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Menneen ajan muistumia Menneen ajan muistumia 

Minun on aina ollut vaikea hyväksyä taiteessa vallitsevia keinotekoisia hierarkioita. Koen tavat-

toman häiritsevänä, että jotkut katsovat voivansa määritelmineen asettua etusijalle ja antaa 

aina kovin herkälle ja paljon keskustelua herättävälle laatukäsitteelle lopullisen vastaansano-

mattoman muotoilun.

Tämä nousee jälleen mieleeni, kun minut on helmikuussa kutsuttu Teatterimuseoon avaamaan 

suurta näyttelyä, joka aloittaa kansainväliseksi nukketeatterivuodeksi valitun vuoden. Päähäni 

ei ole koskaan pälkähtänyt – myönnän että tämä voi vaikuttaa sinisilmäiseltä – että jokin teat-

terin lajityyppi olisi vähempiarvoinen kuin toiset. Tuona iltana Teatterimuseossa oivallan, että 

käsitykseni pitää paikkansa. Nukketeatteri on yksi teatteritaiteen laji muiden rinnalla, mutta 

nukketeatterin näyttelijät työskentelevät aivan toisissa oloissa kuin muut näyttelijät.

Oikeastaan tämä ei ole kovin yllättävää. Lähemmin tarkastellen jokaisessa taidelajissa on täl-

lainen arvohierarkia, ja itse olen erittäin tietoinen siitä, että sellainen on olemassa kuvataiteessa. 

Sehän oli eräs ratkaiseva syy siihen, että päätin vajaat kymmenen vuotta sitten osoittaa juuri 

kuvataideympäristölle, että hierarkiat ovat kadonneen ajan muistumia, joilla ei ole juurikaan an-

nettavaa aikamme taidenäyttämölle. Tunsin nimittäin (jopa itselleni) yllättävää vetoa Göteborgin 

lähellä Ruotsissa sijaitsevaa Pohjoismaista akvarellimuseota kohtaan, jota tuolloin ei ollut edes 

rakennettu eikä avattu. Arvelin, että se voisi olla minulle areena, jolla todistaa, että vesiväritaide 

todella oli yhtä kiinnostavaa kuin mikä muu taiteen tekniikka tai ilmaisulaji tahansa ja että sillä 

oli yhtä perusteltu paikkansa nykytaiteen näyttämöllä.

Harvat kuitenkaan uskoivat tähän mahdollisuuteen tai konseptiin toimia tällä profi ililla Bo-

huslänin ulkosaaristossa. Mutta oli myös monia, jotka olivat vakuuttuneita päinvastaisesta – suuri 

joukko entusiasteja, sekä taiteilijoita että kulttuuripoliitikoita. Kävi ilmi, että he olivat oikeassa. 

Onnistuimme osoittamaan, että pienessä 5 000 asukkaan ja viiden kirkon saaristoyhteisössä voitiin 

toteuttaa myös kansainvälisesti merkittävää ja mielenkiintoista kulttuuritoimintaa. Akvarellistit, 

nuo hiukan huomiotta jääneet taiteilijat, saivat kokea yhteenkuuluvuutta nykytaiteen tärkeiden 

nimien kanssa ja tuntea, että myös heillä oli luonnollinen paikkansa taiteen ajankohtaisella foo-

rumilla. Vuosien kuluessa siellä syntyi monia merkityksellisiä kohtaamisia.

Saman tunteen koin tuona avajaisiltana Teatterimuseossa. Monet ilmaisivat sen sananmu-

kaisesti näin: ”Vihdoinkin olemme saaneet omaan museoomme oman näyttelymme.” Kenties 

julkisen kulttuuripolitiikan tärkeimpiä työmenetelmiä onkin valtarakenteiden purkaminen ja 

sen mahdollistaminen, että kaikki saisivat tehdä työtä samoilla, ainoastaan taiteelliseen laatuun 

perustuvilla ehdoilla.

Berndt Arell
puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunta
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Talvinen aamu heräilee myrskyn 
jäljiltä valkoisena, kun Saaristomerel-
le suuntaava bussi käynnistyy Turun 
linja-autoasemalla. Autoradio kertoo 
Nauvon ja Korppoon välisen lautta-
yhteyden olleen poikki aamuyölle asti. 
Matkaa Korppooseen on 77 kilomet-
riä ja se kestää kaksi tuntia.

– Omalla autolla kulkiessa aika 
puolittuu, vaikka lautat sanelevatkin 
reunaehtonsa, Helbe Pajari toteaa.

Korppoo on 800 asukkaan kunta, 
jonka valtakielenä on ruotsi. Suomel-
lakin tulee toimeen. Kaksikieliseltä Pa-
jarilta sopeutuminen uuteen ympäris-
töön on käynyt vaivattomasti.

– Kaksikielisyys on rikkaus, ei ra-
site. 10-vuotias tyttäreni käy saaren 
ruotsinkielistä koulua ja 18-vuotias 
poikani vaihtaa tilanteen mukaan su-
juvasti toiselle kotimaiselle.

Pajari kertoo Salmin pitäjästä, 
sukunsa kotiseudusta, missä kirkko-
ja oli kolmekymmentä ja tsasounia 
kymmenittäin.

– Täällä Korppoossa on yksi ko-
mea keskiaikainen kivikirkko, mutta 
ei yhtään tsasounaa.

Kieliolot ovat silti samankaltaiset 
kuin Mantsinsaaressa, missä valtakie-
lenä oli karjalan kieli.

Ammattitaitoa ja 
asiantuntemusta

Pajarin yritys valmistaa seremonia-
vaatteita ihmiselämän tärkeisiin taite-

kohtiin. Yksi yrityksen tuoteryhmistä 
on vainajien vaatteet, Paratiisipuvut, 
jotka ovat osa Linteum-mallistoa.

– Linteum-mallisto sisältää muu-
takin kuin vainajan viimeisen asun. 
Kokonaisuuteen kuuluvat kasvolii-
na, peitto, arkkutyynyliina, sukat 
sekä käärinliinat, vaihtoehto Paratii-
sipuvulle.

Pajarin kiinnostus vainajien vaa-
tetusta kohtaan heräsi 1990-luvun al-
kupuolella.

– Äitini kuoli ja tutustuin vaate-
kappaleeseen, johon meillä Suomessa 
vainajat tavataan pukea.

Kuolinpaidassa oli huolittelemat-
tomat reunat eikä lainkaan selkäkap-
paletta. Näky oli paljaudessaan va-
vahduttava. 

– Vaate valmistetaan lakana- tai 
kuitukankaasta. Paidan reunat kään-
netään vainajan alle ja langanpäät rep-
sottavat irrallisina.

Helbe Pajari valmistui Fredrika 
Wetterhoffi n käsiteollisuusopettaja-
opistosta vuonna 1981. Hän on työs-
kennellyt suunnittelijana vaatetus-
teollisuuden palveluksessa sekä opet-
tajana. 1980-luvun puolivälissä Paja-
ri hakeutui opiskelemaan taidehisto-
riaa Jyväskylän yliopistoon. Myöhem-
min hän otti pääaineekseen kulttuuri-
antropologian.

Pajari kiittää silloista etnologian 
professoria Bo Lönnqvistiä laaja-alai-
seksi ja innostavaksi opettajaksi. Pro-
fessori vaikutti opiskelijoihinsa säke-

nöivällä älyllään ja mielenkiintoisilla 
tutkimushankkeillaan.

– Hän rohkaisi meitä tarkastele-
maan avoimin silmin mitä erilaisim-
pia kulttuurisia ilmiöitä.

Pajari hahmotteli yritysideaan-
sa runsaat kymmenen vuotta, kunnes 
perusta oli valettu. 

– Yliopisto-opinnot, tekstiilialan 
tuntemus ja ammattitaito yhdistettyi-
nä 20 vuoden työkokemukseen avasi-
vat yrityksen perustamiselle mielen-
kiintoisia mahdollisuuksia.

Lopulta sekä liiketoiminta- että 
markkinointisuunnitelma olivat val-
miit. Tarkoin analysoidun ja lasketun 
business planin kanssa oli selkeää läh-
teä Tekesin ja TE-keskuksen virka-
miesten puheille.

– Molemmissa instansseissa luo-
tettiin yritysideaani. Sen realistisuus 
ja toteuttamiskelpoisuus nähtiin vä-
littömästi.

Yritystoiminta käynnistyy

Pajarilla oli ajatus laadukkaista materiaa-
leista huolella valmistetuista ja suoma-
laiseen perinteeseen tukeutuvista vai-
najien vaatteista. Yrityksen ideologi-
nen identiteetti oli selkeä. Virallisesti 
yritys aloitti toimintansa 1. syyskuuta 
2006. Yrityksen latinankielinen nimi 
”Vernum” tulee kasvitieteen piiristä: se 
tarkoittaa liljakasvien sukua.

– Lilja on kristillisen maailman 
tärkeä symboli, ja nimenä se edustaa 
vakautta. Se symboloi yritykseni arvo-
maailmaa ja toimintaperiaatteita, Pa-
jari selventää.

Linteum-malliston logo on para-
tiisin elämänpuu, jonka oksilla istuu 
kaksi kyyhkystä. 

– Elämänpuu-logo on tekstiili-
historian voimakkain motiivi. Se il-
mentää samalla kunnioitusta men-
neiden sukupolvien tekstiilitaiteili-
joita kohtaan ja kantaa vahvaa kris-
tillistä viestiä.

Ensimmäinen Paratiisipuku-mal-
listo oli valmis lokakuussa 2007, jol-
loin myös yritysesitteet tulivat pai-
nosta. Samoihin aikoihin Pajari läh-
ti esittelykierrokselle hautaustoimis-
toihin ja sai Paratiisipukujensa ensim-
mäiset tilaukset.

– Vastaanotto oli sekä innostava 
että varovainen. Pääosin uusi myynti-
artikkeli oli tervetullut hautaustoimis-
tojen tuotevalikoimiin.

Pajarilla on valmisteilla vainajien 
vaatteita myös toisen kansankirkkom-
me jäsenille.

– Olen suunnitellut malleja ja 

MAIJA-LIISA WESTMAN | Kuvat: IDA PIMENOFF 

Tekstiilitaiteilija Helbe Pajari ei 
ole arkalasta kotoisin. Hän muut-
ti perheensä ja yrityksensä Korp-
pooseen ja ryhtyi valmistamaan 
seremoniavaatteita ihmiselä-
män taitekohtiin: taivasmatkalle 
ja kastejuhliin.

Matkavaatteita 
taivastielle

Paratiisipuku on vainajien 
vaatettamisen ensimmäinen brändi

KULTTUURIYRITTÄJYYSKULTTUURIYRITTÄJYYS
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hankkinut jo kankaita ortodoksisen 
perinteen mukaisia asuja varten.

Tekstiilitaiteilija on ollut tiiviis-
sä yhteydessä kirkkohallituksen edus-
tajiin.

– Kysymyksessä on hienotuntei-
suutta vaativa myyntiartikkeli. Halu-
sin, että maan kirkollinen johto tietää, 
mitä olen tekemässä.

Kirkkohallituksessa Paratiisipuku-
mallisto on otettu hyvin vastaan.

– Vuoden 2008 marraskuussa mi-
nulla oli kunnia esitellä Paratiisipuku-
ja Helsingin Tuomiokirkon Kryptas-
sa. Näyttelyvieraiden antama palau-
te oli vähintäänkin rohkaisevaa, Pa-
jari miettii.

 
Eettinen ja ekologinen
arvopohja

Avarassa työtilassa on viisimetrinen 
leikkuupöytä, jolle leveät kangaspakat 
mahtuu levittämään. Pahvilaatikoissa 
majailee nelisenkymmentä mallinuk-
kea, jotka ensimmäisinä saavat pukeu-
tua taivasvaatteisiin. Perushankintoja 
olivat myös teollinen saumuri ja suo-
raommelkone. 

Kun yritystoiminnan perusai-
nekset – liikeidea, rahoitus, tilat, vä-
lineet ja materiaalit – olivat koossa, 
työ alkoi.

Tekstiilisuunnittelija kaavoitti ja 
teki malliasuja lakanakankaasta. Para-
tiisipuvuston prototyypit valmistuivat 
vuonna 2006.

– Vainajan vaatteen tulee olla 
myös ergonomisesti suunniteltu, siis 
helposti päälle puettava, Pajari täs-
mentää.

Periaatteena oli alun pitäen, että 
toiminnan tulee kestää tiukkaa eettis-
tä tarkastelua.

– En käytä lapsityövoimalla val-
mistettuja halpatuontimateriaaleja. 
Minun on kyettävä seisomaan suora-
selkäisenä tuotteideni edessä ja taka-
na, hän painottaa.

Pajari etsi kankaita, nappeja ja pit-
sejä ympäri Eurooppaa.

– Tutkin internetin sivustoja, kier-
sin messuilla ja matkustin tavaran-
toimittajien pakeilla. Kankaiden tuli 
täyttää tiukat laatuvaatimukset ja eko-
logiset standardit.

Paratiisipuku-kankaiden tulee 
myös olla kyllin peittäviä, kauniisti 
laskeutuvia ja pehmeitä. 

– Lisäksi halusin kaiken käyt-
tämäni materiaalin maatuvan, Paja-
ri summaa.

Tutkimusmatkat tuottivat tulos-
ta. Työtiloissa hohtavat toinen tois-

Pellavaisen kastepuvun kaulus, jota reunus-
taa nyplätty pitsi. Puvun edustassa on kä-
sinkirjottu vihkiristi. 

Tekstiilitaiteilija Helbe Pajari Tuomiokirkon 
Kryptassa marraskuussa 2008 pidetyn näyt-
telynsä avajaisissa. Pellavaisen Paratiisipu-
vun kaulusta ja kalvosimia koristaa ohut, 
laskostettu pellavaharso.
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taan kauniimmat puuvilla-, pellava- 
ja silkkikankaat sekä viskoosit.

– Valkoisen eri sävyjen lisäksi val-
mistan Paratiisipukuja myös harmaa-
na ja mustana.

Brändin kulttuurinen tausta

Paratiisipuvun esikuvana on 300-lu-
vulta oleva alkuseurakunnan alba.

– Kastetut – kristityt – pukeu-
tuivat valkoiseen albaan, jota he pi-
tivät myös arkisin. Valkea väri erot-
tui ihmisjoukosta selvästi, tekstiilitai-
teilija kertoo.

Katolisissa maissa vainajat hauda-
taan omissa juhlavaatteissaan, ja sama 
käytäntö on Suomen romaneilla.

– Luterilaisessa Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa vainajat puetaan 
hautaamista varten suunniteltuihin 
vaatteisiin.

Paratiisipuku on voimavaate, jo-
hon on latautunut lukuisia ominai-
suuksia. Pajari kuvailee, kuinka ihmis-
ten vauhti hiljenee, kun liikutaan uu-
den ulottuvuuden pinnalla.

– Tämä ei ole tapulitavara, joka 

repäistään marketin hyllyltä. Kaiken 
tekemisen taustalla on vankka arvo-
maailma ja kulttuurinen tausta.

Paratiisipuvut valmistetaan kä-
sityönä ja sarjat ovat pieniä. Yh-
den kalvosimen kirjominen voi vie-
dä tunteja.

– Käsityö vaatii taitoa ja kysyy ai-
kaa. Nämä tekijät näkyvät hinnoitte-
lussa, mutta eivät korostetusti.

Taideteollinen vainajan vaate 
on hautaustoimistoalalla uusi tuote. 
Suunnittelija edellyttää, että Paratii-
sipuvut ovat yrityksissä vaatepuissa 
ja silitettyinä.

– Viikattuina niiden ominaisuuk-
sista ei saa käsitystä, hän tähdentää.

Linteum-mallistoon kuuluu kah-
deksantoista erilaista Paratiisipukua, 
ja Orarium-mallistossa on kahdeksan 
kastepukua.

– Lasten kastepukuun kuuluvat li-
säksi erilaisista pitseistä ja tylleistä val-
mistetut päähineet ja jalkineet.

Avoin tulevaisuus

Tekstiilisuunnittelija sanoo, että vaat-
teet sitovat ihmistä jokapäiväiseen 
elämään.

– Vaate on ihmisen toinen iho. 
Vaatetus tukee identiteettiämme ja ker-
too, mitä puolia itsestämme haluamme 
tuoda esille.

Kun omaiset valitsevat vaatetta lä-
heiselleen, he ovat itse asiassa tekemäs-
sä arkista valintaa.

– Kenties he miettivät, minkä 
asun äiti tai isä olisi valinnut itsel-
leen. Taivasmatka-asun valinta voi 
osaltaan olla avaamassa suruprosessia 
ja tuoda menetystä luontevammin kä-
siteltäväksi.

Seinät eivät tule ihan heti vastaan, 
vaikka uutta mallistoa ei joka vuosi 
markkinoille tehdäkään.

– Paratiisipukujen kaulukset, kal-
vosimet, kankaiden materiaalit ja leik-
kaukset sekä kirjontatavat tarjoavat lu-
kemattomia muuntelumahdollisuuk-
sia, Pajari muistuttaa.

Seremoniavaatteilla on kysyntää 
ja tekstiilitaiteilija uskoo brändiinsä.

– On ilo tehdä työtä, kun asiak-
kaat kiittävät ja yhteistyökumppa-
neilta tulee rohkaisevaa palautetta, 
hän kiteyttää.

Pajarin luovuus ja ennakkoluu-
lottomuus eivät osoita tyrehtymisen 

merkkejä. Valtaisalla työpöydällä le-
vittäytyvät uusien, kehitteillä olevien 
myyntituotteiden mallikappaleet.

– Pintakulttuuri ei ole minua kos-
kaan kiinnostanut. Valmistan taide-
teollisia tuotteita, jotka kantavat itses-
sään viestiä elämän monimuotoisuu-
desta ja ainutkertaisuudesta.

VERNUM-yritys on perustettu 

2006. Se on erikoistunut pienis-

sä sarjoissa tuotettujen uniikkien 

seremoniavaatteiden suunnitte-

luun, tuotantoon ja markkinoin-

tiin. Periaatteina ovat suomalai-

sen kulttuurin ja kädentaitojen 

vaaliminen sekä sosiaalinen vas-

tuu ja oikeudenmukaisuus.

LINTEUM on Paratiisipuvuston 

tuotemerkki. Suunnittelu perus-

tuu suomalaisiin kulttuurisiin 

arvoihin ja edustaa uudenlais-

ta ajattelua omassa tuoteryh-

mässään.

ORARIUM on kirkkotekstiilien 

ja liturgisten vaatteiden tuote-

merkki.Yritys valmistaa myös 

muita seremoniavaatteita, ku-

ten kastealboja asusteineen.

Yhteystiedot: www.vernum.fi  | vernum@vernum.fi 

Kastepuvun asusteisiin kuuluvat mys-
sy, tossut, kastetyyny ja kasteliina. Puu-
villaiset, valkoiset kastetossut ovat gui-
pure-pitsiä.
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Mitä yhteistä on taiteilijalla ja 
yrittäjällä? Kysymystä esitetään har-
voin näin päin. Useimmiten yrittäjä ja 
taiteilija nähdään janan ääripäinä, joil-
la on mahdollisimman vähän yhteyk-
siä keskenään. Voisiko yhteyksiä kui-
tenkin löytää ja onko niitä niin paljon, 
että taiteilijoiden yrittäjyyttä kannat-
taa tukea? Ainakin Varsinais-Suomessa 
luovaa yritystoimintaa tukeva Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun kult-
tuuriyrittäjyyskeskus tekee niin.

Luovuudesta 
yritystoimintaa

Yhteistä taiteilijoilla ja yrittäjillä tun-
tuisi olevan rakkaus siihen mitä ollaan 
tekemässä. Taustalla on innostuminen 
ja intohimo, halu toteuttaa omaa vi-
siota. Toinen yhteinen piirre näyttää 
olevan vapauden kaipuu, halu tehdä 
omaa juttua itsenäisesti. Ja kolmas on 
luovuus,  oman käden jälki. Sen pa-
remmin taiteessa kuin yrittäjyydes-
säkään rahat eivät usein ole tärkein 
vaikutin, vaan välttämättömiä peli-
merkkejä unelman toteuttamiseksi. 

Molemmat myös tarvitsevat asiak-
kaita, yleisöjä.

Toisaalta myös taiteen ammatti-
laisten asenteet ovat muuttuneet. Sii-
nä missä taidekoulutuksessa aiem-
min tähdättiin vapaiksi taiteilijoik-
si, on yhä useammalla jo opiskeluai-
kana mielessään yrittäjyys. Se ei siis 
enää näyttäydy taiteen vastakohtana, 
vaan taiteen ja luovuuden mahdolli-
suutena. Luovuus ja kulttuuri ovat-
kin löytäneet yrittäjyyden niin hyvin, 
että suurimmissa kaupungeissa jo yli 
10 % kaikista perustettavista uusis-
ta yrityksistä on kulttuuri- ja taide-
alan yrityksiä.

10 vuotta sitten kun valmistuin kou-
lusta, oli yrittäjyys itsestään selvä jut-
tu. Tärkein lähtökohta oli halu tehdä 
animaatiota, mutta Suomessa ani-
maatio-alan yritystoimintaa ei juu-
ri ollut. Yrityksen perustaminen ja 
markkinoiden luominen oli siis ai-
noa mahdollisuus.

Ulla Bergström 
Bergani Films Oy

TIMO PARKKOLA

Nousussa: Nousussa: 
luova 

yrittäjyys

Kulttuuriyrittäjyyskeskus ja Joulukau-
punki toivat luovien alojen yrittäjien 
tuotteita esille Turun kauppatorin jou-
luvitriinissä. Näyttely perustui Bergani 
Filmsin suunnittelemille jouluhahmoille.

Kuva: Helinä Lehtonen
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Yhdistyessään luovuus ja yritystoi-
minta ovat osa elinkeinotoimintaa ja 
silloin mukaan tulee myös kansanta-
loudellinen ulottuvuus. Yritystoimin-
nan kautta luovuudesta on tullut paitsi 
kulttuurisen kilpailun elementti myös 
taloudellinen menestystekijä. Eikä asia 
ole jäänyt huomaamatta: esimerkik-
si hallitusohjelmaan on kirjattu, että 
kulttuuripolitiikalla tuetaan perin-
teisten kulttuuripolitiikan kohteiden 
ohella taloudellista kasvua.

Yritysten määrän kasvulle ja luo-
vaa yrittäjyyttä tukevan toiminnan li-
sääntymiselle on syynsä. Kulttuuri ja 
luovat alat ovat merkittävä tekijä ta-
loudessa. Pelkkä luovien alojen yritys-
toiminta on taloudelliselta arvoltaan 
Euroopassa useita satoja miljoonia eu-
roja, mikä tekee siitä suuremman kuin 
vaikkapa autonvalmistusteollisuudes-
ta. Oman taloudellisen arvonsa lisäk-
si luovuus ja kulttuuri myös tukevat 
muita toimialoja tarjoamalla esimer-
kiksi suunnittelu-, markkinointi- ja 
viestintäpalveluja. Kaikkein merkit-
tävin taloudellinen panos tulee kui-
tenkin siitä, että kulttuuri luo viihtyi-
siä ympäristöjä, joissa on hyvä asua ja 
elää. Luoville aloille keräytyy se osaa-
va työvoima, jota muu elinkeinoelä-
mä tarvitsee.

Luovien alojen palveluille on kysyn-
tää, kun vapaa-ajan ja varallisuu-
den määrä on nykyisin historiallises-
ti korkeimmillaan. Ihmiset hakevat 
elämäänsä sisältöä, jota luovat toi-
mialat voivat tarjota. Toisaalta luo-
va ala auttaa perinteisiä toimialo-
ja miettimään tuotteitaan ja palve-
luitaan uudella tavalla sekä kehit-
tämään kilpailukykyään. Taloudelli-
sesti epävarmana aikana uutta nou-
sua täytyy rakentaa. Luova ajattelu ja 
uudenlaiset toimintamallit auttavat 
synnyttämään uutta kasvua.

Kalle Euro 
 Elinkeinojohtaja, Turku

Taiteilija yrittäjänä

Luovien alojen yrittäjä ei poikkea kai-
kessa muiden alojen yrittäjistä. Myös 
luovilla aloilla pätee julman yksinker-
tainen totuus: enempää ei voi tiena-
ta kuin mitä kulujen jälkeen jää kou-
raan. Tuotteen on oltava siis riittävän 
hyvä, jotta joku haluaa siitä maksaa, ja 
tuotteen hinnan on oltava oikea, jotta 
se peittää kulut ja tuo riittävästi voit-
toa. Taiteen tukea vastaavia apuraho-

ja ei yrityksiin voi saada, vaan tuotto 
pitää saada omasta työstä. 

Kulttuuriyrittäjyydessä tämä on 
kuitenkin usein ongelma, sillä alal-
la ei ole samalla tavoin kehittynei-
tä ja vakiintuneita markkinoita kuin 
monilla muilla aloilla. Kulttuurissa ei 
voi lähteä mukaan kilpailuun ja yrit-
tää vallata omaa siivuaan markkinoil-
ta, koska valmiita markkinoita ei ole. 
Toisaalta ei ole samanlaista kilpailua-
kaan. Kulttuuri kilpailee ensisijaisesti 
kotisohvaa ja rihkamaa vastaan. Ko-
tisohvalta teatteriin houkuteltu ihmi-
nen on avoimempi myös toiselle esi-
tykselle ja design-tuotteen ostaja to-
dennäköisesti kiinnostuu muistakin 
design-tuotteista.

Yrittäjä ei elä pelkällä taiteelli-
sella kyvyllä. Sen lisäksi että tuotteen 
on oltava huippuluokkaa, tulee yrit-
täjän löytää asiakkaat ja kyetä myy-
mään heille tuote. Tämä ei ole ollut 
taiteilijoiden vahvimpia puolia. Eten-
kin myyminen on koettu jopa vasten-
mieliseksi. Kulttuurialan koulutuk-
sessa on usein käsitelty vain heikosti 
yrittäjyyden vaatimia tietoja ja taitoja, 
vaikka esimerkiksi myynti- ja markki-
nointitaitojen hallitseminen on yrittä-
jälle hyvin tärkeää. Varsinais-Suomes-
sa näihin ongelmiin on haettu ratkai-
suja verkostoitumisesta, koulutukses-
ta ja yritystoimintaa tukevasta neu-
vonnasta. 

Luovan alan yrittäjälle on henkises-
ti haastavaa olla kahden leirin välis-
sä. Muun alan yrittäjät eivät oikein 
pidä yrittäjänä ja taiteilijat eivät oi-
kein pidä taiteilijana. Siksi on mahta-
vaa tavata muita luovien alojen yrit-
täjiä, joilla on samoja ongelmia, mut-
ta joiden kanssa voi myös jakaa on-
nistumisia ja löytää yhteistyömah-
dollisuuksia. 

Ulla Bergström  
Bergani Films Oy

Yhteistyötä ja näkyvyyttä

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
kulttuuriyrittäjyyskeskuksen keskei-
sinä yhteistyökumppaneina ovat esi-
merkiksi Luovien alojen kehittäjäver-
kosto Luovikko, Varsinais-Suomen 
seutukunnat, Varsinais-Suomen liit-
to ja keskeisellä tavalla Turun seudun 
kehittämiskeskus sekä yrityspalvelu-
keskus Potkuri. Lähtökohtana on ol-
lut monipuolinen yhteistyö hyvinkin 
erilaisten toimijoiden välillä. Muka-

na ovat alueen korkeakoulut, kehit-
täjätahot ja yrittäjäjärjestöt – kaikki-
aan keskuksen ylläpitämän kulttuu-
riyritysverkoston toimintaan osallis-
tuu lähes kaksisataa yritystä. Keskuk-
sen tarjoamat palvelut ovat kokonai-
suudessaan löytäneet laajan asiakas-
kunnan. Esimerkiksi aluekeskusohjel-
man tukemia neuvontapalveluja käy-
tetään päivittäin ja koulutuksella on 
ollut kysyntää. Koulutusten osallistu-
jamäärä lähestyy jo tuhatta.

Myös muualla Suomessa on saa-
tavilla vastaavia palveluja. Esimerkiksi 
Tampereella toimiva LUKE-ohjelma 
tarjoaa yritysneuvontaa luoville aloil-
le ja Jyväskylän seudulla kehittämis-
yhtiö JYKESillä on vastaava palvelu. 
Myös muualla Suomessa on luovien 
alojen yrittäjyyttä tukevia toimijoi-
ta ja hankkeita, joilta kannattaa tie-
dustella oman alueen yrityspalveluita 
ja kehittämisyhtiöitä. Valtakunnalli-
sesti luovien alojen yrittäjyyttä tukee 
Työ- ja elinkeinoministeriön LUO-
TU-hanke. 

Varsinais-Suomessa yksi keskeinen 
kehittämiskohde on ollut luovien alo-
jen näkyvyys. Internetissä näkyvyyttä 
tarjoaa Kulttuuriyrittäjyyskeskuksen 
verkkosivusto www.kulttuuriverkko.
fi  sekä kehittäjäverkoston www.luo-
vikko.fi . Yhteistyökumppaneidensa 
kanssa Turun seudun kulttuuriyrit-
täjyyskeskus on tuonut maakunnan 
luovien yrittäjien tuotteita esimer-
kiksi Turun lentoasemalle ja kauppa-
torin jouluvitriiniin. Näissä näytte-
lyissä keskeistä on näkyvyyden lisäk-
si se, että näyttelyn suunnittelu ja ra-
kentaminen on luonut yrittäjien vä-
lille aitoon tekemiseen perustuvaa yh-
teistyötä, yrittäjiä konkreettisesti hyö-
dyttävää verkostoitumista.

Aloittavalla luovalla yrityksellä ei 
usein ole resursseja markkinoida 
muutoin onnistuneita tuotteitaan. 
Myynti ei nouse elättämään yrit-
täjää. Kulttuuriverkon kautta pie-
ni yritys pääsee ammattimaisesti 
ja edullisesti esiin suuremmalle ylei-
sölle, mikä on Vitidesignissa näkynyt 
esim. verkkosivujen ja -kaupan  vie-
railijamäärissä. Design valtaa lento-
aseman -tyyppinen yhteistyöprojekti 
nostaa työvaiheessa esiin kunkin yri-
tyksen erityistaidot. Tämä synnyttää 
luottamusta yrittäjien välille ja antaa 
intoa hyvien käytäntöjen vaihtami-
seen ja yhdessä menestymiseen.

Mari Virtanen – Vitidesign

KULTTUURIYRITTÄJYYSKULTTUURIYRITTÄJYYS

Kirjoittaja on HUMAKin kulttuurituo-

tannon yksikön tutkimus- ja kehitys-

päällikkö.
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Valtion kirjallisuustoimikunnan 
12. marraskuuta järjestämässä Maa-
hanmuuttajien kirjallisuus Suomes-
sa -seminaarissa ei ollut valmiita vas-
tauksia mutta paljon kysymyksiä esi-
tettiin. Yhteisiä lopputulemia olivat 
ainakin, että maahanmuuttajakirjal-
lisuutta on edistettävä erilaisin val-
tion tukitoimin. Yleistä asennekas-
vatusta, laajempia rooleja ja suvait-
sevaisuutta aihevalinnoissa tarvitaan 
myös, totesivat liian ahtaisiin roolei-
hin kyllästyneet Umayya Abu-Han-
na ja Alexis Kouros. Kirjailijat tarvit-
sevat paitsi taloudellista tukea myös 

MaahanmuuttajatMaahanmuuttajat 
osana suomalaista 
kirjallisuutta

henkistä vapautta kirjoittaa itse valit-
semistaan aiheista.

Seminaarin kulttuuripoliittisten 
puheenvuorojen avulla voitiin verrata 
Suomen valtion tukea maahanmuut-
tajakirjallisuudelle Ruotsiin, joka on 
askeleen edellä meitä näissä asioissa. 
Maahanmuuttajakirjallisuus Suomes-
sa on valitettavasti vielä turhan margi-
naalinen ilmiö, jolle myönnettävä tuki 
on parin prosentin luokkaa. Tukiläh-
teet ovat myös määrällisesti vähäisem-
mät kuin naapurimaassa.

 Taiteen keskustoimikunnan tut-
kija Paula Karhunen tarkasteli tai-

teen roolia suomalaisessa monikult-
tuurisuuspolitiikassa. Tutkimuksen 
lähteinä olivat apuraharekisterit, tai-
teilijoiden haastattelut sekä taide- ja 
kulttuuripoliittiset asiakirjat. Vuonna 
2008 apurahan hakijoita oli yhteen-
sä 5157, joista 89,5 % oli suomen-
kielisiä, 6,8 % ruotsinkielisiä ja 3,7 
% muunkielisiä. Kirjallisuuden ha-
kemuksia tuosta määrästä oli 1457, 
joista 88,1 % suomenkielisten, 10,6 
% ruotsinkielisten ja 1,4 % muun-
kielisten tekemiä. 

 Ruotsin Författarfondin pu-
heenjohtaja Jesper Söderström ker-
toi tilaisuudessa Ruotsin tukijärjestel-
mistä. Ruotsissa kirjallisuutta edistää 
muun muassa Statens Kulturrådet, 
jolla on 13 miljoonaa euroa käytet-
tävänään kirjallisuuden alan yhteisö-
jen avustuksiin. Maahanmuuttajakir-
jallisuuteen on erikseen korvamerkit-
ty alle prosentti tuen kokonaissum-
masta. Kirjallisen laadun lisäksi tuki-
päätökseen vaikuttavat kirjallisuuden 
saatavuus ja kysyntä. 

 Ruotsissa myös Författarfond 
myöntää apurahoja maahanmuutta-
jakirjallisuuteen. Vuonna 2008 apu-
rahoista kahdeksan prosenttia myön-
nettiin muulla kuin ruotsin kielel-

RITA DAHL | Kuvat: KAISA KUISMA

MONIKULTTUURISUUSMONIKULTTUURISUUS
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lä kirjoittaville kirjailijoille, mihin lu-
kuun Söderström oli tyytyväinen. Apu-
rahaa saaneiden suhteellinen osuus on 
sama kuin hakemuksia lähettäneiden 
osuus: hakemuksista kahdeksan pro-
senttia oli muiden kuin ruotsinkielis-
ten hakemuksia.

 
Myönteistä erityiskohtelua
lisättävä

 
Virkamiesten puheenvuoroissa yritet-
tiin vakuuttaa kuulijat siitä, että Suo-
men valtio haluaa huomioida maahan-
muuttajat: heille tarjotaan sekä talou-
dellista tukea eli apurahoja ja myön-
teistä erityiskohtelua. 

Opetusministeriön suunnittelija 
Mikko Cortés-Tellezin mielestä mo-
nikulttuurisuus on ollut osa Suomea 
aina, mutta valtion politiikka on perus-
tunut valtakulttuurin tukemiseen. Yh-
tenäiskulttuurisessa Suomessa maa-
hanmuutto on kuitenkin varsin tuore, 
1990-luvulla yleistynyt ilmiö. Vaikka 
maahanmuuttajien määrä alkoi lisään-
tyä viime vuosituhannen lopulla, hei-
dän määränsä on edelleen pieni. Suu-
rimmat ryhmät ovat lähialueilta: Venä-
jältä, Virosta ja Ruotsista. 

Hallituksen ensimmäinen maa-
hanmuuttopoliittinen ohjelma tuli 
voimaan vasta 1997. Ohjelmassa ko-
rostetaan pakolaisten vastaanottami-
sen ja kotouttamisen tärkeyttä. Hal-
litus uudisti maahanmuuttopoliittista 
ohjelmaansa vuonna 2006, jolloin ko-
touttaminen korvattiin aktiivista maa-
hanmuuttopolitiikkaa korostavalla työ-
voiman maahanmuutolla. 

 Taiteen tukemisessa maahan-
muuttonäkökulman soveltaminen on 
varsin uutta. Vasta pari vuotta sitten 
tuli voimaan vammaisia ja etnisiä ryh-
miä koskeva taiteen saavutettavuusoh-
jelma, jonka päämäärä on edistää ky-
seisten ryhmien osallistumista taiteen 
luomiseen. Opetusministeriön tuki-
muotoja ohjaa kaksoisstrategia: toisaal-
ta oman kulttuurin tukeminen, mutta 
myös pyrkimys integroimiseen. 

 Vähemmistöjen tukeminen on 
valtavirtaistettava. Tämän lisäksi tar-
vitaan positiivista erityiskohtelua. 
Maahanmuuttajakirjallisuuden osalta 
myönteistä erityiskohtelua voi edistää 
Cortés-Tellezin mielestä kolmella taval-
la: varaamalla tietyn prosenttiosuuden 
määrärahasta maahanmuuttajakirjalli-
suuden tukemiseen, asettamalla kah-
desta yhtä vahvasta hakijasta etusijal-
le maahanmuuttajakirjailijan tai jous-
tamalla kriteereistä. 

MONIKULTTUURISUUSMONIKULTTUURISUUS
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 Maahanmuuttoministeri Astrid 
Thors piti eurooppalaista kiertomuut-
toa pelkästään hyvänä asiana, joka vai-
kuttaa rikastuttavasti myös kirjalliseen 
kulttuuriin. Näin esimerkiksi Pohjan-
maalta kotoisin oleva Susanna Ala-
koski rikastuttaa nyt Ruotsin kirjal-
lista kulttuuria.  

 Suomi on ollut perinteisesti 
maastamuuttomaa, mutta viime aikoi-
na maamme vetovoima on lisääntynyt 
muun muassa työperustaisen maa-
hanmuuton vuoksi. Maahanmuutta-
jien omilla yhdistyksillä on merkittä-
vä rooli kielten ja kirjallisuuksien vaa-
lijoina. Nuoret maahanmuuttajat ovat 
Thorsin mielestä erityisen haavoittu-
vainen ryhmä, jonka kielenoppimista 
ja integroitumista on edistettävä. Ko-
toutumisen ja kotouttamisen ei tar-
vitse merkitä omasta kielestä ja kult-
tuurista luopumista. Maahanmuut-
to edellyttää sekä yhteiskunnalta että 
maahanmuuttajalta sopeutumista.

 
Maahanmuuttajakirjailijan
ahdas rooli

 
Kirjailijapuheenvuorot olivat semi-
naarin elävintä antia. Osa kirjailijois-
ta oli löytänyt Suomen kielen ja kult-
tuurin, mutta vielä useampi tunsi ou-
toutta sekä maassamme että kirjalli-
suusinstituutiossamme. 

 Seminaarissa paikalla olleet maa-
hanmuuttajakirjailijat valittelivat 
heille tarjotun roolin ahtautta. Ale-
xis Kouros muisteli ensimmäisen ro-
maaninsa kirjoittamista Pohjanmaalla 
1994–1995. Hän arveli, että kyseessä 
oli ensimmäinen ulkomaalaisen suo-
meksi kirjoittama kirja ja oli pettynyt 
siihen, että kollegat olivat kiinnostu-
neita lähinnä siitä, millä kielellä kirja 
oli kirjoitettu, eivät itse sisällöstä. 

 Kourosia kyllästytti se, että maa-
hanmuuttajakirjailijoita kutsutaan pu-
humaan lähinnä uhrin näkökulmasta. 
Lisäksi heidät halutaan esiintymään 
aina tietynlaisessa julkisessa roolissa. 
Heiltä toivotaan surullista mennei-
syyttä ja onnellista nykyisyyttä. Kou-
ros toivoi, että Suomessakin oltaisiin 
joskus tilanteessa, jossa maahanmuut-
tajakirjailijat saisivat kirjoittaa mis-
tä tahansa heitä kiinnostavista aiheis-
ta millä tahansa kielellä. Täydelliseen 
suvaitsevaisuuteen on kuitenkin vielä 
paljon matkaa. 

 Umayya Abu-Hanna kertoi uu-
simman romaaninsa aiheuttaneen ky-
symyksiä, kuten: kuka tarttui sinua 
rinnoista? Hänen ensimmäisen ro-

maaninsa eräs arvostelu oli otsikoitu 
”Alistetun kansan tytär puhuu”. Vas-
taavanlainen suhtautuminen kuvaa 
hänestä median ja kriitikoiden yleis-
tä suhtautumista maahanmuuttaja-
kirjailijoihin. 

 Maahanmuuttajakirjailijoiden 
ongelma on myös poissulkeminen. 
Abu-Hanna valitteli, että häntä pyy-
detään puhumaan monikulttuurisuu-
desta, identiteetistä ja yksinhuoltajuu-
desta, mutta häntä ei hyväksytä Suo-
men Kirjailijaliiton jäseneksi. Suoma-
lainen kirjallisuus ja yhteiskunta eivät 
ole Abu-Hannan mielestä vielä mo-
nikulttuurisia, koska edelleen on ole-
massa tiettyjä pelkoja oman kulttuu-
rin häviämisestä.

 Lappeenrantalaistuneen, Petros-
koista Suomeen muuttaneen kirjaili-
ja Arvi Pertun kirjojen pysyvä teema 
on vieraus. Perttu tuntee olonsa vie-
raaksi sekä Suomessa että Venäjällä, 
vaikka tuleekin toimeen sekä suoma-
laisessa lähiöbaarissa että venäläisellä 
rautatieasemalla.

 Vieraus ei hänestä olekaan sa-
manlaista vierautta kuin afrikkalai-
sen tai arabin kulttuurisokki länsi-
maiseen kulttuuriin siirtyessä: se on 
vierautta omalla maalla, kun ei kuu-
lukaan valtakulttuuriin vaan on aina 
ja kaikkialla vähemmistössä, mar-
ginaalissa.  

 Pertun mukaan on vaikea olla 
uskottava suomalainen kirjailija, kun 
taustalla on 40 vuotta Neuvostoliitto-
Venäjällä. Lisäksi on vaikea olla uskot-
tava venäläinen kirjailija, kun edustaa 
kielivähemmistöä. Suomessa on sanot-
tu, että Perttu kirjoittaa selvästi venä-
läisen kirjallisuuden perinteisiin no-
jautuvaa proosaa – Venäjällä taas sa-
notaan, että tämähän on selvästi län-
simaalaista tyyliä. 

 Pietarissa varttuneelle ja yliopis-
tossa ruotsin kieltä opiskelleelle ja ruot-
siksi kirjoittavalle Zinaida Lindénille 
monikulttuurisuus oli itsestään selvää 
alusta lähtien. Saamastaan tuesta huo-
limatta hän kokee ongelmaksi sen, että 
häntä edelleen pidetään liian eksootti-
sena. Vaikeuksista huolimatta maahan-
muuttajakirjailijat kokivat kirjoittami-
sen ja oman kielen etsinnän palkitse-
vaksi. Seminaarin päättäneelle kiina-
laissyntyiselle Tao Linille kirjoittami-
nen suomeksi on avannut kokonaisen 
uuden maailman. 

  
Kirjoittaja on kirjailija, vapaa toimit-
taja ja Suomen PENin varapuheen-
johtaja.

Apurahoja monikulttuurisuutta 
edistäviin taidehankkeisiin
Taiteen keskustoimikunta on saanut opetusministeriöltä 100 000 euron 

määrärahan, jolla on tarkoitus tukea monikulttuurisuutta edistäviä taide-

hankkeita Suomessa.

Hakuilmoituksen mukaan apurahojen tarkoituksena on: 

1. vahvistaa maahanmuuttajien ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien 

taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua 

tasavertaisesti Suomen taide-elämään

2. tukea muiden taiteilijoiden ja työryhmien monikulttuurisuutta ja kulttuu-

rien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa.

Apurahojen jakamista varten Taiteen keskustoimikunta on perustanut 

monikulttuurisuusjaoston, jonka esityksen perusteella Taiteen keskustoimi-

kunta päättää apurahan saajat. Jaoston jäsenet ovat:

 Umayya Abu-Hanna, jaoston puheenjohtaja

 Antonio Altarriba, keraamikko

 Pauliina Feodoroff, ohjaaja

 Raila Halmetoja, toimittaja

 Kalle Hamm, kuvataiteilija

 Jukka Mallinen, kääntäjä

 Pertti Paltila, asiamies.

Monikulttuurisuuteen tarkoitetusta apurahasta on syntynyt vilkas kes-

kustelu. Toiset kokevat myönteisenä, että monikulttuurisuuden edistämi-

seen saadaan lisää rahaa, toiset taas kokevat, että tällainen apuraha pikem-

minkin vahvistaa raja-aitoja kuin kaataa niitä.

– Keskusteluissa on painottunut hakijoiden syntyperä ja tausta. Apura-

haa ei kuitenkaan jaeta syntyperän mukaan – syntyperäähän ei hakulomak-

keessa edes kysytä. Kyse on siitä, millainen taidehanke on kyseessä, ei siitä, 

mistä hakija on kotoisin, toteaa Taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri Esa 

Rantanen.

Monikulttuurisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tukemi-

nen on osa opetusministeriön saavutettavuusohjelmaa. Ohjelmassa tode-

taan muun muassa seuraavaa:

 ”Kulttuuritarjonta on saavutettavaa silloin, kun erilaiset yleisöt voivat 
käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Hy-
vin saavutettava palvelu on kaikkien ulottuvilla, ja se tarjoaa mahdollisuuden 
osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumat-
ta. Saavutettavuus merkitsee osallistumisen mahdollisuutta kaikille ihmisille. 

Kulttuuritarjonnasta huomattava osa on ns. valtakulttuuria. Taidelaitok-
set ja muut kulttuurialan toimijat useimmiten esittelevät kulttuurin tuottei-
ta, jotka liittyvät ensisijaisesti pääväestön historiaan ja kokemusmaailmaan 
ja joiden viitekehystä ja taustoja pidetään itsestäänselvyyksinä. Kulttuuri-ins-
tituutioiden henkilökunta voi koostua yksinomaan pääväestöön kuuluvis-
ta. Eri vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset voivat kokea, että erilaiset esityk-
set ja teokset eivät liity tai liittyvät vain etäisesti heidän omaan kokemusmaa-
ilmaansa tai historiaansa. Yksipuolisesti pääväestölle kohdennettu tarjonta 
voi vähentää vähemmistöjen ja erityisryhmien kiinnostusta osallistua kulttuu-
ripalveluihin. ” 

Haku vuonna 2009 toteutettaviin projekteihin päättyi maaliskuun alus-

sa, ja päätökset apurahoista saataneen toukokuussa. 

LISÄTIETOJA: 

Kirsi Väkiparta, (09) 1607 7027, kirsi.vakiparta@minedu.fi , 
jaoston sihteeri
Esa Rantanen, (09) 1607 7065, esa.rantanen@minedu.fi , 
Taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri
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PAULA KARHUNEN

Taiteilijatuki Taiteilijatuki 
ja moni-
kulttuurisuus 
Taiteen keskus-
toimikunnan 
tutkimushanke 
selvittää taiteilija-
tuen kohdentumista

Taiteen keskustoimikunnan tutki-
musyksikön meneillään olevassa tutki-
musprojektissa tarkastellaan äidinkie-
leltään muiden kuin suomen- ja ruot-
sinkielisten osuutta apurahojen haki-
joista ja saajista. Tutkimusprojektissa 
etsitään vastauksia mm. siihen, kuin-
ka paljon taidetoimikuntien apuraho-
jen hakijoissa kaiken kaikkiaan on sel-
laisia, joiden äidinkieli on jokin muu 
kuin suomi tai ruotsi, ja toisaalta miten 
näiden henkilöiden lukumäärä ja osuus 
apurahan hakijoista ja saajista on kehit-
tynyt 2000-luvulla. Tutkimuksen koh-
teena olevan ryhmän – joista useim-
mat edustavat ns. maahanmuuttajia 
– mahdollisia erityispiirteitä tarkastel-
laan myös. Tutkimuksen avulla selvi-
tetään muun muassa, mitä taiteenaloja 
Suomeen muualta muuttaneet taiteili-
jat edustavat, ovatko he naisia vai mie-
hiä, mihin päin Suomea he ovat aset-
tuneet asumaan ja millaiseen taiteelli-
seen toimintaan heidän apurahahake-
muksensa on kohdistunut.

Tähän mennessä tiedetään vuosit-
tain tehtyjen tilastojen perusteella se, 
että muiden kuin suomen- ja ruotsin-
kielisten hakijoiden määrä on edelleen 
hyvin pieni apurahojen hakija- ja saa-

jakunnassa. 2000-luvun alussa valtion 
taidetoimikunnilta1  on vuosittain ha-
kenut tukea 5 000–6 000 hakijaa, joi-
den joukossa on ollut keskimäärin noin 
130 hakijaa, jotka ovat olleet muita 
kuin suomen- ja ruotsinkielisiä. Mää-
rä on kuitenkin ollut tasaisessa kasvus-
sa. 2000-luvun alkuvuosina apurahan 
hakijoista (yksittäiset henkilöt ja työ-
ryhmien yhteyshenkilöt) noin 2 pro-
senttia puhui äidinkielenään muuta 
kuin suomea tai ruotsia. 2000-luvun 
puolivälissä osuus nousi lähelle kol-
mea prosenttia ja vuonna 2008 osuus 
oli jo lähes 4 prosenttia kaikista hen-
kilöhakijoista. Myös apurahan saaji-
na kieliryhmän ”muu” osuus on kas-
vanut ja yleisesti ottaen heidän osuu-
tensa apurahaa saaneista vastaa haki-
jaosuutta, ero on vain yhden prosent-
tiyksikön luokkaa. 

Tutkimusprojektissa etsitään edel-
lä mainittujen kysymysten ohella vas-
tauksia myös siihen, mitkä ovat maa-
hanmuuttajataiteilijoiden ja monikult-
tuurisuushankkeiden yleiset rahoitus-
mahdollisuudet Suomessa ja toisaal-
ta miten suomalainen maahanmuut-
to- ja monikulttuurisuuspolitiikka 
on ottanut huomioon taiteen tekijät. 
Niin ikään projektin yhteydessä poh-
ditaan monikulttuurisuuden ja diversi-
teetin käsitteitä ja niiden soveltuvuut-
ta taiteellisen toiminnan tuesta kes-
kusteltaessa.

Tutkimushankkeen tilastollinen 
aineisto perustuu Taiteen keskustoi-
mikunnan apuraharekisteriin. Tilasto-
aineiston ja muiden dokumenttien li-
säksi tutkimusta varten on haastateltu 
apuraharekisterin perusteella poimittu-
ja henkilöitä, jotka edustavat eri mais-
ta Suomeen tulleita ja eri taiteenaloja 
edustavia taiteilijoita. Haastatteluai-
neiston avulla kartoitetaan mm. sitä, 
millaisia kokemuksia muualta Suo-
meen tulleilla taiteilijoilla on taiteelli-
sen työn tekemisestä ja mahdollisuuk-
sista Suomessa.

Erillisenä hankkeena projektin yh-
teydessä toteutetaan saamelaistaiteili-
joita koskeva tutkimushanke.

Taiteilijatuki ja monikulttuurisuus 
–projekti
Lisätietoja: tutkija Paula Karhunen 
ja tutkija Kaija Rensujeff (saame-
laistaiteilijat)

 

tätä
 tut-    
kitaan 

1  Alueellisten taidetoimikuntien tiedot ha-
kijoiden äidinkielestä ovat puutteelliset, 
sillä kaikilla alueilla äidinkieltä ei hakulo-
makkeessa kysytä.

MONIKULTTUURISUUSMONIKULTTUURISUUS
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Humanistinen ammattikorkea-
koulu (HUMAK) toimii valtakun-
nallisena kulttuurituotannon 
kouluttajana ja kehittäjänä. Toi-
mintaympäristömme monipuo-
listuessa ja monikulttuuristues-
sa myös tuottajakoulutuksessa 
korostuvat kansallisen ja kult-
tuurisen monimuotoisuuden 
rinnalla kaikkien vähemmistö-
ryhmien tarpeet.

Monimuotoista 
kulttuurituotantoa 
Kauniaisissa

TERHI DAHLMAN

HUMAKin Kauniaisten kampus 
kouluttaa kulttuurituottajia pääkau-
punkiseudun moninaisiin tuotanto-
tehtäviin. Koska sen toimintaympä-
ristö on urbaanin kaupunkimainen 
ja monikulttuurinen, heijastuu tämä 
näkökulma myös kampuksen toimin-
taan. Verkostoammattikorkeakoulun 
neljästä kulttuurituotannon kampuk-
sesta juuri Kauniaisten toimintaa – 
niin opetustarjontaa kuin yhteistyö-
kumppanien verkostoa – leimaa eni-
ten moninaisuus ja monikulttuuri-
suus. Opetustarjonta on rakennettu 
niin, että opiskelija voi halutessaan 
kuljettaa kulttuurisen monimuotoi-
suuden teemaa läpi kaikkien suorit-
tamiensa opintojaksojen. 

HUMAK toimii koulutuksessaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyös-
sä työelämän kanssa. Lehtorit ovat 
mukana opiskelijoiden kanssa toteut-
tamassa työelämän projekteja. Opis-
kelijat suorittavat opintojaksoja har-
joittelussa kulttuurialan työpaikoissa. 
Opetuksessa käytetään työelämän am-
mattilaisia luennoitsijoina ja moniin 
taide- ja kulttuurialan työpaikkoihin 
tehdään vierailuja ryhmissä. 

Kauniaisten kampus on ollut ak-
tiivisesti mukana erilaisten monikult-
tuuristen tapahtumien toteuttamises-
sa. Alueellinen yhteistyö Espoon kau-
pungin kulttuuritoimen, pääkaupun-
kiseudun monikulttuuristen järjestö-
jen ja aktiivisten yksittäisten uussuo-
malaisten kulttuuri-ihmisten kans-
sa on päässyt hienosti vauhtiin. HU-
MAKin opiskelijat ovat tuottamas-
sa vuosittain ainakin kolmea suurta 
monikulttuurista tapahtumaa: mo-
nikulttuurista itsenäisyyspäiväjuh-
laa, Kaiken kansan juhlaa ja MOVE-
festivaalia.

HUMAKin kulttuurituotannon opiskelijoita on ollut mukana muun muassa TeatteriTeltta-festivaalin järjestelyissä. Ylhäällä kuva 
festivaalin tragediakilpailun näytelmästä Herakles (kuva: Kai Bäckström). Alempi kuva näytelmästä Lootin vaimo, joka äänes-
tettiin vuoden 2008 festivaalilla traagisimmaksi näytelmäksi (kuva: Heli Sorjonen). 
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Humanistinen ammattikorkea-
koulu (HUMAK) on valtakunnalli-
nen verkostoammattikorkeakou-
lu, humanistisen ja kasvatusalan 
sekä kulttuurituotannon asian-
tuntija ja johtava kouluttaja. 

HUMAKin kulttuurituotannon 
yksikkö toimii neljän kampuk-
sen (Jyväskylä, Kauniainen, Lap-
peenranta ja Turku) muodostama-
na valtakunnallisena verkostona. 
Verkostomainen toimintapa mah-
dollistaa kulttuurituotannon alan 
koordinoivan kehittäjän rooliin 
Suomessa ja kansainvälisessä yh-
teistyössä. HUMAK kouluttaa teki-
jöitä muuttuvan taide- ja kulttuu-
rikentän tehtäviin niin, että koulu-
tuksen sisällöissä on otettu huo-
mioon työelämän tarpeet ja alan 
muutosten ennakointi.

Kulttuurituotannon alan am-
mattilaisille avautuu syksyllä 2009 
mahdollisuus jatkaa opintojaan 
ylempään ammattikorkeakoulu-
tutkintoon. Kulttuurituotannon 
ensimmäisen ylemmän tutkin-
non toteuttavat yhteistyössä HU-
MAK ja Metropolia Ammattikor-
keakoulu. Opetus järjestetään 
Helsingissä ja koulutusta on tar-
jolla 20 tuottajalle. HUMAKista on 
valmistunut noin 500 ammattitai-
toista kulttuurituottajaa.

www.humak.fi 

Espoon monikulttuurisen itsenäi-
syyspäiväjuhlan vastaavana tuottajana 
sekä tiedottajana ja markkinoijana toi-
mi kaksi HUMAKin opiskelijaa. Mo-
lemmat suorittivat opintojaan tapah-
tumaa toteuttamalla ja saivat arvokas-
ta tietoa ja käytännön ohjausta alalla 
työskenteleviltä ammattilaisilta, jot-
ka toimivat opiskelijoiden ohjaajina 
lehtorin lisäksi. Usein työskentelemi-
nen yhdessä uussuomalaisten ihmisten 
kanssa lisää molemminpuolista ym-
märrystä ja suvaitsevaisuutta. 

Monikulttuurisen itsenäisyyspäi-
väjuhlan vastaavana tuottajana toimi-
nut Jenna Ritala kertoi asenteidensa 
muuttuneen projektin myötä. 

– Aloittaessani tapahtuman pa-
rissa olivat henkilökohtaiset tavoittee-
ni korkealla. Halusin koordinoimani 
tapahtuman onnistuvan. Tein tapah-
tumaa enemmänkin henkilökohtai-
sista syistä kuin muita ajatellen. Tu-
tustuessani työryhmään aloin ajatel-
la asioista toisin. Halusin tapahtu-
man onnistuvan heidän takiaan. Ym-
märsin miten tärkeää heille on pääs-
tä osoittamaan kunnioituksensa uut-
ta kotimaataan ja tämän itsenäisyyttä 
kohtaan. Työskentely muita varten oli 
erittäin palkitsevaa.

– Kävin useita keskusteluja työ-
ryhmän kanssa Suomesta, suomalai-
suudesta, uussuomalaisten asemasta 
ja rasismista. Olin aina tiennyt, että 
rasismia on. En vain ollut tajunnut, 
kuinka yleistä se on. Minua järkytti 

tieto siitä, että vielä 2000-luvulla ihmi-
set käyttäytyvät toisiaan kohtaan niin 
alentavasti ja häpeällisesti. Itsenäisyys-
päivää tehtäessä ajattelin useaan ottee-
seen, että jos edes yhden ihmisen ne-
gatiiviset ajatukset maahanmuuttajista 
kääntyvät positiivisempaan suuntaan, 
olemme saaneet muutosta aikaan, ja 
se on jo suuri voitto.

Viisihenkinen Kauniaisten opis-
kelijaryhmä on yhdessä Espoon kau-
pungin kulttuuritoimen, Sellosalin 
ja Espoon järjestöjen yhteisön kans-
sa valmistelemassa toukokuussa Es-
poossa pidettävää Kaiken kansan juh-
laa. Mukaan on saatu runsaasti jär-
jestöjen tuottamaa ohjelmaa ja luvas-
sa onkin tänä vuonna kaksipäiväinen 
kaupunkijuhla. Päiväkotien lapsille ja 
koululaisille on luvassa taidetyöpajoja, 
näyttelyjä ja monikulttuurinen eloku-
vafestivaali. Lisäksi järjestetään mah-
dollisuuksien tori ohjelmalavoineen ja 
huipennukseksi loppukonsertti – kai-
kelle kansalle. Opiskelijoiden valitse-
ma teema tapahtumalle on ”Asenneil-
maston muutos”. Tätä ilmastonmuu-
tosta toteuttamaan taiteen ja kulttuu-
rin keinoin HUMAK kouluttaa päte-
viä kulttuurituottajiaan.

Kirjoittaja on HUMAKin kulttuurituotan-
non yksikön lehtori.

MONIKULTTUURISUUSMONIKULTTUURISUUS

Tanssiryhmän esitys Espoon 
monikulttuurisessa itsenäisyyspäivä-

juhlassa. Kuva: Wilma Dahlman

•
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 – Saadaanko me ne kamerat? Saa-
daanko me ne tänään mukaan? Valo-
kuva- ja sanataidekurssi ILO II:n al-
kaessa kävi heti selväksi, mikä oli ve-
tänyt lapset ja nuoret paikalle. Luku-
vuoden aikana kurssille osallistui 8 
eritaustaista maahanmuuttajanuorta. 
Tarkoituksemme oli johdattaa heidät 
valokuvauksen ja sanataiteen maail-
maan teemanamme leikki ja ilo.

Digitaalikameroiden käyttöopas-
tuksen jälkeen nuoret saivat tehtäväk-
seen kuvata asioita, jotka olivat heille 
tärkeitä. Kamerat olivat nuorten käy-
tössä 12 viikon ajan. Viikottain ko-
koonnuimme Oulun Setlementin Ys-
tävyystalolle, kuvat siirrettiin tietoko-
neelle ja niitä katseltiin yhdessä. Valo-
kuvista ja valokuvaamisesta puhuttiin 
omien kuvien katselun lomassa, jol-
loin asia konkretisoitui helpommin 
ja valokuvaustaito kasvoi. 

Osa nuorista kuvasi koko ajan 
paljon, toiset toivat nähtäväksi vain 
muutaman kuvan kerrallaan. Itsen-

sä ilmaiseminen kuvin tuntui kuiten-
kin olevan helppoa, kukaan ei vieras-
tanut kameraa sen enempää kuvaa-
jana kuin kuvattavanakaan. Nuorilla 
oli ihailtava kyky leikkiä kameralla ja 
kuvata vapautuneesti omia asioitaan. 
Mallit poseeraukseen haettiin kuiten-
kin suoraan MTV-kanavalta ja mai-
noskuvista: jokainen tuntui tietävän 
miten ollaan cool.

Nuorempien osallistujien kuvis-
sa esiintyivät usein koti ja muut per-
heenjäsenet, vanhemmat ja pikkusi-
sarukset, koulu, leikkipuisto, joissa-
kin kuvissa myös vastaanottokeskuk-
sen tilat ja työntekijät. 

Tässä on pikkuveljeni. Hän on hassu ja 
mukava ja söpö poika. Veljeni nimi on 
Macas. Hän on syntynyt Suomessa. Hän 
on yksivuotias. Hän on jo päiväkodissa. 
Kun hän meni sinne ensimmäisen ker-
ran, hän itki eikä syönyt mitään. Minä 
pidän minun pikkuveljestäni. 

(Aniss Josef, 12 vuotta, Sudan)

PAULIINA VANHATALO

Sankareita 
kaikki

Kuva: Aniss Josef
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Teini-ikäiset kuvasivat puolestaan ka-
tuja ja kaupunkia, itseään ja toisiaan 
mieleisissä asennoissa. Poikien kuvissa 
näkyi voimantunnon ja miehisyyden 
esittämistä, tyttöjen kuvissa laittautu-
mista ja kauniilta tuntuvien kuvakul-
mien etsimistä. Tunnelmallisia maise-
makuvia ja nuoria miellyttäneitä sa-
tunnaisia visuaalisia yksityiskohtia ku-
vista löytyi myös, mutta tekstien anta-
ma vaikutelma kaupunkiympäristöstä 
ei ollut aivan yhtä runollinen. 

Oli kerran kaupungissa tappelu ja juo-
pot tappeli niin että yhdellä tuli haa-
va ja paljon verta ja poliisi tuli ja kaikki 
juopot lähti karkuun ja yksi jäi makoi-
lemaan ja ambulanssi tuli. Ja hän kuo-
li. Ja kaikki itki. 

(Wani Gruo, 11 vuotta, Sudan)

Kaupungissa on paljon taloja ja se on 
tosi hyvän näköinen. Yöllä se on tosi pe-
lottava, koska silloin liikkuu paljon juop-
poja. Sen takia ei kannata olla kaupun-
gilla yksin yöllä. Jos on yöllä yksin voi 
luulla, että kummitukset ovat. Kaupun-
gilla on valoista päivällä. Siellä liikkuu 
paljon ihmisiä ja ne on hyvällä tuulel-
la kaupoissa. Jos shoppailevat perheen 
kanssa, ihmiset ovat iloisia. 

(Pol Deng, 13 vuotta, Sudan)

Itsestä otetut kuvat koettiin niin 
omiksi, että Heroes – Sankarit -näyt-
telyyn valmistauduttaessa nuoret ko-
kivat vaikeaksi, että kuva ”kuului” 
kuvan ottajalle eikä siinä esiintyväl-
le. Toisaalta itse otetuista kuvista ol-
tiin harvoin omistuksenhaluisia, mi-
käli niiden pääroolissa nähtiin ystävä. 
Näyttelyyn päädyttiin lopulta laitta-
maan sekä kuvaajan että kuvatun ni-
met. Näyttelykokonaisuuden nimi 
löytyi  puolestaan J. Karjalaisen lau-
lusta. Sen keksivät ILO I:n kajaanilai-
set maahanmuuttajanuoret pohties-
saan, keitä he oikein olivat. He eivät 
halunneet, että heidät nähdään säälien 
maahanmuuttajina tai kiusattuina tai 
väärinymmärrettyinä. Siksi he päätti-
vät olla sankareita, kaikki.

ILO II -kurssin lasten ja nuorten 
kielitaito vaihteli paljon. Osa oli tul-
lut maahan vastikään ja opetteli vas-
ta suomen perussanastoa, osa kirjoitti 
jo sujuvammin. Kirjoittamisen tahto 
ei ollut aina suurta, ja joskus tarra- ja 
makeispalkkiot olivat tehokkain kei-
no saada kynät suhisemaan. Teimme 
pieniä harjoituksia ja leikillisiä kirjoi-
tustehtäviä, mutta enimmäkseen lap-
set kirjoittivat siitä, mistä osasivat ja 

Liet Siu kuvasi paljon poseeraavia oma-
kuvia itsestään yksin ja kavereiden kanssa, 
näissä kuvissa hänelle tärkeää olivat 
”oikeat” eleet ja ilmeet. Lämminhenkisessä 
kuvassa (alla) Liet on kuvannut itsensä juuri 
Kambotsasta Suomeen tulleen sukulais-
perheen nuorimman lapsen kanssa.  

MONIKULTTUURISUUSMONIKULTTUURISUUS
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tahtoivat. Tekstikatkelmien sävy liik-
kui koskettavasta absurdiin, ilonpi-
dosta suruun.

Äsken minä ja Aniss

Kun me nauroimme ja potkimme Aniss 

nauroi paljon ja minäkin. 

(Liet Siu, 12 vuotta, Vietnam/Kambotsa)

Huono puoli Irakissa on sota.  Minä inhoan 

sotaa. On tylsää, jos paljon ihmisiä omas-

sa maassa kuolee. 

(Othman al-Kubaisi, 12 vuotta, Irak)

Pyrkimyksemme ohjata nuoria kirjoit-
tamaan ja kuvaamaan tiettyä teemaa 
(ilo, leikki) ei aina tuottanut suoraa tu-
losta. Nuoret kuvasivat sitä, minkä ko-
kivat mielekkääksi – ja hyvä niin. Silti 
niin teksteistä kuin kuvistakin löytyi 
iloa ja elämäntuntoa. Ja välittyi niis-
tä kuva myös Suomesta: maasta, jon-
ka sääntöjä, tapoja ja kulttuuria osal-
listujat ottivat haltuun. 

Olipa kerran suomalainen, norjalainen 
ja ruotsalainen. Ne ovat kavereita. Ne 
kaikki osaavat toistensa kieltä. Oli per-
jantai, ne menivät shoppailemaan. 

(Santial Gruo, 13 vuotta, Sudan)

Kaupunki on hyvä kun se on hyvä paik-
ka ja on keskusta. Keskustassa ihminen 
on joko hyvä tai hullu. 

(Shpresim Sahiti, 12 vuotta, Kosovo)

Toisaalta kurssin maahanmuuttaja-
nuoret olivat hyvin samanlaisia san-
kareita kuin suomalaistaustaisetkin 
lapset. Toiveet rikastumisesta, am-
mattilaisurasta jalkapallossa, autosta, 
hyvistä koulunumeroista ja ystävis-
tä löysivät paikkansa heidänkin unel-
missaan. Ohjaajina saamme toivoa, 
että kuvat ja tekstit todella näyttivät 
nuoret sankareina heidän omissa sil-
missään. Meille ne kertoivat joka ta-
pauksessa tarinaa koettelemuksista, 
haaveista, elinvoimasta sekä uskos-
ta tulevaan.

Kirjoittaja on kirjailija ja sanataide-
ohjaaja.

Pol Deng nappasi kuvan luokkakavereistaan.

Nien Siu kuvasi paljon hienoja maisemia ja yksityiskohtia, tässä on tallentunut kuva torin rannalta, taustalla näkyy Enson tehdas.  

Heroes – Sankarit

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten valokuva- ja sanataidetyöpajoja toteutettiin Kajaanissa vuon-
na 2006 ja Oulussa 2007–2008. Työpajoissa opeteltiin valokuvaamaan digipokkareilla ja kirjoi-
tettiin suomeksi lyhyitä tarinoita lähiympäristöstä ja omasta elämästä.

Työpajojen materiaalista koottiin Heroes – Sankarit -näyttely, joka oli esillä Porin Vähäx Va-
lottaa -lastenvalokuvafestivaaleilla syyskuussa 2008, Oulussa Kaukovainion kirjastossa ja Oulun 
Tietomaassa syksyllä 2008, Oulun Vähäx Valottaa -festivaaleilla ja Haapaveden opistolla tammi–
helmikuussa 2009. Lisäksi näyttely kiertää läänissä Oulun Taidemuseon kiertonäyttelynä. Kajaa-
nin materiaalista on lisäksi painettu pieni Heroes – Sankarit -kuvakirja (2007).

Heroes- Sankarit -työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi valokuvauksen läänin-
taiteilija Hannele Pappila, lasten ja nuorten kulttuurin läänintaiteilija Piritta Rossi, ilmaisuoh-
jaaja Kirsi Huotari (Kajaanin ryhmä) ja kirjailija Pauliina Vanhatalo (Oulun ryhmä). Työpajoille 
osallistui 21 lasta ja nuorta.

Työpajat ja näyttelyt toteutettiin yhteistyössä Oulun Setlementin Ystävyystalon, Oulun Tai-
demuseon ja Kainuun monikulttuurisen toimintakeskus Monikan kanssa. Hanketta rahoitti-
vat ESR, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kajaanin piiri, Kainuun monikulttuurinen toimin-
takeskus Monika, Kajaanin Kaupunki, opetusministeriö, Oulun läänin taidetoimikunta ja Ou-
lun taidemuseo.

•
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Legendaarinen Tuomari Nurmio esiintyi Lens Politican festivaaliklubilla Dubrovnikissa. 
Kuva: Mauro Perez Fariñas (2008)

Kuvat Elena Kovylinan teoksesta Dying Swans. Kuvat: Elena Kovylina (2008)

TEKIJÄT JA TAPAHTUMATTEKIJÄT JA TAPAHTUMAT

Kuvataideakatemiasta aikoinaan 
opiskelijaprojektina käynnistynyt fes-
tivaali on kasvanut vuosi vuodelta ja 
onnistunut luomaan oman paikkansa 
festivaalikentässä.  Kolmantena vuote-
naan festivaali keräsi ennätysyleisön ja 
ennätyksellisen mediahuomion. Ava-
jaisvieraaksi saapuneen performanssi-
taiteilija Reverend Billyn eli Bill Tale-
nin huiman medianäkyvyyden kaut-
ta festivaali löi itsensä läpi myös laa-
jan yleisön keskuudessa. Festivaalioh-
jelmisto sisälsi elokuvia, taidenäytte-

Yhteiskunnallisen elokuvan ja tai-
teen festivaali Lens Politica järjes-
tettiin marraskuussa 2008 Helsin-
gissä kolmannen kerran. Lens Po-
litica on monimuotoisten taiteel-
listen esitysten ja kriittisen poh-
diskelun juhlaa. Festivaali pyrkii 
esittämään laajan kirjon poliittis-
ta ja yhteiskunnallista taidetta ja 
elokuvaa. Tavoitteena on näyttää, 
että poliittisia asioita voi lähestyä 
ja esittää hyvinkin erilaisista läh-
tökohdista. 

NINA TOPPILA

Yhteiskunnallisia 
kohtaamisia

 

LENS POLITICA: 
nuori tulokas festivaalikentällä
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lyitä, luentoja, paneelikeskusteluja ja il-
taklubeja. Keskiössä olivat kotimaiset ja 
kansainväliset vieraat, jotka tuotiin fes-
tivaalille avaamaan teoksiensa tarkoitus-
periä sekä keskustelemaan taiteestaan 
yleisön kanssa. Tarkoituksena oli luoda 
tilanteita, joissa yleisö ja taiteen tekijät 
kohtaavat ja joissa on mahdollisuus kes-
kittyä siihen, mitä politiikka ja poliitti-
suus tarkoittavat – tässä ja nyt.

Marraskuun festivaalilla tarkastel-
tiin muun muassa latinalaisen Ameri-
kan nykytilannetta kuubalaisten ja ve-
nezuelalaisten elokuvasarjojen kautta. 
Festivaalilla aiheesta luennoimassa kä-
vivät venezuelalaisten elokuvantekijöi-
den järjestön johtaja ja elokuvaohjaa-
ja Wilmer Perez sekä kuubalaisen do-
kumenttielokuvan nimekkäimpiin te-
kijöihin lukeutuva Manuel Perez Pa-
redes. Molemmat toivat oman tärkeän 
panoksensa festivaalin yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. Samoin teki myös 
nuori turkkilainen ohjaajavieras Dön-
dü Kilic, jonka festivaalilla esitetty tuo-
re dokumentti valaisi kantaaottavasti 
homoseksuaalien asemaa Turkin kaksi-
naismoralistisessa yhteiskunnassa. Tai-
teilijavieraana festivaalilla olivat muun 
muassa saksalais-amerikkalainen taitei-
lija ja tutkija Beatriz da Costa sekä ve-
näläinen video- ja performanssitaiteili-
ja Elena Kovylina.

Reverend Billy and 
The Church of Stop Shopping

Lens Politicassa vieraillut aktivisti, 
performanssitaiteilija, teatterituotta-
ja Bill Talen loi Reverend Billyn hah-
mon 1990-luvun alussa vastalauseena 
yhdysvaltalaisten yltyvää kulutushys-
teriaa vastaan. Aluksi hän esiintyi San 
Fransiscossa erinäisissä indieteattereis-
sa, mutta muutettuaan New Yorkiin 
hän siirsi performanssinsa New Yorkin 
kaduille ja kauppoihin, kaupallisuu-
den kehtoon Times Squarelle. Myö-
hemmin Talen perusti teatteriaktivis-
tiryhmän The Church of Stop Shop-
ping, josta vuosien varrella on kasva-
nut valtakunnallista julkisuutta saavut-
tanut kansanliike. Ryhmä parodioi yh-
dysvaltalaisia tv-evankelistoja ja leikkii 
estottomasti uskonnollisten symbolien 
kanssa; ryhmän esityksiin kuuluu gos-
pelkuorolaulua, messuamista, veisaa-
mista ja manaamista.

Asialla ei varsinaisesti ole mitään te-
kemistä uskonnon kanssa, vaan teatraa-
listen esityksiensä kautta pastori kuo-
roineen taistelee yhteiskunnan ja jul-
kisen tilan kaupallistumista vastaan. 
Kaikki mitä Talen suustaan päästää 
on suoraa ja kantaaottavaa anti-ka-
pitalistista propagandaa, se on vain 
kääritty populaarikulttuurin eleisiin. 

Esitys on viihdyttävä ja hauska ja ve-
toaa suureen yleisöön. Talenin kehit-
tämä kulutuskriittinen pastorihahmo 
on oiva esimerkki kantaaottavan, yh-
teiskuntakriittisen taiteen laaja-alai-
suudesta. Poliittisen taiteen sanomaa 
voi myös popularisoida, ilman että se 
menettää sisältönsä.

Helsingissä Talen toteutti perfor-
manssin yhdessä helsinkiläisten har-
rastelijateattereiden kanssa keskustan 
kahdessa suuressa ostoskeskuksessa. 
Yhdysvalloissa hän ei selviydy esityk-
sistään tulematta pidätetyksi. Suomes-
sa aktia ei koettu niinkään provosoi-
vana, vaikka esitystä seurasikin pieni 
joukko kauppakeskuksien vartijoita. 
Taiteilijavieras sai osakseen aikamois-
ta huomiota ja esitys Kampin ostos-
keskuksessa keräsi suuren määrän ute-
liasta yleisöä sekä lehdistön edustajia. 
Tempaus herätti keskustelua kantaa-
ottavan taiteen esitystavoista ja net-
tipalstoilla käytiin keskustelua myös 
suomalaisten kulutustottumuksista. 
Keskustelua jatkettiin siis myös festi-
vaalin ulkopuolella. 

Elena Kovylina

Venäläinen taiteilija Elena Kovylina 
on yksi maansa harvoista yhteiskun-
takriittisistä taiteilijoista. Festivaalilla 
esitettiin Kovylinan uusin videoinstal-
laatio Dying Swans (Kuolevat joutsenet) 
osana festivaalin Omistajuus-näytte-
lyä. Kovylina on omistanut teoksensa 
kaikille niille sadoille venäläisille toi-
mittajille, jotka viimeisten kymmenen 
vuoden sisällä ovat salaperäisesti kuol-
leet tai kadonneet. Dying Swans poh-
jautuu Tshaikovskin Joutsenlampeen, 
jota Neuvostoliiton aikana oli tapana 
näyttää televisiossa aina jonkun kor-
kea-arvoisen valtiomiehen menehdyt-
tyä. Neuvostosymboliikka ja nykyajan 
brutaali poliittinen todellisuus koh-
taavat videoinstallaatiossa, jossa mus-
tiin pukeutunut tarkka-ampuja täh-
tää aseella Joutsenlampea esittävää ba-
lettitanssijaa. Taustalla soi Tshaikovs-
kin musiikkia ja ruudulle heijastuu 
menehtyneiden toimittajien nimiä: 
Alexandr Pitersky, Paul Chlebnikov, 
Anna Politkovskaja…

Avoimesti yhteiskuntakriittinen 
taide on Venäjällä harvinaista, ja Ele-
na Kovylina on yksi harvoista, jotka 
uskaltavat ottaa kantaa sekä Venäjäl-
lä että muualla maailmassa tapahtu-
viin räjähdysherkkiin asioihin. Teos-
ta ei ole esitetty Kovylinan kotikau-
pungissa Moskovassa. Taiteilija ko-
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LENS POLITICA
• yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaali 
• järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005
• järjestäjä: Lens Politica ry yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa
• sisältää elokuvia, taidenäyttelyitä, keskustelutilaisuuksia ja iltaklu-
beja
• tapahtumapaikkoina Andorra ja Dubrovnik Helsingissä

Neljäs Lens Politica järjestetään Helsingissä 11.–15.11.2009.

kee, että hänen kaltaiselleen taiteilijal-
le ei ole tilaa venäläisessä yhteiskun-
nassa. Mielenkiintoista on sekin, että 
Kovylinan teoksia on aikaisemmin 
näytetty Venäjän gallerioissa, mutta 
Dying Swans koettiin nyt liian provo-
soivana. Taiteilija itsekin yllättyi gal-
leristien reaktioista. Kovylinan mu-
kaan venäläiset taiteilijat ja galleriat 
harjoittavat itsesensuuria mahdollis-
ten ikävien seuraamusten pelossa. Toi-
nen syy sensuuriin on hänen mukaan-
sa kaupallinen sensuuri: kukaan ei jak-
sa innostua yhteiskuntakriittisestä tai-
teesta eikä kukaan sitä myöskään osta. 
Suositaan joko klassista tai viihdyttä-
vää taidetta.

Kovylina työskenteli Helsingissä 
lähes kahden viikon ajan, jolloin hän 
valmisteli installaatiotaan sekä piti 
performanssityöpajan Kuvataideaka-
temian opiskelijoille. Hän luennoi il-
maisunvapaudesta Venäjällä yhdessä 
Lens Politican lukuisista keskustelu-
tilaisuuksista.

Nykytaiteen ja visuaalisen kult-

tuurin yhteiskunnallisuus tai poliit-
tisuus voidaan käsittää hyvin eri ta-
voin. Taide ei ole pelkästään kuva 
yhteiskunnasta vaan yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen väline. Lens Poli-
ticassa keskitytään palauttamaan po-
litiikka ja poliittisuus keskustelujen 
keskipisteeseen. Poliittisuus tarkoit-
taa muun muassa kyseenalaistamista. 
Tilannetta tai asiayhteyttä ei oteta it-
sestäänselvyytenä tai annettuna vaan 
sen muodostuminen ja sisältö analy-
soidaan ja katsotaan, mitä kussakin ti-

lanteessa yritetään väittää tai saavut-
taa. Festivaalin keskiössä ovat taiteen 
antamat havainnoinnin välineet sekä 
erinäiset kohtaamiset ja tilanteet. Nii-
den kautta pyritään hahmottamaan 
vaihtoehtoisia tapoja sekä kuvata to-
dellisuutta että osallistua näiden to-
dellisuuksien muokkaamiseen ja muo-
dostamiseen. 

Kirjoittaja on Lens Politica -tapahtuman 

tuottaja ja festivaalikoordinaattori.

TEKIJÄT JA TAPAHTUMATTEKIJÄT JA TAPAHTUMAT
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MITRA RAAPPANA | ISMO-PEKKA HEIKINHEIMO

TANSSIN AIKA 
lumoaa uusia yleisöjä

 
Tanssin Aika -festivaali tarjoaa 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
merkittäviä tanssiteoksia keskellä Suo-
mea. Festivaaliesiintyjät ovat Suomen 
huippuja, taitureita ja uusia kykyjä, 
ohjelmisto monipuolinen ja erilaisia 
ihmisryhmiä kiinnostava. Ohjelmis-
to on rakennettu siten, että Jyväskylän 
keskustan alueella voi siirtyä nopeasti 
ja kätevästi kävellen eri paikasta, esi-
tyksestä ja tunnelmasta toiseen. 

Yksi toiminnan tärkeimmistä ta-
voitteista on olla yleisölle avoin ja saa-
vutettavissa:  Tanssin Aika on tarkoi-
tettu laajalle yleisölle. Festivaali ei tuo 
yhteen vain tanssin ammattilaisia tai 
harrastajia vaan on avoin ja helpos-
ti lähestyttävä kaikille, ikään tai am-

mattiin katsomatta. Osaan näytöksis-
tä on vapaa pääsy, jotta osallistuminen 
olisi tanssia tuntemattomillekin help-
poa ja kynnyksetöntä. Tarjoa malla esi-
tyksiä esimerkiksi lapsille ja nuoril-
le, tai yllättävissä ympäristöissä, fes-
tivaali samalla löytää uutta yleisöä ei 
pelkästään tanssitaiteelle vaan taiteel-
le ylipäänsä.

Tanssin koko kirjo

Monipuolinen ohjelmisto Tanssin 
Ajassa tarkoittaa sitä, että halutaan 
palvella erilaisia kohdeyleisöjä: saa-
taville tuodaan ajatuksia herättävää 
ja viihdyttävää, vakavaa ja humoris-
tista, kokeilevaa ja perinteistä tanssi-
taidetta. Monipuolisuudella halutaan 
antaa näkymä tanssin todellisesta, laa-
jasta kirjosta.

Ohjelmiston esitykset valitaan 
vuosittain avoimella haulla. Lisäksi 
taiteellinen johtaja kiertää aktiivisesti 
seuraamassa suomalaista tanssia, josta 
hän tekee harkittuja poimintoja festi-
vaalin ohjelmistoon.

Monipuolinen, kekseliäs ja tin-
kimättömän laadukas ohjelmisto on 
festivaalin onnistumisen tärkein teki-
jä. Festivaalin ohjelmistolla halutaan 
olla suomalaisen tanssin edelläkävi-

Kuva teoksesta Ornamentti, jonka koreografi an on suunnitellut Ismo-Pekka Heikinheimo. Kuvassa: Ismo-Pekka Heikinheimo. Kuva: Sakari Viika

Tanssin Aika -festivaali Jyväskyläs-
sä on kehittynyt kolmessa vuodes-
sa yhdeksi Suomen mittavimmista 
kotimaisen tanssin festivaaleista. 
Vaikka Jyväskylää ei ole aikaisem-
min pidetty Suomessa keskeisenä 
tanssikulttuurikaupunkina, festi-
vaali on tuoreiden ideoidensa, kor-
keatasoisuutensa ja keskeisen si-
jaintinsa ansiosta onnistunut hor-
juttamaan tätä käsitystä.
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jöitä ja samanaikaisesti aktiivisia uu-
sien koreografi sten metodien, poik-
keavien tanssillisten näkemysten esit-
telijöitä ja luojia. 

Tanssia Aika -festivaalilla on esi-
tetty myös tilausteoksia. Tilausteokset 
olivat aluksi mahdollisuuksien avaa-
mista paikallisille tekijöille. Vuonna 
2008 festivaalilla oli keskisuomalaisten 
lisäksi ensimmäistä kertaa tilausteok-
sia myös tamperelaisilta, kuopiolaisilta 
sekä helsinkiläisiltä tekijöiltä.

Ajankohtaiset teemat ja 
yllättävät esiintymispaikat

Ohjelmistoa jäsentävät erilaiset tee-
mat. Tähän mennessä teemoina ovat 
olleet muun muassa tanssi ja tekno-
logia, tanssi hoitolaitoksissa, tanssi ja 
runous sekä yhteisötanssi. Ohjelmis-
tossa on pureuduttu ajankohtaisiin il-
miöihin eikä ole pelätty tarttua uska-
liaisiinkin aiheisiin. 

Tanssia viedään festivaalilla teat-
tereiden lisäksi yllättäviin paikkoihin, 
jotta se olisi helposti lähestyttävissä ja 
saavuttaisi yleisönsä. Esityksiä on teh-
ty muun muassa kirjastoihin, rock-
klubille, kirkkoon, hoitolaitoksiin ja 
museoihin. Vuonna 2008 esiintymis-
tiloja oli yhdeksän.

Esimerkiksi vuoden 2007 festi-
vaalilla Elli Isokosken ja Pauliina Ty-
nin perustama Myrskyryhmä esiin-
tyi vanhusryhmille useissa hoitolai-
toksissa. Ajatuksena oli viedä ihmis-
läheistä tanssitaidetta arkisiin ympä-
ristöihin, sellaisten ihmisten luo, jot-

ka muuten eivät tulisi nähneeksi ny-
kytanssia. Teoksen aihepiiri oli valit-
tu siten, että se koskettaa läheisesti ky-
seistä kohderyhmää.

Jyväskylän taidemuseon kanssa on 
joka vuosi tehty hedelmällistä yhteis-
työtä viemällä kokeellisia ja kuvatai-
teen rajapintaa lähestyviä teoksia tai-
demuseon näyttelytiloihin.

Tanssisali Lutakon tilassa esitet-
tiin nuorten tanssijoiden nuorille kat-
sojille tekemää teosta Montparnasse 
0522. Vauhdikas ja yllättävä teos veti 
katsomon pullolleen onnistuneella 
yhdistelmällä nykytanssia, capoeiraa 
ja elävää musiikkia.

Vuoden 2008 uusia teemoja olivat 
tanssi ja uskonto sekä tanssi ja muotoi-
lu. Molemmat löysivät yleisönsä. Kel-
tinmäen kirkossa esitetty Riitta Vai-
nion koreografi a Audifi lia herätti ih-
misissä kiinnostusta rohkeaan ja yl-
lättävään aiheeseen. Tanssia ja muo-
toilua aivan uudella tavalla yhdistävä 
Dance & Design, viiden pienoisteok-
sen kokonaisuus, keräsi Suomen kä-
sityön museoon lähes 500 katsojaa. 
Esityksissä tanssin ja muotoilun yh-
distäminen tarkoitti sitä, että koreo-
grafi  otti tanssiesityksen osaksi muo-
toilijoiden töitä – tanssiesitysten si-
sään, sen konseptiin ja kerrontaan ai-
dosti liittyviksi lavasteiksi tai rekvisii-
taksi. Näin muotoilijoiden töistä tuli 
erottamaton osa esitystä.

Tällaiset teokset avartavat katso-
jan näkökulmaa tanssiin: tanssi voi 
olla viimeisteltyä ja liikuttavaa missä 
paikassa hyvänsä ja se voidaan yhdis-

TANSSIN AIKA -festivaali

Festivaalin järjestää Ismo Dance co (Tanssi-idea ry) yhdessä osittain vakiintuneiden yhteistyö-
kumppaneiden ja tukijoiden kanssa. 

Rahoittajina ovat Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen taidetoimikunta.

Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, jolloin se oli kolmipäiväinen ja tavoit-
ti yli 800 katsojaa. Vuonna 2007 esityksiä oli neljänä päivänä ja kävijämäärä lähes 1500. Vuon-
na 2008 festivaalin aikana nähtiin 20 esitystä ja 92 taiteilijaa. Festivaaliyleisöä oli yhteensä lähes 
1800 kävijää, joista 35 % oli Jyväskylän ulkopuolelta.

Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Jyväskylässä 24.–27.9.2009.

Lisätietoja osoitteessa www.ismodance.fi 

tää kiinnostavalla ja mielekkäällä ta-
valla muihin taiteisiin. Yleisön näkö-
kantaa voidaan innostavalla ohjelmis-
tolla laajentaa ja avartaa, mutta samal-
la voidaan myös löytää kokonaan uut-
ta yleisöä taiteen pariin.

Puhumisen Aika

Tanssiteosten kokemisen lisäksi ylei-
söllä on mahdollisuus osallistua kes-
kusteluun tanssitaiteesta Puhumisen 
Aika -keskustelutilaisuuksissa. Tilai-
suuksiin osallistuvat teosten koreogra-
fi t ja esiintyjät sekä tanssin sisällöt tun-
teva asiantuntija, joka johdattelee ti-
lannetta. Vapaamuotoisissa tilaisuuk-
sissa katsojilla on lupa puhua, kertoa 
kokemuksistaan ja kysellä tekijöiden 
tarkoituksia. Huomiota kiinnitetään 
tunnelmien ja tulkintojen lisäksi esi-
tyksen eri osatekijöihin, kuten tee-
moihin, rakenteeseen, liikemateriaa-
liin, lavastukseen sekä valo- ja ääni-
suunnitteluun.

Yleisötutkimuksemme kommen-
teissa kävijät pitivät tilaisuuksia mie-
lenkiintoisina ja tarpeellisina mahdol-
lisuuksina refl ektoida tanssitaiteen he-
rättämiä kysymyksiä ja tuntemuksia. 
Myös tekijät kokivat tilanteet mielek-
käinä ja palkitsevina.

Mitra Raappana on Tanssin Aika -festi-
vaalin tiedottaja.

Ismo-Pekka Heikinheimo on festivaa-
lin taiteellinen johtaja ja perustaja 
sekä Keski-Suomen läänintaiteilija.

TEKIJÄT JA TAPAHTUMATTEKIJÄT JA TAPAHTUMAT

IN-teoksessa tanssivat Tuija Nikkilä (ylh.), 
Jaakko Kulmala, Miikka Mäkelä ja Han-
nu Sompinmäki. Koreografi a: Ismo-Pek-
ka Heikinheimo, kuva: Risto Salmijärvi
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Ornamentti-teos. Kuvassa teoksen koreografi an suunnitellut Ismo-Pekka Heikinheimo. Kuva: Sakari Viika
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TEKIJÄT JA TAPAHTUMATTEKIJÄT JA TAPAHTUMAT

Outokummussa ovat taiteilijat ja 
lapset kohdanneet viime syksyn 
mittaan kuvin ja sanoin. Kohtaa-
misten aikana on valmistunut va-
jaat sata kirjaa, joiden sivuilla eri-
ikäiset lapset kertovat arjestaan, 
elämästään ja maailmastaan. Sivut 
on tehty piirtämällä ja kirjoittamal-
la yksin tai ryhmässä. 

Lapsen arki Omiin kirjoihin

Teksti ja kuvat:  PIA PAANANEN

Kirjoja tehtiin monenlaisilla kynillä, mutta ei sentään näin suurilla! Justus ja Hanna Räsänen muistelivat kirjojen tekemistä.

Hankkeen tavoitteena oli 
muun muassa vahvistaa lasten 
omaehtoista tekemistä ja paikal-
lista lastenkulttuuria. Lisäksi han-
ke täydentää koulujen ja päiväko-
tien taidekasvatusta. Työpajoissa 
lapset oppivat havainnoimaan ar-
keaan ja ympäristöään uudella ta-
valla. Minun lisäkseni ohjaajana 
tässä projektissa oli kuvataiteilija 
Eija Kokko.

Taidetta kohtaamassa 
ja tekemässä

Kyykerin koulussa toista luokkaa 
käyville Justus ja Hanna Räsäselle 
kohtaamiset taiteilijoiden kanssa 
eivät näytä olleen ongelmallisia.

– Ei kirjan tekemisessä ollut 
mitään vaikeaa. Minä ja muutkin 
tehtiin mitä Pia tai Eija sanoi, piir-
rettiin silmät kiinni, kerrottiin sa-
tuja, kuvattiin, maisteltiin sanoja 
ja tehtiin kaikkea mukavaa, kertoo 
toista luokkaa käyvä Hanna Räsä-
nen kirjan valmistumisesta kym-
mentuntisen työpajasarjan aikana.

– Kirjaan tehtiin kuva silläkin ta-
valla, että värjättiin kädet ja painettiin 
kädenjäljet. Sitten paperia rutattiin ja 
maalattiin, ja papereista löytyi vaikka 
mitä hahmoja kun ne avattiin, Han-
na Räsänen selostaa ja näyttää käden-
jälkiaukeamaa kirjastaan. 

– Taide ja sen tekeminen on aika 
helppoa. Kyllä minä voisin tehdä toi-
senkin kirjan ihan helposti, Justus Rä-
sänen arvelee ensimmäinen kirja kä-
dessään.

Ohjaajina Eijaa ja minua hymyi-
lyttää. Jos kirjantekijöiden tunnel-
mat pajasarjan jälkeen ovat tässä, ai-
nakin osa hankkeen tavoitteista on 
saavutettu. Oikeastaan tämä on ol-
lut yhtä kohtaamisten sarjaa: olem-
me Eijan kanssa kohdanneet toisem-
me ja työskentelymme on hioutunut 
yhteen. Yhdessä ja erikseen olem-
me sitten kohdanneet luokan toisen-
sa jälkeen.

– Ja jokaisessa luokassa on ollut ne 
parisenkymmentä lasta erikseen koh-
dattavana, ja siinä sivussa lapset ovat 
vielä törmänneet kuva- ja sanataitee-
seen, Eija täydentää.

Kun matka on mutkainen 
ja paperi suora?

Kirjan tekeminen on houkutellut ou-
tokumpulaislapset kertomaan elämäs-
tään heidän omilla, usein leikkiin liit-
tyvillä keinoillaan. Tärkeää on myös 
luottamus, joka on syntynyt lasten 
ja ohjaajien välille yhdessä tekemi-
sen kautta.

– Pia kirjoitti tärkeiden asioiden-
kin listaan kaiken, ihan kaiken minkä 
me halusimme, koirat ja kaikki tärke-
ät, Hanna kertoo.

On pakko tivata, eikö mikään 
muka ollut vaikeaa?

– Oli vaikeaa tehdä iso kart-
ta suoralle paperille, kun koulumat-
ka oikeasti on mutkainen, mutta sit-
ten Eija neuvoi miten sen voi tehdä, 
Justus muistelee pitkää koulumatka-
karttapaperia venyttäessään ja koulu-
matkalle sattuvaa ylikulkusiltaa esi-
tellessään. 

– Siellä alla kulkee junia, ja minä 
piirsin veturin tulemaan sillan alta.

– Ei minunkaan koulumatka ole 
ihan suora. Minä piirsin karttaani kis-
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RUNO UNELMOIVASTA AURINGOSTA

Aurinko unelmoi
lämpimistä maista,
olemassa olemattomista haista
ja pilvettömistä taivaista.
Aurinko unelmoi
päivänvarjottomista ihmisistä,
loputtomista päivistä
ja linnuista, kaukana pysyvistä.
Aurinko unelmoi
auringonpaisteesta ja sateesta.
Auringolla on auringon unelmat

TÄRKEÄT ASIAT

Ettei töhri naamaa.
Tekeminen. Nukkuminen.
Terveys. Kello. Sydän. Lääkäri.
Tietokone, pleikkari ja mp3.
Kuunteleminen ja tappelemattomuus.
Ystävät ja perhe ja veljet.
Lemmikit, pureva kissa ja toisen 
kissan kanssa tappeleva kissa.
Kirjoitus- ja maalaustaito.
Käsiala ja kukat.
Kirja ja lukeminen.
Talvi ja vaatteet.
Kana. Härkä. Lehmä. Possu.
Koti ja ralliauto.

Outona oleminen.

Monenmalliset ja moniväriset kierrätysmateriaalit taipuivat lasten käsissä kauniisti kirjoiksi.

san, jonka olen nähnyt matkalla, ja sit-
ten piirsin itseni veljen kanssa linja-au-
topysäkille, kertoo osan koulumatkas-
taan kävelevä ja osan linja-autolla kul-
keva Hanna. Äkkiä hän muistaa myös 
toisen vaikean jutun:

– En ollut piirtänyt sisiliskoa yh-
tään kertaa tätä ennen.

Kirjan sivuilta löytyy muun muas-
sa ryhmässä kerrottuja satuja ja ru-
noja, kuvia lapselle tärkeistä asioista, 
musteella ja kynttilällä tehtyä ”taika-
piirustusta”, salaluukkuja tai vaikka 
yllätyksenä toinen, peukalonpään ko-
koinen kirja, jonka jokaisella kahdek-
salla sivulla on jokin lapsen mielestä 
kaunis sana.

Yhdessä tekemisen ilo ja vaikeus

Kirjojen tekeminen oli Justuksesta ja 
Hannasta hauskaa senkin takia, että 
kirjoja tehtiin yhdessä koulusta tut-
tujen luokkakavereiden kanssa ja työt 
saattoi heti jakaa heidän kanssaan. 
Realisteina nuoret kirjantekijät näke-
vät silti ryhmätyön vaikeudet:

– Vaikeaa oli se kun tehtiin ryh-
mäsatuja. Kun tiesi ihan tarkasti, mitä 
pitäisi tapahtua, ja sitten joku toinen 
sai kertomisvuoron, ja satu menikin 
ihan muualle ja se oma tilanne meni 
ohi, Hanna Räsänen sanoo. 

– Mutta ei se jäänyt pitkäksi ai-

kaa harmittamaan, sillä tuli uusia hy-
viä kohtia ja sitten sai oman vuoron 
aikanaan.

– Oman sadun hyvä puoli oli kyl-
lä se, että sen sai kertoa ihan itse eivät-
kä muut sotkeneet. Minä kerroin kuk-
karuukusta, joka yritti karkottaa ku-
kan siitä ruukusta, Justus muistaa.

– Ja kun tehtiin yhteisötaidetta, 
joku saattoi sutia sinistä jonkun hi-
haan silloin kun piirrettiin silmät kiin-
ni, Hannakin huomaa lisää ongelmia 
yhteisessä tekemisessä.

100 kirjaa hioo työskentelyn yh-
teen

Opetusvastuun jakaminen miellytti 
myös Eijaa ja minua työpajojen vetä-
jinä. Olemme voineet vain ihmetellä 
lasten alttiutta lähteä tekemään kir-
jaa. Esikouluryhmän kohtaaminen 
piti meidät erityisen kiireisinä. Lap-
set olivat niin tuotteliaita, että emme 
olleet pysyä näiden taiteilija-kirjante-
kijöiden tahdissa, niin nopeasti tuli 
valmista.

– Mutta siellä huomasi, että kun 
itse päätyi miettimään jonkun lapsen 
pyynnöstä pientä yksityiskohtaa hä-
nen piirroksessaan ja auttamaan eteen-
päin juuri häntä, silloin toinen meis-
tä pystyi ottamaan hetkeksi taas koko 
ryhmän vastuulleen. Nämä hetket oli-
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OMA KIRJA pähkinänkuoressa

KUKA? 
Kuvataiteilija Eija Kokko ja sanataideopettaja Pia Paananen, 
jotka tekevät lapsiryhmien kanssa omia kirjoja.

TOIMINTATAPA
Työpajatunnit osana (esi)kouluopetusta.

TAVOITTEET:
Koulun ja päivähoidon taidekasvatusresurssien täydentämi-
nen.
Lapsen omaehtoisen tekemisen vahvistaminen.
Lapsen kuvanlukutaidon lisääminen
Paikallisen ja alueellisen lastenkulttuurin vahvistaminen. 
Lapsen arjen ja ympäristön havainnointi- ja dokumentointi-
valmiuden kehittäminen. 

MATERIAALIT:
Yksityisiltä ja yrityksiltä lahjoituksena saadut kierrätysmate-
riaalit, esim. verohallinnon kirjekuoret, Työpaikkalait 2002, Hel-
singin sanomien asuntoilmoitusliite, tapettimallisto vuodelta 
2002 ja tietosanakirjat 70-luvulta.
Paperi, muste, niitit, liima, pahvi.

KOORDINAATIO JA HALLINTO:
Outokummun kaupungin kulttuuritoimi.

RAHOITUS: 
Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto.
Outokummun kaupungin kulttuuritoimi.

TULEVAISUUS:
Uusia Omia kirjoja valmistuu Outokummun kaupungin iltapäi-
väkerhoissa ja Pohjois-Karjalan kiertävän lastenkulttuurikes-
kus Majakkaperävaunun taidetyöpajoissa.

Kuvataiteilija Eija Kokko ja Hanna Räsä-
nen, 8 vuotta, kohtasivat hankkeen aika-
na valmistuneiden kirjojen ollessa näyt-
telyssä Hannan tekemän kirjan äärellä.

vat monella tavalla hyvin palkitsevia, 
Eija kuvailee.

Totta – vetäjänä ei olisi yksin pys-
tynyt samalla tavalla kohtaamaan vä-
lillä yhtä lasta kasvoista kasvoihin ja 
kurkistamaan juuri hänen elämään-
sä tekeillä olevan tekstin tai piirrok-
sen kautta.

Oma kirja -hankkeen kirjat val-
mistuivat miltei kokonaan kierrätys-
materiaaleista. Kierrätysmateriaalien 
käytöllä haluamme kiinnittää sekä las-
ten että aikuisten huomion siihen, että 
monet roskaksi luokitellut materiaalit 
sopivat taiteen materiaaleiksi. Kirjan 
sivuiksi kelpasivat verohallinnon kir-
jekuoret, työpaikkalainsäädäntöopus, 
Helsingin Sanomien asuntoilmoituslii-
te ja tietosanakirja 1970-luvulta.

Omaa kirjaa kohtaamassa

Uuden kirjapinon valmistumisesta ja 
luovuttamisesta lapsille on tullut meil-
le merkkihetki, joka ei ole lakannut 
liikuttamasta kumpaakaan. Kun kir-
jat jaetaan lapsille, on luokassa intoa 
ja jännitystä kihisevä hiljaisuus, jota 
rikkoo vain paperin rapina lasten tar-
kastellessa Omia kirjojaan.

– Lapset tuntuivat yllättyvän saa-
dessaan käteensä kirjaksi kootut teks-
tinsä ja piirroksensa. Yksi yllättyi siitä, 
että täällä on näin paljon kuvia, toi-
nen siitä, että on kopioituja tekstejä-
kin ja kolmas ihan vain siitä, että täl-
lainenko tästä nyt sitten tuli, Eija ku-
vaa lasten reaktioita valmiiden kirjo-
jensa äärellä.

Nuoren kirjantekijä Hanna Rä-
säsen on pakko myöntää, että tuntui-
han se Oman kirjan saaminen vähän 
erikoiselta:

– Jokaisesta työstä, mikä valmis-
tui, tuli aina yksi sivu lisää, ja ne si-
vut koottiin nippuihin sivupöydäl-
le, ja joka pajatunnin jälkeen se oma 
pino oli aina vain korkeampi. Sitten 
ne kaikki olivat kirjana, hän huokaa 
käsissään kirja, joka olisi kiire viedä 
koulusta kotiin, perheen ja suvun ih-
meteltäväksi.

–Tästä tulee sellainen aarrekirja, 
jonka minä voin näyttää kaikille tär-
keille, Justus suunnittelee kirjan tule-
vaisuutta kotinsa kirjahyllyssä. 

Suunnitelma kuulostaa siltä, että 
lapset ja heidän läheisensä kohtaa-
vat vastakin 8-vuotiaina tekemiensä 
Omien kirjojen ääressä.

•
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Etelä-Karjala on kulttuurimaa-
kuntana kahden hyvin erilaisen kau-
punkikunnan ja niitä ympäröivien, 
oman arvonsa tuntevien maalaiskun-
tien kokonaisuus. Yleistykset ovat aina 
vaarallisia, mutta kaupungeista Lap-
peenrantaa voisi luonnehtia vahvo-
jen kulttuurilaitosten keskittymäksi ja 
Imatraa tapahtumien ja vaihtoehtois-
ten toimintamallien tyyssijaksi.

Maakunnan kehittämisessä usein 
ongelmaksi koettu kahden kaupunki-
kunnan vastakkainasettelu ja yhteis-
työkyvyttömyys eivät ole suoraan nä-
kyneet kulttuurikentän toiminnassa. 
Silti kokonaisnäkemyksen muodosta-
misessa on ollut hyötyä siitä, että käy-
tettävissä on ollut HUMAKin kaltai-
nen puolueettomaksi koettu toimija.

Monessa roolissa

HUMAKin Joutsenon kampus on 
koko 2000-luvun ollut monin tavoin 
mukana kulttuurin aluekehitystyös-
sä. Sisäasianministeriön, nyttemmin 
työ- ja elinkeinoministeriön yhdes-
sä kuntien kanssa rahoittaman alue-
keskusohjelman puitteissa on Etelä-
Karjalassa toteutettu useita kulttuu-
rialan hankkeita. Niiden koordinoi-
jana tai toteuttajana on lähes poik-
keuksetta toiminut HUMAKin Jout-

senon kampus. Tuloksena ovat ol-
leet muun muassa maakunnallinen 
museostrategia, kulttuuriteollisuus-
selvitys, konserttitilakartoitus ja ta-
pahtumatuotannon toimenpideoh-
jelma. Näistä kaksi viimeksi mainit-
tua ovat olleet nimenomaan käytän-
nön työkaluja alueen kulttuuritoi-
mijoiden käyttöön. 

Kulttuurituotannon koulutus-
ta tarjoavana yksikkönä Joutsenon 
kampus on ollut näkyvä toimija ta-
pahtumatuotannon alalla. Kampuk-
sen omia vuosittaisia tapahtumatuo-
tantoja ovat valtakunnallinen suo-
malais-ugrilaista kulttuuria esittele-
vä Ugrijuhla, maakunnallinen pop- 
ja kansanlaulukilpailu POPKA sekä 
monitaiteellinen työpajatapahtuma 
Lasten Kulttuurikorento. Kaikis-
sa tapahtumissa on toimittu yhteis-
työhakuisesti muiden alueellisten 
toimijoiden, kuten kuntien ja kol-
mannen sektorin, kanssa.

Yksittäisistä tapahtumahank-
keista suurin oli Etelä-Karjalan esit-
täytyminen Helsingin Senaatintoril-
la kesäkuussa 2006, jonka viidelle la-
valle levittäytyneen esittävän taiteen 
ohjelman tuotannosta vastasi HU-
MAKin Joutsenon kampus maakun-
nan liiton tilauksesta. Tapahtuma 
kokosi viikonlopun aikana 240 000 

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK)  Joutsenon kampus, joka 
kuntaliitoksen myötä sai vuoden alussa nimekseen Lappeenrannan 
kampus, löysi toimintansa aloittaessaan vaivatta paikkansa kulttuurin 
aluekehitystyössä. Savupiipputeollisuuden ja tekniskaupallisen koulu-
tuksen leimaamassa Etelä-Karjalan maakunnassa oli kysyntää toimijalle, 
jonka osaaminen ja intressit suuntautuvat alueen monimuotoisen mut-
ta hajanaisen kulttuurikentän koordinointiin. Tällä hetkellä toiminnan 
painopiste on maakunnan tapahtumatuotannon kehittämisessä.

HUMAK kulttuurin 
aluekehittäjänä 
  Etelä-Karjalassa

JUHA ISO-AHO
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kävijää ja antoi pääkaupunkiseudun 
yleisölle varsin kattavan kuvan maa-
kunnan kulttuuritarjonnasta.

Tapahtumatuotantojen lisäksi 
Joutsenon kampus on tarjonnut asi-
antuntemustaan näyttelyvientipro-
jekteihin ja taiteen soveltavan käytön 
kehittämishankkeisiin. Kampuksen 
opiskelijat ovat opinnäytetöillään ol-
leet myös luomassa pohjaa erilaisille 
alueellisille hankkeille. Tänä vuonna 
toimintansa aloittavan maakunnalli-
sen Lastenkulttuurikeskus Metkun 
suunnittelutyön pohjana ollut Petra 
Jaunin laatima esiselvitys on viimeisin 
esimerkki tästä toiminnasta.

Opiskelijat aluekehityksen 
voimavarana

Alueellisen kehittämistyön, kuten kai-
ken muunkin työelämäyhteistyön, yh-
tenä kivijalkana ovat ammattikorkea-
kouluissa opiskelijat. Näin on ollut 
HUMAKin Joutsenon kampuksella-
kin. Opiskelijat ovat toimineet tuot-
tajina kampuksen omissa tapahtuma-
tuotannoissa, suorittaneet työharjoit-
telujaan alueen kulttuuriorganisaa-
tioissa, tehneet opinnäytetöitään ke-
hittämishankkeissa ja valmistuttuaan 
vieneet tuoreinta alan tietoutta työ-
paikoille.

TEKIJÄT JA TAPAHTUMATTEKIJÄT JA TAPAHTUMAT

Vuoden 2007 syksyllä Joutsenossa 
aloittivat opintonsa viimeiset tutkin-
toon johtavaan koulutukseen sisälle 
otetut opiskelijat. Vuodesta 2008 al-
kaen Joutsenon aloituspaikat siirtyi-
vät HUMAKin muille kulttuurituo-
tannon koulutusohjelmaa toteuttavil-
le kampuksille Kauniaisiin, Turkuun 
ja Jyväskylään. 

HUMAK on tulevaisuudessakin 
läsnä Etelä-Karjalassa hanketoimija-
na. Opiskelijat hankkeisiin rekrytoi-
daan muilta kampuksilta, mikä luo 
haasteen oppilaitoksen työelämäyh-
teistyölle. Toimintaa maakunnan ta-
pahtumatuotannon ja luovan talou-
den kehittämisessä jatketaan erilaisissa 
muodoissa vastaisuudessakin.

Tapahtumat esiin

Syksyllä 2007 HUMAKin Joutsenon 
kampuksella ryhdyttiin Lappeenran-
ta–Imatra-kaupunkiseudun aluekes-
kusohjelman toimeksiannosta laati-
maan tapahtumatuotannon toimen-
pideohjelmaa maakunnan festivaalien 
profi ilin nostamiseksi. Ohjelma, joka 
sai otsikokseen ”Kyllä tapahtuu!”, val-
mistui kevättalvella 2008. Jo saman 
vuoden elokuussa käynnistyi toimen-
pideohjelman ensimmäinen toteutus-
vaihe uutena hankkeena, ja toisen vai-

heen odotetaan käynnistyvän vielä ke-
väällä 2009.

Hankkeen tavoitteena on saada 
alueen nelisenkymmentä säännölli-
sesti järjestettävää tapahtumaa toimi-
maan tiiviinä verkostona, hyödyntä-
mään toistensa ammattitaitoa ja re-
sursseja sekä näkymään ulospäin vah-
vempana tekijänä alueellisen kulttuu-
rikentän kokonaisuudessa. Nykyisten 
resurssien tehokkaamman käytön li-
säksi tavoitteena on myös lisäresurs-
sien löytäminen tapahtumien kehit-
tämiselle.

Tähän mennessä hankkeiden 
puitteissa on järjestetty tapahtuma-
järjestäjille suunnattuja täsmäkoulu-
tuksia ja verkostotapaamisia sekä luo-
tu yhdessä Tietomaakunta eKarjala 
Oy:n kanssa sähköinen osaamispankki 
ja keskustelualusta yhteydenpitoa var-
ten. Myös maakunnallista tapahtuma-
kalenteria on kehitetty yhteistyössä 
Tietomaakunnan kanssa. Tulevaisuu-
dessa keskeisenä tavoitteena on löytää 
parhaiten soveltuva yhteisömuoto ta-
pahtumien yhteistoiminnalle.

Kirjoittaja on HUMAKin kulttuurituo-
tannon yksikön aluekoordinaattori.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja 
valtioneuvos Riitta Uosukainen 

Senaatintori 2006 -maakuntatapahtu-
massa. Kuva: Aija Käkelä/Etelä-Karjalan 

kuvapankki

238344 arsis_s2-30 painoon.indd   26 10.3.2009   14:04:22



A
R

S
I

S
1

/
0

9

27

kohtaus
 paik-  
  ka 

Opetusministeriön uutinen 4. 
joulukuuta viime vuonna oli odotta-
maton ja yllättävä: kuinka ihmeessä 
Taiteen keskustoimikunnan puheen-
johtajaksi nykyisen toimikuntakauden 
eli vuoden 2009 loppuun nimitettiin 
vihdoin kuvataiteiden asiantuntija? 
Tuskin maltoimme odottaa onnitte-
luviestin lähettämistä.

Saman päivän tiedotteessa Berndt 
Arell kommentoi tehtävää: ”Olen iloi-
nen siitä, että voin omalla panoksella-
ni puheenjohtajana vaikuttaa siihen, 

BERNDT ARELL 
– visionääri, joka näkee 
horisontin taakse

TELLO ANTTILA | Kuvat: PERTTI NISONEN

Keittiötaide on kulinaristin henkilökoh-

taista omaisuutta, puhdasoppista kerta-

käyttö-,  kierrätystaidetta. Kirkas punai-

nen siirtää unelmat tulevaan visionääri-

seen ajanjaksoon.

miten Taiteen keskustoimikunta pys-
tyy jatkamaan ansiokasta toimintaansa 
muuttuvassa toimintaympäristössä.” 
Puheenjohtaja hoitaa tehtäväänsä si-
vutoimisesti Kiasman museonjohta-
jan toimensa ohella. Parempaa valin-
taa tehtävään ei ole.

Tunnen Berndt Arellin taidemu-
seoiden johtajana, asiantuntijaelinten 
jäsenenä ja yhteistyökumppanina. Sii-
tä, milloin olemme tavanneet ensim-
mäisen kerran, minulla ei ole mieliku-
vaa. Yhteistyö käynnistyi Suomen Ta-

lousseuran 200-vuotisjuhlallisuuksien 
rakentamisesta vuonna 1997. Kas-
vu-näyttelyä Turun taidemuseossa en 
unohda koskaan. Se oli pienimuotoi-
suudestaan huolimatta merkittävin 
Suomessa järjestetty taidenäyttely.

Hersyttelen Arellin silloin kura-
toiman näyttelyn saamista megako-
koisena Kiasmaan. Norjalaisen Pe-
ter Frien Maisemat on palkittu. Saa-
ra Ekströmin tatuoidut liikkiöt, sian-
kinkut, saivat turkulaiset tolaltaan. 
Tiina Vainion Suomen lampaan tur-
kis -teokset sekoittivat sopivasti to-
tunnaisia näyttelyvieraita. Line Berg-
sethin 226 miekkaliljaa, gladiolusta tai 
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hänen Unikkonsa, valmut seinällä ja 
lattialla. Suurimmaksi kasvoi Gu-
nilla Bradolinin Unelmia perunasta, 
kokemäkiläisen tilan 250 kg:n peru-
nakeko, jonka huipulla pöytä ja nel-
jä tuolia odottivat istunnolle. Sato-
ja kiloja perunoita installoitiin tai-
vasteltaviksi eri juhlatiloihin muun 
muassa Turun linnan holveihin ja 
estradeille. Yhteistyötä on jatkettu 
muun muassa Suomen Akvarellitai-
teen yhdistyksessä.

Berndt Arell on toiminut valta-
kunnallisten näyttelyiden komissaa-
rina, rakentajana, esittelijänä, esitel-
möitsijänä, julkaisujen toimittajana. 
On avattu uudet ikkunat taiteelle, 
taiteilijoille ja yleisölle. Nykyakva-
relli samoin kuin muu nykytaide on 
saanut hänestä varteenotettavan uu-
den kansainvälisen tulkin.

Hän väittää, ettei maalaa. Mene 
ja tiedä. Kymmenen vuoden takaiset 
oppiriidat kuvataiteissa on onneksi 
nyt ohitettu: mikä on oikeaoppista, 

mikä ei. Kuka sen sanelee? Arellin 
toiminta taidemuseoiden huipul-
la ja kansainvälinen asiantuntija-
verkosto takaavat sen, että ainakin 
osa taiteen edusnaisista ja -miehis-
tä on oppinut uuden tavan lähes-
tyä vaikeiltakin tuntuvia kysymyk-
siä. Niitä ratkoo taatusti myös Tai-
teen keskustoimikunnan puheen-
johtaja, etsii malleja, myös ennen 
kokemattomia muotoja. Kiitos hä-
nen, emme elä taiteen takapajulas-
sa ainakaan pääkaupunkiseudulla. 
Ehkä kateus maakunnissa ruokkii 
itseään vielä pitkään?

Kuka kukin on -teoksista sel-
viää Berndt Arellin karriääri. Goog-
le-hakukone tutustuttaa kymmenil-
lä sivuillaan miehen mittaviin näyt-
töihin. Isäntänä ja vieraana Berndt 
Arell on vailla vertaa. Kaunis koti 
hyvin hoidettuine viherkasveineen 
kertoo harrastuksesta puutarhan-
hoitoon, aistittavana on pala pa-
ratiisin puutarhaa. ”Innostavan 
moottorin” käynnistys tapahtuu 
hienovaraisesti.

Hän on suomenruotsalainen, 
jolle yhteispohjoismaisuus merkit-
see kiinnostusta toimiviin suhtei-
siin pohjoismaisissa kulttuuripii-
reissä. Sain itse sen tuta vierailles-
sani 10 päivää Skärhamnissa poh-
joismaisessa Akvarellitaiteen mu-
seossa. Mitkä luovuuspisteet atel-
jeetaloissa! Tuhansien ihmisten vir-
ta vyöryi museoon. Vatten-ravin-
tola museon kylkiäisenä oli koko-
naisuus, jossa laadusta ei tingitty. 
Ruoat, henkilökunta, sisustus, as-
tiat ja annokset olivat huikaisevat. 
Nykyisin Berndt Arellin laaduk-
kaan Café Kiasman houkutus pal-
kitsee asiakkaan.

Aistin sen, kuinka Berndt Arel-
lin silmä vilkuilee kansainvälisiä fo-
rumeja. Alle viisikymppisenä ehtii 
tehdä monta uraa. Tapanina, suu-
rena syntymäpäivänä, on loppuru-
tistus, kun tilattu selvitys on valmis. 
Seuraavatko sitä suuret muutokset 
yhteisessä taiteiden kentässä?

Kiitos Berndt, että olet vielä 
Suomessa. Horisontin näkee moni, 
mutta sen taakse ani harva yltää.

Kirjoittaja on kuvataiteilija ja 
toimittaja.

• Tammisaaren museon vt. 
johtaja 1981–1984

• Pohjanmaan museon 
amanuenssi 1985–1987, in-
tendentti 1987–1989

• Turun taidemuseon ama-
nuenssi 1990–1991, johtaja 
1991–1993, 1996–1999

• Pohjoismaisen taidekes-
kuksen vt. johtaja ja näytte-
lypäällikkö 1993–1996

• Pohjoismaisen akvarelli-
museon johtaja 1999–2001

• Helsingin kaupungin tai-
demuseon johtaja 2001–
2006

• Valtion taidemuseon Ny-
kytaiteen museon (Kiasma) 
johtaja 2007–

KOHTAUSPAIKKAKOHTAUSPAIKKA
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Kari Laine katselee hiukan hai-
keana vanhaa valokuvaa, joka löytyy 
tavaroita pakatessa työpaikalla, hiuk-
sia silloin vielä riitti. Yli kolmikym-
menvuotinen pesti Lapin taidetoimi-
kunnan pääsihteerinä alkaa olla ohi ja 
eläkepäivät edessä.

Kahvilla Palsan kanssa

Lapin taide-elämä on ammattimaistu-
nut vuodesta 1976, jolloin Kari Laine 
aloitti. Nykyään taiteilijoita valmistuu 
myös Lapin yliopistosta. Joidenkin 
mielestä heitä tulee jo liikaakin. 

– Se on valtakunnallinen kysy-
mys, ei pelkästään Lappia koskeva. La-
pille on ollut siunaus, että täällä kou-
lutetaan taiteilijoita, sillä on ollut pii-
lovaikutus yleiseen atmosfääriin. Kun 
taiteilijoita tulee yliopistosta, he ovat 
yleisessä katsannossa arvokkaampia 
kuin jostain muualta tulevat.

– Vuonna 1976 taisi olla 26 ku-
vataiteen hakemusta, siitä porukas-
ta korkeintaan kolmasosa oli niin sa-
nottuja ammattilaisia. Nyt Lapin tai-
teilijaseurassa on kohta 70 jäsentä vai 
onko enemmänkin, periaatteessa kaik-
ki ammattilaisia. 

Kirveskansan kosmopoliitti Kirveskansan kosmopoliitti 
Kari Laine:Kari Laine:

”Tukka lähtee 
näissä hommissa”

PASI PIKKUPEURA
Kuvat: PEKKA AHO/Lapin Kansa

Legendaarisin Lapin taiteilija Lai-
neen aikana on ollut kittiläläinen tai-
demaalari Kalervo Palsa. Jotkut eteläs-
sä pitivät häntä syrjittynä.

– Kun Kalle kuoli, lehdissä ko-
vasti hehkutettiin, että se oli syrjitty 
täällä Lapissa, unohdettu ja väärinym-
märretty. Minua rupesi ottamaan pik-
kuisen päähän ja pyysin näitä meidän 
naisia tutkimaan asian. Kävi ilmi, että 
Kalle oli tuetuin taiteilija sillä perio-
dilla mikä tutkittiin. Kalle kävi täällä 
usein varsinkin loppuaikoina, juotiin 
kahvia ja raatailtiin.

Herra Barents

”Pohjoisesta ulottuvuudesta” on pu-
huttu Neuvostoliiton hajoamises-
ta saakka. Lappilainen yrityselämä ei 
näytä kuitenkaan olevan kovin kiin-
nostunut Kuolan mahdollisuuksista. 
Venäläisiä turisteja käy Lapissa mutta 
lappilaisia ei käy Venäjällä. Kulttuurin 
alalla on saatu sentään jotain aikaan, 
vaikka alku ei ollut helppo.

– Vuonna 1981 käytiin ensim-
mäisen kerran Neuvostoliiton puo-
lella. Minä vannotin, että pitää saada 
semmoinen ohjelma, josta on meille 

Kari Laine jäi alkuvuodesta eläkkeelle Lapin taidetoimikunnan pääsihteerin virasta, jota hän ehti hoitaa yli kolmekymmentä vuotta.
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hyötyä. Mutta Murmanskissa Intu-
rist juoksutti meitä saman reitin kuin 
kaikkia muitakin turisteja. Pois lähties-
sä todettiin, ettei tänne tarvitse enää 
tulla. Sitten perestroikan aikana auke-
si aluehallintojen yhteys. Ja kun alkoi 
tämä Barentsin homma, varsinkin Ar-
kangeli on ollut aktiivinen.

Kun esimerkiksi Arkangelissa ker-
too olevansa Rovaniemeltä, usein en-
simmäinen kysymys on: ”Mitäs Lai-
neen Karille kuuluu?” Projekteja on 
ollut monenlaisia, mutta raportissa 
kulttuuriyhteistyöohjelman 2003–
2006 toteutumisesta (Voices in the 
Barents Region) melko monen hank-
keen kohdalla todetaan lopuksi, et-
tei tämä aivan sillä lailla mennyt kuin 
suunniteltiin. Jotkin projektit tuntu-
vat olleen alun perinkin tuhoon tuo-
mittuja. Aivan ensimmäiseksi kannat-
taisi ehkä katsoa karttaa – Barentsin 
alue on valtavan laaja Norjan ranni-
kolta Uralille.

– Aika monesti rahoitus ei to-
teudu. En tiedä yhtäkään projektia, 
joka olisi mennyt ilman ongelmia, ei 
semmoista ole varmaan keksittykään. 
Yleensä kuitenkin saavutetaan jon-
kinlaisia tavoitteita. Kun suunnitel-
maa ruvetaan piirtämään pöydän ää-
ressä, silloinhan ajatus lentää. Ei tun-
nu että pitää istua onnikassa, junassa 
tai lentokoneessa ja muuta semmois-
ta. Ja rahaa tuntuu tulevan ovista ja 
ikkunoista. Ei se aina kuitenkaan sil-
lä lailla mene.

– Kun alueellinen taidehallinto ai-
koinaan perustettiin 1969, sehän läh-
ti hirveän pienillä rahoilla liikkeelle ja 
haki muotojaan. Mutta alueilla toimi-
kunnat ovat pyrkineet olemaan myös 
toimijoita, eivät pelkästään rahan ja-
kajia. Lapissa se on vain vahvistunut 
Barentsin yhteistyön myötä. Tänne 
se on istunut, koska meillä ei ole toi-
mijoita itsellä kauhean paljon. Koko 
ajan tulee lisää, Luojan kiitos, näky-
mät on hyvät.

Kulttuurivaihto ei kuitenkaan 
näytä toimivan niin hyvin kuin voi-
si toivoa. 

– Tietyt säännöt ovat Venäjäl-
lä kiristyneet, takavuosina ne olivat 
helpompia.

Sven Lokan näyttelyn Suomeen 
saamisessa oli ongelmia, ja viimeke-
säisestä kahden murmanskilaisen tai-
teilijan näyttelystä Rovaniemellä Na-
pa-galleriassa ei saanut myydä mi-
tään – yhtä monta taulua piti vie-
dä takaisin. 

Maailmalta rahaa

Lapin Kansan haastattelussa (4.1.2009) 
toteat että: ”Rahaa on tuolla maailmal-
la vaikka kuinka paljon; sitä pitää vain 
osata hakea.” Selitäpä.

– Kahdessa asiassa kulttuurivä-
ki tahtoo olla huono: rahan hankin-
nassa ja itsekehussa – siis oman työn-
sä markkinoinnissa. Kyllä ne sitten 
kapakassa osaa kehua itseään, mut-
ta se juttu ei tahdo enää mennä kau-
paksi siellä.

1980-luvun puolivälissä Laine sai 
uusia kontakteja Eurooppaan.

– Se oli tajunnanräjähdys. Taju-
sin, että rahaa näkyy liikkuvan mut-
ta meiltä selvästi puuttuu  tämmöisiä 
management-taitoja. Vuosina 1992–
1993 kävin Project management -kou-
lutuksen ja opin kantapään kautta 
ne kuviot. Sitten Norrbottenin kol-
legan kanssa ruvettiin pohtimaan, 
että meidän täytyy alkaa täällä Ba-
rentsin alueella levittää tätä ilosano-
maa ja järjestettiin vähän vastaavan-
lainen koulutus.

– Olemme tehneet aika paljon 
projekteja Eurooppaankin. Oli jännä 
huomata, että meillä täällä on aika hy-
vinkin tehty niitä hommia. Kannattaa 
käydä muualla katsomassa, saa vertai-
lukohtia. Meillä on yhteistyö Barent-
sissa tällä hetkellä strukturoidumpaa 
kuin monessa paikassa Euroopassa.

Kirveskansa verkostuu

Eurooppa opettaa: 
– Kansainvälisissä projekteissa on 

oma kieli. Siinä on hirveän paljon ros-
kaa: formuloidaan lauseiksi semmoista 
mitä ei ole tapahtunutkaan, käytetään 
hienoja kulttuuripoliittisia termejä. Jäi 

monesti semmoinen maku, että niissä 
hankkeissa oli feikkiä, käytännön hyö-
ty jäi ohueksi. Se oli tietynlainen ope-
tus, ja me vähin erin siirryttiin Euroo-
pasta pois. Huomasimme, että täällä 
Barentsilla on vielä semmoista kirves-
kansaa, joka ajattelee käytännöllisem-
min ja pystyy tekemään ihan konk-
reettisia juttuja.

– Ajateltiin tehdä verkosto – kun 
sähköpostikin on keksitty – joka voi 
auttaa jos joku keksii kansainvälisen 
hankkeen. Meillä on samassa verkos-
sa viiden maan asiantuntijat. Jos läh-
tee esimerkiksi Savukoskelta liikkeelle, 
ensimmäinen ongelma on löytää part-
neri. Kun ottaa yhteyden meihin, siel-
tä lähdetään hakemaan.

Barents ennen Barentsia

Kari Laine on itse kuvataiteen keräili-
jä, mutta Barentsin alueen yhteistyös-
sä kuvataide on jäänyt vähän lapsipuo-
len asemaan.

– Barentsin 1960–1980-luku-
jen taiteesta on tulossa näyttelyrundi: 
mitä Barentsin taide oli ennen Barent-
sia. Mehän emme tunne naapurimai-
den taidetta, edes Ruotsin. Tornion-
joen kahden puolen on saattanut olla 
taiteilijoita, jotka eivät ole tunteneet 
toisiaan, vaikka välimatka ei ole kuin 
muutamia kilometrejä. Kahvi- ja he-
vosjoppareitten välillä kyllä on ollut 
yhteistyötä. Pyritään luomaan taide-
museoiden verkosto, se on vielä ollut 
vähän lapsenkengissä. Siihen kerätään 
rinnalle vielä alueen taiteentutkijat ja 
pidetään symbosium.

On pyritty luomaan myös taitei-
lijaresidenssien verkosto. Aivan täy-
sin se ei vielä toimi, mutta osoitteita 
saa jo Lapin taidetoimikunnasta. Jos-
sakin päin on ehkä innostuttu vähän 
liikaakin. Zvoz? Østre Molokrok? Joi-
takin residenssipaikkakuntia saa kar-
tasta hakemalla hakea. Mieleen tulee, 
että syrjäseutujen kunnanisät halua-
vat asuttaa tyhjilleen jääneet kiinteis-
töt taiteilijoilla, nehän ovat erikoista 
porukkaa ja tyytyvät vähään. Osittain 
näin tietenkin onkin. Ja Barentsin alue 
nyt enimmäkseen on tyhjenevää maa-
seutua ja tundraa.

Oletko ajatellut kirjoittaa muis-
telmia? Olet nähnyt taiteilijoita ja 
maailmaa, varsinkin Venäjää?

– Barentsin backstage-muistel-
mat…jos sellaiset kirjottaisi, ne pitäi-
si julistaa salaisiksi viideksikymme-
neksi vuodeksi…

KOHTAUSPAIKKAKOHTAUSPAIKKA
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Aapo Repo, lastenkulttuurin lää-
nintaiteilija, Etelä-Savon taidetoi-
mikunta:

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, 
nukketetatteritaiteilija Aapo Repo 
on syntynyt Imatralla, jossa hän 
sai kipinän teatteriin ja näyttele-
miseen työskennellessään Teatte-
ri Imatrassa. Repo opiskeli Turun 
taideakatemian nukketeatterilin-
jalla 2003–2007 ja valmistui teat-
teri-ilmaisun ohjaajaksi.  

Revon oma Nukketeatte-
ri Reaktori muuttaa hänen mu-
kanaan Etelä-Savoon. Bunraku, 
vanha japanilainen nukketeatterin 
muoto, sen nukkien rakentaminen 
ja esittäminen ovat Revon osaami-
sen erityisalueita. Myös yhteisötai-
deprojektit, harmonikan soittami-
nen, breakdance, akrobatia, jong-
lööraus ja tulen puhallus kuuluvat 
uuden lastenkulttuurin läänintai-
teilijan osaamiseen.

Aapo Repo kokee, että maa-
kunnissa tarvitaan jatkuvasti mo-
nipuolista lastenkulttuuria ja myös 
pienimpien pitäjien asukkailla pi-
täisi olla mahdollisuus nähdä esi-
tyksiä ja kokeilla luovaa toimin-
taa, kuten nukenrakennustyöpa-
joja. Läänintaiteilijana hän pitää 
tärkeänä, että maakunnasta voi-
daan tehdä entistä rikkaampi tai-
teellinen kenttä, jossa osataan ar-
vostaa ja tehdä taidetta.

Marjut Komulainen, elokuvataiteen 
läänintaiteilija, Kaakkois-Suomen tai-
detoimikunta:

Marjut Komulainen on valmis-
tunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 
1977. Lisäksi hän on opiskellut käsikir-
joitusta, ohjausta ja lauluilmaisua. 

Komulaisen työura on varsin mo-
nipuolinen: hän on työskennellyt elo-
kuvaohjaajana, käsikirjoittajana ja 
näyttelijänä. Hän on tehnyt lukui-
sia roolitöitä muun muassa televisio-
näytelmissä, mutta sittemmin hänen 
urallaan ovat painottuneet ohjaus ja 
käsikirjoittaminen. Komulainen tun-
netaan muun muassa käsikirjoitukses-
taan TV 1:ssä esitettyyn Pesärikko-sar-
jaan, joka perustuuu Orvokki Aution 
romaaniin. Vuonna 1992 Komulai-
nen palkittiin parhaasta lasten tv-näy-

Uudet 
läänintaiteilijat

telmästä Tiina. Hänen viimeisimpiä 
töitään on nuortensarja Siamin tytöt, 
johon hän teki sekä käsikirjoituksen 
että ohjauksen. 

Tulevassa työssään hän pitää tär-
keänä yrittää saada nuorten ääntä kuu-
luviin elokuvan keinoin. Hän toivoo 
voivansa innostaa nuoria kuvaamaan 
omia tuntojaan, pelkojaan, toiveitaan. 
Toinen tärkeä projekti on Lönnrot-do-
kumenttielokuvaprojekti, jonka tar-
koitus on Lönnrotin hengessä kerätä 
talteen suomalaisia tarinoita kameran 
avulla. Kuva: Leena Kilpeläinen

Live Herring -työryhmä, elokuva- 
ja mediataiteen läänintaiteilija, Kes-
ki-Suomen taidetoimikunta:

Live Herring -työryhmä syntyi 
vaivihkaa ensimmäisen Live Herring 
-nettitaidenäyttelyn jälkeen vuonna 
2005, kun mediataiteesta innostuneet 
ihmiset löysivät toisensa ja halusivat 
järjestää lisää tapahtumia. Seuraavana 
vuonna järjestettiin toinen nettitaide-
näyttely, sitä seuraavana muun muas-
sa pari työpajaa. Vuonna 2008 työryh-
män toiminta keskittyi hieman suu-
remman mediataiteen näyttelyn jär-
jestämiseen Jyväskylän taidemuseos-
sa. Live Herring jatkaa valitsemallaan 
tiellä erilaisten mediataidetapahtu-
mien järjestäjänä ja mahdollistajana 
myös läänintaiteilijakaudellaan.

Läänintaiteilijaksi valittuun Live 
Herring -työryhmään kuuluvat Päivi 
Hintsanen, Ilkka Kuukka ja Soile Ol-
likainen, jotka kantavat vastuun lää-
nintaiteilijan roolissa. Live Herring 
-joukko läänintaiteilijaryhmän ym-
pärillä on kuitenkin eläväinen ja va-
paamuotoinen – Live Herringin toi-
mintaan saavat tulla mukaan kaikki 
asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat 
edistää elokuvan ja mediakulttuurin 
näkymistä ja kokemista Keski-Suo-
men alueella.
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Hannu Raudaskoski, populaarimu-
siikin ohjaava läänintaiteilija, Lapin 
taidetoimikunta:

Hannu Raudaskosken lapsuu-
den kaupunkeja ovat olleet Rova-
niemi, Helsinki, Espoo ja Joensuu. 
Lappeenrannassa suoritettujen in-
sinööriopintojen jälkeen hän suun-
nitteli jäävänsä etelään, mutta koh-
talo steinerkoulun muodossa hou-
kutteli takaisin. 

Luokanopettajan työn ohella 
Raudaskoski on harrastanut aktii-
visesti musiikkia. Hän on toiminut 
Rovala-opiston bassonsoitonopetta-
jana runsaat kymmenen vuotta. Li-
säksi hän on opettanut kitaransoit-
toa ja ohjannut bändejä Rovalassa ja 
ollut opettajana musiikkileireillä La-
pissa ja Barentsin alueella. 

Raudaskoski soittaa erilaisis-
sa kokoonpanoissa bassoa, kitaraa 
ja mandoliinia. Musiikkityylit ovat 
vaihdelleet rockista kansanmusiik-
kiin ja jazziin. Työ nuorten kanssa 
on hänelle tuttua koulusta ja mu-
siikkileireiltä. Erityisesti Rajarock-
tapahtumassa hän on voinut nähdä 
niin maantieteellisten kuin musiik-
kityylien rajojen kaatuvan. Samuut-
ta löytyy sekä eksoottisesta idästä että 
rakkaista länsinaapureista. Toisaalta 
maailman pieneneminen on hänes-
tä harmillista, sillä samat idolit vai-
kuttavat kaikkialla: musiikin moni-
naisuus ja kansalliset ominaispiir-
teet kärsivät. 

Raudaskosken mielestä musiik-
ki kuuluu kaikille: kaikissa ihmisis-
sä on kyky kokea musiikkia. Itse teh-
ty on arvokasta, vaikka sillä ei maa-
ilmaa valloitettaisi. Hän näkee, että 
musiikin on jalkauduttava ja tultava 
osaksi ihmisten aktiivista tekemis-
tä; pelkkä passiivinen kuluttaminen 
ei tyydytä. 

Kuva: Marja Martikainen

Katja Rakkolainen, tuottaja-läänintai-
teilija, Lapin taidetoimikunta:

Katja Rakkolainen on aloittanut 
tuottaja-läänintaiteilijana Lapin tai-
detoimikunnassa 15.1.2008. Hän on 
muuttanut Rovaniemelle Murmans-
kista Venäjältä 2002 ja opiskellut kan-
sainvälisiä suhteita Lapin yliopistossa. 
Syyskuussa 2008 hän valmistui yhteis-
kuntatieteiden maisteriksi.

Taidehallinnollinen työ on tul-
lut Rakkolaiselle vuosien mittaan tu-
tuksi Lapin yliopiston ja Rovaniemen 
taidemuseon taide- ja kulttuurihank-
keiden parissa. Hänen työtehtäviinsä 
ovat kuuluneet muun muassa projek-
tien hallinnointi, seuranta, tiedotta-
minen, yhteyksien luominen eri mai-
den toimijoihin ja rahoitusten hake-
minen sekä taide- ja kulttuurihisto-
rian ArCHis-tutkijaverkoston luomi-
nen ja kehittäminen.

Rakkolainen kokee luovien alojen 
kehittämisen Lapin alueen kannalta 
merkittäväksi monella tavalla: luovat 
alat voivat muun muassa tukea mat-
kailua ja edistää lappilaisen kulttuu-
rin vientiä. Työ läänintaiteilijana an-
taa mahdollisuuden kohdata kulttuu-
rivaikuttajia ja taiteen parissa toimivia 
ja suunnata yhdessä kohti kansainväli-
syyttä ja monikulttuurisuutta sekä sa-
malla edistää luovuutta ja innovatiivi-
suutta. Rakkolaisen mielestä on helppo 
yhtyä Marcel Proustin sanoihin: ”To-
dellinen löytöretki ei ole uusien maise-
mien etsimistä vaan uusien silmien saa-
mista.” Kuva: Susanna Sivulkova 

Mikko Kallio, visuaalisten taiteiden 
läänintaiteilija, Pirkanmaan taidetoi-
mikunta:

Pirkanmaan visulaalisten alojen 
läänintaiteilija Mikko Kallio on taus-
taltaan kuvataiteilija, ja tästä joh-
tuen hän pitää läänintaiteilijakaudel-
laan tärkeänä kuvataiteen ja maakun-

KOHTAUSPAIKKAKOHTAUSPAIKKA

nan taiteilijoiden ammatillisten asioi-
den edistämistä. Kallio on asunut yh-
deksän vuotta Tampereella, ja tänä 
aikana hän on saanut sekä yhdistys- 
että järjestötoiminnassa omakohtais-
ta ja lähietäisyyden ymmärrystä tai-
teilijan arjesta, työstä, toimeentulos-
ta ja toiveista. 

Suuren osan lapsuudestaan Kallio 
on viettänyt eri maissa ja on sittem-
min työskennellyt useita jaksoja ulko-
mailla, esimerkiksi Intiassa, Italiassa, 
Unkarissa. Alusta asti hän on oppinut 
tuntemaan ympäristön vaihdon ener-
giaa tuovan vaikutuksen, esimerkik-
si juuri taiteeseen. Myöhemmin Kal-
lio on ymmärtänyt myös kansainvä-
lisen toiminnan merkityksen suoma-
laisen taiteilijan työlle. Siksi yksi hä-
nen tärkeimpiä päämääriään läänin-
taiteilijana on alueen taiteilijoiden 
kansainvälisten yhteyksien lisäämi-
nen esimerkiksi residenssitoimintaa 
edistämällä. 

Kuvataiteen ohella myös media-
taiteen edistäminen on Kallion mie-
lestä tärkeää. Lisäksi Pirkanmaalla on 
aktiivista toimintaa muotoilun ja tai-
dekäsityön alueilla, joihin liittyvissä 
hankkeissa Kallio on mukana. Esimer-
kiksi vuonna 2008 taidetoimikunta 
käynnisti kuvataiteilijoiden, muotoi-
lijoiden ja taidekäsityöläisten yhteis-
teoksia sisältävän Bumerangi-kierto-
näyttelyn. Kuva: Karina Horsti

Tuija Ahola, kulttuurituotannon lää-
nintaiteilija, Pohjanmaan taidetoi-
mikunta:

Tuija Ahola on juuriltaan pohja-
lainen, syntynyt Pohjanmaan meteo-
riittijärven eli Lappajärven rantamil-
la, jonne hän pari vuotta sitten pala-
si asumaan.

Ahola on opiskellut kansatiedet-
tä, kansanrunoudentutkimusta, taide-
historiaa, museologiaa ja arkeologiaa. 
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ovat lisänneet kokemuksia ja laajenta-
neet perspektiiviä: moninaisuus syn-
nyttää mielenkiintoisia kombinaatioi-
ta hyödynnettäväksi niin yrityspuolella 
kuin kultturisessa kontekstissa. Lisäk-
si Jeminen on osallistunut Konsti tai-
deteollisuusyhdistyksen näyttelyihin 
sekä kv-työpajoihin. Erityisesti häntä 
kiinnostavat ympäristö- ja käsitetaide.
Kuva: Tuija Ahola

toimessa häntä kiinnostaa ennen kaik-
kea se laaja taiteiden kirjo, joka otsikon 
alle mahtuu. Esiintyjänä ja yleisönä 
hän on nauttinut eniten teoksista, joi-
ta on vaikea suoraan niputtaa keskel-
le genre-määritelmiä. Myös tuottami-
nen isommassa mittakaavassa ja valtion 
kulttuuripoliittisen päätöksenteon nä-
keminen sisältä päin olivat syitä, miksi 
hän kiinnostui kyseisestä työstä.Kuva: 
Elina Itkonen

Laura Piirto, säveltaiteen läänintaiteili-
ja, Satakunnan taidetoimikunta:

Laura Piirto on vuodenvaihtees-
ta 2009 toiminut säveltaiteen läänin-
taiteilijana Satakunnan taidetoimi-
kunnassa. 

Turun musiikkiakatemiasta mu-
siikkipedagogiksi valmistunut Piirto on 
työskennellyt pianonsoitonopettajana 
ja säestäjänä muun muassa Palmgren-
konservatoriossa ja Rauman musiikki-
opistossa. Musiikkipedagogin tutkin-
toa hän on täydentänyt musiikin eri-
koistumisopinnoilla Turun ammatti-
korkeakoulussa. Hän on myös opiskel-
lut lukuvuonna 2000–2001 Gdanskin 
musiikkiakatemiassa Puolassa.

Piirto on konsertoinut lied-pianis-
tina ja kamarimuusikkona Suomessa, 
Puolassa ja Espanjassa. Soolopianisti-
na hän debytoi Pianoaura ry:n festi-
vaalilla Turussa keväällä 2006. Piirron 
Turussa toteutuneita poikkitaiteelli-
sia töitä ovat olleet Espanjalaisen tans-
sin ja musiikin ilta vuonna 2005 sekä 
sanataidetta, musiikkia ja kuvataidet-
ta yhdistävä Vaskivuori-tarinaprojek-
ti Turun kulttuurikeskuksessa vuonna 
2000. Läänintaiteilijana häntä kiinnos-
tavat erityisesti eri taiteenlajien kohtaa-
miset. Kuva: Heidi Valtonen

Ava Numminen, hoitolaitosten kult-
tuuritoiminnan edistämisen läänintai-
teilija, Uudenmaan taidetoimikunta:

Ava Numminen on valmistunut 
Sibelius-Akatemiasta diplomilaula-
jaksi ja laulunopettajaksi. Sittemmin 
hän päätyi koulutusyrittäjäksi ja liike-
talouden ammattikorkeakoulun hen-
kilöstöjohtamisen lehtoriksi. Hänen 
musiikin väitöskirjansa (2005) koskee 
sitä, kuinka aikuinenkin voi oppia lau-
lamaan nuotilleen. Numminen on val-
mistunut myös psykologiksi ja toimi-
nut kasvatuspsykologian yliopistonleh-
torina ja opintopsykologina. Tutkimus-
työ jatkuu ikäihmisiä koskevissa Van-

Hän on työskennellyt Etelä-Pohjan-
maan maakuntamuseon, Keski-Suo-
men museon ja Jyväskylän yliopiston 
museon palveluksessa. Vuodesta 1989 
saakka Ahola on ollut Evijärven kun-
nassa museonhoitajana Väinöntalol-
la Järviseudun museossa. Museotoi-
men ohella hän on Evijärvellä vastan-
nut kunnan kulttuuritoimesta. Vuo-
sina 1998–2000 Ahola oli Etelä-Poh-
janmaan liitossa kulttuuriprojektiteh-
tävissä koordinaattorina ja projekti-
päällikkönä.

Ahola toimii erittäin aktiivisesti 
monissa kulttuuri- ja perinnejärjestöis-
sä. Tällä hetkellä hän on muun muas-
sa Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuri-
lautakunnan jäsen, Lappajärven vapaa-
aikalautakunnan puheenjohtaja, Etelä-
Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuusyh-
distyksen, Kansanmusiikkisäätiön ja 
Lappajärvi-seuran johtokunnan jäsen 
sekä Järviseutu-säätiön asiamies. Hä-
nen rakkain harrastuksensa on teatte-
ritoiminta Kulttuuriyhdistys Karikos-
sa. Kuva: Jaana Jeminen

Jaana Jeminen, kulttuurituotannon 
läänintaiteilija, Pohjanmaan taidetoi-
mikunta:

Jaana Jeminen on syntyjään Ivalos-
ta, karjalaisen isän ja lappilaisen äidin 
monikulttuurisesta perheestä. Koulu-
tukseltaan hän on merkonomi, artesaa-
ni, muotoilija (AMK) ja ekonomi. 

Jeminen on toiminut muotoilu-
yrittäjänä Etelä-Pohjanmaalla liki kym-
menen vuotta tehden fyysisten tilojen 
visuaalista suunnittelua. Hän on eri-
tyisen tunnettu taitavana värien käyt-
täjänä. Yksinyrittämisen ovat katkais-
seet eripituiset projektipäällikön työt 
muotoilun, design- ja workspace-ma-
nagementin, luovuuden kehittämisen 
ja yrittäjyyden lisäämisen parissa. 

Jeminen kokee, että kaupallisten 
ja kulttuuristen opintojen vuorottelu 

Antti Raekallio, esittävien alojen lää-
nintaiteilija, Pohjois-Savon taidetoi-
mikunta: 

Antti Raekallio on ammatiltaan ja 
koulutukseltaan muusikko ja musiik-
kipedagogi. Hän on valmistunut Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
kansanmusiikkilinjalta vuonna 2004. 

Ennen läänintaiteilijan pestiä hän 
opetti kitaransoittoa ja teki freelance-
muusikon töitä oman Korppi-Musiik-
ki-toiminimensä kautta Kuopiosta. Hän 
on soittanut kitaraa, irlantilaista buzu-
kia, koskettimia ja lyömäsoittimia lu-
kuisissa kokoonpanoissa ja soolona ym-
päri Suomen. Hän on myös suomenta-
nut, äänittänyt ja dubannut piirrettyjä 
elokuvia sekä tv-ohjelmia. Lisäksi hän 
debytoi viime vuonna nykytanssijana 
kahdessa Savonia-AMK:n opinnäyte-
työkoreografi assa. 

Esittävien alojen läänintaiteilijan 

hustyön keskusliiton ja Miina Sillan-
pää -säätiön monitieteellisissä tutki-
mushankkeissa. 

Läänintaiteilijana Numminen kes-
kittyy kulttuuritoimintaan sairaalois-
sa ja hoitolaitoksissa. Haasteita riittää: 
Miten taiteesta ja kulttuurista pitää pu-
hua? Korostuuko taidepuheessa ehkä 
naisnäkökulma? Kuuluuko populaari-
kulttuuri taidetoiminnan piiriin, entä 
mopon rassaus? Miten (mies)duunari 
hyötyy kuvataiteesta hoitokodissa, jos 
sillä ei ole ollut merkitystä hänelle ai-
kaisemmin? Olennaista hänen mie-
lestään on, että hoitolaitosten arjessa 
lähtökohtaisesti kunnioitetaan ihmis-
ten omia kokemuksia ja kiinnostuk-
sen kohteita.

Työnsä tavoitteen hän näkee nyt 
alkumetreillä näin: läänintaiteilija voi 
edesauttaa hoitokulttuurin kehittymis-
tä niin, että laadukkaassa perushoidos-
sa toteutuvat fyysisten tarpeiden ohel-
la potilaiden psyykkiset, toiminnalli-
set ja kulttuuriset tarpeet. Tulevaisuu-
den kannalta hän pitää myös ympä-
ristökysymyksiä elintärkeinä. Eläköön 
joukkoliikenne ja vähentyköön muo-
vin käyttö! Kuva: Anu Saikko

•
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Vastuu teosten säilyttämisestä on 
taiteilijoilla itsellään, mutta usein ol-
laan tilanteessa, jossa ammattitaiteili-
jan omat varat ja tilat eivät riitä vuosi-
kymmenten varrella syntyneiden teos-
ten säilyttämiseen. Entä kenellä on vas-
tuu, kun perikunnan käsiin jää vaikeas-
ti realisoitava ja tilaa vievä teoskokoel-
ma? Museolle saatetaan tarjota lahjoi-
tuksena merkittävää taidekokoelmaa, 
mutta sillä ei välttämättä ole varaa ot-
taa kokoelmaa vastaan. Taideteokset 
vaativat luettelointia, konservointia, 
varastointia, tutkimista.

Edulliset teollisuushallit ja liike-
huoneistot ovat historiaa. Yhä useam-
pi taiteilija joutuu pohtimaan teostensa 
säilyttämistä ja varastointia jopa omien 
työ- ja asuintilojensa kustannuksella. 
Ääritapauksessa edessä on teosten hä-
vittäminen. Rahaa ei saa polttaa, mutta 
apurahalla tuotettuja teoksia saa...

Museot

Museoiden hankintamäärärahat ovat 
vuosien saatossa selvästi supistuneet, 
eivätkä teostilauksetkaan ole kasvaneet 
odotetusti. Kuopion taidemuseon joh-
taja Aija Jaatinen toteaa, ettei taidemu-
seoilla ole keinoja eikä mahdollisuuk-
sia ratkaista taiteilijoiden työ- ja varas-
totilakysymyksiä. 

– Se ei myöskään kuulu taidemu-
seon tehtäviin, eikä museokokoelmien 
hankintaperiaatteena voi olla esimer-
kiksi yksittäisen taiteilijan tilaongel-
ma, hän perustelee. 

– Taidemuseon tehtäväksi jää 
teosten dokumentointi, kuten on 
myös tehty.

Suuria puuveistoksia työstävä, 
Suomen kuvanveijästäjäliiton uusi pu-
heenjohtaja Maija Helasvuo on ku-
vauttanut kaikki veistoksensa jo usean 
vuoden ajan. Osan veistoksistaan hän 
varastoi, osan purkaa osiin ja käyttää 
puun uuteen teokseen. Hänen mieles-
tään paras ratkaisu olisi museoiden tai-
dehankintamäärärahojen huomattava 
lisääminen, mikä auttaisi taiteilijoita 
työllistymään omassa ammatissaan ja 
täten kustantamaan keskeisten teos-
tensa varastoinnin.

Yhteisvarasto ja muita ratkaisuja

Yhtenä mahdollisuutena on nähty tai-
deteosten yhteinen varasto.

– Varasto voisi toteutua esimer-
kiksi taiteilijajärjestöjen yhteistyönä. 
Kuvataiteen varasto voisi toimia sa-
malla taiteen välittäjänä keräilijöille, 

säätiöille ja taidemuseoille. Mutta tus-
kin saadaan niin suurta varastoa, jolla 
ongelmat kokonaan ratkaistaan, sanoo 
Aija Jaatinen.

Valtion taideteostoimikunnan 
puheenjohtaja, kulttuuriasiainneuvos 
Liisa-Maria Hakala-Zilliacus opetus-
ministeriön taideyksiköstä ei ainakaan 
heti innostu varastoideasta. 

– Toimivan keskusvaraston to-
teuttaminen vaatisi museotason tilo-
ja ja riittävästi asiantuntevaa henkilö-
kuntaa. Kyseessä olisi kallis ja mitta-
va hanke, joka edellyttäisi vuosittai-
sia toimintamäärärahoja, hän kom-
mentoi. 

–Taidevarasto, jolla olisi kolme 
funktiota – säilytyspaikka, myynti-
kokoelma, lainaamo – on ideana mie-
lenkiintoinen. Valtion varaston perus-
tamiseen ja ylläpitämiseen liittyy kui-
tenkin monia ongelmia, enkä usko sen 
olevan tällä hetkellä mahdollista.

Yhteisvarastointia voisi hänen 
mielestään kokeilla esimerkiksi pe-
rustamalla yhdistyksen, osuuskunnan 
tai yrityksen. 

– Jos se osoittautuisi toimivak-
si ratkaisuksi, sille voisi yrittää saa-
da julkistakin tukea. Myös säätiöi-
den ja rahastojen rahoitushalukkuut-
ta kannattaisi tutkia, Hakala-Zillia-
cus ehdottaa.

– Teosten tuhoamista ja kaato-
paikalle viemistä positiivisempaa oli-
si lahjoitus ns. hyvään tarkoitukseen 
ja sellaisille laitoksille, joilla ei ole va-
raa hankkia taidetta. Esimerkiksi sai-
raalat, koulut, päiväkodit ja vanki-
lat voisivat olla kiinnostuneita lah-
joituksista ja myös talletuksista, jol-
loin omistusoikeus säilyisi taiteilijal-
la, hän pohtii.

– Ihan kaikkea ei kannata säästää 
ja säilyttää. Minusta on hyvä, että osa 
taiteestakin ”katoaa”. Valtion taide-
teostoimikunta on jo hankkinut mää-
räaikaisia taideteoksia, mm. Roi Vaa-
ran Lumipallokauppias-performanssin 
ja Terike Haapojalta mediateoksen, jol-
le taiteilija on määritellyt kymmenen 
vuoden elinkaaren.

Myöskään taidemaalari Juha Okko 
ei innostu yhteisvarastoajatuksesta:

– Mielestäni ajatus valtion taide-
teosvarastosta on kammottava. En-
siksi: mihin se tulee näinä alueellista-
misen aikoina? Toiseksi: millä sen ra-
kentaminen maksetaan ja ylläpito ka-
tetaan? Pelkkä normien mukainen eli 
museovarastoa vastaava tila maksaisi 
vähintään kymmenkertaisesti Valtion 
taidemuseon hankintamäärärahojen 

Mitä pitäisi tehdä, jotta jälkipolville 
jäisi kuva vivahteikkaasta ja moni-
puolisesta nykytaiteestamme? Kuin-
ka nykytaiteen säilytys- ja taltiointi-
ongelmat tulisi ratkaista?

MARJA KOLU

PUHEENVUOROPUHEENVUORO

Anne Alhon teos Kuningas ja kuningatar 
(2007) oli esillä Uuden Polven Museossa 
Säynätsalossa kesällä 2007. 
Kuva: Anne Alho
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Anni Rapinojan teoksia Renlundin museossa vuonna 2007. Etualalla Mettänpeitto, työtoverina Mänty (neulaset), 2004, seinällä Sunnuntaiaamu, työtoverina Jänis 
(papanat), 1999,  ikkunalla Käpylä, työtoverina Kuusi (kävyt), 2000.
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ja taideteostoimikunnan vuosibudje-
tin verran ja sen ylläpito saman verran 
kuin suurehko museo tilakustannuksi-
na ja palkkoina, Okko toteaa.

Keski-Suomen taidetoimikunnan 
pääsihteeri Tiina Nurminen heittää 
pallon taiteilijajärjestöille. 

– Taiteilijaseurat voisivat järjes-
tää vaikkapa poistomyyntinäyttelyi-
tä. Alueelliset taidetoimikunnat voi-
vat toimia asiassa yhteistyökumppa-
neina, hän ehdottaa. 

Jotain on jo tehty

Museonjohtaja Taina Myllyharju 
Tampereelta pohtii jo käynnistettyjä 
toimia museoiden näkökulmasta:

– Taidemuseoiden säilytystilat (ei-
vät siis varastot) ovat monessa kau-
pungissa parhaillaan työn alla. Eri 
paikoissa rakennetaan isoja yhteisva-
rastoja tai kokoelmakeskuksia, niin 
myös Tampereella. Säilytystiloissa 
ovat kaikki museaaliset ja kansainvä-
lisetkin vaatimukset täyttävät turval-
lisuus-, ilmastointi- ja kosteusolosuh-
teet. Samassa yhteydessä on pohdittu 
myös muiden (pienempien) museoi-
den, säätiöiden ja yksityisten kokoel-
mien säilytysratkaisuja. Konkreettisia 
ratkaisuja on pyritty tekemään esimer-
kiksi Varsinais-Suomessa, Oulussa ja 
Tampereella.

Tampereella asiasta on puhut-
tu Tampereen taiteilijaseuran kanssa 
ja asia on heitetty mietittäväksi myös 
John Nurminen Oy:lle, joka on Tam-
pereen kaupungin yhteistyökumppa-
ni kokoelmakeskusasiassa. Nurminen 
on tulossa mukaan Tampereen museo-
toimen hankkeeseen vielä tarkemmin 
määrittelemättömällä tavalla. Joka ta-
pauksessa yhteistyökuvio tulee liit-
tymään taidelogistisiin palveluihin, 
museoesineistön säilytysratkaisuihin 
tai konservointipalveluihin. Tässä yh-
teydessä on mietitty myös sitä, miten 
Nurminen voisi vuokrata säilytystilo-
ja esimerkiksi yksityisille taiteilijoille 
tai toimijoille.

Valtiolla on menossa kansallinen 
hanke museoiden kokoelmien digita-
lisoimiseksi. Hanke kestää useamman 
vuoden ja tarkoituksena on muodos-
taa digitaalinen arkisto, jonka aineis-
to olisi myös kaikkien kansalaisten 
käytettävissä. 

Ongelmat teosten säilyttämisessä 
ovat erilaisia. Hailuotolainen kuva-
taiteilija Anni Rapinoja on työsken-
nellyt yhdessä luonnon kanssa koh-
ta 20 vuotta.

– Teokset voivat aluksi säikäyttää 
konservoijaa. Kerran vanha kimalai-
nen etsiytyi ”pajunkissakengän” sisä-
pehmusteisiin viimeiseen leposijaan-
sa. Annoin sen jäädä sinne. Kima-
laiseen oli myöhemmin ilmestynyt 
pieniä ötököitä, joille ei kuitenkaan 
paju kelvannut. Pakasteessa käyttämi-
sen jälkeen sovimme konservaattorin 
kanssa, että kimalainen saa pitää kau-
niin leposijansa. Tähän mennessä ei 
ole ollut muita ongelmia.

Entä miten hän aikoo säilyttää tu-
leville sukupolville erityistilaa ja huo-
lehtimista vaativat teoksensa? – Viime 
kädessä voin kuvitella palauttavani te-
okseni takasin luontoon.

Kenen teokset jäävät?

Mikä on tulevaisuuden näkökulmasta 
arvokasta nykyisessä ajassa työskente-
levien taiteilijoiden työssä?

– Perinteinen taiteen keräämi-
nen perustuu ajatukseen ajan keskei-
sistä taiteilijoista, joiden uran eri vai-
heita kokoelma sisältää, toteaa taide-
maalari Juha Okko.

– Ajatuksena on, että edes näiden 
taiteilijoiden työstä syntyy jonkinlai-
nen zeitgeist. Käytännössä näin koot-

tujen kokoelmien työt määrittävät 
sen, ketkä ja mitkä työt muodostavat 
epävirallisen mutta aktuaalisen kaano-
nin. Jos ei muuten, niin kuvamateriaa-
lin ja tiedon saatavuuden tähden.

– Kun teoksia ostetaan, tilataan 
tai otetaan deponoitavaksi, kyse on 
subjektiivisista valinnoista. Vaikka pu-
hutaan asiantuntijuudesta, on esimer-
kiksi suomalaisen nykytaiteen kattava 
seuraaminen liki mahdotonta taiteili-
jamäärän takia. Siksi kukin taiteen toi-
mija tai toimijaryhmä luo oman kä-
sityksensä keskeisestä taiteesta ja tai-
teilijoista.

Kuopion kulttuuritoimen johta-
ja Pekka Vähäkankaan mielestä kysy-
mykseen taideteosten säilyttämises-
tä olisi löydettävä periaatetason rat-
kaisu. Vähäkankaan mukaan talou-
delliset realiteetit tulevat vastaan niin 
varastoinnissa kuin kokoelmapolitii-
kassakin. 

– Taide on pitkälti yhteiskunnan 
rahoittamaa. On iso kysymys, miten 
ja mitkä henkiset tuotokset tulee säi-
lyttää tuleville sukupolville. 

Kirjoittaja on Jyväskylässä asuva ku-
vataiteilija.

PUHEENVUOROPUHEENVUORO

Museoita ja kokoelmia
Vuonna 2006 museoissa oli esillä 1 279 vaihtuvaa näyt-
telyä. Museoissa esillä olleiden näyttelyiden ja valmis-
tuneiden kiertonäyttelyiden kokonaismäärästä taide-
museoiden osuus oli 38 %, kulttuurihistoriallisten mu-
seoiden 37 %. Näyttelyistä hiukan yli puolet oli mu-
seoiden omaa tuotantoa.

Ammattimaisesti hoidetuissa museoissa kävi vuoden 
2006 aikana 4,5 miljoonaa kävijää. Käyntejä oli 188 000 
enemmän kuin vuonna 2005. Kävijöistä 31 % vieraili tai-
demuseoissa, 39 % kulttuurihistoriallisissa museoissa.

Museoiden kokoelmat antavat mahdollisuuden mo-
nentyyppisten näyttelyiden rakentamiseen. Kulttuu-
rihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden ko-
koelmien laajuus oli vuoden 2006 lopussa lähes 4,5 
miljoonaa. Taideteosten määrä oli noin 286 000, josta 
vuoden kartunta oli 3 861. 

Lähde: Museotilasto 2006
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37Toisinaan taideteoksesta muo-
dostuu omistajalleen taakka. Näin 
kävi muun muassa it-kuplan puh-
jetessa niille Stefan Lindforsin töil-
le, joilla matkapuhelinoperaattori 
DNA oli vuosikymmenen alussa si-
sustanut uuden pääkonttorinsa Hel-
singin Ruoholahdessa. Kun DNA 
köyhtyi, ei vaatimattomampiin ti-
loihin muuttaneella yrityksellä ollut 
enää halua maksaa esimerkiksi kym-

tarina pohtimaan, millaisin oikeudel-
lisin mekanismein taideperintömme 
on turvattu. 

Vaikuttaa siltä, että Suomessa ei 
käytännössä ole sellaista lainsäädän-
töä, joka estäisi omistajaa tuhoamas-
ta omistamaansa kuvataideperintöä. 
Vaikka tekijänoikeudellinen respekti-
oikeus estää taideteoksen muuntelun 
tekijänkunniaa loukkaavalla tavalla, se 
ei anna minkäänlaista suojaa teoskap-
paleen hävittämistä vastaan, eikä sivis-
tyksellisiä etuja suojaava ns. klassikko-
suojakaan venyne hävittämisen suojak-
si. Kuvataiteen teos pääsee suojelusään-
nösten piiriin rauhanaikana vasta sit-
ten, kun siitä tulee muinaismuisto. 

Pääasiassa uniikeista taideteoksis-
ta koostuva kuvataideperintö nauttii-
kin huomattavasti rakennussuojelulain 
sekä kaavoituksen avulla suojeltua ra-
kennusperintöä heikompaa oikeudel-
lista suojaa. Näin ollen esimerkiksi Tu-
run Satamassa vanhan energialaitoksen 
piipussa loistavan Mario Merzin Fibo-
nacci Sequence -teoksen nauttima suo-
ja on oikeastaan viime kädessä kiinni 
siitä, onko piippu itsessään rakennus-
suojelusäännösten nojalla suojeltavak-
si katsottava rakennelma.

Pitäisikö taideperintöä suojella 
rakennussuojelulainsäädännön tapai-
sin säädöksin, jotka loisivat julkisel-
le vallalle oikeuden joko määrätä tai-
deperinnön kannalta keskeinen taide-
teos hävityskieltoon tai lunastaa kate-
goriaan kuuluva hävitettäväksi aiottu 
teos itselleen? Olisiko meillä tarvet-
ta Yhdysvaltain Visual Artists Rights 
Actin kaltaiselle säädökselle, joka tar-
joaa mannermaisen respektioikeuden 
eräänlaisena laajennuksena ”tunnuste-
tuille kuvataiteen teoksille” suojaa jopa 
tuhoamista vastaan? 

Vastataan kysymyksiin miten ta-
hansa, on selvää, että omaisuuden 
suojan ja taideperinnön suojan väli-
sen jännitteen tasapainottaminen on 
toisaalta sitä ajankohtaisempaa, mitä 
enemmän keskeistä taideperintöä on 
yksityisessä omistuksessa, ja toisaalta 
sitä vaikeampaa, mitä enemmän tai-
teellinen ilmaisu muuntuu paikkasi-
donnaiseksi. 

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkija-
na Taiteen keskustoimikunnassa.

PAULI RAUTIAINEN

menmetrisen Toteemi-teoksen siirto-
kustannuksia. Pitkään näytti siltä, että 
teos oli saamassa purkutuomion, mut-
ta lopulta se löysi tiensä Martelan pää-
konttoriin. 

Vaikkei Toteemi välttämättä taiteel-
liselta merkitykseltään rinnastu esimer-
kiksi taidemaailmaa puhuttaneeseen, 
parikymmentä vuotta sitten Yhdys-
valloissa tuhotuksi tulleeseen Richard 
Serran Tilted Arc -veistokseen, saa sen 

Mario Merz: Fibonacci Sequense 1–55, 
1994, Turun kaupungin taidekokoelma. 
Kuva: Taide ja visuaalinen kulttuuri, 
arkisto, TMK, Timo Jerkku.
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Kirjailijat, säveltäjät ja elokuvaoh-
jaajat saavat monen muun taiteilijan 
lailla elantonsa tekijänoikeuden myyn-
nistä. He luovuttavat kustantajalle tai 
tuottajalle oikeuden levittää omaa te-
ostaan sovitulla tavalla sovittua korva-
usta vastaan. Suppeammasta käytöstä 
vähemmän, laajasta enemmän.

Perustilanne on yksinkertainen: 
ostaja ja myyjä sopivat kaupan eh-
doista ja molemmat saavat kohtuulli-
sen osansa tuotosta. Totutut asialliset 
kauppa- ja käytöstavat tekijänoikeu-
den markkinoilla ovat kuitenkin al-
kaneet viime vuosina horjua.

Kaikki meille ja heti

Moni suomalainen lehtitalo edellyttää 
nykyään avustajiltaan sopimusta, jon-
ka vakiovaateena ovat kaikki mahdolli-
set käyttöoikeudet, myös aineiston jäl-
leenmyynti- ja muunteluoikeus. 

Ilman sopimuksen allekirjoitta-
mista ei työtä enää heru, on perusvies-
ti. Näppärimmät lehtitalot kuittaavat 
samalla täysin korvauksetta oikeudet 
kaikkeen siihen, mitä tekijä on kon-
serniin vuosien mittaan tehnyt.

Viimeisimpänä tätä on erityisen 

ponnekkaasti vaatinut Alma Media. 
Tilanne on absurdi: saadakseen jat-
kaa työtä konsernin lehtiin on jo ehkä 
vuosia taloon piirtäneen tai kirjoitta-
neen luovutettava sille julkaistujen 
töidensa kaikki tekijänoikeudet. Jälki-
käteen ja korvauksetta, ilman osuutta 
mahdollisesta jälleenmyynnistä.

Lehtiyhtiö voisi halutessaan ryh-
tyä markkinoimaan näitä töitä muille 
lehdille, jolloin tekijä joutuisi kilpai-
lemaan itseään vastaan. Alman hin-
nat tosin lienisivät halvempia, myyn-
titavara kun ei heille maksaisi eikä ro-
jalteja tekijälle heruisi.

Joissakin lehtikonsernien sopi-
muksissa vaaditaan teoksiin yksinoi-
keus. Siis: jos kirjailija on kirjoitta-
nut lehteen joulukertomuksen, hä-
nen on pyydettävä lehdeltä lupa sen 
julkaisuun novellikokoelmassaan, 
ehkä jopa ostettava se.

Kyse ei ole vain rahasta. Tekijällä 
on oikeus päättää missä ja millaisena 
hänen teostaan käytetään. Rajoitta-
mattomien oikeuksien luovuttami-
sessa tämä napanuora katkaistaan. Li-
säksi mediatalojen sopimuksissa vaa-
ditaan useimmiten myös työn muun-
teluoikeus.

HEIKKI JOKINEN Se pienellä painettu

Uusi ikävä muoti on tekijänoikeuk-
sien hankkiminen kilpailulla. Mo-
nen kuvittajille tai elokuvantekijöil-
le suunnatun kilvan säännöistä löy-
tyy huomaamaton pykälä, jolla teki-
jä luovuttaa kilpailuun osallistuessaan 
teoksensa käyttö- tai levitysoikeudet 
kilvan järjestäjälle.

Eräs nyttemmin edesmennyt suo-
malainen elokuvafestivaali otti kaik-
kiin kilpailuun lähettetyihin eloku-
viin vapaat levitys- ja jälleenmyynti-
oikeudet. Tekijälle ei luvattu mitään 
korvausta tai osuutta myyntituotoista. 
Kyse ei ollut harrastelijoiden puuhas-
ta, säännöt olivat tekijänoikeuslakia 
hyvin tuntevan ihmisen laatimat. 

Helsingin Sanomain Säätiön pi-
lapiirroskilpailun säännöissä todet-
tiin viime vuonna, että ”Säätiö saa kil-
pailuun lähetettyihin töihin vapaan ja 
rajoittamattoman käyttöoikeuden to-
teutus- ja jakelutavasta riippumatta”. 
Taiteilijajärjestöjen yhteydenoton seu-
rauksena säätiö ilmoitti, että töitä käy-
tetään vain tiedotukseen.

Muoti on valitettavasti levinnyt 
julkiseen hallintoonkin. EU:n ko-
missiolla on keväällä 2009 yrittäjyy-
teen kannustava videokilpailu. Näin 
sen säännöt: ”Osallistuessaan kilpaili-
jat hyväksyvät, että Euroopan komis-
sio voi käyttää videoita omissa tiedo-
tuskampanjoissaan. Euroopan komis-
siolla on oikeus käyttää, levittää, esit-
tää, muokata ja muuttaa videoita ko-
konaan tai osittain.”

Oikeudet siirtyvät komissiolle 
kaikilta kilpailuun lähetettäviltä elo-
kuvilta täysin vastikkeetta. Yhden ly-
hyen mainoselokuvan tilaus maksaisi 
Unionille kymmeniä tuhansia euro-
ja, tämän ehkä satoja elokuvia kerää-
vän kilpailun suurin palkinto on ruh-
tinaallinen 3 000 euroa.

Huikein paradoksi on kilvan tee-
ma: yrittäjyyteen kannustaminen. Ko-
missio kertoo edistävänsä kilvalla yrit-
täjyyttä ja kehittävänsä yrittäjyyden 
edellytyksiä. Keinona on viedä av-alan 
yrittäjiltä korvauksetta heidän ainoa 
kauppatavaransa, tekijänoikeus.

Pitäisikö tässä itkeä vai nauraa?

Kirjoittaja on vapaa toimittaja, joka 
on toiminut Suomen arvostelijain lii-
ton puheenjohtajana ja Sarjakuvante-
kijät ry:n asiamiehenä.

PUHEENVUOROPUHEENVUORO

§

•
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Lastenkulttuuri herättää vahvoja intohimoja. – Taide-
hallinnossa lastenkulttuuria pidettiin alusta lähtien nimen-
omaan aseena roskakulttuuria vastaan, tutkija Kaija Rensu-
jeff kertoo. Korkealaatuisen lastenkulttuurin tukemista on 
perusteltu vastaiskuna kaupalliselle, ylikansalliselle ja sisäl-
lyksettömälle populaarikulttuurille. 

– Lastenkulttuurin tavoitteena on liian usein kasvattaa 
lapsista kulttuuritietoisia aikuisia. Silloin lapsuus nähdään 
vain välivaiheena, josta pitää suoriutua nopeasti ja tehok-
kaasti. Liukuhihnan päästä singahtaa työmarkkinoille tuot-
tava aikuinen. Tiukimman näkemyksen mukaan lapset ovat 
vain yhteiskunnan menoerä, Rensujeff kritisoi.

– Unohdetaan, että hyvä taideteos tarjoaa lapselle elä-
myksen – kuten aikuisellekin.

Maaliskuussa ilmestyvässä Taiteen taskurahoissa tutki-
jat Anna Anttila ja Kaija Rensujeff valottavat taidehallin-
non nykyistä lastenkulttuuripolitiikkaa. Taiteen taskurahat 

ANSA AARNIO

julkai-
 sut  

Lastenkulttuurin ”jokapoika”. 
Kuva: Kaisa Kuisma
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ovat moninkertaistuneet samalla kun 
niiden jakaja – Taiteen keskustoimi-
kunnan lastenkulttuurijaosto – on jo 
täyttänyt 21 vuotta. Taiteen kokonais-
rahoitus on tänä aikana lisääntynyt 
merkittävästi, mutta lastenkulttuu-
rin suhteellisen osuuden kasvu jää alle 
prosenttiin. Toisaalta lastenkulttuurin 
alan läänintaiteilijoita on työskennel-
lyt 2000-luvulla enemmän kuin sitä 
edeltävien kolmen vuosikymmenen 
aikana yhteensä, Rensujeff muistut-
taa. Lisäksi opetusministeriö on pa-
nostanut lastenkulttuuriin näkyvästi 
Taikalamppu-lastenkulttuurikeskus-
ten kautta. Samalla lasten ja nuorten 
taideharrastus on monipuolistunut, 
tutkija iloitsee. 

Lähitulevaisuuden mullistuksi-
na Rensujeff näkee iltapäiväkerho-
jen lisääntymisen sekä opetushallin-
non lanseeraaman eheytetyn koulu-
päivän. Lastenkulttuurin tukemises-
sa painotetaan entistä enemmän hank-
keiden viemistä sinne, missä lapset 
muutenkin ovat.

– Saavutettavuus on ajan henki. 
Lasten osalta se merkitsee yhä enem-
män päiväkodeissa, kouluissa ja ilta-
päiväkerhoissa tapahtuvaa toimintaa.

Jo pitkään kasvattajat ovat kanta-
neet huolta internetin ja tietokonepe-
lien vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin. 
Monia mediakasvatushankkeita on 
käynnistetty, mutta yllättäen media- 
ja elokuvataiteen osuudet lastenkult-
tuurin tuesta ovat olleet erittäin pie-
niä. Ylipäätään nuorille suunnattuja 
hankkeita on vähän. 

 Rensujeff kuvailee tyypillistä las-
tenkulttuurin apurahan saajaa: 

– ”Jokapoika” on 42-vuotias, kir-
jallisuuden tai näyttämötaiteen alalla 
toimiva naistaiteilija pääkaupunki-
seudulta. Tuloksena on kirja tai teat-
teriesitys alle 13-vuotiaalle. 

Myös taiteilijoista koostuva työ-
ryhmä, ”jokapoppoo”, tarjoaa pääkau-
punkiseudun lapsille valmista taide-
teosta. Monialainen hanke voi olla 
melkein mitä tahansa kuvakirjasta 
musikaaliin. Sen sijaan ”jokapoppoo”-
yhteisöjen toteuttamista monialaisis-
ta hankkeista peräti 80 prosentissa 
koululaiset ovat aktiivisia toimijoita 
– työpajan toimijoita tai kulttuurita-
pahtuman yleisöä.

Taiteilijoiden suuret koulutus-
määrät näkyvät siinä, että hankkeet, 
joissa lapset työskentelevät ammatti-
taiteilijoiden kanssa – leirit, työpa-
jat, taidetapahtumat – ovat selvästi 
lisääntyneet. 

– Yhä useammalla lapsella tai 
nuorella on mahdollisuus saada am-
mattitaitoista ohjausta taiteen tekemi-
seen, Rensujeff summaa.

FL Anna Anttila viimeistelee tut-
kimustaan lasten ja nuorten omasta 
kulttuurista Helsingin yliopistoon. 
Folkloristiikan alan väitöskirjassaan 
Leikin asia? Anttila käsittelee muun 
muassa lapsuuden ja aikuisuuden vä-
lisiä valtasuhteita.

Kirjoittaja toimii lastenkulttuurijaos-
ton sihteerinä Taiteen keskustoimi-
kunnassa.

•

PUHEENVUOROPUHEENVUORO

 

Seitsemäs suomalaisen kulttuurin ko-
koomatilasto on ilmestynyt. Tilasto-
keskuksen julkaisema Kulttuuritilasto 
2007 sisältää tietoja Suomen vähem-
mistöistä, kielistä, uskonnoista, kult-
tuuriperinnöstä, kirjallisuudesta, teat-
terista, musiikista, elokuvasta, kuva-
taiteesta, käsi- ja taideteollisuudesta, 
kulttuuritapahtumista ja kulttuuri-
keskuksista, kulttuurialan koulutuk-
sesta ja työvoimasta sekä kulttuurin ta-
loudesta. Julkaisuun on koottu myös 
kansainvälisiä vertailutietoja. Taulukot 
ovat suomeksi ja englanniksi, yhteen-
veto myös ruotsiksi. 

Kulttuuritilasto 2007 maksaa 45 
euroa. Postitse toimitettaessa hintaan 
lisätään 6,50 euroa. 

TILAUKSET:
puh. (09) 1734 2011
faksi (09) 1734 2500
sähköposti myynti@tilasto-
keskus.fi 

–6, print

–7, pdf
t
print
f
pdf

Kulttuuritilasto 2007

Cultural Statistics 2007

Kulttuuri ja viestintä 2009

Kultur och massmedier

Culture and the Media
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TA I T E E N  E D I STÄ M I STÄ  VART E N

TA I D E T O I M I K U N N AT  4 0  V U O T TA

T O I M I T T A N E E T  H E I K K I  J O K I N E N  &  P A U L I  R A U T I A I N E N

T A I T E E N  E D I S T Ä M I S T Ä  V A R T E N

Kirjan hinta on 35 euroa + toimituskulut 

ja sen voi tilata Taiteen keskustoimikunnasta: 

tkt-kirjasto@minedu.fi

puh. (09) 1607 7066

Taidetoimikuntalaitoksen 40-vuotis-
juhlakirja Taiteen edistämistä varten 
tekee katsauksen taidetoimikuntien 
historiaan ja tarkastelee muun  
muassa taiteen käsitteen laajenemis-
ta, taiteen tukemiseen käytettävien  
määrärahojen kehitystä ja taiteen 
hallinnon uudistamista. 

Kirjan lukuisissa haastatteluissa  
taiteen alan vaikuttajat kertovat 
työstään ja nimekkäät taiteilijat  
valottavat uraansa sekä apurahoi-
tuksen merkitystä työskentelylleen. 

Teksteistä vastaavat toimittaja Heikki 
Jokinen ja tutkija Pauli Rautiainen. 

Valtaosa kirjan henkilökuvista on  
valokuvaaja Pertti Nisosen käsialaa.  
Graafisesta suunnittelusta on  
vastannut Tiina Paju. 

Teoksen matrikkeliosaan on koottu 
kaikkien niiden yli 1800 luottamus-
henkilön nimet, jotka ovat osallistu-
neet taidetoimikuntalaitoksen työs-
kentelyyn kuluneiden 40 vuoden 
aikana. 
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svensk
 re   
  sumé  

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 
(asetus 1359/2006, 6 §) kouluttaa 
opiskelijoita kulttuurialojen asian-
tuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin 
kansallisiin ja kansainvälisiin organi-
saatioihin. Kulttuuripolitiikan mais-
terit (YTM tai FM) työskentelevät 
kulttuurihallinnon eri tasoilla, taide-
laitoksissa, korkeakouluissa, tiedotus-
välineissä, tutkimuslaitoksissa ja kult-
tuurialan yhdistyksissä.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjel-
ma on yhteiskuntatieteellisesti painot-
tunut syventävien opintojen kokonai-
suus (vähintään 120 op). Tutkinto an-
taa valmiudet soveltaa tieteellistä tie-
toa ja menetelmiä kulttuurin ja kult-
tuuripolitiikan yhteiskunnallisen mer-
kityksen ja muutosten kriittisessä ar-
vioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan 
kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja 
ja käytäntöjä, osallistumista ja kansa-
laisuutta, taiteen ja teknologian välis-
tä suhdetta sekä kulttuurin talouden, 
hallinnan ja politiikan ilmiöitä. Vuo-
sina 2009–11 maisteriohjelmassa kä-
sitellään myös Turun Euroopan kult-
tuuripääkaupunkivuotta. 

Ohjelma on tarkoitettu kandi-
daatin tutkinnon (180 op) tai vastaa-
van opintomäärän suorittaneille, joi-
den opintoihin sisältyy yhteiskunta-
tieteellisiä aineita ja/tai taide- ja kult-
tuuriaineita. Maisteriohjelmaan ote-
taan enintään 24 opiskelijaa. Ohjelma 
johtaa pääaineen mukaan joko YTM- 
tai FM- tutkintoon ja antaa jatkokou-
lutuskelpoisuuden tutkinnon sisällös-

Jag har alltid haft svårt att accep-
tera de konstgjorda hierarkier som rå-
der inom konsten. Jag upplever det 
som oerhört störande att några anser 
sig ha företräde med sina defi nitioner 
och tycker sig kunna formulera det 
alltid så känsliga och omdebatterade 
kvalitetsbegreppet så att det tycks stå 
oemotsägbart. 

Det slår mig på nytt när jag i fe-
bruari inbjudits till Teatermuseet för 
att öppna den stora utställningen som 
inleder året som utsetts att vara det in-
ternationella dockteateråret. Det har 

JULKAISUTJULKAISUT

tä riippuen joko yhteiskuntatieteelli-
sessä tai humanistisessa tiedekunnassa.
      Haku ohjelmaan tapahtuu Jyväsky-
län yliopiston hakulomakkeella (kult-
tuuripolitiikan maisteriohjelma). Ha-
kulomakkeen lisäksi hakijan tulee toi-
mittaa tiedot suoritetuista opinnoista 
sekä erillinen, vapaamuotoinen perus-
telu hakemiselle. Hakemukset opin-
tosuorituksineen tulee lähettää pos-
titse 30.4.2009 mennessä Jyväskylän 
yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tie-
dekuntaan.

Tarkemmat hakuohjeet:http://jyu.

fi /ytk/laitokset/yfi /oppiaineet/

kup/opiskelijavalinta 

LISÄTIETOJA: 

Assistentti Sakarias Sokka, 

sakarias.sokka@jyu.fi  (puh. 014 260 

3367)

Professori Anita Kangas,

anita.kangas@jyu.fi  (puh. 014 260 3113)

Amanuenssi Tellervo Helin, 

tellervo. a. helin @jyu.fi . (puh. 014 260 

1384)
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aldrig, jag medger att det kan synas 
blåögt, fallit mig in att en genre inom 
teatern skulle vara mindre värd, av läg-
re värde än en annan. Den där kvällen 
på Teatermuseet inser jag att så är fal-
let. Dockteater är en sidoordnad tea-
terkonstart, men dockteaterskådespe-
larna arbetar under helt andra villkor 
än andra skådespelare. 

Egentligen är det väl inte helt 
överraskande. Vid en närmare gransk-
ning fi nns ju en sådan värdehierarki 
inom varje konstart och jag är ju själv 
högst medveten om att den existerar 
på bildkonstscenen. Det var ju just det 
som var en av de avgörande orsakerna 
till att jag för knappt tio år sedan beslöt 
mig för att för just bildkonstscenen be-
visa att hierarkier är reminiscenser från 
en försvunnen tid och att de inte har 
något att hämta på vår tids konstscen. 
Jag kände nämligen en (till och med 
för mig själv) överraskande dragning 
till det då inte ens byggda eller öppna-
de Nordiska Akvarellmuseet nära Gö-
teborg i Sverige. Jag trodde att det kun-
de vara en plattform för mig att bevisa 
att vattenfärgskonst minsann var lika 
intressant och minsann hade en lika 
berättigad position på nutidskonstsce-
nen som vilken annan konstnärlig tek-
nik eller uttryck som helst.

Få var de som trodde på den möj-
ligheten eller på konceptet att i Bohus-
läns yttre skärgård driva en verksam-
het med denna profi l. Men det fanns 

Yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta

PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
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ju många som var övertygade om mot-
satsen också – en stor skara entusias-
ter, både konstnärer och kulturpoliti-
ker. Det visade sig att de skulle få rätt. 
Vi lyckades visa att man där, i det lil-
la skärgårdssamhället med 5000 in-
vånare och fem kyrkor, kunde bedri-
va en viktig och intressant, även in-
ternationellt sett, kulturverksamhet. 
Akvarellisterna, dessa aningen förbi-
sedda konstnärer fi ck känna en sam-
hörighet med nutidskonstens vikti-
ga namn och att även de hörde hem-
ma på den aktuella konstscenen. Där 
uppstod många betydelsefulla möten 
under årens lopp.

Samma känsla kunde jag ta del av 
på den där vernissagekvällen på Teater-
museet. Många gav uttryck för den, 
bokstavligen: ”Äntligen har vi fått vår 
utställning, på vårt museum.” Kan-
ske är detta en av den offentliga kul-
turpolitikens viktigaste arbetsmeto-
der: att bryta ner maktstrukturer och 
låta alla arbeta på lika villkor, villkor 
som endast grundar sig på konstnär-
lig kvalitet. 

Berndt Arell
ordförande, 

Centalkommissionen för konst

TIMO PARKKOLA

Vad har en konstnär och företaga-
re gemensamt? Frågan ställs sällan på 
det här viset. Oftast betraktas en före-
tagare och en konstnär som varandras 
absoluta motsatser, som knappast har 
någon gemensam nämnare. Går det 
ändå att fi nna samband och fi nns det 
i så fall så många samband att företa-
gande bland konstnärer borde stödjas? 
Det tror åtminstone kulturföretags-
centret vid Humanistiska yrkeshög-
skolan, som stödjer kreativ företags-
verksamhet i Egentliga Finland.

Kreativitet och företagande

Både konstnärerna och företagarna fö-
refaller älska vad de gör. Bakom kärle-
ken ligger entusiasm och passion, en 
vilja att realisera sin egen vision. Ett 
annat gemensamt drag ser ut att vara 

längtan efter frihet, viljan att självs-
tändigt göra något eget. Och det tred-
je är kreativiteten, det personliga som 
man åstadkommer. Lika litet inom 
konst som inom företagande är pen-
gar den viktigaste drivfjädern, utan 
endast nödvändiga spelmarker i för-
verkligandet av en dröm. Vardera be-
höver också kunder, publiker.

Å andra sidan har också de pro-
fessionella konstnärernas attityder för-
ändrats. Förr siktade konststuderan-
dena på att bli fria konstnärer, medan 
numera allt fl er redan under studieti-
den umgås med planer på att bli före-
tagare. Företagandet framträder såle-
des inte längre som en motpol till kon-
sten, utan som en möjlighet för kon-
sten och kreativiteten. Kreativiteten 
och kulturen har de facto hittat före-
tagandet så väl, att redan över 10 pro-
cent av alla nya företag som etableras 
i de största städerna är företag i kul-
tur- och konstbranschen.

Kombinationen av kreativitet och 
företagsamhet ger upphov till närings-
verksamhet och får då också en sam-
hällsekonomisk dimension. Genom 
företagsverksamheten har kreativiteten 
blivit inte bara ett element inom den 
kulturella konkurrensen utan också en 
ekonomisk framgångsfaktor. Och det 
är något som man inte har undgått att 
uppmärksamma: till exempel i reger-
ingsprogrammet sägs att kulturpoliti-
ken vid sidan av de traditionella kul-
turpolitiska objekten ska stödja eko-
nomisk tillväxt.

Att antalet företag och den verk-
samhet som stödjer kreativt företa-
gande har ökat har sina orsaker. Kul-
turen och de kreativa branscherna ut-
gör en viktig faktor inom ekonomin. 
I Europa uppgår det ekonomiska vär-
det på företagsamhet i enbart de krea-
tiva branscherna till fl era hundra mil-
joner euro, vilket är mer än exempel-
vis i bilindustrin. Vid sidan av sitt eget 
ekonomiska värde gynnar kreativiteten 
och kulturen andra branscher genom 
att tillhandahålla till exempel plane-
rings-, marknadsförings- och informa-
tionstjänster. Den allra viktigaste eko-
nomiska insatsen härrör dock från att 
kulturen skapar trivsamma miljöer där 
det är gott att leva och bo. De kreativa 
fälten samlar kunnig arbetskraft som 
det övriga näringslivet behöver.

Konstnären som företagare

Företagare i de kreativa branscherna 
skiljer sig inte allt igenom från företa-

gare i andra branscher. Också i de kre-
ativa branscherna gäller den grymt en-
kla sanningen att det inte går att fört-
jäna mer än vad som efter alla omkos-
tnader blir kvar i handen. En produkt 
måste alltså vara så bra att någon vill 
betala för den och priset det rätta för 
att det ska täcka omkostnaderna och 
ge tillräcklig vinst. Företag kan inte få 
stöd i form av till exempel konststipen-
dier, utan intäkterna måste fås från det 
egna arbetet. 

Inom kulturföretagandet utgör 
detta dock ofta ett problem, eftersom 
branschen saknar en lika utvecklad och 
etablerad marknad som många andra 
branscher. Inom kulturen går det inte 
att ge sig in i konkurrensen och försö-
ka tillskansa sig en egen bit av markna-
den, eftersom det inte fi nns någon fär-
dig marknad. Å andra sidan fi nns inte 
heller likadan konkurrens. Kulturen 
konkurrerar i första hand med soffan 
och krimskrams. Den som har lock-
ats från soffan till teatern är mottag-
ligare för fl er föreställningar, och den 
som har köpt en designprodukt blir 

Design-utställning på Åbo fl ygplats.
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RITA DAHL

  
På ett seminarium om invandrar-

litteratur i Finland, som arrangerades 
av statens litteraturkommission den 12 
november, ställdes många frågor men 
serverades inga färdiga svar. Gemen-
samma slutsatser var ändå att invand-
rarlitteraturen måste främjas genom 
olika statliga stödåtgärder. Umayya 
Abu-Hanna och Alexis Kouros, som 
har tröttnat på alltför inskränkta rol-
ler, konstaterade att det också behövs 
allmän attitydfostran, vidare roller 
och tolerans gentemot valen av tema. 
Författarna behöver inte bara ekono-
miskt stöd utan också intellektuell fri-
het att skriva om teman som de själ-
va har valt. 

 I de kulturpolitiska anförandena 
under seminariet jämfördes den fi nska 
statens stöd till invandrarlitteraturen 
med Sverige, som i de här frågorna lig-
ger steget före oss. Invandrarlitteratu-
ren i Finland är tyvärr ännu ett onödigt 
marginellt fenomen, som beviljas ett 
stöd på cirka två procent. Också stöd-
källorna är färre än i grannlandet.

 Paula Karhunen, forskare vid Cen-

sannolikt intresserad också av andra 
designprodukter.

En företagare lever inte blott och 
bart på sin konstnärliga förmåga. För-
utom att en produkt måste vara av 
högsta kvalitet, måste företagaren fi n-
na sina kunder och förmå sälja sin pro-
dukt. Det här har inte hört till konst-
närernas starkaste sidor. I synnerhet 
säljandet har upplevts som till och med 
oangenämt. Utbildningen i den kultu-
rella sektorn har ofta rätt styvmoderligt 
tagit upp företagskunskaper och före-
tagsfärdigheter, trots att det är mycket 
viktigt att en företagare behärskar till 
exempel försäljning och marknadsfö-
ring. I Egentliga Finland har man för-
sökt fi nna lösningar på dessa problem 
genom nätverksbildning, utbildning 
och rådgivning som stödjer företags-
verksamhet. 

Samarbete och synlighet

Viktiga samarbetspartner för kultur-
företagscentret vid Humanistiska yr-
keshögskolan är till exempel nätver-
ket för experter och utvecklare inom 
de kreativa branscherna i Åboregionen 
(Luovikko), Egentliga Finlands eko-
nomiska regioner, Egentliga Finlands 
förbund och på ett mycket centralt 
sätt Åboregionens Utvecklingscentral 
samt företagsservicecentralen Potkuri. 
Utgångspunkten har varit ett mång-
sidigt samarbete mellan till och med 
mycket olika aktörer. Bland dessa fi nns 
högskolor, utvecklare och företagaror-
ganisationer i regionen; i verksamhe-
ten vid det kulturföretagsnätverk som 
centret upprätthåller deltar nästan två-
hundra företag. De tjänster som cent-
ret tillhandahåller har överlag nått en 
bred kundkrets. Kunderna anlitar till 
exempel dagligen de rådgivningstjäns-
ter som regioncentrumprogrammet 
stödjer, och utbildningen har rönt ef-
terfrågan. Antalet utbildningsdeltaga-
re närmar sig redan tusen.

Motsvarande tjänster fi nns ock-
så på andra håll i Finland. Till exem-
pel programmet för utveckling av de 
kreativa branscherna i Tammerfors 
(LUKE) tillhandahåller företagsinfor-
mation för de kreativa branscherna. I 
Jyväskyläregionen tillhandahåller ut-
vecklingsbolaget JYKES motsvarande 
service. Också på andra håll i Finland 
fi nns aktörer och projekt som stöd för 
företagande i de kreativa branscherna. 
Det lönar sig att höra sig för om dessa 
hos företagsservicen och utvecklings-

bolagen i den egna regionen. På riks-
plan stöds företagande i de kreativa 
branscherna av arbets- och närings-
ministeriets projekt LUOTU. 

I Egentliga Finland har de kreativa 
branschernas synlighet utgjort ett cen-
tralt utvecklingsobjekt. På webben er-
bjuds synlighet på kulturföretagscen-
trets webbplats www.kulttuuriverk-
ko.fi /se och utvecklarnätverkets webb-
plats www.luovikko.fi . Tillsammans 
med sina samarbetspartner har kul-
turföretagscentret i Åboregionen pre-
senterat produkter som har skapats av 
kreativa företagare i landskapet bland 
annat på Åbo fl ygplats och i julvitri-
nen på Salutorget i Åbo. Det viktiga 
med dessa utställningar är vid sidan av 
synligheten att planeringen och sam-
manställningen av utställningarna har 
fört företagarna samman i ett samar-
bete som grundar sig på konkret sys-
selsättning, i nätverk som faktiskt gag-
nar företagarna.

tralkommissionen för konst, redogjorde 
för konstens roll i den fi nländska mång-
kulturpolitiken. Hon baserade sin stu-
die på stipendieregister, intervjuer med 
konstnärer samt konst- och kulturpoli-
tiska dokument. År 2008 uppgick an-
talet stipendiesökande till sammanlagt 
5 157, varav 89,5 procent var fi nsksprå-
kiga, 6,8 procent svenskspråkiga och 3,7 
procent sökande med annat modersmål. 
Antalet litteraturansökningar uppgick 
till 1 457, varav 88,1 procent lämna-
des in av fi nskspråkiga, 10,6 procent av 
svenskspråkiga och 1,4 procent av sö-
kande med annat modersmål. 

 Jesper Söderström, ordförande för 
Sveriges författarfond, berättade om det 
svenska stödsystemet. I Sverige främjas 
litteraturen av bland annat Statens kul-
turråd, som disponerar över 13 miljoner 
euro för bidrag till litterära sammanslut-
ningar. Under en procent av den totala 
bidragssumman har öronmärkts för in-
vandrarlitteratur. På bidragsbesluten in-
verkar såväl den litterära kvaliteten som 
tillgången och efterfrågan på litteratur. 

 Också Sveriges författarfond be-
viljar stipendier för invandrarlitteratur. 
År 2008 beviljades åtta procent av sti-
pendierna författare som skriver på nå-
got annat språk än svenska, vilket Söder-
ström noterade belåtet. Det relativa an-
talet stipendiater är detsamma som det 
relativa antalet sökande: av ansökning-
arna lämnades åtta procent in av andra 
än svenskspråkiga.

 
Rum för ökad positiv 
särbehandling

 
I sina egna inlägg försökte tjänstemän-
nen försäkra åhörarna om att den fi ns-
ka staten vill beakta invandrarna: invan-
drarna erbjuds både ekonomiskt stöd, 
m.a.o. stipendier, och positiv särbehand-
ling. I det kulturellt enhetliga Finland är 
invandringen ändå ett rätt nytt fenomen, 
som blev vanligare på 1990-talet.

Enligt Mikko Cortés-Tellez, pla-
nerare vid undervisningsministeriet, 
har det alltid funnits kulturell mång-
fald i Finland, men den statliga poli-
tiken har gått ut på att stödja den för-
härskande kulturen. Antalet invandrare 
började öka på 1990-talet, men är allt-
jämt litet. De största grupperna kom-
mer från närområdena – Ryssland, Est-
land och Sverige. 

 Regeringens första invandrarpoli-
tiska program trädde i kraft så sent som 
1997. I programmet betonas vikten av 
att ta emot och integrera fl yktingar. Re-
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geringen reviderade sitt invandrarpo-
litiska program 2006, då integrering-
en ersattes av arbetskraftsinvandring 
som poängterar vikten av en aktiv in-
vandrarpolitik. 

 Inom stödjandet av konsten är in-
vandraraspekten tämligen ny. Först för 
ett par år sedan implementerades pro-
grammet för handikappades och etnis-
ka gruppers tillgång till konst, som har 
som mål att främja dessa gruppers del-
tagande i skapandet av konst. Under-
visningsministeriets stödformer styrs 
av en dubbelstrategi: man vill å ena 
sidan stödja den egna kulturen och å 
andra sidan sträva efter integrering. 

 Stödjandet av minoriteter måste 
integreras i de befi ntliga strukturer-
na. Utöver detta behövs positiv särbe-
handling. När det gäller invandrarlit-
teraturen anser Cortés-Tellez att den 
positiva särbehandlingen kan främjas 
på tre sätt: genom att reservera en viss 
procentandel av anslaget för att stödja 
invandrarkultur, genom att prioritera 
en invandrarförfattare om två sökan-
de är jämnstarka eller genom att pru-
ta på kriterierna. 

 Invandrarminister Astrid Thors 
såg den cirkulära migrationen i Europa 
som uteslutande något gott, som beri-
kar också den litterära kulturen. Sålun-
da berikar Susanna Alakoski med röt-
ter i Österbotten nu den litterära kul-
turen i Sverige.  

 Finland har av tradition varit ett 
utvandringsland, men på senare tid har 
landets dragningskraft ökat bland an-
nat tack vare den arbetsrelaterade in-
vandringen. Invandrarnas egna fören-
ingar spelar en viktig roll när det gäller 
att värna om språk och litteratur. Thors 
anser att unga invandrare utgör en sär-
skilt sårbar grupp och att det därför 
gäller att främja deras språkinlärning 
och integrering. Integrering och sam-
mansmältning behöver inte innebära 
avståndstagande från det egna språket 
och den egna kulturen. Invandring för-
utsätter anpassning från både samhäl-
lets och invandrarens sida.

  
Invandrarförfattarens 
inskränkta roll

 
Författarnas anföranden stod för se-
minariets mest levande behållning. 
Tack vare redogörelser för egna erfa-
renheter var anförandena mer levan-
de är tjänstemännens och forskarnas 
föredrag. En del av författarna hade 
funnit språket och kulturen i Fin-
land, men ännu fl er kände främling-

skap inför både vårt land och vår litte-
raturinstitution. 

 Invandrarförfattarna på seminari-
et klagade på den inskränkta roll som 
de tilldelats. Alexis Kouros påmin-
de sig om när han skrev sin första ro-
man i Österbotten 1994–1995. Han 
antog att hans bok var den första som 
en utlänning skrivit på fi nska och var 
besviken över att kollegerna närmast 
var intresserade av vilket språk bo-
ken hade skrivits på och inte av själ-
va innehållet. 

 Kouros är trött på att invandrar-
författare inbjuds att hålla anföranden 
närmast ur ett offers synvinkel. Dess-
utom vill man att de alltid ska uppträ-
da i en viss offentlig roll. Man vill att 
de ska ha en sorglig bakgrund och en 
lycklig nutid. Kouros önskade att man 
också i Finland en dag befi nner sig i 
en situation där invandrarförfattarna 
får skriva om vilka personligen intres-
santa ämnen och på vilket språk som 
helst. Vägen till fullständig tolerans är 
dock ännu lång. 

 Umayya Abu-Hanna berättade att 
hennes nyaste roman väckte frågor så-
som ”Vem grep tag i dina bröst?”. En 
recension av hennes första roman hade 
rubricerats ”Alistetun kansan tytär pu-
huu”, dvs. ungefär ”En dotter till ett 
undertryckt folk talar”. Inställningen 
illustrerar i hennes tycke mediernas och 
kritikernas allmänna förhållningssätt 
gentemot invandrarförfattarna. 

 Ett annat problem för invandrar-
författarna är uteslutning. Abu-Han-
na beklagade sig över att hon nog om-
beds att tala om kulturell mångfald, 
identitet och livet som ensamstående 
mor, men att hon inte godkänns som 
medlem i författarförbundet i Fin-
land. Abu-Hanna anser att den fi n-
ländska litteraturen och det fi nländ-
ska samhället inte ännu är mångkul-
turella, eftersom man fortfarande hy-
ser en viss rädsla för att den egna kul-
turen ska försvinna.

 Ett bestående tema i författa-
ren Arvi Perttus böcker är främling-
skap. Perttu, som fl yttat från Petro-
skoij och bosatt sig i Villmanstrand, 
känner främlingskap i både Finland 
och Ryssland, även om han reder sig 
såväl i en fi nländsk förortsbar som på 
en rysk järnvägsstation.

 Han anser att främlingskapet inte 
är samma slags främlingskap som en 
afrikans eller arabs kulturchock i mö-
tet med den västerländska kulturen: 
det är främlingskap på egen mark, när 
man inte hör till den dominerande kul-

turen utan alltid och överallt befi nner 
sig i minoritet, i marginalen.  

 Perttu tycker att det är svårt att 
med en sovjetisk-rysk bakgrund på 
40 år vara en trovärdig fi nländsk för-
fattare. Dessutom är det svårt att vara 
en trovärdig rysk författare då man re-
presenterar en språklig minoritet. I 
Finland har man sagt att Perttu skri-
ver prosa som tydligt baserar sig på den 
ryska litteraturens traditioner, medan 
man å sin sida i Ryssland säger att sti-
len är klart västerländsk. 

 För Zinaida Lindén, som vuxit 
upp i S:t Petersburg, studerat svenska 
vid universitet och skriver på svenska, 
var kulturell mångfald en självklarhet 
från första början. Trots det stöd som 
hon har fått upplever hon det som ett 
problem att hon alltjämt betraktas som 
för exotisk. Oavsett svårigheterna erfar 
invandrarförfattarna att sökandet efter 
författarskapet och det egna språket är 
belönande. För seminariets sista talare 
Tao Lin, som är född i Kina och skri-
ver på fi nska, har författandet på fi n-
ska öppnat en helt ny värld. 

 
 •
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