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Lisää keltaista on Kankaanpään taidekoulun kuvataiteen opettajien yhteisnäyttelyn 
nimi. Nimi pitää sisällään sisäpiirihuumoria, jota ei oikein kehtaa eikä tarvitsekaan 
muille avata. Nimen voi tulkita toiveena tuoda taiteen keinoin positiivisuutta joskus 
näköalattomaan ja harmaaseen arkeen. Taide kantaa aina sisällään vastauksia inhimil-
lisen olemassaolon peruskysymyksiin. Elämisen mielekkyys ja motivaatio tarttua joka 
päivä loputtomaan arkiseen suorittamiseen ei oikein pysy yllä, jos ei olisi taiteen ja 
kulttuurin antamaa toivoa ja iloa.

Tämä julkaisu tuo näyttelydokumentaatiota laajemminkin esiin kuvataiteen tiimin 
osaamista. Tomi Kuusimäki ja Saija Mustaniemi esittelevät kuvataiteen vireää hanke-
toimintaa ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitystä opetuksessa. 
Uuden opetussuunnitelman myötä on kuvataiteilijoiden opetukseen suunniteltu 
entistä selkeämpi TKI-toimintaa muuhun opetukseen integroiva polku. Omassa pu-
heenvuorossani pohdin muun muassa opetuksen kehittämisen haasteita uudistumisen 
ja tradition vaalimisen paineessa. Päivi-Maria Hautala kirjoittaa kuvataiteilijan identi-
teeteistä. Hän pukee hienosti sanoiksi taiteilijan kulttuurisen rooliin ja opettajuuteen 
liittyviä haasteita. Aapo Korkeaoja tuo esiin opetuksen tuoreimman sisällöllisen ele-
mentin, esitystaiteen näkökulmia.

Opettajien osaamisen esitteleminen lähti alun perin tarpeesta tuoda uudessa ammat-
tikorkeakouluympäristössä esiin kuvataiteen opettajuuteen olennaisena osana kuuluva 
taiteilijaidentiteetti. Vuosien myötä olemme toivottavasti saaneet vahvistettua käsi-
tystä, että taidekoulu ei ole mahdollinen ilman, että siellä ammatillinen identiteetti 
välittyy kuvataiteen ammattilaiselta opiskelijalle ja rakentuu monipuolisessa vuorovai-
kutuksessa kaikkien työyhteisössä työskentelevien välillä.

Julkisuudessa on esitetty huolestuneita puheenvuoroja siitä, onko ammattikorkeakou-
luilla aidosti kykyä huolehtia kuvataiteen opetuksen kehittämisestä. Jääkö kehittämis-
tehtävä vain alan ainoan yliopiston vastuulle, ja muut yrittävät selvitä vakiintuneista 
opetustavoitteistaan minimiresursseilla? Tämän julkaisun myötä kuvataiteen tiimi 
haluaa esitellä sekä vankkaa taiteellista osaamistaan että halua oman opetuksemme 
jatkuvaan kehittämiseen.
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Näyttely ja julkaisu ovat osa Kankaanpään taidekoulun 50-vuotisjuhlavuoden toi-
mintaa. Olemme saaneet tähän avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön erillistues-
ta. Kiitos tuesta sekä ministeriölle että Satakunnan ammattikorkeakoulun johdolle. 
Erityinen kiitos uuden Hyvinvointi-osaamisalueemme johtajalle Tuula Rouhiainen-
Valolle ymmärtävästä suhtautumisesta kehittämistarpeillemme. Julkaisuun innosta-
vasti suhtautunut Anne Sankari SAMKin viestinnästä antoi virikkeen tehdä tästä jul-
kaisusta alkuperäistä kunnianhimoisemman kokonaisuuden. Kiitos koko kuvataiteen 
tiimille motivoituneesta työskentelystä ja hyvästä yhteistyön ilmapiiristä. Kiitos myös 
koko henkilökunnalle kaikesta tuestanne arjen keskellä. Yhteiset tavoitteet tekevät 
koko työyhteisölle hyvää.

Opettajavaihdossa Suzhoussa 8.11.2015
Matti Velhonoja
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TiimivaSTaava pohjuSTaa
Olen uuden kuvataiteen tiimivastaavan tehtäväni myötä tuntenut entistä suurempaa painetta 
pohtia koulutuksen kehittämistarpeita. Uudistumisen ja kehittymisen problematiikka liittyy sekä 
koulun oman historian pohdintaan että opettamaani taiteen historian lähestymistapaan. Opetus-
suunnitelman uudistamistyö tuntuu usein turhankin kiireiseltä, koska taiteen opetuksessa ei hä-
tiköityjä ratkaisuja kannata tehdä. Uudistaminen voi kyllä myös taata perinteisenkin osaamisen 
arvostuksen ja elävänä pysymisen.

Taidehistorian lisäksi opetan nykytaidetta ja estetiikkaa. Oikeastaan kaikissa näissä on kyse ku-
vataiteen sanallistamisesta. Taidehistoria antaa peruskäsitteistöt ja ymmärryksen historiallisesta 
jatkumosta ja taidekäsityksen muutoksista. Se auttaa myös ymmärtämään nykytaiteen ilmiöitä ja 
parhaimmillaan muuttaa historian eläväksi todellisuudeksi ja nykyisyyden pysyvämmäksi ihmi-
syyden ilmentymäksi. Estetiikka auttaa tulkitsemaan ja arvioimaan uusia ilmiöitä. Taiteilijoille 
on tarpeellista ottaa kritiikin kieli omaan haltuun, ettei se eriydy taiteilijoista riippumattomaksi, 
kriitikon ja vastaanottajan väliseksi merkityksen rakentumisprosessiksi. Kriittisyys liittyy kuva-
taiteilijan perusoikeuteen puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja herättää keskustelua. Taiteili-
jan ilmaisuvapaus toimii myös demokratian toimintakyvyn mittarina.

menneeSTä Tulevaan
Kankaanpään taidekoulu syntyi aikakautena, jolloin Suomessa rakennettiin innolla uutta kan-
salaisyhteiskuntaa. Tuon ajan modernismi oli positiivisesti tulevaisuuteen uskova, teollistuvan 
yhteiskunnan kulttuurinen dogmi. Siihen sisältyi idealistista toiveikkuutta demokratian ja sosi-
aalisen tasa-arvon toteutumisesta. Moderni suomalaisuuden identiteetti rakentui kansainvälisesti 
tunnustetuksi brändiksi arkkitehtuurin, teollisen muotoilun ja kuvataiteen avulla. On hienoa 
tunnistaa taidekoulun juuret nimenomaan tuossa kulttuurisesti dynaamisessa, uutta luovassa vai-
heessa maamme historiaa. Taidekoulun perustajat Kauko Räike ja Juhani Tarna johtivat osaltaan 
luovaa muutosta ja olivat osana sitä.

  > Matti VELHONOJA
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Johanna Frigårdin vuonna 2015 kirjoittama uusi taidekoulun historiikki piirtää koko 
koulun kehityskaaren kontekstualisoiden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset 
keskenään taidekoulun kehitysvaiheisiin. Samalla tavalla kuin yhteiskunnalliset muu-
tokset usein tapahtuvat vain kriisien kautta, myös kuvataidekoulutuksen sisällölliset 
ja rakenteelliset muutokset mahdollistuvat joskus tuskallistenkin vaiheiden myötä. 
Monta erilaista kriisitilannetta itsekin nähneenä voin vain toivoa, että kaikki koettu 
vahvistaa eikä mikään enää voi yllättää.

Kuitenkin pahinta, mitä taideoppilaitokselle tai kulttuuriorganisaatiolle voi tapahtua, 
on, että se jämähtää omahyväisyyteensä ja menneisyyden vaalimiseen. Modernismin 
aikana ei juuri perinteitä kunnioitettu. Postmodernin kulttuurikäsityksen myötä ym-
märrys oman historian merkityksestä oli ainoa tapa päästä eteenpäin. Nyt, kun olem-
me entistä tietoisempia historiasta ja alkuperästämme, se myös auttaa ymmärtämään 
mekanismeja, joilla päästään eteenpäin ja uudistutaan. Historia antaa perspektiiviä ja 
auttaa näkemään eteenpäin.

elävä TradiTio ja kehiTTämiSpoTenTiaali
Usein toistettu käsitys kuvataiteen suhteesta perinteeseen on, että täytyy tuntea 
perinne voidakseen uudistaa sitä. Elävä nykytaide toimii suhteessa omaan perintee-
seensä, mutta toisaalta siltä vaaditaan aina jotain uutta. Suosikkitaideteokseni, joka 
kommentoi tätä asiaa, on Jenny Holzerin valokuva Akropoliin temppeliä katsovasta 
turistista, jonka selässä lukee Everything that’s interesting is new. Voidaksemme ylläpi-
tää mielenkiintoamme jatkuvassa kuvatulvassa, meille pitää aina olla jokin uusi ärsyke 
tarjolla, kuten turistille Akropoliin näkeminen. Turismissa on aika pitkälle kysymys 
kulttuurin ja taiteen tuotteistamisesta ja kulutuksesta. Taiteen asiantuntija taas elää 
uusien ennennäkemättömien taidenäyttelyiden luomassa jännityksessä. Taiteilijoiden 
odotetaan koko ajan uudistuvan, mutta toisaalta koko ajan pysyvän uskollisena omalle 
käsialalleen eli tunnistettavuudelleen.

Pyrkimys ajattomaan ja ikuiseen kauneuteen on tärkeä piirre läpi taiteen historian. 
Parhaat taideteokset eivät jää oman aikakautensa vangeiksi ja sen kuvittajiksi vaan 
pystyvät puhuttelemaan yhä uusia sukupolvia toinen toisensa jälkeen. Platonilainen 
ikuinen, muuttumaton, kauneus voi parhaimmillaan hätkähdyttää kaiken hälinän ja 
kulutuspakon keskellä. Kiinalaiset erakkotaiteilijat vetäytyivät vuorien hiljaisuuteen 
keskittymään luonnon moniaistiseen kokemiseen ja maisemien maalaamiseen kauka-
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na hovielämän juonitteluista. Kuvataiteen kuluttaminen ja uutuuksien perässä juok-
seminen näyttäytyvät hetkellisiltä nautinnoilta sen rinnalla mitä aitoon pysäyttävään 
kohtaamiseen pyrkivä taide pystyy meissä herättämään.

Kuvataiteen opetus perustuu hitaaseen liikkeeseen. Missään tapauksessa ei voida 
lähteä kaikkien uusien muotivirtausten tielle. Käsitetaiteen myötä kyseenalaistettiin 
1970-luvulla perinteinen elävän mallin piirustus, ja maalauksen alueella on välillä 
kyseenalaistettu koko maalauksen käsite. Amerikkalaisen 1960-luvun taiteen irtiotot 
laajensivat kuvataiteen ilmaisumahdollisuuksia, mutta maalaus tai piirtäminen eivät 
ole mitenkään korvautuneet esimerkiksi liikkuvalla kuvalla tai kehotaiteella. Nykytai-
teen kentällä merkitysten välittyminen onkin muuttunut niin jännittäväksi, että aina 
pitää olla valmis esittämään estetiikan klassinen peruskysymys: Very interesting, but is 
it Art? 

Ei edes perinteiseen taidekäsitykseen sitoutunut connoisseur kuvittele enää määrittä-
vänsä taideteosta pelkästään sen materiaalinkäsittelyn taidokkuuden perusteella. Tai-
teen sisältö on aina sen välittämissä merkityksissä. Merkitykset taas saatetaan koodata 
niin kryptisesti, etteivät vastaanottajiksi valikoidu kuin harvat oikean distinktioherk-
kyyden omaavat tulkitsijat, joiden valta perustuu tämän symbolisen pääoman hallin-
taan. Pseudokäsitetaide on olevinansa vaikeasti tulkittavaa hienoa taidetta, mutta voi 
olla hyvinkin heppoista sisällöltään. Arkisen materiaalin tai jokaisen kansalaisen hel-
posti lähestyttävän kuvaston käyttäminen taas voi ollakin yllättävän näkemyksellistä 
ja vahvaa taidetta. Vaikeahan näiden ääripäiden välillä on yrittää kaikkea ymmärtää. 
Pääasia, että kukin tietää mistä itse tykkää ja mitkä kuvat soittavat kunkin oman sie-
lun kannelta. Tärkeää, että ylipäätään tykkää jostakin ja osaa puolustaa näkemystään 
aina kun makuasioista taas kiistellään.

rahaa, rakkauTTa ja hoivaa
Taide, jos mikä, on sekä symbolisen että reaalisen pääoman temmellyskenttä. Hyvin 
yleisiä teemoja ovat kulutuskriittisyys ja kansainvälisen markkinatalouden aiheutta-
mien epäkohtien arvostelu. Esimerkiksi 2015 Venetsian biennaalin kantava teema oli 
ylikansallisen voitontavoittelun aiheuttamat epäkohdat kehittyvissä maissa, erityisesti 
Afrikassa. Nykytaiteen perinteessä on hyvinkin paljon käsitelty kulutusyhteiskuntaa. 
Andy Warhollin Brillolaatikot 60-luvun alussa, ja oikeastaan koko hänen tuotanton-
sa, kommentoivat myötätuntoisella ironialla kulutusyhteiskuntaa. Tämän perinteen 
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jatkajia löytyy Suomenkin taiteen näkyvästä eturintamasta. Taiteen sijoitusarvoa ovat 
jotkut nykytaiteilijat myös pitäneet tekemisessään ikään kuin sisällöllisenä lähtökoh-
tana. Mielestäni Jeff Koonsin ja Damien Hirstin kyky manipuloida markkinoita ei 
välttämättä tee heidän teoksistaan arvokkaita muuta kuin heille itselleen myyjinä. 
Taidemarkkinoilla elää myös kaikkien tunnistamia helposti myytäviä tuotteita, joiden 
luo hakeutuu löysää sijoitusrahaa mitä erikoisimmista epädemokraattisesti hallituista 
maista. Nämä turhuuden markkinat sijaitsevat lähinnä Lontoossa.

Meillä Suomessa ei ole ongelmaa taiteen ympärillä pyörivästä löysästä rahasta. Olem-
me itse omilla valinnoillamme tuottaneet oikeastaan päinvastaisen ongelman: taiteen 
kokemisesta ei ole totuttu maksamaan. Tässä Suomi on oikeastaan mallimaa, koska 
meillä ei ole totuttu maksamaan sen paremmin hellyydestä kuin taiteestakaan. Meil-
lä kaikki mikä on arvokasta on ilmaista. Tämä kyllä johtaa siihen, ettei julkisilla ja 
yksityisillä taiteen rahoitusmuodoilla voida taata työtä ja toimeentuloa koko taiteilija-
kunnalle. Seurauksena on niukkuuden jakamista ja pyhällä hengellä elämistä. Taide 
kaikessa symbolivoimassaan toimii aivan kuin eri todellisuudessa kuin rahan ansaitse-
misen ja kuluttamisen varassa toimiva kulutusyhteiskunta.

Kuvataiteilijan rooli voi olla sekä ulkopuolinen tarkkailija että aktiivinen toimija – tai 
joko tai. Taiteilijan toiminta ei välttämättä ole poliittista perinteisessä mielessä, mutta 
kantaa se voi ottaa, ja useimmiten sorrettujen ja väheksyttyjen puolesta. Hyvinvoin-
tiyhteiskuntamme väliinputoajat ovat niitä, jotka eivät pysty puolustamaan omia 
oikeuksiaan. Vanhusten, lasten ja vammaisten lisäksi muun muassa maahanmuuttajat 
ovat helposti kykenemättömiä nauttimaan täysistä kansalaisoikeuksista. Taiteilijat 
toimivat mielellään sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin alueella edistämässä 
kaikkien yhteistä ja yhtäläistä hyvinvointia. 

Viime aikana on lisääntynyt keskustelu siitä, että taiteilijoiden itsenäinen asema 
vaarantuu hyvinvointitaiteen rahoittamisen myötä. Tästäkin asiasta pitäisi ottaa sen 
positiiviset mahdollisuudet esiin, jos se vain tuottaa uusia taiteen tekemisen mahdolli-
suuksia. Toisaalta ilman tätäkin keskustelua taiteilijat tuottavat halvalla, puoli-ilmai-
seksi ja henkensä pitimiksi yhteiskunnan henkisen hyvinvoinnin palvelut.
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ihanneTaiTeilija
Tulevaisuuden taiteilijalla pitäisi tietysti olla kaikki mahdolliset tiedot ja taidot. 
Hänen tulisi olla sulavakäytöksinen ja oppinut, kuten Leon Battista Alberti vaati jo 
1400-luvulla. Lisäksi hänellä on hallussaan sekä perinteisen osaamisen pelit ja pensse-
lit että digitaalisen yhteiskunnan työkalut. Hän osaa toimia kansainvälisissä toimin-
taympäristöissä ja puhua itselleen hyvät sopimusehdot ja kaikki edut. Häntä ihailee 
sekä poliittinen että taloudellinen eliitti ja hänen suosiostaan kilvoitellaan. Niin, täl-
laisiahan varmaan olivat Michelangelo ja Vincent van Gogh? Paitsi että he eivät olleet; 
päinvastoin he olivat vetäytyviä, epäsosiaalisia ja oudosti käyttäytyviä. Mutta taiteel-
lista osaamista ja näkemystä heillä oli niin, että vieläkin heidän teoksensa säväyttävät.

Koulutuksen tavoitteena tuskin on tuottaa mitään yli-ihmisiä ja neroja. Neromyytti ja 
boheemitaiteilija ovat omien aikojensa tuotteita. Emme tarvitse enää sankareita. Aris-
toteleen kasvatusihanne on, että meissä kaikissa on oma potentiaalimme, joka pääsee 
esiin oikealla ohjauksella. Taiteen pariin hakeutuvat meidän opettajien onneksi vain 
ne, jotka tietävät että taide on heille oikea ratkaisu. Tämä auttaa jo pitkälle opetuksen 
pitkässä jalostavassa ohjausprosessissa, jossa tavoitteena on saada kaikkien omat po-
tentiaaliset kyvyt käyttöön. Tähän valmiuteen kypsyneet opiskelijat voivat jo rakentaa 
omaa taiteellista identiteettiään. 

Lohduttavaa kuvataiteen opettamistyössä on se, että uudet opiskelijat sisältävät aina 
sen muutospotentiaalin, mitä maailmamme tarvitsee. Meillä opettajilla on omat 
käsityksemme, mutta saamme opiskelijoidemme kautta aina osviittaa siitä, mihin 
maailma on menossa. Välitämme taitojen ja tietojen kautta taiteen sukupolvia ylittä-
vää sanomaa, mutta emme osaa tai uskalla sanoa sitä ääneen. Se liittyy kauneuteen 
ja rakkauteen. Se voi liittyä myös pahaan ja rumaan. Se liittyy väistämättä myös 
maailmassaolemisen kokemuksiin, vierauteen, yksinäisyyteen, melankoliaan. Ainakin 
se tuottaa mahdollisuuden saada kontakti ja vuoropuhelu yksilön ja yhteisön välille. 
Autenttisen oivalluksen kaiken merkityksellisyydestä. Näemme kauneuden itsensä 
silmästä silmään.
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  > Aapo KORKEAOJA

Performanssi- ja esitystaide ovat taiteen 2000-luvun ilmiö. Merkillepantavaa oli, että 
alun kehitys tapahtui vahvasti ruohonjuuritasolla: taidetoimikunnat tai taiteenhallin-
non mielipide eivät puoltaneet esitystaiteen kasvua, vaan se tapahtui yleisöjen tukema-
na ja taiteilijoiden tekemänä. Turun ammattikorkeakoulun ainoalta performanssi- ja 
esitystaiteen vuosikurssilta 2003 valmistuneet taiteilijat vauhdittivat aktiivisen taiteili-
jakentän aikaansaamaa kumulatiivista aaltoa. 

Vuosikymmenessä ala on vakiinnuttanut paikkansa. Uudistunut Taiteen Edistämis-
keskus perusti 2014 performanssi- ja esitystaiteelle oman jaoksen, joka on tärkeä maa-
merkki lajin kehityksessä.
 
Salonkikelpoista performanssista tuskin koskaan tulee, sillä jokaisella ilmiöllä on 
kulttuurinen tilauksensa. Performanssi- ja esitystaide vastaa välittömällä tavalla me-
diallistuvan, läsnäolon ja kohtaamisen puutteesta kärsivän ja rituaalinsa kadottaneen 
kulttuurin tarpeisiin. 

Performanssi- ja esitystaiteen kriittisellä tarkastelutavalla on vaikutus siihen, miten 
taide yhteiskunnassa nähdään: ei vain salonkien nautintona, vaan osana kansan-
kulttuuria. Taide muokkaa yhteiskuntaa oma-aloitteisesti ja riippumattomasti. Se ei 
useinkaan tuota välitöntä hyötyä tekijälleen, esimerkiksi vastaa markkinatutkimusten 
kysyntään, minkä takia taiteen arvon määrittely on vaikeaa.

Prototyyppiajatteluun perustuvan pioneerityön hinta on pysyä marginaalissa. Hyvä 
niin, sillä ilman marginaalia ei olisi kehitystä ollenkaan. Taiteellista työtä voikin ver-
rata perustutkimukseen, joka nykyään on ahtaalla.
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Esitystaiteen koulutuksella on maakunnallisen statuksen lisäksi sekä kansallinen että 
kansainvälinen ulottuma. Alan pienuuden vuoksi on välttämätöntä liikkua maailmal-
la ja toisaalta asettua jonnekin, missä on vapaus toimia. Kankaanpään taidekoulun 
intensiivinen ja kannustava kasvuympäristö ja Porin taidekentän raja-aidaton yhteis-
työ ovat vahvuuksia, joita missään muualla Suomessa ei ole. Olennaista on, kuinka 
tätä substanssia osataan hyödyntää myös muualla kuin taiteen alan sisällä.
 
Esitystaiteen opetussuunnitelmaa kootessani ajatukseni on ollut muokata taiteilijuutta 
pois yhteiskunnan reuna-alueilta kohti keskiötä, jossa taiteilijan kapasiteetti otetaan 
monipuolisesti käyttöön. Taidekoulutuksen ihanteiden tarkastelu on välttämätöntä, 
sillä yhtä hyvin tiedot, taidot, kuin asenne rakentuvat koulutuksen aikana. 

Taiteilijat kuuluvat alkuperäiseen, itsensä työllistävään prekariaattiin, jolle pätkätyö 
ja 360 asteen työllistyminen ovat aina olleet itsestäänselvyyksiä. Työvoimapoliittiset 
kategoriat eivät kuitenkaan ole tunnistaneet tätä asemaa, mikä on leimannut taiteili-
joista työttömiä ja tarpeettomia. 

Taiteilijat ovat tyytyneet puurtamaan työssään, jonka arvo usein tunnistetaan vasta 
postuumisti. Vallitsevana haasteena on välitöntä hyötyä tavoittelevan ajattelutavan 
muuttamisen lisäksi kouluttaa taiteilijoita, jotka ovat itsenäisiä, vahvoja ja monitaitoi-
sia. Ammattilaisia, joiden ei tarvitse nojata taiteen itseisarvoisuuteen, vaan tehdä työs-
tään niin arvokasta, ettei sen asemaa tarvitse populismilla sohia.
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Identiteetin rakentuminen ja sen muodon muuttuminen on koko elämän kestävä pro-
jekti. Ihmisen kokemat elämäntapahtumat, käänteet, menetykset ja suunnanmuutok-
set ovat kohtia, joissa uudelleen arvioidaan sitä missä ollaan, keitä ollaan ja mitkä ovat 
tekemisen motiivit ja tarkoitusperät.

Taiteilija, taiteen alan ammattilaisena, kulkee perinteisesti aikaansa edellä taiteensa, 
oivallustensa, työnsä kautta. Tämä, tosin osin myyttinenkin, väite voi olla myös taitei-
lijan taakka. Voiko taiteilija olla edelläkävijä, joka silottaa tietä muille ja raivaa polkua 
uuden kokemiselle, uusille ideoille, uuden katsomiselle ja aistimiselle? Tämän roolin 
ottaminen voi olla elämää suurempi tehtävä, jolloin myös mieluisa työ voi muuntua 
puuduttavaksi suorittamiseksi. Varto (2008) puhuu taiteen uudesta, missä taiteen vas-
tapoolina aiemmin ajatellun tieteen uusi on. Taiteen uusi on jotain vallan muuta kuin 
tieteellisillä mittareilla mitattu uusi tutkimustieto. Tai sitten ei.

Taiteilija tutkijana ei ole vain tämän ajan ilmiö. Taiteilija tutkijana, pohtijana ja filoso-
fina pystytään jäljittämään 1400–1500-luvuilta. Renessanssin myötä voitiin taiteilijoi-
ta nimetä itsenäisinä taiteen tekijöinä ilman käsityöläisen riippaa. Signeeraus on yksi 
merkki taiteilijan identiteetin voimistumisesta. Taiteilija individualistina ja tekijänä 
jätti jälkensä myös nimikirjoituksen muodossa teokseen, maalasi itsensä työnsä ää-
ressä, yhdisti itsensä vallassäätyyn, oli ylpeä ammattitaidostaan ja teoksistaan. Toiset 
myivät sielunsa kuninkaille ja vallanpitäjille, saattoivat jopa pönkittää valtaa ja sen 
tarkoitusperiä.

Varto ottaa kantaa taiteilijamyyttiin ja lahjakkaan yksilön sisäsyntyiseen taiteelliseen 
älykkyyteen: ”… yksilön myötäsyntyisillä ominaisuuksilla on vähemmän merkitystä 
ja sen sijaan paljon enemmän merkitystä on asenteella, joka korostaa jokaisen osallis-
tumista todellisuuden uudelleen rakentamiseen” (Varto 2011). Todellisuuden uudel-
leen rakentaminen on enemmän kuin luovuuspuhe, joka latistaa taiteen tekemisen 
todellisia näkyjä ja mahdollisuuksia.

  > Päivi-Maria HAUTALA
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Taiteilija halutaan nähdä yhä useammassa kontekstissa ja ympäristössä. Tosin aivan uu-
tena ilmiönä ei taiteilijan hyvinvoinnin ammattilaisrooliakaan pidä nähdä. Jo esihistori-
allisella ajalla shamaanitaiteilija oli koko rituaalielämän avain- ja ydinhenkilö. Shamaa-
nilta kysyttiin neuvoja ja opastusta monilla elämän alueilla. Hän siirtyi tuonpuoleiseen 
tanssin, transsin, maalauksen ja äänimaailmoiden avulla. Luoliin piirtyi koko taiteilijan 
sielun ja älyllisyyden yhdistelmä seinille maalatuin ”graffitein”. Kerros kerrokselta maa-
lauksia syntyi toistensa päälle. Shamaani oli paikalla ja auttoi taiteen keinoin avuntarvit-
sijaa. Tämän päivän shamaani on sairaalataiteilija tai taideterapeutti. Taiteilijuus näissä 
rooleissa on hyvän jakamista tietoisesti. Kuvan tehokkuus on tarkoitettu jaettavaksi ja 
koettavaksi.

Taitelija on herkkävaistoinen taiteen asiantuntija. Taiteen kokemiseen liittyy useimmiten 
tavalla tai toisella tunnekokemus. Harvoin taide jättää katsojan kylmäksi. Voisiko tai-
teilijaa kutsua tämän mukaan myös tunteen asiantuntijaksi? Onko siis taiteilijan tehtävä 
saada ihmiset tuntemaan jotakin? Schier (2007) perustelee taiteen elämää suurempaa 
kykyä synnyttää erityistä traagista nautintoa. Hän tuo esiin myös sen, että murhe saa 
väkevämmän ilmaisunsa taiteessa kuin tavanomaisissa yhteyksissä. Picasson Guernican 
suosio ja arvostus lähtevät siitä, että Picasso pystyy teoksessaan ilmaisemaan väkivallan 
koko tragedian: kuvan katsojissa aiheuttamat tunteet, sääli ja kauhu, todistavat taiteili-
jan taidosta tavoittaa katsojan pelkojen intensiteetin maalauksen avulla. ”Taiteilija luo 
juonen ja henkilöhahmot niin, että syntyy kielteisiä tunteita, ja kun tunnistamme taitei-
lijan taidon tässä, tunnistamisemme on osa tragediasta nauttimistamme.” (Schier 2007.) 
Aristoteles viittasi samoihin asioihin sanoessaan tragedian olevan yhden lajin mimesistä.

Syntymäkulttuurimme muokkaa identiteettiämme. Turkkilaissyntyistä, Suomessa 
jo 34 vuotta asunutta kuvataiteilijaa, Melek Maziciä, kuvataan avoimeksi, iloiseksi, 
sivistyneeksi ja tunteelliseksi. Mistä tämä johtuu, miksi istanbulilaisia voi näin luon-
nehtia? Malek Mazici perustelee väittämää: ”Ehkä syynä on pitkä monikulttuurinen 
miljoonakaupungin historia, roomalainen, bysanttilainen ja ottomaaninen kulttuuri 
ja eri uskonnot ja kansallisuudet” (Helsingin Sanomat 9.10.2015). Mazicin suomalais-
identiteetin sanotaan näkyvän hänen teoksissaan pidättyvyytenä ja minimalismina. 
Suomalaissyntyisiä taiteilijoita kulttuurisesti yhdistää oma historiamme: sen karuus 
ja kauneus. Heleitä sävyjä täynnä oleva alkukesän vihreä ja vastavoimana marraskuun 
kaamos, jossa väriskaala on graafisen kaunis, pelkkä ja koruton. Tästäkö maisemasta, 
Suomen vuodenaikojen vaihtelusta on kulttuurimme muokkaama taiteilijan identiteetti 
osiltaan muotoutunut? Entä henkisen ilmapiirin vaikutus? Sen kehittymisessä taitelijat 
ovat avainasemassa.
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Kuvataiteilija opettajana, hiljaisen tiedon jakajana, mestarina, on rahvaan taitelijalle 
mieluusti antama rooli. Taiteilijat mielellään jakavat osaamistaan. Taito siirtyy eteen-
päin ja jalostuu, päivittyy sukupolvien myötä. Näyttö osaamisesta ja kiinnostuksen 
kohteista annetaan jatkuvasti uuden näyttelyn myötä. Tämän lisäksi näyttäytyy 
teoksissa kaikuja myös tekijän identiteetistä ja arvomaailmasta. Käsitys ja ymmärrys 
itsestä ja omasta elämästä tarinoineen ei ole muuttumaton. Se rakentuu pikku hiljaa 
henkilön peilatessa uusia kokemuksia aiempiin elämänsä tapahtumiin. Ainoastaan se, 
että tunnustelee ja tutustuu omaan identiteettinsä, ei ole vielä riittävää, vaan ihminen 
etsii itselleen merkityksellisiä asioita, joita valitsee oman elämänsä rakennuspuiksi. 
Toisia kertomuksia valitaan ja toisia jätetään pois. Identiteetti muotoutuu vähitellen. 
Identiteettiä voidaan sanoa myös narratiiviseksi: koottujen, valikoitujen tarinoiden 
sulautumaksi. Identiteetin jäsentäminen tehdään erilaisten itseilmausten välityksellä. 
Se tarkoittaa kaikkia tarinoita ja selontekoja, joita ihminen kertoo itselleen ja toisille 
omasta elämästään. (Heikkinen 1999.)
 
Taiteilija toimii näin taiteen keinoin joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Identitee-
tin sanotaan muodostuvan kaiken aikaa. Identiteettimme on yhteydessä siihen, miten 
historian, kielen ja kulttuurin tarjoamia resursseja käytetään tultaessa joksikin, ei vain 
siihen, että oltaisiin jotakin.

”Yksittäinen toimija, taiteilija, on aina oma historiansa ja hän kantaa yhteistäkin his-
toriaa, hänessä on tahto ja usein päämäärien asettamistakin. Mutta nämä ovat silti 
toisarvoisia sen rinnalla että taiteellinen ajatteleminen on vapauden tilan asettamista 
sille, mikä pyrkii näkyväksi.” (Varto 2008).
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Teossarjani lähtökohta on oikeastaan matemaattinen: 4+8=12. Ensin 
4 väriä (neljällä kankaalla) ja sitten 8 väriä, jokaisella kankaalla 2. 
Olen jatkanut minimalistisen kauden jälkeen vähän runsaammalla 
maalilla. Aikaisemmin tein monokromaattisesti vain yhdellä päällys-
värillä, nyt niitä on kaksi, ja kuvapinta on jaettu kahdeksi (teipillä, 
jota en ole käyttänyt pitkään aikaan).

Teosten nimet ja tarinat: Love is Blue on oikeastaan lapsuuden muis-
to 60-luvun lopun laulusta. Know Your Rights taas on punk-ajan klas-
sikko The Clash yhtyeeltä. Taihu Lake ja Yellow River ovat muistoja 
vuoden 2014 Kiinan matkalta.

Miksi metallivärit? Ne heijastavat enemmän valoa ja muuttuvat va-
lon mukana. Hopeista tai kultaista valoa, se kiehtoo; uutta ja van-
haa. Kevään valo on uudesti syntyvää, hento syksyn valo on rohkea 
ja täyteläinen, valmis kohta kuolemaan talven pimeyteen – kunnes 
taas syntyy uudestaan keväällä.

Tähän näyttelyyn suunnittelin maalaukseni aika tarkasti päässäni 
niin, ettei lopputuloksen tekemiseen mennyt kauaakaan. Halusin 
tehdä itselleni tietynlaisen värimuistikartan.
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love is Blue, akryylimaalaus kankaalla, 100 x 81 cm, 2015
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know your rights, akryylimaalaus kankaalla, 100 x 81 cm, 2015

Taihu lake, akryylimaalaus kankaalla, 100 x 81 cm, 2015
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yellow river, akryylimaalaus kankaalla, 100 x 81 cm, 2015
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Aika, sen kuluminen. Kuluttava aika ja sen suhteellinen luonne. Ajan läpäi-
sevä katse ja katseen sumentava aika. Elämän rytmi ja vihellys kaikuvat  
surussa, ilossa ja häviävät.

Äidilläni on kaappikello, jonka hän on perinyt isältään, minun tuffaltani. 
Tuffani kysyi jokaiselta kuudestatoista lapsenlapsestaan mitä kaapissa lu-
kee. Se, joka pystyisi lukemaan vaikeaselkoisen tekstin saisi palkinnon, kel-
lon perinnöksi. Kukaan ei pystynyt lukemaan tekstiä.

Tuffani arvoitus ja kaappikellon painostava ääni, joka muistuttaa vääjää-
mättömästi kulkevasta ajasta, ovat kaikuneet takaraivossani lapsuudesta 
saakka. Suunnitellessani teosta juhlanäyttelyyn muistot nousivat esiin ja 
yhdistyivät muihin vallitseviin inspiraatioihin.

Toinen teosprosessin aikana mielessäni myllännyt muisto oli silmät, jotka 
ovat nähneet. Ne ovat nähneet ajan kulumisen kehossani, ympärilläni.  
Minun silmäni ovat nähneet sinut. Syntyi teoksen rytmi. Kolmas inspiraatio-
ni oli läpinäkyvyys. Projisointi ikkunaan, suureen pintaan ja kuvan häipymi-
nen kohti muita pintoja siivitti ajatusta ajan luonteesta.

Neljäs inspiraationi ovat installaatiossa esiintyvät opiskelijani, yksi sukupol-
vi muiden joukossa. He tulevat taidekouluun ja hiovat lahjakkuuttaan kans-
sani. Installaatiossani heidän kuvansa, identiteettinsä, sekoittuvat suku-
polvien ketjuun, jota katselen. Neljään osaan jaettu kuva sekoittaa yksilön 
osaksi kokonaisuutta, sukupolvea.

Taidekoulu on hautomo, jonka läpi nuoret taiteilijat kulkevat kohti haasta-
vaa uraa. Kouluaika tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen, suvaitsevaan ja 
kannustavaan henkiseen kotiin, jossa taiteilijaidentiteetti voi kasvaa.
 
Teosprosessini oli pitkä. Annoin ajatusten kypsyä rauhassa ja lopulta työs-
kentelin kolmen viikon jakson, jonka aikana kuvasin, edition, leikin tausta-
ajatuksilla ja kylvin ideoissani. Tekeminen tuntui hyvältä.
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kello käy aika kuluu, kuolema ja iankaikkisuus odottavat,  
neljästä eri kuvalähteestä ja ääniraidasta koostuva videoinstallaatio läpiprojisoituna  

1 x 2 m ikkunaan, 2015
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kello käy aika kuluu, kuolema ja iankaikkisuus odottavat,  
neljästä eri kuvalähteestä ja ääniraidasta koostuva videoinstallaatio läpiprojisoituna  

1 x 2 m ikkunaan, 2015
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Siltateema on vaivannut mieltäni jo toistakymmentä vuotta, olen ideoinut ja luon-
nostellut aiheesta runsaasti. Silta kiinnostaa, puron yli kaadetusta puunrungosta 
aina nykyajan tekniikalla tehtyihin valtaviin arkkitehtonisiin kolosseihin.

Silta käsitteenä on laaja. Se voi olla henkinen tai fyysinen, mahdollisuus siirtymi-
seen helpommin vaikeasti ylitettävän rotkon tai joen yli. Silta on käsitteenä myön-
teinen. Silta on myös näytellyt suurta roolia ehjänä ja tuhottuna sodissa, koko 
ihmiskunnan historian ajan. Silta on olennainen osa infrastruktuuria; se ylitetään 
mennen tullen sitä ajattelematta, kuin se olisi itsestäänselvyys.

Luonnosten ja ideoiden joukosta valitsin kaariaukkoisen kivisillan teosteni lähtökoh-
daksi. Ei voi olla ihmettelemättä sitä teknistä taitoa ja osaamista, jolla asuinseudul-
lanikin kivisillat on toteutettu valmistusaikoinaan alkeellisilla työkaluilla sekä kivien 
nosto- ja siirtokalustolla. Hiljaista tietoa on siirretty sukupolvelta toiselle ja koke-
mus on opettanut yrityksen ja erehdyksen kautta aina parempiin ratkaisuihin.

Materiaaliksi valitsin valkoisen kipsin. Valkoinen on neutraali ja antaa katsojalle mah-
dollisuuden tulkita näkemäänsä haluamaansa suuntaan, eikä ohjaile kuten jokin voi-
makas väri tekisi. Valkoisessa näkyy herkkä pintarakenne hyvin. Hyvässä sivuvalossa 
syntyy runsaasti eri harmausasteita paljastamaan muotoa. Siis lisää valkoista.

Veistoksen koko määräytyi näyttelytilan mukaan ja on myös suhteessa katsojaan. 
Veistokset muodostavat kokonaisuuden, mutta siitä on irrotettavissa helposti osa 
itsenäiseksi veistokseksi ja valmistettavissa esimerkiksi kivestä haluttuun kokoon.

Opetan kuvanveistossa monien eri materiaalien ohessa myös kipsivalua ja kipsi-
muovailua, tekniikkaa jolla näyttelyteoksetkin olen tehnyt. Siltateosten muotokieli 
on lähellä veistostuotantoani. Usein niissä on kaaria ja linjoja, mutta myös kulmik-
kaampaa, aggressiivistakin muotoa.

Toivottavasti teosten nimet eivät liikaa johdattele katsojaa, vaan antavat vapauden 
tulkita teoksia kuten lapset, jotka ovat niissä nähneet koirat, dinosauruksen, mitta-
rimadon, toukan ja niin edelleen.
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Taivaan ja maan välillä, kipsiveistos, 104 x 55 x 16 cm, 2015
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jostain jonnekin, kipsiveistos, 104 x 310 x 45 cm, 2015
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monena, kipsiveistos, 183 x 190 x 30 cm, 2015
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Käytän teoksissani daguerreotypia-tekniikkaa, joka on ensimmäi-
nen julkistettu valokuvamenetelmä vuodelta 1839. Valonherkkänä 
kuvausmateriaalina on hopeoitu ja jodilla herkistetty kuparilevy. 
Levy valotetaan kamerassa, kehitys- ja kiinnitysprosessin jälkeen 
kuva jää kiillotetulle hopeapinnalle.

Tekotavastaan johtuen daguerreotyyppi näyttää peililtä, ja parhaat 
olosuhteet katselua varten luodaan käyttämällä kohdevaloa ja mah-
dollisimman tummaa heijastusta levyn pinnasta. Väärällä tavalla 
tarkasteltuna katsoja näkee vain omat kasvonsa kuin peilistä ikään. 
Peilimäisyys luo kuviin mielenkiintoisen rajapinnan “tämänpuolei-
sen” ja “tuonpuoleisen” välille. Kuvat ovat samaan aikaan oudolla 
tavalla aineettomia heijastuksia ja aineellisia objekteja. On kuin kat-
soisimme ajan virrasta pysäytettyä peilikuvaa – ei ihme, että näitä 
kuvia pian menetelmän keksimisen jälkeen nimitettiin “peileiksi, joil-
la on muisti”.

Työskentelen mielelläni historiallisilla ja vaihtoehtoisilla valokuva-
menetelmillä. Digitaalikuva on mielestäni liian hetkellinen ja ka-
toava, ja sidoksissa päivän “muotikäsitykseen” valokuvauksesta. 
Analogiset tekniikat (kuten daguerreotypia) ovat fyysisempiä ja 
ajattomampia. Niillä on vahva visuaalisen läsnäolon tuntu ja ne kan-
tavat mukanaan valokuvan magiikkaa. Kuvatut levyt ovat uniikkeja, 
ja taitelijan kosketus säilyy ja kulkee kuvan mukana, minne tahansa 
se lopulta päätyykään.
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unkkelo – omakuva pöllönä, daguerreotypia, 15,2 x 17,6 cm, 2014
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Winter rock, daguerreotypia, 19,5 x 16,5 cm, 2014
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Bad moon rising, daguerreotypia, 19 x 16 cm, 2014
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Valitsin näyttelyn teemaksi Työmatkani Porista Kankaanpäähän, sii-
tä kokonaisuuden nimi ”Pori–Kankaanpää”. Teosteni aihepiirinä on 
ollut parisenkymmentä vuotta linnut, joten oli selvää, että kuvaan 
työmatkan varrella havaitsemiani siivekkäitä ja muuta oleellista. 
Käsittelen aiheeni niin, että linnut kuvaan reaalisesti, maisemat 
graafisen abstraktisesti, ja ihmisten touhut ovatkin jo hassumpi 
juttu. Teoksessa Haarahaukka, maakotka ja Corolla on kuvattu harvi-
naisimmat petolinnut, jotka olen tavannut työmatkalla, ja corollassa 
painelen minä. Närhiä-teoksessa on matkan varrelta kaikenlaista 
riesaa, joka hidastaa matkantekoa. Närhiä näkee varsinkin syksyllä 
runsain mitoin, korpit lähes joka reissulla, teeriä ja pyitä harvem-
min. Tuulihaukka pesii jossain Vaasa–Parkano-tien risteyksen lähet-
tyvillä. Muuta sälää, kuten Villu Jaanisoon veistos, rakennukset ja 
hienot puut, olen liittänyt mukaan, ja joitain yksittäisiä maisemia, 
kuten Isonevan suota.

Kuvien sisältöjen lisäksi olen kiinnostunut varsinkin metalligrafiikan 
teknisistä suorituksista. Näissäkin teoksissa olen keksinyt uusia ta-
poja pintarakenteiden suhteen, pintarakennefriikki kun olen. Koho-
painohommat tein yhden laatan tekniikalla.
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pyy, pronssi, korkeus 14 cm, 2015

haarahaukka, maakotka ja Corolla, etsaus, akvatinta, 50 x 40 cm, 2015



40

luminen tie ja teerikukko, puupiirros, 44 x 60 cm, 2015

harakat trailerilla, etsaus, akvatinta, 12 x 15 cm, 2015
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närhiä, etsaus, akvatinta, 40 x 50 cm, 2015
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Miten maalata jotain visiota, joka ei ole muodoltaan selkeä, vaan vain aavistuksen-
omainen näky tai pelkkä tunnelma? Uusia värejä ei voi keksiä lisää, täytyy käyttää 
niitä mitä jo on… En keksi uutta ja trendikästä, mutta uudet työt ovat aina ”uusia”. 
Ehkä se uusi on henkistä asennetta maalaamisen taustalla – tosi rehellistä maalaus-
ta ainakin. Miksi pitäisikään aina keksiä jotain ”uutta”?

Ovatko nämä maalaukset ”modernistista värimaalausta”? Ovat kai ne sitäkin, mut-
ta en jaa modernismin lähetystehtävää: piste, viiva ja neliö. En myöskään harrasta 
geometriaa ja teippiä. Täytyy pitää orgaaninen kieli maalauksessa (pensselin va-
paus). Mutta onhan se väri – VÄRIÄ!

Ei hullumpaa, ei tarvitse olla havainnossa kiinni vaihteeksi – voi maalata päänsisäis-
tä valoa. Värit liittyvät minulla heti esimerkiksi taivaaseen ja veteen. Ei tarvita kuin 
hippu ultramariinia ja valkoista ja symbolit ovat heti selvillä.

Teoksiani voi katsoa myös ”sisustustaiteen suuresta sosiaalisesta näkökulmasta”.  
En julista näillä muuta kuin taustatunnelmaa, valoa ja väriä. Kerroksia ja tilaa syntyy 
lasuureista, vesiväripaperin valkoinen alla ja päälle läpikuultavia kerroksia – se jo 
tuottaa hienostunutta tilan ja valon tunnelmaa. Näin kuvittelen.

Värejä joutuu aina virittämään, ja säätämään peittävyyttä ja läpikuultavuutta. Vesi-
värin kaltainen vaikutelma on siis akryyleilläkin mahdollinen.
 
Keltainen on valon ja lämmön väri. Jos keltaista tummentaa, se ei ole enää keltai-
nen. Värin lisäksi täytyy olla muoto tälle ”visiolle”. Luovuin aikaisemmin käyttämäs-
täni koko kuvapinnan horisontaalisommitellusta, laitoin katoamispisteen keskelle ja 
yhdistin lasuurit. Näin hahmopsykologia toimii, ei sen tarvitse kuin antaa suggestio, 
niin jo tapahtuu katsojan päässä.

Figuureja ei töissäni esiinny. Täytyy tutkia miten tästä jatketaan. Tuleeko variaatioi-
ta teemasta? En tiedä vielä. Maalaus on kohdallani seikkailua. Olen kokeillut erilaisia 
tyylejä ja tekniikoita. Maisemamaalaus on varmasti jotain jättänyt maalarin elämää-
ni. Joka tapauksessa, keltaista lisää!
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Über Gelb à la Turner, akryyli ja pigmentti cotton duckille, 126 x 135 cm, 2015
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Blue Cloud, akryyli kankaalle, 100 x 150 cm, 2015

red dream, akryyli kankaalle, 80 x 80 cm, 2015
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Teosteni pohjana ovat ihmiselon arkipäivän valinnat ja mahdollisuu-
det sekä ajatuksia herättävät tapahtumat. Kuvaan elämäntilantei-
ta, ihmissuhteita, kuolemaa. Ihminen, eläin sekä kasvien muodot 
toistuvat teoksissani, joskus sekoittuen keskenään. Pyrin luomaan 
näkymiä mielen sopukoihin ja sieltä löytyviin kaikille tuttuihin tun-
netiloihin. Onnea, pelkoa, yksinäisyyttä. 

Tilateosteni materiaaleina ovat usein kangas, teräs, valo ja varjo. Va-
lon vaikutuksesta teokset jatkuvat seinille ja kattoon luoden unen-
omaista varjomaailmaa. Uusimmissa töissäni olen käyttänyt terästä 
ja värjättyä pellavapaperia. 

Teos Monstera Deliciosa installoituu tilaan peikonlehteä muistuttavi-
en, omilla ilmajuurillaan seisovien veistososien ympärille. Lattialla 
kiemurtelevat köynnökset. Seinällä riippuu ihmisen pää, josta köyn-
nös kasvaa lävitse. Sävyt ovat tummia, kuihtuvan luonnon ilmen-
tymiä. Monstera deliciosa on tieteellinen nimi jättipeikonlehdelle. 
Mielestäni sanapari havainnollistaa myös teokseni eliölajien läheis-
tä yhteiseloa.
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monstera deliciosa, installaatio, pellavapaperi, teräs, 2015
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Taidekoulun tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
painopisteinä 2010–2015 ovat olleet kuvataiteili-
jan työllistyminen ja kuvataiteilijan ammattiroo-
lin muutokset ja niiden tunnistaminen. Kuluvan 
vuoden teemana on ollut erityisesti tutkimuksen ja 
kehittämistoiminnan integrointi entistä paremmin 
taidekoulun opetukseen. Seuraavien vuosien uutena 
avauksena on verkostoyhteistyö myös tutkimuksen 
ja kehittämistoiminnan alueella kuvataiteen koulu-
tusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tutkimusta ja kehittämistoimintaa on toteutettu 
erilaisin projektein. Projektit ovat keskittyneet ku-
vataiteilijan osaamisen keskiön ulkopuolella olevan 
osaamisen kehittämiseen. Projektit ovat tukeneet 
kuvataiteilijan osaamisen laajentamista yhä enem-
män ottamaan vastuuta oman uran kehittymisestä. 
Vastuun ottaminen on tarkoittanut sitä, että ku-
vataiteilijan on täytynyt omaksua myös soveltuvin 
osin liiketoimintaosaamisesta tuttuja piirteitä. Pro-
jektien toinen pääteema on ollut kuvataiteen roolin 
määrittämistä hyvinvoinnin laajassa kentässä.

ART360-verkostohankkeen kautta määritettiin 
useamman vuoden ajan suuntaa taidekoulun pro-
jektitoiminnalle. ART360-projektin päätavoitteina 
oli kuvataiteilijan liiketoiminta- ja managerointi-
osaamisen lisääminen. Projektin tavoitteet koettiin 
kuvataiteen kentällä tärkeiksi. Projektin verkoston 
yhdessä taidekoulun kanssa muodostivat Suomen 
Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, AV-arkki, Kuvas-
to, Tampereen Taiteilijaseura, Oulun Taiteilijaseura 

ja Helsingin Taiteilijaseura. Projekti tavoitti yhteen-
sä 1000 osallistujaa erilaisissa koulutustapahtumis-
sa.

”Kulttuurista hyvinvointia” on ollut viime vuosi-
na miltei muoti-ilmaisu. Taiteen merkitys ihmisen 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on tunnistettu ja 
tunnustettu. Joskus kuitenkin keskustelussa sivurai-
teelle on voinut jäädä taiteen tekijän oma hyvinvoin-
ti. Ohjauskulmaprojektin yhtenä teemana oli tart-
tua juuri tähän näkökulmaan. Miten taiteilija voi 
pitää huolta omasta jaksamisestaan, jotta hän pystyy 
tekemään työtään, joka edesauttaa muiden ihmisten 
hyvinvointia? Ohjauskulmaprojekti toimi myös hy-
vänä testialustana Satakunnan ammattikorkeakou-
lun organisaatiouudistukselle, sillä taidekoulu siirtyi 
projektin toiminta-aikana liiketalouden organisaati-
osta uudelle Hyvinvoinnin osaamisalueelle.

Taidekoulun projektitoiminnan yhtenä määrittävä-
nä tekijänä on ollut kuvataiteilijan vahva ammatti-
identiteetti. Kuvataiteilijan osaamista pystytään 
hyödyntämään monella eri elämänalueella rakenta-
misesta hyvinvointiin. Kuvataiteilija ei kuitenkaan 
ole insinööri eikä sairaanhoitaja. Vahvan kuvatai-
teilijan ammatti-identiteetin omaava on kuitenkin 
tasavertainen toimija moniammatillisessa työryh-
mässä. Moniammatillisuuden käytänteitä päästiin 
testaamaan Kolmioprojektissa, jossa kuvataiteen, 
musiikin, kulttuurin tuottamisen ja sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaiset yhdistivät voimansa.

  > Tomi KUUSIMÄKI
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Nämä kolme tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
projektia, ART360, Ohjauskulma ja Kolmio, toimi-
vat alustana uusien projekti-ideoiden ja verkostojen 
synnylle. Kulttuurin ja hyvinvoinnin sekä kuvatai-
teilijan omien toimintatapojen, jotka edesauttavat 
myös taiteilijan omaa jaksamista, kehittämistä jat-
kettiin palvelumanagerointiin liittyvällä kehittä-
mishankkeella. Kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelu-
manageri -projektin yhtenä uutena näkökulmana oli 
palvelumuotoilun osaamisen linkittäminen kuvatai-
teilijan työhön. Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija 
-projektin kautta taidekoulun osaamista pystyttiin 
tuomaan yhä lähemmäs alueen ihmisten arkea. Pro-
jekti tavoitti yhteensä lähes 1000 alueen asukasta.

Taidekoulun opetus on ollut aina hyvin käytännön-
läheistä ja maakunnassa näkyvää erityisesti Kan-
kaanpäässä. Nykyisen opetussuunnitelman rakenne 
ohjaa entistä vahvemmin opetuksen integroitumista 
tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kanssa. Ku-
vataideopiskelijan ensimmäisestä opiskeluvuodesta 
lähtien tutkimus ja kehittämistoiminta ovat läsnä 
opetuksessa aina valmistumiseen saakka, tukien 
uutta kuvataiteilijaa myös uran alkutaipaleella.

Ensimmäisenä vuonna opiskelija osallistuu ensim-
mäiseen näyttelyyn Taidekoulun galleriassa. Toise-
na vuonna näyttelytoiminta pyritään toteuttamaan 
yhteistyössä paikallisen kumppanin kanssa. Kol-
mantena vuonna opiskelijat perehtyvät tarkemmin 
erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja syventävät tieto-
jaan erilaisissa työelämätaidoissa ja kuvataiteilijana 
toimimisessa. Opiskelijan neljäs vuosi huipentuu 
lopputyöprosessiin.

Erityisesti Yhteistyö ja työelämätaidot -opintojakso 
on osoittautunut hyväksi työkaluksi integroida tai-
dekoulun opetusta ja projektitoimintaa. Opiskelijat 
saavat mahdollisuuden linkittyä suoraan taidekou-

lun laajempiin projekteihin ja he pystyvät tätä kaut-
ta testaamaan omien ideoiden toimivuutta ja oman 
osaamisen tasoa.

Opetuksen ja tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
integraatio jatkuu osana valtakunnallista TaideArt – 
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo -pro-
jektia. Projekti on kaikkien kuvataiteen koulutusta 
tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteinen. Pro-
jekti tuottaa suoraan materiaalia opetuksen käyt-
töön ja luo myös uusia oppimisympäristöjä, joihin 
voidaan integroida taidekoulun opetusta.

Taidekoulun rooli osana Satakunnan ammattikor-
keakoulua on erittäin tärkeä myös aluekehityksen 
näkökulmasta. Taidekoulu toimii jo nyt kanava-
na muuhunkin ammattikorkeakoulun toimintaan 
kuin kuvataiteeseen. Taidekoulu on myös muka-
na paikallisessa yhteistyöverkostossa, Sosiaalises-
sa kampuksessa, joka kokoaa alueen oppilaitokset 
ja muut kehittäjäorganisaatiot yhteen. Sosiaalisen 
kampuksen tavoitteena on luoda juuri valmistuneil-
le yksilöllisiä polkuja oman uran alkuvuosiin. Sosi-
aalisen kampuksen yhteistyöverkosto on hyvä pohja 
rakentaa myös mahdollista maakuntakorkeakoulu-
yhteistyötä.

Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan rooli taide-
koulussa on erityisesti tunnistaa alan muutoksia ja 
tuoda niitä näkökulmia myös opetuksen käyttöön. 
Työelämä muillakin aloilla kuin pelkästään kuva-
taiteessa tuntuu yhä enemmän pirstaloituvan. Toi-
meentulo koostuu yhä erilaisemmista ja useammista 
lähteistä ja työn syklit muuttuvat yhä nopeammiksi. 
Muutos vaatii koko ajan oman osaamisen kehittä-
mistä.
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Monessa taidekoulun tutkimuksen ja kehittämistoi-
minnan tuottamissa taidehankkeissa sisällöllisenä 
lähtökohtana on ollut taidetyö ja taidetyön merki-
tyksellistäminen eri toimijoille.

Taidetyön merkityksellistäminen liittyy niihin ti-
lanteisiin, joissa yritetään yhdessä tulkita ja ymmär-
tää jotain uutta ja erilaista. Merkityksellistämisen 
voi laajemmin nähdä prosessina, jolla on seuraavia 
ominaisuuksia: Se perustuu identiteetin rakenta-
miseen, katsoo menneeseen, toimii ympäristöään 
tuottavasti, kohdistuu havaintoihin, jotka tukevat 
menneisyyden kokemuksia, käyttää vakuuttavuutta 
ennemmin kuin paikkansa pitävyyttä, on sosiaalista 
ja jatkuvaa (Weick 1995, 17).

Merkityksellistäminen taidetyössä on epävirallinen, 
keskusteleva sekä kerronnallinen prosessi, jolla voi-
daan vähentää esimerkiksi taiteessa koettua outout-
ta ja epäselvyyttä.

TaidepalvelumanaGeri: TaideTyö välineenä ja palveluna

  > Saija MUSTANIEMI

Hankkeiden taidetyö on taiteen itseisarvoisen toi-
minnan sovittamista asiakaslähtöisiin muotteihin. 
Hankkeissa tuotettu taidetyö on suurelta osalta asia-
kas- sekä yleisötyötä, jossa taiteen kokemiseen, tuot-
tamiseen ja vastaanottamiseen luodaan edellytyksiä 
erilaisten pilottien ja työpajojen avulla. Piloteissa ja 
työpajoissa pyritään soveltamaan ja merkityksellistä-
mään ja personoimaan taiteen eri ilmenemismuotoja.

Yhteisötaiteellinen lähestymistapa ja yhteisötaiteen 
menetelmät ovat osoittautuneet soveltuviksi taide-
työn merkityksellistämisessä sekä soveltamisessa. 
Yhteisölähtöiset taideprosessit toimivat osallistujia 
kiinnittävänä ja sitouttavana tekijänä.

Hankkeissa tuotettu taidetoiminta ei ole, eikä ta-
voittele, taideterapian tai hoitavan taiteen statusta. 
Taidetyö voidaan käsittää lähinnä yhteisölähtöisek-
si, tasa-arvoistavaksi toiminnaksi, joka lisää kom-
munikaatiota eri yhteisöissä sekä toimii matalan 
kynnyksen kenttänä uusille avauksille.

Taidepalvelumanageri hoitaa kommunikaatiota ja 
yleisötyötä koulutuksen ulkopuolisiin yhteisöihin, 
organisaatioihin ja toimijoihin. Toimijana taide-
palvelumanageri on sisältöneutraali, käyttää taiteen 
soveltavia menetelmiä ja työkaluja, ymmärtää mikä 
edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä, edistää 
osallistumista ja varmistaa tulosten ja prosessien tal-
lentamisen – toimii tasa-arvoisena mahdollistajana 
ja asiakkaan äänenä.

Kuvataiteen tutkimuksen ja kehittämisen hankkeis-
sa taidepalvelumanageri on toiminut yhteistyössä 
muun muassa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- ja 
liikelaitoskuntayhtymän kanssa kehittämällä lasten-
suojelutyössä taidelähtöisten menetelmien käyttöä 
sekä Kuntoutuskeskus Kankaanpään kanssa tuotta-
en uudenlaista ja personoitua sisältöä kuntoutusasi-
akkaiden vapaa-ajanpalveluihin.
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yhTeiSöTaiTeilija
Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija -hankkeen ta-
voitteena on saada alueen ihmisten ääni kuuluviin ja 
kehittää aktiivinen, innovatiivinen toiminta näky-
väksi taidelähtöiseksi yhteistyöksi. Hanke synnyttää 
tilan yhteisölähtöisille taideteoksille sekä erilaisille 
prosessikuvauksille ja dokumentaatioille. Osallis-
tavalla yhteisötaiteella pyritään liikkumaan kohti 
monimuotoisempaa ja yhteistyökykyisempää taitei-
lijuutta.

Pohjois-Satakunnan yhteisötaitelija hankkeen vali-
koituja tavoitteita: 
1. vuorovaikutuksen, yhdessä tekemisen ja erilaisen 
oppimisen edistäminen
2. kokemuksien jakaminen ja julkituominen
3. ihmisten sosiaalisen ja fyysisen ympäristön ha-
vainnointi
4. taiteen saavutettavuuden parantaminen: ihminen 
lähemmäs taidetta
5. taiteen yleisötyön ja yhteisöllisen toimintamallin 
alueellinen vakiinnuttaminen.

Yhteisötaiteellisissa projekteissa lopputulos ei ole lä-
heskään aina ennalta määrättävissä, eikä aina edes 
tavoiteltavana. Monet projektit ovat sisällöltään eri 
prosessien ja toimintamallien testailua.

Monesti yhteisötaiteilijan työ kohdentuu tilantee-
seen, joka liittyy yhteisön toiminnan kehittämiseen, 
johonkin tulevaan tai menneeseen muutokseen tai 
yleisemmin koettuun osallistamisen tarpeeseen. 

Yhteisöllisessä taidetoiminnassa hankenäkökulmas-
ta, lähtökohtana on asioiden tasa-arvoinen yhteiske-
hittely.

Taidetyö Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija 
-hankkeessa on ollut, tai on koettu, enemmän en-
naltaehkäisevänä kuin suoranaisena konkreettisten 
ongelmien ratkomisena.

Ennaltaehkäisevän taidetyön tavoitteina on usein 
osallistamis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisää-
minen sekä laajentaminen. Myös esteetön luovuus 
nostetaan esiin, jos kohderyhmänä on vammaisia tai 
vanhuksia, esimerkiksi tuetun asumisen palveluissa.

Yhteisöllisellä taidetyöllä voidaan myös hakea 
käytännön ratkaisuja tai testata uusia konsepteja. 
Esimerkiksi kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointitekno-
logian tutkimusryhmän kokeellisessa yhteistyössä 
taidetyöpajat toimivat matalankynnyksen testi- ja 
ilmaisukenttänä uusille hyvinvointia sekä uuden-
laista teknologia-avusteista ilmaisua kehittäville so-
velluksille.

Yhteisön kiinteyttäminen, vuorovaikutuksellisen 
kommunikaation helpottaminen sekä sosiaalisuu-
den ja yhteisvastuullisuuden lisääminen ovat tai-
detoimintaa arvottavia tavoitteita niiden palvelu- ja 
asiakasnäkökulmasta katsottuna.
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Hankeyhteistyö Vatajankosken Sähkö Oy:n ja kes-
kustan ala-asteen kanssa tuotti kolmelle erilaiselle 
yhteisölle kohtaamispaikan taiteen keinoin. Pai-
kallinen sähköyhtiö avasi ja kehitti viestintäänsä 
osallistavampaan ja yhteisöllisempään suuntaan ja 
paikallinen ala-aste ja taidekoulu saivat uuden, toi-
minnallisen oppimisympäristön sekä yhden uuden 
mahdollisuuden näkyä teoksilla katukuvassa.

Yhteistyön sisältönä oli positiivisen, yhteisöllisen 
energian sekä valon näkyväksi tekeminen. Meto-
deina käytettiin valokuvaa, fluoresoivia maaleja, 

Taide kohTaamiSpaikkana ja oSalliSuuden väylänä

Taidetyö voidaan kokea merkitykselliseksi sen luon-
teen ajattomuuden avulla. Taiteessa voi siirtyä ajasta 
ja paikasta toiseen, ja myös roolista toiseen. Omat 
kokemukset voidaan ulkoistaa ja toisten kokemuk-
set toisaalta sisäistää. Tämä merkityksellistämisen 
malli kuvaa erityisesti hoiva- ja hoitosektorilla ja 
laitosasujien parissa tuotettua taidetyötä. Tilaaja-
asiakkaalle, esimerkiksi hoitolaitoksen henkilökun-
nalle, taidetyön merkitys useimmiten toiminnallise-
na työvälineenä on edelleen korostunut.

Taidetyön ja taidepalvelun asiakkuus on hyvin mo-
ninainen. Hoitolaitoksen asukkaille tuotetun taide-
pajan asiakkaina on myös laitoksen henkilökuntaa 
sekä asukkaiden omaisia. Eri yhteisöissä ja organi-
saatioissa tuotetulta taidetyöltä vaaditaan myös pal-
jon viestinnällistä, tiedottavaa sekä monet eri asia-

miTen aSiakkaalle määriTTyy merkiTykSellinen  
TaidekokemuS

uv-valoa sekä erilaisia valomaalausvälineitä. Kolmen 
toimijan yhteisiin työpajoihin osallistui noin 150 
koululaista.

Työpajoissa syntyneistä teoksista valittiin yhteensä 
kymmenen toimintaa kuvaavaa teosta ja slogania, 
jotka sijoitettiin kesän 2015 aikana Kankaanpään 
kaupunkikuvaan, Vatajankosken Sähkön sähkö-
kaappiteippauksina. Teippaukset muodostavat jo 
lähes ikonisoituneeseen Kankaanpään Taidekehä-
konseptiin yhteisöllisen sekä väliaikaisen, positiivi-
sen energian kehän.

kasryhmät huomioivaa asennetta. Eri asiakasryhmät 
haluavat tietää, miten palvelu hyödyttää, hyödyntää 
ja edistää sille asetettuja tavoitteita sekä resursseja.

Taidetyöllä on tunnustettu taiteellinen itseisarvo, 
mutta sen markkina-arvo tilaaja-asiakkaan näkö-
kulmasta perustuu paljolti sille kohdistettuihin 
muihin arvoihin ja odotuksiin. Taidetyölle asete-
taan kulttuuristen arvojen lisäksi myös yhteiskun-
nallisia arvoja. Taidetyön menekki muun muassa 
palvelutuotantona heijastelee ja seuraa trendeissä 
laajemmin yleisiä yhteiskunnallisia linjauksia.

Weick, K. 1995. Sensemaking in Organizations.  
Thousand Oaks: Sage.

ta
id

et
y

ö
 ja

 m
er

k
it

y
k

sellistä
m

in
en



56

1 2

3

4

5–6



57

1. Opiskelijoiden oppiminen tapahtuu oppimisympä-
ristöissä, oikeiden ryhmien kanssa ja oikeassa ympä-
ristössä. Luoto – Paju- ja risuveistoskurssi keskustan 
ala-asteen kanssa Kankaanpään Rivieralla keväällä 
2015.

2. Väliaikainen kaupunkitaidetapahtuma HUHU Huit-
tisissa kesällä 2013. Kuvassa Performanssiryhmä 
Kylkiäinen.

3. Väliaikainen kaupunkitaidetapahtuma HUHU Huit-
tisissa kesällä 2013. Kuvassa Reetta Partasen jalka-
puut kaupungintalon edustalla.

4. Kankaanpään kuvataide osallistui vuonna 2012 
Muotoilupääkaupunki vuoteen Kadotetut paikat 
-hankkeella. Kankaanpäässä suunniteltiin skeittipark-
kia.

5–6. Onnikodin asukkaiden Värinää-näyttely Kolmio-
hankkeessa Kankaanpään taidekoulun galleriassa ke-
väällä 2013, Kuvassa asukkaan omakuvateos: Taistot.

7. Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija -hankkeen, 
Kankaanpään keskustan ala-asteen, Mailajuniorien ja 
Vatajankosken Sähkö Oy:n yhteistyö valomaalauksella 
ja fluoresoivilla väreillä.

8. Taiteen- ja kulttuurin palvelumanageri -hankkeen 
ja PoSan palkittua perhetyötä 2014. Teos Pomarkun 
pajan 8-vuotiaan osallistujan teos. Tyttö ja Helmikor-
vakoru.

Kuvat: Saija Mustaniemi

7

8
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Projektikoordinaattori, tuottaja, taidepalvelumanageri 2010–
Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilija 2015–

Matti Velhonoja
s.1960 Kankaanpää
FM, Helsingin yliopisto 1989
Kuvataiteen tiimivastaava, opettaja 1987–
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Jukka Hujanen
s. 1990 Kuopio
Kuvataiteilija (AMK), SAMK Kankaanpään taidekoulu 2015
Harjoittelija 2015

Aila Pajuniemi
s. 1952 Kankaanpää
Yo-merkonomi, Kankaanpään kauppaoppilaitos 1977
Toimistosihteeri 1978–

Olli Peltoniemi
s. 1954 Kankaanpää
Vahtimestari 1994–

Susanna Ruohomäki
s. 1966 Lohja
YTM, Tampereen yliopisto 1994
Informaatikko 1995– 

Päivi Tuuliniemi
s. 1966 Jurva
HuK, Vaasan yliopisto 1991
Toimistosihteeri 2004– 







”Lisää keltaista” – sen voi tulkita toiveena tuoda taiteen keinoin positiivisuutta 
joskus näköalattomaan ja harmaaseen arkeen. Taide kantaa aina sisällään vasta-
uksia inhimillisen olemassaolon peruskysymyksiin.

Kuvataiteen opettajuuteen olennaisena osana kuuluu taiteilijaidentiteetti. Tai-
dekoulu ei ole mahdollinen ilman, että siellä ammatillinen identiteetti välittyy 
kuvataiteen ammattilaiselta opiskelijalle ja rakentuu monipuolisessa vuorovai-
kutuksessa kaikkien työyhteisössä työskentelevien välillä.

Julkaisu tuo Lisää keltaista -nimisen näyttelyn dokumentaatiota laajemmin 
esiin kuvataiteen tiimin osaamista. Näyttely ja julkaisu ovat osa Kankaanpään 
taidekoulun 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa. 
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