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This master´s thesis is about working with artist colleagues in pedagogical art projects of 

social context. The thesis is an auto-ethnographic case study that contains elements of 
collaborative autoethnography. The knowledge of the thesis consists of individual and 
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Taiteilijana mua kiinnostaa yhteiskunta 

 ja se miten se toimii. 
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Johdanto 

 

Maisterin opinnäytteeni käsittelee taiteilijaparina työskentelyä sosiaalisen kontekstin 

pedagogisissa taideprojekteissa. Tutkielmani on autoetnografinen tapaustutkimus, joka 

sisältää myös yhteistoiminnallisen autoetnografian elementtejä. Opinnäytteeni perusta 

on taiteilijoiden välisessä yhteistyössä. Tutkin omia ja kollegojeni kokemuksia ja esitän 

tutkielmani johtopäätökset niihin tukeutuen. 

Taiteilijoiden työstä, toimeentulosta ja asenteista on lähivuosina tehty useita kotimaisia 

tutkimuksia1 ja taiteen yhteiskunnallinen hyödyntäminen taiteen autonomian kustan- 

nuksella nousee tasaisin väliajoin esiin, yleensä taiteen rahoitukseen liittyvissä 

keskusteluissa2. Suomessa sosiaalisesti sitoutuneen taiteen ilmiö on 2010-luvulla noussut 

taidekentän marginaalista laajemmin esiin ja taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettua 

rahoitusta on alkanut siirtyä sosiaalisektorilla tapahtuvaan taidetoimintaan. Sosiaalisen 

taiteen nousu liittyy taiteen julkiseen rahoitukseen ja perusteluvaatimuksiin, joita sille 

alkoi esiintyä jo 1990-luvun lopulla. Silloin etenkin eurooppalaisissa taidetta julkisista 

varoista rahoittavissa yhteiskunnissa alkoi nousta kysymyksiä siitä, mitä taide voi oman 

ilmaisunsa ja tutkimuksensa lisäksi tehdä sitä rahoittavan yhteiskunnan hyväksi ja miten 

tämä olisi mitattavissa?3  

Myös 2010-luvun lopulla kysymyksiä taiteen paikasta ja taiteen itseisarvosta suhteessa 

taiteen rahoitukseen on perusteltua pitää esillä, sillä yleinen poliittinen ilmasto suosii 

kaikenlaista hyötypuhetta ja yksinkertaistamista. Julkinen keskustelu aiheesta tulehtuu 

helposti kaksinapaiseksi inttämiseksi ja asia on altis kärjistymään myös taidekentän 

sisällä. Tosiasia kuitenkin on, että taiteen tekijöitä on paljon ja taiteen tekemiseen 

jaettavaa rahaa on vähän. Tämä kestämätön yhtälö on jokaisen ammattitaiteilijan 

                                                      
1 esim.Karttunen&Houni & Herranen, 2013, Houni&Ansio 2013, Lampela, 2013 

2esim. Mäki, 20.8.2018 Taiteilijalehti, Kangasniemi, 22.8.2018 Taiteilijalehti 
 
3Bishop 2012, 13-16 
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elämisen kehys, jonka kukin omassa elämässään parhaaksi näkemällään tavalla pyrkii 

ratkaisemaan.  

Opinnäytetutkielmassani esitän erään tällaisen ratkaisun. Yhden alueellisen kehitys- 

kertomuksen ja siihen liittyvien yksilöllisten kokemuksien kautta kerron esimerkin siitä, 

miten pedagogisesti suuntautuneiden taiteilijoiden on itse mahdollista olla aktiivisesti 

mukana parantamassa toimeentulonsa mahdollisuuksia sekä laajentaa ammatillista 

toimenkuvaansa ilman, että omaa taiteellista työskentelyä on tarpeen kyseenalaistaa tai 

välineellistää.   

Valmistuin kuvataiteilijaksi vuonna 2002 ja olen identiteetiltäni taidemaalari. 15 vuoden 

ajan olen taiteellisen työskentelyn ohessa toiminut myös erilaisissa sivutoimisissa taiteen 

opetustehtävissä. Viime vuosina ammatillinen toimintaympäristöni on laajentunut. 

Oppilaitoksissa tapahtuvan taideopetuksen lisäksi osa toimeentulostani koostuu 

erilaisista ja eri pituisista yhteistyöprojekteista kotikaupunkini sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kanssa. Monivuotinen kokeilu- ja kehittämistoiminta eri sektoreiden 

rajapinnassa on muotoutunut pitkäkestoiseksi ja sitoutuneeksi yhteistyöksi, joka on yhtä 

lailla säännöllinen osa sekä taiteilijan työtä että kaupungin palvelurakennetta. Tämä on 

mielestäni merkittävää ja tilanne on tarkastelun arvoinen.  

Kokeilu- ja kehittämistyötä on usean vuoden ajan tehty yhdessä taiteilijaystävien ja -

kollegoiden kanssa ja sen on mahdollistanut alueemme ammattitaiteilijajärjestö Ars-

Häme ry. Kirjoitan opinnäytettä kuvataidekasvatuksen koulutus- ohjelmassa, joten 

tarkastelukulmani toiminnan kehittymiseen on tässä yhteydessä taidepedagoginen. 

Erityisesti minua kiinnostaa se, minkälainen merkitys kahden taiteilijan ohjaajaparina 

työskentelyllä on ajattelulle ja kehittymiselle toiminnan eri tasoilla.  

Taiteilijat, jotka ovat osallistuneet tarkastelemiini yhteistyöprojekteihin, rajaavat oman 

taiteellisen työskentelynsä sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvista projekteista 

erilliseksi. Kukaan meistä ei siis ole tutkielmaani liittyvissä toiminnoissa osallistanut 

ihmisiä osaksi omaa taiteellista tuotantoansa, vaan taiteilijana toimiminen on keskittynyt 

osallistujien oman tekemisen ohjaamiseen. Tämä on tietoinen valinta ja välimatka siihen 

mahdollisuuteen, että osallistujat muuttuvat taiteilijoiden teoksien materiaaliksi tai 

teoksien toteuttamisen halpatyövoimaksi. 4  Ymmärrämme toki sen, että myös oma 

                                                      
4 14.11.2018 keskustelusta Mikko Myöhäsen kanssa aamujunassa Hml-Hki  
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toimintamme ja osa ansaintalogiikkaamme mahdollistuu yhteiskunnan lokeroivien 

rakenteiden vuoksi. Toiminnan pedagogisen luonteen ja vahvan osallistujalähtöisyyden 

tarkoituksena on kuitenkin tila, jossa toiminnan suurin hyöty kasautuu osallistujalle 

itselleen.    

Rahoitukseen liittyvistä haasteista tietoisena olemme omissa projekteissamme alusta asti 

pyrkineet juurruttamaan yhteistyökuvioihin sellaista toimintakulttuuria, jossa 

kuvataidepalveluiden tilaajat sitoutuvat yhteistyöhön myös rahallisesti. Tarkoituksena 

on, että maksajana toimii se taho, jonne palvelu suuntautuu eikä sosiaali- ja 

terveyssektorilla tapahtuvaa toimintaamme rahoiteta taiteelliseen työskentelyyn 

tarkoitetuista summista.  

Tutkielmani aluksi esittelen tutkimusasetelmani ja avaan yhteisessä taiteellisessa 

ajattelussa tapahtuvaa tiedonmuodostuksen tapaa. Tutkielman teoreettisen viite- 

kehyksen esittelen lyhyesti ennen alueellista kehityskertomusta, joka etenee 

aikajärjestyksessä. Kehityskertomuksen mukana syvennän kokemuksen kuvausta ja 

tutkielman teoriapohjaa neljän analyysiteeman alla. Neljä teemaa nousivat esiin 

tutkimusprosessin aikana aineiston ja teoreettisen viitekehyksen vuoropuhelusta. 

Teemat ovat: törmäyksiä maailmojen välissä, passiivisuus, kommunikatiivisuus ja 

yhteinen elementti.  

Ohjauskokemuksen kehittymistä voi kuvailla monivuotisen toiminnan ylle 

haaroittuvaksi rihmastoksi, joka kokemuksen lisääntyessä muuttuu tiheämmäksi ja 

ulokkeisemmaksi. Kokemusrihmaston asettaminen neljän teeman alle tai 

minkäänlaiseen järjestykseen on haastavaa, sillä ajattelun ja toiminnan kehittyminen ei 

tapahdu lineaarisesti. Tutkielmani luettavuuden kannalta on kuitenkin perusteltua, että 

samalla kun kirjoitan esiin konkreettisia käytännön tapahtumia, syvennän niitä 

teoriapohjaan nojaavalla kokemuksen kuvauksella. Tavoitteenani on, että tällä tavoin 

lukija hahmottaa kokonaiskuvan toiminnan kehittymisestä ja ymmärtää sen 

kokemuspohjan, jonka perusteella tutkielman lopuksi esitän johtopäätökseni.  
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Tutkimusasetelma ja  

teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman rajaus ja moniammatillisuuden määritelmä 

Opinnäytteessäni kirjoitan esiin sosiaalisesti sitoutuneen taidetoiminnan kehitystä 

Hämeenlinnan seudulla vuodesta 2013 lähtien. Seudun laajasta yhteistyön kirjosta rajaan 

tutkielmani osaksi vain ne Ars-Häme ry:n tuottamat moniammatilliset projektit, joissa 

olen itse ollut ohjaavana taiteilijana mukana. Rajaus tukee valitsemaani 

tutkimusmenetelmää ja tuo esille alueellamme toimivan ammattitaiteilijajärjestön roolin 

ammatillisten kokeilujen mahdollistajana ja taiteilijoiden työllistäjänä. Yhdistyksen 

ansiosta ammatilliset kokeilut on voitu toteuttaa taiteilijayhdistyksen työntekijänä 

verokortilla, eikä taiteilijoiden ole ollut tarpeellista hätäillä esimerkiksi oman yrityksen 

tai yhdistyksen perustamisen kanssa tässä kontekstissa.  

Projektien moniammatillisuudella tarkoitan sellaista keskinäiseen kunnioitukseen 

perustuvaa toiminnan tapaa, jossa tekemisellä on kaikille osapuolille yhteinen päämäärä 

ja jonka saavuttamiseen eri alojen toimijat sitoutuvat jakamalla sekä resursseja että 

vastuuta. 5  Ideaalitilanteessa on niin, että toimintaa halutaan yhdessä kehittää ja sen 

kehittämisen vuoksi uskalletaan kaikilla sektoreilla toimia aiemmasta poikkeavalla tavalla. 

Ajoittain osapuolien sitoutuminen yhteiseen toimintaan vaihtelee ja siihen voi vaikuttaa 

esimerkiksi yksittäinen työntekijä/taiteilija, työyhteisön toimintakulttuuri tai laajempi 

poliittinen linjaus toimintarakenteessa. 

 

 

Tutkimuskysymys 

Kirjoitan tutkielmaani kuvataiteilijana, mutta kuvataidekasvatuksen viitekehyksessä. 

Tarkastelen erityisesti sitä, miten taiteilijakollegan kanssa ohjaajaparina toimiminen on 

vaikuttanut ammatilliseen kehittymiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. 

                                                      
5 Katisko, Kolkka,Vuokila-Oikkonen 2014, 10-13 
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Lähtöoletukseni on, että yhteinen ammatillinen kehittyminen kumpuaa dialogisesta 

tilasta, jota voi kuvailla yhteiseksi taiteelliseksi ajatteluksi. 

Tutkimusotteeni innoittajana toimii Leena Valkeapään Luonnossa-väitöskirja, joka on 

taiteellisen ajattelemisen lävistämä. Opinnäytteeni ei ole taiteellinen tutkimus, mutta 

löydän sekä omasta ajattelustani että tutkimukseni kohteena olevasta yhteisestä 

toiminnastamme Valkeapään keskiöön nostamat taiteellisen ajattelemisen elementit: 

kokemukseen tukeutuminen, ainutlaatuisuus, passiivisuus, lumoutuminen, alttiiksi 

asettuminen ja kommunikatiivisuus. 6   

 

Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytteeni on autoetnografinen tapaustutkimus, joka sisältää myös yhteis- 

toiminnallisen autoetnografian (Collaborative Autoethnography/CAE) elementtejä. 

Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkija asettuu osaksi tutkimaansa kokonaisuutta ja 

esittää kysymyksiä omiin kokemuksiinsa pohjautuen. 7  Tutkimuksen tieto pohjautuu 

ensisijaisesti henkilökohtaisiin kokemuksiin, mutta tarkoituksena ei ole kertoa vain 

henkilökohtaisia tarinoita. Tavoitteena on laajentaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten 

ilmiöiden ymmärtämistä tuomalla niitä esiin yksilöllisen kokemisen kautta.8 

Tutkimukseni kohteena olevat projektit ja niihin liittyvät kokemukset ovat olleet osa 

elämääni. Olen ollut aktiivisesti mukana sekä projekteissa, että niitä edeltävässä ja niihin 

liittyvässä laajemmassa kehitystoiminnassa, joka jatkuu myös tätä opinnäytettä 

kirjoittaessani. Tapaustutkimukselle 9  tyypillisesti nämä projektit sijoittuvat tietyn 

aikakehyksen sisälle ja tietynlaiseen toimintaympäristöön, joten ne muodostavat oman 

tutkittavan kokonaisuutensa.  

Opinnäytteeseeni muodostuu kehityskertomus käytännön tapahtumien kuvaamisesta, 

niiden pohdinnasta ja reflektoinnista. Kertomus tuo menneisyyden tapahtumat 

                                                      
6 Valkeapää 2011, Luonnossa, 101 

7 Ellis, Carolyn and Bochner, Arthur P. 2000, 737-751 
8 Chang 2013, 108 
9https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/tapa
ustutkimus 
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uudelleen tarkistettavaksi nykyhetkessä, joka on yhtä ennakoimaton kuin menneisyys 

joskus oli.10 

Taidemaalarina koen omien kokemuksien kanssa työskentelyn luontevaksi, mutta tässä 

viitekehyksessä myös haasteelliseksi. Taiteellisesta toiminnasta poiketen tutkielmani 

tavoitteena on ajallisen välimatkan päästä tarttua kokemukseen sellaisenaan eikä 

tulkittuna, kuten teoksessa. Autoetnografinen tutkimusprosessi rakentuu toistuvista 

tapaamisista oman muistin kanssa11 ja muistin epäluotettavuus nostaa esiin kysymyksiä 

kokemuksen kuvauksen todenmukaisuudesta. Onko se vuosien päästä edes mahdollista?  

Tämän vuoksi olen tutkimusprosessini aikana käynyt autoetnografisia keskusteluja 

kollegoiden kanssa, joten menetelmäni on osittain myös yhteistoiminnallinen 

autoetnografia. Autoetnografisilla keskusteluilla tarkoitan kasvotusten tai sähköisesti 

tapahtuvia, oman ja toisen kokemuksen ymmärtämistä syventäviä ja ennalta sovittuihin 

teemoihin pureutuvia keskusteluja projekteja ohjanneiden taiteilijoiden kanssa. Ystävien 

ja kollegoiden kanssa työskennellessä on myös niin, että tutkimusprosessin 

aktivoitumista ei voi eikä kannata aina ennalta määritellä vaan merkityksellistä puhetta 

ja yhteistä tutkielmaan liittyvää pohdintaa tapahtuu usein spontaanisti ja asiaan 

liittymättömissä tilanteissa.  

Menetelmän laajentaminen yhteistoiminnalliseksi laventaa henkilökohtaisen kokemisen 

maailmaa ja estää minua liiaksi toimimasta omien ennakko-oletuksieni mukaisesti 

tutkimuskysymyksen tarkastelussa 12. Tutkielmani lähtökohdat ovat taiteilijoiden väli- 

sessä yhteistyössä, joten tarkentava keskustelu yhteisen toiminnan ympärillä vahvistaa 

myös koko tutkimusprosessini perustaa. 

 

Tutkielmaani liittyvien projektien ainutlaatuisuus kytkeytyy toimintaympäristöön, 

ajankohtaan ja ihmisyksilöihin eikä mitään tapahtunutta voi sellaisenaan siirtää jonnekin 

toisaalle. On kuitenkin todennäköistä, että kun kuka tahansa ammattitaiteilija ohjaa 

taideperustaista projektia missä tahansa epätyypillisessä ympäristössä, löytyy projektista 

ja siihen liittyvästä ajattelusta jonkinlaisia yhtymäkohtia meidän toimintaamme ja 

ajatteluumme viimeisen kuuden vuoden ajalta. Autoetnografian kirjoittajana en 

opinnäytteessä syntyvillä päätelmilläni pyri laajaan yleistettävyyteen, mutta pohdintani 

                                                      
10 Ellis, Carolyn and Bochner, Arthur P. 2000, 745 
11 Chang 2013, 108 
12 Chang, Heewon et al. 2012, 21, 46 
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voi potentiaalisesti yleistää kaikkialle, missä vastaavanlaista toimintaa tapahtuu 

vastaavissa olosuhteissa.13 

 

Tieteenfilosofiassa fenomenologia tarkoittaa suuntausta, joka korostaa ihmisen 

yksilöllistä kokemusta ja havaintoja tiedon tuottamisen perustana. Tutkielmani 

analyysiote on fenomenologinen, sillä pyrin lähestymään omia ja toisten kokemuksia 

sekä ymmärrysprosesseja ilman ennalta määriteltyjä oletuksia. Tarkastelen 

menneisyyttäni tietyssä aikakehyksessä ja tutkimusasetelmani valossa, mutta esiin 

nousevia asioita pohdin sellaisina kuin ne minulle ilmenevät.14 

Fenomenologisesta näkökulmasta katsoen ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan 

on intentionaalinen ja ihminen on pohjimmiltaan yhteisöllinen. Kaikki mitä koemme, 

merkitsee meille jotain ja todellisuus avautuu meille kokemuksiin sisältyvien 

merkityssisältöjen kautta. Maailman merkitykset syntyvät siinä yhteisössä, jossa yksilö 

kasvaa ja jossa häntä kasvatetaan. Ihminen on aina osa jonkin yhteisön luomaa 

merkitysten perinnettä ja sen vuoksi jokaisen yksilöllisen kokemisen tutkimus paljastaa 

myös jotain yleistä ja jaettua15. Kokemuksen tutkimisessa tarkastellaan, miten yhteis- 

kunnallisesti tuotettu perusta muovautuu ihmisen elämän mukana yksilöllisen 

kokemisen ja toiminnan lähtökohdiksi.16 Pyritään ymmärtämään, millaisten merkitysten 

pohjalta ihminen toimii niin kuin toimii.  

 

Tutkimusprosessissa kokemus paljastuu tietynlaisena ja paljastuminen tarjoaa 

yksilölle/yhteisölle mahdollisuuden tarkistaa omaa tilannettaan ja tarvittaessa muuttaa 

suuntimaa. Tilanteen arviointi sisältää toimintaan ja kokemukseen kuuluvien 

mahdollisien tulevaisuuksien näkyväksi tekemistä ja toiminnan arvottamista näistä 

tulevaisuuskuvista käsin. 17  Kokemuksen tutkimuksessa on siis kysymys tulevaisuuden 

rakentamisesta. 

 

 

 

                                                      
13 Suorsa 2018, 103 
14 Laine 2018, 32 
15 Laine 2018, 33-34 
16 Suorsa 2018, 93 
17 Suorsa 2018, 101-103 
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Dialoginen toiminnan tila 

Tutkielmassani nostan omasta elämänhistoriastani muotoutunutta ymmärtämistäni 

yleisesti käsiteltäväksi18 ja tuon esiin taiteilijayhteisössä tapahtuvaa tiedonmuodostusta. 

Tutkielmani tieto muodostuu yksittäisen ja yhteisen kokemuksen vuoropuhelusta. 

Tiedonmuodostumisen voi määritellä tapahtuvan taiteilijoiden välisessä yhteisessä 

taiteellisen toiminnan ja ajattelun tilassa, jota voi yksinkertaistaen kuvata myös 

dialogiseksi tilaksi tai dialogiseksi toiminnan tilaksi. 

Dialoginen tila syntyy nimenomaan toisen ihmisen erilaisuuden tajuamisen kautta. 

Dialogisuus ei siis ole yleisiin käsityksiin perustuvaa ymmärtämistä, vaan todellisiin 

kokemuksiin pohjaavaa toisen kunnioittamista ainutlaatuisena yksilönä. Dialoginen tila 

mahdollistuu, kun hyväksyy tuntemattoman läsnäolon eikä tunne tarvetta selittää 

kaikkea osaksi omaa maailmankuvaansa. 19 

 

Yhteisessä taiteellisessa ajattelussa tapahtuva 

tiedonmuodostus 

Kieli on dialogin edellytys. Kun käsillä oleva asia nähdään omasta kokemis- ja 

käsittämiskyvystä ja verbalisoidaan toiselle kokemis- ja käsittämiskyvylle, on silloin 

mahdollista kyetä yhdessä sellaiseen, mihin yksin ei koskaan riittäisi.20 Tällä tavoin voi 

Valkeapään mukaan kuvailla yhteisen ajattelun syntymistä. Tutkielmani kontekstissa 

yhteisen taiteellisen ajattelun syntymiseen voi liittää mukaan myös yhteisen toiminnan, 

jonka tässä tapauksessa erotan katsomisesta ja sanallistamisesta.  

Esimerkiksi kun toinen taiteilija puhuu ryhmätilanteessa jostakin taiteelliseen 

toimintaan liittyvästä asiasta, minä näen puheen kuvana ja reagoin siihen omalla 

puheellani, kierrätän ajatukseni suhteessa toisen ajatuksiin ennen kommunikointia 

ulospäin. Yksin ohjatessa näin ei juurikaan tapahdu ja lisäulottuvuus jää tilanteeseen 

syntymättä, kun omaan kokemuspohjaan nojaava reagointi tapahtuu suoraan suhteessa 

ryhmätilanteeseen tai yksittäisen opiskelijan puheeseen. 

                                                      
18 ”Ankarasti ajatellen ihmisen tapa ymmärtää kietoutuu hänen elämänhistoriaansa. 
Ymmärtämiseni muistuttaa sitä, miten ole elänyt. En siis kuvittele että ”itse-ymmärtämiseni” olisi 
yksityistä” Juha Perttula & Timo Latomaa 2008, 115 
19 Valkeapää 2011, 92-93 
20 Valkeapää, 2011, 92-93 
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Olen huomioinut, että yhteisessä ohjaustilanteessa itse myös tiedän enemmän, sillä 

toisen puhuessa oma hiljainen tieto aktivoituu. Silloin ajattelun tartuttavaksi nousee 

tilanteeseen/toimintaan liittyviä asioita, joita yksin ei tajua tai muista tietävänsä. 21 

 

   

 

kuva 1. Yhteisen taiteellisen ajattelun muodostuminen 

 

Yhteinen taiteellinen ajattelu ilmenee tällaisessa puhumisen, kuuntelemisen ja 

katsomisen/toimimisen muodostamassa kehässä. Toiminnan sisällä ollessa yhteiseen 

taiteelliseen ajatteluun liittyvä kommunikointi ei ole aina sanallista. Sanat ovat kuitenkin 

se kieli, jolla yhteistä ajattelua on mahdollista avata muille.  

Toiminnan tai maailman sisältä syntyvää tietoa voi kuvailla Juha Varton mukaan 

inspektiiviseksi tietämiseksi.22 Inspektiiviseen tietämiseen liittyy epävarmuuteen antau- 

tuminen, sillä sisällä oleminen ei mahdollista välimatkan päästä tarkkailua. Tällainen 

tietäminen pakenee käsitteitä, sillä keskelle kietoutuneena myös itse on alati muuttuva. 

”Ainoastaan itse tapahtumisessa paljastuminen, tapahtumisena, voi osoittaa, mitä jokin 

on.” 

                                                      
21  14.8.2018 keskustelusta Mikko Myöhäsen kanssa parkkipaikalla Tampereella 

suunnittelupalaverin jälkeen 

22 Varto 2000, 37-42 
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Tutkimusaineiston esittely 

Tutkimusaineistoni koostuu sekä valmiista dokumenteista, että tutkielman aikana 

syntyvistä keskustelu- ja haastattelumateriaaleista. Valmiit dokumentit ovat vuosien 

2013-2018 aikana syntyneitä, minun ja muiden taiteilijoiden 

projektipäiväkirjamerkintöjä ohjaustilanteista, äänitettyjä ja litteroituja haastatteluja, 

palautekyselyitä, valokuvia, sähköpostikeskusteluja ja – kyselyitä, sekä eri laajuisia 

projektiraportteja.  

Litteroidut haastattelut ovat vuodelta 2013 ja liittyvät taiteilijoiden ajatuksiin 

ammattikuntansa toimeentulosta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Nämä 

haastattelut liittyvät taiteilijajärjestömme toiminnanjohtaja Sirpa Taulun pro-gradu-

tutkielmaan vuodelta 201523. Niiden rooli omassa tutkielmassani on melko pieni, sillä 

tarkastelukulma toimintaan on eri. Nostan ne kuitenkin tässä esiin, sillä vuosien 

takaisten autenttisten haastattelujen kuuntelu ja lukeminen toimivat oman 

tutkimusprosessini alussa merkittävänä henkilökohtaisena ja tunnepitoisena 

aikamatkana. Kuunnellessani omaa ja muiden puhetta tutkielmaani liittyvän toiminnan 

alkumetreiltä, pääsin tämänhetkisen ajatteluni alkulähteille. Sen jälkeen minun oli 

helpompi paneutua senhetkisen henkilöni tuottamaan aineistoon ja hahmottaa 

kehityskertomus myös omassa ajattelussa ja toiminnassa. 

Vuoden 2013 muu kirjallinen ja kuvallinen aineisto on tutkielmassani määrällisesti 

suurin, johtuen sen vuoden taiteilija-koordinaattorin toimenkuvasta ja lukuisista 

projekteista. Kuvallinen dokumentointi ja projektien päiväkirjareflektointi auttoi 

silloisen hankkeen kokonaisuuden hahmottamisessa. Monella taholla touhutessa oli 

myös järkevää keskustella ensin kirjallisesti omien ajatuksien kanssa ja vasta sen jälkeen 

kommunikoida muille. Koordinaattorina koostin hankevuodesta raportin rahoittajalle, 

jota tässä tutkielmassa hyödynnän. Hankeraporttia enemmän keskityn kuitenkin 

taiteilija-ohjaajille lähettämiini sähköisiin palautekyselyihin ja päiväkirja- 

muistiinpanoihini, joita jokaisen projektin kohdalta löytyy paljon.   

                                                      
23 Taulu, Sirpa: ”Menneisyyttä ei aina ehdi pukea” Taide on tehokkain kommunikaatiomuoto 
John Deweyn filosofian näkökulmasta, Jyväskylän yliopisto 2015  
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Muiden projektivuosien päiväkirjamerkinnät vaihtelevat analyyttisistä työskentely- ja 

tunnelmakuvauksista nopeisiin toteaviin lauseisiin. Fyysisinä objekteina työpäiväkirjat ja 

niiden selailu toimivat tutkimusprosessini eri vaiheissa vahvoina muistityökaluina, 

jonkinlaisina tilanteeseen palauttajina. Varsinaista ohjaamiseen liittyvää pohdintaa niistä 

oli kuitenkin löydettävissä melko vähän. 

Käytettävissäni on ollut myös sähköistä palautemateriaalia tutkielmaani liittyvissä 

projekteissa lyhytaikaisesti mukana olleilta 6 taiteilijalta vuodelta 2016. Heidän 

huomioitaan toiminnasta ja yhteisestä ohjaamisesta on ollut kiinnostava peilata 

suhteessa omaan ajatteluun ja läheisempien kollegojen kanssa tapahtuneeseen 

pohdintaan.  

Tutkielman aikana syntyvä haastattelumateriaali tarkoittaa läheisten kollegojen kanssa 

käytyjä vapaamuotoisia, osin äänitettyjä ja osin sähköisiä keskusteluja, joissa joko 

vapaasti tai tutkimusasetelmaani peilaten pohdimme kokemuksiamme taideprojektien 

ohjaamisesta nyt ja aikaisempina vuosina. Näitä keskusteluja on käyty vuosina 2018 ja 

2019. Tutkielmani muuhun aineistoon verraten niitä ei määrällisesti ole enemmän, mutta 

oman ajatteluni ja tutkimusprosessini kannalta niiden merkittävyys on kaikkein mittavin. 
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                            kuva 2. Tutkielman aineisto ja tiedonmuodostus 
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Teoreettisen viitekehyksen esittely 

 

Kääntämisen runollinen työ on kaiken oppimisen ydin.24 

Kun ihminen irtoaa työskentelemään oman kenttänsä ulkopuolelle, hän siirtyy vaikeasti 

määriteltävissä olevaan tilaan, erilaisten kielten ja toimintatapojen väliin. Taiteilijan työ 

ja toimenkuva on itsessään selkeitä määrittelyjä pakeneva ja luonteeltaan aina jonkun 

välissä ja hankaamassa; yhteiskunnan, ilmaisun, tulkinnan, katsojan ja itsensä. Taiteilijan 

elämässä myös osa kommunikoinnista tapahtuu aina taiteellisen toiminnan kautta.  

Kun pedagogisesta kokemuksestaan ammentava, mutta kuvataiteen ammatti- 

laisuuteensa kaiken toimintansa pohjaava taiteilija laajentaa työskentely-ympäristöään 

moniammatillisiin palaveripöytiin ja ohjaustilanteisiin, muuttuu välissä oleminen 

konkreettiseksi ja totuttu kommunikointivalikoima vähenee. Tällaisessa tilassa 

ymmärretyksi tuleminen vaatii aluksi toisen kuuntelemista ja sen jälkeen oman totutun 

toimintatavan, ilmaisun ja kielen kääntämistä toiselle vastaanotettavaan muotoon. 

Täytyy opetella puhumaan sanoilla enemmän kuin on taiteilijana tottunut.  

Taiteilijan toimenkuva synnyttää mielenkiintoisen määrittelemättömän yhteistyötilan 

yhtä lailla toiminnan ylätason virkamiesten kuin projektien osallistujien kanssa. 

Ammattitaiteilijalla on usein omakohtaista kosketuspintaa ulkopuolisuuden tunteesta ja 

haastavasta taloudellisesta tilanteesta, samaan aikaan kun toiminnan ylätasolla 

työskentelyyn liittyvä ymmärrys kokonaisuuksien hallinnasta ja käsitteellisestä 

ajattelutavasta on osa taiteellisen työskentelyn arkipäivää. Taiteilijan puheelle tai 

ajattelulle ei näin ole mitään määriteltyä paikkaa tai lokeroa ja silloin on mahdollista 

kommunikoida ja kohdata tasavertaisesti erilaisten yhteiskuntaluokkien läpi.   

Tutkielmani teoreettiseksi taustaksi keskustelutan Jacques Ranciéren (s.1940) ja Claire 

Bishopin (s.1971) ajatteluja. Heidän kirjoituksistaan löydän yhteyden tutkimuskohteenani 

olevan toiminnan ulottuvuuksiin: taide, pedagoginen ja sosiaalinen/poliittinen. 

Jacques Ranciére on ranskalainen filosofi ja hänen ajattelunsa voi määritellä tapahtuvan 

välissä, aukossa ja välimatkan alueella. Hän operoi siirtämällä totuttuja rajoja ja 

rakenteita paikaltaan ja argumentoi mm. tiedon ja vallan, estetiikan ja politiikan 

                                                      
24 Ranciére 2016, 17 
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teemoista. 25  Kyseenalaistamalla omassa tuotannossaan eri tiedonalojen rajat, hän 

kiinnittää huomion puheen ja ajattelun oikeutukseen: missä paikassa kenelläkin on 

oikeus sanoa ja ajatella jotakin ja kenen puolesta toisten on ajateltava. Ranciére tekee 

näkyväksi lokeroita, joihin ihmisiä on aseteltu heidän oletettujen mahdollisuuksiensa ja 

kykyjensä perusteella. 26  Hän tuottaa törmäyksiä maailmojen välillä asettamalla 

uudelleen annettuina olevia merkityksiä ja muuttamalla sitä, minkä on totuttu olevan 

tehtävissä, nähtävissä tai koettavissa. 27  

Oppiessamme, opettaessamme, toimiessamme ja tietäessämme olemme 

myös katsojia, jotka koko ajan liittävät näkemänsä siihen mitä he ovat 

nähneet sanoneet tehneet ja uneksineet. Ei ole olemassa sen enempää 

etuoikeutettua muotoa kuin etuoikeutettua lähtöpistettäkään. Kaikkialla on 

alkupisteitä, risteyksiä ja solmukohtia, joiden ansiosta opimme jotain uutta, 

jos vain uskallamme kieltäytyä ensinnäkin ylläpitämästä radikaalia 

etäisyyttä, toiseksi etukäteen jaetuista rooleista ja kolmanneksi eri alueiden 

välisistä rajoista. 28 

 

Esimerkiksi ajatus tasa-arvosta ei ole Rancièren filosofiassa toiminnan toivottu 

lopputulos vaan kaiken lähtökohta. Tässä hän nojaa Joseph Jacotot´n (1770-1840) 

ajatukseen älyllisestä tasa-arvosta, kaikkien ihmisten älyn yhdenveroisuudesta.29 Minua 

puhuttelee erityisesti se, että Ranciéren tarkoituksena ei ole absoluuttisesti todistaa tätä 

ajatusta todeksi, vaan toimia tästä oletuksesta esiin nousevien mahdollisuuksien 

ohjaamana.30  

                                                      
25 Hirvonen 2010a, 331 
26 Tuomikoski 2017, 8-9 
27 Hirvonen 2010a, 330 
28 Ranciére 2016, 25 
29 Ranciére 1991. The Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation. Kirja 
perustuu kertomukseen Joseph Jacotot´sta, nuoresta ranskalaisopettajasta, joka maanpaossa 
vuonna 1818 löysi onnistuneen tavan opettaa ranskan kielellä ranskaa flaaminkielisille 
opiskelijoille, jotka eivät osanneet sanaakaan ranskaa. Jacotot itse ei osannut flaamia. 
Pedagogisen kokeilunsa seurauksena hän päätyi esittämään ihmiset älyllisesti tasa-arvoisina ja 
romuttamaan totutut ajatukset opetustilanteen hierarkianormeista.  
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Claire Bishop on brittiläissyntyinen, tällä hetkellä Yhdysvalloissa toimiva 

taidehistorioitsija, opettaja ja kriitikko. Minussa resonoi hänen tapansa problematisoida 

osallistavan taiteen kenttää ja sosiaalisen kontekstin taidepedagogisia projekteja. Hänen 

kriittinen ajattelunsa liikkuu Ranciéren lailla erilaisten rajojen väleissä ja asioiden 

uudelleen määrittelyn mahdollisuuksissa. Osallistavan taiteen kohdalla koen olennaisiksi 

esimerkiksi huomiot tekijyydestä ja eettisyydestä silloin, kun teosprosessin 

toteuttamiseen liittyy yhteiskunnallisesti jollakin tavalla lokeroitujen ihmisten 

osallistamista. Pedagogisten taideprojektien yhteydessä Bishopin laaja-alaiset ajatukset 

toiminnan kommunikatiivisuudesta ja moniammatillisissa projekteissa käytetyn kielen 

uudelleen määrittelystä avasivat itselleni uusia näkökulmia oman toimintamme 

tarkasteluun.  

Tutkimusprosessin aikana Bishopin ja Ranciéren välinen keskustelu laajeni 

vuoropuheluksi tutkimusaineiston kanssa. Tästä vuoropuhelusta esiin nousi neljä 

teemaa, joiden alla esitän analysoimani kokemukset ja joiden avulla avaan tutkielmani 

teoriapohjaa syvemmälle. Teemat ovat: törmäyksiä maailmojen välissä, 

kommunikatiivisuus, passiivisuus ja yhteinen elementti.  

Tutkielmani seuraavassa osassa jaottelen teemat osaksi aikajärjestyksessä tapahtuvaa 

kehityskertomusta. 
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Kehityskertomus 

 

Alkutilanne 

Ensimmäinen kosketukseni taiteelliseen toimintaan moniammatillisessa yhteistyössä 

tapahtui vuonna 2008, kun Hämeenlinnan Taidemuseo tilasi minulta pilottihankkeena 

hoitolaitoksille suunnatun sarjan pieniä öljyvärimaalauksia 31 . Vuosina 2009 ja 2012 

Hämeenlinnan taidemuseon opetuskokoelmiin tilattiin vastaavanlaisia teos- 

kokonaisuuksia kolmelta muulta taiteilijalta 32 . Samojen vuosien aikana olin osittain 

apurahalla sekä työskentelin taidemuseolla ajoittain siivoojana ja 

päiväkoti/koululaistyöpajojen ohjaajana. Näissä erilaisissa rooleissani seurasin 

lainattavien teoskokonaisuuksien syntymistä ja lainauspalvelun kehittymistä melko 

säännöllisesti.  

Vuoden 2012 loppupuoliskolla Hämeenlinnan taidemuseo toteutti alueen hoitolaitoksille 

suunnatun kuvataidepalvelun, jossa lainattavia teoskokonaisuuksia käytettiin osana 

asukkaille suunnattuja taiteen tekemisen tuokioita yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 

Toimin projektissa koordinaattorina sekä ohjaavana taiteilijana. Toiminnan jatkuessa sitä 

koordinoivat ja ohjasivat seuraavina vuosina kuvataiteilijat Satu Bethell ja Katri Stenberg. 

Samana vuonna minun oli mahdollista tutustua eri puolilla Skotlantia vaikuttavan 

Impact Artsin 33 toimintaan. Skotlantilaiset ihmiset ja heidän meininkinsä innoittivat 

sekä henkilökohtaisesti että suuressa määrin myös seuraavien vuosien 

projektisuunnitelmiamme kollegojen kanssa. 

 

 

 

                                                      
31 Hetkiä. Salla Laurinolli,2008. Tilaustyö liittyi Pia Strandman-Suontaustan väitöstutkimukseen 

Vapautta vai vaikuttavuutta? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle, Aalto-

yliopisto 2013 

32 Vapaa tarina. Anne Tamminen, 2009, Ihmisen osa. Anssi Taulu, 2009, Annikki. Lehmä-tyttö. 
Nikkari-Esko. Poika, joka unelmoi. Edwina Goldstone, 2012 
33 https://www.impactarts.co.uk/  

https://www.impactarts.co.uk/
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1. Työntekijänä kehittämishankkeessa 

 

Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen 

Ars-Häme ry sai vuodelle 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustuksen 

hankkeeseen Kuvataiteilijat Osaksi Moniammatillista Yhteistyötä (KUOMA). Hanke 

kesti 11 kk ja sen ensisijainen pyrkimys oli työllistää alueen taiteilijoita sekä juurruttaa 

yhteistyökumppaneihin toimintakulttuuria, jossa kuvataidepalveluiden tilaajat sitoutuvat 

palveluihin myös rahallisesti. Tarve toimintakulttuurin muutokselle perustui 

taiteilijoiden aikaisempien yhteistyökuvioiden kokemuksille, jotka olivat kokonaan 

kulttuurisektorin rahoittamia. Niissä tilaajatahon sitoutuminen yhteiseen toimintaan jäi 

usein melko ohueksi. 

Taiteilijoiden työllistäminen hankkeessa tarkoitti sitä, että keskityttiin kartoittamaan 

työskentely-ympäristönsä laajentamisesta kiinnostuneita taiteilijoita alueellamme ja 

mahdollistettiin heille tällaisen työkokemuksen karttuminen niin, että työn tilaaja 

maksoi siitä taiteilijalle palkkaa.  

Työskentelin hankkeen taiteilija-koordinaattorina ja minun palkkani maksettiin 

hankkeen rahoituksesta. Työnkuva koostui pääasiassa yhteydenpidosta ja neuvotteluista 

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä yhteydenpidosta ja neuvotteluista projekteja 

ohjaavien taiteilijoiden kanssa. Jokaiseen projektiin liittyi mittava määrä alojen välisiä 

suunnittelupalavereja ja kokouksia. Tarkoituksena oli, että sekä tilaajille että niille 

tahoille, joiden kanssa yhteistyö ei lähtenyt käyntiin, jäi tietoa tällaisten palveluiden 

budjettikehyksestä. Myös taiteilijoille jäi valmiita budjettiesimerkkejä mahdollisia tulevia 

projektisuunnitelmia varten. 

Tilaajatahon rahallinen sitouttaminen toimintaan syvensi yhteistyötä tehokkaasti ja sen 

vuoksi kuukausipalkkaisen koordinaattorin rooli toiminnan idättämisessä oli hyvin 

perusteltua; oli mahdollista ajan kanssa istua yhteisten pöytien ääressä. Koska 

hankkeessa ei ollut muita työntekijöitä, koordinoinnin lisäksi myös ohjasin ja 

suunnittelin joitakin projekteja, sekä dokumentoin niitä kaikkia.  

Vuoden aikana KUOMA-hanke toimi eri puolilla Kanta-Hämettä vanhusten 

hoitolaitoksissa, välityömarkkinoilla, oppilaitoksissa sekä taidekentällä. Projekteihin 
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osallistui yhteensä n. 400 henkilöä. Lisäksi 30 henkilökunnan edustajaa eri 

oppilaitoksista, organisaatioista, muista hankkeista ja hoitolaitoksista osallistui 

aktiivisesti projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki palveluiden tilaajat sitoivat 

toimintaan resurssejansa. Itseni lisäksi viisi muuta taiteilijaa 34  sai palkkaa ja 

työkokemusta uudenlaisesta toimintaympäristöstä ja heidän lisäkseen monia muita 

osallistui yhteisiin tapaamisiin ja keskustelutilaisuuksiin.  

 

Hoitolaitoksissa 

Hoitolaitosmaailmaan liittyvän työskentelyn rooli hankkeessa oli iso. Tämä johtui sekä 

aiempien vuosien hoitolaitosprojektikokemuksista että resursseja lisänneestä 

hankeyhteistyöstä. Vanhusten hoitolaitoksissa toteutui vuoden aikana 18 osallistujien 

omaan taiteelliseen tekemiseen keskittynyttä työpajaa (maalausta tai kolmiulotteista 

työskentelyä 1,5h), jotka toimijoiden yhteisten neuvottelujen jälkeen suunnittelin ja 

ohjasin aiempiin hoitolaitoskokemuksiini nojaten. Työpajat toteutettiin 3-5 kerran 

kokonaisuuksina, joiden päätyttyä hoitolaitoksessa järjestettiin syntyneistä teoksista 

näyttely ja avajaiset. Työpajojen alustuksissa hyödynnettiin Hämeenlinnan taidemuseon 

lainattavia teoskokonaisuuksia ja ohjaavien taiteilijoiden omia teoksia. Erään 

hoitolaitoksen pyynnöstä yksi yksittäinen työpaja (3,5h) suunnattiin hoitolaitoksen 

henkilökunnalle. 

Hankeyhteistyön avulla Riihimäen seudulla toteutuneisiin projekteihin palkattiin 

mukaan myös riihimäkeläinen taidemaalari Tiina Nevalainen. Näin kokemus 

taiteilijaparina ohjaamisesta mahdollistui ja toiminnan paikallisuus vahvistui. Myös 

ohjaustoiminnan AMK-opiskelijoita osallistui työpajatoimintaan, joko harjoittelijana 

hoitolaitoksen puolesta tai ohjaavan taiteilija-koordinaattorin assistenttina.  

Eräässä hoitolaitoksessa toteutettiin myös yhden päivän pituinen taidelainaamon 

laajentumo, osana hoitolaitoksen omaa tapahtumapäivää. Esillä olleista teoksista 

hoitolaitos maksoi taiteilijoille asiaan kuuluvat lainauskorvaukset.  

 

                                                      
34Jaakko Autere, Kirsi Jokelainen, Tiina Nevalainen, Mikko Myöhänen, Anssi Taulu 
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Välityömarkkinoilla 

Vuoden 2013 aikana välityömarkkinoilla toteutuneet yhteistyöprojektit perustuivat 

järjestömme aikaisempiin kontakteihin alueen muiden kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa. Välityömarkkina35 tarkoittavat pääosin kolmannen sektorin (säätiöt, yhdistykset) 

tuottamia palveluita vaikeasti työllistyville työnhakijoille ja välityömarkkinoille 

osallistuminen tarkoittaa vapaiden työmarkkinoiden ja työttömyyden väliin sijoittuvaa 

työssäoloa. Rakenteellisesti työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvien välityö- 

markkinoiden yleisin palvelutuotannon muoto on kuntouttava työtoiminta. Se perustuu 

lakiin36 ja sisältää odotuksen siirtyä kuntouttavasta työtoiminnasta työvoimakoulutuksen 

ja/tai palkkatukityön kautta työelämään. Välityömarkkinoiden palveluihin osallistuu 

kuitenkin myös henkilöitä, jotka tarvitsevat laajempia kuntouttavia toimenpiteitä ja 

joiden kohdalla työmarkkinoille suuntautuminen ei ole kovin ajankohtaista. Tällöin on 

kyse välityömarkkinoihin sisältyvistä välittävistä työmarkkinoista, joista on vastuussa 

sosiaali- ja terveysministeriö.  

 

Taitelijoiden työskentely ohjaajina välityömarkkinoilla oli jatkumoa sille, että 

kuvataiteilijajärjestömme Ars-Häme ry on vuodesta 2007 lähtien toiminut työnantajana 

heikommassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille galleria- ja taidelainaamo- 

toiminnan asiakaspalvelussa.37  

 

Vuoden 2013 hankkeessa kolmannen sektorin yhteistyönä toteutui kaksi projektia: 

isokokoisen akryylimaalauksen toteutus taustamiljööksi pukuvuokraamon 

valokuvauspalvelulle ja vanhan paloauton visuaalinen muokkaus yhteistyökumppanin 

myöhempää käyttöä varten.  

                                                      
35 Wikipedia, välityömarkkinat  
 

36 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta.” 2 § Laissa tarkoitetaan (…) kuntouttavalla 

työtoiminnalla kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa 

sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja 

toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. (…) 6 § Kunta voi järjestää kuntouttavan 

työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai 

kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai 

rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. (…) Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia 

yritykseltä.” https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189  
37 Taulu, 2015, 45 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189#a189-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189#a189-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189
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Pukuvuokraamon taustakankaan maalausprojekti syntyi tilaajan ideasta, avoimen 

keskustelun ja yhteisen suunnittelun kautta. Renessanssimaiseman maalaamisen 

yhteydessä syvennettiin yleisen historian ja taidehistorian kautta osallistujien 

pukuhistorian tuntemusta. Toimin projektin ohjaajana ja taiteellisena vastuuhenkilönä 

(yht.40h) ja toteutin kokonaisuuden yhdessä pukuvuokraamon työntekijöiden kanssa. 

 

”… miten tärkeää omilla käsillä tekeminen ja kaikenlainen luova toiminta on 

kuntoutumisen ja ihmisenä eteenpäin menemisen kannalta, vaikka se ei 

suoranaisesti tuota mitään. Hänen mielestään kuntouttavassa 

työtoiminnassa voisi ihan hyvin olla pysyvästi esimerkiksi kerran viikossa 

kokoontuva ryhmä, joka ammattilaisen ohjauksessa keskittyy taiteen 

tekemisen eri tekniikoihin.”38 

 

Olin kirjoittanut muistiin osallistujan kommentin projektin palautepalaveristamme. 

Suunnittelin monimetrisen kankaan maalaamiseen sisältyväksi myös osion, jossa pienen 

teoksen kautta keskityttiin osallistujien henkilökohtaiseen maalaustyöhön ja harjoiteltiin 

välineen hallintaa. Käsillä olevaa tutkielmaa työstäessäni havahduin tähän osallistujan 

kommenttiin eri tavalla kuin 2013 projektiraporttia kirjoittaessani; tällä hetkellä olemme 

tilanteessa, jota projektiimme osallistuja kuutisen vuotta sitten toivoi.   

 

Paloauton visuaalinen muokkaaminen oli toinen projektimme välityömarkkinoilla ja se 

toteutui kahtena päivänä viikossa 11.9.-29.11.2013. Projekti sai alkunsa 

yhteistyökumppanin ideasta ja perustui kokemuksiin toisen ohjaavan taiteilijan 

työskentelystä toiminnassa mukana olevien nuorten kanssa. Vanha paloauto oli 

toimintakuntoinen ja sen tulevaisuus visuaalisen kohennuksen jälkeen nähtiin 

muokkautuvan esimerkiksi kesätapahtumien saippuakuplakoneeksi tai pieneksi 

liikkuvaksi esiintymislavaksi. Ohjaavina taiteilijoina (2 x 110h) toimivat Jaakko Autere ja 

Mikko Myöhänen. 

  

Toiminnan tavoitteet liittyivät oppimisen ja omien taitojen tunnistamisen lisäksi yhdessä 

tekemiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sitoutumiseen. Tekemiseen haettiin 

tuntumaa vaneriseinän ja romuhenkilöauton maalaamisella. Paloauto myös hiottiin 

                                                      
38ote projektipäiväkirjasta 8.5.2013  
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käsin ennen maalaustyötä. Valmiista autosta tehtiin tarkat luonnokset ja lopullinen 

maalaustyö toteutettiin marraskuussa. Paloauton maalaus toteutui hankeyhteistyönä, 

kun Hämeenlinnan seudulla toiminut työllistämisen kuntakokeiluhanke tilasi projektin 

asiantuntijapalveluna Hämeenlinnan kaupungille. 

 

Oppilaitoksissa 

Hankevuoden oppilaitosyhteistyö toteutui alueen kahdessa eri kunnassa hyvin erilaisilla 

tavoilla. Eri puolilla Janakkalaa peruskoululaisten iltapäivätoiminnassa toteutui 

piirtämisen ja maalaamisen perusasioihin syventyviä kuvataidekerhoja (12 x 2h), joita 

ohjasi janakkalalainen taidemaalari Kirsi Jokelainen. Kirsi jatkoi työskentelyä 

Janakkalan kouluilla myös hankevuoden jälkeen.  

 

Lammin Evolla 51 uutta metsäalan opiskelijaa aloitti 2013 lukuvuotensa osallistumalla 

Eksy&Löydä -ympäristötaideprojektiin 2.-6.9.2013, jota ohjasi (10h+40h) kuvanveistäjä 

Anssi Taulu. Projektin tilasi HAMK Metsätalous ja sen juuret liittyivät erääseen 

alkuvuoden seminaarissa käytyyn keskusteluun. Projektin tavoitteena oli törmäyttää 

insinööri- ja perustutkinnon aloittavia eri ikäisiä metsäalan opiskelijoita toisiinsa sekä 

taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Evon henkilökunta oli hyvin ennakkoluuloton 

uudenlaista toimintatapaa kohtaan ja AMK-opiskelijoiden opintojen alkua jopa siirrettiin 

viikolla projektimme vuoksi. Taiteellisen prosessin lisäksi ryhmien tehtävänä oli päivittää 

5 päivän aikana oman ryhmän prosessin etenemistä Eksy&Löydä -blogiin39.  

 

Taidekentällä 

Taidekentällä KUOMA-hanke järjesti Art in Action - Taide Itse Teossa -seminaarin 

Riihimäen taidemuseossa 12.10.2013 klo 10-13. Seminaari sijoittui osaksi Art Häme 2013 -

taideviikkoja. Tavoitteena oli herättää keskustelua sosiokulttuurisesta toiminnasta, 

läsnäolosta ja taiteen roolista erilaisissa työympäristöissä.  Seminaarin moderaattorina 

toimi Merja Isotalo Terveyttä Kulttuurista -verkostosta. Puheenvuorot pitivät 

kuvataiteilija Minna Heikinaho: ”Avoin prosessi yhteisötaiteellisena menetelmänä” ja  

                                                      
39 http://eksyjaloyda.blogspot.com/  

http://eksyjaloyda.blogspot.com/
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Natalie McFadyen White: ”Impact Arts – Creative Solutions to Social Challenges” . 

Seminaariin ilmoittautui 50 henkilöä. 

Osana hanketyötä osallistuin myös workshop-työskentelyyn 6.-10.10.2013 Ars Auttoisissa, 

Padasjoella. Ajatus hämäläisten ja skotlantilaisten yhteisestä työskentelystä hämäläisessä 

maaseutumiljöössä sai alkunsa vuoden 2012 verkostoitumismatkalla Skotlannissa. 

Workshop Ars Auttoinen kesti viisi päivää ja viiden taiteilijan yhteisen työskentelyn 

materiaaleina käytettiin pääasiassa paikallisessa maataloudessa syntynyttä jätemuovia. 

Ars Auttoisissa työskentelivät itseni lisäksi: Jaakko Autere, Tiina-Liisa Kaalamo, Natalie 

McFadyen White ja Tiina Vaahtera. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi installaatio, 

joka oli esillä Riihimäen Taidemuseossa ArtHäme-taideviikkojen ajan syksyllä 2013.  

Installaation englanninkielinen nimi Seeing Beyond tarkoittaa 

tulevaisuuteen katsomista tai jonkun asian taakse tai yli näkemistä. Nimi 

symboloi sekä taiteilijoiden yhteistä matkaa yhteisessä prosessissa että sitä 

arvoa ja potentiaalia, jota he näkevät arkisissa asioissa sekä ihmisissä, jotka 

useimmiten ohitetaan. 40 

 

Toiminnan tarkastelu 

Jälkikäteen tarkasteltuna vuosi 2013 vaikuttaa melko massiiviselta. Koordinaattorin työn 

(30h/vko) lisäksi jatkoin taiteellista työskentelyäni läpi hankevuoden. Osallistuin 

ryhmänäyttelyyn Berliinissä ja matkustin valvomaan siitä osan sekä pidin uusista 

maalauksista koostuvan yksityisnäyttelyn Helsingissä. Sain hurjasti aikaiseksi monella 

rintamalla, mutta kenties minulla oli myös tarve todistaa jotakin. Ehkä pelkäsin 

taiteilijana, että jollakin tavalla vähenen ja häviän koordinaattorin hommissa, haalenen 

neuvotteluhuoneiden ja seminaarityöpajojen vakiokalustoksi.  

Hankkeen kehittämistoiminnan kannalta tiivis työtahti ja yhden ihmisen kautta 

tapahtuva viestintä oli kuitenkin selkeästi hyvä asia. Kun monella eri taholla ehti 

neuvotella ja kokeilla, myös kokemusta ja pohdittavaa kertyi monipuolisesti.  

Ainoastaan hoitolaitostyöpajat suunnittelimme Nevalaisen kanssa ennalta melko 

valmiiksi paketeiksi, joita tarjosin yhteistyökumppaneille. Muutoin emme missään 

vaiheessa miettineet projekteja etukäteen, vaan toiminnan ideat nousivat tilaajilta ja 

                                                      
40 Ote työryhmän laatimasta installaation tiedotetekstistä.   
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niiden toteutukseen johtavat ratkaisut tehtiin yhdessä. Taiteelliseen prosessiin 

tottuneena tuntui tutuimmalta toimia tällaisella ennalta määrittämättömällä ja 

muokkautuvalla toimintapinnalla.  

 

Taiteilijaparina työskentelyn toimintamalli 

2013 kaikki hyvät jutut ja uutta luovat jutut tuntui syntyvän yhdessä ja sitä 

kohti mennään. Ei kenenkään ole mitään järkeä yksin tällaista vääntää.41 

Hankkeen leviäminen ympäri maakuntaa tarkoitti sitä, että yhteisiä kilometrejä kertyi 

osallistuville taiteilijoille paljon. Tämä tarkoitti runsasta kontekstiin liittyvää sekä 

vapaata yhteistä pohdintaa siirtymätilanteissa. Minulle koordinaattorina se tarkoitti 

myös havahtumista siihen, miten eri tavalla ja ohuemmin asioiden reflektointi tapahtui 

silloin, kun näissä tilanteissa ja kilometreissä oli paikalla yksin. Yhdessä toisten 

taiteilijoiden kanssa syntyi eniten ajatuksia ja eniten merkityksiä yhteiselle toiminnalle. 

Asiat etenivät nopeammin ja syvemmälle.  

Nopea kehitys tuntui tosi ihmeelliseltä ja tosi hyvältä. Tuntui että sai jotain 

järkevää ja merkityksellistä aikaan.42  

Osittain se johtui siitä, että jokainen taiteilija toi yhteiseen toimintaan mukanaan 

aikaisemman elämänhistoriansa ja siinä karttuneet verkostonsa. Yhtä olennaista oli 

yhdessä koettu kontekstin nyrjähtäminen ja rinnakkain ajatteleminen totutusta 

poikkeavassa ympäristössä.   

Taiteilijaparina työskentelyn toimintamalli syntyi taiteilijoiden yhteisien 

kokemuksien perusteella ja sen mukaan seuraavina vuosina toimittiin. Yhdessä ohjaavien 

taiteilijoiden toimintamalli syventää henkilökohtaisia ja ammatillisia suhteita sekä tuo 

yhdessä tekemisen ja oppimisen osaksi yksinäistä ammattikuvaa hieman eri tulokulmasta 

kuin taiteilijajärjestön ydintoimintaan osallistuminen. Yhdessä työskenteleminen toimii 

myös työhyvinvoinnin elementtinä haastavissa työskentely-ympäristöissä. 

 

                                                      
41 Keskustelusta Mikko Myöhäsen kanssa Taidekasarmilla 15.8.2018 
42 Myöhänen, keskustelussa Taidekasarmilla 15.8.2018 
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TEEMA I:  Törmäyksiä maailmojen välissä  

Aluksi jännitin hankekoordinaattorin yksinäistä toimenkuvaa määrittelemättömässä 

toimintaympäristössä. Aikaisempi kokemukseni epätyypillisistä työympäristöistä liittyi 

lähinnä hoitolaitoskontekstiin ja hoitolaitoksiin oli helppo solmia yhteistyösuhteita myös 

tämän hankevuoden alussa. Uusien toimintasuunnitelmien kasaaminen samaan 

suuntaan ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä, joten verkostoitumisen tarve oli 

ilmeinen. Kävin monenlaisissa julkisen sektorin kokouksissa esittelemässä hankettamme 

ja istuminen erilaisissa sote- ja koulutusalan seminaareissa tuli tutuksi etenkin 

hankevuoden alkukuukausina.  

Hankkeen ajankohta vuonna 2013 oli sellainen, että puhe taiteen soveltavasta käytöstä tai 

soveltavasta taiteesta oli taiteen toimintaympäristön laajenemisen yhteydessä aika yleistä 

ja erilaisista julkisen sektorin taideprojekteista liikkui jo paljon tietoa. Olin siitä 

huolimatta vilpittömän yllättynyt siitä, miten monelle taholle meidän toimintamme lähti 

laajenemaan. Taiteilijoiden työllistämiseen suhtauduttiin positiivisesti ja yhteiseen 

prosessiin oltiin valmiita panostamaan. En ollut etukäteen tietoinen siitä, miten yleistä 

kehittämistyö erilaisten hankkeiden kautta oli kaikkialla kuntasektorilla. Välillä tuntui 

siltä, että yhteydenottoja taiteen puolelta oli vain odotettu, jotta ideoita päästään 

testaamaan. Osuutensa tässä luultavasti oli toki sillä, että ministeriön rahoittamana 

hankkeemme herätti luottamusta ja perusrahoituksen turvin projektien tilaaminen oli 

mahdollista pääosin suhteellisen pienellä panostuksella.  

Julkisen sektorin hidas liike suhteessa lyhytkestoiseen hankkeeseen aiheutti eniten 

hankausta, monesti esimerkiksi projektien vaatimat budjettimuutokset olisivat olleet 

mahdollisia vasta seuraavana vuonna tapahtuville toiminnoille. Tähän löytyi parissa 

projektissa ratkaisuksi hankeyhteistyö. Nopeasti toteutuvien toimintojen ohjauspalkat 

maksettiin sosiaalisektorilla käynnissä olevien kehittämishankkeiden budjeteista, joiden 

liikkumavara oli pysyvän julkisen tahon budjettia joustavampi. 

Hankaushetkiä ilmeni ajoittain myös kokouksissa, seminaareissa tai muissa 

vuorovaikutustilanteissa. Ajoittain omaan tai toisen tahon puheeseen kiteytyi eri aloilla 

sisäänkirjoitettuja ennakko-oletuksia ja sanojen merkityksien erilaisia tulkintoja.  

Kokemuksena tämä taiteelliseen toimintaan tottuneen ajattelutavan törmäys julkisen 

sektorin toimintatapaan oli juuri oleellinen. Kun lukuisia uusia yhteistyötahoja löytyi, 
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lisääntyi myös kokouksissa istumisen ja viestinnän määrä massiivisesti suhteessa 

toiminnan määrään. Minulla oli aikaisempien vuosien yhteistyöprojektien perusteella 

tästä jo tuntumaa, mutta hankekoordinaattorin työn säännöllisyydessä se syveni.   

Laajempi ymmärrys taiteellisen toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista alkoi 

hahmottua, kun erilaiset paikalliset ja yksilölliset tavat puhua ja ajatella lomittuivat 

valtakunnan tasolta tulevan toimintakehykseen. Rakenteet alkoivat muuttua ihmisiksi 

myös toiminnan päättävällä tasolla.  

Useamman vuoden välimatkan päästä tuntuu, että 2013 loppuvuoden aineistosta voi 

jollakin tavalla hahmottaa viitteitä siihen, että oma kriittinen katse alkoi ajoittain kääntyä 

myös meidän omaan toiminta- ja ajattelutapaamme. Taiteen projektisuunnitelmien 

perusteluista tutut termit, kuten ”toisin tekeminen” tai ”totutusta toimintatavasta 

poikkeaminen” saattavat toisesta näkökulmasta tarkasteltuna helposti muuttua ylhäältä 

alaspäin tapahtuvaksi puheeksi, jossa oman alan toimintatapa nähdään etuoikeutetusti 

parempana. Tasa-arvoisissa yhteistyökuvioissa voi ihan vain istua alas eri tahojen kanssa, 

neuvotella kaikkien alojen tavoitteet näkyviksi ja sen jälkeen yhdessä miettiä parhaita 

mahdollisia ratkaisuja projektien toteuttamiseksi. 

  

Huomioita yhteisestä ohjaamisesta 

Aikataulutetussa ja strukturoidussa hoitolaitosmaailmassa toimiminen oli 

oppilaitoskontekstiin tottuneelle tutunoloista. Kokemuksiemme43 mukaan ohjaaminen 

hoitolaitoksissa ei juurikaan eronnut taiteen opetustunneista esimerkiksi 

kansalaisopistojen aikuisryhmissä. Toki osallistujien eletty elämä oli hoitolaitoksissa 

vahvemmin läsnä, mutta valmistelu, ideointi ja varsinainen toiminta olivat erilaisista 

rajoitteista huolimatta samankaltaisia. Yhteen kokoontuneiden ihmisten ohjaamista 

oman taiteen tekemisen äärellä. Kahden taiteilijan ohjaaminen selkeytti tilannetta, kun 

toisen puhuessa toinen teki käytännön järjestelyjä. Keskinäinen toimiva dialogi syvensi 

alustuskeskusteluja ja nopeutti ryhmän siirtymistä omaan tekemiseen.  

Työpajakertojen alustukset vaativat tavallista maalauskurssia enemmän läsnäoloa sekä 

huomion kiinnittämistä myös hoitohenkilökunnan kohtaamiseen. ”…antaa aikaa 

                                                      
43 tämänhetkisten kokemuksieni peilaaminen sähköpostikeskusteluun Tiina Nevalaisen kanssa 
25.9.2013 ja 9.12.2013  
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muodostaa oma mielipide ja sanoa se”  Ohjaamisen rutiinille teki hyvää seurata 

osallistujien vapaata suhtautumista materiaaleihin ja omaan tekemiseen. Maalaaminen 

oli monelle hyvin iäkkäälle ihmiselle kuitenkin aivan uusi asia. ”Kuvat olivat heille 

ainutlaatuisia ja oli itsellekin ainutlaatuista päästä se kokemaan.” 

Huomasin eron omassa olemiseni tasossa silloin, kun ohjasin hoitolaitoksissa yksin. 

Tuntui, että mieli askarteli helpommin kaikenlaisissa käytännön asioissa ja puheeseen jäi 

vähemmän tilaa lumoutumiselle. Toisen kanssa ohjatessa omaan ajatteluun tuli väljyyttä 

ja myös puheeseen ilmaantui jatkuva kohottautumisen mahdollisuus.  

Taidepedagoginen toiminta sosiaalisektorilla tarkoittaa elämän peruskysymysten äärellä 

olemista, ihmisyyden ja ihmisarvon kanssa toimimista 44 . On tavallista, että ohjaus- 

tilanteen ulottuvuus voi muuttua yhdestä sanasta tai eleestä ja huomaa tulevansa 

ihmisenä vahvasti kosketetuksi ilman, että pystyy ohjaajana tai taiteilijana sitä millään 

tavalla määrittelemään. Yhteisessä ohjaustilanteessa lumoutuminen muistuttaa 

Valkeapään kuvailemaa taiteellisessa kokemuksessa lumoutumista, kokonaisuuden 

kohtaamista tunteena.45   Yhteisen ohjaustilanteen maailmassa on mahdollista aistin- 

varaisesti ja kehollisesti viipyillä, kun toisen ohjaajan toimiessa oma rooli ohjaustilanteen 

tekijänä ja ryhmän osana/katsojana vaihtelee. 

 

Erilaiset toimintatavat ja luottamus 

Työpajojen ja strukturoituneen toiminnan ulkopuolella, vapaammissa projekteissa 

työskenteleminen tarkoitti oman ohjaamis- ja toimintatavan törmäämistä tilaajatahon 

toimintatapaan. 

Lennossa tekemistä, kun mikään ei ollut sinänsä varmaa ennen kuin meni 

paikalle ja tilanne oli käynnissä. Ihmiset ja tilanteet muuttuivat ja meidän 

piti sovittaa omat suunnitelmat ja toiminta muuttuneisiin tilanteisiin.46 

Ensimmäisen vuoden projekteissa emme aina osanneet kyllin selkeästi etukäteen sopia 

yhteistyötahojen vastuualueita. Tuli tilanteita, joissa ennakoimaton toimintaympäristö 

muokkasi tekemisen ohjaamista suorittavaan suuntaan, kun esimerkiksi epävarmuus 

                                                      
44 Nevalainen, sähköposti 9.12.2013 
45 Valkeapää 2011, 108-109 
46 Mikko Myöhänen, keskustelu 15.8.2018 
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osallistujien paikallaolosta ja sitoutumisesta loi ohjaajille paineita toiminnan valmiiksi 

saattamisesta etenkin lyhytkestoisissa projekteissa. Toisaalta juuri tällaisten 

epämääräisten tilanteiden jälkeiset yhteiset onnistumiset asioiden kesken jättämiseen 

tottuneiden osallistujien kanssa loivat eniten uskoa omaan työskentelyyn ja toiminnan 

onnistumiseen.  

Ensimmäisissä projekteissa tehtiin myös tärkeitä huomioita lyhytkestoisten 

taideprojektien suhteesta luottamuksen tunteen syntymiseen. Hyvin pitkään työttömänä 

olleita oli epäonnistumisen pelon vuoksi erittäin haastavaa saada intensiivisiin 

projekteihin mukaan, kun taas nuoremmat osallistujat innostuivat herkemmin. Tuli 

ajatuksia pitkäkestoisesta ja hitaammin etenevästä toiminnasta pitkään haastavassa 

tilanteessa eläneille osallistujille. 47  Vuosien jälkeen paikallisjunassa keskustelimme 

samasta asiasta ja kirjoitin muistikirjaani: 

-pitkäkestoinen, esim. kerran viikossa toistuva toiminta mahdollistaa 

hitaan, pienin askelin tapahtuvan muutoksen 

-lyhytkestoisessa, muutaman kuukauden tai viikon intensiivisemmässä 

projektissa törmäys osallistujan aiemman tilanteen kanssa on suurempi ja 

muutos saattaa olla näkyvämpi ja nopeampi48 

Projektien erilaiset toimintakehykset vaikuttavat vahvasti myös ohjaajiin. Toiminnan 

suunnittelu, toteutus ja kehittämismahdollisuudet eroavat toisistaan hyvin paljon 

intensiivisissä ja hitaasti etenevissä ryhmätoiminnoissa. Liitän tämän inspektiiviseen 

tietämisen tapaan ja etäisyyden ottamisen mahdollisuuteen. Nopeatempoisessa 

projektissa toimintaan ei sen käynnissä ollessa juurikaan ehdi ottaa välimatkaa ja 

reflektointi tapahtuu yleensä jälkeenpäin. Hitaasti etenevissä projekteissa myös muu 

elämä ehtii etenemään kokonaisuuden aikana ja projektin toiminta alkaa jo käynnissä 

ollessaan peilautua vaihtoehtoihin, joita elämän mukana muokkautuviin ajatuksiin 

nousee.  

 

                                                      
47 Myöhänen, sähköposti 8.12.2013 
48 keskustelu Myöhäsen kanssa 17.9.2018 paikallisjunassa Hki-Hml 
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2. Taidekasarmin kunnostusprojekti 

 

Tammikuussa 2014, kaupunkiorganisaation hyväksynnän jälkeen, alkoi Ars-Häme ry:n 

työvoimapoliittinen hanke ”Tekemätön Työ Tehdyksi”, jonka rahoitti Hämeen ELY-

keskus. Hankkeen aikana kunnostettiin työryhmällä Hämeenlinnan Poltinaholla 

sijaitsevan Taidekasarmin yhteisiä tiloja. Taidekasarmi on 1950-luvulla valmistunut 

nelikerroksinen miehistökasarmirakennus, josta puolustusvoimien toiminta lopetettiin 

2000-luvun alussa. Vuonna 2004 ensimmäiset taiteilijat allekirjoittivat lyhytaikaiset 

vuokrasopimuksensa kaupungin kanssa ja parissa vuodessa yli 30 eri alojen taiteilijaa 

täytti kiinteistön. Itse työskentelin kasarmilla vuosina 2006-2012 ja työhuonetilanne oli 

aikanaan vahva vaikuttaja perheemme muutossa Tampereelta Hämeenlinnaan. 

Työhuoneiden vuokratilanne muuttui luonteeltaan pysyvämmäksi vuonna 2010, kun 

Taidekasarmin hallinta siirtyi Ars-Häme ry:lle. 

Vuonna 2014 kasarmikiinteistö oli yhä alkuperäisasussaan ja vuokrakustannuksiltaan 

huokea, mikä sopi taiteilijoille loistavasti. Yhteisten sosiaalitilojen puute kuitenkin 

tarkoitti sitä, että kukin joi kahvinsa omalla työhuoneellaan ja päivien sosiaalinen sisältö 

koostui satunnaisista tapaamisista vessa- tai pensselinpesureissuilla. Halusimme 

muuttaa työskentely-ympäristöä niin, että toisen ihmisen kohtaaminen oli mahdollista 

kaikessa rauhassa ja kaikille yhteisissä tiloissa. Pienellä remontoimisella myös esittävien 

taiteiden ja isompien kokoontumisien mahdollisuudet puolustusvoimien vanhassa 

elokuvateatteritilassa olivat ilmeiset. 

Hankkeen konkreettisena kehyksenä oli siis taiteilijoiden työhuoneyhteisön 

muokkaaminen kaikenlaista ihmisten välistä yhteistä toimintaa paremmin 

mahdollistavaksi. Ohjaavien taiteilijoiden toiminnan olennaisimmat tavoitteet liittyivät 

kuitenkin osallistuvien nuorten aikuisten elämään ja kaikki käytännön tekeminen 

suunniteltiin yksilöllisiä elämäntilanteita ajatellen. Jokaisen ohjaajan edeltävä vuosi oli 

sisältänyt yhdessä koettuja positiivisia kokemuksia erilaisista työympäristöistä ja niihin 

pohjautuen uskalsimme heittäytyä mukaan tähän moneen suuntaan laajenevaan 

kokonaisuuteen.  
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Meitä työskenteli Taidekasarmilla neljä ohjaavaa kuvataitelijaa 49 , pareittain ja 

vuorotellen, kukin omaan taiteellisen työn aikatauluunsa sovittaen, yhteensä 6kk. 

Työryhmä koostui alle 35-vuotiaista alueen työhallinnon asiakkaista ja työaika oli aluksi 

ma-pe klo 9-15, vuoden edetessä klo 9-14. Toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 

37 nuorta ja he olivat projektissa mukana eri pituisilla työkokeilusopimuksilla. Hankkeen 

tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmänä olevien nuorten aikuisten itsetuntoa ja saada 

heille onnistumisen kokemuksia yhdessä tehdystä konkreettisesta työstä.  Tarkoituksena 

oli myös selvittää käytännössä, miten pitkäjänteisempi työskentely taiteilijoiden kanssa 

voi vaikuttaa nuoren aikuisen omaan elämänhallintaan.50  

Työryhmä kunnosti vanhasta elokuvateatterista viihtyisän esiintymistilan, rakensi isoon 

kylpyhuoneeseen serigrafiatilat sekä taiteilijoille yhteiset sosiaalitilat keittiöineen. Myös 

muita yleisiä tiloja kohennettiin viihtyisämmiksi ja kasvukauden aikana viljeltiin 

kasarmin seinustalla juureksia ja vihanneksia. Työtehtävät olivat monipuolisia rakennus- 

ja remontointitehtäviä, jotka vuoden edetessä painottuivat kohti pinta- ja 

värityöskentelyä. Pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleilla toimiminen tarkoitti paljon 

purkamista, suunnittelua ja materiaalien uusiokäyttöä. Pintatyöskentelyssä toteutettiin 

sekä laajoja seinäpintoja ja laatoituksia että yksityiskohtaisemmin ja luovemmin 

seinämaalauksia. Remonttiin liittyvät sähkö- ja putkityöt toteutettiin kaupungin 

tilaamien ammattilaisten toimesta. 

 

Toiminnan tarkastelu 

Päivittäinen työskentely ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten aikuisten kanssa 

tarkoitti ohjaustyön ohessa jatkuvaa yhteydenpitoa eri tahojen viranomaisten ja 

virkamiesten kanssa. Se tarkoitti myös erilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien, 

epävarmuuksien ja pelkotilojen läsnäoloa ohjaustilanteissa. Projektin hallinnointia hoiti 

taiteilijajärjestömme toiminnanjohtaja ja nuorten työhaastattelut sekä toiminnan 

suunnittelu hoidettiin taiteilijoiden kesken ryhmän ohjaamista edeltävinä ja sen 

jälkeisinä hetkinä, tapahtumien purkamisen ja läpi käymisen lomassa. 

Ammattitaiteilijoiden ohjaama remonttiprojekti kaupungin omistamassa kiinteistössä 

herätti kiinnostusta eri sektoreilla ja työpäiviimme tehtiin erilaisia tutustumiskäyntejä 

                                                      
49 Jaakko Autere, Salla Laurinolli, Mikko Myöhänen ja Anssi Taulu 
50 Taulu, Sirpa. Sosiaalisesti sitoutuneen taidetoimintarakenteen kehittäminen, 2015 Ars-Häme ry 
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säännöllisesti. Isossa kasarmirakennuksessa kahdesta ohjaajasta huolimatta omille 

vahvuuksillemme eli osallistujien kanssa yhdessä tekemiselle ja läsnäolevalle olemiselle 

tuntui välillä jäävän melko vähän aikaa etenkin silloin, kun ryhmäkoko oli suurimmillaan 

ja toiminta hajaantunut ympäri kiinteistöä. 

Suunnittelutyön lisäksi erilaisten epäonnistumisien ja ristiriitojen käsittely tuli 

olennaiseksi osaksi ohjaajien kahdenkeskisiä hetkiä. Se sekä syvensi merkittävästi 

ohjaajien välisiä ihmissuhteita että paljasti itselle henkilökohtaisia ihmisenä olemisen ja 

ihmisten kanssa toimimisen kipupisteitä. Heittäytyminen haastavaan tilanteeseen ja siitä 

selviytyminen oli kuitenkin mahdollista luottamalla ihmisiin ryhmässä ja rinnalla 

ohjaamassa sekä nojaamalla vahvasti omaan taiteelliseen ja pedagogiseen 

ammattitaitoon. Joskus ennen päivän alkua auttoi, kun ihan konkreettisesti hetken nojasi 

toisen olkapäähän. 

 

Onnistumisen hetkiä, nuorten isoja ja pieniä iloja, oli vuoden aikana lukemattomia 

määriä ja ne yhdessä omalle taiteelliselle työskentelylle paloitellun vuoden puolikkaan 

kanssa tasoittivat ohjaustyön kuormitusta tehokkaasti. Omalla kohdallani taiteelliseen 

työhön keskittymisen mahdollisti muutaman kuukauden työskentelyapuraha ja 

esimerkiksi Anssi Taulu siirtyi pariksi kuukaudeksi työskentelemään Yhdysvaltoihin 

kuvanveistoresidenssiin. 

 

Taidekasarmivuoden aikana keskustelimme paljon tällaisten projektien kestosta 

suhteessa osallistujien sitoutumiseen ja motivaatioon sekä toiminnan käytänteistä ja 

sisällöstä suhteessa taiteeseen. Toiminnan sisältö koostui pääasiassa erilaisista 

pintaremontoinnin/pienrakentamisen perusasioista ja osallistujista vain pieni osa oli 

varsinaisesti kiinnostunut taiteesta. Toiminnan konteksti sijoittui kuitenkin vahvasti 

taiteen maailmaan. Ihan konkreettisestikin olimme taiteilijoiden työhuoneiden 

ympäröimänä, taiteen tekemiselle tarkoitetussa miljöössä ja vastuussa olevien ohjaajien 

kannalta projektin kokonaisuus kaikessa ennakoimattomuudessaan muistutti taiteellisen 

prosessin kulkua. Lisäksi ohjaavien taiteilijoiden ammatista johtuva ajattelu- ja 

toimintatapa loi raksahommien ja taiteellisen ajattelun välimaastoon omanlaisensa 

kysymyksiä ja vaihtoehtoja tarjoavan tilan, jossa erilaisten keskinäisten 

ennakkokäsitysten oli mahdollista törmätä toisiinsa. Keskustelevan ohjaamisemme 

tavoitteena oli vahvistaa nuorten luottamusta toiseen ihmiseen, omaan 



34 
 

ongelmanratkaisukykyyn ja omaan toimintaan muuttuvissa tilanteissa. Erilaisten 

olemiskäsityksien keskinäinen hankaus toimi pääsääntöisesti työskentelyilmastoa 

rikastuttavasti, mutta aina se ei ollut hedelmällistä, etenkään perinteistä auktoriteettia 

hakevien osallistujien kohdalla.  

Yleisesti huomioimme, että osallistujien motivaatio ja sitoutuminen vaikutti nousevan ja 

laskevan jonkinlaisissa sykleissä ja vahvistuvan erityisesti silloin, kun oma 

työkokeilujakso osui jonkin selkeän toimintakokonaisuuden (esim. seinämaalaus, 

pylväskoristeiden valmistusprosessi tai esiintymislavan rakennus) kohdalle. Tällaisissa 

toimintakokonaisuuksissa oli selkeä alku ja loppu sekä vahva side taiteellisen toiminnan 

ja käytännön työn/kunnolla tekemisen välillä. Se tuntui nuorten aikuisten kanssa 

toimivan hyvin.  

Useasta näkökulmasta tarkasteltuna taidekasarmiprojekti oli onnistunut kokonaisuus. 

Ohjauskokemuksena se piirsi taiteilijana toimimiselle ääriviivat ja osoitti tuleville 

yhteistyöprojekteille suunnan, joka keskittyy taidepedagogiseen ammattitaitoon ja 

lyhyempiin toimintakokonaisuuksiin. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan oma 

käytännön tekeminen taiteen kontekstissa oli merkityksellistä51 ja ohjaustyön arjessa se 

näkyi monella tavalla. Luottamuksen lisääntyminen johti uskallukseen ja se vaikutti 

vuorovaikutustilanteisiin positiivisesti. Luottamuksesta johtuen myös nuoren 

elämäntilanteen kipeät asiat nousivat ajoittain osaksi ryhmätilanteita ja niitä oli 

mahdollista tekemisen lomassa käsitellä. 

 

Vapaasti kehittyvä toiminnan tila laitoskulttuurin ulkopuolella  

Taidekasarmin yhteisten tilojen kunnostus oli merkittävä teko myös koko kaupungin 

kulttuurielämän rakenteen kannalta. Pääasiassa kasarmirakennus on edelleen 

taiteilijoiden työhuonekeskittymä, mutta mielestäni sen voi määritellä laajemminkin; 

vapaasti kehittyväksi alustaksi ns. laitoskulttuurin ulkopuoliselle ammatillisuuteen 

pohjaavalle toiminnalle. Kiinteistö toimii tällä hetkellä myös eri alojen taiteilijoiden 

                                                      
51 ”Nuorille tehdyn kirjallisen palautekyselyn mukaan yli 90% nuorista koki voivansa luottaa 
ohjaajiin ja kysyä heiltä suoraan asioista vähintäänkin hyvin. Hankkeen määrälliset arviot 
osoittivat vuoden 2014 lopussa, että n. 65% osallistuneista nuorista oli löytänyt jatkopolun 
itselleen työkokeilujakson jälkeen.” Taulu, Sirpa. Sosiaalisesti sitoutuneen taidetoimintarakenteen 
kehittäminen, 2015 Ars-Häme ry  
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keskinäisten tapaamisten paikkana ja siellä esiintyy ja harjoittelee teatteri- ja 

musiikkialan toimijoita. Lisäksi sen seinien sisällä on henkistä ja fyysistä tilaa niin 

läheisen päiväkodin kausijuhlille kuin kuntouttavan teatteri- ja kuvataide- 

toimintaryhmien kokoontumisille.  

 

TEEMA 2: Passiivisuus 

Taidekasarmin kunnostusprojektia edeltävänä vuotena ymmärsimme 

välityömarkkinoilla toteutuneen käytännön yhteistyön kautta, että myös ihmisen oma 

taiteellinen tekeminen voi olla osa hänelle laaditun aktivointisuunnitelman sisältöä. Kun 

taiteeseen sisältyvät käsitteet vapaus ja passiivisuus yhdistetään ihmisen rakenteellisesta 

asemasta tulevaan aktivoitumisen pakotteeseen, muodostuu toiminnan kokonaisuuden 

pohtimiselle kiinnostava maaperä.  

Mika Ojakankaan mukaan taide on vapauden tila. Se on mobilisaatiosta vapaiden 

vyöhykkeiden luomista ja ylläpitämistä, joka ei välttämättä ole hyödyllistä yhteiskunnalle 

suunnitelmien mukaan vaan elämän mukaan. Taiteelle on ominaista operoida 

nimenomaan suunnitelmien ulkopuolelle liukuvien ja väliin jäävien asioiden kanssa, 

paljastaa ja nostaa niitä esiin.  

Taiteen tekeminen on aktiivista toimimista, mutta luovuus ei synny pakottamisesta vaan 

odottamisesta ja antautumisesta, jonkinlaisen intohimon kautta. Taiteellinen aktiivisuus 

edellyttää, että on tilaa ja aikaa ottaa vastaan. Tällaisessa tilassa ihminen voi olla mitä on, 

mutta ihmisen piilossa olleiden potentiaalien ja ominaisuuksien on mahdollista tulla 

näkyväksi. 52  Omassa toiminnassamme juuri tällaisen tilan luominen on osallistujien 

kannalta olennaista. 

Tämä odottava ja vastaanottava tila on vain näennäisen passiivinen. Ajattelu tai 

katsominen ei ole tekemättömyyttä, Ranciéren mukaan katsominen ”on meidän 

tavallinen tilamme” 53 . Kun esimerkiksi pitkäkestoisessa ja hitaasti etenevässä 

ryhmätoiminnassa osallistujan oman arkiympäristön havainnointi muuttuu tietoiseksi, 

mikään ei näkyvästi muutu, mutta omaan olemiseen avautuu taso, jota siinä ei ennen ole 

ollut. Havainnoija liittää näkemänsä jossakin toisaalla, aikaisemmin ja ”toisenlaisilla 

                                                      
52 Ojakangas 2007, 18-19 
53 Ranciére 2016, 25 
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näyttämöillä” näkemiinsä asioihin. Tämän jälkeen hän rakentaa siitä oman tulkintansa 

vertaamalla kokemaansa ja liittämällä näkemänsä johonkin, ”jonka hän on itse lukenut tai 

uneksinut, elänyt tai keksinyt.”54 

Tällainen osallistujan itse rakentama ja ymmärtävä tulkinta omassa elämässä 

tapahtuvasta havainnoinnista liittyy tietämättömän opettajan ajatukseen. Kun me emme 

näytä vaan velvoitamme havainnoimaan, tutkimaan ja todentamaan, osallistuja oppii 

jotakin sellaista, mitä me emme ohjaajina tiedä55. Me emme ohjaajina kerro osallistujille 

mitä hänen tulee elämässään havainnoida, hän havainnoi itse. Joskus hän kiinnostuu 

asioista ja opettelee tekniikoita, joita emme tunne. Hänen omasta elämästänsä 

rakentama tieto ei silloin ole meidän tietoamme.  

Kun laskeudutaan toiminnan käytännön tasolle, on tietämätön opettaja tai taitamaton 

taiteilija paikalla tutkielmaani liittyvissä projekteissa yleensä vain hetkittäin56, sillä kyse 

on kuitenkin ammattitaiteilijoiden ohjaamasta taideperustaisesta toiminnasta. Silti 

Ranciéren kuvaus tietämättömän opettajan taiteen opettamisesta tulee hyvin lähelle niitä 

lähtökohtia, joihin pohjautuen me opetamme ja ohjaamme ihmisiä. Kommunikointi 

käsillä tekemisen kautta on verrattavissa sanoilla puhumiseen ja ihmisen älykkyys 

ilmenee tietoa enemmän toiminnassa.57  

 

Alttiiksi asettuminen ja epäonnistuminen 

Ohjaavien taiteilijoiden näkökulmasta passiivisuuden elementti toiminnassamme 

kietoutuu vastaanottavan tilan lisäksi alttiiksi asettumiseen ja tuntemattoman hyväk 

symiseen. Sosiaalisektorilla tapahtuvissa taideprojekteissa emme milloinkaan etukäteen 

tiedä osallistujia, heidän elämäntilanteitaan tai toimintakykyään ryhmässä. Otamme 

ihmiset ja tilanteet sellaisenaan ja elämme projektin arkea kokonaisuutena, tunnistamme 

oman paikkamme siinä58.  Alttiiksi asettumiseen liittyy väärinymmärretyksi tulemisen 

mahdollisuus sekä pelko siitä, että ei täytä odotuksia.59 Moniammatillisissa projekteissa 

                                                      
54 Ranciére 2016, 20 
55 Ranciére 2016, 21 
56 esimerkiksi katsoessaan YouTubesta yhdessä osallistujien kanssa tutoriaalivideon siitä, miten 
laatoituksen saumalaasti levitetään 
57 Ranciére 1991, 65 
58 Valkeapää 2011, 107 
59 Valkeapää 2011, 109-110 
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tämän on vuosien mittaan oppinut hyväksymään osaksi ohjaamisen muuttuvaa ja 

ennakoimatonta luonnetta. Ohjaajana tuntemattoman läsnäolo kannattaa hyväksyä 

myös omassa itsessä ja sen mukana siitä juontuvat epävarmuustekijät, kuten omien 

tiedostamattomien ennakkoasenteiden esiintulo tai ohjaajana epäonnistumisen 

mahdollisuus. Tällainen itsen tuntematon paljastuu yleensä vain yllätetyksi tullessaan ja 

nopeata reagointia vaativissa tilanteissa. 

tässä työssä se epäonnistuminen saattaa olla just se,  

mikä vie näitä asioita eteenpäin60  

Esimerkiksi taidekasarmiprojektin aikana löytyi tulevien vuosien projekteihin 

selkeämmät toimintakehykset juuri sen vuoksi, että kasarmilla toiminnan tasot laajenivat 

turhan moneen suuntaan ja kokonaisuus muuttui ohjaaville taiteilijoille liian 

kuormittavaksi. Myös omat henkilökohtaiset hankaukset yksittäisten osallistujien kanssa 

toimivat tehokkaana peilauspintana omalle toiminnalle ohjaajana. Ne pakottivat 

miettimään vaihtoehtoja sille, millainen olin ajatellut olevani. 

Eri vuosina olemme ohjaajina myös ajoittain huomioineet osallistujan kunnon 

huononemista tai käyttäytymisen muuttumista taidetoimintaan osallistumisen aikana. 

Etenkin ensimmäisissä tapauksissa helposti kallistui miettimään oman ohjaamisen tai 

toimintakokonaisuuden epäonnistumista. Pääsääntöisesti silloin on kuitenkin kyse siitä, 

että ryhmätilanteen kautta osallistujan oma todellinen tilanne ja vointi tulee esiin. 

Moniammatillisissa palavereissa tästä puhutaan usein ja tämä asia on tärkeä tiedostaa, 

kun työskentelee haastavassa elämäntilanteessa vuosikausia eläneiden ihmisten kanssa. 

Pitkän syrjässä olemisen jälkeen iso osa ”pyörii systeemissä väärällä nimikkeellä, vaatii 

hoitoa eikä todellakaan ole menossa työelämään.”61 Ryhmätoimintojen ohjaajana on 

oman hyvinvoinnin kannalta tärkeää osata erottaa osallistujan kokonaistilanne omasta 

ohjaamisesta. Ohjaamisen toimenkuvaan kuitenkin kuuluu, että kärjistyneet tilanteet 

on valmis ottamaan vastaan. 

 

                                                      
60 Myöhänen, keskustelu 15.8.2018 
61 Myöhänen, keskustelu 15.8.2018 
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3. Tilainterventiot 

Vuosina 2015-2017 taiteilijajärjestömme toimi yhteistyökumppanina Euroopan 

sosiaalirahaston rahoittamassa Toimi!-hankkeessa 62 , jonka hallinnoinnista vastasi 

Hämeenlinnan kaupunki ja jonka kohderyhmänä olivat 17-29-vuotiaat 

hämeenlinnalaisnuoret. Yhteistyökumppanina toimimisessa nojauduimme 

taidekasarmivuoden kokemuksiin, joten se tarkoitti meille useiden erilaisten ja eri 

pituisten taideprojektien toteuttamista nuorten kanssa. Yksinkertaistimme toimintaa ja 

keskityimme taiteen tekemisen ohjaamiseen. Osallistujat tulivat ryhmään työkokeilu- tai 

sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella. Toiminnan viitekehys suunniteltiin yhdessä 

hankkeen muiden toimijoiden kanssa, mutta projektien toiminta-aikana ohjaavien 

taiteilijoiden oli mahdollista keskittyä vain osallistujien kanssa työskentelyyn ja 

työskentelyn suunnitteluun.  

Jokaisen taideprojektin lähtökohtana toimi visuaalinen ja toiminnallinen interventio 

kaupungin omistamaan tilaan. Oli arvokasta, että aikaisempien vuosien projektityöhön 

perustuva luottamus taiteilijoihin oli viranomaisten suunnalta vahva ja saimme vapauden 

toimia nuorten kanssa haluamallamme tavalla taiteellisin menetelmin meille kulloinkin 

osoitetussa tilassa. Meidän ei tarvinnut hyväksyttää suunnitelmiamme ylemmillä 

tahoilla. Työskentelin taiteilija-ohjaajana kahdessa Toimi!-hankkeen projektissa yhdessä 

taiteilijakollegoiden kanssa. 

 

Asukastilan visuaalinen muokkaus 

Keväällä 2016 aloitimme erään lähiökerrostalon alakerrassa entisen asukastilan 

visuaalisen muokkauksen hankkeen myöhempiä ryhmätoimintoja varten. Työryhmässä 

oli keskimäärin paikalla n.10 nuorta kerrallaan ja suurin osa nuorista oli mukana projektin 

alusta loppuun asti. Elementtitalon pohjakerroksessa sijaitsevalla asukastilalla oli oma 

sisäänkäynti ja sen ikkunat avautuivat läheiseen puistoon. Tilassa oli kaksi isoa huonetta 

ja wc. Projektikokonaisuus kesti 4 tuntia päivässä 3 päivää viikossa 3 kuukauden ajan ja 

ohjasin toimintaa vuorotellen yhdessä Mikko Myöhäsen ja Anssi Taulun kanssa. Jokainen 

                                                      
62 https://kuntoutusportti.fi/tietokanta/toimi-nuoren-polku-palveluihin-toiminnallisen-
kuntoutumisen-kautta-2015-2017/  

https://kuntoutusportti.fi/tietokanta/toimi-nuoren-polku-palveluihin-toiminnallisen-kuntoutumisen-kautta-2015-2017/
https://kuntoutusportti.fi/tietokanta/toimi-nuoren-polku-palveluihin-toiminnallisen-kuntoutumisen-kautta-2015-2017/
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taiteilija oli ohjaajana paikalla 2 päivänä viikossa ja keskittyi muun ajan muihin 

hommiinsa. Hankkeen yhteisiin palavereihin pyrkivät osallistumaan kaikki.  

Taiteen edistämiskeskuksen Hämeen taidetoimikunta mahdollisti rahoituksellaan 

kokemusta vailla olevien, mutta toiminnasta kiinnostuneiden kollegojen laajempaa 

mentorointia yhden projektin yhteydessä. Rahoituksen ansioista heille maksettiin 

palkkaa harjoittelusta. Tämän ansiosta tutkielmani aineiston osana on myös 

lyhytkestoisesti toiminnassa mukana olleiden taiteilijoiden huomioita yhteisestä 

ohjaustyöstä.  

Asukastilan visuaalinen muokkaus tarkoitti pääasiassa erilaisten seinämaalausten 

toteuttamista tilaan sekä muita pintakäsittelytehtäviä ja pientä rakentelua. Erilaisista 

lähtökohdista tulevissa työryhmän jäsenissä oli mukana myös vahvasti kuvataiteeseen 

suuntautuneita nuoria. Yhteisen toiminnan kannalta oli mahtavaa, että isojen 

seinämaalausten aiheet nousivat suoraan osallistujien omista kuvamateriaaleista, 

luonnoskirjoista ja pöytälaatikoiden piirustuspinoista. Maalaustyöskentelyn ohjaamisen 

suunnittelimme niin, että kaikki osallistujat pystyivät osallistumaan teoksien 

toteutukseen, omasta taiteellisen suuntautumisen tasosta riippumatta. Asukastilan 

muokkauksen lisäksi työryhmän jäsenet suunnittelivat ja toteuttivat myös alueen 

kaupunginosajuhlan visuaalisen ilmeen (julisteet, opasteet, kangaskassien painatukset) 

ja seinämaalauksen läheiselle lähiökeskukselle. Uudistetussa kerhotilassa oli 

kaupunginosajuhlan aikana avoimet ovet ja kangaskassien non-stop-painotyöpaja. Osa 

työryhmästä oli paikalla tapahtumassa. 

 

Alikulkutunnelin maalaus 

Kesäkuussa 2017 toteutimme hämeenlinnalaisnuorista koostuvan työryhmän kanssa 

kevyen liikenteen alikulkutunnelin visuaalisen muokkauksen kaupungin keskustassa. 

Aloite pimeän, ankean ja ahdistavan tilan maalaamiseksi tuli kaupunkilaisilta. Työryhmä 

työskenteli tunnelissa kolmen viikon ajan arkipäivisin klo 10-14 ja maalaaminen tapahtui 

betonisokkelimaaleilla. Suunnittelimme projektin yhdessä Mikko Myöhäsen kanssa ja 

meidän oli myös tarkoitus ohjata kokonaisuus työparina. Sateisessa ja kylmässä 

alkukesässä kollegan selkävaivat kuitenkin eskaloituivat niin, että pari viikkoa ohjasin 

projektia yksin.  
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Alikulkutunnelin maalaus poikkesi monin tavoin aiemmista toiminnoistamme. 

Intensiivisellä aikataululla julkisessa läpikulkutilassa työskentely oli luonteeltaan 

sellaista, että työryhmän yhteiselle suunnittelulle ei ollut tilaa eikä aikaa. Sen vuoksi 

mietimme maalausprosessin ja aihemaailman ennalta valmiimmaksi kuin yleensä 

nuorten kanssa toimiessa. Näin tehtäviä pystyi jakamaan osallistujille sitä mukaa kuin 

ihmisiä paikalle ilmaantui. Maalaustarvikkeiden varastointi sujui yhteistyössä läheisen 

tavaratalon kanssa, mutta siitä huolimatta tavaroiden liikuttelu yhdessä, työhön 

asettuminen aamulla ja siivoaminen iltapäivällä söi lyhyestä työpäivästä yllättävän paljon 

aikaa. Lisäksi jatkuva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden läpikulkuliikenne aiheutti 

kolaririskin maalaamiseen keskittyneiden osallistujien kanssa, jota ohjaajana oli alati 

tarkkailtava. Tuntui, että projektin aikana etenkin yksin ohjatessa suhde yksittäiseen 

nuoreen jäi tunnelin kokonaistilanteesta huolehtiessa ohuemmaksi kuin muissa 

toiminnoissamme. 

Toisaalta koko projektin luonne oli toisenlainen, alusta asti julkisella paikalla tapahtuva 

ja osallistujien kannalta jollakin tavalla piipahtelevampi. Osallistuvista nuorista osa tuli 

kotoa kesälomalta, osa sosiaalisen kuntoutuksen ja osa työvoimatoimiston kautta. Yksi 

tavoitteistamme olikin maalauskokemuksen lisäksi luoda tunneliin kohtauspaikka 

nuorten erilaisille maailmoille. Ohjaajan rooli projektissa oli siten jo alun perin kirjoitettu 

työnjohtajamaisemmaksi kuin rajatummalle kohderyhmälle tarkoitetuissa 

rauhallisemmissa toiminnoissa. 

Tunnelityöryhmässä oli keskimäärin kymmenen nuorta kerrallaan paikalla ja monelta 

löytyi vahvaa kuvataidetaustaa. Suurin osa ryhmästä sitoutui alusta asti vahvasti 

tekemiseen ja kantoi vastuuta toiminnasta. Työskentely tunnelissa tarkoitti oman 

tekemisen altistamista alituiselle ohikulkijoiden kommentoinnille ja sivusta oli hienoa 

seurata nuorten kommunikointia. Omaa ja ryhmän tekemistä arvostettiin ja siitä oltiin 

yhdessä ylpeitä. 

Tunnelissa järjestettiin juhlallinen maalausprojektin julkistustilaisuus, jonne tuli yleisöä 

kaupungin eri kerroksista ja nuorten omista verkostoista. Oli kuvaajat, lehti- ja 

radiotoimittajat ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja piti puheen, mutta päähuomio 

tilanteessa annettiin työskentelyyn osallistuneille nuorille. Keskiviikkoarjen keskellä 

alikulkutunnelissa soi sello. 
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TEEMA 3: Kommunikatiivisuus 

Yhteisessä ohjaamisessa dialogisuus liittyy samanaikaisesti sekä ohjaajien väliseen että 

koko ryhmässä vallitsevaan tilaan. Jokin yksittäinen lause, sana tai äänenpaino voi hyvin 

nopeasti muuttaa ohjaustilannetta ja sen luonnetta suuntaan tai toiseen. Yksin ohjatessa 

tilanteita tulee ja menee eikä pieniin nyansseihin ehdi puuttua, mutta toisen ohjaajan 

toisenlainen sana tai liike jalostaa hetkeä ihan eri tavalla. Aiemmin tutkielmassani 

totesin, että silloin mahdollistuu yhteisessä ohjaamisessa lumoutuminen. Sen lisäksi 

silloin monipuolistuu sekä mielipiteiden että toimintatapojen kirjo ja absoluuttisen 

oikean toiminta- tai ajattelutavan olemassaolo kyseenalaistuu konkreettisesti.  

Asukastilan muokkausprojektissa harjoittelemassa mukana olleet kollegat tekivät 

esimerkiksi huomioita ohjaajien erilaisista rooleista.63 Toiminnan alussa emme tietoisesti 

ajatelleet minkäänlaista roolijakoa, mutta ohjaajien erilaiset persoonat muokkasivat asian 

hieman itsestään siihen suuntaan. Omaan rooliini sisältyi paperityö ja yhteydenpito 

sosiaalisektorin suuntaan, joten minun oli myös luontevaa kysellä hankalia osallistujien 

tilanteesta ja voinnista. Osallistuin kuitenkin kollegojen lailla käytännön työtehtäviin 

ohjaamiseen, kuten hekin osallistuivat käytännön työskentelyn ohessa kuulumisien 

kysymiseen. Projektin kokonaisuuden kannalta itsestään syntynyt roolijako toimi hyvänä 

paineentasausjärjestelmänä osallistujien erilaisten persoonien kanssa ja piti yhteistä 

tekemisen tilaa yllä.  

Yleistä keskustelua ja kahvinjuontia sisältävän, passiiviselta tuntuvan ajan merkitys 

näissä projekteissa on yllättävän suuri, sillä siinä yleensä avautuu tärkeä tila osallistujien 

henkilökohtaisten ajatuksien jakamiselle. Jutusteluajan suhdetta osallistujan omassa 

tekemisessä pysymiseen kannattaa kokonaisuuden kannalta kuitenkin tarkkailla, sillä 

toimintaan osallistumisen merkityksellisyys tuntuu eniten nousevan juuri tekemisen 

kautta syntyneistä onnistumisen kokemuksista. Tästä olemme kollegojen kanssa monen 

projektin kohdalla keskustelleet ja tähän kiinnittivät huomiota myös toiminnassa 

harjoittelijana olleet taiteilijat.  

 

                                                      
63 6 taiteilijan kirjallisia huomioita harjoittelukokemuksista vuodelta 2016  
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Dialogi projektin ulkopuolisen maailman kanssa 

Taideperustaisissa projekteissa kommunikointi myös pedagogisen tapahtuman 

ulkopuolelle on olennaista, sillä toiminnan näkyväksi tekeminen on yleensä osa 

projektien laajempaa tavoitetta. Omassa toiminnassamme on alusta asti huomioitu isoja 

haasteita dokumentoinnissa ja toiminnan näkyvyyden ylläpitämisessä, sillä 

tavoitteemme ovat liittyneet osallistujien kanssa työskentelyyn ja yhteisen toiminnan 

kehittämiseen. Dokumentointiin on harvoin aikaa tai sopivaa rakoa silloin, kun siihen ei 

pienistä resursseista ole erikseen osoittaa tekijää. Ohjaamisen lomassa dokumentointi jää 

sivuosaan, sillä tallennusvälineen esiin kaivaminen tarkoittaa aina yhteyden katkeamista 

yhdessä tekemiseen. Toiminnan tallentamisen voi toki järjestää myös kunnioittavalla 

tavalla, mutta usein on vaarana, että arvokkuus yhteisen hetken kokemuksesta väljähtyy, 

jos yksi toiminnan olennaisista henkilöistä osallistuu siihen tallennusvälineen takaa ja 

tilannetta sommitellen. Tämä osin johtuu siitä, että ohjaajina olemme kaikki tilanteeseen 

uppoutuvaa sorttia, jolloin dokumentointiin täytyy erikseen keskittyä ja itseään 

muistutella. Ohjaajapersoonilla, joille jatkuva kuvaaminen on muutenkin luontevaa, on 

tilanne dokumentoinnin kanssa varmasti erilainen. 

Bishopin mukaan sosiaalisen kontekstin taideprojekteissa harvoin onnistutaan 

kiinnostavalla tavalla ratkaisemaan kuilu "ensimmäisen yleisön" eli osallistujien ja "toisen 

yleisön" eli myöhempien katsojien (näyttelykävijöiden, sosiaalisen median seuraajien, 

projektiraporttien lukijoiden jne.) välillä. Tämä kenties johtuu siitä, että onnistuneella 

pedagogisella toiminnalla ei oikeastaan osallistujiensa lisäksi ole katsojia. Pedagoginen 

tapahtuma on ulkopuolisilta suljettu sosiaalinen prosessi, joka sisältää aina myös ryhmän 

sisäisen sekä ilman opettajaa tapahtuvan kasvattavan toiminnan. 64   Taideprojektien 

tallenteissa näkyy yleensä ihmisiä jossakin tilassa tekemässä yhdessä jotakin ja keskenään 

hyvinkin erilaisten projektien dokumentointimateriaali saattaa ulkopuolisen silmin 

näyttää hyvin samankaltaiselta. Kun olennaisin on näkymätöntä, on sitä hankala 

tallentaa myöhemmin koettavaksi. Dokumentoinnin ulottumattomissa on ihmisten 

yhdessä synnyttämä ja heidän välissään oleva tila, jossa kaikki tapahtuu ja johon jokaisen 

osallistujan ja ohjaajan yksityinen kokemus tilanteesta pohjautuu. 

                                                      
64 Bishop, 2012, 272 
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Dokumentointiin ja sen julkisuuteen liittyy erityisen vahva eettinen lataus silloin, kun 

työskennellään taiteen sosiaalisessa kontekstissa. Ajoittain on kyseenalaista kenen etua 

toiminnan julkinen kuvittaminen ajaa ja mistä sen tarpeellisuus kumpuaa. Tähän tekee 

poikkeuksen osallistujien omaehtoinen oman toiminnan dokumentointi ja julkinen 

jakaminen eri alustoilla. Hankemaailmassa toiminnan julkinen näkyvyys on yleensä 

tärkeää toiminnan rahoittajan suuntaan ja se koetaan todisteena siitä, että 

hankesuunnitelman mukaisesti rahoitettua toimintaa myös tapahtuu tosielämässä. 

Taiteen kentällä julkinen näyttö (näyttely, esitys jne.) kuuluu alan tavallisiin käytänteisiin 

ja sosiaalisen median aikakaudella on vahvasti lisääntynyt myös keskeneräisten 

työskentelyprosessien julkinen jakaminen kaikilla aloilla. Julkisen näkyvyyden vähyys tai 

laajuus ei kuitenkaan välttämättä korreloi toiminnan merkityksellisyyden kanssa 

todellisuudessa. 

Alikulkutunnelin maalausprojekti oli mittavasti esillä paikallisessa mediassa. Julkisessa 

tilassa tapahtuneen projektin ja kaupunkilaisten arkikokemukseen vaikuttaneen 

lopputuloksen vuoksi tämä oli oletettuakin. Osallistuneista nuorista muutama oli ollut 

mukana myös tunnelia edeltävässä Toimi!-hankkeen isossa maalausprojektissa, joka 

loppusijoitettiin alikulkutunnelin vieressä olevan kauppakeskuksen seinään ja jonka 

uutisointi oli vielä laajempaa. Olin toisessa projektissa ohjaajana ja toisen projektin 

maalausprosessia seurasin Taidekasarmilla viikoittain sivummalta samalla, kun ohjasin 

ensimmäistä kuntouttavaa ryhmää. Tavalla tai toisella julkinen esiintulo on sisältynyt 

kaikkiin sosiaalisen kontekstin projekteihin, joita olen ollut mukana ohjaamassa. Uskon, 

että kokemuksena näkyvän julkinen huomion saaminen loppuun saatetusta hienosta 

työstä on osallistujille merkityksellinen ja sen vierestä katsominen saa kyllä ohjaajankin 

kunnolla fiiliksiin. Etenkin tässä kontekstissa on tärkeää juhlistaa valmiiksi saatuja ja 

loppuun asti tehtyjä asioita. Ohjaamisen kannalta olennaisinta kuitenkin kaikissa 

projekteissa on ollut arki. Se rauhassa etenevä toiminta, jossa yksittäiset oivallusten 

hetket ryhmässä ja osallistujien omassa tekemisessä tapahtuvat. Tästä olemme paljon 

keskustelleet ohjaajina ja pieniin tärkeisiin hetkiin kiinnittivät huomiota myös 

harjoittelijoina toimineet taiteilijat. 
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4. Kuntouttavien ryhmien ohjaaminen 

Samanaikaisesti Toimi!-hankkeen kanssa kehittyi yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin 

aikuissosiaalityön ja taiteilijoiden välillä. OVAT -ryhmät (OVAT = osallistu-voimaannu-

aktivoidu-toimi) ovat Hämeenlinnan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan matalan 

kynnyksen ryhmätoimintoja 65  pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuvataide- ja 

teatterialan ammattilaisten ohjaamia kuntouttavia ryhmiä kokoontuu kaupungissa tätä 

kirjoittaessani viikoittain neljä. Ohjaan yhtä niistä yhdessä kuvataiteilija (KuM) Kati 

Lehtosen kanssa.  

Valokuva ja taide –niminen kuntouttavan taidetoiminnan ryhmä kokoontuu perjantaisin 

Hämeenlinnan Taidekasarmilla klo 9.30 – 13.3o. Vuoden aikana toteutuu kaksi 15 kerran 

toimintakokonaisuutta. Osallistujat ovat mukana toiminnassa joko kuntouttavan 

työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella. 

Käsitellään omaa elinympäristöä ja itselle tärkeitä asioita kuvataiteen ja 

valokuvauksen keinoin. Ammattitaiteilijoiden ohjauksessa syvennytään 

valokuvan ja maalauksen perusasioihin sekä vahvistetaan oman 

kuvailmaisun löytymistä. Toiminta sopii kaikille eikä edellytä aiempaa 

taiteen tuntemusta.66 

Maalauksen ja valokuvan perusasioilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi maalauspohjan 

rakentamista, värien sekoitusharjoituksia, aukko/suljin -harjoituksia 

järjestelmäkameralla ja tietokoneen kuvankäsittelyohjelmaan tutustumista. Jokaisen 

toimintakokonaisuuden jälkeen järjestetään yleisölle avoin näyttely 15 viikon aikana 

valmistuneista maalauksista ja valokuvista. Ryhmän tavoitteena on toistuvien 

valokuvausretkien ja niihin liittyvien maalausten kautta lisätä paikkaan kuulumisen 

tunnetta kotikaupungissa ja avata historian kerroksia arkisessa ympäristössä. Myös 

paikallisissa museo- ja gallerianäyttelyissä vieraillaan osana toimintaa, vähintään kerran 

15 viikon aikana.  

Ryhmä koostuu eri ikäisistä ihmisistä ja hyvin erilaisista elämäntilanteista. Ohjaamisen 

kannalta se on joskus haastavaa, mutta ryhmätilanteen kannalta yleensä toimii hyvin, 

kun osallistujan oma tilanne asettuu perspektiiviin muiden kanssa. Ryhmän toiminnassa 

                                                      
65 Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden www-sivut  
66 osallistujille suunnattu ryhmän esiteteksti kaupungin työllisyyspalveluiden sivuilla 

http://www.hameenlinna.fi/Tyo-ja-elinkeinot/Tyollisyyspalvelut/Toimintaa-ja-tekemista-tyottomille/
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olennaista on osallistujan keskittyminen omaan taiteelliseen tekemiseen ja uuden 

oppimiseen, joten ryhmä muistuttaa aktivointitoimintona olemisestaan huolimatta mitä 

tahansa vapaaseen ilmoittautumiseen perustuvaa kuvataiteen harrastajien ryhmää. 

Kuntouttava konteksti muuttaa tilanteen kuitenkin toiseksi.  

Tässä kontekstissa työskentelemme sellaisten henkilöiden kanssa, joiden henkistä ja 

fyysistä liikkumatilaa yhteiskunnassa määrittävät erilaiset lääketieteelliset diagnoosit ja 

rakenteelliset lokerot. Se tarkoittaa, että oma toiminta, ajattelu ja puhe suhteutuu 

lähtökohtaisesti erilaisiin esteisiin ja rajoitteisiin. Meidän ohjaamisemme lähtökohtana 

kaikissa projekteissa sen sijaan on onnistumisen mahdollisuus.67  

Se, että elämänsä ensimmäistä maalausta työstävä ihminen voi saada kokemuksen 

maalarina olosta, ei tarkoita sitä, että tekemisellä tai tekemisen ohjaamisella tavoitellaan 

taiteilijaksi tulemista ja mestariteoksia. Kyse on siitä, että ”Minäkin olen maalari!” 68 on 

ajatus, joka lähtökohtaisesti on jokaisen ihmisen ajateltavissa silloin, kun taiteen 

tekemiseen liittyvä toiminta suunnitellaan siten, että ihmisen kokemus omasta 

tekemisestä tulee arvokkaaksi.  

Tätä kirjoittaessani olen ohjannut kuntouttavia ryhmiä kerran viikossa pian kahden ja 

puolen vuoden ajan. Olemme kollegan kanssa huomioineet, että ryhmätoimintaan ja 

omaan tekemiseen sitoutuneiden osallistujien identiteetti vaikuttaa vahvasti muuttuvaan 

kuntoutujasta kohti oppijan identiteettiä. Toiveita opetettavista asioista esitetään usein 

ja omalle tavoitteelliselle toiminnalle nähdään mahdollisuuksia myös kuntouttavan 

toiminnan ulkopuolella. 69  Yleisellä puhetasolla osallistuminen ryhmään koetaan 

osallistumiseksi kurssille.  

Ohjaajina me luomme oppimiselle puitteet, mutta oppimiseen orientoituminen 

tapahtuu osallistujissa itsessään.  

 

 

                                                      
67 10.1.2019 Messenger-keskustelusta: Laurinolli-Lehtonen-Taulu 
68 “Me too, I´m a painter” means: me too, I have a soul, I have feelings to communicate to my 

fellow-men.”  Ranciére 1991, 66-67 

69 Toimintaraportti Hämeenlinnan kaupungille 4.12.2018 
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TEEMA 4: Yhteinen elementti  

Ranciéren mukaan etäisyyden lähentämisessä, rajojen madaltamisessa ja tasa-arvon 

toteutumisessa olennaista on eri osapuolia yhdistävän yhteisen elementin (the thing in 

common) löytäminen. 70  Myös Claire Bishop nostaa esiin Ranciéren argumentin 

kolmannen, välittävän elementin (mediating object) välttämättömyydestä taiteeseen ja 

opetukseen liittyvässä toiminnassa.  

Taiteilijan tai opettajan intention ja katsojan tai oppijan tulkinnan välissä tulee olla 

molemmista irrallinen kolmas elementti, johon kumpikin voi keskusteluissa ja 

toiminnassa tarttua ja ottaa kantaa. Kirjaa, taideteosta tai muuta yhteisesti koettavissa 

olevan asiaa ympäröivä puhe tapahtuu kokijoiden välisessä tilassa, jolloin koetut tunteet 

ja ajatukset on käännettävä toiselle ymmärrettävään muotoon. Toisen ajattelun 

ymmärtävä kuunteleminen ja oman ajattelun kääntäminen toiselle ymmärrettäväksi 

mahdollistaa tasa-arvoisen kohtaamisen kolmannen äärellä ilman, että erilaiset 

mielipiteet laimenevat yhteiseen tasaiseen yhteisymmärrykseen. Näin luonnollinen 

jännite persoonien ja mielipiteiden välillä säilyy ja ajatteluun vapautuu paikka 

muutoksen mahdollisuudelle.71  

Tutkielmaani liittyvässä toiminnassa näin tapahtuu usealla tasolla; ohjaavien 

taiteilijoiden suhteessa osallistujiin ja ohjaavien taiteilijoiden suhteessa toisiinsa sekä 

ohjaavien taiteilijoiden kommunikoinnin kautta suhteessa muihin taidekentän 

toimijoihin ja yhteistyökumppanina toimiviin sosiaalisektorin tilaajatahoihin.  

 

Toiminnan suhde taideterapiaan 

Yksi osallistujista kertoi, että maalaamiseen keskittyminen ehkäisi niitä 

ajatuksia joita yleensä mielessä pyörii ja sen vuoksi tekeminen tuntui 

terapeuttiselta. Koin tämän merkittävänä lauseena vaikka vierastankin 

terapia-vertauksia. Nimittäin ohjaamisessa keskityin täysin maalaamisen ja 

tekemisen ohjeistamiseen, vaadin itse sekoittamaan värit enkä puuttunut 

tai kommentoinut sisältökysymyksiä. Osallistuja siis teki itse tämän 

                                                      
70 Ranciére 1991, 2 
71 Bishop 2012, 278 
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huomion tekemisen terapeuttisuudesta ja nimenomaan sen kautta, että 

ajatukset olivat vapaat niiden tavallisista kuvioista.72 

Osallistujan ajatukset vuodelta 2013 ovat hyvin samankaltaisia, joita kuulemme 

säännöllisesti ryhmätoiminnoissamme vuonna 2019. 

Kun taide on ohjaajan ja osallistujan välisessä vuorovaikutussuhteessa merkittävänä 

yhteisenä elementtinä, voi toiminnassa nähdä vahvoja yhtymäkohtia kuvataideterapiaan. 

Terapeuttista vuorovaikutussuhdetta kuvataan usein taiteen, terapeutin ja asiakkaan 

välille muodostuvan kolmion avulla. Taideterapiasuhde sisältää asiakkaan ja terapeutin 

keskinäisen vuorovaikutussuhteen lisäksi aina myös heidän välisessä tilassaan 

tapahtuvan vuorovaikutuksen suhteessa tekeillä olevaan taideteokseen/taiteeseen. Tässä 

kolmannessa, välittävässä tilassa on kuvitelmien ja todellisuuden mahdollista kohdata. 

Siinä avautuu paikka leikille ja uuden kokeilemiselle ilman, että todellinen minä tai 

maailma terapiasuhteen ulkopuolella siitä vahingoittuu.73 

Tätä kaikkea tapahtuu myös meidän ohjaamissamme projekteissa, mutta olennainen ero 

löytyy siitä, että taideterapian lähtökohdat ovat hoidolliset. Meidän toimintamme 

lähtökohdat ovat taidolliset.  

Teemu Mäki näkee taiteen ja terapian välisen eron ennen kaikkea niiden jaettavuudessa. 

Taiteelle on ominaista paljastaa henkilökohtaisesta kumpuava materiaali muun 

maailman tarkasteltavaksi, terapiassa avautuminen tapahtuu vain terapiatilanteeseen 

osallistujille.74 Kuntouttavissa projekteissa olemme huomanneet, että toiminnan lopussa 

järjestettävän näyttelyn rooli on kokonaisuuden kannalta merkittävä. Osallistuminen 

näyttelyyn on aina vapaaehtoista ja ohjaamisessa kiinnitämme huomiota siihen, että asia 

ei aiheuta osallistujille ylimääräisiä paineita. Tulevan näyttelyn tiedostaminen toimii 

kuitenkin työskentelyn kannustajana yhteisten viikkojen ajan. Se on myös vahva 

motivaattori toimeen tarttumiselle ja oman tekemisen loppuun saattamiselle.75 

 

                                                      
72 Merkintä projektipäiväkirjasta 19.4.2013 
73 Rankanen 2016, 65-67  
 
74 Mäki 2005, 150 
75 toimintaraportti Hämeenlinnan kaupungille 4.12.2018  
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Pohdinta 

Tutkimuskysymyksen tarkastelu 

Mikä on taiteilijaparina ohjaamisen merkitys ammatilliselle kehittymiselle? Löytyykö 

nimenomaan kahden taiteilijan työparina toimimisesta jokin erityinen taso, kun 

työskennellään taiteen sosiaalisessa kontekstissa? Jos ammatillinen kehittyminen 

kumpuaa yhteisestä taiteellisesta ajattelusta, jonka voi määritellä dialogiseksi toiminnan 

tilaksi, olisiko vastaavanlainen dialoginen tila mahdollista saavuttaa myös työparina 

esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisen kanssa? Omaan kokemuspohjaani ja 

tutkimusprosessiini nojaten väitän, että ei olisi. En väitä, että dialoginen toiminnan tila 

olisi silloin jollakin tavalla vähempi tai merkityksettömämpi. Moniammatillisesta 

näkökulmasta katsoen se saattaisi joskus olla jopa hedelmällisempi. Yhteinen ajattelu 

olisi silloin kuitenkin jotakin muuta. Yhteinen taiteellinen ajattelu vaatii syntyäkseen 

kokemuksen pitkäjänteisestä taiteellisesta toiminnasta, joka puolestaan kumpuaa tekijän 

omasta taiteellisesta ajattelusta ja se vaatii taiteilijana elämistä. 

Tutkielmaani liittyvissä projekteissa tapahtuva taidepedagoginen toiminta muistuttaa 

taiteellista toimintaa. Ennaltamääräämättömyys, tietämättömyys ja epäonnistumisen 

mahdollisuus 76  tekevät yhteisen pedagogisen työn harjoittamisesta ja sen mahdolli- 

suuksien tutkimisesta mielekästä projektin arjen muokkautuvassa maaperässä. Vaikka 

projektia ohjaavan taiteilijan konteksti ei ole omassa teoksessa vaan ohjaamisessa, tuntuu 

epämääräisen ja muuttuvan kokonaisuuden kanssa toimiminen tutulta. Se ei välttämättä 

ole helppoa, mutta siihen on tottunut. Taiteellisen toiminnan tavoin myös taide- 

pedagogisessa toiminnassa vastuksen etsiminen ja sen kokeminen voi olla oleellinen 

keino tunnistaa toiminnan rajoja ja toisaalta venyttää niitä.  

Epätyypillisessä työympäristössä ohjaavana taiteilijana hakee vastuksensa omasta 

ammattitaidosta sekä taiteilijana että pedagogina. Yhdessä toisen taiteilijan kanssa 

ohjatessa vastus löytyy myös toisesta taiteilijasta. Taiteellinen tai taidepedagoginen 

kuvittelu muuttuu todelliseksi toiminnan maailmaksi, kun vuorovaikutus ryhmän 

erilaisten elämäntilanteiden kanssa osoittaa tekemiselle suunnan. 77  Uuden suunnan 

                                                      
76 Tuovinen & Mäkikoskela 2018, 229,232 
77 Tuovinen & Mäkikoskela 2018, 240,242 
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ymmärtämisestä oma ammattitaito kehittyy. Omalle toiminnalle näkee mahdollisuuksia 

tai haasteita jossakin, missä niitä ei aikaisemmin tai yksin ohjatessa edes ajatellut.  

Ammatillista kehittymistä kahden taiteilijan ohjaamisessa tapahtuu myös käytännön 

tasolla, sillä yhteinen ohjaaminen on jatkuva oppimistilanne myös itselle. Toiselta 

ammattilaiselta oppii sekä taiteen tekemiseen että pedagogiseen toimimiseen liittyviä 

käytänteitä arkisissa ohjaustilanteissa. On ammatillisesti virkistävää ja innostavaa nähdä 

toisenlaisia tapoja toteuttaa samoja tai samankaltaisia asioita, joita itsekin tekee. Joskus 

toisen ohjatessa oppii itse myös jotakin ihan uutta, josta ammatillisesti innostuu. Toisen 

kanssa ohjatessa myös omissa toimintatavoissa on jatkuvasti yllätyksen ja muutoksen 

mahdollisuus läsnä, on ihmisenä ja ohjaajana jollakin tavalla enemmän auki78. Yksin 

ohjatessa itseään yllättää paljon harvemmin. 

Oman toiminnan yllätyksellisyys ja muutoksen mahdollisuus liittyvät kahden ohjaajan 

muodostamaan asetelmaan, joka tasa-arvoisena toteutuessaan sallii keskinäisen 

kyseenalaistamisen ja eri mieltä olemisen. Erimielisyys ei silloin uhkaa toisen ohjaajan 

asemaa vaan vankistaa yhteistä.79 Ohjaajilla on asioista ajoittain erilaisia näkemyksiä, 

eivätkä he esitä kiistattomasti oikeita tulkintoja. Ohjaajien eriävien, mutta tasavertaisten 

mielipiteiden vaikutuspiirissä ryhmätilanne on valmiiksi avoimena myös osallistujien 

omista ajatuksista nouseville näkökulmille. Ranciéren mukaan tällainen ”havaittavissa ja 

ajateltavissa olevan alueen pistäminen uusiksi” tarkoittaa sitä, että kaikkiin tilanteisiin 

voidaan ”lyödä railo sisältä käsin” ja jokainen tilanne on mahdollista uuden havainnon ja 

merkityksenannon alaisuudessa muovata toiseksi. Silloin kyseenalaistuu myös jako 

”niihin, jotka kykenevät havaitsemaan, ajattelemaan ja muovaamaan yhteisen maailman 

kiintopisteitä ja niihin, jotka eivät siihen pysty.”80  

Ranciéren radikaalin tasa-arvon ajatusta on yleisellä tasolla helppo kannattaa, mutta 

pedagogina sen toteuttaminen käytännössä vaatii itsensä asettamista ohjaajalle 

epätyypilliseen tilaan. Asiantuntijanakaan ei itseään voi roolittaa muuta ryhmää 

ylemmäksi tai mielipiteitä salliva tila ei lähde syntymään. Se vaatii lähtökohtaisesti toisen 

                                                      
78 15.8. keskustelusta Myöhäsen kanssa Taidekasarmilla 
79 Laurinolli, 15.8.2018 keskustelusta Myöhäsen kanssa Taidekasarmilla 
80 Ranciére 2016, 58 
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ihmisen ajattelemista tasavertaisena; erilaisten mielipiteiden, olemis- ja käytöstapojen 

taakse näkemistä. Se liittyy ihmiskäsitykseen enkä ole ihan varma voiko siihen opetella81. 

 

Yhteinen toiminnan tila 

Bishopin mukaan sosiaalisen kontekstin pedagogisissa taideprojekteissa kiteytyvät ne 

keskeiset ongelmat, jotka voidaan liittää kaikkiin sosiaalisektorilla tapahtuviin 

taidetoimintoihin. Sekä taiteen kentältä että sosiaalisektorilta löytyy yleisiä olettamuksia 

ja totuttuja käytänteitä, jotka kokeilu- ja kehittämisluontoisissa projekteissa törmäävät 

toisiinsa, ajoittain hedelmällisesti ja toisinaan täysin yhteensopimattomasti. Olennaista 

toiminnan onnistuneelle kehittämiselle tällöin on, että luovutaan eri sektoreiden 

erillisistä ajatteluista ja keskitytään yhdessä pohtimaan toiminnan yhteistä aluetta, jonka 

voisi ranciérelaisittain kenties muotoilla sektoreiden väliin avautuvaksi yhteiseksi 

toiminnan tilaksi. Tällöin on mahdollista opetella laatimaan uusi kieli ja uudet kriteerit 

yhteisen toiminnan määrittelemiseen ja kehittämiseen.82 

Esimerkiksi kuntouttavan kontekstin taidetoiminnoissamme osallistujien oma 

maalaaminen tapahtuu usein valokuvalähtöisesti ja tekijän pyrkimyksenä on etenkin 

ensimmäisissä teoksissaan yleensä jäljitellä todellisuutta tai valokuvan todellisuutta 

sellaisenaan. Tekemisen tavoissa on osallistujista riippuen toki paljon eroja, mutta 

kahden ja puolen vuoden ohjaamisen jälkeen voi yleisellä tasolla todeta näin. 

Taiteen/taidekasvatuksen näkökulmasta tai kontekstistaan irrotettuna tällaisen 

taiteellisen toiminnan ohjaamista ei voi kuvailla uutta luovaksi.  

Taidekasvatusta matalan kynnyksen kuntouttavassa ryhmätoiminnassa ei voi kuitenkaan 

tarkastella vain taiteen näkökulmasta. Matalan kynnyksen toiminnassa olennaista on se, 

että toiminnan sisällöstä löytyy osallistujien tartuttavaksi tutulta tuntuvia elementtejä, 

joiden kanssa työskentelyn aloittaminen tuntuu turvalliselta. Kuvataiteen maailmaan 

tottumattomalle kuva todellisuutta muistuttavasta maailmasta on tuttu, sillä kuten 

aiemmin tutkielmassani totesin; maailman katsominen on meidän tavallinen tilamme. 

Toiminnan uutta luova merkitys löytyy siitä, että ryhmään osallistuessa tavallinen 

                                                      
81 Laurinolli, 15.8.2018 keskustelusta Myöhäsen kanssa Taidekasarmilla 

 
82 Bishop 2012, 274 
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katsomisen tila muuttuu taiteen tekemisen lähtökohdaksi. Taiteeseen liittyvä 

yksilöllinen ajatusprosessi avautuu jossakin sellaisessa paikassa, jota ei ajateltu olevan 

olemassa.  

 

Translokaalinen taiteilija 

Ohjaavana ammattitaiteilijana koen, että oma taiteellinen ammattitaitoni on taiteen 

sosiaalisen kontekstin projekteissa yksi muuntuva materiaali muiden joukossa, samalla 

kun se yhdessä kollegan ammattitaidon kanssa on koko toiminnan olemassa olemisen 

elinehto. Sekä taiteellinen että pedagoginen ammattitaitoni ovat taiteilijana elämisen 

mukana muodostuneet sellaisiksi kuin ne tällä hetkellä ovat ja elämän edetessä edelleen 

muovautuvat.  

Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta toiminnan voi määritellä translokaalina 

taiteilijana elämiseksi. Taiteen kentällä toimiminen, taiteen opettaminen oppilaitoksissa 

ja taiteen ohjaaminen moniammatillisissa projekteissa ovat elämisen erilaisia 

näyttämöitä, joiden sisällä ja välillä taiteilijana liikun ja joiden ajankohtaisuudessa 

ammattitaitoni kehittyy 83 . Translokaalisuudessa ei ole yhdentekevää millä tavoin eri 

näyttämöillä toimitaan. Ohjaamiseni moniammatillisissa projekteissa on hieman erilaista 

kuin opettamiseni oppilaitoskontekstissa siitä huolimatta, että molemmissa on 

useimmiten kyse maalaamisesta. Jokainen kokemus eri näyttämöllä toimimisesta 

kehittää ammattitaitoani jollakin tavalla ja mahdollistaa sen hyödyntämisen joko samalla 

tai jollakin toisella näyttämöllä ilman että mikään osa-alue suhteessa toiseen vähenee. 

Tämänhetkisen elämäni kokonaisrakenne ja ajatukseni mahdollisista tulevaisuuden 

suunnista muodostuvat näillä ajankohtaisilla ja menneillä näyttämöillä. Osallisuuden 

tunne omasta elämästä on vahva, kun erilaisilla näyttämöillä yksin ja yhdessä kollegan 

kanssa liikkuessa syntyy jatkuvia mahdollisuuksia oman ammatillisen toiminnan 

tulevaisuudelle. Samalla oman käytännön työn kautta konkretisoituu taiteen merkitys 

osana demokraattisen yhteiskunnan toimintaa. 

 

                                                      
83 Suorsa 2018, 92-93 
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Lopuksi 

Maisterin opinnäytteeni on pedagogisesti suuntautuneen ammattitaiteilijan 

puheenvuoro taiteen soveltavan kentän keskusteluun. Alueellisen kehityskertomuksen ja 

monivuotisen kokemuspohjan tutkimisen kautta näytän esimerkin taiteellisen ajattelun 

yhteiskunnallisesta merkityksestä.  

Sen lisäksi, että tutkielmani kertoo taiteilijoiden välisen yhteistyön mahdollisuuksista, se 

tuo esiin myös sen moninaisen tavan, jolla valtakunnan tasolta tulevaa ohjeistusta voi 

paikallisella tasolla soveltaa. Jokaisen moniammatillisen yhteistyömahdollisuuden 

takana on arvoihin ja valintoihin perustuvia ihmisten tekemiä päätöksiä. 

Paikallisen toiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus nousevat tutkielmassani oleellisina 

elementteinä näkyviin sekä moniammatillisen että taiteilijoiden välisen yhteistyön 

kehittymisen kannalta. Pitkäjänteinen yhteinen toiminta rauhoittaa sektoreiden välisen 

tilan väliaikaisuuden tunnun ja mahdollistaa laajempien kokonaisuuksien yhteisen 

pohtimisen. Tähän välitilaan avautuu eri sektoreille useita jatkotutkimus- 

mahdollisuuksia. Kuntouttavan toiminnan kehittämisen kannalta olisi kiinnostavaa 

tarkastella toimintaa esimerkiksi otantatutkimuksena osallistujien näkökulmasta. Mitä 

asioita eri vuosina projekteissa mukana olleet eri ikäiset ihmiset nostaisivat toiminnasta 

omalle elämälleen merkityksellisinä kokemuksina esiin ja miten se vertautuisi ohjaavien 

taiteilijoiden ajatuksiin ja kokemuksiin?  

Moniammatillisen toiminnan laajemman määrittelyn mahdollistamiseksi olisi myös 

oikeasti hyödyllistä pureutua sektoreiden välisen käsitteistön yhteiseen kehittämiseen. 

Mitä esimerkiksi ammattitaiteilijoiden ohjaamassa kuntouttavassa taidetoiminnassa 

tarkoittaa kuntouttava työtoiminta tai taidekäsitys? 
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