
Muotoilijana 
Savonlinnan 

kulttuuriprofiilia 
vahvistamassa

VÄKI
VÄHE-
NEE,

PIDOT 
PARA-
NEE

Veera 
Kolehmainen



-



Kannessa Joose Keskitalo & The Mystic Revelation of  Teppo Repo
Savonlinnan Uusi Taidemuseo 2017 Kannen kuvat: Lauri Kosonen



-





-



Savonlinna on kärsinyt muuttotappiosta ja kaupunkia uhkaa selkeästi la-
maannus. Etelä-Savo on tilastollisesti muuttotappioisin maakunta eikä muu-
tosta tilanteeseen näy. Opinnäytetyön tekijä näkee sopivan kohdan hyödyntää 
muotoiluajattelua ja muotoiluosaamistaan kaupunkitasolla. Hän näkee kau-
pungissa vahvuuksia, joita voisi tuoda entistä voimakkaammin esiin.

Työ on soveltava tutkimus, jossa hyödynnetään etnografian tutkimusmenetel-
miä. Kotiseuturakkaudesta kumpuava työ käsittelee muotoilijan muuttuvaa 
roolia ja inspiroituu pääkaupunkiseudulla toteuteuista kaupunkimuotoilu-
projekteista. Työssä paneudutaan ruohonjuuritasolta lähtevän paikallisen 
kulttuurin ja taiteen vetovoimaan ja näkyvyyteen sekä pohditaan ratkaisuja 
hiljenevän kaupungin, eritoten sen kulttuurielämän elvyttämiseksi. 

Työ vastaa kysymykseen: mitä muotoilija voi tehdä muuttotappioisen paik-
kakunnan hyväksi? Tekijä päätyy työskentelemään paikallisten taiteilijoi-
den parissa ja keskittyy löytämään konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka 
Savonlinnan profiilia kulttuurikaupunkina voitaisi vahvistaa. Tämä nou-
see työn keskeisimmäksi tavoitteeksi. Tärkeänä motivaationa toimii myös 
tekijän pyrkimys tuoda omaa ammatillista osaamista esiin kyseisessä kau-
pungissa ja löytää rooli alueen yhteisössä.

Tekijä toteuttaa taiteilijoiden kanssa yhteistyössä Savonlinnan Uusi Taide-
museo -tapahtuman, joka järjestetään tyhjäksi jääneellä kaupunginkirjas-

tolla. Esillä on lukuisia paikkakuntaan kytkeytyviä taiteilijoita ja heidän 
teoksiaan, tapahtumaan tulee myös eri puolilta Suomea yleisöä ja siitä tulee 
kaupungissa puhuttu kulttuuriuutinen. Tapahtumabrändillä rakennetaan 
houkuttavampaa Savonlinna-kuvaa taiteeseen ja kulttuuriin vedoten.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo herättää uskoa myös paikallisissa. Tekijän 
aktiivisuus paikkakunnalla huomataan. Muotoiluajattelun arvoa aletaan 
ymmärtää. Tapahtumalla on suora vaikutus myös Savonlinnan tunnettuu-
teen taidekentällä ja se avaa uusia näkökulmia kaupunkiin.

Etenkin muuttotappioisilla paikkakunnilla, asukkaiden vähetessä, yhtei-
söllisyys kantaa. Kun ydin tiivistyy, se vahvistuu. Vanhaa sanontaa mu-
kaillen väki vähenee, pidot paranee. Myös kaupungin vetovoiman nähdään 
kasvavan yhteisöllisyyden ja elävän kulttuurin myötä.

Tekijä kokee, että kaupunkimuotoilijoiden tulisi kulkea rohkeasti valtavir-
taa vastaan ja puuttua yhteiskunnallisen ja jopa globaalin tason ongelmiin. 
Lähteä tekemään töitä ennen kaikkea sinne, missä sitä eniten kaivataan, 
pois Helsingistä ja suurista kasvukeskuksista. Tehdä toisaalta ennenkaik-
kea töitä, joka aidosti inspiroi, asioiden eteen joista aidosti välittää. Tässä 
työssä omaehtoinen projekti avaa tekijälleen laajalti kontakteja ja mahdol-
lisuuksia työskennellä sekä kaupunkimuotoilun että kulttuurin parissa eri 
projekteissa, yksityisellä ja julkisella sektorilla. 
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Population in Savonlinna, the small city in Easter Finland, has decreased.  
Southern Savonia area has the higgest losses in counties populations in Fin-
land at the moment. Many people and the atmosphere in the city are almost 
hopeless.  The author of  the thesis sees the situation from the designer pooint 
of  view and chance to the change. She sees strengths in the city that could be 
highlighted. 

Thesis is an applied research with the methods of  ethnography. The project 
raises from regionalism and covers the role of  designer in change, also inspi-
rated from the city design projects done in Helsinki area. The author applies 
to the attraction and coverage of  the local culture and art raising from the 
grass root level. In this work she ponders solutions to revitalising quieted city 
and especially the cultural life of  it.

Thesis answers to questions: what designer can do for city suffering from 
depopulation? The author ends up to work with the local artists and con-
centrates to find concrete aswers on issue how the profile of  Savonlinna city 
can be raised as the city of  culture. This raises to the main objective of  the 
thesis. As important motivator works the aim of  the author to bring design 
professionalisn to the city and find a role in local communities.

With the local artists the author creates the new art festival called Savonlin-

nan Uusi Taidemuseo ”the new art museum” to the city. Festival is arranged 
at the old, emptied city library. Many Savonlinna-related artists are present-
ed there, people come to see the festival from other cities around Finland and it 
interests a lot in Savonlinna. With the brand of  the festival author achieves 
more attractive Savonlinna image for people based on culture and arts.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo awakes hope in locals. Activity of  the author 
is noticed. The value of  design thinking can be slowly seen and understood. 
The festival has also direct influence to the awareness of  the city of  Savon-
linna in the field of  culture, it opens new perspectives to the city to the people.

Sense of  community carries, especially in the small cities that are losing 
people. When the core becomes tighter, it will get stonger. Like old Finnish 
saying: when people get less, party will be better. The community spirit and 
vivid city culture grow the attraction of  the city.

The author thinks, that city designers should be more radical and address 
to the socially and globally wicked problems, they should work for the places 
that need the help most, away from Helsinki and other growing cities. Also 
places and issues they really care, inspire. In this thesis spontaneous project 
gives many contacs and a lot chances to author to work with the city design 
and within culture, both in private and public sector.
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Tämä taiteen maisterin opinnäytetyö on 
omistettu Savonlinnalle.

Työssä liikutaan strategisen muotoilun alueel-
la kaupunkikontekstissa, paneudutaan ruo-
honjuuritasolta lähtevän paikallisen kulttuurin 
ja taiteen vetovoimaan ja näkyvyyteen sekä 
pohditaan ratkaisuja hiljenevän kaupungin, 
eritoten sen kulttuurielämän elvyttämiseksi.

Työni on alkuvuodesta 2017 toteutuneeseen 
paluumuuttooni sekä 8.–16.9.2017 järjestet-
tyyn Savonlinnan Uusi Taidemuseo -tapah-
tumaan kytkeytyvä soveltava tutkimus, jossa 
hyödynnetään etnografian  tutkimusmene-
telmiä. Laajaa produktio-osaa taustoittaa ja 
avaa tämä, työn kirjallinen osuus.

Palaan työssä itse Savonlinnaan takaisin, 
samalla pohtien, millä muuttotappioisen 
kaupungin tilannetta voisi kohentaa.  Ha-

vainnoin kokonaisvaltaisesti ympäristöäni ja 
elämää Savonlinnassa. Lopulta päädyin työs-
kentelemään paikallisten taiteilijoiden parissa 
ja keskityin löytämään konkreettisia ratkaisu-
ja siihen, kuinka Savonlinnan profiilia kult-
tuurikaupunkina voitaisi vahvistaa. Tämä 
nousee työn keskeisimmäksi tavoitteeksi.

Pohdin hyvin omakohtaisella tasolla, mikä 
saisi minunkaltaisiani, nuoria kulttuurialan 
ammattilaisia kiinnostumaan Savonlinnasta, 
ja mikä saisi heidät näkemään sen tulevaisuu-
den mahdollisuutena niin työskentely- kuin 
asuinpaikkakuntanakin. Mitä tehdä, jotta 
Savonlinnaan saataisi ennen pitkää lisää luo-
van alan ihmisiä, ja siten kulttuurin asema 
kaupungissa voimistuisi?

Läpi prosessin työtä viitoittaa kaupunkimuo-
toilijanakin toimineen Pablo Riquelmen  aja-
tukset ja häneltä saamani käytännön neuvot.

johdanto

Opinnäytetyö vastaa kysymykseen: Mitä 
muotoilija voi tehdä muuttotappioisen paik-
kakunnan hyväksi?

Alakysymyksinä ovat: Kuinka tuoda muutto-
tappiosta kärsivän kaupungin olemassa ole-
vaa arvoa esille, jotta sen vetovoima nuorten, 
luovan alan ammattilaisten keskuudessa en-
nen pitkää kasvaisi? Mikä on Savonlinnassa 
arvokasta? Mikä tekee siitä kulttuurin saralla 
erityisen? Kuinka ihmisten mielikuviin paik-
kakunnasta on mahdollista vaikuttaa tapah-
tuman avulla (how to affect to the city brand 
by branding an event)?

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös tuo-
da omaa ammatillista osaamistani esille 
kaupungissa, jossa näen tulevaisuuteni, 
pyrkimyksenä löytää oma rooli alueen yh-
teisössä ja samalla avata mahdollisuuksia 
tulevaan.

Kuva 1. Kesäyö Haukivedellä
Kuva 2. Taiteen äärellä Savonlinnassa
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PÄÄTÖS, JOKA
OLI PAKKO TEHDÄ

Savonlinna valikoitui maisterityöni ai-
heeksi henkilökohtaisista syistä. En ole 
sieltä kotoisin, mutta olen pitkään koke-
nut paikan kotikaupungikseni. Savonlin-
na on paikka, jolla on ollut välitön vaiku-
tus saada minut onnelliseksi.

Keväällä 2016 minut valittiin mukaan 
Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksen 
Suomi 100 -hankkeeseen viemään uut-
ta muotoilua maailmalle. Ensimmäisenä 
menisimme Milanon design-viikolle, sit-
ten mahdollisesti New Yorkiin ja Aasi-
aan. Näin projektin ainutkertaisena mah-
dollisuutena nuorelle muotoilijalle, mutta 
silti kyseenalaistin jatkuvasti, miksi olen 
siinä mukana. Aloin todella miettiä, mitä 
elämältäni ja ammatiltani haluan ja mille 

todella haluan antaa mahdollisuuden. Ja 
tiesinkin vastauksen.

Syksyllä jättäydyin hankkeesta pois 
ja vaihdoin suunnan Milanosta 
Savonlinnaan. Koin, että minulla olisi 
paljon enemmän annettavaa Savonlinnalle. 
Ja siellä tekemistä riittäisi, paljon.

Ei perhettä, ystäviä kuin töitäkään minulla 
ollut Savonlinnassa, mutta päätin muuttaa 
sinne heti kun viimeinen pakollinen kurs-
si Aalto-yliopistossa oli tehty. Minulla oli 
korkea motivaatio työskennellä Savonlin-
nan hyväksi ja erityisen optimistinen asen-
ne.

Halusin myös tietyllä tapaa toimia esi-
merkkinä. Aiempiakin suhteita Savonlin-
naan omaavilta henkilöiltä olen kuullut 
sanottavan, että Savonlinnaan ei haluta 

muuttaa, koska siellä ei ole mitään, tai siel-
lä ei tapahdu mitään. Mutta ainoa vaihto-
ehto ei ole odottaa, että jotain tapahtuu. 
Yllättävän paljon saa aikaiseksi, kun vaan 
ryhtyy tekemään.

Kuva 3. Savonlinnan sijainti
Kuva 4. Savonlinnan Laulu
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Kuva 5. Koko Savonlinnan pinta-alasta noin 38 % on vesistöä. Kuvassa näkyy kaupungin keskusta.
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Työ nojaa henkilökohtaiseen näkökulmaan 
ja käsittelee Savonlinnan kaupungin tilan-
netta erityisesti kulttuurin saralla, toisaalla 
ulottuen laajempaan kokonaisuuteen kau-
pungistumisen teeman alla. Henkilökohtai-
nen agenda muuttotappion vastavirtaan kul-
kemisessa ja pyrkimys oman ammatillisen 
roolin hahmottamiseksi uudella paikkakun-
nalla ovat merkittäviä taustatekijöitä työlle.

SAVONLINNA

Vuonna 1639 perustettu Savonlinnan kau-
punki sijaitsee Etelä-Savossa ja on kasvanut 
yli 150 vuotta aiemmin rakennetun Olavin-
linnan välittömään läheisyyteen, saarten 
päälle keskelle Saimaata.1 Vuonna 2017 
asukkaita Savonlinnassa oli noin 35 000, jo-
hon lukeutuu kaupunkialueen lisäksi myös 
mm. vuosina 2009 ja 2013 liitetyt kunnat 
Savonranta, Kerimäki ja Punkaharju2.

Savonlinnan seutu on läpi aikakausien ol-
lut tunnettu kauniista järviluonnostaan ja 
keskiaikaisesta linnastaan. Yhä tänä päivä-
nä Olavinlinna ja siellä vuosittain järjes-
tettävät Savonlinnan Oopperajuhlat ovat 
kaupungin tunnettuuden kannalta merkit-
tävässä roolissa.3

Henkilökohtainen suhde 
kaupunkiin

Muutin ensimmäistä kertaa elämässäni 
15-vuotiaana, kun muutin Savonlinnaan. 
Itsenäistyin lapsuudenkotoa, keskisuoma-
laisesta kylästä taidelukion vuoksi, jonka 
myös isäni oli käynyt aikoinaan. Asuin 
tuolloin Savonlinnassa ainoastaan lukion 
ajan, vuosina 2006-2009.

Suhteeni kaupunkiin on kuitenkin erityi-
nen. Savonlinna, siellä vietetyt vuodet ja 

taustaa

koettu elämänvaihe kasvattivat monella-
kin tapaa ja vahvistivat itselle merkityk-
sellisten asioiden ja ihmisten osallisuutta 
elämään. Taidelukiosta tuli tärkeä. Savon-
linna oli myös ensimmäinen kaupunki, 
jossa asuin, ja siinäkin mielessä aloin näh-
dä maailmaa eri tavalla. Tässä opinnäyte-
työssä merkillepantavaa myöskin on, etten 
suinkaan ole ainoa, jolle Savonlinnasta on 
jäänyt Taidelukion ansiosta vahva side.

Vaikka vietin lapsuuteni Keski-Suomes-
sa, juureni ovat täysin Savo-Karjalassa. 
Savonlinnassa asuessani minulle selvi-
si, että esimerkiksi isovanhemmillani oli 
huomattavan paljon enemmän muistoja 
Savonlinnaan liittyen kuin sinne missä itse 
olin syntynyt. Koin sen puhuttelevana, ja 
se vain vahvisti kuuluvuudentunnettani 
paikkakunnalle. Juurruin tietyllä tapaa uu-
delleen.

1  Linna ja Maakunta: Savonlinnan seudun kotiseutulukemisto (Karttunen ym. 1958, 10)
2, 3 Savonlinna-tietoa (Savonlinnan kaupungin nettisivut)
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Erityispiir teitä kulttuurin saralla

Savonlinnalla on muutamia kulttuurillisesti 
arvokkaita, jopa leimaavia erityispiirteitä. 
Niillä on kullakin oma merkityksensä kau-
pungin imagon kannalta.

Savonlinnan Oopperajuhlat tuo joka hei-
näkuu kaupunkiin runsaasti matkailijoita 
Suomesta ja ulkomailta. Oopperan ansios-
ta Savonlinna elää kesäkaudesta, ja kaupun-
gin asema olisi täysin eri ilman kuukauden 
kestävää, kansainvälisen tason tapahtumaa, 
joka esimerkiksi esiintyjä- ja vierailijamää-
riensä vuoksi muuttaa paikalliset opiskeli-
ja-asuntolat kesähotelleiksi ja saa lukuisat 
liikkeet ja ravintolat pitämään ovensa auki 
pelkästään kesäkautena. Ensimmäisen ker-
ran vuonna 1912 järjestetyillä Savonlinnan 
Oopperajuhlilla kerrotaan vierailevan tätä 
nykyä vuosittain noin 60 000 kävijää1.

Oopperajuhlat tulee jo tällä hetkellä vah-
vasti esiin positiivisena osana Savonlinnan 
kaupungin profiilia. Sillä on myös suora 
vaikutus erityisesti kesäkauteen ja mat-
kailusesonkiin, jättäen hiljaisemman tal-
vikauden sivurooliin. Lisäksi tapahtuman 

ensisijainen kohderyhmä poikkeaa tämän 
opinnäytetyön kohderyhmästä. Siispä sitä 
ei käsitellä työssä tämän enempää.

Ulkomaita myöten tunnetaan myös Sa-
vonlinnan alakulttuurimaailma. Tämä 

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

17.2.2017/jk

Yöpymiset 

Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa 2016 noin 
1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2015. Kotimaisten 
matkailijoiden yöpymiset (noin 866.600 vrk) lisääntyivät 4,2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 
(noin 652.000 vrk) lisääntyivät 17,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta . 

Tammi-joulukuussa 2016 koko maassa yöpymiset (noin 20,4 miljoonaa vrk) lisääntyivät edellisen vuoden 
vastaavasta ajankohdasta 3,2 % (kotimaiset n. 14,6 miljoonaa vrk / +2,6 % ja ulkomaiset n. 5,8 miljoonaa vrk / 
+4,6 %). 
Ulkomaalaisyöpymisistä 12,1 % (697.796 vrk) tuli Venäjältä yöpymismäärän vähentyessä tammi-joulu-
kuussa 2016 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,9 %.

Etelä-Savossa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa 2016
30.981 yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2015. Kotimaisten 
matkailijoiden yöpymiset (25.131 vrk) vähentyivät 5,1 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 
(5.850 vrk) vähentyivät 5,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Tammi-joulukuussa 2016 Etelä-Savossa majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (694.706 vrk) vähentyivät 
0,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kotimaisten yöpymisten (554.577 vrk) 
muutos oli +0,2 % ja ulkomaisten (140.129 vrk) -2,4 %. 
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2016 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,9 %. Toiseksi eniten yöpymisiä tuli Saksasta (16.041 vrk, 
+8,2 %), seuraavaksi eniten Sveitsistä (4.656 vrk, +9,7 %), Virosta (3.954 vrk, -10,8 %) ja Ruotsista (3.598 
vrk, +8,9 %).
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1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2015. Kotimaisten 
matkailijoiden yöpymiset (noin 866.600 vrk) lisääntyivät 4,2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 
(noin 652.000 vrk) lisääntyivät 17,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta . 

Tammi-joulukuussa 2016 koko maassa yöpymiset (noin 20,4 miljoonaa vrk) lisääntyivät edellisen vuoden 
vastaavasta ajankohdasta 3,2 % (kotimaiset n. 14,6 miljoonaa vrk / +2,6 % ja ulkomaiset n. 5,8 miljoonaa vrk / 
+4,6 %). 
Ulkomaalaisyöpymisistä 12,1 % (697.796 vrk) tuli Venäjältä yöpymismäärän vähentyessä tammi-joulu-
kuussa 2016 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,9 %.

Etelä-Savossa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa 2016
30.981 yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2015. Kotimaisten 
matkailijoiden yöpymiset (25.131 vrk) vähentyivät 5,1 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 
(5.850 vrk) vähentyivät 5,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Tammi-joulukuussa 2016 Etelä-Savossa majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (694.706 vrk) vähentyivät 
0,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kotimaisten yöpymisten (554.577 vrk) 
muutos oli +0,2 % ja ulkomaisten (140.129 vrk) -2,4 %. 
Ulkomaalaisyöpymisistä 54,9 % (76.861 vrk) tuli Venäjältä yöpymismäärän vähentyessä tammi-joulukuussa 
2016 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,9 %. Toiseksi eniten yöpymisiä tuli Saksasta (16.041 vrk, 
+8,2 %), seuraavaksi eniten Sveitsistä (4.656 vrk, +9,7 %), Virosta (3.954 vrk, -10,8 %) ja Ruotsista (3.598 
vrk, +8,9 %).
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Kuvat 7-9. Savonlinna kytkeytyy eri piireissä vahvasti kulttuuriin ja taiteen tekemiseen

1  Visit Savonlinna (Savonlinnan seudun matkailun nettisivut)
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pohjautuu pääasiassa kaupungin keskus-
tassa sijainneen, autioituneen Tuotteen 
tehtaan tiloihin kotiutuneen kollektiivin 
toimintaan, mistä on noussut esiintyviä 
artisteja kuten Joose Keskitalo tai yhtyei-
tä nimeltä Harmaa Getto ja Paavoharju. 
Joose Keskitalosta on sittemmin kasvanut 
Suomen omaleimaisimpiin ja kiinnos-
tavimpiin lukeutuva laulaja-lauluntekijä, 
joka puhuttelee musiikillaan jopa tämän 
aikakauden trendien edelläkävijöitä.1 Elä-
mää Tuotteella 2000-luvun alkuvuosina, ja 
Savonlinnan alamaailmaa sen jälkeenkin, 
on ahkerasti dokumentoinut Lauri Ainala, 
jota voisi nimittää nykyajan ITE-taiteili-
jaksi. Laajimman näkyvyyden Savonlin-
nalle ja sieltä kumpuavalle omalaatuiselle 
ääni-, valokuva- ja videotaiteelleen hän 
on saavuttanut Paavoharju-yhtyeen kans-
sa, joka ambient-henkisellä musikkillaan 
on esittäytynyt myös yhdellä Euroopan 

ammattilaisten vahvistavana pohjakoulu-
tuksena. Opiskelua tavallisten lukiokurssien 
ohella täydentävät opiskelijoiden yhteiset 
poikkitaiteelliset produktiot sekä erilaiset 
konsertit, näyttelyt ja opintomatkat.4

Vuonna 2017 Savonlinnan Taidelukio 
arvioitiin Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön sekä Koulutuksen arviointineuvoston 
auditoinneissa Suomen parhaaksi kuvatai-
delukioksi.4 Lukiolla on myös merkittävä 
rooli, kun puhutaan Savonlinnan kaupun-
gista, sen kulttuurista ja vahvojen siteiden 
luomisesta paikkakuntaan. Monelle jää 
tiiviistä ja hyväksyvästä kouluyhteisöstä 
verkosto koko elämän ajaksi ja Taikkarista 
muotoutuu sydämen asia.

Kulttuurin alasajo

Savonlinna tunnetaan kulttuurikaupun-

suurimmista rock-festivaaleista, Tanskan 
Roskildessä2. Yhtä lailla Ainalan tuo-
tannosta Savonlinnasta saatetaan tuntea 
dokumentaarinen elokuva Unien Savon-
linna, ja työn alla on pitkään ollut myös 
kirja liittyen hylätyn Tuotteen tehtaan 
aikakauteen. Valtavirran ulkopuolelle ku-
rottaa myös Savonlinnassa vuonna 2013 
alkunsa saanut levy-yhtiö nimeltä Helmi 
Levyt, jonka keskeisimpiin julkaisuihin 
ovat alusta saakka kuuluneet Joose Keski-
talon albumit3.

Savonlinnan Taidelukio on Suomen van-
hin erikoislukio. Se perustettiin vuonna 
1967 kuvataidelukioksi, ja 1979 mukaan 
liitettiin myös musiikkilinja, josta irrot-
tautui sittemmin lisäksi ooppera- ja mu-
siikkiteatterilinja. Oppilaitoksella on suuri 
merkitys kaupungin elävöittäjänä ja mer-
kitys valtakunnallisella tasolla kulttuurialan 

1  Ylioppilaslehden artikkeli (Synninpäästäjä, 2011)
2  Artikkeli yhtyeestä (Wikipedia, Paavoharju)
3  Keskustelu levy-yhtiön perustajan kanssa (Lind 2018)
4  Viimeisin tieto oppilaitokseen hakijalle (Savonlinnan Taidelukion nettisivut)
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Kuva 10. Viesti toiselta puolen maailmaa taidelukiolaisten Facebook-ryhmään

5  Itä-Savo: Ei voi olla totta! Ensi viikko on Savonlinnan taidemuseon viimeinen aukioloviikko. (Lempinen-Vesa 2011)
6  Selvennys Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimenjohtajalta (Rantasuo 2018)
7  Itä-Savo: Savonlinnan kuvataidetilanne kurjistui – Ars Nova -galleria lopetti, tilalle ei näy tulevan mitään. (Lempinen-Vesa 2018)
8 Galleriasta ja näyttelyistä (Savonlinnan Taidelukion nettisivut)

kina, mutta viime vuosina on paljonkin 
keskusteltu siitä, voiko kaupunkia todelli-
suudessa sellaisena pitää. Oopperajuhlien 
merkitys jopa kaupungin vetovoimatekijä-
nä tunnutaan tunnistettavan, mutta asiat 
vaikkapa Suomen muiden kaupunkien 

tilanteisiin verrattuna niin teatterin, gal-
lerioiden kuin vaihtoehtoisten esiintymis-
tilojenkin osalta on kurja, taidemuseoista 
puhumattakaan. Lisäksi sisältö painottuu 
kesäkaudelle ja siitä johtuen pysyvämpi 
toiminta monilta osin ontuu.

Savonlinnan taidemuseo lakkautettiin 
vuonna 20065.  ja näin ollen aluetaide-
museo sijaitsee tällä hetkellä reilun 100 
kilometrin päässä Mikkelissä. Myös Sa-
vonlinnan kaupungin kulttuuritoimen 
ylläpitämä Galleria Pinna joutui lopetta-
maan toimintansa vuonna 2013, kaupun-
gin edellyttäessä säästöjä6. Aivan vuoden 
2018 alussa ovensa sulki myös paikallisen 
kuvataideyhdistys Ars Novan ylläpitämä 
galleria7. Ympärivuotisia näyttelytiloja 
kaupungissa on tällä hetkellä ainoastaan 
Maakuntamuseo Riihisaaressa ja Savon-
linnan Taidelukiolla. Taidelukion tiloissa 
toimiva pienimuotoinen Galleria Eteinen 
esittelee pääasiassa entisten ja nykyisten 
koulun oppilaiden töitä8. Riihisaareen on 
puolestaan säästösyistä keskitetty useita, 
kaupungissa aiemmin erillään toimineita 
tahoja, kuten Saimaan luonto- ja kulttuu-
rikeskus sekä viimeisimpänä Savonlinnan
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seudun matkailu- ja retkeilyinfo1. 

Savonlinnan teatteri on osittain poliitti-
sista syistä siirretty kokous- ja konsertti-
talo Savonlinnasaliin, jota ei ole alun pe-
rin teatteritarkoitukseen rakennettu eikä 
siihen varsinaisesti sovellu2. Myös elävän 
musiikin kulttuuri on hiipunut eikä kau-
pungissa ole asianmukaista keikkapaikkaa 
pienemmille, tai varsinaisesti edes keski-
suurille, kevyen musiikin esiintyjille.

GLOBAALI ILMIÖ: 
KAUPUNGISTUMINEN

Muutto maalta ja pienistä kaupungeista 
suuriin kasvukeskuksiin aiheuttaa Suo-
messa valtakunnallista keskustelua, se on 
haaste Savonlinnalle, mutta se on myös 
yksi megatrendeiksi luokiteltava, globaali 
ilmiö3.

Kuva 11. Muun muassa Galleria Pinnaa on puolustettu mielenilmauksin

1  Riihisaari tänään (maakuntamuseo Riihisaaren nettisivut)
2  Yle: Savonlinnan teatteri siirtyy Savonlinnasaliin (Kokkonen 2014)
3  Sitran määrittelemät ajankohtaiset megatrendit (Sitra 2016)

Kuva 12. Maailman kaupunki- ja maaseutuväestön kasvu miljardeina ihmisinä, ennuste vuoteen 2030
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YK:n väestörahaston (UNFPA, engl. 
United Nations Population Fund) mu-
kaan käymme parhaillaan läpi historian 
suurinta muuttoaaltoa. Tieto on vuodelta 
2016, jolloin yli puolet maailman väestös-
tä, eli noin 3,7 miljardia asui kaupungeissa. 
Vuoteen 2030 mennessä luvun odotetaan 
paisuvan noin viiteen miljardiin.1

Etelä-Savon muuttotappio

Selkeästi muuttotappioisimpiin maakun-
tiin on Suomessa viime vuosina kuulu-
nut Etelä-Savo, jossa myös Savonlinna 
sijaitsee2. Asukaslukuun suhteutettuna, 
Tilastokeskuksen vuoden 2017 ennakko-
tietojen mukaan, väestötappio on Etelä-
Savossa edelleen pahin koko Suomessa3.

Savonlinnan valtaväestö on myös jo pi-
demmän aikaa ollut vanhenemaan päin. 

Kaupungin väestöstä reilu neljännes on 
yli 65-vuotiaita. 4

Tappiolliseen tilanteeseen ovat mahdol-
lisesti viime vuosina vaikuttaneet mm. 
useat eri päätökset, joista suurimpina 
mainittakoon vuonna 2014 sairaalan 
synnytysosaston lakkauttamista koske-
va, sekä vuonna 2016 kaupungin ainoan 
yliopistokampuksen lakkauttamista kos-
keva päätös. Etenkin yliopistosta käytiin 
suuri kamppailu, joka tuli näkyvimmäksi 
kansalaisten mielenilmauksessa. Käytän-
nössä koko kaupunki vastusti Itä-Suo-
men yliopiston tekemää päätöstä5 ja jopa 
kaupunginvaltuutetut yhdessä vetosivat 
savonlinnalaisiin, jotta jokainen osoittaisi 
tukensa asian puolesta6. Asia oli esillä nä-
kyvästi myös valtakunnan mediassa7 eikä 
maan hallitus kyennyt lopulta päätökselle 
mitään8.

Kesällä 2016 ilmapiiri kaupungissa vaikut-
ti melko lohduttomalta ja tuntui siltä, että 
tilanne saa myös mielipiteet kärjistymään. 
Osa oli sitä mieltä, että mitään uutta on 
paikkakunnalle turha ideoida.9

Yliopistokampuksen lakkauttamisen jäl-
keen yhdeksi murheenkryyniksi Savon-
linnassa tuntuu kehkeytyvän liian suuri 
asuntojen määrä, ja muista tyhjentyvistä 
rakennuksista on myös käyty julkisuudessa 
paljon keskustelua. Pääkadun varrella tai 
sen tuntumassa on tarjolla parhaillaan 
45 liikehuoneistoa10 ja lisäksi kaupungin 
omistuksessa useita kiinteistöjä.

Sysäys omaan muuttoon ja 
muutokseen

Muuttotappio ei lähtökohtaisesti varmas-
ti vedä ketään puoleensa. Itse olen aina 

1  Tilastotietoa (YK:n väestörahaston nettisivu)
2  Itä-Savo: Väki väheni Etelä-Savossa eniten (Knaappila 2016)
3  Itä-Savo: Etelä-Savon väkiluku jatkaa laskuaan (Jalarvo 2018)
4  Yleistietoa kaupungista (Savonlinnan kaupungin nettisivut)
5  Yle: Opettajankoulutus Savonlinnassa lakkaa (Lukkari 2016)

6  Vetoomus kuntalaisille osallistua mielenosoitukseen (Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsenet 2016)
7  Helsingin Sanomat: Savonlinna uhkaa näivettyä – opettajankoulutus lähtee, talous vajoaa kriisin partaalle (Pölkki 2016)
8  Sipilä: Hallitus ei voi auttaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitosta (STT 2017)
9  Kommentti: Eikö kukaan halua tulla Savonlinnaan? (Katko 2016)
10 Lukijalta: Savonlinnan pääkadulla tai tuntumassa on tyhjillään noin 45 liikehuoneistoa (Aspivaara 2017)
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nauttinut siitä, kun saan toimia valtavir-
taa vastaan. Ja vaikka olinkin jo haaveillut 
Savonlinnaan palaamisesta, käytännössä 
minut havahdutti liikkeelle eräs Ylen Kan-
tapöytä-ohjelman erikoislähetys. Se toteu-
tettiin loppukesästä 2016 Savonlinnasta 
käsin ja esitettiin Yle Teemalla televisiossa 
ja Yle Areenassa. Lähes kaksituntisessa 
suorassa lähetyksessä keskusteltiin paljon 
Savonlinnan Oopperajuhlista ja eläydyt-
tiin savolaiseen elämänmenoon, mutta kä-
siteltiin myös kaupungin ja sen kulttuurin 
sen hetkistä tilaa. Lähetyksessä haastatel-
tiin paikallisia kulttuurialan henkilöitä ja 
alueen yrittäjiä. Keskusteluissa nousi esiin 
se, kuinka asukasluku Savonlinnassa vaan 
pienenee ja kulttuurin asema rapautuu, 
minkä lisäksi pohdittiinkin ratkaisuja kau-
pungin paremman tulevaisuuden eteen.

Pitkään Etelä-Savossa kulttuurin saralla 

vaikuttanut Riitta Moisander toi eritoten 
julki huolen kaupungin kulttuurin tilasta, 
mutta samaan hengenvetoon kertoi, mikä 
saattaisi olla parannukseksi. ” -- tänne on 
muuttanu aika paljon nuoria muotoilijoita, 
ja mä nyt tietysti toivon, että koska siel-
lä on joukossa myös palvelumuotoilijoita 
niin ne sais nyt ihan oikeasti tehdä töitä 
täällä -- ” 11

Nämä sanat nousivat ohjelmasta itselle-
ni kirkkaina ylitse muiden ja saivat toden 
teolla näkemään asian niin, että minun on 
lähdettävä ja minullahan saattaisi olla jon-
kinlaista tulevaisuutta kaupungissa, jopa 
ammatillisesti.

Myös Yle Radio 1:ssä pohdittiin helmi-
kuussa 2017, onko Savonlinnassa käyn-
nissä ”kulttuurin kujanjuoksu”. Kulttuu-
rin ajankohtaisohjelma Kultakuume, joka 

tarttuu laajasti kulttuuriaiheisiin ja ilmi-
öihin, vieraili Savonlinnassa ja haastatteli 
Taidelukion rehtorinakin toiminutta Riitta 
Moisanderia, teatterinjohtaja Taava Ha-
kalaa sekä muusikko Joose Keskitaloa ja 
Lauri Ainalaa.

Keskitalo toi esille sen, kuinka omaeh-
toisuus ja pienet toimet palvelevat uuden 
alun siemenenä. Hän pohti myös, mikä oi-
keasti on merkityksellistä, oli asuinpaikka 
pieni tai suuri. “Tietysti suuret kaupungit 
vetävät, koska siellä kaikki tapahtuu. Hel-
sinki on se paikka, missä kaikki tapahtuu. 
Mutta se mikä oikeesti ois olennaista, on 
se että itse tapahtuu. Että itsellä tapahtuu. 
Se on olennaista.” 12

Ymmärsin mitä Keskitalo tarkoitti. Pää-
tin, että itsellä ainakin tapahtuisi. Voisin 
ehkä samalla jakaa sitä myös muille.

11  Tv-lähetys (Kantapöytä Savonlinnassa)
12  Radiolähetys (Karemo 2017)
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MUOTOILIJAN ROOLI

Muotoilijaksi kouluttautuneena pohdin 
usein omaa rooliani alan ammattilaisena ja 
myös sitä, mitä sillä itse haluan tavoittaa. 
Yhtenä tämän työn tavoitteista itselleni oli 
löytää rooli Savonlinnan alueen yhteisössä 
tuoden samalla ammatillista osaamistani 
esille. Muotoilijana koen tärkeimmäksi 
tehtäväkseni luovan ongelmanratkaisun ja 
muutoksen parempaan. Tämä työ sivuaa 
useita erilaisia näihin liittyviä teemoja ja 
käsitteitä.

Muotoiluajattelu

Mirja Kälviäisen mukaan1 muotoilua voi-
daan soveltaa kehittämisprosessina, joka 
korostaa etsimistä, ongelman asettelua, 
mahdollisuuksien monialaista ymmärtä-
mistä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen ide-

oimista. Muotoiluajattelu on kykyä toi-
mia luovasti ja proaktiivisesti, sopeuttaa 
toimintaa muutokseen ja antaa työkaluja 
muutosjohtajuuteen. Se on osaamista, jota 
hyödynnetään tuotekehityksessä, brändin 
rakennuksessa ja viestinnässä. Muotoilu-
ajattelun tavoitteena on skaalata asioita ja 
tuottaa määrällisesti paljon innovaatioita, 
auttaa pohtimaan uusia keinoja tuottaa 
arvoa ja uudenlaisia arvoverkostoja. Muo-
toiluajattelu on myös uskallusta luottaa 
omaan luovaan ajatteluun ja osaamiseen.2

Eero Miettinen korostaa muotoilussa ja 
muotoiluajattelussa sekä muotoilijan ko-
konaisvaltaista lähestymistapaa, että ih-
mislähtöistä toimintatapaa3. Hän muistut-
taa, että monet muotoiluajatteluun liittyvät 
asiat ovat muotoilijalle itsestään selviä, 
mutta haasteena on saada muut ymmärtä-
mään, kuinka muotoilija ajattelee.

Toimittamassaan kirjassa professori Satu 
Miettinen toteaa, että muotoiluajattelu on 
muuttanut muotoilutoimintaa ja muotoili-
jan työtä. Niin koulutus, toimenkuva kuin 
osaaminenkin ovat laaja-alaistuneet4.

Ajankohtainen 
kaupunkimuotoilu

Aloittaessani työtä syksyllä 2016, Suomessa 
keskusteltiin valtakunnallisesti kaupunki-
muotoilusta ja muotoilijan mahdollisuuk-
sista kaupungin kehittäjänä. Aihe oli esillä 
esimerkiksi Ylen aamu-tv:ssä5 ja se on saa-
nut jatkuvasti enemmän sijaa myös muo-
toilualan sisällä, kun muun muassa Helsinki 
Design Weekin ohjelmasta on löydettävissä 
useita työpajoja kaupunkien kehittämiseen 
liittyen6 ja esimerkiksi Teollisuustaiteen 
liitto Ornamon jäsenlehdessä on pohdittu 
näkökulmia kaupunkimuotoiluun7.

1  Kirjassa Muotoiluajattelu (Miettinen, 31)
2  -’’- (Miettinen)
3  -’’- (Miettinen, 183)
4  -’’- (Miettinen, 11)

5  Haastattelussa Anne Stenros ja Salla Heinänen (Ylen aamu-tv 2016)
6  Ohjelma (Helsinki Design Weekin nettisivut)
7  Ornamo-lehti 4/2015: Muotoilun tienraivaajat; 3/2016: Kaupungit valmiita rohkeil-
le avauksille; 3/2017: Muotoilijan työ on kuunnella kuntalaista
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Kuva 13. Museokaupan ja palvelutiskien lisäksi uusiksi muotoiltiin museokävijän palvelupolut, kun 
Helsingin Taidemuseota uudistettiin muotoilun avulla osana Toimiva Kaupunki -hanketta

Helsingissä seurasin mielenkiinnolla kau-
punkeihin ja muotoiluun keskittyviä pro-
jekteja. Erityisesti Sara Ikävalko, Pablo Ri-
quelme ja Mikko Kutvonen, jotka vuosina 
2013–2015 toimivat Toimiva Kaupun-
ki -hankkeessa kaupunkimuotoilijoina, 
inspiroivat esimerkeillään ja puheenvuo-
roillaan. Toimenkuvaansa ja eri tapauksia 
hankkeen sisällä he avasivat luennoiden 
muun muassa Kaupunkimuotoilun Koh-
tauspaikka -tapahtumassa, Aalto-yliopis-
ton Design and Culture -kurssilla sekä 
Declarations of  Design -keskustelusarjas-
sa. Sain kuulla suoraan, mitä on kohdata 
kaupunki muotoilijana, ammattilaisen sil-
min.

Designpääkaupunkivuoden 2012 perin-
töä jatkamaan luotiin Toimiva Kaupunki 
-hanke8, joka viimeisimpänä on vakiin-
nuttanut myös kaupunkimuotoilu-termin 

8  Muotoilukaupunki (Helsingin kaupungin nettisivut)
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suomenkieleen. Hankkeessa kaupunki-
muotoilijoiden tehtävänä oli kehittää ym-
märrystä muotoilun käytöstä ja selvittää, 
minkälainen rooli muotoilun ammattilai-
silla voi kaupungin kehittämisessä olla1. 
Jututettaessa Pablo Riquelmea sekä Toi-
miva Kaupunki -hanketta luotsannutta 
Kansainvälisen designsäätiön asiamies 
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkosta selvisi, että 
kaupunkimuotoilu-käsite on kuitenkin 
yhä hieman vaikeasti määritettävissä jopa 
aiheen parissa työskennelleille. Riquelme 
kuvailee kaupunkimuotoilun olevan kau-
pungin sisällä toteutuvaa, käyttäjälähtöistä 
muotoilutyötä, joka käsittää esimerkiksi 
palvelumuotoilua ja muutosagenttina toi-
mimista.2 Laakso-Liukkonen myös kokee, 
että kun puhutaan muotoiluosaamisen 
hyödyntämisestä kaupunkikontekstissa, 
kuvaa sanana toimintaa parhaiten kau-
punkimuotoilu, joka itsessään vastaa jo 

kysymykseen, voiko käsitteitä kaupunki ja 
muotoilu yhdistää.3

Kaupunkimuotoilu-nimikkeellä palvelui-
ta tarjoavat tänä päivänä Suomessa myös 
muotoilutoimistot, joista jokainen mää-
rittelee termin hieman omalla tavallaan. 
Esimerkiksi ED Design kuvailee, että 
kaupunkimuotoilua toteutetaan palvelu-
muotoilun keinoin, ja että sitä tehdään yh-
teistyössä kaupungin kanssa esimerkiksi 
apulaispormestarin tai elinkeinojohtajan 
ohjatessa työtä4. Rakennetun ympäristön 
asiantuntijayritys Siton muotoilijoiden 
kerrotaan olevan käyttäjälähtöisen suun-
nittelun ammattilaisia ja ”asukkaiden puo-
lestapuhujia”, jotka huomioivat työssään 
eri käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa.5

Kysymykseen, voidaanko käyttää termiä 
kaupunkimuotoilu, vaikka työtä ei tehdä 

julkisella sektorilla tai sen kanssa tiiviissä 
yhteistyössä, vastaa Tiina-Kaisa Laak-
so-Liukkonen myöntävästi. Mikäli tehtä-
vässä hyödynnetään muotoiluajattelua tai 
muotoiluosaamista ja se edistää kaupun-
gin toimintoja tai muuta mikä kaupun-
kikokonaisuuteen liittyy, määrittelee hän 
työn selkeästi kaupunkimuotoiluksi.

Teollisuustaiteen liitto Ornamon toimin-
nanjohtaja toteaa Ornamo-lehden pääkir-
joituksessaan, kuinka Suomen satavuotis-
juhlavuoden kynnyksellä muotoilijoiden 
on syytä pysähtyä pohtimaan alan tule-
vaisuutta. Kun taideteollisuus oli raken-
tamassa aikanaan Suomea, miten tärkeää 
on jälleen, resurssien niuketessa hyödyn-
tää muotoilun osaamista. Heinänen pai-
nottaa muotoilijan roolia mm. toimivien 
julkisten palveluiden rakentamisessa ja 
käyttäjän näkökulman huomioimisessa 

1  Helsinki muotoilukaupunkina (Muotoilutarinat)
2  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)

3  Keskustelu (Laakso-Liukkonen, 2018)
4  Kaupunkimuotoilu (ED Designin nettisivut)
5  Kaupunkimuotoilu (Siton nettisivut)
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ihmisten paremman ympäristön ja arjen 
toteuttamiseksi.6

Muotoilijana pienellä 
paikkakunnalla

Koen, että entistä suurempi mahdolli-
suus minulla on muotoilijana vaikuttaa 
asioihin, kun työskentelen pienemmissä 
piireissä, pienemmässä yhteisössä, pie-
nemmällä paikkakunnalla. En henkilö-
kohtaisesti kaipaa suurta. En myöskään 
jatkuvaa kasvua ja kilpailua.

Pienessä mittakaavassa yhden ihmisen 
työllä on myös suurempi painoarvo. Ih-
misen kokeman onnellisuuden tunteen 
kannalta on melko olennaista, kokeeko 
hän työnsä merkitykselliseksi. Tarkoitus-
hakuista työtä ja työntekijöitä välittävän 

ReWork-yhtiön perustaja Nathaniel Ko-
loc on kirjoittanut aiheesta useita artik-
keleita, joissa käsittelee mm. sitä, kuinka 
pelkän menestyksen sijaan tänä päivänä 
kaivataan jotain muuta7. Pidän siitä ajatuk-
sesta, että omalla työlläni olisi iso vaiku-
tus ja että se olisi oikeasti merkityksellistä, 
tuntuisi siltä myös. Ja että monet ihmiset 
kokisivat siitä olevan jotain iloa tai hyötyä.

Kaupunkimuotoilijana toimineen Pablo 
Riquelmen toiveena on, että ihmisillä oli-
si kaupunkeihin henkilökohtainen suh-
de. Hän pitää asuinpaikan valitsemista 
elämässä jopa lähes yhtä tärkeänä kuin 
kumppanin valintaa8. Riquelme kiinnos-
tui ajatuksesta, että toimisin Savonlinnan 
hyväksi, ja rohkaisi minua tekemään töitä 
sen eteen9.

Opintojenkin aikana usein kuultu ”think 

global, act local” on mielestäni hyvä muis-
tutus ja tässä hetkessä perin ajankoh-
tainen, kun monet tuntuvat kipuilevan 
maailmantuskan kanssa. Se kuvaa hyvin 
sitä, kuinka sen lisäksi että kehotetaan 
ottamaan huomioon tosissaan maapal-
lon hyvinvointi ja ongelmat, painotetaan 
muutoksen lähtevän paikalliselta tasolta. 
Jotta asioihin ylipäätään voidaan puuttua. 
Ruohonjuuritason toiminnan ohella ajatus 
on levinnyt myös eri yhtiöihin, yrityksiin, 
valtion viranhaltijoihin, koulutusjärjestel-
miin ja paikallisyhteisöihin.10

Muotoilija muutosta tekemässä

Helsingin kaupungin ensimmäisenä muo-
toilujohtajana syyskuussa 2016 aloittanut 
Anne Stenros puhui kaupunkimuotoilua 
käsittelevässä tilaisuudessa muutoksen 
tekemisestä ja lainasi Jane Fulton Suria, 
joka sanoo, että hän on aina uskonut luo-

6  Ornamon lehti 4/16 (Heinänen 2016) 
7  Build a Career Worth Having (Koloc 2013),
   What Job Candidates Really Want: Meaningful Work (Koloc 2013)

8  Rakkautena Helsinki (Brand New Helsinki -nettisivut)
9  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)
10  Artikkeli aiheesta (Wikipedia, Think globally, act locally)
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vuuden olevan ihmisyyden ytimessä ja että 
luovuus on ennen kaikkea muutoksen te-
kemistä.1

Toimiva kaupunki -hankkeessa kaupunki-
muotoilija Pablo Riquelmella oli tavoittee-
na aina vähintäänkin asennemuutos. Hän 
koki, että muotoilun ollessa tärkein työ-
kalu, he olivat tehtailemassa muutoksia. 
Rooli oli siinä mielessä raskas, että se oli 
hyvin henkilökohtainen. Kun ei ole vain 
ammattilaisena, vaan myös ihmisenä pu-
humassa asioista, joihin itse uskoo. ”Pitää 
olla 100 % varma mitä sä puhut, ja mitä sä 
tunnet”. Työ on intensiivistä. Mutta mikä 
ero on tällaisella aktivismilla verrattuna 
poliittiseen aktivismiin? Muotoilukin on 
työkaluna silloin, kun halutaan luoda uu-
denlainen todellisuus. Muotoilulla ei kui-
tenkaan pyritä vallan tavoitteluun.2

Eräänlaisiin rakennemuutoksiin tähtää 
strateginen muotoilu ”strategic design”. 
Perinteisen muotoilun vastatessa tilojen 
ja käyttötavaroiden haasteisiin, pureutuu 
strateginen muotoilu päätöksentekoon ja 
laajempiin ongelmiin.3 Muotoiluajattelua 
hyödynnetään, jotta ongelman ekosystee-
mi hahmottuisi kokonaisuudessaan. Eli 
mitä ongelmaan varsinaisesti liittyy, mitkä 
asiat siihen vaikuttavat ja miten ratkaisut 
vastaisivat siihen mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti.4 Strateginen muotoilu täh-
tää siis parempaan kokonaisuuksien hal-
lintaan luovan ajattelun keinoin.

Yhteiskunnallisella tasolla muutokseen 
pyrkii sosiaalinen muotoilu ”social de-
sign”. Kuten Júdice & Júdice viittaavat 
Miettisen tekstiin, sosiaalinen muotoilu 
pyrkii edistämään paikallista talouskehitys-
tä ja kehittämään ihmisten hyvinvointia. 

Stereotyyppisesti esimerkiksi vapaaehtois-
työ ja monenlainen hyväntekeväisyys näh-
dään sosiaalisen muotoilun lopullisina il-
menemismuotoina.5 Miettinen, Huhtamaa 
ja Kontio kirjoittaa Viktor Papanekiin vii-
taten, että sosiaalinen muotoilu on muu-
toksen muotoilua, ja sillä pyritään elämän 
laadun parantamiseen muotoilun keinoin6.

Maisteriopintojen aikana ymmärsin en-
tistä selvemmin, kuinka muotoilijalla on 
mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä 
ja parantaa ihan oikeasti muidenkin kuin 
oman itsensä elämänlaatua. Muotoilija jos 
joku näkee mahdollisuuden muutokseen.

Näkemystä ja kokemusta 
kehittämishankkeesta

Vuosina 2014-2016 työskentelin osa-ai-

1  Kaupunkimuotoilun 40h pop up (Stenros 2016)
2  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)
3  Strateginen design kysyy oikeat kysymykset (Sarolahti 2013)

4  Mitä on strateginen design? (Sitran nettisivut)
5  Design your Action: Social Design in Practice (Miettinen 2007, 45)
6  Sosiaalisen muutoksen muotoilua taiteen keinoin (Miettinen ym. 2016)
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Kuva 14. Toimiva Kaupunki -hankkeessa ratkottiin rakenteellisia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten nuorten asunnot-
tomuutta pääkaupunkiseudulla, kuvassa kaupunkimuotoilijana toiminut Pablo Riquelme
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kaisesti Hämeenlinnan kaupungin elin-
keinoyhtiö Linnan Kehityksen luovan 
talouden hankkeen1 projektiassistenttina. 
Oman työni lisäksi näin lähietäisyydeltä, 
kuinka projektipäällikkö Hillevi Kaarlen-
kaski innosti hankkeeseen osallistettuja 
tahoja ja ennen kaikkea piti luovan alan 
tekijöitä arvossaan. Näin, kuinka käytän-
nössä tuodaan paikallisia tekijöitä yhteen 
ja toimitaan yhteistyössä lukuisten yksit-
täisten tahojen sekä kaupungin kanssa. 
Muotoilijatyöparinsa Markku Pirin kanssa 
Kaarlenkaski koki kaupungin yhtenä työ-
maana, liikkuen alati kaupungin ja hank-
keen eri osasta toiseen sujuvasti.

Itse olin mukana Iittalan Lasimäen, 
Kantolan tapahtumapuiston, Aulangon 
alueen, Wetterhoffin talon ja Hämeenlin-
nan kaupunkikeskustan kehittämisessä. 
Tein assistentin töiden lisäksi suunnitte-

lutyötä mm. eri kohteiden ja tuotteiden 
vetovoimaisuuden ja visuaalisen ilmeen 
kohentamiseksi. Hankkeen aikana sain 
kipinän tekemiseen käytännön kautta ja 
näin samalla erittäin hyvän esimerkin sii-
tä, kuinka intohimoisesti voi suhtautua 
kaupungin kehittämiseen. Tuolloin tuntui 
kuitenkin siltä, että olen väärässä kaupun-
gissa.

1  LUOTA-hanke (linnan.fi/luota) Kuva 15. Muuttokuormaani Savonlinnassa
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Käytännön työskentelyprosessi käsittää 
Savonlinnaan sijoittuvan kenttätyön, sii-
tä tehdyn analyysin ja näitä seuranneen 
toteutusosion, josta syntyi ensimmäinen 
Savonlinnan Uusi Taidemuseo -tapah-
tuma.

KOKONAISVALTAINEN 
UPPOUTUMINEN 
AIHEESEEN

Koin, ettei opinnäytetyöni ollut pelkkä 
opinnäytetyö, vaan yhtäkkiä koko elä-
mäni oli sitä. Elämäni oli Savonlinnassa. 
Paneuduin aiheeseen siis perin syvällises-
ti. Menetelmät lukeutuvat etnografiseen 
tutkimukseen: tein jatkuvaa havainnointia, 
keskustelin, haastattelin. Esille nousivat 
tietyt teemat, joiden pohjalta lähdin ideoi-
maan työn lopputulosta.

Tutkimusmenetelmistä

Työ on soveltava, laadullinen tutkimus ja 
siinä hyödynnetään etnografisia tutkimus-
menetelmiä.

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 
analysoida ja luoda uutta. Se on luonteel-
taan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja 
syntyy luonnollisissa tilanteissa. Aineistoa 
tarkastellaan monitahoisesti ja yksityis-
kohtaisesti, tiedon keruun välineenä olles-
sa minä itse eli lähtökohtaisesti ihminen. 
Laadullisen tutkimuksen suunnitelma 
muotoutuu työn edetessä ja sitä myös 
muutetaan tarpeen mukaan. Tapaukset 
nähdään ainutlaatuisina.1

Etnografia on laadullista tutkimusta, jota 
käytetään kuvaamaan yhteisöjen kulttuu-
risia järjestelmiä ja elämää. Pyrkimyksenä 

on tietyssä yhteisössä tai ympäristössä 
ymmärtää ihmisen toimintaa ja siihen liit-
tyviä sosiaalisia merkityksiä.2 Etnografista 
tutkimusta pidetään myös hieman hanka-
lasti määriteltävänä. Osa tutkijoista miel-
tää sen filosofisena paradigmana, puh-
taasti tapana tutkia inhimillistä elämää. 
Metsämuuronen3 viittaa Atkinsoniin ja 
Hammersleyhyn, jotka ovat esittäneet et-
nografisen tutkimuksen sisältävän ainakin 
joitain seuraavista:

1. Voimakas halu tutkia perusteellisesti 
tietyn sosiaalisen ilmiön luonnetta ennem-
min kuin muodostaa hypoteeseja niistä.
2. Pyrkimys tai taipumus työskennellä 
”ei-strukturoidun” aineiston kanssa, ts. ai-
neistoa ei koodata suljettujen analyyttisten 
kategorioiden mukaan.
3. Tutkitaan pientä määrää tapauksia, ehkä 
vain yhtä.

prosessi

1  Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 1997, 164)
2  Laadullisen tutkimuksen käsikirja (Metsämuuronen 2006, 219)
3  -’’- (Metsämuuronen 2006, 95)
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4. Aineiston analyysi sisältää julki tuodun 
tulkinnan inhimillisen käyttäytymisen mer-
kityksestä ja funktiosta.

Etnografialle keskeisiä tutkimusmenetelmiä 
ovat erilaiset havainnoinnit, haastattelut ja 
keskustelut1. Myös osallistumista pidetään 
osana aineistonhankintaa2.

Tärkeää on kenttätyö, joka tapahtuu todel-
lisessa ympäristössä, ei ennalta säädellyissä 
tutkimusolosuhteissa. Siihen liittyy olennai-
sena osana muistiinpanot, jotka voivat olla 
kirjoituksia, valokuvia, piirroksia, äänitteitä, 
videoita ym.3

Professori Jack Whalen pitää muotoilussa 
tärkeänä sitä, että suunnittelija on yhteiskun-
nallisesti tietoinen ja omaa rikkaan kulttuu-
rillisen ymmärryksen. Hän on myös tutkinut 
muotoilun ja etnografian suhdetta. Kun 

Whalen luettelee syitä, miksi näiden kahden 
asian on hyvä kulkea yhdessä, hän painottaa 
muun muassa sitä, että silloin myös muotoi-
lun lopputuotoksena syntyvillä konsepteilla 
on paremmat edellytykset saada tavoiteltuja 
yhteiskunnallisia ja kaupallisia vaikutuksia. 
Etnografian myötä varmuus siitä, että tuo-
tokset ovat kulttuurillisesti relevantteja ja 
vastaavat todelliseen tarpeeseen, kasvaa.4

Kaupunkimuotoilussa usein raaka-aineena 
ovat materian sijaan ihmiset5. Kaupunki-
muotoilijana työskennellyt Sara Ikävalko 
painottaa, että tärkeintä on kohdata ihmi-
nen. Eikä ainoastaan kuulla, vaan kuunnel-
la.6

Inspiraationlähteenä 
kotiseuturakkaus

Minua alkoivat kiehtoa erilaiset projek-

tit, jotka kumpuavat ihmisten kotiseutu-
rakkaudesta tai -ylpeydestä. Niitä löytyy 
laajalti niin taidekäsityön, piensarjatuot-
teiden, yksittäisten taideprojektien kuin 
kaupunkibrändäyksen ja markkinoinnin-
kin osa-alueilta. Kotiseutupäivillä teh-
dyssä Yle Radio Suomen haastattelussa 
lisäksi muistutetaan, että vaikka kotiseutu 
on ihmiselle tärkeä, ei se oma paikkakunta 
ole eikä pidäkään olla yhtä tärkeä kaikille 
muille.7

Visit Raseborgin toteuttamassa markki-
nointivideossa, Eva & Manu - Road Trip 
Raasepori, yhtye nimeltä Eva & Manu 
kiertää Raaseporia roadtrip-henkeen ja 
dokumentoi matkaansa. Taustalla soi hei-
dän tekemänsä musiikki ja matkakohteet 
on esitetty houkuttavasti muttei lainkaan 
päälle liimaten. Suurimman vaikutuksen 
minuun tekivät videon ihmisläheinen ote, 

1  Laadullisen tutkimuksen käsikirja (Metsämuuronen 2006, 221) 
2  -’’- (Metsämuuronen 2006, 227)
3  Jack Whalen, Aalto-yliopisto (Whalen 2015)
4  -’’- (Whalen 2017)

5  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)
6  Kaupunkimuotoilun kohtauspaikalla (Ikävalko 2015)
7  Radiolähetys (Jyväskylän iltapäivä 2017)
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musiikki ja visuaalisuus. Lopputuloksesta 
huokuu lempeä välittömyys paikkakuntaa 
kohtaan, oli se sitten lähtöisin videon oh-
jaajalta, esiintyviltä taiteilijoilta tai jostain 
muualta.8

kieli on tyylikkään yksinkertainen ja itse 
aihe on selvästi esillä. Tuotteissa korostuu 
Helsingin eri kaupunginosien asukkaiden 
ylpeys omasta lähiympäristöstä.9

Tunnusta Raitaa on Hämeenlinnan kau-
punkibrändäykseen liittyvä kampanja, jos-
sa sosiaalisessa mediassa Hämeenlinnasta 
jaettuja asioita merkataan tunnuksella 
#tunnustaraitaa. Tavoitteena on positii-
visten asioiden kokoamisen lisäksi ollut 
vahvistaa yhteishenkeä ja lisätä kaupungin 
vetovoimaa positiivisten viestien avulla.10

Savonlinnan palvojat on Lauri Ainalan 
pitkälti verkossa toteuttama projekti, joka 
vie kotiseuturakkauden äärimmilleen, si-
sällyttäen siihen uskonnollissävytteisiä 
teemoja. Ainala toteuttaa sisältöä kuvan, 
videon ja äänen keinoin ja hän käsittelee 
kotipaikkaansa niin omalaatuisella otteel-

la, että monen on oikeastaan haastavaa 
ymmärtää, mistä asiassa on kyse. Ainoa 
mikä kirkkaasti esille tulee, on syvä suhde 
tekijän kotikaupunkiin.11

8  Youtube: Eva & Manu, Road Trip Raasepori
9  Kuviokioskin verkkokauppa: weecos.com/fi/stores/kuviokioski
10 hameenlinnabrandi.fi/#tunnustaraitaa
11  Facebook: Savonlinnan palvojat

Kuva 16. Välitön ja ihmisläheinen ote näkyy 
Visit Raseborgin videolla

Kuva 17. Vahvoja, suoria ilmauksia käyttää, 
mutta myös kysymyksiä herättää Savonlinnan 
palvojat

Helsingissä toimiva Kuviokioski suunnit-
telee ja painaa käsityönä mm. kaupungi-
nosista kertovia tekstiilituotteita. Muoto-
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Havainnointi

Ulkopuolelta tulleena minun oli mahdol-
lisuus nähdä selvemmin asioita. Havaita 
ehkä jotain, mitä paikalliset eivät enää 
pysty näkemään. Olin ottanut etäisyyttä 
paikkakuntaan lähes kahdeksan vuoden 
ajan ja nyt muutin Savonlinnaan takaisin. 
Muutin myös alueelle, jossa en ollut aiem-
min varsinaisesti koskaan viettänyt aikaa. 
Se auttoi näkemään kaupungin hyvin 
konkreettisesti uusin silmin. Lisäksi ha-
keuduin tietoisesti paikkoihin, joihin en 
aiemmin ollut mennyt, ja sellaisiin, joiden 
olemassaoloa en ollut aiemmin välttämät-
tä edes huomannut. Päiväni olivat jatku-
vaa etsintää. Hain kaupungista inspiroivia 
asioita, kehityskohteita, mielenkiintoisia 
paikkoja. Pyrin ottamaan selville, mitä 
asukkaat arvostavat, mikä on tärkeää. 
Kuuntelin.

Tutustuin kaupunkiin ja sen elämään uu-
delleen. Menin museoon, kirjastoon, kirk-
koon, kahvilaan, kukkakauppaan. Sain 
kutsun kylään. Minulle tultiin juttelemaan 
kaupan pihalla, uintiavannolla. Tutustuin 
ihmisiin. Tutustuin paluumuuttajiin, vasta 
hetken paikkakunnalla asuneisiin, Israelis-
ta tulleisiin. Valokuvasin, videoin. Vaikka 
useinkin kohdatessa ihmisiä, en raaskinut 
rikkoa tilannetta ottamalla kameraa esiin.

Vierailin Olavinlinnan opastetulla kier-
roksella. Palasin Taidelukiolle. Jututin 
kansanmuusikkoa, musiikinopettajaa, ku-
vataiteen lehtoria. Äänitin tilanteita, kes-
kusteluita. Kuuntelin paikallista musiikkia 
ja tutustuin taiteentekijöihin, uppouduin 
heidän töihinsä, lauluihinsa ja maalauk-
siinsa. Teksteihinsä, jopa keskeneräisen 
kirjan käsikirjoitukseen.

Kuva 18. Lapsiperheen kesäinen juhlapäivä
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Vierailin Erkkerissä, joka tekee työtä syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi. 
Kuuntelin nuoren tarinaa siitä, miksi elä-
mästä oli tullut vaikeaa ja miten Savon-
linna siihen liittyy, vai liittyykö. Seurasin 
kaupungin uuden strategian suunnittelua. 
Otin osaa virallisen yhteisöllisyystyöryh-
män strategiatilaisuuteen, jossa päädyttiin 
jopa lopulta ehdottamaan, että Savonlin-
nan kaupungin tulisi palkata virallinen in-
nostaja yhteisöllisyyden tueksi. Tutustuin 
kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen 
hanketoimintaan.

Kävin tervehtimässä nuoria muotoilijoita 
heidän työtiloillaan vanhalla rautatiease-
malla, hahmotin kuinka luovan alan yrittä-
jä kokee paikkakunnan. Menin yliopistolle 
ja ammattikorkeakoululle lounaalle, istuin 
vieraaseen pöytään, kävin keskusteluja, 
kuulin miltä tuntuu saapua opiskelijana 

Savonlinnaan, miltä tuntuu opiskella Sa-
vonlinnan kokoisessa kaupungissa. Kyse-
lin lempipaikkoja, ensikohtaamisia, mieli-
kuvia.

Kävelin jäällä, luistelin. Kiipesin kalliolle, 
pysähdyin sillalle, kävelin niemen kärkeen 
ja nousin parvekkeelle. Lähdin veneretkel-
le. Katsoin miltä Savonlinna näyttää eri 
suunnista, eri ihmisten elämässä. Tutkin 
vanhoja karttoja, luin historiaa.

Seurasin paikallisten anonyymejä keskus-
teluja Jodel-sovelluksesta. Kommentoin. 
Kuuntelin torilla ihmisten puheita, kuun-
telin paikallisradiota. Seurasin ajankoh-
taisia uutisia, luin uutisia, panin merkille 
uutisia ja niissä eri näkökulmia. Kirjoitin 
omia ajatuksiani ylös.

Kuva 19.  Kirjoituksia kokemuksista
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Keskustelut ja haastattelut

Kävin keskusteluja ihmisten kanssa, joilta 
koin saavani inspiraatiota ja näkemyksiä 
työhöni sekä Savonlinnaan liittyen. Osan 
kanssa keskustelu oli vapaamuotoisempaa, 
osan toteutin teemahaastatteluna. 

Riitta Moisanderin tapasin Savonlinnaan 
palattuani ensimmäisenä. Moisander on 
tehnyt Etelä-Savossa noin 30 vuoden ajan 
kulttuurin ja sen koulutusalojen eteen töi-
tä. Häneltä sain kattavan käsityksen kau-
pungin taiteen tilasta ja näkemyksiä siitä, 
mikä on Savonlinnan kulttuurillinen ilma-
piiri, ja kuinka myös julkisella sektorilla 
taiteeseen ja kulttuuriin suhtaudutaan.1

30-vuotias Savonlinnan kaupungin uusi 
elinkeinojohtaja Janne Weander esitti 
haastattelussa ajatuksiaan tuoreena savon-

linnalaisena ja työtehtävissään kaupun-
gin johtoon siirtyneenä ekonomina. Hän 
asettaa kulttuurin Savonlinnan kaupunki-
kehityksessä Maslow’n tarvehierarkiaan 
rinnastaen huipulle, jota ennen on hoi-
dettava perustyöpaikkoja ja saatava palve-
lualat kasvuun.2

Perheensä kanssa Savonlinnaan palannut 
laulaja-lauluntekijä Joose Keskitalo toivoi 
omaehtoisuutta ja ratkaisuja siihen, kuinka 
esimerkiksi kaupunki voisi tukea taiteilijoi-
den toimintaa tekemällä yhteistyötä, vaik-
kapa ilman että se lainkaan jakaisi irrallisia 
rahallisia avustuksia. Pohdimme yhdessä 
myös, mitä olisivat ne keinot, millä kau-
punki voisi vaikuttaa taiteen esiintuomi-
seen ja taiteen tekijöiden tukemiseen.3

Kotikaupunkiinsa Savonlinnaan intohi-
moisesti suhtautuva Lauri Ainala ja puo-

lisonsa, kuvataiteilija Emma Ainala, olivat 
vastikään hankkineet Savonlinnasta talon. 
Heidän yhteinen tarinansa liittyy kiinteästi 
Savonlinnaan ja taiteen tekeminen saa yhä 
jatkuvasti vaikutteita kaupungista.4 Emma 
Ainala pitää työskentelylleen tärkeänä Sa-
vonlinnassa olevan rauhan, joka tarjoaa 
mahdollisuuden keskittyä tekemiseen täy-
sin.5

Urbaani maanviljelijä ja kaupunginval-
tuutettu Lauri Kosonen toivoo anar-
kistisempaa otetta ihmisten tekemisiin. 
Keskustelimme myös tyhjien tilojen mah-
dollisuuksista. Hän ihmettelee, miksi Sa-
vonlinnassa ei ole taidefestivaaleja, kun on 
kuitenkin todella paljon sellaiseen käyt-
töön soveltuvia tyhjiä tiloja ja esimerkiksi 
taidelukio. Pienten paikkakuntien kulttuu-
rimatkailuesimerkkinä hän nosti esiin Fis-
karsin alueen Raaseporissa.6

1  Haastattelu (Moisander 2017)
2  -’’- (Weander 2017)

3  Keskustelu (Keskitalo 2017)
4  Haastattelu (Ainala, L. 2017)

5  Haastattelu (Ainala, E. 2017)
6  -’’- (Kosonen 2017)
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Savonlinnalaislähtöiset veljekset Jesse ja 
Julius Pyykkö järjestävät Savo Block Par-
ty -festivaalia. Heidän pyrkimyksenään 
on tuoda Savonlinnalaisille nuorille uusia 
kulttuurimuotoja. He haluavat rohkaista 
myös muita toimimaan.7

Sekä Savonlinnassa että Helsingissä ko-
tiaan pitävä matkailuyrittäjä Christine 
Lund tarjosi Savonlinnaan näkökulmia 
matkailun osalta. Häneltä tuli myös suo-
raan kaupungin kehittämiseen liittyviä aja-
tuksia ja toiveita.8

Näiden kohtaamisten lisäksi kävin eri ih-
misten kanssa paikkakunnan ulkopuolella, 
esimerkiksi Helsingissä, lukuisia satun-
naisia keskusteluja Savonlinnaan liittyen. 
Tämä täydensi kaupungin sisältä avartu-
neita maisemia ja toi näkemyksiä toisesta 
kulmasta.

ANALYYSI

Niin havainnoinnin kuin haastattelujenkin 
perusteella olennaisesti esiin nousivat seu-
raavat teemat: muuttotappio ja ihmisten 
lamaannus, kaupungin kompakti koko ja 
tiivis ydin, ympäröivä vesi, luonnon läsnä-
olo ja siitä nauttiminen, kulttuurin lohdu-
ton tila, taiteilijoiden paluumuutto, alueen 
oppilaitosten merkitys ja vahvuudet, op-
pilaitosten ja nuorten merkitys tulevaisuu-
den kannalta, tiedotuksen puute, uuden 
ajattelun puute.

Tunnelma kaupungissa

Savonlinnan kaupunkikuva on rauhallisen 
hiljainen, mutta siellä on helppo kohdata 
ihmisiä. Monet eivät myöskään arastele 
jutella toisilleen, vaikka eivät toisiaan en-
tuudestaan tunne. Savonlinnan kokoises-

sa kaupungissa, jossa asukkaat tuntevat 
paljon toisiaan, he myös kokoontuvat ta-
paamaan toisiaan, tuttujaan. Kaupungin 
ja erityisesti keskustan rakenne on hyvin 
tiivis. Kohtaamispaikkana toimii tori, kir-
jasto tai vaikkapa ruokakauppa.

Ympäröivä järviluonto on tärkeä ja ai-
van erityinen. Monelle se on jopa syy 
pysyä paikkakunnalla. Luonnosta tuntuu 
nauttivan ihan jokainen. Kaunis Saimaa 
voimaannuttaa. Aivan ainutlaatuisten, 
vuodenaikaan vaihtuvien järvinäkymien 
lisäksi talvella jään yli voi oikaista vaikka-
pa kauppaan ja kesällä monille matka kes-
kustaan taittuu nopeammin veneellä kuin 
autolla. Seudulla kulkee myös Suomen pi-
simmät retkiluistelureitit.

Historialla on suuri merkitys tulevaisuu-
den uskon kannalta. Savonlinna on vanha 

6  Haastattelu (Pyykkö, Jesse 2017) (Pyykkö, Julius 2017)
7  Keskustelu (Lund 2017)
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kaupunki ja maamerkkinäkin toimiva Ola-
vinlinna tekee sen hyvin selvästi näkyväk-
si. Meillä on juuret. Vaikka paikkakunnalle 
ei muuttaisi uusia ihmisiä, täältä halutaan 
ehkä kuitenkin lähteä pois melko huonos-
ti. Ja usko tulevaan näkyy vahvasti etenkin 
nuoremmassa yrittäjäsukupolvessa.

Kun asioita kehitetään, se nähdään toisi-
naan helposti kateutena tai kilpailuna. Yh-
teisöllisyyttä on, mutta se jakautuu usein 
pienempiin kuppikuntiin. Nuoret otetaan 
joka tapauksessa vastaan avosylin mo-
neen.

Kaupunkilaiset lamaantuvat herkästi 
isompien, ylhäältä päin saneltujen päätös-
ten alla. Ei välttämättä enää muisteta, tie-
dosteta tai uskota sitä, kuinka paljon kan-
salaisten omalla toiminnalla saattaisi saada 
aikaan. Löytyy kuitenkin myös niitä, jotka 

todella tekevät ja haluavat tehdä, haluavat 
suorastaan taistella Savonlinnan puolesta, 
vaikkei heillä sen suurempaa päätäntäval-
taa asioihin olisikaan. Tekemiseen ja sen 
voimaan kuitenkin uskotaan ja sillä pyri-
tään muuttamaan vähintäänkin omaa elä-
mää Savonlinnassa.

Savonlinnalainen menestys ei 
nouse kaupungissa esille
 
Savonlinnassa tehdään valtakunnallisesti 
ja jopa kansainvälisesti merkittävää tai-
detta. Myös paikkakunnan ulkopuolella 
toimii alallaan merkittäviä taiteilijoita, 
jotka kokevat Savonlinnan seudun tär-
keäksi oman työskentelynsä kannalta. 
Kuitenkaan, edes Savonlinnassa asuvat 
ja työskentelevät tekijät eivät ole päässeet 
kunnolla esittelemään taidettaan kotipaik-
kakunnallaan, sillä siihen ei ole puitteita.

Ajankohtaisina esimerkkeinä tästä Emma 
Ainala, jolla oli keväällä 2017 hyvin huo-
miota saanut yksityisnäyttely naapurikau-
pungissa Mikkelissä, ja Joose Keskitalo, 
joka keväällä 2017 julkaistun, valtakun-
nallisesti kiitellyn albuminsa myötä kiersi 
ympäri Suomea The Mystic Revelation of  
Teppo Repo -yhtyeen kanssa. Artistin ko-
tipaikkakunnalle Savonlinnaan he ei eivät 
kuitenkaan saaneet yrityksestä huolimatta 
järjestettyä keikkaa, käytännössä koska so-
pivaa tilaa ei järjestynyt.

Havaitsin myös, että Savonlinna on oi-
keasti täynnä aktiivisia kulttuuritoimijoita. 
Yhdistyksiä ja erilaisia yhteenliittymiä on 
paljon. Ja lisäksi hämmästyttävän moni, 
joka ei itse ole kulttuurisisältöä tuottamas-
sa, kokee kulttuurin kokemisen ja siihen 
eläytymisen tärkeänä osana elämää.

Kuva 20. Keväällä 2017 olin kuuntelemassa Joose Keskitalon levynjulkaisukeikkaa Riihimäellä



43



44



45

Mikä arvo on Savonlinnalla?

Myöskin Savonlinnan historiaa lukiessa1 
voi todeta, että kaupunki on joskus ollut 
kaltaistaan paljon pienempi. Oikeastaan 
kaupunkia ei ole joskus ollut olemas-
sakaan, niin kuin ei montaa muutakaan 
asutuskeskusta tässä maailmassa. Ne ovat 
kuitenkin jostain syystä kasvaneet, jon-
ka jälkeen ne ovat yhä jatkaneet kasvua, 
kasvu on kokonaan pysähtynyt tai se on 
kääntynyt laskuun. Mutta tarvitseeko kai-
ken kasvaa, ja missä on pienen paikan 
arvo?

Savonlinna on ollut siis hyvin paljon pie-
nempikin paikkakunta joskus, ja ihmiset 
ovat mahdollisesti silti viihtyneet siellä hy-
vin. Kaupungin mittakaava on kuitenkin 
välillä kasvanut ja se on tällä hetkellä suh-
teettoman suuri asukasmääräänsä nähden. 

Monesta näkökulmasta katsottuna kau-
punki näyttää tyhjältä.

Riquelme kuvailee kaupunkien olevan 
kuin mikä tahansa orgaaninen järjestelmä. 
Ihmisen lailla ne välillä kutistuvat, sitten 
elpyvät, jälleen kuivuvat: elävät ja muun-
tuvat aikakausien saatossa.2

Tulisikin löytää arvo kaupungissa itses-
sään eikä asioissa, jotka sieltä lähtevät, 
sinne tulevat tai mitä menetetään tai on 
hävinnyt. Keskittymällä siihen, mitä Sa-
vonlinna todella on ja nostamalla sitä 
esiin, myös kaupungin ja sen asukkaiden 
identiteetti suhteessa kaupunkiin vahvis-
tuu. Muotoilijana haluan olla tuottamassa 
Savonlinnalle lisäarvoa, mutta myös auttaa 
asukkaita ymmärtämään paremmin, mikä 
arvo heidän kotipaikallaan on.

Savonlinna-kuva

Nuoreen kulttuurialan ihmiseen vetoava 
Savonlinna-kuva on rosoinen ja mystinen. 
Siinä on aivan ainutlaatuinen luonto ja 
vesi, Saimaa läsnä. Siellä on rauha. Samal-
la se on meidän oma Savonlinna, jossa on 
oikeus tehdä mitä halutaan. 

Ulkomailta Savonlinnaan saapuneelle 
hiljainen kaupunkikuva on houkuttava, 
hiljaisuus nähdään voimavarana elämään. 
Helsingissä Savonlinnan hiljaisuus herätti 
ajatuksia niin asian puolesta kuin vastaan.

Eräs, sittemmin helsinkiläistynyt nuori 
mies totesi spontaanisti Savonlinnan ole-
van oopperan ja undergroundin kaupunki. 
Alkujaan lappilainen pääkaupunkiseudun 
nuori aikuinen puolestaan hämmästeli 
ihastellen, kuinka Savonlinna voikin olla 

1  Kirja Linna ja maakunta, Savonlinnan seudun kotiseutulukemisto (Karttunen ym. 1958)
2  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)

Kuva 21. Saimaan rannan kallion pintaa
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paikka, joka täyttää ihmisten kotiseutukai-
puun. Kuinka tänä juurettomuuden aika-
na ihmiset, jotka eivät ole Savonlinnasta 
edes kotoisin, kaipaavat sinne?

Ongelmakohtia

- Savonlinnassa tapahtuu kulttuurin 
saralla paljon, mutta tieto siitä ei ta-
voita ihmisiä riittävän hyvin, toimin-
not ovat hajallaan

- Savonlinnan kaupunki ei virallisena 
tahona näy edukseen sosiaalisessa me-
diassa, esim. Youtube-videoita 0 kpl

- Savonlinnassa tehdään merkittävää 
taidetta mutta se ei paikallisesti näy

- Savonlinnassa on paljon tyhjiä tiloja mut-
ta se nähdään lähinnä huonona asiana

- kaupunki kaipaa yhteisöllisyyttä
- kaupungista puuttuu matalan kyn-

nyksen kulttuuria ja puitteita sille.

Pablo Riquelme kuvailee, että muotoili-
joina me olemme etulinjassa ottamassa 
kantaa asioihin. Meitä on koulutettu ym-
märtämään ihmisiä. Koulutus perustuu 
osittain tulevaisuuden mahdollisuuksien 
kartoittamiseen. Nyt jos koskaan tulee 
olla aktiivinen, ottaa riski, ottaa kantaa.1

Toisaalta täytyy olla armollinen itselle. 
Riquelme haluaa muistuttaa, että yhden 
ihmisen voimavarat ovat rajalliset ja suu-
rempia linjoja on vaikea muuttaa kovin 
lyhyellä aikataululla. Lisäksi paikalliset 
tukijoukot ovat ehdottoman tärkeitä. Jos 
yksikin ihminen alkaa ymmärtää, mis-
tä muotoilijoina puhumme, on se hyvä 
alku. Pienetkin muutokset ovat iso asia. Ja 
sen merkitys, kun joku paikallinen näkee 
oman inspiraation ja innostuu siitä. Innos-
tuu myös siitä, että asioita voi muuttaa. 

Taide ja kulttuuri 
vetovoimatekijöinä

Kulttuuri vaikuttaa paljon paikkakun-
nan viihtyisyyteen, elinvoimaisuuteen ja 
omaleimaisuuteen. Etenkin Savonlinnan 
kohdalla se on selkeä vetovoimatekijä ja 
siitä tulisi pitää kiinni. Etenkin kun ottaa 
huomioon sen, millainen suhde esimer-
kiksi kaupungista lähteneillä ja sittemmin 
kulttuurialan ammattilaisiksi kouluttau-
tuneilla entisillä taidelukiolaisilla on kau-
punkiin. Kulttuurilla on ollut suuri mer-
kitys myös tähänastisen kaupunkibrändin 
kehittymisessä.

Tammikuussa 2017 aluelehti Savonmaa 
haastatteli useita vuosia Savonlinnassa 
vaikuttanutta, Helsingin kaupunginsihtee-
rinäkin toiminutta Hannu Hyttistä kau-
punkien kehittämiseen liittyen.

1  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)



47

Kysyttäessä, mitä voisimme Savonlinnassa 
tehdä, jotta saisimme myös vetovoimaa, 
Hyttinen vastaa, että luovien alojen kehit-
tämiseen tulisi panostaa. Hän siis uskoo, 
että Savonlinnalla on kehittymisen mah-
dollisuuksia ja potentiaalia tulevaisuuteen 
etenkin luovien alojen kehittämisessä. 
Hannu Hyttinen nostaa esimerkiksi jälleen 
taidelukion.2

Entäpä kuka muuttaisi savonlinnaan? 
Valtakunnallisesti ja globaalistikin on ha-
vaittavissa ilmiö, jossa taiteilijat muuttavat 
kaupunkeihin tai kaupunginosiin, joissa 
elinkustannukset ovat laskeneet. Taiteen 
tekeminen ei ole sidottua tiettyyn paikka-
kuntaan tai työnantajaan. Pienellä paikka-
kunnalla luomistyöhön keskittyminen on 
myös helpompaa.

Etelä-Suomen hintataso ajaa tosissaan tai-

2  Savonmaa: Suomi 100 -juhlavuoden päätuottaja palasi kaupunkisuunnitteluun (Luostarinen 2017)

Kuva 22. Kuvataiteilija Emma Ainala asuu ja työskentelee Savonlinnassa
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teilijoita pois, ja Itä-Savo-sanomalehteen 
syksyllä 2017 haastateltu Löppösen tai-
teilijapariskunta näkee, että Savonlinnan 
kaupungin kohdalla käsillä saattaa olla jopa 
uuden aikakauden alku.3

Tuomalla Savonlinnassa esiin kaupungin 
olemassa olevaa, monipuolista kulttuuri-
tarjontaa kesäkauden ulkopuolellakin, ja 
tukemalla sitä, mielikuvat kaupungista kult-
tuurin ja taiteen saralla voimistuvat. Pidem-
mällä tähtäimellä sillä on vaikutusta myös 
kaupungin vetovoimaan nuorten, luovan 
alan ammattilaisten keskuudessa.

Riitta Moisanderin mukaan taide ei ole 
ollut enää pitkään aikaan keskiössä Savon-
linnan kaupungissa, eikä siellä tällä hetkellä 
arvosteta kulttuuria riittävästi4. Mutta kuin-
ka muuttaa tilannetta? Onko kyse siitä et-
teivät ihmiset arvosta, vai siitä ettei se näy?

Syntyneet konseptiaihiot

Syntyi pieniä alkuja ongelman ratkaisemi-
seksi, vastaukseksi haasteeseen ja oman 
osaamisen pohjalta. Ideoita syntyi paljon, 
ja niitä tuli jatkuvasti myös lisää. Työstin 
niiden pohjalta vaihtoehtoisia konsepteja 
toteuttaa työn produktiivinen osuus.

Visualizing the city
- tiedon visualisointi
- kaiken paikkakunnan tarjoaman hy-

vän näkyväksi tekeminen määrällisesti
- kotiseutuidentiteetin vahvistaminen
- kuinka paljon rantaviivaa, kuinka pal-

jon metsiä, kuinka paljon kulttuuria, 
kuinka paljon Taidelukiosta kipinän 
saaneita taiteilijoita, kuinka paljon 
raitista ilmaa, kuinka monta kilomet-
riä luistelureittejä, kuinka monta va-
raukkia ja -mummia

Taide ja kulttuuri esiin
- näyttävä ja näkyvä tempaus
- toteutus yhdessä paikallisten kanssa
- saatava mukaan pääkaupunkiseudul-

ta ja muualta Suomesta kulttuurialan 
ammattilaisia

- taiteilijoita inspiroiden ja aktivoiden
- intensiivinen tapahtuma, josta kaikki 

saa jotain, niin kävijät kuin järjestäjät
- jotain ainutlaatuista
- jotain niin houkuttavaa, ettei sitä voi 

jättää väliin ja väki haluaa tulla kau-
empaakin

- jotain, mistä myös paikalliset ilahtuu 
ja hyötyy

- Taidelukion 50v. juhlavuoteen kyt-
keytyen

- jotain mikä houkuttaisi taikkarilaisia 
palaamaan Savonlinnaan ja kehittä-
mään kaupungin kulttuurielämää

3  Itä-Savo: Taiteilijat muuttavat suurkaupungeista korkeiden elinkustannusten vuoksi (Papinniemi 2017)
4  Yle Teema (Kantapöytä Savonlinnassa)
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Love, Savonlinna
- yhteisöllinen rakkaudentunnustus
 Savonlinnalle
- optimismin levittämisestä, positiivi-

set kommentit esiin, rakkaus Savon-
linnaa kohtaan tapetille, negistelyn 
sijaan

- työn esittely kaupunginvaltuustolle, 
optimismia ja toivoa päättäjille

- työ imagomarkkinoinnin tueksi ja 
avuksi, jakoon kaupungin markki-
nointikanaviin

Hiljaisuuden somemarkkinointikampanja
- teemana Savonlinnan ainutlaatuisen 

järviluonnon kauneus ja rauha
- hiljaisuudestakin voi nauttia
- tuoreita, raikkaita videoita tai valokuvia
- sosiaalisen median voima
- todellinen tarve some-näkyvyydelle

Lopputuloksena video
- videon vaikuttavuus ja mahdollisuu-

det nykypäivänä
- laajan yleisön tavoittamisen mahdol-

lisuus, medianäkyvyys
- tarkkaan dokumentoiva luonne
- liikkuvan kuvan visuaalisuus ja näyttävyys
- kuvan ja äänen yhteisvaikutus
- mahdollisuus käyttää ääntä, tuoda 

esiin paikallista musiikkia
- asioiden ja ajatusten yhteen liittämi-

nen, kerroksellisuus, syvällisyys

Lopputuloksena näyttely
- paikka jossa pysähtyä Savonlinnan 

ääreen, antaa ajatus muuttotappioi-
selle kaupungille

- mahdollisuus tuoda käytännön tasol-
la ja fyysisesti asioita esille

- voisi viedä konkreettisesti myös 
muualle, esimerkiksi Helsinkiin

Paikallistuote, t-paitasarja
- jotain käsin kosketeltavaa
- selkeä kysyntä Savonlinnasta kertov-

valle paidalle
- yhteenkuuluvuuden tunteen vahvis-

taminen, yhteisöllisyys
- aatteellisuus, ylpeys omasta kotipai-

kasta ja sen kertominen muille
- mitä itse voi Savonlinnalle antaa, oma 

opintotausta tekstiilisuunnittelussa ja 
graafisessa viestinnässä

TAIDETAPAHTUMA 
LEIKKIKENTTÄNÄ

Kesän alussa sain yllättäen viestin, että 
muutama paikallinen taiteilija on tapaa-
massa uutta taidetapahtumaa koskien ja 
minua pyydettiin mukaan. Minulle tarjou-
tui hyvin konkreettinen mahdollisuus olla 
mukana luomassa jotain uutta Savonlin-
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naan. Tapahtuma loi viitekehyksen, jossa 
saatoin myös toteuttaa visioitani. Työn-
kuva tapahtuman äärellä oli lopulta hyvin 
laaja. Työhön innosti useat paikalliset esi-
merkit ja ihmisten lämpimät reaktiot.

Alusta omien näkemysten 
toteuttamiselle

Taidetapahtuma toimi käytännössä 
erinomaisena alustana työlle jota olin pyr-
kinyt toteuttamaan ja yhdisti kaksi synty-
nyttä konseptia. Se toisi taiteen ja kulttuu-
rin kaupungissa näkyväksi, minkä lisäksi 
se olisi ehdottomasti myös rakkaudentun-
nustus Savonlinnalle meiltä tapahtuman 
järjestäjiltä. Sen myötä en myöskään jou-
tunut aloittamaan hanketta yksin, vaan 
minulla oli ryhmä aiheeseen jo valmiiksi 
motivoituneita ihmisiä. Ihmisiä, joilla oli 
osittain hyvinkin sama agenda kanssani.

Yhteistyössä taiteilijoiden
kanssa

Jo tapahtuman ideointivaiheessa työryh-
määmme kuului laulaja-lauluntekijä Joo-
se Keskitalo, ääni- ja videotaiteilija Lauri 
Ainala sekä taidemaalari Ville Löppönen. 
Lisäksi mukaan pyydettiin aluksi Taiteen 
edistämiskeskuksen Etelä-Savon läänin-
taiteilija Harri Heinonen. Näkökulmia 
tapahtuman toteuttamiseksi oli monia, 
mutta ennen kaikkea halusimme luoda 
tilaa taiteelle Savonlinnassa ja nostaa kau-
pungin imagoa sen suhteen.

Oma rooli, kaksi vaihtoehtoista 
suuntaa työlle

Tapahtumaidean pohjalta mietin, mitä 
voisin tapahtumalle antaa ja millaisen roo-
lin kautta lähtisin työtä toteuttamaan osa-

na opinnäytetyötäni. Käytännössä esiin 
nousi kaksi vaihtoehtoa, jotka seuraavaksi 
kerron. Avaan tässä myös sitä, kuinka ne 
kaupunkimuotoilun viitekehyksessä eroa-
vat toisistaan.

1. Toimin uuden tapahtuman brändi-
vastaavana
- määrittelemme työryhmän kanssa, 

mitä kaikkea tapahtumalla tavoitel-
laan, missä on sen ydin ja mitä sillä 
halutaan viestiä

- suunnittelen tapahtumalle visuaalisen 
ilmeen

- kehittelen tapahtuman henkeen sopi-
via keinoja markkinoida sitä luovasti, 
hyödyntäen tapahtuman sisältöä ja 
visuaalista ilmettä

- lopuksi arvioin tapahtuman ja sen 
järjestämisen vaikutuksia Savonlin-
nalle, kuinka tapahtuma itsessään on 
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Kuva 23. Työryhmä oli vahvasti taiteilijavetoinen. Oikealta luettuna Joose Keskitalo, Ville Löppönen, 
Lauri Ainala ja Veera Kolehmainen

mahdollisesti edistänyt kaupungin 
tunnettuutta, positiivisia mielikuvia ja 
houkuttavuutta kulttuurikaupunkina 
sekä kuinka tällaista voisi edistää jat-
kossakin.

à	Näkökulma social designissa ja muu-
toksessa mitä muotoilija voi saada 
aikaan, kaupungin identiteetissä, ta-
pahtumabrändin rakennuksessa

à	Toiminta ruohonjuuritasolla.

2. Tutkin, mitkä ovat pienen tapahtuma-
järjestäjän tarpeet ja toiveet Savonlinnan 
kaupunkia kohtaan
- kuinka kaupunki niihin vastaa ja 

kuinka tätä voisi kehittää?
- kuinka Savonlinnan kaupunki voisi 

hyötyä paremmin ylipäätään pienistä 
tai uusista kulttuuritapahtumista, jot-
ka vievät positiivista kuvaa Savonlin-
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nasta eteenpäin?
- millaisen käytännön toimintamallin 

Savonlinnan kaupunki voisi luoda 
suhteessa tapahtumajärjestäjiin?

- kaupungin intressi käynyt ilmi, yhte-
yshenkilönä Savonlinnan hankekehi-
tys Oy:n kehitysjohtaja Pellervo Kok-
konen.

à	Näkökulma palvelumuotoilussa ja 
strategisen tason työssä.

à	Mukana julkinen sektori.

Valitsimme suunnan työlleni käytän-
nönläheisesti. Ensimmäinen vaihtoehto 
inspiroi minua itseäni enemmän, minkä 
lisäksi se myös hyödytti työryhmää ja 
nopealla aikataululla järjestettävää uutta 
tapahtumaamme eniten. Lähdin työssäni 
rakentamaan visuaalisen ilmeen myötä 
tapahtuman brändiä ja hakemaan ruo-

honjuuritasolta lähtevää muutosta taide-
tapahtuman keinoin.

Innoittajat

Muuttotappiosta ja tietynlaisesta epätoi-
vosta huolimatta, Savonlinnassa on viime 
vuosina herännyt useampia nuoremman 
polven projekteja, jotka ovat tahoillaan 
herätelleet elämää kaupunkiin ja luoneet 
sieltä oikeinkin positiivisia mielikuvia. Eri-
tyisesti seuraavat esimerkit ovat innoitta-
neet minua ja vakuuttavat esimerkillisellä 
toiminnallaan, etten ole ainoa Y-sukupol-
ven edustaja, joka on taistelemassa Savon-
linnan puolesta elävämmän kaupunki kult-
tuurin keinoin.

Savo Block Party järjestettiin ensimmäistä 
kertaa toukokuussa 2017. Suurielkeisesti 
aloittanut, kotikaupungille rakkautta tun-

nustava festivaali inspiroituu katukulttuu-
rista. Tapahtuma oli ensimmäisenä järjes-
tämisvuotenaan yksipäiväinen ja keskittyi 
paljolti rap-musiikkiin. Savo Block Party 
on ennen kaikkea esimerkki rohkeudesta 
ja uskosta omaan kotiseutuun. Se toteutui 
Jesse Pyykön visiosta ja onnistui tavoit-
teissaan hyvin. Savonlinnassa ei ole viime 
vuosina järjestetty ainuttakaan yhtä kun-
nianhimoista nuorille suunnattua tapah-
tumaa. Savo Block Party nousi nuorten 
suosikiksi, minkä lisäksi se osallisti lukuisia 
savonlinnalaisia tahoja toimimaan yhdes-
sä yhteisen tavoitteen eteen. Savo Block 
Party toi häpeilemättä markkinoinnissaan 
esiin myös alueen ominaispiirteitä, kuten 
markkinoinnissa käytetyt Etelä-Savon tun-
nusvärit ja selkeästi tunnistettavat valoku-
vat Savonlinnasta, sekä levitti yhteishenkeä 
nostattavaa sanomaa esimerkiksi somessa 
jaettavien kannatuskuvien muodossa.1

1  Haastattelu (Pyykkö 2017)
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Savonlinnan kansainvälinen luontoeloku-
vafestivaali SINFF (Savonlinna Interna-
tional Nature Film Festival) on myöskin 
vakiinnuttanut Savonlinnaan uudenlaista 
tapahtumakulttuuria. Laajasti keskus-
ta-alueelle levittäytyvä SINFF kerää vuosi 
vuodelta suuremman yleisön luonnon ja 
elokuvan ystäviä Saimaan rannalle. Ta-
pahtumaa on järjestetty nykyisessä muo-
dossaan xx vuoden ajan joka elokuu, ja 
festivaalivieraiden lisäksi se houkuttaa Sa-
vonlinnaan suuren määrän talkoolaisia eri 
puolilta Suomea. Tapahtuma saa kiitosta 
myös tunnistettavasta, tyylikkäästä visuaa-
lisesta ilmeestään, joka julisteiden myötä 
on läsnä Savonlinnan lisäksi esimerkiksi 
Helsingin katukuvassa.

Pienimuotoisempaa, omaehtoista toimin-
taa edustaa Lettukahvila Kalliolinna, joka 
on nuorten, pääasiassa yliopisto-opiske-

lijoista muodostuneen joukon perusta-
ma ja ylläpitämä viehättävä kesäkahvila 
Savonlinnan Sulosaaressa. Kuusi vuotta 
jatkunut kahvilatoiminta on kiteytynyt toi-
mivaksi lettukonseptiksi sekä laajentunut 
myös pienimuotoiseen näyttely- ja kirppu-
toritoimintaan sekä live-musiikki-iltoihin. 
Tarmolla työhön tarttuneet naiset kehitti-
vät itselleen kesätyön, josta kehkeytyi niin 
matkailijoiden kuin paikallistenkin silmis-
sä erityinen, pidetty kausikohde.

Savonlinnaa, sen historiaa ja tarinoita kau-
pungista myös ulospäin vie Mustan Vir-
ran Panimo. Petteri ja Santeri Vänttisen 
Savonlinnaan vuonna 2016 perustaman 
pienpanimon suosio on noussut vauhdil-
la, liikevaihdon kasvaessa perustamisvuo-
desta kuusinkertaiseksi vuoteen 20172. 
Yrityksellä on vahva brändi, joka pohjau-
tuu Olavinlinnan vanhoihin tarinoihin, 

2  Itä-Savo: Mustan Virran Panimon Vaalea nelosolut kaik-
kiin Prismoihin (Tynkkynen 2017)

Kuvat 24-25. Savo Block Party hyödynsi paikallisia vahvuuksia ja toi julki myös paikallista 
kuvastoa
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myytteihin sekä keskiaikaisiin puupiirrok-
siin ja tematiikkaan. Oman myymälän ja 
tuotteiden lisäksi Mustan Virran Panimon 
brändiä vahvistavat mm. sen visuaaliseen 
ilmeeseen pohjautuvat paidat ja kesäisin 
Olavinlinnan läheisyydessä toimiva pa-
nimobaari, jossa myös elävä musiikki saa 
osaroolin.1

Työ käytännössä

Käytännössä työnkuvani laajentui ja 
päädyin yhdessä Ville Löppösen kanssa 
ottamaan vastuun koko tapahtuman or-
ganisoinnista. Hoidin paljon käytännön 
asioita, kuten esimerkiksi näyttelyvalvon-
taa, esittelyjä vierailuryhmille,  siivousta, 
somistusta, tapahtumajuontoja ja tapah-
tumatiedotuksen. Toimenkuva tapahtu-
matuottajana oli minulle uusi, opin siitä 
paljon, mutta ennen kaikkea keskityin toi-
mimaan brändivastaavana. Tarkastelin 
jatkuvasti kokonaiskuvaa ja pidin aika tar-
koin yllä tapahtuman identiteettiä, harki-
ten mitä sillä ulospäin viestitään.

Brändin hallinnasta

Usein saatetaan helposti ajatella, että 
brändäys on jotain keinotekoisesti myyn-

tiä edistämään tuotettua turhaketta. Tutki-
jatohtori Minna Törmälä avaa sitä, kuinka 
brändi on muutakin kuin pelkkä logo tai 
massiivinen markkinointikampanja. Hä-
nen mukaansa merkityksellisen ja kiin-
nostavan brändin luomiseksi tarvitaan 
nimenomaan syvällistä ymmärrystä siitä, 
mikä luo arvoa kohderyhmän silmissä. 
Hyvä brändi myös kiteyttää arvolupauk-
sen, Törmälän käyttäessä esimerkkinä yri-
tystä: miksi yritys on olemassa ja mikä on 
sen toiminnan tarkoitus? Parhaimmillaan 
brändissä tulee ilmi persoona ja sielu, se 
auttaa ihmistä ymmärtämään viestin ja te-
kee asioista helpommin lähestyttäviä.2

Brändin hallinta on näistä asioista välittä-
mistä. Se on kokonaisuuden hallintaa ja 
huolehtimista siitä, että asiat ovat  myös 
pidemmällä tähtäimellä linjassa.

1  Panimo (Mustan Virran Panimon nettisivut)
2  Brändi ei ole logo – se on hyvä tarina (Törmälä 2016)

Kuva 26. Mustan Virran Panimon paikalli-
suutta henkivä logo

Kuva 27.  Sen lisäksi mitä viestitään, on tär-
keää myös, kuinka viestitään
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1  Simo Häyrynen (2006, 63) soveltaa Armas Niemisen (1985/1955) määritelmää kulttuuripolitiikasta todeten, että ne pyrkimykset ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan kulttuu-
riset olot tarkoituksenmukaisesti, on kulttuuripolitiikkaa. Tämä etenkin silloin, kun selittävänä tekijänä pidetään toiminnan päämäärää.
2  Artikkeli tapahtumapaikasta (Wikipedia, Nälkälinnanmäki)

Taidetapahtuman kohdalla brändinhal-
linta tuli kyseeseen, kun teimme ratkai-
suja sen suhteen kuinka viestitään, mitä 
näytetään, miten tapahtumaa tai sen si-
sältöjä kuvaillaan, mitä kuvataan, miten 
kerrotaan. Tässä tulee esiin viestintä sekä 
ulkopuolelle, mutta myös sisäisesti esiin-
tyjille ja yhteistyökumppaneille. Tapah-
tumaluonteesta kertoo se, kuinka ihmi-
set otetaan paikan päällä vastaan, miten 
vaikkapa esiintyjät otetaan huomioon, tai 
miltä tilassa näyttää. Kävijäkokemukseen 
vaikuttaa yleistunnelman lisäksi myös va-
laistus, sisäänkäynti ja eri tilojen luonne 
tapahtumapaikalla.

SAVONLINNAN UUSI 
TAIDEMUSEO

Savonlinnan Uusi Taidemuseo avattiin 
syyskuussa 2017. Sen pyrkimyksenä on 

luoda tilaa taiteelle Savonlinnan kaupungis-
sa ja herättää valtakunnallisella tasolla kes-
kustelua nykytaiteen piirissä. Tapahtumissa 
kohtaavat usein eri taiteen alat ja tekijät, ja 
ne puhuvat myös alakulttuurien puolesta. 
Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo on vahvas-
ti taiteilijavetoinen, väljästi järjestäytynyt 
taho, joka toteuttaa valtavirrasta poikkeavia 
taidetapahtumia. 

Ensimmäinen, poikkitaiteellinen tapah-
tuma- ja näyttelykokonaisuus järjestettiin 
8.–16.9.2017 Nälkälinnanmäellä, Savon-
linnan entisellä kaupunginkirjastolla. Esil-
lä olivat runous, sirkus, maalaustaide, mu-
siikki, kuvanveisto, valokuvataide, teatteri, 
videotaide, installaatio ja yhteisötaide. Ta-
pahtumassa vieraili kaiken kaikkiaan noin 
900 henkilöä.

Kulttuuripoliittinen kannanotto

Ensimmäisestä tapahtumasta muotoutui 
ennen kaikkea kulttuuripoliittinen kan-
nanotto. Se ylitti heittämällä paikallisen 
uutiskynnyksen. Siitä tuli puhuttu kult-
tuuriuutinen Savonlinnassa ja jopa sen ul-
kopuolella. Uutiskynnyksen ylittymiseen 
vaikuttivat lopulta paljon tapahtumalle 
valitut nimi sekä paikka.

Tapahtumaa suunnitellessamme koimme, 
etteivät Savonlinnan kulttuuriset olot, eikä 
etenkään sen taidetarjonta vastaa tarkoi-
tustaan ja halusimme ottaa siihen kantaa. 
Syntyi Savonlinnan Uusi Taidemuseo. Ta-
pahtuma, jonka nimi omassa ajassaan on 
jo itsessään suora kannanotto.1

Halusimme tapahtumapaikan olevan 
erityinen. Tapahtumatilana toiminut kir-

Kuva 28. Tapahtumaan tai sen osiin viitaten paikallislehdet kirjoittivat kaikkiaan kymmenen uutisjuttua, minkä lisäksi Yle Mikkeli teki aiheesta radiohaastattelun
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jastorakennus Nälkälinnanmäellä on Sa-
vonlinnan uuden, vuonna 2013 valmistu-
neen pääkirjaston myötä ollut pääasiassa 
tyhjillään. Sen kohtalosta on käyty paljon 
keskustelua. Nälkälinnanmäkeä käsiteltiin 
kevään 2017 aikana noin kahdessakym-
menessä paikallislehti Itä-Savon artikke-
lissa. Vuonna 1964 valmistunut rakennus 
on tyylipuhdas esimerkki aikakauden ark-
kitehtuurista ja siitä on puhuttu jopa Suo-
men kauneimpana kirjastorakennuksena2. 
Paikan sijainti on merkittävä. Se on lähellä 
vanhaa Savonlinnaa, Olavinlinnaa ja hy-
vien kulkuyhteyksien varrella.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo myös osoit-
ti, että tila soveltuu hämmästyttävän hyvin 
poikkitaiteellisen tapahtuman toteuttami-
seen. Rakennuksen keskellä on suuri, yh-
tenäinen sali. Isoista ikkunoista ja kattoik-
kunoista tulvii sisään luonnonvalo. Salin 

Kuva 29. Nälkälinnanmäen vanha kirjasto, 
jonka seinillä oli nähtävissä jopa kirjahyllyjen 
jäljet vuosien takaa
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keskellä on hieman muuta lattiaa matalam-
pi alue, joka soveltuu mielenkiintoisella, 
hiukan erilaisella lähestymistavalla esittä-
vän taiteen näyttämöksi. Salin läheisyydes-
sä on myös pienempiä sivuhuoneita, jotka 
mahdollistivat tapahtuman aikaiset esiinty-
jien takatilat sekä näyttelynrakennukseen ja 
tapahtuman järjestelyihin vaaditun materi-
aalin säilyttämisen. Neutraali sisäänkäynti 
tilaan ja monille kävijöille entuudestaan 
tuttu julkinen rakennus mahdollistivat pai-
kalle matalan kynnyksen saapumisen.

Otimme tietoisen riskin, kun päätimme 
järjestää tapahtuman vilkkaan kesäkau-
den ulkopuolella. Kauden ulkopuolella 
ihmiset kuitenkin kipeimmin kaipaavat 
Savonlinnaan elämää. ”Savonlinnassa on 
krooninen nykytaiteen pula. Kaikki, mikä 
siihen tuo helpotusta, on tervetullutta.” 
kuului erään kävijän kommentti.

Brändinrakennus

Lähdin luomaan tapahtumakuvaa opin-
näytetyöni aikana tehdyn taustatyön, 
työryhmämme näkemysten sekä tapah-
tumaan mukaan pyydettyjen taiteilijoiden 
tuotannon pohjalta. Suunnittelutyötä var-
ten määrittelimme, mitä tapahtumalla ha-
lutaan sanoa ja mikä on oleellinen sisältö, 
mitä tuodaan esiin.

Keskustelin työryhmän kanssa aiheesta, 
mitä kaikkea tapahtumalla tavoitellaan ja 
ajan myötä vahvistui kuva siitä, mihin sillä 
pyritään. Tapahtumalle kiteytyivät seuraa-
vanlaiset teemat ja arvot:
- Savonlinna, paikallisuus
- poikkitaiteellinen tapahtumasisältö, 

useat eri genret ja taiteentekijät
- luodaan uutta Savonlinnaan
- tehdään tapahtuma paikallisille, mutta 

halutaan tavoitella myös ihmisiä Sln ul-
kopuolelta, myös pääkaupunkiseudulta

- luodaan tilaa itselle
- keskustelu, kohtaaminen
- kumpuaa ruohonjuuritasolta
- taiteilijavetoista, omaehtoista
- esillä oman alansa huippuja, nuoren 

polven taiteilijoita
- Savonlinnassa on paljon nähty kuol-

lutta taidetta ja nähty taidetahojen 
kuolevan, nyt tehdään elävää taidetta

- ”alueen taiteilijoiden lahja Savonlin-
nalaisille” (vapaa pääsy tapahtumaan).

Samalla myös itselleni vähitellen kirkastui, 
mitä haluan Savonlinnasta kertoa. Miten 
koen, että Savonlinnan ja uuden taide-
tapahtuman tulisi näkyä kaupungissa. 
Lisäksi pidin jatkuvasti mielessä, kuinka 
ulkopaikkakuntalaiset kokevat kaupungin 
tapahtuman kautta.
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Myös kieli jolla tapahtumasta viestitään, 
on olennainen. Lähdimme toteuttamaan 
tapahtumaa kannanottona vallitsevaan 
tilanteeseen kulttuurin ja taiteen saralla 
Savonlinnassa. Pyrimme olemaan jopa 
radikaaleja. Halusimme olla sisällöltään 
vakavasti otettavia, vaikka pidimmekin 
ruohonjuuritasolta lähtenyttä aatetta toi-
saalta myös tietyssä määrin kotikutoisena. 
Taiteilijavetoisuus vaikutti paljon siihen, 
ettemme halunneet toimia tavanomaisesti 
ja liian perinteisesti. Tätä pyrimme välit-
tämään myös ulkopuolelle. Ja koska loim-
me uuden tapahtuman, toivoin sen myös 
näkyvän. Että selvästi tulisi esiin se, että 
nyt tapahtuu jotain mitä ei aiemmin ole 
tapahtunut.

Koostin myös taiteilijoiden näkemyksiä 
yhteen. Tein ison työn perehtyessäni jo-
kaiseen esiintyjään, heidän töihinsä ja jopa 

arvomaailmaan. Halusin tapahtuman ima-
gon tukevan tekijöiden asenteita ja kerto-
van oikeita asioita. Koostin kaikista tapah-
tuman taiteilijoista esittelytekstit. Pidin 
tärkeänä sitä, että tunsin kunkin tekijän ja 
hänen ajatuksiaan.

Teemallisesti korostui taiteilijoiden yhteys 
Savonlinnaan. Useiden töissä on läsnä 
myös mystisyys, se ettei paljasteta kaikkea. 
Lisäksi keskiössä oli taiteiden kohtaami-
nen, erilaisten ajatusten ja näkemysten 
kohtaaminen ja vuorovaikutus. 

Referenssejä

Tarkastelin lukuisia esimerkkejä saman-
kaltaisista tapahtumista ja tahoista, niiden 
visuaalisista ilmeistä, sisällöistä ja käytän-
nön toteutuksista.

Ilmiö-nimellä aloittanut ja välillä H2Ö:-
nä tunnettu festivaali Turussa keskittyy 
poikkitaiteelliseen tapahtumasisältöön. 
Ilmiö-festivaali houkuttaa paljon nuoria 
kulttuurialan ihmisiä Turkuun vuosittain.1

Tyylipuhtaalla visuaalisella ilmeellään 
loistaa ennakkoluuloton ja myös poikki-
taiteellisuudestaan tunnettu Meidän Festi-
vaali. Muun muassa yllättävillä esiintymis-
paikoilla ja niiden tunnelmallisuudellaan 
erityislaatuisuutta korostava tapahtuma 

Kuva 30. Ilmiö-festivaali-ilme

1  Turun Sanomat (Ilmiö-festivaali palaa Turun Uittamolle 2017)
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järjestetään historiastaankin tunnetulla 
Tuusulanjärvellä.

Ruohonjuuritasolta kummunnut, poikki-
taiteellista sisältöä tarjoava Pispalan nyky-
taiteen keskus toimii esikuvana asenteesta 
ja instituutioituneen nimen ennakkoluu-
lottomasta haltuunotosta.

Erittäin hyvänä omaehtoisen tekemisen 
esimerkkinä toimii Kouvolassa järjes-
tettävä kansainvälinen, poikkitaiteelli-
nen kulttuurifestivaali Jättömaa. Vuosina 
2010-2016 Kouvolassa järjestetyllä tapah-
tumalla2 on myös mukavan kotikutoinen 
visuaalinen ilme, joka kertoo selkeästi 
omaehtoisesta asenteesta ja on kaikkea 
muuta kuin muodollisen kankea.

Helsingissä järjestettävä Flow-festivaali 
on tunnettu mm. näyttävästä ja harkitusta 
visuaalisuudestaan. Vaikuttavia somistuk-
sia on tehty paljon ulkotiloihin ja tunnel-
maa on luotu muun muassa valojen avulla.

Visuaalinen ilme

Tapahtuman visuaalinen ilme tekee näky-
väksi sen brändiä. Sitä voisi myös verrata 
visuaaliseen yrityskuvaan. Niemisen mu-
kaan3 tärkeää on, että kaikessa mitä yritys 
tekee tai on, tulee myös näkyä mitä yritys 

2  Kouvolan Sanomat (Onali 2016)
3  Visuaalinen markkinointi (Nieminen 2004, 41)

Kuva 31. Aamu Song ja Johan Olin ovat suun-
nitelleet useita Meidän Festivaalin tapahtumail-
meitä, eri vuosina on ollut myös eri teemoja

Kuva 33. Savonlinnan Uusi Taidemuseo – kooste tapahtuman visuaalisen ilmeen eri osista

Kuva 32. Jättömaan visuaalisessa ilmeessä 
näkyy käden jälki
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SAVONLINNAN UUSI TAIDEMUSEO AVATAAN 
8.–9. SYYSKUUTA 2017 
 

Savonlinnan Uusi Taidemuseo on yhdeksänpäiväinen poikkitaiteellinen 
tapahtuma- ja näyttelykokonaisuus, joka järjestetään Savonlinnan 
entisellä kaupunginkirjastolla Nälkälinnanmäellä. 
 
Ensimmäistä kertaa järjestettävällä, kokeellisella tapahtumalla halutaan luoda tilaa taiteelle 
Savonlinnan kaupungissa. Lähtökohtana on kolmen savonlinnalaisen taiteilijan Lauri Ainalan, 
Joose Keskitalon ja Ville Löppösen yhteinen kiinnostus nostaa kaupungin ja koko maakunnan 
kulttuurista toimenkuvaa ja näkyvyyttä. Saman asian eteen töitä tahtoo tehdä myös Helsingistä 
palannut nuori muotoilija Veera Kolehmainen. 
 

Savonlinnan Uusi Taidemuseo muodostuu avajaisjuhlanakin toimivasta kaksipäiväisestä esittävän 
taiteen tapahtumaosuudesta sekä sitä seuraavasta viikon mittaisesta näyttelyjaksosta. 
Perjantaina ja lauantaina Nälkälinnanmäellä nähdään mm. määritelmien vankilasta vapauttava 
Suomen Vanhin Runosirkus sekä kiertävä Laboratorioteatteri Fennica. Yhdessä Joose Keskitalon 
kanssa ensimmäistä kertaa hänen kotikaupungissaan kuullaan The Mystic Revelation of Teppo 
Repo -yhtyettä, joka esittää konsertillisen myös omaa ainutlaatuista musiikkiaan. Ensiesityksessä 
nähdään lisäksi mm. Savonlinnalle rakkauttaan tunnustavan Lauri Ainalan videoteoksia. 
 

Näyttelyyn ottavat osaa keväällä Mikkelin Taidemuseon yksityisnäyttelyllään menestynyt 
kuvataiteilija Emma Ainala, San Franciscossa huomiota saanut valokuvataiteilija Anni Löppönen, 
Savonlinnan Taidemuseon tilaa teoksellaan taannoin kommentoinut valokuvataiteilija Jyri 
Pitkänen, Marimekollekin kuosejakin suunnitteleva enonkoskelaislähtöinen kuvanveistäjä Paavo 
Halonen sekä myös uusia teoksiaan tapahtumaan tuova taidemaalari Ville Löppönen. 
 

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja se pyrkiikin avaamaan ennen kaikkea Savonlinnan ja Etelä-
Savon alueen yleisölle tämän hetken nykytaiteen ja kulttuurin viimeisimpiä muotoja ja paikallisia 
virtauksia, jotka ovat saaneet huomiota niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Samalla 
halutaan haastaa erilaisia tekemisen alueita keskinäiseen dialogiin. Savonlinnan Uusi Taidemuseo 
kulkee sisältö edellä pyrkien syventämään kulttuurista ymmärrystä ilman itsetarkoituksellista 
spektaakkelimaisuutta. Mukana olevat taiteilijat kytkeytyvät aluksi vahvasti Savonlinnaan, mutta 
pidempiaikaisena tavoitteena on herättää sieltä käsin koko maan kulttuurikenttään avautuvaa 
keskustelua. 

Emma Ainala / Ville Löppönen 
/ Joose Keskitalo / The Mystic 
Revelation of Teppo Repo / 
Suomen Vanhin Runosirkus / 
Lauri Ainala / Anni Löppönen
/ Paavo Halonen / Juha 
Rautio / Jyri Pitkänen / ym.
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TO 16.9. klo 17.00 osana
Savonlinnan Uusi Taidemuseo
-tapahtumaa

Nälkälinnanmäellä os. Tottinkatu 6
Vapaa pääsy!

Runoutta!-kiertue saapuu Savonlinnaan näyttelyviikon torstaina. Yli kaksi-
kymmentä vuotta toiminut aktiivinen runon kirjoittajien ja lukijoiden yhtei-
sö Nihil Interit tuo Nälkälinnanmäelle tukun mielenkiintoisia runoilijoita. 

Ilta koostuu kahdesta setistä ja kestää yhteensä noin kaksi tuntia. Paikalla 
Risto Järvinen, Pauli Karmala, Susinukke Kosola, Mirka Leppänen, Heli 
Slunga, Anni Sumari, Juho Nieminen ja Tommi Parkko.

LA
ST

EN

 TARINATAIDEPAJA

LA 16.9. klo 12 ja 15 osana
Savonlinnan Uusi Taidemuseo
-tapahtumaa

Nälkälinnanmäellä os. Tottinkatu 6
Soveltuu yli 3-vuotiaille lapsille
Vapaa pääsy!

Kuvataiteilija (AMK) Henna-Reetta Keskitalo kutsuu lapset eläytymään 
yhdessä kerrottuun ja keksittyyn tarinaan ja maalaamaan sitä paperille. 
Paja antaa lapsille elävän roolin kaupungin kulttuurielämässä toivottaen 
heidät tervetulleiksi taidetapahtumaan.

Tarinataidepaja alkaa tarinalla, joka johdattaa lapset satumaailmaan. Ker-
toja voi kysyä neuvoa sadun etenemiseen kuulijoilta - mielikuvitusmaailmaa 
luodaan ja lavennetaan yhdessä. Tarina päättyy fantastiseen vedenalaiseen 
maisemaan. Nyt otetaan maalit ja siveltimet esiin! Kertojan ohjauksessa 
yhteiselle isolle paperille loihditaan kummallinen taikalampi, sen erikoiset 
kasvit ja monimuotoinen veden väki. Syntyvä teos on yksi kokonaisuus, ja 
sen tekeminen on yhteisöllistä.

14.00 TAPAHTUMA-
PÄIVÄN AVAUS

14.30 JUHA RAUTION
RUNOJA JA MUSIIKKIA

15.00 TAPAHTUMAN 
TAITEILIJOITA TAVATTAVISSA

16.00 JOAKIM 
BERGHÄLL SOLO
Suomenlinnalaistuneen 
savonlinnalaismuusikon (mm. Ismo 
Alanko, Helsinki-Cotonou Ensemble, 
Tsuumi Sound System) monikerroksinen 
sekä -instrumentaalinen sooloprojekti.

17.00 JUHA RAUTION 
RUNOJA JA MUSIIKKIA

17.30 VÄLITILA
Jotain odottamatonta...

18.00 MAXIM
TELJAKOV: VIIKSET
Teatterinjohtaja Maxim Teljakov valjastaa 
nelivaljakot ja karauttaa Nikolai Gogolin 
omaperäiseen maailmaan. Teljakov 
yhdistää taiteen ja tosielämän, ottaa totta 
sieltä, tarua täältä ja keksii loput itse.
 / Laboratorioteatteri Fennica,
Mika Juusela

20.00 ORPOKOTIJUHLAT 
SAARELLA
Lauri Ainalan hetkessä syntyvän esityksen 
taustalla on Parikkalassa Saaren kirkolla 
vuosittain järjestettävillä Orpokotijuhlilla 
nauhoitettu virrenveisuu.

PE
R

JANTAI 8.9.

LA
U

ANTAI 8.9.
18.00 AVAUSSANAT

18.15 SUOMEN VANHIN 
RUNOSIRKUS
Juha Raution, Miika Nuutisen ja 
Rauli Katajavuoren folkhenkinen 
runosirkus-teos yhdistää lavarunouden, 
jongleerauksen ja singersongwriter-
materiaalin hämmentävällä tavalla.

19.30 THE MYSTIC 
REVELATION OF
TEPPO REPO
Suomalaisen etnofuturismin 
tiennäyttäjä, jonka keikalla 
meditatiivisesta ja intuitiivisestä 
tunnelmasta tulee kokemus. Yhtyeen 
musiikissa kuuluvat suomalais-ugrilaiset 
perinteet, shamanistinen ja arkainen 
soundi, jazz ja kansanmusiikki.

20.30 DOKUMENTTI-
ELOKUVA: TATTARISUON 
SAUNA- JA OLUTSEURA
Lauri Ainala / Jarmo Loikkanen /
Ville Kettunen / kesto noin 30 min

21.00 VÄLITILA
Jotain odottamatonta...

21.30 JOOSE KESKITALO & 
THE MYSTIC REVELATION 
OF TEPPO REPO
Laulaja-lauluntekijä Joose Keskitalo 
on keväällä julkaistun uuden albuminsa 
myötä keikkaillut ympäri Suomea ja 
esiintyy yhtyeineen nyt Savonlinnassa.
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SAVONLINNAN
UUSI TAIDEMUSEO
8. – 16.9.2017
Nälkälinnanmäellä
os. Tottinkatu 6

TAPAHTUMA 8. – 9.9.
NÄYTTELY 8. – 16.9.

Näyttely avoinna
avajaisviikonloppuna
tapahtuman aikana,
sitä seuraavina
päivinä seuraavasti:

su 12 – 18
ark  13 – 19
la 12 – 18
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Savonlinnan kaupungin kult tuuritoimi
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EMMA AINALA
(s. 1989 Helsinki) asuu ja 
työskentelee Savonlinnassa. Hänen 
maalaukset sisältävät viittauksia mm. 
populaarikulttuuriin.

LAURI AINALA
(s. 1982 Porvoo). Underground-
piireissä tunnetun Paavoharju-yhtyeen 
johtohahmo ja moneen ulottuva 
savonlinnalaistaiteilija toteuttaa 
tapahtumaan lavainstallaation ja 
videotaidetta.

PAAVO HALONEN
(s. 1974 Enonkoski) asuu ja työskentelee 
Helsingissä. Hänen teoksissaan 
yhdistyvät niin kierrätetyt materiaalit 
kuin kierrätetyt tarinatkin.

ANNI LÖPPÖNEN
(s. 1981 Kerimäki) asuu ja työskentelee 
Savonlinnassa. Hän on kiinnostunut 
kuvaamaan todellisuuden ohimeneviä ja 
kätkettyjä tiloja.

VILLE LÖPPÖNEN
(s. 1980 Savonlinna) pohtii 
työskentelyssään Pyhän ilmentymistä 
arjessa maalauksen keinoin.

JYRI PITKÄNEN
(s. 1979 Helsinki). Hänen työskentelynsä 
on valokuvalähtöistä, mutta sisältää 
myös video-, ääni- ja esitystaidetta sekä 
yhteisölähtöisiä taiteellisia hankkeita. 
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on ja mitä se aikoo. Visuaalinen ilme antaa 
tapahtumalle kasvot.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo viestii yti-
mekkäästi sanomaa. Tapahtumailme on 
yksinkertaisen tyylikäs. Se antaa esimakua 
tapahtumasisällöstä päästäen myös taitei-
lijoiden äänen kuuluviin. Visuaalinen ilme 
tulee selvimmin esiin tapahtumasta ker-
tovissa painotuotteissa sekä Facebookiin 
tuotetussa digitaalisessa sisällössä.

Visuaalisen ilmeen kokonaisuus hahmot-
tui lopulta painotuote kerrallaan ja eri osat 
julkaistiin heti niiden valmistuttua. Savon-
linnan kesäkausi saneli aikataulun markki-
noinnin suhteen. 

Tapahtumailme muodostuu tarrasta, julis-
teesta,  näyttelykutsusta, tapahtuman kä-
siohjelmasta, viikko-ohjelmasta erikseen 

kertovista ilmoituksista, Facebook-mark-
kinointimateriaalista: kansikuvasta sekä 
erillisiksi kuviksi koostetuista taiteilijoiden 
sitaateista. Lisäksi siihen liittyy tapahtu-
matiedotteet.

Tapahtumasta kertova tarra oli ensim-
mäinen asia, jolla herätimme ihmisten 
mielenkiintoa, levittäen sillä sanaa myös 
Savonlinnan ulkopuolelle. Samaa tekstiä 
jaoimme lisäksi kuvana Facebookissa, em-
mekä sielläkään vastanneet  aihetta kum-
maksuttaneisiin kysymyksiin mitään, vaan 
paljastimme asiaa vähitellen.

Savonlinnan Uusi Taidemuseo -Face-
boook-sivun pidimme tapahtuman 
kynnyksellä aktiivisena. Siellä esiteltiin 
jokainen taiteilija erikseen kuvan ja esit-
telytekstin kera. Kansikuvaksi koostin 
tapahtumasisällöstä kertovista kuvista 

niitä välähdyksenomaisesti esille tuovan 
videon.

Tärkeä osa tapahtumaviestiä oli taitei-
lijoiden sitaatit. Lainaukset käsittelivät 
taiteen tekemistä ja tekijöiden suhdet-
ta Savonlinnaan. Sisältö niihin tuli sekä 
vanhoista haastatteluista, opinnäytetyöni 
haastattelumateriaaleista kuin suoraan 
taiteilijoilta itseltäänkin. Niihin tiivistyi 
näkemyksiä siis usean vuoden ja usean 
eri taiteilijan osalta. Se toi markkinoin-
tiin selkeästi merkityksellisyyttä ja herätti 
ajatuksia. Sitaatit olivat puhtaasti sekä ta-
pahtuman että Savonlinnan mielikuvien 
vahvistamista varten, tarkoituksena tuot-
taa taiteilijoiden näkemyksiä esille tuovaa 
sisältöä.

Tapahtuman visuaalisuutta tuki 
Nälkälinnanmäen puiston somista-

Kuva 34. Facebookissa esille tuodut sitaatit avasivat tapahtumasisällön sijaan ikkunan taiteentekijöiden päähän (Loput sitaatit työn liitteenä: LIITE 2)
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minen, jonka toteutti oman visionsa 
mukaan ja ohjeistukseni kera opinnäy-
tetyöhön haastateltu paikallinen Lauri 
Kosonen. Suuret himmelit puiston pi-
hapuissa johdattivat tapahtumakävijöi-
tä paikan päälle. Himmeleitä oli kaiken 
kaikkiaan kuusi erilaista ja valaisimme 
niistä osan, jotta muutoin niin huomaa-
mattomana pysyttelevä ympäristö pääsi 
esiin.

Tapahtumasisältö    

Savonlinnan Uusi Taidemuseo 2017 
koostui avajaisjuhlanakin toimineesta 
kaksipäiväisestä esittävien taiteiden tapah-
tumaosuudesta, sitä seuraavasta viikon 
mittaisesta näyttelyjaksosta ja koko kau-
punkiin levittäytyneestä Nähtävyys-teok-
sesta sekä erillisistä päiväkohtaisista ta-
pahtumaosioista.

Koko tapahtuman sisällön toteuttamiseen 
ottivat osaa osaa useat savonlinnalaisläh-
töiset tai kaupunkiin palanneet taiteilijat. 
Entisiä Savonlinnan Taidelukion opiske-
lijoita oli mukana kolmelta eri vuosikym-
meneltä. 

Näyttelyssä Nälkälinnanmäen salissa esit-
telivät teoksiaan kuusi eri tyylistä, kukin 
eri tavoin Savonlinnaan kytkeytyvää an-
sioitunutta kuvataiteilijaa: Emma Ainala, 
Lauri Ainala, Paavo Halonen, Anni Löp-
pönen, Jyri Pitkänen sekä näyttelyn myös 
kuratoinut Ville Löppönen.

Esiintymässä oli niin lavarunoutta, jong-
leerausta kuin musiikkia yhdistävä Suo-
men Vanhin Runosirkus, muusikko-ru-
noilija Juha Rautio, laulaja-lauluntekijä 
Joose Keskitalo ja etno-folk-yhtye The 
Mystic Revelation of  Teppo Repo, mul-

Kuva 36. Näyttelyteosten keskeltä tapahtumayleisön yllätti esityksellään rumpali Jesse OjajärviKuva 35. Ville Löppösen maalaus Omakuva
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ti-instrumentalisti Joakim Berghäll sekä 
teatteritaiteentekijä Mika Juusela. Tapah-
tumassa esitettin myös Lauri Ainalan, Jar-
mo Loikkasen ja Ville Kettusen ohjaama 
dokumentaarinen taide-elokuva Tattari-
suon sauna- ja olutseura, minkä lisäksi 
esillä oli yllättäviä performansseja.

Erillisiksi tapahtumapäiviksi muotou-
tui vielä runon kirjoittajien ja lukijoiden 
yhteisö Nihil Interitin tuottama Runo-
utta!-klubi sekä näyttelyn päätöspäivälle 
järjestetty kuvataiteilija Henna-Reetta 
Keskitalon tarinataidepaja lapsille.

Jyri Pitkäsen teos Nähtävyys puolestaan 
laajensi Savonlinnan Uusi Taidemuseo 
-näyttelyn koskemaan koko kaupun-
kia. Teos käsitti 44 Nähtävyys-tekstillä 
varustetta opaskylttiä, jotka levitettiin 
ympäri Savonlinnan kaupunkia erilai-

Kuva 37. Monenkirjavaa tapahtumayleisöä

siin, ei niin perinteisiin nähtävyyskoh-
teisiin.

Pitkäsen teos aktivoi kaupunkilaisia ja toi 
taiteen keskelle ihmisten arkipäivää. Se 
herätti erittäin runsasta keskustelua esi-
merkiksi Facebookissa paikallisten kes-
ken. Nähtävyys toteutettiin yhteistyössä 
Savonlinnan kaupungin ja sanomalehti 
Itä-Savon kanssa, joka näin toi myös ta-
pahtumalle runsaasti uutisnäkyvyyttä. Ta-
pahtuman jälkeen organisoimme kaupun-
gin ja lehden toimituksen kanssa myös 
raadin, jossa päätimme parhaista nähtä-
vyysehdotuksista.

Lisäksi järjestimme pyynnöstä erityisryh-
mille näyttelyyn opastuksia, joissa kerrot-
tiin tapahtuman järjestämisestä, näyttelyn 
taiteilijoista, teoksista, kuvataiteilijana 
työskentelystä sekä siihen kouluttautumi-

sesta. Ryhmissä vieraili kaiken kaikkiaan 
yli 250 lasta ja nuorta Savonlinnan Taide-
lukiosta, Mertalanyläkoululta, Nojanmaan 
päiväkodista sekä nuorten tukiprojekti 
Erkkeristä.
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Tekemäni työn tuloksia ja erityisesti ta-
pahtuman vaikutuksia voi arvioida eri nä-
kökulmista.

TOIVO

Yhtenä merkittävimpänä ansiona koen 
ihmisissä heränneen toivon. Ilo ihmisil-
le, heidän silmiinpistävä onnellisuus siitä 
mitä me on tehty, palkitsi suuren työn esi-
merkiksi välittömästi tapahtuman aikana 
ja sen jälkeen. Ihmisistä näkyi myös usko 
tulevaan, konkreettisia ehdotuksia jatkoa 
ajatellen esitettiin useita. Meitä kiiteltiin 
paljon siitä, mitä olimme saaneet aikaan.

Kaupungissa on useitakin kulttuurivaikut-
tajia, jotka alkavat lähestyä eläkeikää tai 
ovat jo eläköityneet. Näillä pitkän linjan 
kulttuuritoimijoilla alkaa olla voimat lo-
pussa taiteen puolesta puhujina. Teimme 

selvän vaikutuksen heihin ryhtymällä toi-
meen ja tuomalla uutta intoa tekemiseen.

TAITEIDEN KOHTAAMINEN 
SAVONLINNASSA

Tapahtuman aikana Savonlinnassa koh-
tasivat monet erilaiset taiteenalat ja -teki-
jät. Myös tapahtuman jälkeen Savonlinna 
mielletään entistä vahvemmin paikaksi, 
jossa taiteet ja taiteilijat törmäävät.

Tarve kohtaamispaikalle

Savonlinnan Uusi Taidemuseo -tapah-
tuman perusteella voi todeta, että tai-
teilijoilla on tarve kohdata toisiaan ja eri 
taidemuotoja, vuorovaikuttua poikkitai-
teellisesti keskenään. Paikkana Savonlin-
na sopii valtakunnallisestikin katsottuna 
luontevasti siihen, sillä taidelukion ansios-

ta on moni taiteilija ja kulttuurialan am-
mattilainen kokenut siellä vahvaa yhtei-
söllisyyttä ja kasvua taiteen parissa. Useat 
kaipaavat sitä edelleen. Kohtauspaikka 
Savonlinnalle ja taiteille on kysytty. Oike-
astaan on hämmästyttävää, ettei sellaista 
käytännössä vielä ole olemassa.

Taiteilijoiden Savonlinna-suhdetta havah-
dutti pohtimaan myös Facebook-viestin-
nässä esille tuodut sitaatit. Paitsi, että niillä 
oli uteliaisuutta herättävä vaikutus tapah-
tumaa seuranneelle yleisölle ja vaikutus 
siihen, kuinka se asennoitui tapahtumaan 
jo ennen sinne saapumistaan, oli sitaateilla 
vaikutus itse taiteilijoihin. Etenkin ajatus-
ten kysyminen suoraan taiteilijoilta sai sel-
västi pohtimaan heidän suhdetta Savon-
linnaan. Ottamalla esiintyjien ja näyttelyyn 
osallistuvien taiteilijoiden sanomiset osak-
si viestintää, osallistimme heitä samalla 

tulokset

Kuva 38. Osa Jyri Pitkäsen Nähtävyys-teosta
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entistä vahvemmin osaksi tapahtumaa. 
Olin henkilökohtaisesti yhteydessä jokai-
seen kahteentoista taiteilijaan, ja huoma-
sin, että osa heistä oli myös otettuja siitä, 
että sai sanoa sanottavansa.

Yhteisöllisyys

Koska järjestimme ensimmäistä Savon-
linnan Uusi Taidemuseo -tapahtumaa 
pienellä budjetilla, sitä toteuttamaan pyy-
dettiin pääasiassa järjestäjien kavereita ja 
kavereiden kavereita. Tilaisuutta väritti 
lämpimät jälleennäkemiset, myös uusien 
ihmisten kohtaamiset ilahduttivat. Kaik-
ki taiteilijat tulivat mukaan vilpittömästi 
omasta halustaan edistää Savonlinnan 
kulttuurin tilaa ja tuoda teoksiaan esille. 
Kun kaikilla on sama agenda ja lisäksi teh-
dään töitä osittain hyvin vanhoihin sitei-
siin nojaten, syntyy yhteisöllinen ilmapiiri, 

jossa on helppo työskennellä. Siinä entuu-
destaan tuntemattomat henkilöt auttavat 
täysin pyyteettä. Myös useat esiintyjät 
kysyivät, voivatko myös tapahtuman jär-
jestämisessä olla avuksi. Jokainen esiintyjä 
oli innoissaan siitä, että pääsee olemaan 
mukana tapahtumassamme.

Lisäksi Savonlinnan Uusi Taidemuseo 
toi yhteen ihmisiä eri aloilta ja eri suku-
polvilta. Se kiinnosti kulttuurialan sisällä 
toimivien lisäksi paikallisesti niin nuoria, 
lapsia, vanhoja, työttömiä kuin kaupungin 
johtotehtävissäkin toimivia.

Savonlinnan tunnettuus 
Suomen taidekentällä – suhde 
kaupunkiin muuttuu

Saimme useita kommentteja siihen liit-
tyen, että Savonlinnassakin tapahtuu. 

Työni kannalta oleellisinta on, että tapah-
tumassa vierailleet tai jopa siitä vain kuul-
leet taiteilijat ja taiteen ystävät alkavat ym-
märtää, että Savonlinna on paikka, jossa 
taiteelle on sijaa. Näistä entiset savonlin-
nalaiset ja entiset taidelukiolaiset kokivat 
sen varmasti voimakkaimmin. Saimme 
myös tapahtuman aikana siihen osallistu-
neilta taiteilijoilta kommentteja siitä, kuin-
ka he näkevät kaupungin jo nyt eri silmin. 
Suhde Savonlinnaan muuttui jo itse tapah-
tuman aikana, ja se muuttui nimenomaan 
parempaan päin.

Savonlinnan Uusi 
Taidemuseo jatkossakin osa 
tapahtumatar jontaa

Tarkoituksenamme oli tuoda kuolleen ti-
lalle jotain elävää, ja tapahtumalle oli alun 
perinkin suunniteltu jatkoa. Uusia ideoita 
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on syntynyt melkeinpä jokaisen työryh-
män jäsenen päässä. Niiden annetaan va-
paasti elää ja kasvaa.

Jo muutaman kuukauden kuluttua ensim-
mäisestä tapahtumasta meillä oli toteutumas-
sa Lauri Ainalan vision mukainen, pienimuo-
toinen elokuvafestivaali vanhan maatalon 
pihapiirissä: Savonlinnan Uusi Taidemuseo 
esittää Elokuvajuhlat Räntsillä. Tapahtuma-
järjestämiseen heräsi välitön innostus.

Suunnitelmia taidenäyttelyyn pohjautu-
vasta tapahtumasta on alustavasti tehty jo 
seuraavalle kahdelle vuodelle ja pienem-
piä tapahtumia syntyy siis lisäksi oheen. 
Tulevaisuudessa pyrimme kasvattamaan 
entisestään uskottavuutta Suomen taide-
kentällä, yhtenä valtakunnallisen tason 
monitaiteellisena tapahtumana.

Ensimmäisen tapahtuma jälkeen saimme 
kuulla, että siitä tiedotus oli onnistunutta 
ja että se tuli positiivisella tavalla näkyväk-
si kaupungissa. Itse olen jatkossakin mu-
kana mahdollistamassa taiteilijoille heidän 
töidensä ja visioidensa esiintuomista koti-
paikkakunnallaan hoitamalla tapahtumiin 
visuaalisia ilmeitä, viestintää ja tiedotusta.

Vuoden 2018 päätapahtuma järjestetään 
kiistellyllä, autioituneella Savolan alueella. 
Taiteilijoille yhteisenä teemana on Aave-
kaupunki. Näyttelyn kuratoi Emma Ainala 
ja tapahtumapäivien ohjelmavalintoja on 
tekemässä Lauri Ainala ja Joose Keskitalo. 
Tuotannon ja käytännön avuksi olemme 
saaneet mukaan yhden Lettukahvila Kal-
liolinnan yrittäjän, Elina Lammassaaren.

Pysyvä kulttuuritila 
Savonlinnaan

Itselleni merkittävin asia tapahtuman jäl-
keen oli oivallus, että Savonlinna todella 
kaipaa myös pysyvän kohtaamispaikan 
kulttuurin ja taiteen ääreen. Olin pohtinut 
mahdollisuutta jo aiemmin, mutta tapah-
tumamme ansiosta muutamat paikalliset, 
aktiivisesti toimivat kulttuuritahot myös 
ottivat yhteyttä. Näin alkoivat nopeasti 

Kuva 39. Elokuvajuhlat Räntsillä marras-
kuussa 2017
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edetä suunnitelmat vuokralle tarjoutu-
neen, aiemminkin pidettynä keikkapaik-
kana toimineen, entisen Oopperakellarin 
kunnostamiseksi paikallisten kulttuuriyh-
distysten käyttöön. Tilahanketta lähdin 
viemään Savonlinnan Uusi Taidemuseosta 
erillisenä projektina, sillä mukana oli uu-
det ihmiset ja sitä tehtiin lopulta myös eri 
näkökulmasta. Lähtökohta ei ole niin ko-
keellinen, tarkoituksena on saada pysyvä, 
pitkäaikainen koti Savonlinnan kulttuuri-
toimijoille.

Joulukuussa 2017 perustettiin Savonlin-
nan Kulttuurikellari ry. Yhdistyksen tar-
koituksena on koota yhteen henkilöitä ja 
yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita yhtei-
söllisen kulttuuritoiminnan kehittämisestä 
Savonlinnassa. Avoimeen perustamisko-
koukseen saapui paikalle 42 henkeä ja sen 
jälkeen asiasta kiinnostuneita on ilmaantu-

Kuva 40. Uutta kulttuuritilaa tehdään talkootyöllä ja yhteistyössä lukuisten eri toimijoiden kanssa

nut kymmeniä, ellei jopa satoja kulttuuri-
alan toimijoita taiteen eri aloilta. Yhdistys 
tulee vuokraamaan noin 480 m2 kokoista, 
alun perin elokuvateatteriksi rakennettua 
ja sittemmin uudistettua tilaa kaikenlai-

siin kulttuuririentoihin, tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin. Tavoitteena on luoda sekä 
paikallisesti pidetty, että valtakunnallisesti 
tunnustettu matalankynnyksen kulttuu-
riklubi. Toimin tilahankkeen projekti-
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koordinaattorina ja vastaan myös paikan 
visuaalisesta ilmeestä. Rakennamme kult-
tuuritilan identiteettiä yhdessä sisustus-
suunnittelija Susanna Partasen kanssa, ja 
olemmekin muodostaneet hyvin toimivan 
suunnittelutiimin, jota tulemme varmasti 
hyödyntämään myös jatkossa erilaisissa 
Savonlinnan kehittämiseen liittyvissä pro-
jekteissa ja hankkeissa.

OMAN OSAAMISEN 
OSOITTAMINEN

Muotoilijan, joka ei toimi perintesen esine-
muotoilun parissa, työtä ja sen aikaansaa-
maa hyötyä voi olla alaa tuntemattoman 
vaikea hahmottaa. Opinnäyteprojektin 
myötä minulla on ollut mahdollista kau-
punkitasolla osoittaa, mitä muotoilija voi 
saada aikaiseksi. Olen työskennellyt in-
tohimoisesti ja työni on huomattu. Eri 

projektit ja esimerkiksi paikallislehteen 
päätyneet artikkelit ovat herättäneet ih-
misten mielenkiinnon. Sillä on ollut suuri 
merkitys.

Olen saanut yhteydenottoja myös julki-
selta sektorilta. Kaupungin kulttuuritoi-
melle tein pienimuotoisen ideointi- ja 
suunnitteluprojektin, minkä lisäksi olem-
me yhdessä suunnittelijakollega Susan-
na Partasen kanssa olleet tuomassa uusi 
ajatuksia esille mm. Savonlinnan keskus-
ta-alueen lähidemokratiatapaamisessa 
ja kaupungin elinkeinopalveluiden han-
ke-workshopissa, jossa etsittiin hanke-
toiminnan avulla tapoja toteuttaa uutta 
kaupunkistrategiaa ja kasvattaa alueen 
elinvoimaa. On hienoa, että nuorta, luo-
vaa ajattelua ja ammattitaitoamme osa-
taan myös arvostaa.

Uuden ajattelun juurruttaminen 
kaupunkiin

Tapahtuman myötä teimme selväksi sen, 
että asioita voi ajatella uudesta näkökul-
masta ja toimeen voi tarttua käytännössä 
kuka vaan. Omaehtoiset tapahtumat ovat 
tuoneet kaivattua vaihtelua korkeakulttuu-
rista tunnettuun oopperakaupunkiin.

Myös osana tapahtumaa toteutettu Jyri Pit-
käsen Nähtävyys-teos oli jotain, mikä olisi 
voinut puhtaasti syntyä myös opinnäytetyö-
ni aineiston pohjalta, ja kävinkin taiteilijan 
kanssa keskusteluita teoksen toteutukseen 
liittyen ja avustin yhteistyöhön. Nähtävyys 
havahdutti paikalliset näkemään Savonlin-
nan eri silmin hyvin konkreettisin keinoin.
 
Avasimme silmiä selvästi myös tyhjenty-
neiden tilojen hyödyntämiseen ja Nälkä-
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linnanmäen vanhan kirjastorakennuksen 
soveltuvuuteen täysin vakavasti otettavana 
näyttelytilana. 60-vuotias, paikallinen ku-
vataideyhdistys Ars Nova toteuttaa kesä-
näyttelyn siellä heinäkuussa 2018, alustava 
varaus tilasta tehtiin jo pian Savonlinnan 
Uusi Taidemuseo -tapahtuman jälkeen.

Muotoilijana koen, että uuden ajattelun 
herättely on tehtäväni jatkossakin. Myös 
Savonlinnan Uusi Taidemuseo jatkaa tai-
teen keinoin uusien ajatusten ja poikkea-
van tarjonnan tuomista kaupunkiin.

Työn merkitys oman uran 
kannalta

Tämä opinnäytetyö on ollut tärkeässä 
roolissa siinä, että olen löytänyt itselleni 
merkitykselliseltä paikkakunnalta am-
matillisen roolin. Tämä työ mahdollisti 

oman osaamisen laajentamisen ja sen esil-
le tuomisen, jolloin sain jalansijaa myös 
merkittävimmissä työtehtävissä. Työn 

ansiosta tutustuin huomattavassa laajuu-
dessa Savonlinnan kaupunkiin uudelleen 
ja minut otettiin osaksi yhteisöä. Saatoin 
käytännössä kävellä oikeastaan mihin vain 
ja aloittaa keskustelun kenen kanssa vain 
aiheesta Savonlinna, sillä verukkeella, että 
teen opinnäytetyötä aiheeseen liittyen. 
Ennen kaikkea verkostoiduin kulttuuri-
alalla, mitä pidän tärkeänä.

Toisaalta tämä työ on ollut vain ensiaskel, 
jonka jälkeen pääsen entistä paremmin sy-
ventymään asioihin, hyödyntämään osaa-
mistani ja laajentamaan verkostoani enti-
sestään. Savonlinnassa on valtavasti töitä 
odottamassa ja uusia ideoita kaupungin 
kehittämiseksi syntyy jatkuvasti lisää. Nyt 
kuitenkin ideoihin tarttuminen, ja niiden 
toteuttaminen, on hyvin paljon helpompaa. 
Jopa niin päin, että minuun otetaan yhteyt-
tä uuden projektin alkuun saattamiseksi.

Kuva 41. Susanna Partasen kanssa Savonlinnan kaupungintalolla esittelemässä uutta projektia
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Työ on herättänyt pohtimaan ja toimimaan. 
Päätelmiä voi vetää niin kaupungin, tämän 
päivän muotoilijan ammatillisen roolin 
kuin oman oppimisen näkökulmasta.

VÄKI VÄHENEE,
PIDOT PARANEE

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, eikä 
kasvukeskuksiin suuntaavan muuttovirran 
perusteella voi vetää johtopäätöstä, että 
Savonlinnankaan tilanteessa kyse olisi yk-
sinomaan paikkakunnan tai alueen heik-
koudesta. Kyseessä on suurempi muutos, 
jonka kanssa voimme oppia elämään ja 
ennen pitkää voimme löytää siitä jopa 
vahvuuksia.

Asukkaiden vähetessä yhteisöllisyys 
kantaa. Kun ydin tiivistyy, se vahvistuu. 
Väki vähenee, pidot paranee! Elinvoima, 

ja ennen pitkää myös alueen vetovoi-
maisuus, kasvaa sen myötä. Mielestäni 
kaupungin koon kasvattamisen ei tulisi 
olla itseisarvo, vaan ihmisten onnellisuus 
siellä. Kulttuuri on yksi, joka rikastuttaa 
asukkaiden elämää. Taiteiden ollessa myös 
Savonlinnan vahvuus.

Kun pysähdymme miettimään sitä, mitä 
meillä on sen sijaan, että kiinnitämme 
ajatuksemme siihen mitä meiltä viedään, 
olemme jo pitkällä. Varmistamalla paik-
kakunnan sen hetkisten asukkaiden tyyty-
väisyyden ja onnellisuuden, keskittymällä 
olemassa oleviin vahvuuksiin, varmistam-
me tulevaisuutta ajatellen paljon.

Kaupungin rooli

Kaupunkien ja kuntien tulisi ehdottomas-
ti säilyttää yhteys myös niihin jotka sieltä 

lähtevät. Savonlinnassa tulisi hyödyntää 
sieltä muuttaneiden taidelukiolaisten vah-
vat siteet kaupunkiin.

Kaupungin kehittämisessä tulisi ottaa 
huomioon myös yhteisöstä sisältä päin 
kumpuava voima. Kaupunkilaisten oma-
ehtoisia projekteja voisi tukea entistä 
enemmän. Niiden merkityksellisyys ih-
misille on valtavan suuri, ja niihin myös 
selvästi panostetaan mielellään, käytettyjä 
tunteja  ei lasketa, tapahtumista koetaan 
saavan paljon.

Myös taiteilijalähtöisiä projekteja tulisi tu-
kea, sillä niistä kumpuaa herkästi jotain ai-
van uutta, mikä avaa silmiä laajemmaltikin. 
Tämä on tervetullutta etenkin silloin, kun 
paikkakunnat ovat kehityksensä kanssa 
pattitilanteessa ja ilmapiiri lähes toivoton.

päätelmät
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MUOTOILIJAT 
MAAKUNTIIN

Haasteisin, joita tämän päivän maailma 
tarjoaa, on muotoilijoilla antaa useita rat-
kaisuja. Kaupungistuminen nousee yhte-
nä isona teemana esiin, johon tarttua, ja 
muuttotappiopaikkakuntien ongelmat 
nousevat keskiöön niin maailmalla kuin 
Suomessakin.

Haluan rohkaista muotoilijoita tekemään 
töitä maakuntien ja hiljenevien paikka-
kuntien eteen, heittäytymään kaupunki-
muotoilun parissa toimivia työllään sin-
ne, missä apua todella tarvitaan. Kuten 
Pablo Riquelme huomauttaa, on Helsinki 
Suomen julkisivu, joka pyritään pitämään 
kunnossa. Mitä on julkisivun takana, ker-
too kuitenkin paljon siitä, mitä olemme ja 
kuinka voimme.

Töitä on kaupunkimuotoilun parissa toi-
miville paljon pääkaupunkiseudun ja kas-
vukeskusten ulkopuolella. Monella paik-
kakunnalla muotoilun vahvuuksia ei vain 
vielä tunneta, ja työ täytyy raivata itse itsel-
leen. Oman osaamisen tarve tulee osoittaa 
selvästi, niin yksityiselle kuin julkisellekin 
sektorille. Tämän jälkeen on mahdollista 
keskittyä antaumuksella työhön, jolla voi 
olla vielä isokin merkitys pienen paikka-
kunnan tulevaisuuden kannalta.

Väitän, että lähteminen edellyttää kuiten-
kin jonkinlaisen siteen paikkakuntaan, jol-
le työtä tekee. On itselle iso asia muuttaa 
esimerkiksi pääkaupunkiseudun työym-
päristöstä pienelle paikkakunnalle, minkä 
lisäksi työn tekemiseen ja tekijään suhtau-
dutaan eri lailla riippuen siitä, onko teki-
jällä aiempaa suhdetta paikkakuntaan vai 
ei. Vahvat siteet, henkilökohtainen suhde 

ympäristöön ja ihmisiin, kokemus ja ym-
märrys alueen asukkaita ja sen tilannetta 
kohtaan antaa vahvan pohjaa työskentelyl-
le. Tekijää ja sen motiiveja ymmärretään 
paremmin, mitä selvemmin suhde paikka-
kuntaan on esillä.

Muotoilijan rooli elää

Muotoilijan toimenkuva ja työ on mur-
roksessa. Siinä on vaikea pysyä välillä itse 
alan ammattilaisenkaan perässä. Jokaisen 
muotoilijan tulisi kuitenkin seurata omaa 
polkuaan ja löytää itselleen sopiva paikka, 
jossa osaamistaan pystyy hyödyntämään. 
Alan voi nähdä hyvin monipuolisena ja 
rajoitteita ei juurikaan ole. Itselleni muo-
toilu tarkoittaa ennen kaikkea luovaa on-
gelmanratkaisua, ja aina löytyy uusi pähki-
nä purtavaksi.

1  Tapaaminen ja keskustelu (Riquelme 2016)

Kuva 42. Pienillä paikkakunnilla työskentely edellyttää ymmärrystä paikallista elämänmenoa kohtaan
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Muotoilijana olen toiminut myös linkki-
nä eri ihmisten välillä. Koordinaattorina. 
Henkilönä, joka hahmottaa kokonaisuu-
den ja näkee selkeän vision, välillä hyvin 
sekavankin toiminnan sisältä.

Olen ollut luomassa myös muutosta. On-
gelmanratkaisun ohella se on toinen tär-
keä tehtävä, jota muotoilija edistää. On 
keskityttävä myöskin siihen, ettei muutos 
aina tarkoita uuden tuomista, vaan vah-
vuus voi löytyä esimerkiksi historiasta.

Savonlinnassa työtä riittää 
jatkossakin

Opinnäytetyöprosessini on ollut syvä 
matka läpi Savonlinnan kaupungin, ja olen 
ehtinyt loppupeleissä tarttua toimeen vas-
ta muutamassa kohtaa. Näen muotoilijana 
ympärilläni jatkuvasti työtä, jota voisin tu-

levaisuudessa tehdä. Työtä, joka edistäisi 
kaupungin elinvoimaa ja viihtyisyyttä, ih-
misten onnellisuutta siellä.

Esille on tullut useita konkreettisista ai-
hiota eri projekteiksi tai suuremmiksi 
hankkeiksi, tässä listattuna joitain:
- pidettyjen, paikallisten yritysten iden-

titeetin vahvistaminen ja visuaalisen 
ilmeen kohennus

- hallitumman kaupunkikuvan kehit-
täminen, rakennusten julkisivut ja 
arvostuksen puutteesta kärsivien 
kulttuurihistoriallisesti tai arkkiteh-
tuurillisesti merkittävien ympäristö-
jen kohentaminen

- kaupunkisauna, yleisen saunan tuo-
minen takaisin Savonlinnaan

- katutaiteen arvostuksen ja näkyvyy-
den kasvattaminen, sen tuominen 
luontevaksi osaksi kaupunkikulttuu-

ria, paikallista rakennuskantaa ja ym-
päristöä kunnioittaen

- kaupunkibrändäystä: kuinka Savon-
linna näkyy mediassa, internetissä, 
katukuvassa, kaupungin markkinoin-
nissa ja viestinnässä, Savonlinnan nä-
kyvyys paikallisesti ja valtakunnalli-
sesti, mitä Savonlinna on? kaupungin 
identiteetti

- julkisen liikenteen ja ennen kaikkea 
paikallisliikenteen innovatiivinen ke-
hittäminen

- yhteisöllisyyden ja paikallisuuden 
vahvistaminen eri keinoin, paikallis-
ten ilahduttaminen ja uusien asuk-
kaiden sekä Savonlinnaan saapuvien 
tervetulleeksi toivottaminen

- Savonlinnan kulttuuristrategia
- kotiseututuotteet ja niiden suunnit-

telu, paikallisen identiteetin vahvista-
minen

Kuva 43. Savonlinnasta on vielä paljon ammennettavaa
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- paikallisen osaamisen (erityisesti taiteen 
alat) hyödyntäminen eri yhteyksissä

- tori Savonlinnan sydämenä kesäisin, 
sen hiljaisen kauden elävöittäminen

- Savonlinnan Taidelukion identiteetin 
vahvistaminen: brändi ja markkinoin-
ti, vahvuudet, tapahtumat, viestintä.

Näiden teemojen pohjalta jatkotutkimus-
aiheina tälle opinnäytetyölle näkisin: mil-
lainen on muuttotappioisen kaupungin 
profiili, mitä ovat sen vahvuudet ja kuinka 
niitä voi hyödyntää entistä vahvemman 
identiteetin rakentamisessa; ainutlaatuisen 
julkisen liikenteen kehittäminen Saimaan 
saaristokaupunkiin; palvelumuotoilun 
hyödyntäminen paikallisidentiteetin vah-
vistamisessa uusien asukkaiden kohdalla; 
kotiseututuotteiden merkitys muuttotap-
piosta kärsivän paikkakunnan identiteetin 
vahvistamisessa.

POHDINTAA

Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja 
toisinaan jopa vaivalloinen, mutta on 
opettanut ja tuntunut merkitykselliseltä. 
Tapahtumajärjestäminen  ja taiteilijoiden 
kanssa työskentely nousivat työssä suu-
reen rooliin. Teemallisesti aivan erityisesti 
ovat korostuneet yhteisöllisyyden ja kult-
tuurin tärkeys sekä Savonlinnan kaupun-
gin näkyvyys.

Kasvua muotoilijana ja ihmisenä

Olen oppinut, kuinka yksittäisenä muo-
toilijana voi olla tekemässä muutosta kau-
pungissa. Ja kuinka tärkeää on tehdä työtä 
omien arvojen eteen, miten paljon merki-
tyksellisempää se on itselle. Erityisen on-
nelliseksi tekee se, että se on merkityksel-
listä myös muille. Jopa niille entuudestaan 

tuntemattomille, jotka ottavat tekemiseni 
niin lämpimästi vastaan ja tulevat henkilö-
kohtaisesti kiittämään.

Työn aikana havaitsin, miten suuri mer-
kitys ihmisille on sillä, että joku tekee ja 
yrittää. Myös sillä, että joku organisoi.

Koen tärkeäksi, että olen saanut olla 
tuomassa työni kautta Savonlinnaa 
esiin. Se on ollut ajatuksissa ja puheissa 
läsnä vahvasti henkilökohtaisessa tutta-
vapiirissäni eri puolilla Suomea, minkä 
lisäksi siitä on työni kautta kiinnostuttu 
Aalto-yliopistossa ja Helsingissä, myös 
ammatillisissa piireissä. Olen saanut he-
räämään useissa ihmisissä kiinnostuksen 
kaupunkia kohtaan ja intohimoni työtä 
kohtaan on selvästi tehnyt osaan ihmi-
sistä vaikutuksen.
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Savonlinnan Uusi Taidemuseo 
toi uutta ja opetti

Tapahtumamme onnistui lopulta jopa yli 
odotusten. Osoitimme käytännössä sen, 
miten suuri vaikutus pienen joukon te-
kemisillä on, etenkin kun paikkakunta on 
pieni. Esimerkiksi Helsingissä tuskin oli-
simme tavoittaneet yhtä laajaa yleisöä.
Opinnäytetyön myötä tarjoutunut tilai-
suus järjestää tapahtuma tarjosi itselleni 
paljon uutta. Savonlinnan Uusi Taidemu-
seo antoi kokemusta tapahtuman järjes-
tämisestä ja organisoinnista, tapahtuman 
tiedottamisesta ja tuottamisesta sekä siitä, 
mitä kaikkea ne edellyttävät.

Sain työskennellä useiden ammattitaiteili-
joiden kanssa. Niin tapahtuman kuin siinä 
mukana olleiden taiteilijoidenkin kautta 
altistuin taiteelle normaalia enemmän. 

Se opetti siitä lisää ja koen, että ymmär-
rykseni taidetta kohtaan on syventynyt. 
Kokemusta karttui käytännössä myös esi-
merkiksi näyttelytoiminnasta, joka selven-
si, mitä yhteistyö kuvataiteen alalla vaatii.

Tapahtuman visuaalinen ilme suunnitel-
tiin vauhdilla ja koen, että se olisi voinut 
olla jopa enemmän tapahtuman luontee-
seen sopivampi. Se jäi mielestäni kaipaa-
maan kotikutoisuutta, mutta yllättäen sain 
suoraan taiteilijoilta palautetta, että se oli 
nyt juuri hyvä, sillä se oli riittävän uskotta-
va ja siten nosti tapahtuman profiilia.

Kriittinen arviointi

Opinnäytteestä tuli lopulta laaja katsaus, 
mikä helposti leviää moneen suuntaan.
Työn aiheen ja työskentelytavat olisi voi-
nut rajata jo alussa selvemmin. Olin pit-

Kuva 44. Kiinnostus heräsi kulttuurin tuottamiseen ja kulttuurivaikuttamiseen, taiteiden vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
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kään vailla ohjaajaa, joka olisi ymmärtänyt 
tavoitteeni ja motiivini työn suhteen. En 
ollut aiemmin tehnyt mitään vastaavaa 
projektia ja hetkittäin tuntui, että etenkin 
tutkimuksen kannalta prosessin kulku 
ontui pahasti. Työssä yhdistyy monia eri 
osa-alueita ja teoriakytköksiä. 

Elin työn aihepiirin sisällä jatkuvasti, myös 
työn ulkopuolella. Lopulta aiheen parissa 
alkoi tarjoutua minulle jatkuvasti enem-
män töitä, ja opinnäytteen eteneminen 
pitkittyi, mitä en tässä tapauksessa pidä 
huonona asiana.

Taustatutkimusta varten minua olisi kiin-
nostanut kuulla enemmän vanhuksia, sillä 
he ovat Savonlinnalle merkittävä asukas-
ryhmä. Selkeästi kaupungin matkailun tai 
imagon parissa työtä tekevien näkemyksiä 
olisi myös ollut mielenkiintoista kuulla. 

On sääli, etten pyrkimyksestäni huolimat-
ta saanut haastateltua työn alkuvaiheessa 
kaupunginjohtaja Janne Lainetta. Vaikka 
jälkeenpäin koenkin, että tässä vaiheessa 
saattoi olla myös hyvä, että toteutin työn 
lopulta täysin omanani, kaupungin viralli-
sesta tahosta irrallaan. Hain Savonlinnasta 
asioita, jotka luontaisesti tulivat kohdalle-
ni ja jotka innostivat.
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lopetus

Kuva 45. Savonlinnassa on hyvä

Koen tällä hetkellä vakaasti, että paikkani 
on Savonlinnassa. Tämän opinnäytetyön 
aikana tuntui, että tekee jotain aivan 
erityisen tärkeää. Tuntui, että rakennan 
pohjaa paljon pidemmällekin matkalle.

Tässä työssä olen seurannut vahvasti omaa 
intuitiotani ja luottanut siihen. Sen sijaan, 
että olisin keskittynyt toteuttamaan elämääni 
urakeskeisesti tai menestystä tavoitellen, olen 
tehnyt päätöksiä vahvasti tunnepohjalta. 
Vaikka lähtökohtani työlle oli puhtaasti 
henkilökohtainen, se vei yllättäen lopulta 
ammatillista uraani kovaa vauhtia eteenpäin. 

Työn kirjoittamisen ja projektin aikana 
opin ymmärtämään, kuinka valtavan suuri 
merkitys yhteisöllisyydellä ja kulttuurilla 
on. Toivon, että esimerkkini inspiroi 
muitakin tekemään töitä, niin Savonlinnan 
mutta myös muiden, pikkukaupunkien 
eteen. Toivon, että ihmiset ymmärtävät 
oman kotipaikan arvon ja välittävät 
enemmän myös siitä mikä on itselle 
tärkeää, eivät ainoastaan siitä, mitä muut 
arvostavat tai pitävät oikeana.
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LIITE 1:
NOTES FROM THE FIELD





KUKA   MISSÄ   MILLOIN 
  
 
 
 
 
 
 
 
[REC] [VK] 
 
 
____________ Kerro kuka olet, mitä teet 
 
____________ Kerro miksi olet Savonlinnassa 
 
____________ Kerro miksi haluat tehdä töitä Savonlinnan eteen 
 
____________ (Kerro mikä rooli kulttuurilla / taiteella on elämässäsi) 
 
____________ Kerro onko Savonlinna sinulle tärkeä, miksi? 
 
____________ Kerro millaisia muistoja sinulla on Savonlinnaan liittyen 
 
____________ Kerro mikä Savonlinnassa on erityistä 
 
____________ Kerro mitä teet Savonlinnassa mieluiten 
 
____________ Kerro mikä on tärkein paikka sinulle Savonlinnassa, miksi? 
 
____________ Kerro mikä saa sinut jäämään Savonlinnaan 
 
____________ Kerro mitä toivot Savonlinnalta 
 
____________ Kerro mikä on / olisi rakkaudentunnustuksesi Savonlinnalle 
 ja haluaisitko sellaisen antaa? 
 
 
____________ __________________________________________________ 
 
 
____________ __________________________________________________ 







15.5.2017

Tänään vierailin Ainaloiden luona Miekkoniemellä. Haastattelin Lauria ja myös Emmaa. He ovat ostaneet tänä keväänä Savonlinnasta talon ja muuttaneet sinne 
vastikään. Kuvataiteilijana toimivan Emman työtilat sijaitsevat samassa talossa, ja se helpottaa sekä käytännön tasolla että taloudellisestikin työn tekoa. Syinä 
Ainaloiden Savonlinnaan muuttamiselle ovat Laurin rakkaus omaa kotiseutua kohtaan, kaupungissa vietetyt lapsuus- ja nuoruusvuodet, mutta myös asumisen ja 
työtilojen edullinen hintataso. Tämä mahdollistaa rauhan taiteen tekemiselle, jolla molemmat tällä hetkellä elättävät itsensä.

Kysyessäni Lauri Ainalalta, mikä olisi hänen rakkaudentunnustuksensa Savonlinnalle, vastaa hän empimättä, että kaikki mitä hän tekee, hän tekee rakkaudesta 
Savonlinnaan. Perheen muutto takaisin Savonlinnaan, talon ostaminen ja sen korjaaminen ovat itsessään jo rakkaudenosoituksia kaupungille. Ainala on myös 
perustanut Facebookiin sivun nimeltä Savonlinnan palvojat. Hän vertaa toimintaa uskontoon, nimikin rinnastuu Jehovan todistajiin. Ainala perustelee asiaa sillä, 
että sitä ei määrittele taloudelliset tavoitteet, oman itsen tunnettuuden kasvattaminen tai muut maalliset seikat, ”sitä vaan pitää ja sitä on pakko vaan tehä”.

Emma Ainala näkee Savonlinnan hieman eri kulmasta, sillä ei ole sieltä kotoisin. Vaikkei tunnustaudu yhtä suureksi Savonlinna-fanaatikoksi kuin Lauri, 
hänenkin elämässään Savonlinnalla on iso merkitys. Hän kokee, että taidelukioajat kaupungissa ovat olleet merkittäviä, jopa käänteentekevä jakso hänen elämäs-
sään. Nuo ajat ovat vaikuttaneet myös siihen, että hän on niin voimakkaasti halunnut sitoutua kuvataiteeseen.

Nuoruusvuosinaan Savonlinnassa Emmalle avautui uudenlainen maailma. Hän kokee, että pystyi tekemään siellä asioita, joita ei esimerkiksi kotikaupungissaan 
Jyväskylässä nähnyt mahdolliseksi. Hänestä tuntuu, että Savonlinnassa on tietynlainen rauha. Että voi tehdä rauhassa asioita. ”Et on sallittua et mä oon täällä 
joka paikassa, tai et nää on jotenkin mun paikkoja”. Savonlinna ja sen paikat toivottaa hänet tervetulleeksi, toisin kuin monessa muussa kaupungissa.
Savonlinnassa asuessaan hän kokee saaneensa sellaisen kokemuksen, että voi tehdä itse, luoda jonkinlaista omaa kulttuuria ja omaa tekemistä, ja ”et voi tehdä 
mitä haluu”.

Emma Ainala kertoo myös siitä, kuinka erilaiset ihmiset ja erilaiset taustat pienemmällä paikkakunnalla sekoittuvat. Savonlinnassa asuessaan hän kokee, että voi 
viettää aikaa ihmisten kanssa, vaikkei heillä olisi yhtään mitään yhteistä. Yhteiseksi nimittäjäksi riittää käytännössä se, että asuu Savonlinnassa, tai vaikkapa 
se, että on saman ikäisiä lapsia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi olla vaikeampi tutustua ihmisiin, koska on niin paljon valmiiksi muodostuneita yhteisöjä, 
ja ihmisiä on muutenkin aina ja kaikkialla.
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TAPAHTUMAN TAITEILIJAESITTELYT 

JA TAITEILIJOIDEN SITAATIT

Joose Keskitalo kuuluu Suomen omaleimaisimpiin ja kiinnostavimpiin laulaja-lauluntekijöihin. Kotimaisen kevy-
en musiikin marginaalin huipulle hän on kuulunut jo pitkään. Savonlinnaan kotiutunut Keskitalo julkaisi keväällä 2017 
uusimman albuminsa Julius Caesarin anatomia, jossa taustayhtyeenä toimii The Mystic Revelation of  Teppo Repo.





Emma Ainala valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2013 ja nousi heti yleisön tietoisuuteen Helsingin Taide-
hallin yhteisnäyttelyllä. Hänen unenomaisia teoksiaan on nähty mm. galleria Helsinki Contemporaryssa sekä kevään 
2017 laajassa yksityisnäyttelyssä Mikkelin taidemuseossa. Savonlinnan Uusi Taidemuseo esitteli myös hänen vasta 
valmistunutta, uutta tuotantoaan. Emma Ainala asuu ja työskentelee Savonlinnassa.





Juha Rautio esittää lauluja ja runoja. Savonlinnalaislähtöiseltä Rautiolta on julkaistu kolme runokokoelmaa, 
joiden välissä häntä on nähty ja kuultu runokiertueilla, monitaidefestivaaleilla ja performansseissa. Esiintyminen 
onkin merkittävä osa hänen taiteilijahahmoaan. Juha Rautio on paitsi runoilija ja muusikko, myös sirkus- ja musiik-
kiyhdistys Agit Cirkin jäsen.





Anni Löppönen asuu ja työskentelee Savonlinnassa. Hän on opiskellut valokuvausta muun muassa San Fran-
cisco Art Institutessa, Yhdysvalloissa. Valokuvataiteilija Löppösen teokset ovat kuvia matkalta. Niissä tunnelma 
ja kokonaisuus ovat merkittäviä, ei tarina tai tieto kuvan sisällöstä. Näyttelyssä Anni Löppöseltä oli mm. teoksia 
sarjasta Muistan nähneeni unta.





Joakim Berghäll on sittemmin helsinkiläistynyt savonlinnalaismuusikko, joka toi synnyinkaupunkiinsa moni-
kerroksisen sooloprojektinsa Joakim Berghäll SOLO. Improvisoitu esitys elää hetkessä eikä toistu samankaltaisina 
kahta kertaa. Multi-instrumentalisti Berghäll on mukana Ismo Alangon yhtyeessä sekä maailmanmusiikkia yhdiste-
levissä Helsinki-Cotonou Ensemblessä sekä Tsuumi Sound Systemissä.





Jyri Pitkänen on savonlinnalaisvaikutteinen kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvalähtöisesti. Hänen tuotan-
tonsa koostuu niin valokuvista, performansseista, yhteisötaideteoksista, videoista kuin installaatioistakin. Savonlin-
nan Uusi Taidemuseo esitteli Nähtävyys-teoksen ja sen pystyttämisestä kertovat valokuvat.





Mika Juusela ja Laboratorioteatteri Fennica toi Savonlinnaan taidokkaan yhden miehen esityksen Maxim Tel-
jakov: Viikset. Moderni näytelmä perustuu Nikolai Gogolin tuotantoon ja uppoutuu venäläiskirjailijan maailmaan 
inspiroivalla tavalla, jonka eteen Juusela toimii puhtaalla teatterintekijän intohimolla.





Lauri Ainala toteuttaa monipuolisesti mm. video- ja äänitaidetta. Hän viehättyy hylätyistä rakennuksista, niiden 
estetiikasta ja inspiroituu erityisesti kotikaupungistaan Savonlinnasta. Savonlinnan palvojien alttariksi nimetty ins-
tallaatio toimi tapahtumassa näyttämönä esittävälle taiteelle. Savonlinnan Uusi Taidemuseo -näyttelyssä pystyi myös 
astumaan näyttämöltä suoraan installaatioon sisään ja löytämään Ainalan videotaidetta, jossa hänellä on tapana 
yhdistää oma kokemus, dokumenttimateriaali ja kuviteltu sisältö.





Paavo Halonen on valmistunut Turun Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi. Veistosmaisissa teoksissaan hän yh-
distelee usein kierrätystavaraa ja luonnonmateriaaleja. Viime vuosina hän on myös suunnitellut runsaasti kangas-
kuoseja Marimekolle. Halosen tekemisen tavassa tuntuu vahvasti juuret Savo-Karjalassa, vaikka ne suodattuvatkin 
lukuisten eri kulttuurivaikutteiden lävitse. Hän kertoo esittävänsä teoksiaan mielellään paikoissa, joita ei mielletä 
ensisijaisesti näyttelytiloiksi.





Suomen Vanhin Runosirkus , eli Juha Rautio, Miika Nuutinen ja Rauli Katajavuori esiintyivät Savonlin-
nan Uusi Taidemuseo -avajaisissa. Värikkään esityksen ennakkonäytös pidettiin Jättömaa-festivaaleilla kesällä 2016. 
Teoksessa yhdistyy omaperäisellä tavalla lavarunous, jongleeraus ja singersongwriter-materiaali. 





Ville Löppönen on valmistunut Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolta ja hän piti debyyttinäyttelynsä 
Gallery Kalhama & Piippo Contemporaryssa vuonna 2008. Savonlinnalaislähtöinen Ville Löppönen on esittäy-
tynyt ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Hänen teoksia on 
edustettuna useissa suomalaisissa taidekokoelmissa, kuten nykytaiteen museo Kiasmassa, Turun taidemuseossa ja 
Oulun taidemuseossa. Savonlinnan Uusi Taidemuseo esitteli Löppöseltä muun muassa uusia, vasta valmistuneita 
muotokuvia. 





© Veera Kolehmainen, Aalto-yliopisto 2018
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