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laajenemisen tuomia haasteita taitelijan toimenkuvalle ja ammatti-identiteetille.
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yhteisötaiteilijan identiteetti taiteen kielen asiantuntijana antavat yhteisötaiteilijalle raamit ja
mahdollisuuden määrittää omat rajansa sekä ammatinkuvansa vaihtuvien olosuhteiden ja
tilanteiden keskellä. Tämä antaa taiteilijalle mahdollisuuden erottaa omat ammatilliset
päämääränsä muista kuin taiteellisista päämääristä.
Toisessa osuudessa esittelen Lähiösinfonia-teoksen, joka toteutettiin Turussa Lausteella ja
Pansiossa sekä Raision Petäsmäessä vuosina 2016–2017. Persialaisen kansansadun ideaan
perustuva Lähiösinfonia esitettiin osana suomen 100-vuotisjuhlavuotta sekä tapahtumissa, että
osallistujille toimitetun DVD-levyn muodossa.
Teokseen sekä erilaisten organisaatioiden kautta että yksittäisinä asukkaina osallistuneet noin
400 ihmistä piirsivät lintuja ja kasveja. Näistä piirustuksista ja lähiön äänistä rakensin kolme
videoteosta, joiden pohjalta Joona Lukala sävelsi kaksi sinfoniaa.
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applied arts and the challenges it brings to the artist’s job description and professional identity.
I approach art as an absolute value like literacy that gives the possibility of creating a space of
equality for encounters and dialogue. The aim within the community art is to create connections
and the role of the community artist as the specialist of the language of art give the artist
boundaries and the possibility to define their job description in the middle of changing
circumstances and situations. This gives the artist the possibility to separate their own
professional goals from other than artistic goals.
In the second part I introduce the Lähiösinfonia/ Suburban Symphony- art piece, which was
carried out in Lauste and Pansio in Turku and in Petäsmäki in Raisio in 2016-2017.
The Suburban Symphony, which was based on the idea of Persian folklore, was shown as a
part of Finland’s centenary celebration year at events as well as via DVD that was sent to the
participants. Around 400 people contributed to 'Suburban symphony' by creating illustrations of
plants and birds, engaging with the project through various organisations and also as individual
people. From these drawings I built three video pieces and Joona Lukala composed two
symphonies, that used the sounds of the suburbia.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä artikkelimuotoon kirjoitetussa osuudessa pohdin yhteisötaiteilijan roolia ja rajoja taiteen laajenevassa toimintakentässä sekä sitä, mitä haasteita kentän laajeneminen tuo taiteilijan
ammatti-identiteetin määrittämiselle uusissa ympäristöissä ja soveltavan taiteen
tehtävissä. Artikkelissa lähestyn yhteisötaidetta taiteen kielen ja yhteisen tasaarvoisen tilan luojana sekä taiteilijan roolia taiteen asiantuntijana ja pohdin myös
millaiset kehykset sellainen määrittely luo taiteilijalle yhteisöissä toimimiseen.
Toisessa osuudessa esittelen portfoliomuotoisesti Lähiösinfoniayhteisötaideprojektin, joka toteutettiin Turussa ja Raisiossa 2016–2017. Teoksessa vastasin konseptista sekä visuaalisesta toteutuksesta, musiikin sävelsi
Joona Lukala. Lähiösinfoniaan osallistui noin 400 ihmistä, ja teos koostui heidän
piirustuksistaan koostetusta videoteoksesta sekä niiden pohjalta lähiön äänistä
sävelletyistä sinfonioista. Portfolio koostuu sekä teoksen konseptin, että prosessin kuvaamisesta ja siihen liittyvistä materiaaleista.
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2 YHTEISÖTAIDE KOHTAAMISEN KIELENÄ JA TILANA
I do not want art for a few any more than I want education for a few
or freedom for a few.
William Morris

Se mitä kutsutaan yhteisötaiteeksi, tai sen kentäksi, joutuu jatkuvasti määrittelyn alle. Johtuen kai osaltaan yhteiskunnan tavoista arvottaa asioita sitä pyritään mittamaan tai todentamaan, ja sille etsitään sanastoa muiden alojen ammattitermistöistä (Huhmarniemi, 2016). Sovella taidetta -sivusto määrittää taidelähtöisen työskentelyn näin: ”Taiteen soveltavaan käyttöön taas viitataan, kun
taidetta käytetään muihin kuin taiteellisiin päämääriin, muilla kuin taidealoilla”
(Sovella taidetta 2017). Näin ollen taiteesta yhteiskunnallisesti käytävän dialogin
sanasto muuttuu vaihtuvien toimintapäämäärien mukaan.
Oman ammatti-identiteetin luominen yhteisötaitelijana ja oman asiantuntijuuden
määrittäminen tulee vaikeaksi siinä kohtaa, kun yhteisötaiteen tekemisen päämäärät lainataan muilta aloilta. Taiteilija kun ei voi luvata hyvinvointia, terapiaa
tai minkään muunkaan ammattialan termistön alaisia asioita. Sen sijaan taiteilija
voi luvata taidetta, ja yhteisötaiteilijana voi luvata ja antaa oman asiantuntijuutensa yhteisön käyttöön.
Tässä artikkelissa pohdin, mitä kaikkea tällainen yhteisötaiteilijuuden määrittäminen merkitsee yhteisötaiteilijan oman ammatti-identiteetin määrittämiselle,
tukemiselle ja kehittämiselle, sekä taiteen määrittelylle ja taiteesta käytävälle
dialogille.
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2.1 Taide kielenä
Keskustelu taiteen itseisarvosta kulminoituu toisaalta itseisarvon kiistämiseen ja
toisaalla taas välinearvojen korostamiseen nimenomaan toisten ammattialojen
termistöjen kautta.
Haluan tarjota vielä yhden mahdollisen määritelmän tai vertauskuvan, jolla tavoitella ratkaisua taiteen arvottamisen ja määrittämisen ongelmaan. Pidän taidetta ennen kaikkea lukutaitoon verrattavana arvona. Seppänen toteaa ”Katseen voima” englannin sanan literacy olevan lukutaitoa laajempi termi, koska se
kattaa myös kirjoitustaidon käsitteen (Seppänen 2011,16). Literacy on kuitenkin
sanakirjan mukaan vielä tätäkin laajempi termi, koska sen ensisijainen määritelmä on educated, cultured (Merriam-Webster, 2017) eli koulutettu ja sivistynyt.
Tämän laajemman – koko kulttuurin – sivistyksen ja siinä toimimisen luku- ja
kirjoitustaidon merkittävä osa on myös taiteen osaaminen.
Visuaalisesta lukutaidosta alettiin keskustella Yhdysvalloissa 60-luvulla ja suomessa 80-luvulla. Silti visuaalista lukutaitoa ei opeteta kouluissa systemaattisesti ja jos opetettaisiin, niin kenen tehtävä se olisi? (Seppänen 2001, 18-19.)
Kukaan ei tänä päivänä enää mittaa luku- ja kirjoitustaidon vaikutuksia, asia on
niin itsestään selvä. Siinä missä lukutaito avaa kokonaisen kirjoitetun maailman
ja kirjoitustaito antaa välineen siihen osallistumiseen ja sen kautta näkyväksi
tulemiseen yhteiskunnassa, niin taidekin avaa oman maailmansa ja antaa välineet taiteen kautta näkyväksi tulemiseen. Tällä vertauksella haluan myös tavoittaa ajatuksen siitä, että luku- ja kirjoitustaiton lisäksi taide on niin olennainen
osa merkityksellistä ja täyttä elämää, että taiteen arvon perusteleminen ei ole
riittävää vain sen välinearvojen kautta. Mahdollisuus ymmärtää, tehdä ja kokea
taidetta, sekä tulla sitä kautta osalliseksi kulttuurista ja tulla näkyväksi yhteiskunnassa, on niin tärkeä osa ihmisyyttä, että se on yksi ihmisarvoisen elämän
edellytyksistä.
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Se mitä taiteen kautta tulee näkyväksi, on saman lailla riippumatonta kuin se,
mitä kirjoitustaidon oppinut kirjoittaa. Voimme argumentoida, että taide lisää
hyvinvointia ja kasvattaa osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa nimenomaan
itseisarvonsa kautta, mutta samalla sen rajoittaminen, mitä taiteen kautta tulee
näkyväksi, on samankaltaista toimintaa kuin sananvapauden rajoittaminen. Taitelijalla tai muilla tahoilla ei ole, eikä kuulu olla, sananvaltaa siihen, mitä yhteisötaiteen kautta tulee näkyväksi.
Taiteen kautta näkyväksi tuleminen, dialogi ja kosketuspinta yleisinhimilliseen
kokemusmaailmaan, jota Jussi Lehtonen kuvaa väitöskirjassaan (2015, 25) sanalla ”elämäntunto”, on se yhteyden, ymmärtämisen ja elämisen tunne, jonka
taide antaa ja kantaa. Mahdollisuus siihen tulisi olla jokaisen ihmisen oikeus.

2.2 Taiteilija asiantuntijana
Edelliseen kappaleeseen viitaten näen taiteilijan roolin taiteen kielen asiantuntijana ja joissakin tapauksissa opettajana tai valmentajana. Tuon asiantuntijuuden rajoittaminen juuri taiteen asiantuntijuuteen on mielestäni kunnioittavaa sekä taiteen, että muiden ammattiryhmien osaamiselle. Tämä ei kuitenkaan sulje
pois sitä, millaisia ihmissuhdetaitoja ja valmiuksia yhteisössä toimivalla taitelijalla tulisi taiteen asiantuntijuuden lisäksi olla. Koska kyseessä on vuorovaikutussuhde, niin vuorovaikutustaidot kuten dialogisuus ja empatia, ovat merkittävä
osa työssä onnistumista. Eettiseen ja ihmisläheiseen toimintaan pyrkiminen sekä valmius työssä kehittymiseen ovat yhtä lailla tärkeitä kuin missä tahansa
muussakin yhteistyössä.
Anna Vondracek on listannut tutkimustyönsä perusteella niitä avaintaitoja, joita
taiteilijalla tulisi olla työskennellessään organisaatioissa (Vondracek 2013, 21).
Vondracekin mukaan taiteellisen osaamisen ympärille sijoittuvat funktionaaliset
taidot, tietotaidot organisaatiosta ja käytännöistä sekä persoona. Koska
Vondracek oletettavasti käsitteli hyvin pitkälti yritysmaailmaan sulautumista,
olennaisen kysymys kuuluu: Miten paljon taiteilijoita on mahdollista kouluttaa
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toimimaan kyseisessä ympäristössä, jotta ei kuitenkaan pilata heidän ulkopuolista ja tuoretta näkökulmaansa (Vondracek 2013, 23). Mielestäni tutkimus tässä
törmää taiteen ja taiteilijan määritelmien epämääräisyyteen, joka taas osaltaan
johtaa vastuiden, oletuksien ja päämäärien ristiriitaisuuksiin. Jos alussa esittelemäni määritelmä taiteesta kielitaidon osana johdetaan työskentelyyn yhteisötaiteilijana tai organisaatioiden osana, pitäisin yhteisötaiteilijan roolina avustaa
toisen ihmisen kokemuksen muuttamisessa taiteen kautta toisille saavutettavaan muotoon. Tämän saavutettavaan muotoon syntyvän teoksen prosessi ja
saavutus on sen kautta käytävä dialogi.
Kirjan Conversation pieces johdannossa Kester esittelee taideteoksia, joiden
kautta hän nostaa esille sen, että näissä teoksissa keskustelua ei käydä perinteisen taideteoksen tavoin objektin kanssa, vaan taideteos itsessään on aktiivinen ja kehittyvä dialogi, joka antaa tilaa keskustelulle identiteetin rajojen, virallisen diskurssin, kuvitellun välttämättömyyden tai poliittisen konfliktin ulkopuolella
(Kester 2004, 10). Saavuttaakseen tämän yhteisötaiteilijan tulee olla tietoinen
sekä omasta roolistaan että rajoistaan. Kuten Lea Kantonen toteaa Teltta, kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa -kirjassa

Kuunteleminen ei mielestämme tarkoita ainoastaan puheen kuuntelemista, vaan
myös vaikenemisen, keskustelusta kieltäytymisen ja oman ymmärryskykymme
puutteellisuuden ja rajallisuuden hyväksymistä (Kantonen 2005, 76).

Yhteisötaiteen tekijällä pitää olla kyky arvioida kriittisesti omaa toimintaansa,
omia puutteitaan, ja mahdollisia ennakkoasenteitaan. Oman rajallisuuden tunnistaminen, sekä valmius ja halu haastaa yhä uudelleen oma rajallinen perspektiivi mahdollistavat taiteilijana kehittymisen. Kuten Lea Kantonen toteaa ”varhaisessa yhteisötaiteessa taidelaitosten ja taiteilijan pyrkimykset edistää omaa
asemaansa piilotettiin yhteisön ongelmia korostavaan retoriikkaan” (2005, 63).
Puhuttaessa yhteisötaiteen etiikasta pidän tärkeimpänä juuri tuon yhteisön ja
taiteilijan välisen peilauksen puhtautta. Taiteilijan on pyrittävä olemaan sekä
tietoinen omista päämääristään että edustamiensa instituutioiden ja järjestelmien päämääristä ja valtarakenteista. Sen lisäksi tehdessään yhteisötaidetta tai
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soveltavan taiteen projektia on taiteilijan pyrittävä tiedostamaan omat ajatuksensa ja projisointinsa nimenomaan suhteessa yhteistyötahoon.
Jos ja kun ajattelemme teoksen tuovan todeksi jonkun kokemuksen, tämä kokemus voi joko uhriuttaa tai voimaannuttaa. Taiteilija voi antaa teoksen kohteelle identiteetin, joka on projisoitu ja joka tulee teoksen kautta osaksi todellisuutta.
Nähdessään yhteistyötahonsa jonkin negatiivisen perspektiivin läpi taiteilija voi
mahdollisesti tehdä tämän kokemuksen todeksi teokseen. Peilaus, joka antaa
toiminnan tai teoksen toiselle tekijälle eli siihen osallistuvalla ihmiselle, edes
alitajuisesti jonkin roolin toimii vain taiteilijan omien käsitysten ja arvojen todeksi
tulemisen muotona. Nähdessään yhteistyötahonsa uhrina, hän uhriuttaa tämän
teoksessaan.
Pidän tällä hetkellä kaikista parhaimpana testinä todellisen yhteyden ja empatian kokemusta suhteessa yhteistyötahoon. Mielestäni kohdatakseen ihmisen
tasa-arvoisesti taiteilijan on pystyttävä tunnistamaan tässä itsensä. Peilauksen
on tapahduttava humanismin, empatian ja yhteisen ihmisyyden ymmärtämisen
kautta, niissä työvälineissä jotka taiteilijalla on käytössään. Tunnistamalla itsensä ja olemalla läsnä taiteilijalla on tila antaa toisen ihmisen oman äänen tulla
kuuluviin. Taitelijan tulee mielestäni toimia teoksen avustajana: antaa tila sekä
fyysiset ja kontekstuaaliset työvälineet toisen ihmisen kokemukselle tulla näkyväksi ja taiteen kautta saavutettavaan muotoon.

2.3 Taide tietämisen muotona
Mikä on yhteisötaiteen merkitys? Nähdäkseni taideteos on aina jonkin kokemuksen toisille tavoitettavaan muotoon tulemista. Martin Heidegger kirjoittaa
teoksessaan Taideteoksen alkuperä totuudesta ja taiteesta viitaten kreikan sanaan tekhne seuraavasti ”Sana tekhne nimeää pikemminkin erään tietämisen
tavan. Tietäminen tarkoittaa olla nähnyt, näkemisen laajassa merkityksessä
läsnäolevan kuulemista läsnäolevana. Tietämisen olemuksen ilmaisee kreikkalaiselle ajattelulle aletheia eli olevan paljastuminen.” (Heidegger 1996, 62.)
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Kirjassaan Valoisa huone Barthes erottelee termit studium ja punchtum valokuvan katsomisessa. Studium on kuin yleistä mielenkiintoa, kulttuurista ja katsomisen harjoittuneisuudesta johtuvaa kiinnostusta tiettyä valokuvaa kohtaan, kun
taas punchtum on kuvasta nouseva yksityiskohta, joka Barthesin mukaan nousee kuin nuoli ja lävistää katsojan (Barthes 2000, 26). Barthes pitää kunkin
punchtumin analysointia sen käsittämisen kannalta turhana muuten kuin ehkä
muistonvaraisesti (Barthes 2000,42) ja siitä puhuminen on itsensä paljastamista, sillä punchtum iskee katsojan omaan kokemusmaailmaan.
Tuo Barthesin tavoittama pinnallisen tutkiskelun läpäisevä punchtum tavoittaa
mielestäni paljon taiteen voimasta. Siitä hetkestä jolloin teos koskettaa meitä
syvästi henkilökohtaisella tasolla, se samalla luo yhteyden katsojiin saman kokemuksen kautta. Syvällinen yksityinen kokemus on myös jaettu, ehkä pitemmälle vietynä oman tulkintani mukaan se jopa koskettaa jotakin meille jokaiselle
yhteistä kokemusta, inhimillisesti yhteistä kokemusmaailmaa. Merleau-Ponty
kirjoittaa sen maalaamisesta:

Se mitä kutsutaan inspiraatioksi pitäisi ymmärtää kirjaimellisesti: On todellakin
olemassa olemisen inspiraatiota ja ekspiraatiota, sisään- ja uloshengitysttä sellaista toimimista ja vaikutuksen alaisuutta, joita on niin vaikea erottaa toisistaan,
että enää ei tiedä mikä näkee ja mikä tulee nähdyksi, mikä maalaa ja mikä tulee
maalatuksi. Sanotaan, että ihminen syntyy sillä hetkellä, kun se mikä äidin ruumiissa oli vain virtuaalisesti näkyvää, tulee yhtä aikaa näkyväksi meille ja itselleen. Maalarin näkeminen on jatkuvaa syntymistä. (Merleau-Ponty 2012, 432.)

Merleau-Ponty ottaa keskipisteekseen maalaustaiteen koska hänen mukaansa:
Kirjailijalta ja filosofilta odotetaan näkemyksiä ja neuvoja, heidän ei sallita jättää
ihmistä epätietoisuuteen vaan heidän tahdotaan ottavan kantaa, he eivät voi laistaa puhuvan ihmisen vastuuta. Musiikki päinvastoin on liiaksi maailman ja nimettävän tällä puolen, jotta se voisi hahmottaa muuta kuin olemisen pohjapiirustuksia, sen nousu ja laskuvettä, sen kasvua, murtumia ja pyörteitä. Ainoastaan maalarilla on oikeus katsoa kaikkea vailla minkäänlaista arvostelemisen velvoitetta. ( Merleau-Ponty 2012, 419.)

Jos taiteen näkee jonkin kokemuksen näkyväksi tai todeksi tulemisena, on yhteisötaiteen sekä soveltavan taiteen merkitys silloin auttaa jonkun toisen tai jonkun toisen yhteisön kokemusta syntymään todeksi. Tällöin voimme jättää kaikki
taiteen ulkopuolelta tulevat määritelmät soveltavan taiteen sanaston ulkopu-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maria Karoliina Lukala

12

olelle. Yhteisötaiteilija toimii parhaimmillaan avustajana, joka auttaa tietyn kokemuksen tulemisessa näkyväksi omalla taiteilijan ammattitaidollaan.
Merleau-Ponty perustelee taiteen olevan tiedettä parempi keino tutkia todellisuutta, koska siinä taitelija on läsnä koko olemuksellaan ja kaikilla aisteillaan,
kun taas tiede heittää vain pieniä verkkoja todellisuuteen (2012, 416–420). Taide on siis pohjimmiltaan tietämisen muoto, ja yhteisötaiteessa taiteen kautta
näkyväksi tulevat asiat tai teokset elävät sekä syntymän hetkessään että tulkinnassaan koko ajan suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Ongelmana siis mielestäni on se, että silloin kun tämä prosessi määritellään jonkin muun ammattisanaston kautta, se sekoittaa ja haastaa taiteilijan toimimaan oman ammatillisen alueensa ulkopuolella. Ehkä nykyisen tyylihistoriallisen ja taiteilijan identiteettiin sidotun taidehistoriallisen käsityksen haastaminen onkin ennen kaikkea
soveltavan taiteen tehtävä. Sillä taiteilijan rooli itsensä lisäksi myös toisen ihmisen kokemuksen näkyväksi syntymisen avustajana ja auttajana on mielestäni
sitä, mitä taiteilijat ovat aina tehneet. Se miksi yhteisötaide on tällä hetkellä etiikaltaan ja rajoiltaan pohdinnan alla voi olla pikemminkin taiteen arvostukseen,
yhteiskunnalliseen asemaan ja määrittelyn epäselvyyteen liittyvä asia. Voisi kysyä, onko yksilöllisyyttä korostava ja yksilöllisen identiteetin käsitteeseen kiinni
jäänyt yhteiskunta vieraantunut liian kauas taiteen tekemisen ytimestä.

2.4 Tekijyyden kuolema
Mulla on joku lahja, siis joku lahjakkuus, jonka mä joudun antaan ihmisille takasin
ja tää on se vuorovaikutus tässä. Et se on mulla lainassa, että sun kautta Gösta,
sun kautta Gösta Sungvist tehdään näitä biisejä ja radiosaastetta ihmisille. Ni
teen sen oman osuuteni ja kun se loppuu, niin se loppuu, jossei lopu koskaan
niin ei lopu koskaan.
Gösta Sundqvist

Muusikko Gösta Sundqvist kertoi kävelleensä pitkin katuja ja kuunnelleensa
tarinoita. Tarinoiden ei tarvinnut olla totta, kunhan ne olivat hyviä juttuja. Laulut
syntyivät noihin tarinoihin uppoamisesta, empaattisesta pohdinnasta; miltähän
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se tuntui? Gösta kirjoitti ihmisistä rujosti, muttei ikinä ulkopuolisin silmin vaan
rakkaudella ja ymmärryksellä. Hän ei pitänyt tekijyyttä mitenkään merkittävänä
asiana, julkisuutta hän piti kirona. Tehdessään tarinoita kuulluiksi ja tiedoksi
yhteiseen todellisuuteen taiteen keinoin, hän koki itsensä taiteen välineeksi.
Tätä kautta voisi jopa johtaa ajatuksen siitä, että lopulta taiteilijan arvo on välinearvo ja taiteen arvo itseisarvo?
Merleu-Ponty korostaa taideteoksen itsenäisyyttä siinä, miten se alkaa vähitellen tehtäessä ottaa itsenäisyyttä taitelijasta (2012, 422). Taideteos vaatii asioita
tekijältään, kunnes se saavuttaa täyden itsenäisyyden. Teosta ei tämän takia
tule koittaa ymmärtää tekijänsä kautta, vaan nimenomaan katsojan oman tulkinnan ja näkökulman kautta. Katsojien eri katsantokannoista ja näkökulmista
alkaa dialogin kautta hahmottua teoksen muoto. Siinä kohtaa, kun taideteos
haastaa meidän ennakko-oletuksemme, käsityksemme tai ajatuksemme joko
itsessään tai jonkin toisesta näkökulmasta katsovan toisen kokijan kautta, tuo
se meille uuden tavan nähdä todellisuus. Tällöin todellisuus näyttäytyy meille
teoksen kautta. Tätä Barthes käsittelee esseessään Tekijän kuolema tekstin
syntymä hän pitää tekijän jäämistä pois tekstin tulkinnasta välttämättömänä sille, että teksti syntyy eläväksi lukijalleen (1993, 117). Barthesin ajatus tekijän
kuolemasta kiinnostaa minua suhteessa edellä esittelemiini teemoihin, ja se
haastaa stabiilin ja muuttumattoman identiteetin käsitteen. Eija-Liisa Ahtila käsittelee töissään identiteetin käsitettä ja identiteetin hajoamista elokuvan keinoin. Kari Yli- Annala kirjoittaa Ahtilan teoksista:
Minän ja vallan suhteisiin kriittisesti suhtautuva taide on jo pitkän aikaa elänyt
uutta vaihetta. Vallan ymmärretään entistä selkeämmin sirouttuneen sekä ulkoisesti että sisäisesti. Elämme tilanteessa, jossa vallan kriitikko on myös sen käyttäjä, ja tästä seuraa, että hän joutuu työskentelemään ”vanhan vihollisen” kanssa
myös omassa itsessään. Eija- Liisa Ahtilan teokset liittyvät tähän tilanteeseen. Ne
hakevat uusia minän muotoja, jossa sosiaalinen ja psyykkinen tila kietoutuvat toisiinsa ja sekoittuvat toisiin tilanteisiin, aikoihin ja paikkoihin. Minä on ennemminkin mahdollisuus lukemattomille tulemisille (becomings) kuin vankilasta irti pyrkivä vanki. Minä elää ajassa ja kestossa samalla tullen ajaksi ja kestoksi. Se on
muotoutumassa jatkuvasti joksikin, muttei koskaan voi tulla varsinaisesti valmiiksi. (Yli- Annala 2002, 218-219)

Jos jätämme kokonaan pois stabiilin identiteetin käsitteen, emmekä luo enää
teoksia ollenkaan taiteilijaidentiteetin tai tyylihistoriaan sidotun ymmärryksen
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kautta, näemme jokaisen taiteilijan ja ihmisen kokemusten ja vaikutteidensa
alati muuttuvana koosteena. Näin voimme jättää kokonaan pohdinnan tekijyydestä ja sen merkityksistä. Taideteos, yhteisötaide, siinä samassa kuin ihminenkin, elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa tulkitsijansa ja ympäristönsä kanssa, jatkuvassa prosessissa ja tilassa, jota tekijyydestä kiinni pitäminen vain rajoittaa.

2.5 Taide tasa-arvoisena tilana
Taide luo mahdollisuuden tutkia olemassaoloa ja muuta olevaa syvemmin ja
kokonaisvaltaisemmin kuin mikään muu metodi. Taide luo lisäksi niin sisäisen
kuin ulkoisenkin dialogin, jonka kautta ihmisyys tulee näkyväksi. Se antaa keinon tavoittaa yhteinen inhimillisyys nimenomaan samankaltaisuuksien kautta, ja
luoda yhteyksiä ja tietoa.
Parhaimmillaan yhteisötaide rakentaa yhteisen ja tasa-arvoisen tilan, mahdollisuuden tulla näkyväksi ja osalliseksi taiteen kautta yhteiskunnassa ja yhteisessä tietoisuudessa. Kuten Kester artikkelissaan toteaa, yhteisötaitelijat tai Kesterin sanoin dialogiset taiteilijat, ovat pikemminkin yhteyden kuin sisällön luojia
(Kester 2004, 1). Yhteyden luomisen päämäärä, sekä yhteisötaiteilijan identiteetti taiteen kielen asiantuntijana ja kanssatutkijana, antavat yhteisötaiteilijalle
raamit ja mahdollisuuden määrittää omat rajansa. Lisäksi se antaa mahdollisuuden taiteilijalle määrittää oma ammatinkuvansa vaihtuvien olosuhteiden ja
tilanteiden keskellä, sekä päämääränsä alussa viitatuista muista kuin taiteellisista päämääristä.
Taiteen tasa-arvoinen tila on nimenomaan taiteen itseisarvoon sidottu asia, eikä
se ole riippuvainen yhteiskunnan sen hetkisistä arvostuksista. Se miten yhteiskunta kunakin hetkenä taidetta arvottaa ei niinkään kerro taiteen arvosta, vaan
pikemminkin yhteiskunnan tilasta. Taide itseisarvona tulkitsee siis pikemminkin
itseään arvottavan yhteiskunnan ja näyttää, ja toivottavasti myös haastaa, sen
rakenteet.
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3 LÄHIÖSINFONIA
Lähiösinfonia on yhteisöllinen taideteos, joka toteutettiin monikulttuurisissa lähiöissä Lausteella, Pansiossa ja Petäsmäessä. Teoksen ovat tilanneet Turun ja
Raision kaupungit Taidetoimikunnan Sata kohtaamista -hankkeen kautta ja esitykset sijoittuivat Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen 2017. Myöhemmin Sata kohtaamista -hankeesta tuli osa virallista Suomi 100-vuotta juhlavuoden ohjelmaa.
Lähiösinfonia-teoksen kuvien keräämisestä ja videon koostamisesta vastasi
Maria Lukala, musiikin sävelsi Joona Lukala.
Teosta työstettiin ja esitettiin 2015–2017 ja siihen on osallistunut noin 400 ihmistä kolmen lähiön alueella. Projektista kirjoitettiin sekä blogissa että paikallismediassa. Esittelen Lähiösinfonia-prosessin ja teoksen portfoliomuotoisesti
opinnäytetyöni osana.

3.1 Konsepti

Lähiösinfonia -teoksessa Turun ja Raision kerrostalolähiöiden äänimaailma yhdistyy lähiöiden asukkaiden toteuttamiin luontokuviin muuttaen asuinalueen
monikulttuuriseksi satumaisemaksi.
Teoksen kautta me teoksen tekijät Maria ja Joona Lukala kutsuimme ihmiset
katsomaan ja kohtaamaan lähiöarjen ja murtamaan ennakkoluuloja. Teoksen
ajatuksena oli tuoda esille monikulttuurisuuden tuomat värit ja mahdollisuudet.
Lähiön asukkaina haluamme tuoda esille sen, että vaikka niin sanottuihin huonomaineisiin lähiöihin kohdistuisi ulkopuolelta millaisia katseita, niin vain sillä on
väliä, miten me itse itsemme ja kotimme näemme. Tarkoitus ei siis ole keskittyä
monikulttuuristen lähiöiden ongelmiin vaan nimenomaan niiden vahvuuksiin
voimauttavalla tavalla ja esittää lähiö asukkaidensa kautta värikkäänä paikkana,
joka on täynnä elämää ja kauneutta. Teos pyrkii luomaan kuvien jakamisen
kautta tasa-arvoisen tilan, jossa kohtaaminen tapahtuu.
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Lähiösinfonia perustuu persialaiseen kansansatuun Taikalehto (Palecek, 1985),
jossa paimen löytämillään kultarahoilla ostaa kaanin pöytään matkalla olevien
lintujen vapauden. Kiitokseksi linnut istuttavat paimenelle ja hänen perheelleen
taikalehdon aavikon keskelle.
Teoksen kasvit ja linnut ovat jokaisen lähiön asukkaiden piirtämiä. Mukana oli
yksityisiä henkilöitä, vastaanotto- ja päiväkeskuksia, päiväkoteja, kouluja sekä
monia muita tahoja. Näistä yksilöllisistä piirustuksista Maria Lukala koosti videoteoksen ja Joona Lukala sävelsi siihen musiikin.

3.2 Aluksi

Alkuperäinen ideamme oli yhdistää lähiön ääniä ja kuvia multimediasinfoniaksi.
Tällä idealla haimme Taiteen edistämiskeskuksen Sata kohtaamista yhteisötaidehaussa mahdollisuutta tehdä kyseinen sinfonia. Tultuamme valituiksi idea jalostui melko pian enemmän lopullisen Lähiösinfonian ajatuksen suuntaan kohti värikästä asukkaiden piirtämää lehtoa ja satumaista musiikkia. Tällaisen idean esittelimmekin ensimmäisessä kohtaamisessa kaupungin edustajien
kanssa alkuvuodesta 2016. Turun kaupunki halusi Lähiösinfonian sekä Lausteelle että Pansioon samalla musiikilla, mutta eri kuvamateriaalilla ja Raisio tilasi
sinfonian Petäsmäkeen.
Alussa mietin Taikalehto-sadun ottamista osaksi teosta ja otin yhteyttä
WSOY:n. Koska kyseessä oli kansansatu, sadun käyttämiselle ei ollut ongelmaa heidän puoleltaan. Otin vielä yhteyttä sadun suomentaneeseen Tiina Kailaan (nyk. Krohn) jolta sain luvan käyttää satua. Lopputuloksessa satu ei kuitenkaan näy muuten kuin ehkä ideana ja ajatuksena pohjalla.

3.3 Tehtäväksianto

Kutsun teoksen alkua tehtäväksiannoksi, koska muotoilin sen muistuttamaan
tehtävää. Tällä tehtäväksiannolla lähestyimme asukkaita keväällä 2016. Tehtä-
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vän kirjoitin ja suunnittelin mahdollisimman helpoksi ja helposti lähestyttäväksi.
Tavoitteenani oli, että osallistumiskynnys olisi mahdollisimman matala kaikille
tahoille ja ikäryhmille.
Tehtäväksianto julkaistiin sekä satakohtaamista-verkkosivuilla (Lukala, 2016)
että Turun kaupungin blogissa (Turku, 2016) ja se lähetettiin myös kaikille alueen toimijoille sähköpostitse. Lisäksi Katariina Mäkinen-Önsoy kirjoitti Lähiösinfoniasta Turun Seutusanomiin (Mäkinen-Önsoy, 2016), sekä Turun kaupungin kulttuurisihteeri Irina Niemimäki kirjoitti Kaupungin blogissa Lähiösinfoniasta
(Niemimäki, 2016).
Ohessa Lähiösinfonian juliste sekä tehtäväksianto.
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Tule mukaan tekemään
lähiösinfoniaa!
Etsimme yhteistyötahoja alueellanne 2016- 2017 ”Sata kohtaamista”- Suomen juhlavuoden kunniaksi toteutettavaan yhteisötaiteelliseen projektiin.
“Lähiösinfonia” -multimediateoksessa Turun ja Raision kerrostalolähiöiden äänimaailma yhdistyy asukkaiden toteuttamiin luontokuviin muuttaen asuinalueen
monikulttuuriseksi satumaisemaksi.
Teoksen kautta kutsumme ihmiset katsomaan ja kohtaamaan lähiöarjen ja murtamaan ennakkoluuloja. Valmis teos esitetään Suomen juhlavuonna 2017.
Ajatuksena on, että teokseen tuleva animaatio koostuu asukkaiden piirtämistä linnuista ja kasveista.
Tehtävän tekemiseen tarvitsette vain A4 piirustuspaperia ja värejä. Tehtävä on suunniteltu niin, että se on helppo toteuttaa pienilläkin resursseilla ja sopii kaikille.
Aikataulullisesti valmiit piirustukset kerätään yhteistyötahoilta toukokuuhun 2016 mennessä, jonka jälkeen taiteilijat jatkavat niiden koostamista animaatioteokseksi.
Tämä tapahtuu kuvaamalla teokset ja koostamalla niistä videoteos.

Lähiösinfonia animaatio/ musiikkiteos perustuu persialaiseen kansansatuun, jossa paimenen vapaaksi päästämät
linnut kiittävät häntä ja hänen perhettään lentäen istuttamaan heille Taikalahdon aavikon keskelle.
Multimediateoksen linnut ja kukat animoidaan näistä asukkaiden piirtämistä linnuista ja kukista.

Ohjeet:
Paperi A4 17 x 24cm
Tehtävässä voi käyttää vapaasti valittuja värejä.
Kysymys on värikkäistä ja mielikuvituksekkaista kasveista ja linnuista, inspiraationa voi käyttää niin luontokuvia
kuin satukuvituskuviakin.
Toivomme , että jokainen lintu on tekijänsä näköinen ja oma persoonallinen osansa kokonaisuutta.
Tehtävän tekeminen:
Lintu tai kasvi piirretään keskelle A4 paperia joko vaakaan tai pystyyn ilman taustaa.
Valmiisiin kuviin taakse kirjoitetaan:
*Tekijä/tekijöiden nimet, jotka tulevat esille teoksen yhteydessä.
*Oppilaitoksen/yhteistyötahon tiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
*Oppilaitoksen/yhteist
Valmiit teokset voitte 2.5.2016 mennessä joko palauttaa kirjaston palautus laatikkoon, tai postittaa osoitteella:
Maria Lukala Pormestarinkatu 2 m 142 20750 Turku

Lisätietoja tämän teoksen taiteellisesta toteuttamisesta ja ilmoittautuminen:
Maria Lukala
puhelin: 0400484142
email: mariapuu@hotmail.com
Lisätietoja Sata
S kohtaamista hankeesta:
Nettisivut: www.satakohtaamista.fi
Facebook: www.facebook.com/satakohtaamista Instagram: www.instagram.com/satakohtaamista
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, Raision kaupunki, tiina.salo@raisio.fi
Kulttuurisihteeri Irina Niemimäki, Turun kaupunki, irina.niemimaki@turku.fi Yhteisötaiteen läänintaiteilija
Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus, suvi.solkio@minedu
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Hei!
Etsimme yhteistyötahoja alueellanne 2016- 2017 ”Sata kohtaamista”- Suomen juhlavuoden kunniaksi
toteutettavaan yhteisötaiteelliseen projektiin.
“Lähiösinfonia” -multimediateoksessa Turun ja Raision kerrostalolähiöiden äänimaailma yhdistyy asukkaiden
toteuttamiin luontokuviin muuttaen asuinalueen monikulttuuriseksi satumaisemaksi.
Teoksen kautta kutsumme ihmiset katsomaan ja kohtaamaan lähiöarjen ja murtamaan ennakkoluuloja.
Valmis teos esitetään Suomen juhlavuonna 2017.
Ajatuksena on, että teokseen tuleva animaatio koostuu asukkaiden piirtämistä linnuista ja kasveista.
Tehtävän tekemiseen tarvitsette vain A4 piirustuspaperia ja värejä. Tehtävä on suunniteltu niin, että se on
helppo toteuttaa pienilläkin resursseilla ja sopii kaikille.
Aikataulullisesti valmiit piirustukset kerätään yhteistyötahoilta toukokuuhun 2016 mennessä, jonka jälkeen
taiteilijat jatkavat niiden koostamista animaatioteokseksi. Tämä tapahtuu kuvaamalla teokset ja koostamalla
niistä videoteos.
•

Ilmoittauduttehan mukaan 8.2.2016 mennessä kertoen yhteystietonne sekä arvion teiltä tulevien
teosten lukumäärästä.
(Yhteystiedot toimitetaan teoksen toteuttaville taiteilijoille, ja he käyttävät niitä ainoastaan teoksen
tekoon ja edistymiseen liittyvään yhteydenpitoon)

•

Ohessa on ohjeistus teoksen tekemistä varten, valmiit teokset toimitetaan 2.5.2016 mennessä
taiteilijalle teoksen koostamista varten.

Lisätietoja tämän teoksen taiteellisesta toteuttamisesta ja ilmoittautuminen:
Maria Lukala
puhelin: 0400484142
email: mariapuu@hotmail.com
Lisätietoja Sata kohtaamista hankeesta:
Nettisivut: www.satakohtaamista.fi
Facebook: www.facebook.com/satakohtaamista
Instagram: www.instagram.com/satakohtaamista
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, Raision kaupunki, tiina.salo@raisio.fi
Kulttuurisihteeri Irina Niemimäki, Turun kaupunki, irina.niemimaki@turku.fi
Yhteisötaiteen läänintaiteilija Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus, suvi.solkio@minedu
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Lähiösinfonia
Animaatio/ musiikkiteos perustuu persialaiseen kansansatuun, jossa paimenen vapaaksi
päästämät linnut kiittävät häntä ja hänen perhettään lentäen istuttamaan heille Taikalahdon
aavikon keskelle.
Multimediateoksen linnut ja kukat animoidaan näistä asukkaiden piirtämistä linnuista ja kukista.

Ohjeet:
Paperi A4 17 x 24cm
Tehtävässä voi käyttää vapaasti valittuja värejä.
Kysymys on värikkäistä ja mielikuvituksekkaista kasveista ja linnuista, inspiraationa voi käyttää
niin luontokuvia kuin satukuvituskuviakin.
Toivomme , että jokainen lintu on tekijänsä näköinen ja oma persoonallinen osansa
kokonaisuutta.

Tehtävän tekeminen:
Lintu tai kasvi piirretään keskelle A4 paperia joko vaakaan tai pystyyn ilman taustaa.
Esimerkit:

Valmiisiin kuviin taakse kirjoitetaan:
*Tekijä/tekijöiden nimet, jotka tulevat esille teoksen yhteydessä.
*Oppilaitoksen/yhteistyötahon tiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
Valmiit teokset voitte joko postittaa 2.5.2016 mennessä osoitteella:
Maria Lukala
Pormestarinkatu 2 m 142
20750 Turku
Tai voitte ottaa yhteyttä taiteilijaan ja sopia esimerkiksi noutamisesta.
Maria Lukala
puhelin: 0400484142
email: mariapuu@hotmail.com
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Keräyslaatikot kuvia varten sijaitsivat Lausteen, Pansion ja Raision kirjastoissa.
Ohessa kuva Lausteen kirjaston palautuslaatikosta.

Kävin myös piirrättämässä ja kuvaamassa teoksia Pansion vastaanottokeskuksessa, Lausteen koululla ja Pansion päiväkodilla.
Lintujen lopullinen määrä oli yllätys. Niitä tuli Pansiosta 198, Lausteelta 148 ja
Petäsmäestä 89.

3.4 Työstö

Teoksen työstön aloitin kuvaamalla lintu-ja kasvipiirrokset. Tämän jälkeen palautin takaisin pyydetyt teokset koulun ja kirjastojen kautta. Kesäkuussa kävin
kuvaamassa jokaisesta lähiöstä panoraamakuvat. Koetin ottaa Lausteen ja
Pansion panoraamat mahdollisimman samankaltaisina, jotta musiikki toimisi
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niissä samalla tavalla. Kesäkuussa myös kaikki linnut ja kasvit oli valokuvattu ja
järjestelty kansioihin, joista aloimme harjoittelijamme Netta Suonisen kanssa
leikata ja animoida niitä yksi kerrallaan. Joona oli jo maaliskuussa alkanut äänittää lähiön ääniä musiikin taustaksi ja tehdä erilaisia ”tippakokeita” (Lukala
2016). Luonnostelimme niiden ja kuvien pohjalta teoksen draamankaarta ja kulkua.
Teoksen tekniseksi toteuttamistavaksi valitsin liikkuvan panoraaman päälle rakennetun animaation. Ratkaisu johtui osaltaan lintujen runsaasta määrästä,
vaikka lintuja oli paljon, halusin pitää ne tunnistettavina, jotta jokaisella olisi
mahdollisuus löytää omansa. Lopullisessa Photoshop-tiedostossa oli kunkin
teoksen kohdalla noin 300–500 kerrosta, joista osa oli alkuvaiheessa käytännön
vuoksi yhdistetty.
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Koko Pansion panoraama ennen liikettä ja liikkuvia lintuja koostui noin 300 kerroksesta, jotka sulautin yhteen liikettä varten.

Saadessani ensimmäisen version Lausteesta valmiiksi, olin tyytyväinen siihen,
että teoksen visuaalisessa ilmeessä oli vaihtelua ja elämää. Ajatuksena oli maiseman vähittäinen muuttuminen satumaiseksi lehdoksi yön aikana. Lintujen ja
kasvien erilaisuus toi teokseen narratiivisuutta jo luonnostaan. Halusin myös,
että jokainen lintu esitettäisiin omimmillaan ja piirrokselle itselleen parhaalla tavalla. Tämä johti siihen, että päiväkodin vahaliitulintuihin valitsin mustan taustan, kun taas realistisempiin lintutulkintoihin alun selkeät valokuvat toimivat paremmin. Luonnostaan tapahtumat auringon laskusta yöhön ja taas taikalehdon
heräämiseen saivat aikaan draaman kaaren, josta Joonan säveltämä musiikki
sai innoituksensa ja jota se lähti seuraamaan (Lukala 2016). Joona aloitti Lausteen animaation pohjalta sävellystyön ja jatkoi Petäsmäen kanssa, kun olin
saanut sen valmiiksi. Teokset olivat valmiita vuodenvaihteen 2017 jälkeen.
Lausteen kuvia:
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Pansio:
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Petäsmäki:

Ennen esityksien alkamista sain kirjoittaa Lähiösinfoniasta ja ajatuksistani Turun
kaupungin blogiin:
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Lähiöiden linnut
Kun yhtenä päivänä viime talvena lähdin työhuoneestani pitämään keittiöön kahvitaukoa, tapasin pienen linnun seisoskelemasta keittiön lattialla nokkimassa lapsilta tippuneita murusia. Varovasti sitä häiritsemättä koitin avata kaikki ovet ja ikkunat, jotta se osaisi lentää ulos ja lähdin takaisin työhuoneeseen työskentelemään Lähiösinfonian piirrettyjen lintujen parissa.
Aloittaessamme ”lähiösinfoniaa” meillä oli vain ajatus siitä mitä haluisimme tehdä
ja mitä halusimme teoksen kautta tuoda näkyväksi. Lausteelaisena taiteilija pariskuntana meille oli tärkeää tehdä yhteisöllinen taideteos, joka keskittyy lähiöiden hyviin puoliin ja siihen miksi olemme valinneet juuri tämän paikan asua ja
elää. Perheellemme lähiö on ensisijaisesti koti, mutta myös luonnon läheisyyttä,
rauhaa ja yhteisöllisyyttä. Kokemukseni mukaan ne asenteet ja ennakkoluulot
jotka harmaiksi sanottuihin lähiöhin kohdistuvat, tuntuvat asukkaista lähinnä omituisilta virhekäsityksiltä.
Toivomuksenamme oli ennen kaikkea tuoda teoksen kautta näkyväksi sen mikä
on vaarassa joskus jäädä piiloon, miten monipuolisessa iloisen värikkäässä ympäristössä saamme asua. Lähiösinfonian pohjalla olevassa tarinassa paimenen
vapauttamat linnut kiittävät pelastajaansa istuttamalla hänen perheelleen taikalehdon. Lähiösinfonia videoteoksessa taikalehto kasvaa konkreettisesti lähiöpanoraaman päälle, samalla kun musiikki lähtee vesitipoista kasvamaan taijanomaiseksi sinfoniaksi.
Pyytäessämme ihmisiä osallistumaan ja piirtämään lintuja ja kasveja, emme
osanneet odottaa niitä kaikkia yhteensä alta 400 piirustusta Pansiosta ja Lausteelta. Mukaan lähtivät monet tahot mm. päiväkodit, koulut, yhteisöt, vastaanottokeskus ja ihan yksittäiset ihmiset. Heidän ansiostaan teoksista tuli juurikin niin
kauniin värikkäitä, iloisia ja valloittavia. Jokainen piirustus tuo oman lisänsä kokonaisuuteen ja kuljettaa kuvaa ja musiikkia eteenpäin kohti lopussa olevaa sadunomaista lehtoa.
Nyt lähiösinfonioiden esitykset lähestyvät ja toivomme, että olemme onnistuneet
yhdessä lähiöiden kanssa luomaan taidetta, jota on yhdessä ilo katsella ja kuunnella. Siellä me tapaamme kaikki tekijät toisemme, piirrostemme kautta itse teoksissa ja toivottavasti myös niitä yhdessä katselemassa!
Sinä päivänä kun tapasin linnun lattiallamme palasin työskentelyn jälkeen keittiöön ja totesin linnun lentäneen ulos tuuletusikkunasta. Olin huojentunut, että se
ei ollut törmännyt ikkunalasiin. Kuitenkin muutaman päivän jälkeen näin sen taas
sisällä ja ymmärsin että keittiön lattiaamme käytettiin ylisuurena lintulautana. Asia
varmistui kun näimme miten suljetun tuuletusikkunan takana kävi räpyttelemässä
lintuja. Kiitokseksi avonaisesta ikkunasta meille lauletaan ikkunan alla olevassa
pihlajassa. Kevääseen mennessä lintujen laulu yhdistyy lasten leikkien ääniin läheisestä puistossa.
Kesä saapuu ja lähiö soi.
Maria Lukala
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3.5 Esitykset ja DVD

Katariina Mäkinen-Önsoy kirjoitti Turun Seutusanomiin myös teosten valmistumisesta (Mäkinen-Önsoy, 2017) Poltin teokset DVD-levyille, jotka toimitin kaupungeille. Turku otti kustakin niistä painoksen, jotka jaoimme kaikille projektiin
allistuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille. DVD-levyjen ohella toivoimme
heidän järjestävän omia ensi-iltojaan teoksesta. Pansion ja Lausteen DVDlevyjen kannet ovat Sisko Sinilinnun käsialaa, Petäsmäen kannen on suunnitellut Maria Lukala.

DVD-levyjen kansilehtiin painettiin yhteistyötahojen logot, kiitokset ja kullekin
lähiölle oma esittelyteksti. Ohessa Pansion esittelyteksti:
Lähiösinfonian pohjalla on Taikalehto- niminen tarina, jossa paimenen vapauttamat linnut kiittävät pelastajaansa istuttamalla hänen perheelleen kukkivan taikalehdon. Lähiösinfonia- videoteoksessa taikalehto kasvaa konkreettisesti lähiöpanoraaman päälle, samalla, kun musiikki lähtee vesitipoista kasvamaan taianomaiseksi sinfoniaksi.
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Me Lähiösinfonian taiteilijat Maria ja Joona Lukala, asumme itse lähiössä. Perheellemme lähiö on koti, mutta myös luonnon läheisyyttä, rauhaa ja yhteisöllisyyttä. Toivomuksenamme on tuoda tämän teoksen kautta näkyväksi sitä, miten
monipuolisessa iloisen värikkäässä ympäristössä me lähiöidemme asukkaat
saammekaan asua. Pansion Lähiösinfonian teokseen on ottanut osaa yhteensä
noin 200 pansiolaista. Mukaan lähtivät monet yhteistyötahot ja heidän ansiostaan
teoksesta tuli juurikin niin kauniin värikäs, iloinen ja valloittava. Jokainen piirustus
tuo oman lisänsä kokonaisuuteen ja kuljettaa kuvaa ja musiikkia eteenpäin kohti
lopussa olevaa sadunomaista lehtoa.
Turussa 24.3.2017
- Maria ja Joona Lukala –

Isompana Lausteen ensi-iltana toimi Lauste-päivän nuorisotilalla ollut esitys,
lisäksi teos oli katsottavana kirjastossa Olohuone-taidefestivaalin ajan.
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Turun päivänä Pansion majakalla Pansion Lähiösinfonia sai myös ensiesityksensä. Samalla sytytettiin Pansion majakan valotaideteos ja tapahtuma houkutteli paljon ihmisiä. Sisko Sinilinnun suunnittelema Pansion tapahtuman juliste.
Irina Niemimäen kuvia Pansion tapahtumasta.

Lisäksi teos oli osa Sata kohtaamista -näyttelykiertuetta, joka kiersi kaikissa
hankkeeseen osallistuneissa kunnissa.
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Joulun alla 2017 lapsemme pääsivät osallistumaan myös Lausteella päiväkodin
Lähiösinfonia-esitykseen.
Olemme alustavasti sopineet kaupunkien kanssa, että alkuvuodesta 2018 teokset jäävät pysyvästi esille internetiin. Ne tulevat löytymään kaupunkien internetsivujen yhteydestä.

3.6 Loppuajatuksia Lähiösinfoniasta
Halusin, että koko projekti perustuu vapaaehtoisuuteen ja koetin noudattaa vapaaehtoisuuden periaatetta kaikessa toiminnassa, se ei tosin onnistunut täydellisesti kuten jouduin myöhemmin toteamaan. Vaikka linnut ja kasvit eivät olekaan omakuvallisia sanan varsinaisessa merkityksessä, ne ovat kuitenkin kädenjälkiä ja symboleita siitä, että ”minä” olen. Lähiösinfonia-panoraamassa nuo
henkilökohtaiset merkit ovat osa isoa kokonaisuutta ja teoksessa ”minä” on suhteessa muihin, suhteessa kokonaisuuteen, aikaan ja paikkaan. Koska tavoitteeni oli, että jokainen osallistuja pystyy näkemään itsensä osana jotakin tuttua
ja kaunista: värikästä ja ihmeellistä lehtoa, halusin nimenomaan nähdä vaivaa
jokaisen työn parhaaseen esille tuloon. Minulle oli tärkeää käsitellä, säilyttää ja
esittää kuvat eettisesti niin, että jokainen tulee huomioiduksi, saa tilaa ja tulee
esitetyksi parhailla mahdollisella tavalla osana kokonaisuutta.
Pohdin myös tekijän oikeuksia teokseen liittyen. Lakipykälien mukaan yleisellä
paikalla saa kuvata, joten kollaasin rakentamisen kanssa ei ollut ongelmaa. Lisäksi koko teoksen voidaan olettaa olevan kollaasi ja uusi taideteos, jolloin yksittäisen kuvan tekijänoikeusasioissa ei pitäisi olla epäselvää. Halusin silti huomioida jokaisen osallistujan ja huolehtia siitä, että he kokevat tulleensa kohdelluksi reilusti sekä varsinaisessa teoksessa, että myös lopputeksteissä ja kiitoksissa.
Olen myös tehnyt virheitä projektin aikana. Yksi sellainen tapahtui vastaanottokeskuksessa, jossa olin painottanut toiminnan vapaaehtoisuutta, mutta nähtä-
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västi ihmiset olivat sinne organisaation puolelta pakotettu, tai he niin olettivat.
Koska yhteistä kieltä ei löytynyt, asiaa oli mahdoton avata. Muutenkin huomasin, että organisaation kanssa työskennellessä, mukaan tulevat heidän omat
toimintatapansa, jotka voivat kyseisen teoksen kannalta vaikuttaa sen tavoitteiden vastaisilta. Niiden ennakoiminen, arvioiminen ja tarvittava neuvottelu on
aikaa vievä prosessi, jonka varmasti osaan paremmin arvioida seuraavan kerran vastaavaa teosta tehdessä.
Lisäksi jouduin pohtimaan hintaa suhteessa työmäärään. Koska hinta oli laskettu tietyn pienen lintu- ja kasvimäärän mukaan, aiheutui yli 400 linnun ja kasvista
ongelma jättääkö jotakin pois vai tehdäkö töitä niin, että kaikki pääsevät mukaan. Tein eettisen valinnan ja otin kaikki mukaan. Tilanne oli ongelmallinen,
koska pidän yhtenä merkittävänä ja taiteilijoiden yhteisenä asiana kohtuullisen
hintatason säilyttämistä teoksia tehtäessä. Tällä kertaa lasten itse piirtämät kuvat voittivat ja kaikki pääsivät mukaan. Näitä eettisiä kysymyksiä taiteilija joutuu
pohtimaan teosta tehdessään ja miettimään mikä on kokonaisuuden kannalta
hyvä.
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4 LOPUKSI
Vaikka lopputyössäni teoreettinen ensimmäinen osio ja teoksen tekemistä kuvaava toinen osio ovat erilliset, ovat ensimmäisen osion teemat ja ajatukset sellaisia, joihin koko Lähiösinfonian idea perustuu ja jotka sekä ohjasivat työskentelyäni, että kehittyivät teoksen edetessä.
Teorian soveltaminen käytäntöön oli jatkuvaa neuvottelua kussakin tilanteessa
erikseen, mutta yhteisötaiteilijana oman toimintani perusta oli teoksen tasaarvoisen tilan luomisessa ja siinä, että jokainen voi tulla nähdyksi kädenjälkensä
kautta osana isompaa kokonaisuutta. Lähiösinfonian toteutuksessa taiteilijat
vastasivat ensisijaisesti ideasta sekä konseptista ja teoksen koostamisesta,
mutta sen visuaalisuus ja musiikki perustuivat juurikin sekä kyseisen lähiön kuviin ja ääniin, että niihin piirustuksiin, joita teokseen annettiin. Halusin kunkin
lopputuloksen olevan jokaisen lähiön itsensä näköinen, juuri tällä hetkellä asukkaineen ja maisemineen. Halusin lähiön tulevan näkyväksi luovuutensa kautta
teoksessa.
Lähiösinfonia on teoksena hyvinkin kiinni ajassa sekä konseptiltaan että kuvamateriaaliltaan. Voisi ajatella, että sitä voisi muutaman vuoden päästä pitää jopa dokumentaarisena kuvauksena. Teosta voi sanoa rasismin tai ennakkoluulojen vastaiseksi tai vastalauseeksi poliittisen ilmapiirin kiristymiseen, mutta tosiasia on, että päämäärämme oli vain tehdä näkyväksi se kauneus, jonka monikulttuuriset lähiöt pitävät sisällään ja joka meille itsellemme on läsnä.
Pidän Lähiösinfonia-teoksen kannalta merkittävimpänä asiana sitä, että sen
ideoinnissa ja toteutuksessa on mahdollisuuksien mukaan vältetty ulkoista katsetta. Tällä tarkoitan, että Lähiösinfonian tekijät asuvat itse lähiössä – sekä taiteilijat, että osallistujat. Tavoitteena minulla yhteisötaiteilijana yhdessä Joona
Lukalan kanssa oli luoda kuva, joka ei ole alisteinen ulkopuolelta tuleville ennakkoluuloille, vaan on niistä mahdollisimman pitkälti vapaa. Tarkoitus oli luoda
voimaannuttava teos, jossa moninaisuus nähdään rikkautena. Toivon, että vuo-
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sienkin päästä lastemme ikäpolvi tulee näkemään teoksen kuvaavan heidän
kasvuympäristöään nimenomaan sen vahvuuksien kautta.
Lähiösinfonian ensiesityksessä eräs nainen huikkasi katsomosta:
– Hei! Toi on mun parveke!
Koska toisen parvekkeen kuvaaminen voidaan joskus tulkita kotirauhan häiritsemisenä, olin todella huojentunut, kun hän heitti kädet ilmaan ja huusi:
– Jeee!
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Lähiösinfonian osallistujat ja yhteistyötahot
Pansion asukkaat ja yhteistyötahot:
Pansion koulu
Pansion vastaanottokeskus
Hyrköistentien päiväkoti
Pansion senioriklubi
Tänään yhdessä -toiminta
Me-talo
Sanja Laitinen
Lausteen asukkaat
ja yhteistyötahot:
Lausteen koulu
Päiväkoti Villasukka
Päiväkoti Päivänkaari: Pilviset ja Tähtöset
Pormestarin toimintakeskus
Antti Paasikivi
Jorma Ketola
Thia-Maria Thomé
Petäsmäen asukkaat
ja yhteistyötahot:
Petäsmäen pientaloyhdistys
Neliapilan palvelukoti
Tahvion koulu 5A
Petäsmäen päiväkoti
Teosta ovat tukeneet
Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Taiteen edistämiskeskus
Turun seudun kuntien kulttuuritoimijoiden verkosto
Suomi 100
Kiitos
Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala Irina Niemimäki
Taiteen edistämiskeskus Suvi Solkio
Oikeesti jotakin -verkosto
Raision Kaupunki Tiina Salo
Tiina Krohn
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