva jutusta. Yllätyskaupasta tuli suosittu − rahaa ei tarvita.                                                                                 
(Nykänen, Iltalehti, 20.2.2015). 
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Juttujen kommentointi osuudessa käytiin kiivasta keskustelua siitä, voiko 

kauppa toimia ilman rahaa. ”Ottamatta kantaa liikeideaan. Kuka maksaa 

vuokran, sponsoroiko kaupunki liiketilan tai liiketilan omistaja? Entä henkilös-

tökulut vai onko kyseessä vapaaehtoistoiminta? Toimittaja olisi kenties voinut 

valottaa näitä myös, koska ne on olennaisia asioita kuitenkin yleensä. Liikei-

dea luonnollisesti on raikas ja mielenkiintoinen”( Nimimerkki: Mjuzique)(HS 

18.2.2015.). Zarcuss nimimerkki vastaa tähän: ”Et ilmeisesti lukenut kuin otsi-

kon jutusta” (Nimimerkki Zarcuss) (HS 18.2.2015.). Keskustelu jatkuu myös 

kuinka tällaiset asiat maksetaan verorahoista ja mikään ei ole ilmaista. Muu-

tama kommentti myös selventää, että kyseessä on taidetapahtuma, ei liikeyri-

tys (Kuva 29).

Kuva 29. Ensimmäiset kommentit juttuun Vain Yllätyksiä otetaan vastaan − Hakaniemen metro-
aseman uudessa kaupassa ei tarvita rahaa” (HS 18.2.2015)
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Sanonta mikään ei ole ilmaista huokuu kommentointi palstoista läpi. Kau-

pallisista lähtökohdista käsin tämä on toki totta, mutta taiteelliseen ajatte-

luun tällä ei ole niin merkitystä, kuten Superflex-taideryhmä on osoittanut 

lukuisilla teoksillaan, joissa talouden mekanismi ”se joka antaa rahaa, saa 

vastineeksi tavaraa” on kyseenalaistettu. Superflex-ryhmä on toteuttanut Ih-

me-taidefestivaalissa Helsingissä vuonna 2010 performanssinsa Free Shop, 

joka on kiertänyt vuodesta 2003 asti ympäri Eurooppaa ja Japania.  Tässäkin 

taideperformanssissa haluttiin toimia yllätyksen voimin. ”Ajatus on yksinker-

tainen: missä tahansa, milloin tahansa ja kuka tahansa saattaa saada ostoksen-

sa ilmaiseksi. Ilmaisuus on yllätys. Kaupassa ei saa olla tietoa siitä, että kyseessä 

on taideperformanssi, eikä taideteoksen, -kollektiivin tai sponsorien nimiä saa 

olla esillä. Niin ikään salaisuuksina pidetään seuraavan tempauksen tapahtu-

mapaikka ja kesto. Sitäkään ei kerrota, kuinka suuri performanssin budjetti 

on.” (Pettersson 2010)

Taideteoksen voi aina arvottaa joko taloudellisesti tai taiteellisesti. Taloudel-

lisesti ajateltuna, totta kai Yllätyskaupalla oli budjetti, kuten on ollut Super-

flexin Free Shop -performanssillakin. Jouduin kertomaan niin kavereiden 

Facebook-sivuilla budjetistamme, kommentointipalstoilla asiasta keskustel-

tiin sekä itse kaupassa monet kysyivät kuka tämän maksaa. Yllätyskaupalla oli 

toki jonkin verran kuluja, mutta onko tämä se kaikkein kiinnostavin arvoas-

pekti joka Yllätyskaupassa tapahtui? Jos olisin kertonut budjettimme, olisiko 

se arvottanut taidetapahtuman oikein vai onko sen arvo sittenkin sen taiteel-

lisissa, yhteisöllisissä sekä kasvatuksellisissa lähtökohdissa?
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Mielenkiintoista on se, kuinka taloudelliset asiat tulevat aina esille, kun tekee 

jotain yhteisöön.  Jos taideteos on julkisuudessa laajasti esillä, on se harvoin 

taiteen vuoksi, vaan sen sisällön vuoksi tai sen ympärillä on jonkinasteinen 

kohu jostakin muusta asiasta. Media reagoi ja toivoo reaktioita juttuihinsa, 

jotta lehti käy kaupaksi.  Me emme yrittäneet myydä mitään, jonka vuok-

si toivoimme reflektiivisyyttä ihmisiltä. Media auttoi meitä saamaan ihmiset 

reagoimaan tekemiseemme, jonka jälkeen meidän taidekasvatuksellinen työ 

oli saada heidät reflektoimaan.

Taiteilija Kaisa Salmi on saanut mediassa paljon näkyvyyttä teoksellaan Fel-

mannin pelto -performanssi, joka sai aikaan suuren määrän reaktioita puoles-

ta ja vastaan varsinkin siitä, oliko performanssi puoluepoliittinen vai ei. Salmi 

kiinnostui reaktiosta, joita oli saanut aiempaan teokseen, jossa oli tarkoitus 

peittää Mannerheimin patsas kokonaan neilikoilla, kunnes teoksen suunnit-

telu tyssäsi neilikoiden väriin. Kukat olivat punaisia.  Hän alkoi tutkia sisäl-

lissotaa enemmän ja törmäsi Fellmanin pellon vankileiriin. (ESS 10.12.2013) 

Teokseni Situations Wanted oli myös reaktio omaan elämäntilanteeseeni, 

missä etsin ulkomaalaisena nuorena naisena töitä Irlannissa, ja sain erinäisiä 

pimeiden markkinoiden työnantajia perääni. (Anttila 2015) Yllätyskauppa-

kin oli rektioni lapsen kiinnostavaan ideaan. Taiteilijat siis reagoivat herkästi 

tapahtumiin ja ammentavat niistä teoksia reflektoiden tapahtunutta taiteen 

avulla. Tämä on mielestäni tärkeää saada myös tapahtumaan kävijöissä, min-

kä näen taidekasvatuksellisena haasteena taidetta tehdessä.
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Reaktiivisuus on akateemisuutta, joka puolustaa vanhaa ja tuttua kaikkea 

uutta vastaan (Badiou 2004, 203) Reflektointi toiminnassa vuorostaan on 

Schönin mukaan toimintaa antamalla itsensä vastaanottaa yllättävä, pulmal-

linen tai hämmentävä kokemus tilanteessa, jonka kokee ainutkertaisena tai 

kyseenalaisena. Reflektoimalla ilmiötä ja ymmärtämällä niitä implisiittisiä 

käyttäytymisiä saa aikaa kokeen joka generoi uutta ymmärrystä ilmiötä koh-

taan että muutosta tilanteessa. (Schön 1983, 69) Median reagointi sai aikaan 

toivomaamme reflektiivisyyttä niin meissä kuin kävijöissä. Reflektiivisyys toi-

mii kuitenkin vain vuorovaikutuksessa. Median keinot reflektoida jäävät rea-

goinnin asteelle, sillä vuoropuhelu ei koskaan tule ratkeamaan yhteisöllisesti 

vaan se jää niin sanotusti ilmaan leijumaan.

Taidekasvatuksen professori Elliot Eisner Stanfordista on maininnut neljä 

tehtävää kuvataiteelle. Taide opettaa näkemään sellaista, mitä emme ole ai-

kaisemmin nähneet. Taide antaa mahdollisuuden liikkua mielikuvituksen ja 

unelman maailmassa. Kehittää kykyä nähdä uusia arvoja arkipäiväisissäkin 

kokemuksissa. Taide näyttää kuvana millainen maailma voisi olla. (Salminen 

2005, 213) Yllätyskauppa täytti nämä tehtävät. Se opetti näkemään lapsen ide-

at toimivana asiana yhteisön parissa. Se antoi mahdollisuuden mielikuville 

ja unelmille erilaisista arvokäsityksistä. Se kehitti kykyä nähdä uusia arvoja 

tuntemattomien antamien yllätysten kautta sekä esitteli solidaarista maail-

mankuvaa ihmisille vaihtamalla tuntemattomien kanssa yllätyksiä.

Media osoitti reagoinnillaan sen, että taiteelliset tai taidekasvatukselliset nä-

kökulmat sivuutettiin ja mielenkiinto oli käytännön asioissa, että mielikuvis-
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sa, jolla tuotettiin Yllätyskaupan julkista kuvaa. Pelkällä reagoimisella emme 

pysty vielä saamaan aikaan oppimista vaan näemme vain mustavalkoisen il-

miön ilman, että se saa meitä toimimaan yhteisön tai asian eteen, jonka avulla 

voimme kehittää omaa ajatusmaailmaamme. Reagointi vaatii reflektion tai-

teessa parikseen, jotta voimme täyttää Eisnerin kuvailemat kuvataiteen teh-

tävät ja haastaa ihmiset jatkuvaan kokemuksista, ihmisiltä ja tilanteista op-

pimiselle.

Vääntöä kivestä – Yllätyskauppa sosiaalisessa mediassa

Tässä luvussa käyn läpi Yllätyskaupan esilläoloa sosiaalisessa mediassa ja sen 

vaikutusta siihen, miten Yllätyskauppa otettiin vastaan. Yllätyskauppa oli esil-

lä niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa kuin blogeissa. Näissä sosiaa-

lisissa medioissa syntyi keskustelua Yllätyskaupan toiminnasta, mikä myös 

vaikutti meihin järjestäjiin ja miten jatkoimme Yllätyskaupan kulkua. Sosi-

aalinen media vaikutti jossain määrin tapahtuman kasvatuksellisiin asioihin.

Julkinen esillepano loi tilan, jossa mielipiteitä syntyi. Mediassa yhteisestä on-

gelmasta tai aiheesta keskustelevaa ihmisjoukkoa voi kutsua julkisuudeksi, 

josta syntyy sosiaalinen tila, joka on kaikille avoin ja vuorovaikutteinen toisil-

leen vieraille ihmisille. Julkisuuden voi vuorostaan ymmärtää tarkastelemalla 

prosesseja, joissa julkinen mielipide syntyy. Jotta julkisuus voi syntyä, tarvi-

taan sitä välittävien teknologioiden ja instituutioiden olemassaoloa. (Majava 

2006, 12) Aion tutkia tässä luvussa sosiaalisessa mediassa julkaistuja mieli-
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pidekommentteja. Tarkoituksenani on päästä ymmärrykseen Yllätyskaupan 

julkisuuden vaikutuksista taidetapahtuman kasvatuksellisuuteen.

Twitterissä on 32 julkaisua ja Instagramista Picturegram haun perusteella 

29 kuvajulkaisua hastagilla (#yllätyskauppa) (Picturegram 2015). Twitterissä 

twiitattiin Yllätyskaupasta todella positiivisin tuntein: ”Jos ei tule hyvä mieli 

tästä, on kiveä”, ”Tää on paras idea koskaan, iso käsi 6-vuotiaalle Einolle! Tätä 

lisää! ”Tämä on ihana idea!” ”Ihanaa! Vaihdetaan yllätyksiä!” ”Lapselta 5/5, 

multa myös! Kuun loppuun auki, menkää tsekkaa!” ”Tää oli mahtavaa juttu! 

Kiitos!” ”Erikoisin kauppa ikinä” (Twitter 2015) This is Finland -sivun pitäjä 

myös kävi Yllätyskaupassa ja sanoi tulevansa twiittamaan Yllätyskaupasta, 

jonka hän tekikin.

Yllätyskauppaa myös kommentoitiin Siskonneule blogissa: Aivan mahtavaa, 

että tällaisia tempauksia toteutetaan. Yllätyskaupan ideana on siis, että kävijä 

vie kauppaan yllätyksen, paketoi sen, jättää ehkä pakettiin terveisensä ja saa 

lähtiessään valita itselleen yllätyksen. Ylläripaketin valitseminen oli muuten 

vaikeaa! Vaihtoehtoina olisi ollut mm. ”taaperoyllätys”, toukka-aihetta, ”hur-

jia dinosauruksia” ja vaikka mitä söpöjä lasten koristelemia paketteja. Lopulta 

päädyimme yhdessä ottamaan hurjat dinot veljelle. Paketista paljastuikin koto-

na dinokirja (Siskonneule 2015).

Facebook jakoi mielipiteet tuoden esille Yllätyskaupan kompastuskivet. Mie-

lenkiintoisin sosiaalisen median palaute oli Facebookissa tapahtuma-sivulle 

kirjoitettu kommentti. ”Muistakaa nyt ihmiset, että se yllätys voi olla mitä 

vain, vaikka koirankakkaa. Mekin lähdimme innolla mukaan tähän. Kolme-



88

vuotias lapseni valitsi huolella yllätykseksi yhden rakkaista angry birds pehmo-

leluistaan (hän nukkuukin aina änkkäri kainalossa), paketoi sen isomummilta 

joulahjaksi saamaansa peltilaukkuun ja kietoi vielä ympärille itselleen tärkeän 

kuminauhan. Ajatushan on viedä maksuksi pyynteetön lahja tuntemattomalle 

ja saada itselleen oma yllätys. Lapseni sai omasta paketistaan pikkukiven. Oi-

keasti yhden pikkukiven. Itkettää ajatellakin sitä ilmettä. Harmittaa, että ylly-

tin lastani osallistumaan tähän. ” (Facebook 21.2.2015)

Äiti oli erittäin pettynyt lapsensa saamaan yllätykseen. Lapsi ei pitänyt yllä-

tyksestään, sillä se oli vain kivi. Kyseinen äiti varoitti muita, että laatikosta voi 

löytyä mitä vain, koiran kakkaakin. Kiven saanut lapsi oli itse laittanut tär-

keän Angry Birds -pehmolelun, jota käytti unilelunaankin ja paketoinut sen 

tärkeään laukkuunsa, ja oli ollut todella innoissaan Yllätyskaupasta ja kanta-

nut yllätyksen kauppaan itse. Lapsi avasi yllätyksensä Yllätyskaupassa. 

Olin itse paikalla todistamassa asiaa, ja otin myös tästä tilanteesta sattumalta 

kuvan. Toinen lapsi vieressä sai laatikostaan palapelin ja kuulapelin. Oletin 

lapsen kuuluvan samaan perheeseen. Muistan, että lapsi ei ollut kiinnostunut 

kivestä, muttei myöskään näyttänyt pahaa mieltään paikan päällä. Taisin itse 

vielä sanoa jotain taikakivi kommenttia hänelle, että kivestä tulisi kiinnosta-

vampi, sillä lapsi siirtyi tutkimaan toisen lapsen pakettia eikä ollut kiinnostu-

nut kivestään (Kuva 30.).

Toinen lapsi sai laatikollisen käytettyjä pelejä ja toinen lapsi sai pienen ki-

ven. Kontrasti lahjoissa oli suuri ja pienen lapsen huomioiden, hän ei osannut 

yhtä hyvin ajatella kiven olevan mitenkään erikoinen, tai sympaattinen niin 
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kuin se varmasti aikuiselle näyttäytyy, sillä kivi tuli päiväkotilapselta. Heiltä, 

jotka aloittivat kaupan. Otin kivestä täyden vastuun sillä olin siitä tietoinen 

ja antanut sen olla yllätyksenä. Laitoimme jokaisen päiväkotilapsen tekemän 

yllätyksen esille, sillä he olivat niitä, jotka aloittivat kaupan. 

Katsoimme, ettemme voi alkaa arvottamaan heidän laittamiaan yllätyksiä 

oman karsintamme kautta, sillä muuten emme olisi uskollisia taiteellemme 

emmekä lapsen maailmalle. Teimme siis taiteellisista lähtökohdista arvotta-

van valinnan emmekä niinkään ikäkasvatukseen sovellettua valintaa, milloin 

olisimme varmastikin miettineet, voiko niin abstraktia asiaa kuin kivi tulla 

laatikosta jollekin pienelle lapselle. Naisen Facebook-kommentti aloitti sivul-

la laajan keskustelun, mitä meidän olisi pitänyt tehdä. Mitä kiven antajan olisi 

pitänyt ajatella, ja mikä on oikein ja kenenkä mielestä.

Nainen kirjoitti kommentissaan, mitä hänen lapsensa oli oppinut taidetapah-

tumasta: ”Harmittaa, että lapsi oppi suurin piirtein vain sen, että heittäyty-

mällä innolla mukaan tällaiseen yhteisölliseen taidepläjäykseen saa palkaksi 

Kuva 30. Yllätyslaatikoita avaamassa. Toisesta tuli pieni kivi ja toisesta pelejä.
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vain mielipahaa ja ison pettymyksen. Pyynteetöntä lahjaa ei tässä maailmassa 

valitettavasti ole olemassa. Huomaahan sen jo siitäkin, että me oletimme saa-

vamme jotakin takaisin. Kyllähän me tästä etukäteen puhuimme, että siellä voi 

olla sitten ihan mitä vaan, mutta enpä olisi uskonut, että yksi pikkukivi. Yllätys 

se kyllä oli, mutta pyynteettömäksi lahjaksi en kehtaisi kutsua. Vaikka kuinka 

yritimme iloita siitä, että joku saa nyt hänen lahjansa ja toivottavasti ilahtuu 

siitä, niin silti mielipaha on päällimmäinen asia mikä mieleen jäi ja ensikerralla 

emme ihan yhtä varauksetta lähde näihin tempauksiin mukaan.” (Facebook 

21.2.2015) Hänen kommenttiinsa oli todella vaikea vastata, sillä mielipahaa tai 

isoa ylitsepääsemätöntä pettymystä kukaan ei halua tuottaa lapselle.

Vastasin kuitenkin pahoitellen ja kertoen kiven tulleen päiväkotilapselta lisä-

ten, että meistä se kuvasti lapsen aarretta. Tähän nainen vastasi: ”Niin kyllä 

meidänkin lapset keräävät aarteekseen kiviä ja keppejä yms. mutta harvoin 

niillä on arvoa muille kuin löytäjilleen. Miksi siellä sitten kysyttiin mitä meidän 

paketeissa on etukäteen, jos kerran sisällä saa olla mitä tahansa roskaa? Olisin 

kyllä aikuisena puuttunut asiaan, jos lapsi olisi sellaisen halunnut pakettiin lait-

taa.” (Facebook 21.2.2015) Tässä on juuri se ongelma, että me emme voineet 

hallita sitä, mitä päiväkotilapset laittoivat kotonaan paketteihin. Toiseksi hä-

nen lapsensa oli laittanut itselleen erittäin arvokasta tavaraa yllätykseen, joka 

ei kenties vastaanottajalle näytä ollenkaan yhtä arvokkaalta, kenties jopa yhtä 

arvottomalta kuin pieni kivi oli pojalle. Nainen lisää, että he olivat käyneet 

hakemassa lapselle palapelin kirpputorilta lohduttaakseen poikaa.
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Naisen kertoma Angry Birds -tarina sai tunteeni pintaan ja olin todella pahoil-

lani asiasta. Minua myös harmitti, että lapsi oli laittanut niin tärkeää tavaraa 

yllätykseen. Se osoitti valtavaa innostusta, että suurta sydäntä lapselta. Sen 

vuoksi olikin todella valitettavaa, että kivi ei näyttäytynyt minään lapselle. Ha-

lusin vielä kerran vastata keskusteluun, että ymmärrän heitä ja selitin, ettem-

me lähteneet karsimaan päiväkotilasten paketteja, sillä he aloittivat kaupan. 

Lupasin kertoa vastaisuudessa tapahtumasta kävijöille, että tämä asia tulee 

esille Yllätyskaupan toiminnassa. Näin me myös teimme. Kivikommentti tuli 

jonkin verran esille kävijöiden keskuudessa ja me myös keskustelimme paljon 

enemmän ihmisten kanssa sen vuoksi. Facebookissa keskustelu jatkui koko 

Yllätyskaupan olemassaolon ajan saaden 20 kommenttia. (Facebook 2015) 

(Liite 3.) 

Täytyy kuitenkin muistaa, että taide on moniuloitteinen kohde ja sitä voidaan 

tarkastella mitä erilaisimmilta puolilta pääsemättä riidattomaan määrittelyyn. 

On kuitenkin mahdotonta kasvattaa ketään taiteeseen ja taiteen avulla, jos 

se on pelkkä mielipideasia. (Salminen 2005, 197) Kasvatuksellisesti Facebook 

toimi siis huonosti, sillä se pysyi mielipiteissä eikä lähtenyt syvempään kes-

kusteluun arvoista.

Mielipiteet voivat syntyä subjektivismin tai objektivismin perusteella. Subjek-

tivismissa tunnistamisessa ja arvottamissa nojaudutaan perustelemattomiin 

yksilöllisiin mieltymyksiin. Objektivismissa ajatellaan tunnustamisen ja ar-

vottamisen olevan kysymys totuudesta ja epätotuudesta sanojen täydellisessä 

merkityksessä. (Eldridge 2009, 169) Monet yrittivät auttaa äitiä huomamaan 
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kiven positiivisena asiana, mutta keskustelu velloi puolelta toiselle saamatta 

asiaa ratkaistuksi. 

Toiset ajattelivat suurella sympatialla lasta joka oli laittanut kiven laatikkoon: 

Ehkä tässä voi olla lapselle jännä (vaikkakin varmaan alkukarvas) tilaisuus 

pohtia miten erilaisen arvon voi esine tai asia saada eri ihmisiltä. Tähän kom-

menttiin nainen vastasi: ”Minusta kolmevuotias ei ole kykeneväinen ymmär-

tämään hienoutta niinkin abstraktissa asiassa kuin että sinun lahjasi nyt ku-

vastaa lapsen aarretta ja lahjaa, samalla kun toiset saavat ihan konkreettisia 

lahjoja. Mikä onkin ihan käypä perustelu, hän kuitenkin lisää kommenttiinsa: 

Jos tämä pikkukivi on kaikkien mielestä niin mahtavan hieno niin miksi ihmiset 

eivät sitten tanssi salsaa tuolla kaduilla kun näitä aarteita tulee vastaan metrin 

välein?” (Facebook 2015)

Facebookissa kommentointi kuvastaa median reaktioita täydellisesti. Se on 

nopeaa, äkkipikaista kirjoittamista ja vastailua toisten kommentointeihin. 

Voisi sanoa, että sosiaalisen median käyttö on subjektivismista kirjoittaes-

sa ja luettaessa objektivismista. Dialogi ei voi olla pelkkää keskustelun osa-

puolten ”kulutettavaksi” tarkoitettujen ajatusten vaihtoa. Se ei voi myöskään 

olla vihamielistä, poleemista väittelyä sellaisten ihmisten välillä, jotka eivät 

ole sitoutuneet maailman nimeämiseen eivätkä totuuden etsintään vaan ovat 

pikemminkin julistamassa omaa totuuttaan. (Freire 2005, 97) Facebookissa 

on hyvin vaikea saada keskustelua reflektoinnin asteelle tai dialogiksi, jossa 

vastapuolet ovat tasavertaisia toisilleen, sillä kirjoitetun sanan pystyn luke-

maan ja ymmärtämään niin monella tapaa. Se myös jää mediaan olemaan 
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ja hautumaan, eikä poistu niin kuin, jos tämä keskustelu olisi käyty Yllätys-

kaupassa heti, kun lapsi avasi paketin ja pyritty ratkaisemaan paikan päällä 

keskustelemalla yhdessä asiasta.

Facebookissa keskustelu tuli jonkinlaiseen päätökseen, jossa monet toivoivat, 

että kiven seurana olisi ollut jotakin muutakin, kuten kirje, pesä, tarina, tai 

selitys, miksi kivi on aarre. Tämä olisi tosiaan ollut toivottavaa, mutta voim-

meko vaatia tätä päiväkotilapselta, joka ei todennäköisesti osaa kirjoittaa? 

Hän osasi laittaa kiven laatikkoon ja ajatteli sen riittävän. Meille se riitti mutta 

kolmevuotiaalle pojalle ei. En tiedä keneltä kivi oli. Oliko se ajattelematto-

muutta, pilaa vai aarre antajalleen, mutta päiväkotilapselta se oli, ja sen vuoksi 

se sai jäädä.

Barbara Herrnstein Smith on esittänyt, että asioiden kaikki arvo myös taiteelli-

nen, on heijastusta ihmisten satunnaisista ja muuttuvista tarpeista ja kiinnos-

tuksista. Kohteissa itsessään ei paljastu mitään, mikä selittäisi niitä kohtaan 

tunnetun arvostuksen, eikä arvostuksista päästä yksimielisyyteen myöskään 

yhteisten inhimillisten kiinnostusten ja kykyjen pohjalta, koska mitkään kiin-

nostukset ja kyvyt eivät ole kaikille yhteisiä. Jotkut ihmiset voivat olla jonkin 

aikaa jossain määrin yksimielisiä, mutta pitkällä aikavälillä ja laajoissa otok-

sissa ihmisillä on erilaisia taiteellisia arvostuksia. (Eldridge 2009, 169)

Facebook-keskustelu oli todella tärkeä sillä, se auttoi meitä reflektoimaan Yl-

lätyskauppaa ja miten ihmiset sen näkivät. Emme voineet alkaa liikaa ohjaa-

maan sitä, mitä yllätyslaatikoihin meni sisälle, sillä silloin olisimme toimineet 

kuin kaupan pitäjät, emmekä yhteisöllisesti. Ymmärrän hyvin, että kolmevuo-
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tias ei käsitteellistä asioita samalla tasolla kuin aikuiset ja siksi keskustelusta 

kaupan sisällä lasten kanssa tuli todella tärkeää. Ilman Facebook-kommenttia 

emme olisi tätä huomanneet samalla tasolla. Nyt osasimme ohjata tapahtu-

maa paremmin lasten näkökulmasta, etteivät he pettyisi niin pahasti saa-

maansa yllätykseen, vain pitäisivät vaihtoa leikkimisenä. Angry Birdsin kuin 

kiven laittanut lapsi tekivät kumpikin mitä luultavimmin juuri samalla lailla, 

antoivat toinen toiselleen tärkeän asian. He laittoivat jotakin joka sopi heidän 

omiin makumieltymyksiin. Toinen piti kivistä ja toinen Angry Birdseistä.

Valinnat eivät aina muutu äkillisesti ja ilman syytä, eivätkä makuarvostelmat 

välttämättä perustu pelkkään tai alkeelliseen pitämiseen vaan myös ymmär-

tämiseen. Smith yksinkertaisesti sivuuttaa nämä mahdollisuudet puhumalla 

arvottamisesta käyttäytymisenä. Näin hän vihjaa että arvottaminen on poh-

jimmiltaan ehdollistettu reaktio eikä rationaalista, kriittisen ymmärtämisen 

ohjaamaa erottelujen tekemistä. (Eldridge 2009,171) Smithin sosiologisesti 

suuntautunut teoria tulee mielestäni hyvin esille sosiaalisessa mediassa, eri-

tyisesti kivikeskustelussa Yllätyskaupan tapahtumasivulla. 

En alkanut kirjoittamalla reagoimaan keskusteluihin pahoitteluita enempää, 

sillä en koe sitä parhaimmaksi tavaksi kasvattaa toinen toisiamme. Julkinen 

reagointi aiheuttaa aina joko vastalauseen tai hyväksynnän. Kirjoittelu ei 

mene eteenpäin vain jää pyörimään kehää. Turhautuminen paistoi kolme-

vuotiaan äidin kirjoittelussa sekä ylilyönnit asian suhteen, mutta ottaen huo-

mioon omaan lapseen kohdistuneen asian, on tämä ymmärrettävää. Yhteisö 

Facebookissakin silti yritti kasvattaa toinen toisiaan, mutta kuten Eldridge 
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toteaa joskus asioita pitää opetella arvostamaan näkemällä ja ymmärtämällä 

ne paremmin. (Eldridge 2009, 172) Toisin sanoen reflektoimalla ei reagoimal-

la. Tähän pyrimme Yllätyskaupassa. Avasimme kriittistä keskustelua tärkei-

den asioiden äärellä ja toimme oman panoksemme siihen, kuinka tärkeää on 

kuunnella lasten ideoita kaikessa erilaisuudessaan ja olla niille uskollisina lop-

puun asti tehdessä taidetapahtumaa lasten kanssa.

Yhteenveto

Tässä luvussa olen vastannut kysymykseen, miten julkisuus haastoi taidekas-

vatuksellisesti? Yllätyskaupan taidekasvatuksellisiksi haasteiksi osoittautui, 

ettei mediaa kiinnostanut taidetapahtumamme taiteena vaan se, ettei Yllätys-

kaupassa tarvinnut rahaa.  Kasvatuksellisena haasteena tuli esille ensinnäkin 

lasten rooli taidetapahtumassa. Laitoimme lapsen julkisuuden valokeilaan 

tietämättämme, miten paljon media tulisi hänet huomioimaan ja teimme 

tapahtuman, joka tuli suosituksi lasten keskuudessa ilman, että pystyimme 

hallitsemaan sitä täysin pedagogisista periaatteista käsin. Tämän lisäksi haas-

teena koimme Yllätyskaupasta kertomisen julkisesti niin, että ihmiset ym-

märtäisivät sen taiteena eivätkä lapsille suunnattuna pop-up -kauppana.

Media painotti otsikoissaan lapsen näennäistä liikeideaa sanoilla lasten ideoi-

ma puoti ja uusi kauppa sekä sosiaalisessa mediassa kommentointiin näiden 

mielikuvien pohjalta tapahtumaamme kysyen, kuka maksaa juoksevat kulut 

sekä puhuttiin Yllätyskaupasta liikeideana. Einosta otettu lehden kansikuva, 

missä hän hymyilee onnellisen näköisenä saadessaan sattumalta pienen le-
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lun yllätyksestä, johdatti ihmisiä ajattelemaan tapahtumaamme jonkinlaisena 

kierrätyslelukauppana. Media loi kuvaa, jossa lapsimielisyys ja lelupuoti toivat 

ihmisille positiivisia kuvia Yllätyskaupastamme. Haastavaksi se osoittautui 

siitä syystä, että kävijöillä tuli mielikuva, että heidän lapsensa saa myös kivan 

asian paketistaan, josta lapsi tulee pitämään, aivan kuten Einokin.

Pääasialinen haaste oli, miten saamme ihmiset reflektoimaan eikä vain rea-

goimaan niin kuin media tekee. Taiteilijat reflektoivat reagoimisiaan, josta 

syntyy taideteos. Tämä on se tärkein asia, jonka halusimme taidetapahtuman 

kävijöillekin saada välitettyä. Reagointi ei riitä, sillä se ei tuo uutta ajattelua 

esille. Reflektoinnin avulla uutta ajattelua vuorostaan syntyy haastaen ihmiset 

jatkuvaan kokemuksista, ihmisiltä ja tilanteista oppimiselle.

Julkisuus loi arvokeskustelua tapahtumamme ympärille sosiaalisessa medi-

assa. Tämä osoittautui erityisesti Facebookissa käyneessä kivikeskustelussa, 

jossa lapsi oli ollut todella pettynyt yllätykseensä; kiveen. Keskustelu Faceboo-

kissa kiersi kehää erilaisin mielipitein asiasta. Pääasiassa ihmisten yksilölliset 

näkemykset arvoista nousivat esille.

Julkisuus haastoi meitä miettimään taidekasvatuksellisesti lapsen näkökulmaa 

taiteellisessa toiminnassamme, että miten taidetapahtuma opettaa meille ih-

misten eri arvokäsityksiä. Arvottaminen on enemmän kuin vain reaktio, sillä 

arvokäsityksiä voi jokainen hitaasti muuttaa itsessään. Yllätyskauppa vaati 

osallistujilta kriittistä ymmärtämistä, jotta kykyä nähdä uusia arvoajatuksia 

tuntemattomilta ihmisiltä kasvaisi luoden ymmärtämystä toisia kohtaan.
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5. PÄÄTÄNTÄ

In dreams begins responsibility.  -W.B. Yeats-

Irlantilaisen runoilijan William Butler Yeatsin lausahdus ’Unelmista alkaa 

vastuu’ kuvastaa täydellisesti Yllätyskaupan prosessia. Yllätyskauppa oli alun 

perin pienen pojan unelma, josta syntyi yhteisöllinen vastuu, miten kasva-

tamme toinen toisiamme.

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut Yllätyskauppa-taidetapahtumaa, joka oli 

Hakaniemen metroaseman tyhjässä liikehuoneistossa osana HKL:n Taide-

linja-projektia helmikuussa 2015. Tapahtuma toteuttaa kuusivuotiaan Einon 

idean kaupasta, jossa on vain yllätyksiä saatavilla.  Yllätyksen piti olla pyytee-

tön lahja, ei ylimääräistä tavaraa, josta halutaan eroon. Yllätyksen antajaa ei 

nimetty, vaan kauppa toimi anonyyminä kiltteyden osoituksena. Yllätyskaup-

pa lopetettiin yhdeksän päivän jälkeen jakaen kaikki yllätykset ohikulkijoille 

niin, että sai ottaa minkä tahansa yllätyksen hyllyltä, mutta se piti antaa jol-

lekin toiselle lahjana. Jokainen yllätys löysi ottajan, jolloin kauppa suljettiin 

tyhjänä yllätyksistä.

Yllätyskaupan tuotti Helsingin kaupungin Helsinki Creates Work -hanke. Esit-

telin tutkimuksessa myös Ajatuksien maa -taideprojektini, josta Yllätyskaup-

pa ajatus sai alkunsa. Tämän projektin jälkeen aloin miettiä, miten julkisia 

taidekasvatusprojekteja voisi kehittää, sillä en kokenut taidetyöpajaani onnis-

tuneena. Pohdin, kuinka voisin tuoda lapsen ideoita ja unelmia esille julkisen 

tilaan. 
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Tutkimuskysymykseni oli, miten julkisen taiteen voi nähdä pedagogisena ta-

pahtumana? Tutkimusaineistonani oli Yllätyskauppa-taidetapahtuma ja sen 

prosessi, johon sisältyy suunnittelumateriaali, valokuvadokumentaatio sekä 

kirjoitukset mediassa. Tutkimuskehikkona aineistolleni toimivat taiteellinen 

tutkimus ja julkinen taidetapahtuma.

Tarkempana analyysimenetelmänä käytin Alain Badioun tapahtumateori-

an alla olevaa uskollisuuskäsitettä. Lisäksi avasin tapahtuman pedagogiik-

ka-käsitettä eri taidekasvattajien metodeja tarkastelemalle, joita olivat Paolo 

Freiren dialogi, Antero Salmisen varhaiskasvatusmetodit sekä Goldsmithin 

taidekasvatuksen professorin Dennis Atkinsonin käsite tapahtuman pedago-

giikka. Tutkimukseni analyysi perustuu teoriaan taidetapahtumasta, joka on 

pedagoginen. Teorian valitsin, koska tapahtuma käsitteenä antaa vapauden 

loputtomiin mahdollisuuksiin ja tulkintoihin, jotka eivät ole kenenkään hal-

linnassa vaan ne tapahtuvat eri tilanteiden vallitessa luoden taiteesta yhteisen 

tapahtuman.

Tutkimusprosessini lähti liikkeelle Tuomas Nevanlinnan kysymys-hypotee-

si-koe-johtopäätökset -rakenteesta. Yllätyskauppa-taidetapahtumassa oli 

ensin kysymys, miten julkisen taiteen voi nähdä pedagogisena?  Sen jälkeen 

tuli hypoteesi, koska avoin työpaja ei toiminut, tarvittiin uusi tapa toimia; ta-

pahtuma. Koe on taidetapahtuman prosessi ja tutkimuksen johtopäätökset 

ovat Yllätyskauppa-taidetapahtuma kokonaisuudessaan sisältäen kirjallisen 

tutkimuksen.
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Loin tässä tutkimuksessa pedagogista keskustelua arvokäsityksistä, jossa ko-

rostui ihmisten moraalikäsitykset. Pinttyneet sukupuolikäsitykset tyttöjen ja 

poikien maailmasta, yllätyksen merkitys ja soveliaisuus eri-ikäisille, että yl-

lätyksen rahallinen ja ajatuksellinen arvo nousivat kasvatuksellisiksi asioiksi 

tutkimuksessani. Ihmisiä toi paikalle tapahtuman mediajulkisuus sekä julki-

nen sijainti. Sosiaalisessa mediassa tapahtuman näkyvyys herätti keskustelua 

ja erilaisia kommentteja.

Tutkimukseni keskeisin tulos on, että julkisen taiteen voi nähdä pedagogi-

sena tapahtumana, kun sen yhteisöllinen uskollisuus taiteelle ja sen idealle 

on fasilitoimalla saatu onnistumaan. Taidetapahtumassa vaihdettiin yllätyk-

siä. Tästä prosessista muodostui materiaalinen dialogi tuntemattomien kans-

sa. Tämän ilmiön avulla osallistujat pystyivät reflektoimaan kriittisesti omia 

ennakko-odotuksiaan toisen tuntemattoman näkemyksiin. Taide, toiminta, 

reflektointi ja käytäntö loi tapahtuman, joka oli materiaalin avulla dialogista.

Taidetapahtuman ideasta eli unelmasta alkaa vastuu heti, kun sen aikoo jul-

kisesti toteuttaa. Yllätyskaupassa Einolla oli unelma kaupasta, josta sai yllä-

tyksiä. Minulla oli unelma toteuttaa tämä käytännössä julkiseen tilaan, jolloin 

vastuu siirtyi minulle. Kävijät halusivat ylläpitää tätä unelmaa osallistumalla. 

Jokaisella toimijalla ja kävijällä oli kuitenkin sen seurauksena vastuu teois-

taan. Vanhemmilla ja meillä tekijöillä oli vastuu pitää huolta lapsista, jotka 

olivat mukana toiminnassamme. Kaikista eniten vastuu oli kuitenkin yhtei-

söllä kasvattaa toinen toisiaan siinä, miten kohdata tuntematon, yllättävä asia.
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Taidetapahtumalla on lukuisia mahdollisuuksia muokkaantua erilaiseksi ja 

se koostuu pienemmistä tilanteista ja tapahtumista, joista Yllätyskaupassa 

pääasialliseksi nousi taloudellinen ja aineellinen arvokeskustelu, että arvos-

tus toisia kohtaan. Ilman, että olisimme pysyneet uskollisena unelmallemme, 

emme olisi voineet saada aikaan yhteisöllistä vastuuta, jonka seurauksena Yl-

lätyskauppa sai aikaan erinäisiä kasvatuksellisia tilanteita ja tapahtumia, joita 

taidetapahtuman aikana ratkottiin yhdessä.

Väitän, että julkinen taide on taidekasvattavaa, kun se on fasilitoitu yhteisöl-

liseksi tapahtumaksi. Yllätyskauppa taidekasvatti, vaikka opetus oli piilevää, 

kontrolloimatonta ja siinä annettiin tilaa sattumalle ja ennakkoluulottomal-

le oppimiselle. Tämä loi oppijan, joka oli materiaalisessa dialogissa muiden 

kanssa reflektoiden omia näkemyksiään toisen näkemyksiin. Yllätyskauppa 

sai aikaan parhaimmillaan ymmärryksen tuntematonta kohtaan ja omien en-

nakko-odotuksien kriittistä tarkastelemista. 

Osoitimme toiminnallamme, miten pedagogista prosessia, jossa lasta kuun-

nellaan ja annetaan hänelle vapautta ja vastuuta luo innostuneen vastaanoton.  

Innostuneisuus vuorostaan luo ilmapiirin, joka tekee tilaa oppimiselle, sillä 

ihmiset herkistyvät jollekin asialle, ja tulevat tietoisemmaksi siitä, jolloin he 

ovat avoimempia ottamaan opin vastaan.  Näin pystyin näyttämään, miten 

julkinen taiteellinen tekeminen opettaa vastuullisuutta, vuorovaikutusta sekä 

antaa mahdollisuuden huomata hyvä, joka meissä on toisillemme.

Leikkimällä kauppaa lapsen tavoin loimme tavan kokea, katsoa, tulkita sekä 

tutkia sosiaalisia rakenteitamme. Yllätyskaupassa pyrittiin solidaarisemmak-
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si tuntematonta kohtaan ja se näytti, minne asti lasten ideat kantavat, kun 

heidän ideoilleen pysytään toteutuksessa uskollisena loppuun asti. Tämän 

vuoksi teimme ensinnäkin Einon idean taidetapahtumaksi, jossa annoimme 

lasten päättää itse, minkä yllätyksen laatikkoon laittavat. Fasilitoimme tilassa 

niin, että jokainen oli tervetullut tekemään yllätystä, olemaan läsnä sekä piir-

tämään seinille ja askartelemaan yllätyspaketteja. Yllätyskauppa eli kävijäus-

kollisuudesta.

Toiseksi väitän, että yhteisestä tilasta tuli omistautumisen oppimistapahtuma, 

kun kävijät muokkasivat tilaa erilaisella toiminnallaan ja paneutumisellaan. 

Aikuiset kohtasivat tuntemattomuuden tuoman moraalisen konfliktin ja yh-

teisöllisen ajattelun dilemman. Lapsille oppimistapahtumaksi tuli leikkimi-

nen. Leikki, joka jatkuu toisen kertomana. Opittiin myös ajattelemaan toista 

henkilöä, miksi joku on laittanut kyseisen asian yllätykseen tai mitkä olivat 

omat ennakko-odotukset liittyen yllätykseen. 

Osoitimme, miten tuntemattomuus kertoi meille toisistamme jotain jakaen 

pienen tuntemattoman hetken toistemme kanssa. Materiaa arvotettiin oman 

minän kautta, joko nähden sen niin, että tekee niin kuin itsestä tuntuu hyväl-

tä, ajattelematta saako sille vastineeksi yhtä hyvää tai sitten ajatellaan minää 

toisen kautta, jolloin tekee itse niin kuin haluaisi toisen tekevät sinulle.

Yllätyskauppa toimi materiaalisen dialogin pohjalta, jossa ihmiset halusivat 

varmistaa kirjoittamalla, piirtämällä, paketointi tyylillä sen, että vastavuoroi-

suus on olemassa, toista on ajateltu minän kautta. Tämä johti sukupuolierojen 

korostumiseen, joka tuli joiltakin aikuisilta automaationa. Oppimistapahtu-
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mana omistautuminen on uskoa, siihen mitä teemme ja toiseutemme hyväk-

symistä. Tämä synnytti inhimillisen dialogin, joka viestitti erilaisuuttamme 

materiaalilla toisillemme.

Loin keskustelua eettisyydestä, sillä monet asiat nähtiin epäeettisenä kasva-

tuksellisesti, kuten ikäsuositukset, sillä kävijät alkoivat kirjoittaa ikäsuosituk-

sia yllätyksiin pyytämättämme. Emme myöskään pyrkineet järjestelmällisesti 

miellyttämään kävijöitä vaan yllätysten vaihto sujui joko todella hyvin mo-

lempia osapuolia innostaen tai sitten kokien ison pettymyksen avatessaan 

omaa yllätystään. 

Tämä vastuu yllätyksen unelmasta on kannettava, mutta silti taidetta ei voi 

valjastaa tietyn eettisen normiston pönkittämiseen, sillä silloin emme voi ky-

syä onko se paras mahdollinen normisto. Näin ollen emme puuttuneet omalla 

moraalikäsityksillämme siihen, minkä itse koimme tarpeeksi hyväksi yllätyk-

seksi, vaan se oli jokaisen omalla vastuulla. Toki Yllätyskauppa noudatti ylei-

siä sopimuksia, mitä tulee lasten kanssa toimimiseen eli epäsopivia esineitä 

tai vaarallisia yllätyksiä emme hyväksyneet.

Median tuoma julkisuus haastoi taidekasvatuksellisesti meitä ottamaan huo-

mioon ensinnäkin sen, voimmeko laitaa yhden lapsen julkisuuden valokei-

laan tietämättämme, miten paljon media tulisi hänet huomioimaan. Lisäksi 

teimme tapahtuman, joka tuli suosituksi lasten keskuudessa ilman, että pys-

tyimme hallitsemaan sitä täysin pedagogisista periaatteista käsin. 

Yllätyskauppa sai julkisuutta ennemminkin lapsille suunnattuna pop-up 

-kauppana. Media painotti otsikoissaan lapsen näennäistä liikeideaa sanoilla 
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lasten ideoima puoti ja uusi kauppa sekä sosiaalisessa mediassa kommentoin-

tiin näiden mielikuvien pohjalta tapahtumaamme kysyen, kuka maksaa juok-

sevat kulut sekä puhuttiin Yllätyskaupasta liikeideana.

Ihmisten yksilölliset arvonäkemykset nousivat esille Facebookissa käydyssä 

kivikeskustelussa, jossa erään lapsen äiti varoitteli muita siitä, että yllätys voi 

olla mitä vain roskaa, kuten hänen lapsensa saama pieni kivi. Keskustelu ei 

Facebookissa kuitenkaan liikkunut eteenpäin vain se kiersi kehää erilaisin 

kommentein, mikä olisi ollut paras ratkaisu yllätyksen sisällöksi. 

Väitän, että yllätyksien arvottaminen on enemmän kuin reaktio, sillä omia 

arvokäsityksiään voi jokainen hitaasti muuttaa. Yllätyskauppa opetti itselleni 

ymmärtämistä muiden ihmisten arvokäsityksiä kohtaan. Tarvitsemme koh-

taamisen tilan, missä olemme vapaita osallistumaan ja kantamaan vastuum-

me vastavuoroisuuden nimissä. Yllätyskaupassa se oli materiaalisen dialogin 

muodossa vaihtaen yllätyksiä toinen toiselle.

Tutkimuksessa haastavimmaksi koin oman läheisen suhteeni aineistooni, 

joka on tutkimuksen vahvuus mutta myös heikkous. Koin vaikeaksi kirjoit-

taa niin, etten riko niin sanottua kirjesalaisuutta, loukkaa tai tutki ketään 

yksittäistä tekijää joka osallistui tekemään kanssamme Yllätyskauppaa vaan 

katson kokonaisuutta tapahtumana ja sen muodostamia erinäisiä tilanteita. 

Pidin mielessäni, että käsittelen tutkimustani nykytaiteen kontekstista käsin, 

jolloin oma taiteellinen kokemukseni ja tekeminen ovat keskiössä tutkimus-

tani. Ilman taidetta ei olisi aineistoa mitä tutkia ja ilman prosessia ei minulla 

olisi tapahtumaa jota tarkastella.
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Tutkimuksen koen luotettavaksi, koska jokainen pystyy näkemään aineistoni 

prosessin, joka muodostuu valokuvista, lehtileikkeistä sekä muistiinpanois-

tani, jolloin tutkimus on toistettavana samanlaisena. Täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon henkilökohtaisen havaintojen merkityksen tehdessä taiteellista 

tutkimusta omasta teoksestaan, jolloin tutkimus välttämättä pohjautuu omiin 

taiteellisiin näkemyksiini, muistiinpanovalintoihini ja konseptointiin. Nämä 

olen kuitenkin pyrkinyt perustelemaan tutkimalla Yllätyskauppaa pedagogi-

sen tapahtuman näkökulmasta.

Koen oman taiteellisen työskentelyni kehittyneen, koska olen tutkimuksen 

avulla löytänyt vastauksen minua askarruttaneeseen pedagogiseen julkisen 

taiteen ongelmaan, miten tehdä taidetta niin, että se taidekasvattaa yhteisöä 

saaden innostuneen vastaanoton. Yhdistämällä oman taiteellisen tekemise-

ni pedagogiseen toimintaani taidekasvattajana, koen saavani eniten irti niin 

itselleni kuin osallistujilta. Yhteisöllisyys, fasilitoiminen sekä taiteellinen toi-

minta onnistuu paljon paremmin, kun en yritä olla ohjaajan roolissa vaan 

taiteilijana, joka tekee pedagogisia julkisia taidetapahtumia.

Jatkotutkimuksena voisin tarkastella, miten erilaiset yhteisössä muodostuneet 

ideat voi fasilitoida julkiseen tilaan niin, että ne kasvattavat meitä solidaari-

simmiksi toisiamme kohtaan ja toteuttavat jonkin uuden ajatuksen, jota sillä 

hetkellä tarvitaan toinen toisiamme varten. 

Einon idea sai aikaan valtavan innostumisen ja opetti meille yhteisöllistä vas-

tuuta unelmistamme. Uskon tämän tutkimuksen todistaneen, että jokaisen 

uusi mielenkiintoinen idea niin lapsen kuin kenen tahansa muun, on toteu-
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tettavissa julkiseen tilaan taidetapahtuman muodossa. Julkinen taidetapah-

tuma voi saada aikaan taianomaisen tunnelman, jossa jokainen voi toteuttaa 

itseään ja antaa itsestään yhteisöön oman panoksensa. Panoksen, josta on val-

mis kantamaan vastuun, että pysymään idealleen uskollisena haasteidenkin 

edessä.

Haluan jatkaa kyseistä toimintaa, en Yllätyskaupan muodossa vaan saman-

laisella prosessilla, jossa halutaan pitää taidetapahtuma elossa jakaen sen 

kasvatuksellinen vastuu yhteisöllisesti. Näin ollen emme kasvata tietyn ope-

tussuunnitelman  tai iänmukaisesti vaan kasvatamme yhdessä toisiamme ot-

tamaan huomioon toinen toisen ideat ja unelmat jakaen myös tästä muodos-

tuvan vastuun julkisissa tiloissamme.
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tiö. To that special person - yllätys Yllätyskaupassa. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 1.  Ajatuksien maa -teos esillä Töölön kirjaston lasten osastolla, kevät  
2013. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 2. Leivoslaatikot keittiöpöydällämme odottamassa vientiä päiväkotei-
hin. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 3. Annika Niskanen ja Alan Bulfin sisustamassa Yllätyskauppaa. ”Kynä 
lähtee yllättävälle matkalle” -seinätapetti takaseinällä kiinnitettynä. Kuva: Pii 
Anttila. 

Kuva 4. Eino avaa yllätystään avajaisissa. Kuva: Måndag-mainosyhtiö.  

Kuva 5. Ensimmäiset yllätykset hyllyllä. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 6. Viimeiset yllätykset hyllyllä. Kuva: Pii Anttila. 
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Kuva 11. Yllätyskauppa päivää ennen avajaisia. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 12. Rattaita Yllätyskaupan edessä parkissa. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 13. Lasten askartelukauppa vaiko taidetta? Näyttökuva Facebook-ta-
pahtuman kuvakommenteista. 

Kuva 14. Kävijöitä paketoimassa yllätyksiään Yllätyskaupassa. Kuva: Pii Ant-
tila. 

Kuva 15. Yllätyspaketin koristeleminen ja oman yllätyksen avaaminen. 
Kuva: Pii Anttila.

Kuva 16. Otanta yllätyksistä. Kuva: Pii Anttila. 
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Anttila. 
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Kuva 24. Mä haluun tän! Yllätyskauppaidean keksinyt Eino on innoissaan 
lasten koristelemien pakettien keskellä. (Kirkko ja Kaupunki, 23.2.2015) 

Kuva 25. Fazerin yllätyksiä Yllätyskauppaan. Kuva: Pii Anttila. 

Kuva 26. Eino avaamassa yllätystään. Vaihtokauppaa − Metroasemalla avat-
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myy mitään.”. (Metro-lehti, 19.2.2015.)
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Kuva 30. Yllätyslaatikoita avaamassa. Toisesta tuli pieni kivi ja toisesta pele-
jä. Kuva: Pii Anttila. 

Takakansi. Mä haluun tän! Yllätyskauppaidean keksinyt Eino on innoissaan 
lasten koristelemien pakettien keskellä. (Kirkko ja Kaupunki, 23.2.2015) 

Kaavakuvat 

Kaava 1. Taiteellisen tutkimuksen rakennekaava. 
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Liite 1. 

Hyvä päiväkodin henkilökunta, 

kutsumme päiväkotinne mukaan Yllätyskauppa-taideprojektiin, joka on lapsen loistava ajatus, siitä millaisia 
kauppojen pitäisi olla!

Helsingin kaupungin liikennelaitos, HKL toteuttaa tänä vuonna 70-vuotis juhlavuoden kunniaksi taideohjel-
man, jonka aikana metroissa ja ratikoissa on esillä erilaisten tekijöiden taidetta. Juhlavuoden taideohjelman 
avaa helsinkiläisten lasten kanssa tehty Yllätyskauppa-niminen teos Hakaniemen metroasemalla. Yllätys-
kaupan toteutuksessa ovat mukana Helsingin kaupungin Helsinki Creates Work -ryhmä ja taidekasvatus-
opiskelija Pii Anttila Aalto-yliopistosta. Mikä on Yllätyskauppa? Yllätyskauppa oli viisi vuotiaan Eino pojan 
keksintö Ajatuksien maa taideprojektissa, joka toteutettiin Töölön kirjastoon. Poika halusi, että kaupoissa olisi 
vain yllätyksiä myytävänä. Taiteilijat Alan Bulfin (Helcre-ryhmästä) ja Pii Anttila ihastuivat ideaan ja ovat 
saaneet Helsingin kaupungin antamaan tyhjillään olevan liikehuoneiston käyttöönsä, jotta Einon idea voisi 
nähdä päivänvalon. Nyt tarvitsemme enää teidän, päiväkotien apua, jotta kauppa saadaan toteutettua yhdessä 
lapsien kanssa, sillä se on itsessäänkin lapsen idea. Yllätyskauppa avataan jo 18.2.2015 Hakaniemen metro-
asemalla klo 12.00. Tämän vuoksi toivomme nopeaa reagointia. Tiedotus asiasta tulee lyhyellä varoituksella, 
mutta koska kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda lasten yllätyksiä ja unelmia keskelle Helsinkiä, 
uskomme saavamme tarpeeksi päiväkoteja mukaan. Osallistumisenne on tärkeää, mutta ennen kaikkea se on 
lapsille hauskaa – ja jännittävää!

MITEN PÄÄSEE OSALLISTUMAAN? Tuomme teille tyhjiä leivoslaatikoita, joihin on tulostettu tiedote 
mukaan vanhemmille. Kaikki halukkaat saavat laatikon, johon voi laittaa sisälle yllätyksen. Yllätys voi olla 
käsityö, askartelu, lelu, luonnonkappale, piirustus, vaate, tai mikä tahansa esine, jonka haluaa antaa yllätyslah-
jana jollekin ja jonka kokee kivaksi yllätykseksi. Lapset saavat myös piirtää ja koristella paketit haluamallaan 
tavalla. Yllätyksen voi tuoda kotoaan ja laittaa sen päiväkodissa laatikkoon, jonka jälkeen päiväkodissa tapah-
tuisi laatikoiden koristelu. Haemme paketit päiväkodeista ja viemme ne yllätyskauppaan esille. Kyseiset lahjat 
jaetaan ihmisille, jotka vastavuoroisesti tuovat oman yllätyksen kauppaan. Lapset antavat ensimmäiset yllä-
tykset kauppaan, jotta kauppa alkaisi toimia. Lapset voivat kaupan aukioloaikana tulla hakemaan yllätyksen 
itselle hyllyltä kertomalla, mistä päiväkodista ovat.

Ilmoittakaa kuinka monta laatikkoa päiväkotinne tarvitsee vastaamalla tähän sähköpostiin ja yllätyslaatikot 
tuodaan teille 2-4. helmikuuta. Kun laatikot ovat valmiita, ne haetaan Yllätyskauppaan viimeistään kuitenkin 
perjantaina 13.2.2015 klo 17.00 mennessä. Yllätyskauppa työryhmästä voi tulla myös päiväkotiinne taide-
opettaja tarvittaessa, jos haluatte saada ohjaajan tekemään yllätyslaatikoita kanssanne. Tämä ei maksa teille 
mitään. Kauppa on auki 18.–28.2.2015. Kauppa toimii antamisen ja saamisen periaattein. Ihmiset lahjoittavat 
yllätyksen kaupan hyllylle ja saavat valita haluamansa yllätyspaketin vuorostaan itselle. Kaupan ensimmäiset 
yllätykset ovat helsinkiläisten päiväkotilaisten tekemiä. Yllätyksen täytyy olla lahja, eikä ihmisten ylimääräistä 
tavaraa, josta he haluavat eroon. Yllätyksen täytyy olla jotain jonka antaja haluaa antaa toiselle ihmiselle. 
Kauppa toimii anonyymisenä kiltteyden osoituksena ilman antajan nimeämistä tai tietoa, mistä yllätys on 
peräisin. Yllätyksen saaja saa kuitenkin antajan kertomuksen yllätyksestä, miksi tai miten se on antajalleen 
arvokas.

Olette myös tervetulleita kaupan lopettajaisjuhlaan lauantaina 28.2.2015 klo 15–18, jolloin myös jaamme jäljelle 
jääneet yllätykset. Toivottavasti innostuitte ja tulette tekemään yllätyskaupasta totta kanssamme. Loistavat 
ideat voivat muuttaa maailmaa ja lapset ovat niitä täynnä!

Kutsuteksti helsinkiläisille päiväkodeille osallistumaan Yllätyskauppa -tapahtumaan. 
(sähköposti, lähetetty 22.1.2015 alkaen) 
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Lapsenne päiväkoti on mukana Yllätyskauppa -taideprojektissa, joka 
on lapsen loistava ajatus, siitä millaisia kauppojen pitäisi olla! 

Helsingin kaupungin liikennelaitos, HKL toteuttaa tänä vuonna 
70-vuotis juhlavuoden kunniaksi taideohjelman. Taideohjelman 
avaa helsinkiläisten lasten kanssa tehty Yllätyskauppa-niminen teos 
Hakaniemen metroasemalla. Yllätyskaupan toteutuksessa ovat mu-
kana Helsingin kaupungin Helsinki Creates Work -ryhmä ja taidekas-
vatusopiskelija Pii Anttila Aalto-yliopistosta.

Yllätyskauppa oli viisi vuotiaan Eino pojan keksintö Ajatuksien maa 
-taideprojektissa Töölön kirjastoon. Poika halusi, että kaupoissa olisi 
vain yllätyksiä myytävänä. Taiteilijat Alan Bulfin ja Pii Anttila ihastu-
ivat ideaan ja ovat saaneet Helsingin kaupungin antamaan tyhjillään 
olevan liikehuoneiston käyttöönsä, jotta Einon idea voisi nähdä 
päivänvalon. Kauppa toimii antamisen ja saamisen periaattein. Ih-
miset lahjoittavat yllätyksen kaupan hyllylle ja saavat valita halu-
amansa yllätyspaketin vuorostaan itselleen. Kaupan ensimmäiset 
yllätykset ovat helsinkiläisten päiväkotilaisten tekemiä. Lapsia on mu-
kana lukuisista eri päiväkodista ja noin 300 lasta tuo yllätyksen kaup-
paan. Kauppa toimii anonyymisenä kiltteyden osoituksena ilman an-
tajan nimeämistä. Kaikki muutkin kuin lapset saavat tuoda yllätyksen 
kauppaan, kun se on avattu! 

TOIMI NÄIN:
Mieti lapsenne kanssa millaisen yllätyksen voisitte antaa Yllätyskaup-
paan. Päiväkodissa on leivoslaatikot kaikille lapsille. Ne koristellaan 
päiväkodeissa, mutta yllätyksen on tarkoitus tuoda kotoa – jos ei 
päiväkoti ole toisin ilmoittanut. Yllätys voi olla käsityö, kirje, askarte-
lu, lelu, luonnonkappale, piirustus, vaate, tai mikä tahansa esine, jon-
ka lapsi haluaa antaa yllätyslahjana jollekin. Lapselta voi kysyä, mikä 
olisi kiva yllätys löytää laatikosta tai minkä hän kokee aarteeksi. Lapsi 
voi kaupan aukioloaikana tulla valitsemaan yllätyksen itselleen ker-
tomalla, mistä päiväkodista on. Osallistumisenne on tärkeää, mutta 
ennen kaikkea se on lapsille hauskaa – ja jännittävää! Muutkin per-
heenjäsenet saavat osallistua tuomalla yllätyksen suoraan kauppaan, 
jossa sen voi paketoida. 

Kiitos osallistumisestanne.

YLLÄTYSKAUPPA 
 yhteisötaideprojekti

HAKANIEMEN METROASEMAN LIIKEHUONEISTO
18.2.-28.2.2015

      LYHYESTI
   • Tuo lapsesi yllätyslahja 
       päiväkotiin.
   •  Yllätys voi olla mikä tahansa
       esine tai askartelu, ei    
       isokokoinen. 
       (laatikko P265 x L 195 x K60mm)

   •  Yllätys laitetaan päiväkodissa 
       leivoslaatikkoon joka 
       koristellaan päiväkodissa.
   •  Valmis laatikko tulee esille      
       Yllätyskauppa -teokseen
       Hakaniemen metroasemalle.
   • Lapsi saa hakea itselleen 
       yllätyksen kaupasta 
       aukioloaikana kertomalla 
       mistä päiväkodista on.

Kauppa auki 18.–28.2.2015. 
Ti-pe 12–18, la 10–18. 
Su–ma suljettu. 
Lopettajaisjuhla la 28.2.2015 klo 15–18.

      Nähdään Yllätyskaupassa!
Lisätietoa projektista antavat:
• Pii Anttila
   Kuvataiteilija, taideopettaja, maisteriopiskelija Aalto yliopisto
   pii.anttila@gmail.com, Puh. 050 352 5530  
• Alan Bulfin
   Kuvataiteilija, Helsinki Creates Works -hanke, Helsingin   kaupunki,
   alanbulfin@gmail.com, Puh. 045 185 6671 (English)
• HKL: Annika Niskanen
   yhteisötaiteilija, Taidelinja-juhlavuosihanke, HKL, 
   Helsinki Creates Works -hanke, Helsingin kaupunki
   annika.niskanen@eskus.fi, Puh. 040 74 984 34 

Liite 2.

 Yllätyskauppa -tapahtuman päiväkotivanhempien tiedote (sähköposti lähetetty 3.2.2015) 
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Liite 3.

Yllätyskauppa-tapahtuman kivikeskustelu Facebookissa. 
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120  https://piianttila.wordpress.com

Pii Anttilan ja Alan Bulfinin taidetapahtuma Yllätyskauppa 
käsittelee julkista taidetta pedagogisena tapahtumana. 

Yllätyskaupan tuotti Helsingin kaupungin Helsinki Creates Work 
-hanke ja se oli esillä Hakaniemen metroaseman 
tyhjässä liikehuoneistossa osana HKL:n Taidelinja-projektia 
helmikuussa 2015. 

Tapahtuman avulla toteutettiin kuusivuotiaan Einon idea 
kaupasta, jossa on vain yllätyksiä saatavilla.


