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In my thesis, I have studied the possibility of using community art of collecting feedback. I'm going 
to figure out what community art is and whether it can gather feedback from the desired target group. 
The comments made on project are based on my observations. 
 
In my thesis my work area was the music and dance club of Nilsiä and Varjofestarit -event in youth 
center Pinari in Petonen, Kuopio. We wanted to find out whether young people have enjoyed their 
time at the events and what people in Nilsiä think about the the music and dance club of Nilsiä. 
 
In addition I have made a traditional form questionnaire for campers at the Nilsiä music and dance 
camp and a Webropol query for the camp staff, and I will compare the results with the results from 
the project. In addition I interviewed operating artists in the Kuopio region about their opinion on 
using community art as method to gather feedback. 
 
I hope that my thesis will raise awareness about community art as well as inspire to use creativity 
when collecting feedback. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni on toteutettu Kuopion kaupungin kulttuuripalveluille. Kuopion kaupun-

gin kulttuuripalvelut kehittävät kulttuurikasvatusta sekä kulttuurillista osallisuutta ja 

kulttuurin saavutettavuutta Kuopiossa yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Heidän 

tavoitteensa on kehittää lasten, nuorten, ikäihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien 

asukkaiden mahdollisuuksia tutustua taiteeseen ja kulttuuriin ja ilmaista itseään eri tai-

teen alojen avulla. (Kuopion kaupungin kulttuuripalvelut 2018.)  

 

Kuopion kulttuuripalvelut järjestävät muun muassa Nilsiän musiikki- ja tanssileirin. Leiri 

järjestettiin vuonna 2018 jo 58. kerran 25.6-1.7.2018 Nilsiässä. Leirillä voi opiskella 

klassista ja pop-jazz-musiikkia, sekä tanssia eri opettajien johdolla. Henkilökohtaisten 

soitto- ja laulutuntien lisäksi voi soittaa orkesterissa tai bändissä; laulaa kuorossa, osal-

listua Musiikin Perusteet -kursseille tai muskaritoimintaan. Leirillä tarjotaan lisäksi tee-

moiltaan vaihtuvia workshop-kursseja. (Nilsiän musiikki- ja tanssileiri 2018.)   

 

Tarve opinnäytetyöhön syntyi tarpeesta kehittää Nilsiän musiikki- ja tanssileiriä. Lisäksi 

Kuopion kulttuuripalvelut halusi selvittää mitä mieltä nilsiäläiset ovat leiristä. Halusin 

tarjota tilaajalleni uutta perinteisen kyselyn rinnalle. Syntyi idea kerätä palautetta yh-

teisötaiteella. Ideoin toteuttavani kaksi projektia yhteisötaiteen menetelmänä, ensim-

mäisen leiriläisten kesken ja tavoitteena selvittää miten leiriläiset viihtyivät leirillä. Tä-

män rinnalla myös toteutin perinteisen kyselylomakkeen, jonka leiriläiset täyttivät lei-

rillä, leirin viimeisinä päivinä. Toisen projektin toteuttin nilsiäläisten kanssa ja tavoit-

teena selvittää, mitä mieltä nilsiäläiset ovat leiristä.   

 

Ideani käyttää yhteisötaiteen menetelmiä poiki minulle mahdollisuuden päästä mukaan 

toteuttamaan Varjofestareita. Varjofestarit järjestettiin syyskuussa 2018 Pinarin moni-

toimitilassa, Kuopiossa. Tapahtumassa oli esillä nuorten erilaisia taidetekoja, esimer-

kiksi äänitaiteen, valokuvan ja kuvataiteen parissa. (Varjofestarit, 2018.) Varjofesta-
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reilla roolini oli avustaa tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtuman koor-

dinaattoria Petosen alueen kummitaiteilijaa. Pääsin myös toteuttamaan kolmannen 

projektin yhteisötaiteen menetelmin Varjofestivaaleilla, tavoitteena selvittää mitä mieltä 

nuoret itse ovat tapahtumasta.  

 

Koen aiheeni tärkeäksi, koska kyselyiden avulla saadaan kerättyä tärkeää tietoa ta-

pahtumien ja palveluiden kehittämiseksi. Toivon opinnäytetyöni innostavan toteutta-

maan palautteen keräämistä uudella tavalla ja tuomaan yhteisötaidetta näkyväksi yh-

teisöpedagogien työkentällä.   

 

2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja tarkoituksena on ollut tuottaa konkreettinen tuotos 

opinnäytetyön tilaajalle. Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena voi olla esimerkiksi 

opas, ohjekirja, näyttely tai portfolio. Minun opinnäytetyön tuotoksena on yhteisötaide 

menetelmänä syntynyt Kangas. Kankaan avulla opinnäytetyön tilaaja on saanut Nil-

siän musiikki- ja tanssileirin leiriläisiltä sekä nilsiäläisiltä ja Varjofestivaaleilta palautetta 

tapahtumista. Toiminnallisen osuuden lisäksi opinnäytetyöni koostuu tästä kirjallisesta 

raportista. Opinnäytetyössäni perehdyn yhteisötaiteen teoriaperustaan, esittelen Kan-

kaan työvaiheet sekä pohdin voiko yhteisötaidetta käyttää palautteen keräämiseen. 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 6-7; Saastamoinen & Vähä & Ypyä & Alahuhta & Päätalo 

2018, 2.)  

 

2.1 Palautteen kerääminen 

 

Palautteen keräämistä ei tule toteuttaa vain keräämisen ilosta, vaan sillä tulee olla ta-

voitteena kehittää palveluja. Palautteen keräämisestä on myös kohderyhmälle luotava 

kokemus, että palautteen antamisella on merkitystä. (Tanskanen 2014, 114.)  
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Tutustuin Hanna Pieviläisen kokemuksiin palautteen keräämisestä Salli-hankkeessa. 

Hanna Pieviläinen kokee, että hankkeen aikana saatujen kokemusten mukaan pa-

lautetta kannattaa kerätä ja keräämisessä voi olla monin tavoin luova. Palautteen ke-

räämisessä on pohdittava, millaisiin kysymykseen halutaan vastauksia ja tehdä valinta 

menetelmästä niiden mukaan. Menetelmiä voi soveltaa toimintaympäristön mukaan ja 

palautteen keräämisessä saa käyttää mielikuvitusta. Palautteen keräämisen suunnit-

teluun ja toteutukseen sekä purkamiseen tulee varata riittävästi aikaa. (Pieviläinen 

2014, 128.) 

 

Hyvänä mielikuvituksen lähteenä toimii taidemenetelmät palautteen keräämiseen. Sillä 

taide elää meidän arjessamme monin tavoin. Kaikessa, jossa koemme esteettisiä ja 

kulttuurisia kokemuksia. Näitä voimme saada esimerkiksi kaduilta, kodeista, instituuti-

oista, kauppakeskuksista, luonnosta ja netistä. (Siivonen & Kotilainen & Suoninen 

2011, 9.) 

 

2.2 Taideperustainen toimintatutkimus 

 

Tutkiessani yhteisötaiteen mahdollisuuksia palauteen keräämiseen löysin taideperus-

taisen toimintatutkimuksen Oma tila, jonka on kirjoittanut Anni Katriina Hintsala. Hint-

salan mukaan Lapin yliopiston taideopiskelijat suosivat opinnäytetöissään taideperus-

taista toimintatutkimusta tutkimustapana. Opinnäytetöissä taiteesta tarkastellaan 

muun muassa yhteisöllisiä, sosiaalisia ja osallistavia muuttujia. Myöskin nykytaidetta 

on tuotettu vuorovaikutuksessa. Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa ydin on 

taide. (Jokela & Hiltunen & Härkönen 2015, 441; Hintsala 2017, 54.) Taiteen menetel-

min pyritään tarttumaan yhteisöjen haasteisiin (Huhmarniemi 2016, 45; Hintsala 2017, 

54). Tavoitteena tällaisissa taideprojekteissa on usein sosiaalinen muutos (Jokela & 

Hiltunen & Härkönen 2015,440–441; Hintsala 2017, 54). 
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Taideperustaisen tutkimuksen näkökulma voi olla moninainen. Tutkimuksessa taidetta 

voidaan käyttää työkaluna esimerkiksi jonkin sosiaalisen aiheen tutkimisessa. Taide-

menetelmällä kerätään tietoa ja niiden avulla voidaan analysoida ja esittää tuloksia. 

Taidetta itseään voidaan myös tutkia ja sen kautta pyrkiä ymmärtämään erilaisia mer-

kityksiä. Myöskin näiden kahden näkökulman yhdistelmä on mahdollinen. (Greenwood 

2012, 2–3; Hintsala 2017, 53.)  

 

Toimintatutkimuksella tutkitaan usein jotakin yhteisöä, johon pyritään vaikuttamaan. 

Toimintatutkimuksen ja taiteen yhdistelmästä puhutaan usein yhteisöllisenä taidekas-

vatuksena. (Jokela & Hiltunen & Huhmarniemi & Valkonen 2006,4; Hintsala 2017, 53.) 

 

Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa taiteen tavoite on tuottaa sisältöä. Taide toimii 

osallistavana menetelmänä, johon on helppo tulla mukaan. Taiteelliset menetelmät ja 

yhdessä vuorovaikutuksessa uutta oppien, taideperustainen toimintatutkimus luo tilan 

rakentaa yhteisöön yhteisöllisyyttä. (Jokela & Hiltunen & Härkönen 2015, 440; Hiltunen 

2009, 77; Hintsala 2017, 54.) 

 

Taide voi toimia ikään kuin herättäjänä yhteisössä. Taiteen avulla voidaan huomata 

huomiotta jääneitä asioita tai jakaa yhteisössä itselle tärkeitä asioita (Rantala 2013, 

90–91; Hintsala 2017,54). Yhteisöllinen taidekasvatus on tilanteiden luomista, jossa 

voidaan kohdata yhteiskunnallisia kysymyksiä nykyhetkessä tapahtuvassa vuorovai-

kutuksessa (Hiltunen 2009, 267; Hintsala 2017, 54).  

 

Opinnäytetyöni on lähellä taideperustaista tutkimusta. Taidemenetelmälläni kerään tie-

toa, analysoin ja esitän tulokset tässä opinnäytetyössäni. Toimin eri yhteisöissä taide-

menetelmäni kanssa, havainnoin heidän mielipiteitään tapahtumista, mutta en pyrkinyt 
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vaikuttamaan niihin. Mielestäni Kankaan toimineen keskustelun avaajana, kun pa-

lautetta kerättiin.  

 

3 YHTEISÖTAIDE 

 

Yhteisötaiteen määrittely voidaan aloittaa yhteisöstä. Arkikäytössä yhteisö käsite on 

jokaisella tuttu esimerkiksi työ- tai perhe-elämästä. Yhteisöä on kuitenkin haastava 

määritellä, sillä sitä ei voi tarkkaan rajata esimerkiksi fyysiseksi tai paikalliseksi ilmiöksi, 

kuten voisi kylän tai kaupunginosan. Käsitteen laajuus vaihtelee arkipäivän kasvokkai-

sista vuorovaikutussuhteista kansainvälisiin verkostoihin. Yhteisön perustana voi olla 

erilaisia asioita, ja yhteisöjä voidaan luokitella niiden tavoitteiden ja vuorovaikutus luon-

teen mukaan. (Roivainen & Ranta-Tyrkkö 2016, 7.)   

 

Opinnäytetyössäni pääsin tutustumaan kolmeen yhteisöön, nuoriin leirillä, nilsiäläisiin 

ja Varjofestareille osallistujiin. Myöhemmässä vaiheessa kerron huomioitani näihin yh-

teisöihin ja miten Kangas niissä otettiin vastaan.   

 

Yhteisötaiteen (engl. community art) määritteleminen on haastavaa sen monimuotoi-

suuden vuoksi. Nykytaiteeseen liitetään enemmissä määrin käsitteitä osallisuus ja 

vuorovaikutus, nämä sopivat erityisesti yhteisötaiteeseen ja soveltavan taiteen kent-

tään (Hintsala 2018, 22) . 

 

Yhteisötaide perustuu taiteilijan ja yhteisön kohtaamiseen. Yhteisötaiteessa ollaan 

kiinnostuneita sosiaalisesta ympäristöstä ja kanssakäymisestä. Yhteisötaiteen perusta 

on yhteisö. Taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja yhteisöä varten. 

Yhteisötaide kohdistuu tekijöiden ja kokijoiden omaan ympäristöön ja toteutuu toimin-

tana siellä. Yhteisötaide ei ole taiteilijan esitys yleisölle, vaan yhteisö osallistuu taide-

toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja esittämiseen. Yhteisötaiteen tuotokseen ei 
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voida nimetä yhtä tekijää, vaan yhteisö, tekijät ja yleisö, muodostavat yhdessä taiteen 

tekijän sekä vastaanottajan. (Haapala 1999; Hiltunen & Jokela 2001, 9-10.) 

 

Yhteisötaiteen määrittelyn tekee haastavaksi sen monimuotoisuus. Yhteisötaidetta ei 

voi perustaa materiaalin, tilojen tai välineiden tyypittelylle eikä yhteisötaide ole pelkäs-

tään muotojen luomista tai filmaamista. Yhteisötaidetta ei voida määritellä myöskään 

sen esityspaikan mukaan, koska sitä ei pääasiallisesti esitetä konserteissa, teatte-

reissa, gallerioissa tai taidemuseoissa. (Sederholm 2000, 113.) Yhteisötaiteessa voi-

daan yhdistellä eri taiteenmuotoja moninaisin menetelmin. Yhteisötaiteessa korostuu 

taide tekemisenä. Taide on työkaluna, jonka avulla pyritään yhteisön positiiviseen so-

siaaliseen muutokseen. (Hiltunen & Jokela 2001, 9-10.) Yhteisötaide tähtää tuotta-

maan kokemuksia tekemällä tilaa vuorovaikutukselle, osallistumiselle ja keskustelulle. 

Yhteisötaiteesta tulee katoavaa ja ohimenevää, jos tilanteen erityisluonnetta, paikkaa, 

ajankohtaa ja sosiaalista muutosta korostetaan. Yhteisötaiteen moninaisuudesta joh-

tuen, yhteisötaidetta ei aina välttämättä huomata taiteeksi. (Sederholm 2000, 114-

115.) Yksinkertaisuudessaan yhteisötaiteesta syntynyt teos voi olla sosiaalinen side, 

joka yhteisössä syntyy (Haapala 1999, 81). 

 

3.1 Yhteisötaiteen toimintaympäristö 

 

Yleensä yhteisötaide toteutetaan erilaisia projekteina, kuten esimerkiksi tapahtumina 

tai työpajoina. Yhteisötaiteen tavoitteena ei ole konkreettinen teos tai tuote, vaan toi-

minnan aikana syntyvä prosessi. Yhteisötaiteesta puhuessa on haastavaa puhua te-

oksesta. Helpompaa on puhua projektista ja tässä opinnäytetyössäni käytän projektis-

tani nimeä Kangas. Projekteilla on yhteisötaiteessa usein ainakin kaksi elinkaarta. Pro-

jektin ensimmäinen elinkaari on projektin aikana syntynyt yhteistyö ja vuorovaikutteiset 

tapahtumat. Opinnäytetyössäni ne sijoittuvat Nilsiän musiikki- ja tanssileiriin ja Var-

jofestareihin. Projektin toisena elinkaarena voidaan pitää projektin esittämistä doku-

menttien muodossa esimerkiksi näyttelynä tai julkaisuna. (Haapala 1999, 81.) Tämä 
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opinnäytetyö ja opinnäytetyön seminaari, jossa esittelen projektini, ovat projektin toi-

nen elinkaari.   

 

Yhteisötaiteen kohderyhmiä eli osallistuvia yhteisöjä, voivat olla kaikki yhteisön jäsenet 

ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Ympäristö, jossa yhteisötaidetta voidaan 

toteuttaa, voi olla mikä tahansa paikka, jossa ihmiset kokoontuvat. Kuten esimerkiksi 

koulu, sairaala, työpaikka, baari, kirjasto, nuorisotalo tai joku muu julkinen tila. Yhtei-

söä ja ympäristöä ei voida erottaa toisistaan, sillä ympäristöt ovat usein niissä eläjien 

ja toimijoiden yhteisöjä. (Hiltunen & Jokela 2001, 9; Coutts & Jokela 2008, 178.) Oleel-

lista yhteisötaiteessa ovat ihmiset, ihmissuhteet, kommunikaatio, vuorovaikutus, mu-

kana olemisen ja osallisuuden tunne. Yhteisötaiteessa tilanteet muuttuvat ja vaihtele-

vat jatkuvasti. (Sederholm 2000, 113.)  

 

 Yhteisötaide toimii sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksessä. Yhteisötaiteen 

avulla voidaan tehdä näkymättömästä näkyvää ja antaa ääni äänettömille. Yhteisöstä 

tehdään näkyvää ja sen elämää havainnoidaan taiteen avulla. Taidemenetelmät voivat 

tällöin toimia suunnanannäyttäjinä, identiteetin rakentamisen ja ympäröivän kulttuurin 

kiinnittymisen keinoina. Yhteisötaiteen avulla pyritään antamaan mahdollisuus osallis-

tua ja vaikuttaa yksilöille ja yhteisöille. (Sederholm 2000, 116.)   

 

Yhteisötaide ottaa huomioon yhteisön ja sitä ympäröivän ympäristön, jonka kanssa ja 

jolle projekti on tehty. Usein yhteisötaiteessa käsitellään asioita, joilla on suoraan mer-

kitystä osallistuvien elämälle. Yhteisötaiteen tavoite on tehdä taiteesta merkityksellistä 

arkielämässä. Arki esiintyy usein taiteen aiheena, mutta yhteisötaiteessa arki on myös 

sisältö. Tekemällä yksilöiden ja yhteisöjen arki näkyväksi, voidaan heidän elämästään 

jakaa joitakin osia kokemuksiksi. (Sederholm 2000, 114-116.) Yhteisötaiteen tavoit-

teena on myös saada ihmiset kommunikoimaan keskenään ja jakamaan omia koke-

muksiaan sekä luomaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisötaide mene-

telmänä toimii yksilöiden kuin yhteisöidenkin vuorovaikutussuhteiden rikastajana. 
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4 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

 

Projektin suunnittelun aloittaminen oli haastavaa, koska yhteisötaiteen määrittäminen 

on moninainen.  Pohdin jopa aiheen vaihtamista, mutta kuitenkin halusin opinnäyte-

työni koskevan taidetta, koska koen sen itselleni luontevaksi osaksi minua ja olen kiin-

nostunut käyttämään työssäni taidemenetelmiä.   

 

Tilaajalleni yhteisötaide ei ollut käsitteenä kovinkaan tuttu, mutta hänen ainoana toi-

veena oli, että toteuttaisin projektini pienellä budjetilla. Lisäksi asetin itselleni tavoit-

teeksi keksiä idea, joka saisi mahdollisimman monen innostumaan ja osallistumaan.  

Ensimmäinen ideani oli toteuttaa tintamareski. Tintamareskillä tarkoitetaan nykyään 

kuvaseinää, jossa on reikiä esiintyjiä varten. Alkuperäisesti tintamareskillä on tarkoi-

tettu ilveilyteatteria ja tähän suuntaan tuntuisi viittaavan myös alkuperäinen ranskan-

kielinen termi théâtre tintamarresque. Tintamareskin alkuperä ei tarkoittaisikaan pelk-

kää kuvaseinää, vaan sen varaan rakentuvaa esitystä. (Teatterimuseo 2018.) Halusin 

toteuttaa Nilsiässä, nilsiäläisille ja leiriläisille omat erilliset teokset. Nilsiäläisten teok-

sen suunnittelin tekeväni Nilsiän torilla ja leiriläisten kanssa työskentelisin leirin vapaa-

ajantilassa. Jotta pystyisin tekemään projektista havaintoja, niin teokset kulkisivat mu-

kanani. Tintamareskien kuljettamisen koin haasteelliseksi ja hylkäsin idean, joten aloin 

suunnittelemaan kevyempiä teoksia.    

 

Toisen idean löysin selatessani Pinterestiä. Projekti koottaisiin isoista pahvista leika-

tuista palapelinpaloista. Jokainen saisi omaan palaansa kirjoittaa sekä piirtää omia 

ajatuksia järjestettävästä tapahtumasta. Tämän jälkeen ne koottaisiin yhteen isoksi pa-

lapeliksi. Tässä ideassa koin haasteelliseksi tehdä riittävän määrän palapelinpaloja. 

Nilsiän musiikki- ja tanssileirin leiriläiset olisi ollut helppo laskea, mutta nilsiäläisiä ja 

Varjofestareille osallistuvien määrää oli haastavaa arvioida. Nilsiäläisissä myös piti 
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ajatella sään kestävyys, jos Suomen kesä yllättäisi sadekuurolla. Samaan syyhyn ka-

riutui ideani projektin koostaminen post it-lapuilla. Ideoin, että sen voisi toteuttaa sa-

malla idealla kuin palapelin, mutta säästyttäisiin palapelipalojen askartelulta ja olisi 

helppo hankkia lisää, jos laput olisivat loppuneet. Tämäkin kuitenkin olisi pitänyt toteut-

taa sisällä ja silloin se sulkisi nilsiäläiset pois, koska Nilsiän tori on ulkotila.   

 

Lopullinen projektin muoto muodostui kankaasta, johon kirjoitettaisiin tai piirrettäisiin 

tekstiilitusseilla. Päädyin tekstiilitusseihin siksi, että se ei sotkisi osallistujia ja näin ma-

daltaisi kynnystä myös ohikulkevilta nilsiäläisiltä. Pohdin kankaan sijoittamista ja esil-

lepanoa. Kankaan olisi esimerkiksi voinut sitoa pylväiden väliin naruilla, mutta koska 

Nilsiä ei ollut minulle ennestään tuttu, niin halusin pelata varman päälle, jos vaikka 

sopivia pylväitä ei olisikaan löytynyt. Päätin pingottaa kankaan rimojen väliin, näin ei 

tarvitsisi etsiä kankaalle kiinnitys paikkaa ja teoksen liikuttelu olisi helppoa. Mitoitin te-

oksen mahtumaan autooni, että kuljettaminen Nilsiään sekä myöhemmin Varjofesta-

reille onnistuisi. Kolme teosta tuli maksamaan yhteensä 26,87€ eli 8,95€ per teos. Ni-

mesin teoksen Kankaaksi. 

 

 

 

 

 

Kankaan toteuttamisen onnistumisen lähtökohtana oli, miten saataisiin kerättyä ha-

vaintoja projektista käytännössä. Kankaan kuvaamiseen ja äänittämiseen opinnäyte-

työtä varten olisi vaatinut kuvausluvat kaikilta alle 18 vuotiailta osallistujilta. Leirillä yö-

pyviä nuoria oli n. 50 kpl. Tilaajan kanssa neuvoteltaessa tulimme yhdessä siihen tu-

lokseen, että vaikka osalta saisi luvan kuvaamiseen ja äänittämiseen, olisi haastavaa 

rajata ne nuoret pois joilla lupaa ei olisi. Lisäksi emme saisi kerättyä palautetta nuorilta, 

 

kuva 1. Tyhjät Kankaat 
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joiden kuvaamiseen ja äänittämiseen lupaa emme olisi saaneet. Päätimme ilmoittaa 

leirikirjeessä, että leirillä olisi luvassa yhteisötaidetta ja sitä käytettäisiin opinnäytetyös-

säni. Kangasta ei kuitenkaan kuvattaisi tai äänitettäisi, vaan tekisin havaintoni itse kir-

jaamalla ne ylös. Tämä sulki minulta mahdollisuuden ohjata itse projektia.   

 

Tilaajallani oli kuitenkin ratkaisu projektin ohjaukseen. Leirillä olevia talkoolaisia saisin 

käyttää ohjaamaan projektiani. Talkoolaiset olivat 16-18- vuotiaita nuoria, jotka olivat 

leirillä töissä, heidän tehtäviään oli esimerkiksi lipunmyynti leirin tapahtumiin sekä va-

paa-ajanohjaajien avustaminen. Leiri oli osalle talkoolaisista ensimmäinen kokemus 

työelämästä. En asettanut suuria tavoitteita heidän taidoilleen, vaan toivoin heidän in-

nostuvan Kankaasta, koska taide oli läsnä myös heidän valitsemallaan leirillä musiikin 

ja tanssin muodossa. Toivoin innostuksen kantavan koko projektin läpi.  

 

Tapaaminen talkoolaisten kanssa ennen leiriä oli mahdollista vain kerran lyhyesti leirin 

rakennuspäivänä. Tunnelmat itselläni olivat ristiriitaiset. Minun täytyi päästää irti mieli-

kuvista millainen lopputulos projektista syntyisi. Tämä ei olisi minun projektini vaan 

yhteisön oma. Toivoin myös löytäväni nuorista talkoolaisista innostumista Kankaa-

seen. Pelkäsin epäonnistuvani, ohjaisinko kuitenkin itse projektia haluamaani suun-

taan. Toisaalta olin helpottunut, koska olin valmistautunut niin hyvin kuin pystyin. Kan-

kaan raamit olivat valmiina, eli kangas tärkättynä rimojen väliin. Suunnittelin myös, että 

Kangasta työstettäisiin maksimissaan tunti kerrallaan joka päivä niin leiriläisten kes-

ken, kuin myös nilsiäläisten kanssa. Aikaan sisältyisi myös talkoolaisohjaajien kanssa 

käyty keskustelu ennen ohjaamishetkeä sekä myös sen jälkeen. Tällä pyrin kerää-

mään myös heidän itsensä tekemät havainnot ja ajatukset projektista. Halusin ohjaus-

kerrat pitää lyhyinä, jotta talkoolaisilla säilyisi innostus Kangasta kohtaan. 

 

Nilsiän musiikki- ja tanssileiri ei ollut minulle ennestään tuttu. Ennakko-odotuksena 

Kankaalla saadusta palautteesta minulla oli, että nuoret sekä nilsiäläiset pitäisivät lei-

ristä. Pohdin, miten suosittuja leirinkonsertit olisivat nilsiäläisten keskuudessa sekä tu-

lisiko leirin hinta mitenkään esille. Ritva Hämäläisen tekemässä markkinointikyselyssä 
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Nilsiän musiikkileirille vuonna 2002, leiriä oli pidetty yleisesti ottaen kalliina. Se ei kui-

tenkaan ole ollut tuolloin este leirille osallistumiseen. (Hämäläinen 2002.) 

 

Pyrin tietoisesti pitämään ennakko odotukseni omana tietonani, jotta se ei vaikuttaisi 

projektin lopputulokseen. Suunnitellessani Kangasta Nilsiän musiikki- ja tanssileirille, 

en osannut asettaa odotuksia Varjofestivaaleille. Suunnittelin kuitenkin, että nuoret oh-

jaisivat myös siellä projektia. Myöhemmässä osuudessa kerron miten projekti onnistui 

käytännössä. 

 

4.1 Palautelomakkeen suunnittelu    

 

Palautelomakkeen suunnittelussa ensimmäinen ajatukseni oli toteuttaa se Webropo-

lilla. Webropolkysely olisi lähetetty leiriläisille heti, kun he saavat tiedon pääsystä lei-

rille. Tämän kyselyn ansiosta tilaaja saisi infoa leirin odotuksista ja toiveista esimerkiksi 

vapaa-ajanohjelmien suhteen. Tulin kuitenkin mukaan leirin suunnitteluun myöhäisem-

mässä vaiheessa, jolloin ilmoittautuminen oli jo käynnissä ja tämä ei enää mielestäni 

onnistunut, koska mielestäni tämä oli liian myöhäinen ajankohta, jos sen perusteella 

olisimme alkaneet suunnittelemaan leirille vapaa-ajanohjelmaa. Suunnittelin, että leirin 

jälkeinen Webropolkyselyn leiriläiset täyttäisivät kotona, mutta tilaajan pyynnöstä se 

toteutettaisiin paperisena versiona leirin loppupuolella.    

  

Suunnittelin leirille leiriläisille palautelomakkeen. Käytin apuna edellisen vuoden kyse-

lylomaketta. Suunnittelin toteuttavani sen värillisenä sekä lyhentäväni sitä, jotta kyse-

lyyn vastaajalla säilyisi motivaatio täyttää lomake loppuun asti. Toteutin lomakkeen 

käyttämällä Canva-ohjelmaa.    

 

Tilaajani halusi lomakkeen mustavalkoisena, jotta tulostamisen jälki säilyisi hyvänä 

isolle määrälle. Tilaaja halusi myös säilyttää edellisvuoden palautelomakkeen kysy-

mykset muutamaa lukuun ottamatta sekä oman lomakkeen nuorille että aikuisille leiri-

läisille. Toteutin lomakepohjan PowerPoint-ohjelmalla. Osa palautelomakkeista jaettiin 
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leirin opettajille, jotka jakoivat sen ohjaamilleen leiriläisille. Loput lomakkeet jaoin leirin 

loppupuolella leirin muskaritiloihin, vapaa-ajantilaan sekä ruokalaan.    

 

Ennen leiriä sain tilaajaltani toiveen toteuttaa työntekijöille oman kyselylomakkeen. Se 

oli edellisenä vuonna toteutettu Google Formsilla. Sain luvan toteuttaa sen Webropo-

lilla ja käytin edellisen vuoden kysymyksiä, koska näin tilaajan olisi helppo verrata niitä 

edellisen vuoden tuloksiin. Webropol kyselyn haasteellisin osuus oli saada koottua 

kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet. Webropolista olisi voinut tehdä myös avoi-

men linkin, mutta henkilökunnalla ei ollut käytössä yhteistä alustaa, kuten esimerkiksi 

Facebook ryhmää, jossa linkin olisi voinut jakaa. Sain tilaajaltani kaikki tarvitsemani 

sähköpostiosoitteet leirin aikana ja näin saimme kyselyn ennen leirin loppua kaikille 

työntekijöille.    

 

5 KANGAS NILSIÄN MUSIIKKI- JA TANSSILEIRILLÄ 

 

58. Nilsiän musiikki- ja tanssileiri vietettiin perinteisesti Nilsiässä musiikin ja tanssin 

parissa. Leiri kokosi yhteen 131 musiikin ja tanssin opiskelijaa ja 28 opettajaa, lisäksi 

muuta henkilöstöä. Leirillä pääsi opiskelemaan klassista ja pop-jazz-musiikkia, sekä 

tanssimaan opettajien johdolla. Henkilökohtaisten soitto- ja laulutuntien lisäksi pääsi 

soittamaan orkesterissa tai bändissä; laulamaan kuorossa, osallistumaan musiikin pe-

rusteet -kursseille tai muskaritoimintaan. (Nilsiän musiikki- ja tanssileiri 2018.) Minun 

roolini leirillä oli toteuttaa palautteen keräämisen lisäksi vapaa-ajanohjelmaa leiriläi-

sille. Tätä toteuttaessani leirille, pääsin kohtaamaan niin leirin henkilökuntaa kuin myös 

leiriläisiä ja luomaan heihin luottamussuhteen. Hyvä tapa luoda luottamussuhdetta on 

olla arvostavasti vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa ja tähän vaikuttavat myös yhtei-

set kokemukset. (Salomaa 2013,7.) Uskon tämän mahdollistaneen keräämään mah-

dollisimman paljon havaintoja projektissa.  
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Olisin voinut jättää Kankaan leirin vapaa-ajantilaan ja katsoa leirin päätteeksi mitä on 

syntynyt. Tässä ei olisi kuitenkaan syntynyt vuorovaikutusta ohjaajan (ohjaajien) ja lei-

riläisten kesken. Silloin Kangas ei olisi täyttänyt yhteisötaiteen tunnusmerkkejä. Sain 

leirillä käyttööni talkoolaisia ohjaamaan projektia. Suunnittelin ennen leiriä etukäteen 

ajankohdat, milloin halusin toteuttaa projektia. Tilaajani hoiti talkoolaisten haastattelut 

ja niiden perusteella teki valinnat, kuka soveltuisi projektiin mukaan. Tilaajani valikoi 

minulle sosiaalisia nuoria ja huomioi myös talkoolaisten iän. Talkoolaiset olivat 14-17 

ja minulle valikoitui heistä vanhemmat ja mahdollisimman sosiaaliset. Sosiaalisilla olisi 

hyvät edellytykset kohdata muita projektissa. Osan talkoolaisohjaajista tapasin leirin 

rakennuspäivänä, mutta suurimman osan tapasin vasta leirillä ennen talkoolaisohjaa-

jien työaikaa. Leiri kesti seitsemän päivää ja osan talkoolaisohjaajien kanssa sain luo-

tua hyvän luottamussuhteen. Osan kanssa työskentelin vain kerran, jolloin suhteen 

muodostaminen jäi yksittäiseksi kohtaamiseksi. Pyrin muodostamaan luottamussuh-

teen talkoolaisohjaajiin, koska saisin heidän reaktionsa ja ajatukset projektista havain-

noitua mahdollisimman aitoina.  

 

Havaintojen keräämisen pyrin aloittamaan jokaisessa ohjaushetkessä samalla tavalla, 

keskustelemalla ensin vuorossa olevien talkoolaisohjaajien kanssa. Näin sain havain-

noitua heidän sen hetkiset mietteensä projektista. Pyrin myös jokaisen ohjaushetken 

jälkeen havainnoimaan myös ohjaajien mietteitä, miten ohjaaminen oli heidän mieles-

tään mennyt. Talkoolaisohjaajia ohjeistin kommunikoimaan kohdattavan osallistujan 

kanssa. Pidin kommunikointia paljon tärkeämpänä ja toissijaisena pidin sitä, kuka kir-

joittaisi tai piirtäisi kankaaseen, oli se sitten kohdattu osallistuja tai ohjaaja itse. Ha-

vainnoin myös tulisiko keskusteluissa ilmi ajatuksia leiristä vai ajautuisiko kommuni-

kointi pois aiheesta.  

 

Havaintoni painottuivat osallistujien osalta heidän kommunikointiinsa ohjaajien 

kanssa. Kiinnitin huomiota myös heidän halukkuuteensa osallistua projektiin. Kolman-

neksi kiinnitin huomiota myös omiin reaktioihini. Millaisia ajatuksia minulla olisi projek-

tista, pystyinkö pysymään neutraalina sivusta seuraajana vai ohjasinko projektia ha-

luamaani suuntaan.  
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Tavoitteeni oli toteuttaa projektia leirin jokaisena päivänä eli 7 päivänä. Kankaan so-

vittaminen leiriarkeen ja sään vaihtelut vaikuttivat projektin ohjaukseen. Kangas liikkui 

leirillä kuutena päivänä ja nilsiäläisiä tavoitimme neljänä päivänä leiriviikon aikana. 

 

5.1 Havaintoja talkoolaisohjaajista projektista 

 

Talkoolaisohjaajat olivat 16-17- vuotiaita nuoria, jotka olivat leirillä töissä. Projekti sai 

talkoolaisohjaajien keskuudessa monenlaisia reaktioita. Osa talkoolaisohjaajista koh-

tasi itselleen vieraita ihmisiä hyvin luontevasti ja nautti tavatessaan uusia ihmisiä. Eräs 

talkoolaisohjaajista kertoi löytäneensä työminänsä jo ennen projektia, joten hän koki 

toisten kohtaamisen hyvin luonnollisena. Innostuksen huomasi myös toisista talkoolai-

sista, jotka eivät olleet projektissa ohjaajan roolissa. Osa oli jopa kateellisia, miksi he 

eivät saaneet osallistua. Heitä lohdutti kuitenkin leiriläisen roolissa osallistuminen, 

koska silloin he saivat osallistua Kankaan työstämiseen. Talkoolaisohjaajilta tuli myös 

ideoita toteuttaa projektia. He ideoivat, että toteuttaisimme projektia leirillä vapaa-ajan-

tilan lisäksi myös leirin yöpymistiloissa. Otin huomioon myös heidän toiveensa, jotka 

tulivat säästä. Emme lähteneet tavoittelemaan nilsiäläisiä sadesäässä. Perustelimme 

valinnan mukavuuteen vedoten.  

 

Osaa myös pelotti ja jännitti vieraiden ihmisten kohtaaminen. Pyrin läsnäolollani luo-

maan turvallisen ilmapiirin, jolloin talkoolaisohjaajille ei jäisi ikävää yksin jäämisen pel-

koa. Olihan tämä kuitenkin mahdollisesti ensimmäisiä kokemuksia työelämästä. 

Osasta talkoolaisista huomasi leirin aikana rohkaistumista vieraiden ihmisten kohtaa-

misessa. Jännityksestä huolimatta nuorilta talkoolaisilta sujui toisten kohtaaminen hy-

vin. Vaikka osa koki jännitystä, se ei haitannut ihmisten kohtaamista.  

 

Osaa talkoolaisohjaajista kiinnosti kovasti itse työstää Kangasta. Silloin he sulkeutuivat 

omaan maailmaansa ja toteuttivat itseään. Tämä voi olla ongelmallista, missä tahansa 

yhteisötaideprojektissa. Ohjaaja tai taiteilija haluaa toteuttaa itseään ja unohtaa osal-

listujien äänen, mitä oli huomioimassa.  
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Talkoolaiset osallistuivat työaikansa ulkopuolella leirin aikana saatavaan opetukseen, 

kuten esimerkiksi lauluun, soittoon tai bändiin. Tämä toi omat haasteensa talkoolais-

ohjaajien jaksamiseen. Pyrin pitämään Kankaan ohjaushetket lyhyinä. Olin varannut 

tunnin jokaiseen ohjaushetkeen, mutta ne kestivät keskimäärin puoli tuntia. Pidempi 

aika kuin puoli tuntia oli haastavaa talkoolaisohjaajan jaksaa keskittyä kerrallaan pro-

jektin ohjaamiseen.  

 

 Alkuinnostus hiipui leirin loppua kohden ja huomasin talkoolaisohjaajieni väsyneen ja 

osalla kiinnostuksen vähentyneen osallistua projektiin. Annoin kuitenkin talkoolaisoh-

jaajille vapaat kädet toteuttaa ohjausta. Jos he eivät jaksaneet tai kokivat itsensä liian 

kiireelliseksi, he saivat itse etsiä sijaisen ja osassa tilanteissa hain itse sijaisen ohjauk-

seen.  

 

Talkoolaisohjaajilta huomasin myös erilaisia tapoja ohjata projektia. Osan kanssa 

suunnittelimme pitkin päivää, miten ja missä Kangas olisi esillä. Heillä toisten kohtaa-

minen sujui luontevasti ja he osasivat itse keksiä kysymyksiä, millä saivat selville osal-

listujan ajatuksia leiristä. Toisia ohjaajia sain etsiä pitkin leirialuetta sekä osa jopa hyl-

käsi Kankaan vapaa-ajantilaan ja keskittyi sitten itse juttelemaan aiheeseen kuuluma-

tonta omien ystäviensä kanssa. Osa ohjaajista osasi hienovaraisesti aloittaa keskus-

telun itselleen vieraiden ihmisten kanssa ja näin saada selville heidän mietteensä lei-

ristä. He osasivat myös Kankaan ohjauksissa nilsiäläisille yhdistää leirin tapahtumien 

mainostamisen.  

 

Osa talkoolaisohjaajista valikoi leiriläisistä itselleen mieleiset kohdattavat. Osa pakotti 

osallistumaan painostamalla tai sitten ojensi vain kyniä ilman, että oli itse edes kiin-

nostunut osallistujan tuotoksesta. Havaitsin myös, että jos talkoolaisohjaajat eivät ol-

leet ennestään tuttuja, heidän oli haastava kommunikoida keskenään. Tähän havain-

toon on hyvä kiinnittää huomiota, myös missä tahansa ohjaamisessa, vaikka ei ohjaisi 

yhteisötaidetta. Ohjaajien on kommunikoitava keskenään, että voisivat toimia yhdessä 
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kohdattavan ryhmän kanssa. Yhteisöpedagogien on työssään otettava huomioon oh-

jattavien ryhmien lisäksi myös oma työyhteisönsä. Yhteisöpedagogi voi valjastaa työ-

yhteisön vahvuudet koko ryhmän käyttöön ja näin saadaan parempia tuloksia kohdat-

tavien ryhmien kanssa.        

                               

Talkoolaisohjaajien lisäksi käytin leiriläisiä ohjaajan roolissa. Leiriläisohjaajat olivat pal-

jon innostuneimpia vetämään projektia kuin talkoolaisohjaajat. Havainnoin, että itse 

innostuneena on helpompi innostaa muita mukaan. En havainnut, että leiriläisten käyt-

täminen ohjaamisessa olisi haitannut talkoolaisohjaajia. Ennemminkin otettiin ilolla 

vastaan, koska he olivat itse väsyneitä tai muuten kiireisiä leiriohjelman vuoksi.  

 

Suhteestani talkoolaisohjaajiin, minusta hyvin kuvaa se, että minua pystyttiin myös ky-

seenalaistamaan. Eniten projektia ohjannut talkoolaisohjaaja kysyi, onko tämä tai-

detta. Pohdimme yhdessä, mikä on taiteen määritelmä. Taide ei ole rajattu tekniikkaan 

millä se toteutetaan. Taidetta on muun muassa tanssi, laulu ja kuvataide. Taidetta on 

myös sarjakuvat ja graffitit. Tulimme lopputulokseen, että yhteisötaide tehdään yh-

dessä ja tärkeämpää on matka eikä niinkään päämäärä.  

 

Jälkikäteen olen pohtinut, olisiko minun pitänyt kehittää talkoolaisohjaajilleni jonkinlai-

nen porkkana. Projektin ohjauksen jälkeen olisi saanut palkinnon hyvästä työstä. Poh-

din kuitenkin, mitkä olisivat olleet työn arviointikriteerit. Arviointikriteerinä olisi voinut 

olla ajoissa työvuoroon saapuminen ja tavoiteltujen ihmisten määrä. Määrän arvioin-

nissa olisi tullut keskittyä todellisiin kohtaamisiin. Porkkanana olisi voinut toimia jäätelö 

tai muu nuoria motivoiva leirin arjesta poikkeava herkku. 

 

5.2 Havaintoja leiriläisten osallistumisesta projektiin 

 

Leirillä tavoittamamme ihmiset olivat muskareita, heidän vanhempiaan, leiriläisiä, jotka 

olivat iältään 7-17 vuotiaita sekä talkoolaisia ja kesätyöntekijöitä. Mitä nuorempia ta-

voitimme, sen innokkaimmin he olivat tulossa piirtämään Kankaaseen. Osa piirroksista 
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kuvasi mielentilaa, tapahtumia leiriltä tai olivat irrallisia asioita liittymättä mitenkään lei-

riin.  

 

Kangas otettiin ilolla vastaan ja sitä olisi haluttu tehdä enemmänkin leiriläisten keskuu-

dessa. Osaa leiriläisistä oli haastavampi löytää, koska he eivät oleskelleet vapaa-ajan-

tiloissa. Talkoolaisohjaajat keksivät löytävänsä heidät leirin yöpymistiloista. Heidän 

löytymisensä myötä, saimme heille markkinoitua vapaa-ajantiloista löytyvien puuhien 

tarjontaa.   

 

Leirin loppua kohden saimme osallistumaan enemmän leiriläisiä ja palautetta tuli myös 

runsaasti laidasta laitaan. Havannoin tämän olevan hyvä menetelmä kohdata nuoria. 

Osallistumiseen ei tarvitse mitään erityistaitoja ja osallistuminen ei vie paljon aikaa.   

 

5.3 Havaintoja nilsiäläisten osallistumisesta projektiin 

 

Havannoin haasteelliseksi kohdata nilsiäläisiä. Heitä ei liikkunut paljon keskustan alu-

eella. He keitä näimme, saattoivat vaihtaa kadun toiselle puolelle välttääkseen kontak-

tin meidän kanssamme. Havaitsin, että talkoolaisohjaajat kokivat tämän sulkeutu-

neeksi ilmapiiriksi. Heille tämä tuli hieman yllätyksenä, vaikka Nilsiä on osalle heistä 

tuttu paikka, mutta he eivät ole paikkakunnalla vierailleet pitkään aikaan. Mahdollisesti 

isommalla paikkakunnalla ihmisiä olisi enemmän, joten kohtaamisia olisi saatu enem-

män.  Kohtasimme kuitenkin arviolta noin 20-30 nilsiäläistä neljän päivän aikana. 

 

Sää oli myöskin haasteellinen. Koska aurinkoisella säälläkään nilsiäläisiä näkyi vähän 

katukuvassa, päätimme jättää heidät rauhaan sateisina päivinä. Painotimme kohtaa-

mispäiviksi ne päivät, jolloin leiri järjesti tapahtumaa nilsiäläisille. Näitä oli yhteislau-

luilta ja päättäjäispäivän esiintymiset satamassa.   
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Kohdatuilla nilsiäläisillä kuitenkin riitti aikaa keskusteluun, vaikka heillä ei ollut kiinnos-

tusta piirtää tai kirjoittaa Kankaaseen. Vaikka nilsiäläisiä oli haastava löytää, löydetyiltä 

löytyi ajatuksia Nilsiän musiikki- ja tanssileiristä.  

 

5.4 Havaintoja itsestäni Nilsiän musiikki- ja tanssileirillä 

 

Tässä kappaleessa kokoan ajatuksiani projektista Nilsiän musiikki- ja tanssileiriltä. En-

simmäisen päivän jälkeen olin innostunut, koska talkoolaisohjaajat olivat innoissaan 

Kankaasta sekä olimme löytäneet muutaman nilsiäläisen. Tietoisesti tein jokaisen oh-

jauksen kanssa töitä, että en puuttuisi talkoolaisohjaajien ohjaukseen liikaa ja pyrkisin 

tarkkailijan rooliin. Leirin aikana oli tilanteita, jolloin talkoolaisohjaajia ei paljon kiinnos-

tanut ja heitä oli jopa vaikea löytää, vaikka oli heidän työvuoronsa. Tällaisissa tilan-

teissa teki mieli luovuttaa. Myös itsekriittisyys projektia kohtaan ei helpottanut tilan-

netta. Leirin kesto oli jaksamisen kannalta haasteellinen. Seitsemän päivää projektia 

kaiken muun leiritoiminnan ohella, haastoi itseäni välillä motivaation etsimiseen.  

 

Kuitenkin osallistujien ilo ja onnistuneiden leirikokemusten kerääminen piti Kankaan 

elossa. Myös talkoolaisohjaajien rohkeuden kasvaminen kohdata itselle vieraita ihmi-

siä, lisääntyi projektin myötä.  

 

6 PALAUTTEIDEN VERTAILU 

 

Tässä kappaleessa tulen käymään läpi millaista palautetta sain havainnoitua Kankaan 

avulla ja millaista palautetta tuli ilmi palautelomakkeen kautta leiriläisiltä sekä Webro-

pol kyselyllä leirin henkilökunnalta. Lopuksi vielä vertailen saatuja palautteita keske-

nään. 
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6.1 Kankaalla kerätty palaute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsiäläisiltä kerätystä palautteesta havainnoin, että osallistujien ikä tai sukupuoli ei ja-

kanut saatua palautetta. Nilsiäläiset pitivät Nilsiän musiikki- ja tanssileiriä mukavana 

sekä tärkeänä tapahtumana nuorille. Osa oli itsekin ja myös osan lapset osallistuneet 

leirille. Nilsiäläisillä oli myös kokemuksia leirillä työskentelystä. Leiriin liittyi paljon po-

sitiivisia muistoja.   

 

Nilsiäläiset kuitenkin kokivat, että leiri ei enää näkynyt vanhaan tapaan Nilsiän katuku-

vassa. Torille toivottiin katusoittoa sekä mainontaa toivottiin lisää. Emme saaneet suo-

raa vastausta, miksi nilsiäläiset eivät osallistuneet leirin konsertteihin, mutta mainonta 

voisi olla siihen osa syy. Myös osalle nilsiäläisistä leiri ei ollut ollenkaan tuttu.  

 

Tapasimme torilla myös henkilön, jonka kanssa kommunikointi oli haastavaa hänen 

mahdollisen vammansa vuoksi, mutta hänestä näki, miten tärkeää hänelle oli päästä 

hieman piirtämään Kankaaseen. Talkoolaisohjaajat melkein jo ohittivat hänet, vihjates-

sani asiasta, hänkin pääsi osallistumaan. Kommunikointi ongelmien vuoksi, en voi olla 

varma ymmärsikö hän, mitä olimme tekemässä ja en voi olla myöskään varma mitä 

hän teokseen osallistumalla halusi sanoa. Koen kuitenkin, että hän piti osallistumista 

tärkeänä, koska tuli huomatuksi.  

 

kuva 2. Nilsiän musiikki- ja tanssilei-

rin Kangas 

 

 

 

 

 

 

kuva 3. Nilsiäläisten Kangas 
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Leiriläisten Kankaassa ja projektin ohjaustilanteissa ilmeni, että leiriläiset pitivät lei-

ristä. Oli kivaa ja mielenkiintoista, hieman jopa jännittävää. Leiriläisten ja talkoolaisten 

väsymys näkyy myös teoksessa. Tauluun on myös lueteltu mieleisiä leirin opettajia ja 

vapaa-ajanohjaajia. Projektin ohjaustilanteissa ja lopullisessa teoksessa näkyivät 

myös leirin tapahtumia. Leirillä vierailleet maskotit, konsertit, leirillä olleen todettu ras-

kaus ja valitettava kiusaamistapaus löytyy teoksesta. Teoksesta löytyy myös kannan-

otto leirin ilmapiiriin.   

 

Ihan sama oletko 7 vai 17, täällä kohdellaan samoin. Joten ei enää kiin-

nosta/ innosta. Teini-iän ohittaneille ei ole suunnattu tämä leiri. Siinä kehi-

tysideaa (Liite 1). 

 

Kannanotto oli minulle yllättävä. En osannut odottaa, että saisimme tällaista palautetta 

Kankaan avulla. Olin leirin aikana havainnoinut kitkaa talkoolaisten ja vapaa-ajanoh-

jaajien välillä. Mielestäni oli rohkeaa tuoda se ilmi Kankaan kautta kaikille näkyväksi. 

Oliko tämä mahdollista, koska Kankaan ympärille oli saatu luotua turvallinen ilmapiiri 

tai kokiko kirjoittaja tämän tärkeäksi saada julkisesti esille. Palautteen on voinut mah-

dollistaa myös molemmat arvaukseni. 

 

6.2 Palautelomakkeen ja Webropolkyselyn tulosten vertailu  

 

Tässä kappaleessa käsittelen palautteita leirillä viihtymisen näkökulmasta, koska sil-

loin voimme verrata sitä projektiin. Leiriläisillä oli mahdollisuus vastata palautelomak-

keeseen leirin aikana perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Palautelomakkeita ja pa-

lautuslaatikoita oli leirin vapaa-ajantilassa, muskareiden tilassa sekä leirin ruokalassa. 

Henkilökunnalle, eli opettajille, vapaa-ajanohjaajille, työssäoppijoille, kesätyöntekijöille 

ja talkoolaisille lähetin Webropolkyselyn torstaina 28.6.2018.   
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Palautelomakkeen mukaan leiriläisten mielestä leirillä oli iloinen tunnelma, mukavia ja 

päteviä opettajia, pääsi oppimaan uutta ja sai soittaa kavereiden kanssa. Lisäksi pa-

rasta oli bändi, yhdessäolo, vapaa-ajan huoneen tehtävät ja Artomarket. Kehuttiin 

myös aikataulutusta, ei ollut pitkiä odotusaikoja ohjatuille tunneille. Kehittämisideoina 

toivottiin pidempää leiriä. Leiriläiset kokivat myös, että hiljaisuus illalla alkoi aika myö-

hään sekä jotkut nuoret työntekijät kiroilivat paljon.  

 

Henkilökunta sai halutessaan osallistua Kankaaseen, vaikka painotus oli erityisesti 

nuorissa leiriläisissä. Haluan kuitenkin tuoda myös heidän näkökulmansa leiristä ja se 

voi myös osaltaan selittää leiriläisiltä saatua palautetta. Henkilökunnan palautteesta 

kävi myös ilmi, että leiri koettiin liian lyhyenä. Erityisesti työssä-oppijat kokivat olevansa 

kovin kiireisiä leiriviikon aikana ja opettajat eivät ehtineet opettaa kaikkea, koska he 

olivat konserteissa mm. soittamassa. Aikataulu koettiin kovin tiukaksi. Työvuoroissa 

koettiin myös tiukkuutta, koska niiden vaihtaminen oli haastavaa esimerkiksi oman 

soittotunnin vuoksi.     

 

Henkilökunta ei ollut tyytyväinen talkoolaisten toimintaan. Heidän koettiin seurustel-

leen keskenään ja olevan vapaa-ajanohjaajien vahdittavana. Tähän tuli kuitenkin ke-

hitysideoita. Toivottiin leirin rakennuspäivään lisää perehdytysaikaa. Mahdollisesti ra-

kennuspäivä kasvatettaisiin kahteen päivään. Leirillä tarvittavien avainten hankinta to-

teutettaisiin jo edeltävänä päivänä ja vapaa-ajanohjaajat pitäisivät palaverin ennen 

kuin talkoolaiset saapuisivat, ideana muun muassa perehtyminen vapaa-ajanohjaajien 

toimenkuvaan leirillä. Ennen leiriä olisi hyvä sopia vapaa-ajanohjaajien ja talkoolaisten 

kanssa yhteiset pelisäännöt ja käytännöt leirille. Ehdotettiin myös, että vapaa-ajanoh-

jaaja ja talkoolainen toimisivat työparina. Tällä tavoin palautteen jättäjän mukaan, he 

oppisivat tuntemaan toisensa paremmin ja vapaa-ajanohjaajan olisi helpompi neuvoa 

talkoolaista työssään. Talkoolaisille ehdotettiin myös vähintään 16- vuoden ikää. Li-

säksi vapaa-ajanohjaajat kaipasivat itselleen yhteisiä pelisääntöjä. He kaipasivat lisää 

perehdytystä tehtäviinsä, koska esimerkiksi kokivat epäselväksi, oliko yövuoro valvon-

taa vai varallaoloa.  
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Ruokaa kehuttiin henkilökunnan toimesta, mutta oli huomattu, että se ei kaikille leiriläi-

sille ollut maistunut. Nälkää oli sitten paikattu herkuilla, pitsoilla ja limuilla. Henkilökunta 

kehui myös vapaa-ajan ohjelmaa ja leirin järjestämiä konsertteja. Henkilökunta jäi kui-

tenkin kaipaamaan lisää koko leirin yhdistävää yhteisöllistä tekemistä ja lisää mainon-

taa konserteille. Leirillä leiriläiset ja heidän ilonsa leirillä koettiin myös mieleiseksi. 

 

Näen yhtäläisyyksiä leiriläisten ja henkilökunnan antaman palautteen välillä. Heillä on 

ollut mukava leiri. Leiri on sisältänyt toimintaa konserteissa, vapaa-ajalla ja uutta oppi-

malla. Leiriläisen kommentti Artomarketista ja henkilökunnan huomio ruuan korvaami-

sesta herkuilla täydentävät toisiaan. Herkut on todennäköisesti hankittu paikalliselta 

yrittäjältä. Leiriläiset ja henkilökunta oli samaa mieltä leirin kestosta, molemmat toivoi-

vat lisää pituutta. Leiriläisten kommentti nuorten työntekijöiden kiroilemisesta ja vapaa-

ajanohjaajien tyytymättömyys talkoolaisten toimintaan myös täydentävät toisiaan. Yh-

täläisyyttä voi havaita myös leiriläisten huomio illalla hiljaisuuden myöhäisestä ajan-

kohdasta ja vapaa-ajanohjaajien epäselvyydestä, millainen rooli heillä on yövuorossa. 

 

6.3 Eri menetelmin kerätyn palautteen vertailu 

 

Kankaassa näkyi, että leiriläiset pitivät leiristä. Se oli myös havaittavissa leiriläisten ja 

henkilökunnan palautteesta. Kankaassa oli havaittavissa paljon positiivisia ilmauksia 

leiristä ja samoja ilmeni myös leiriläisten ja henkilökunnan palautteesta.  

 

Leiriläisten ja talkoolaisten väsymys näkyi Kankaalla. Se oli myös luettavissa rivien 

välistä leiriläisten palautteessa, kommentissa “aika myöhäinen hiljaisuus”. Tämä näkyi 

myös henkilökunnan palautteessa vapaa-ajanohjaajien epäselvyytenä, valvottiinko yö-

vuorossa vai oltiinko varalla.  

 

Kankaalle kirjoitettu palaute; Ihan sama oletko 7 vai 17, täällä kohdellaan samoin. Jo-

ten ei enää kiinnosta/ innosta. Teini-iän ohittaneille ei ole suunnattu tämä leiri. Siinä 
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kehitysideaa (Liite 1). Tähän palautteeseen en löytänyt yhtäläisyyttä leiriläisten palaut-

teesta. Yhtäläisyys on havaittavissa kuitenkin henkilökunnan palautteesta. Henkilö-

kunnan palautteessa oli kommentointia talkoolaisten ja vapaa-ajanohjaajien yhteis-

työstä. Lisäksi vapaa-ajanohjaajien keskinäisistä epäselvyyksistä. Nämä ovat siis hei-

jastuneet myös palautteenantajaan. Mielenkiintoinen havainto on, että tällaista pa-

lautetta ei löytynyt leiriläisten palautteesta.  

 

Kankaassa en havainnut palautetta leirin pituudesta.  Palautteissa ei ollut havaittavissa 

leirintapahtumia, kun ne olivat taas läsnä Kankaassa.  

 

Nilsiäläisten kanssa toteutettu projekti kertoi myös nilsiäläisten pitävän leiristä. Heillä 

oli osalla omaa kokemusta leiristä tai he pitivät sitä muuten tärkeänä leiriläisille ja Nil-

siälle. Heidän toiveensa oli mainonnan kasvattaminen ja se oli havaittavissa myös hen-

kilökunnan palautteessa.  

 

Projekti täydensi palautelomakkeella ja Webropolilla kerättyä palautetta. Projektissa 

palautteen kerääminen oli kuitenkin suppeampaa. Palautelomakkeella ja Webropolilla 

saatiin kerättyä laajemmin eri tietoja. Nuorten kanssa toimiessa projektilla saatiin hel-

pommin nuoria jakamaan ajatuksia leiristä, kun taas palautelomakkeen täyttämiseen 

piti houkutella. Projektin onnistumista pohdin myöhemmässä kappaleessa lisää. 

 

7 VARJOFESTARIT  

 

Varjofestarit olivat nuorten taidetapahtuma, joka varjosti Anti-festivaaleja Kuopiossa 

syksyllä 2018 (24.9-5.10.18). Antifestivaalin tavoitteena on luoda yhteistyöalusta ko-

keilevan taiteen kehittämiseksi, sekä lisäksi olla uusi taloudellinen malli taidetoimijoille. 

Anti-festivaali haluaa rakentaa uusia yleisöjä ympäri maailmaa, osallistaen heidät sekä 

taiteen kuluttajina että taideteosten osatekijöinä, sekä lisätä taiteilijoiden ja taiteen am-

mattilaisten liikkuvuutta sekä tukea heidän ammattiuriensa kansainvälistymistä. Anti-
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festivaali järjestää kokeellisia Lab-taiteilijalaboratorioita, yleisötapahtumia, konferens-

seja sekä hankekumppanien ja näiden sidosryhmien välisiä ajatushautomoita. Vuoden 

2018 Antifestivaalin teemana oli leikki ja pelillisyys. (Antifestivaali 2018.) 

 

Kuopion Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla oli Varjofestivaaleilla esillä nuorten ja yh-

teisötaiteilijoiden synnyttämää taidetta. Petosen alueen nuorista oli koostettu pienryh-

miä yhdessä Petosen alueen kummitaiteilijan ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa, 

nuoret suunnittelivat ja loivat tapahtumakokonaisuuden, Varjofestarit. Esillä olleet 

nuorten taideteot olivat peräisin Pohjois-Savosta. Mukaan oli kutsuttu nuoria taiteen 

tekijöitä myös muualta Suomesta. (Varjofestivaalit 2018.) 

  

Varjofestivaalien tavoitteena oli taiteesta nauttiminen ja itse tekeminen, jotka edesaut-

tavat oman identiteetin rakentamista. On havaittu, että taiteella ja kulttuurilla on mer-

kittäviä vaikutuksia paitsi yksilöiden, myös yhteisöjen toimintaan. (Varjofestivaalit 

2018.) 

  

Varjofestarit toteutettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin, Pitkälahti-Petosen asukas-

yhdistyksen, Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuuri-

koulu Lastun, Kuopion ja Helsingin Tyttöjen Talon, Vamos Kuopion, Lastensuojelujär-

jestö Pesäpuu ry:n ja Pohjois-Savon perhehoidon kehittämisyksikön ja Pohjois-Savon 

adoptionuorten ryhmän kanssa. (Varjofestivaalit 2018.) 

 

7.1 Kankaan suunnittelu ja toteutus Varjofestareilla 

 

Varjofestareille projektin suunnittelu käynnistyi samaan aikaan Nilsiän musiikki- ja 

tanssileirin projektin kanssa. Suunnittelin Kankaan niin, että sitä voisi kuljettaa mukana 

ja se ei asettaisi vaateita tilaan, jossa sitä tehtäisiin. Projektin suunnittelu Varjofesta-

reille jatkui syksyllä 2018. Minulla oli jo kertynyt kokemusta Nilsiän musiikki- ja tanssi-

leiriltä, miten projekti käytännössä sujuisi, mutta suunniteltavaa olisi vielä kuka vetäisi 
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projektia ja mikä olisi sopiva ajankohta. Halusin nuoren vetämään projektia, jotta saisin 

mahdollisimman samankaltaiset olosuhteet kuin Nilsiän musiikki- ja tanssileirillä.  

 

Varjofestareilla vieraili kutsuvierasryhmiä arkena ja tapahtuma huipentui lauantaihin 

29.9.2018. Olin mukana, kun Pinarilla toimivat pienryhmät suunnittelivat Varjofesta-

reita. Osa heistä toimi tapahtuman houstaajina, eli esittelivät tilan toimintoja. Koin hei-

dät luonnolliseksi valinnaksi projektiin. He olivat käytettävissä ainoastaan lauantaina 

29.9.18, joten päädyin keräämään tapahtumaan osallistujilta palautetta ainoastaan 

Varjofestareiden pääpäivänä. Suunnittelin houstien kanssa projektia, että tekisimme 

sitä heidän voimavarojen mukaan vähä kerrallaan, mutta useammin. Tavoitteena oli 

kerätä palautetta lauantain aikana kaksi kertaa. Huomioida heidän voimavaransa oh-

jaamiseen, että vältettäisiin väsyminen, mitä ilmeni Nilsiän musiikki- ja tanssileirillä. 

 

Varjofestareiden lauantaina tapahtuneeseen projektiin käytettäviä housteja minulla oli 

kaksi. Toinen heistä oli oikein innoissaan tehtävästään ja toista jännitti kovasti. Toteu-

timme projektin lopulta kolme kertaa Varjofestareilla lauantain aikana. Havaittavissa 

oli houstaajien jännitys, jos kohdattava nuori oli heitä itseään vanhempi. Jännitys kas-

voi toiselle houstaajalle niin suureksi, että hän ei osallistunut projektin ohjaamiseen 

viimeiselle kerralle. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt jäljelle jääneen houstaajan toimintaa. 

Hän pystyi kommunikoimaan osallistujien kesken ja innostamaan omalla innostuksel-

laan muita mukaan. Viimeisen projektin ohjaamiskerran aikana jouduin olemaan het-

ken poissa, koska minua tarvittiin Pinarin nuorisotalo toiminnassa. Houstaaja piti hom-

man kasassa ja havaittavissa oli, että hän nautti toisten kanssa kommunikoinnista.  

 

Houstaajassa oli havaittavissa samaa innostusta kuin Nilsiän musiikki- ja tanssileirin 

leiriohjaajissa. Tämä oli erityistehtävä ja juuri hänet oli siihen valittu. Nilsiän musiikki- 

ja tanssileirin talkoolaisille projekti oli työtehtävä muiden joukossa. Houstaajan innos-

tukseen voi vaikuttaa myös tilanteen kertaluonteisuus. Talkoolaisilla oli yhteensä 10 

kertaa Kankaan ohjaamista.  
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7.2 Kangas Varjofestareilta 

 

Varjofestareiden Kankaassa oli huomattavissa, että lauantain tapahtuma on ollut kiva, 

hauska, mahtava ja osa koki, että pitkään aikaan ei ole ollut näin hauskaa. Kankaassa 

on myös havaittavissa Varjofestareiden tarjonnasta koettuja asioita, kuten Komman-

dokeittiö ja bileet. Kommandokeittiö oli tanssitaiteilijoiden, äänisuunnittelijan ja Pinarin 

nuorten kanssa toteutettu immersiivinen kuunnelma. Immersiivisellä tarkoitetaan up-

pouttava. Taideteos uppouttaa ihmisen kuvitteelliseen todellisuuteen ja saa hänet ko-

kemaan olevansa sisällä sitä. (Suomisanakirja 2018.) Kommandokeittiöstä saimme 

paljon suullista palautetta. Kun saimme ensimmäiset osallistujat innostettua kokeile-

maan, saimme loistavaa palautetta. Tämä innosti muitakin nuoria kokeilemaan. Pinarin 

nuorisotalon nuoriso-ohjaaja oli yllättynyt Kommandokeittiön vetovoimasta. Komman-

dokeittiö sai innostettua mukaan myös sellaisia nuoria, jota Pinarin nuoriso-ohjaajat 

eivät olleet saaneet mukaan ohjattuun toimintaan. Kankaassa maininnat Kommando-

keittiöstä ovat siis perusteltuja.  

 

Varjofestareiden bileet olivat Telttabileet, jonka järjesti Pinarin nuorten pienryhmä yh-

dessä Petosen kummitaiteilijan ja toisen Humakin opiskelijan kanssa. Edellisenä 

vuonna Petosen kummitaiteilija oli Petosen nuorten kanssa järjestämässä Anti-festi-

vaaleilla Konttibileitä. Saimme Telttabileitä suunnittelemassa ja toteuttamassa olleilta 

nuorilta palautetta, että Konttibileet olivat paremmat. Havannoin, että nuoret kuitenkin 

nauttivat Telttabileiden järjestämisestä. Vertailua Konttibileisiin en havainnoinut Kan-

kaassa. Kankaassa bileitä kehutaan ja tulkitsen kommentoinnin “pelottavaa”, liittyvän 

myös Telttabileisiin, koska teemana oli Halloween. Teltan koristelu ja Telttabileitä to-

teuttanut ryhmä olivat teeman mukaiset. 

 

 

 

 

 
 

kuva 4. Bileteltta 
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Kankaaseen kerätyt kommentit “ei tuu mitään mieleen”, on saatuja vastauksia nuorilta, 

jotka eivät osallistuneet Varjofestareiden toimintaan. Petosen Pinari oli lauantaina 

poikkeuksellisesti auki Varjofestareiden vuoksi ja sinne sai tulla, vaikka ei osallistunut 

Varjofestareiden toimintaan. Suullisesti heiltä sai palautetta, että nuorisotalon pitäisi 

olla auki myös lauantaisin, koska arkena ei kerkeä talolla käymään.   

 

Kävin keskustelun houstaavan nuoren kanssa projektin ohjaamisen jälkeen. Hänestä 

tämä oli kiva tapa kerätä palautetta, ja hänestä tämä oli miellyttävämpää kuin, että 

olisimme keränneet palautteen perinteisenä paperilomakkeena. Hän ei yllättynyt mis-

tään palautteesta, jonka saimme kerättyä. Hän myönsi jännittäneensä nuoria, jotka 

eivät tulleet Pinarille Varjofestareiden vuoksi, koska nämä olivat häntä vanhempia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Kankaiden vertailu 

 

Projekteissa niin Nilsiässä kuin Petosen Pinarilla oli samankaltaisuutta. Mitä nuorem-

pia osallistujat olivat, sen helpompi heitä oli saada mukaan osallistumaan. Havannoin, 

että osalle osallistujista teokseen piirtäminen tai kirjoittaminen oli haastavaa, mutta 

 

kuva 5. Varjofestareiden Kangas 
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projektinohjaajat kirjoittivat sitten heidän mietteensä heidän puolestaan. Yhtäläisyyksiä 

palautteessa oli, että molemmat tapahtumat olivat pidettyjä. Nuorten kanssa toteute-

tuissa Kankaissa oli mielipiteiden lisäksi koetut tapahtumat läsnä. Nilsiäläisten kanssa 

toteutetussa Kankaassa havaitsin selkeämmin palautteen, tapahtumasta pidettiin, 

mutta haluttiin sen näkyvän enemmän ja mainoksia kaivattiin.  

 

Projekteissa oli eroavaisuutta yhteisöjen osalta, joiden kanssa sitä tehtiin. Nilsiän mu-

siikki- ja tanssileiriläiset oli suuri joukko, jossa kaikilla oli sama mielenkiinnon kohde, 

musiikki ja tanssi. Leiriläiset tulivat tutuksi 7 päivää kestävän leirin aikana ja Kankaalle 

sai kerättyä tapahtumia ja tunteita leiristä.  

 

Nilsiäläiset olivat monta eri yhteisöä. Osaa yhdisti muistot Nilsiän musiikki- ja tanssi-

leiristä. Osalle tapahtuma oli täysin vieras tai koki, että tapahtuma ei ollut oma mielen-

kiinnonkohde. Leirin tunnettavuus ei ollut sidonnainen osallistujan ikään tai sukupuo-

leen. Nilsiäläiset olivat haastavin tavoiteltava kohderyhmä, tässä projektissa. Heitä oli 

vaikea löytää, mutta kun heitä tapasi, niin heiltä sai kerättyä ajatuksia Kankaalle.  

 

Varjofestareiden projekti oli kuin yhdistelmä kokemastani Nilsiässä. Nuoret, jotka olivat 

mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Varjofestareita sekä nuoret, jotka tulivat 

Pinarille Varjofestareiden vuoksi, olivat kuin Nilsiän musiikki- ja tanssileiriläiset. Havait-

sin, että he nauttivat tapahtumasta.   

 

Pinarilla henganneet nuoret, jotka eivät kuitenkaan osallistuneet Varjofestareiden toi-

mintaan, olivat kuin nilsiäläiset. Osa tiedosti talossa olevan tapahtumia, mutta eivät 

osallistuneet ja osa ei ollut ollenkaan tietoisia Varjofestareista. Heistä kuitenkin oli 

hieno asia, että Pinari oli auki lauantaina.  

 

Kangas toimi hyvin molemmissa tapahtumissa. Tämä on mielestäni hyvä rohkaisu ko-

keilla projektia myös muissa tapahtumissa ja yhteisöissä. 
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8 TAITEILIJOIDEN HAASTATTELUT 

 

Minua on vaivannut koko opinnäytetyöni aikana kriittisyys omaa tekemistäni kohtaan. 

Teenkö oikein ja jos teen niin mitä ja miksi? Vai teenkö väärin ja voiko tehdä tätä edes 

väärin? Minulle tuli mahdollisuus keskustella yhteisötaiteesta ja sen mahdollisuudesta 

käyttää sitä palautteen keräämiseen Kuopiossa toimivien yhteisötaiteilijoiden kanssa. 

Tässä osiossa tulen käymään läpi heidän ajatuksiaan keskusteluiden ja sähköposti-

viestien perusteella.   

 

8.1 Yhteisötaide haastattelujen perusteella 

 

Yhteisötaide on taidetta, joka syntyy ihmisjoukon yhteistyön tuloksena. Yhteisötaitee-

seen ei voida merkitä tekijää, josta se olisi lähtöisin. Yhteisötaiteen tulos voi olla osal-

listavaa, esittävää, performatiivista, dokumentaarista, oikeastaan mitä vaan. Taiteen 

määrittely on nykypäivänä haastavaa. Esimerkiksi miten eroaa siivoojan työ, vaikka 

performanssista, jossa taiteilija siivoaa kauppakeskusta? Taide ottaa aina jonkin asian 

tarkastelun alle, ja pysähtyy sen äärelle ihmettelemään. Tämä pätee myös yhteisötai-

teeseen. Melkein mikä vaan yhteinen asia, teko tai kokemus voi olla taidetta. Tai olla 

olematta. Mutta yhteisötaide siis sikäli kuvailee, peilailee, käsittelee, on kosketuksissa 

sellaisten asioiden parissa, mikä siinä yhteisössä koetaan käsittelemisen arvoiseksi. 

Aina yhteisötaiteen prosessista ei synny teosta, vaan siitä syntyy yhdessä koettuja 

hetkiä. Yhteisötaiteen tekijälle syntyvä teos ei ole päämäärä, vaan yhteisö ja yhdessä 

koettu prosessi. (Haatainen 2018; Aunola 2018.) 

 

8.2 Voiko yhteisötaidetta käyttää palautteen keräämiseen? 

 

Ajatuksena yhteisötaiteen käyttö palautteen keräämisen menetelmänä on ideaali. Se 

ei kuitenkaan tällä hetkellä sovellu meidän lomakkeiden täyttämään maailmaamme, 
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jossa jokainen määre pitää todistaa, asettaa tavoitteeseen ja sen jälkeen mitata. (Haa-

tainen 2018.) Ajatus herättää paljon kysymyksiä. Miten taidetta mitataan? Miten pa-

laute arvioidaan tai tulkitaan? Osallistujamäärinä? Teoksen hienoutena? Kuka arvioin-

tikriteerit päättää? Mitataanko yhteisötaidetta palautteenannossa niin, että jos teos ei 

synny tai teos on jollakin tavalla huono, ei prosessikaan ole ollut oikeanlainen? Ja ke-

nelle palaute annetaan? Ryhmälle, osallistujalle itselleen, ulkopuoliselle rahoittajalle, 

pomolle? Taidehan sinänsä aina toimii peilipintana sieluun sen kokevalle yksilölle, se 

herättää yksilöllisiä tunteita ja yksilöllisiä ajatuksia. Tietyllä tavalla juuri siksi se on 

huono palautteenantaja, koska teos on niin tulkinnanvarainen asia. Esimerkiksi voi-

daanko mustaksi roiskitusta teoksesta päätellä, onko prosessi ollut vaikea vai kenties 

mahtava? Kumpaakin voi. Se tekee tulkinnasta hankalan. (Haatainen 2018.) 

 

Mutta jollakin tapaa yhteisötaidetta voidaan käyttää osana palautteen keräämistä. Pa-

lautteen keräämisessä voi ilmetä yhteisötaiteen tunnusmerkkejä. Sen avulla voidaan 

herättää keskustelua prosessin ympärillä. Menetelmillä esimerkiksi erilaisilla kuvakor-

teilla voidaan taiteen avulla heijastella omia ajatuksia . Mieluisan kuvan avulla on hel-

pompi kertoa miksi siitä pitää, kuin alkaa kertoa mistä kaikesta pitää maailmassa. Teos 

rajaa ja auttaa siinä tilanteessa. (Haatainen 2018.) 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyössäni olen onnistunut keräämään tilaajalleni palautetta Nilsiän musiikki- 

ja tanssileiristä leiriläisten sekä nilsiäläisten näkökulmasta. Lisäksi olen kerännyt nuor-

ten palautetta Varjofestareilta. Opinnäytetyöni on esimerkki, että yhteisöpedagogi voi 

käyttää työssään taidemenetelmiä kohdatessaan ihmisiä ja kerätessään palautetta. 

 

Onko projektini sitten kuitenkaan ollut yhteisötaidetta. Projektissani on ollut yhteisötai-

teen elementtejä. Siitä ei voida kertoa kenen yksittäisen henkilön teos se olisi, vaan se 

on yhteisön tekemä. Projektiin liittyy matka, joka on kuljettu. Projektille löytyy kaksi 

elämänkaarta. Kankaan synty ja Kankaan dokumentointi. Projektin painotus on ollut 
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kommunikoinnissa osallistujien kesken, ei niinkään Kankaan lopullinen lopputulos. 

Projektissa Kangasta on käytetty työkaluna keräämään tietoa yhteisöjen mielipiteistä 

ja ne on analysoitu tilaajan käyttöön kehittämään tulevia tapahtumia. Projektistani löy-

tyy siis viitteitä taideperustaiseen toimintatutkimukseen. 

 

Projektissani on ollut kuitenkin hyvin vahvasti läsnä tavoite. Tavoite on määrittänyt lop-

putulosta. Yhteisötaiteesta tulee katoavaa ja ohimenevää, jos tilanteen erityisluon-

netta, paikkaa, ajankohtaa ja sosiaalista muutosta korostetaan. (Sederholm 2000, 114-

115.)   Tavoitteen takia mielestäni projektini ei ole yhteisötaidetta.   

 

Opinnäytetyössäni on kuitenkin yhteisötaiteen elementtejä. Projektini on tuottanut lisää 

informaatiota tilaajalleni tapahtumista. Opinnäytetyöni on myös oiva tapa tutustua yh-

teisötaiteeseen. Toivon tämän antavan inspiraatiota kokeilla taidemenetelmiä niin 

työssä kuin vapaa-aikana. Toivon opinnäytetyöni myös rohkaisevan kokeilemaan hul-

luimpiakin ideoita palautteen keräämisessä.   
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Liite 2. Nilsiäläisten Kangas 
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Liite 3. Varjofestareiden Kangas 
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Liite 4. Nilsiän musiikki- ja tanssileirin lasten sekä nuorten palautelomake 
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Liite 5. Nilsiän musiikki- ja tanssileirin aikuiset palautelomake 
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Liite 6. Palautelomakkeilla saatu tulos 

Nilsiän musiikki- ja tanssileiri Palautelomakkeen 2018 Lapset ja Nuoret kooste 

Saatuja vastauksia yhteensä:21 

Parasta leirillä oli: 

-Opin soittamaan huilua ja viulua 

-Kavereiden kanssa soittaminen 

-Mukavat opettajat 

-Iloinen tunnelma, ei liian vakavaa musisointia 

-Laadukas opetus, sujuvaksi suunniteltu muskarin päiväohjelma 

-Muskari 

-Hyvät opettajat 

-Artomarket 

-Yhdessä olo 

-Vapaa-ajan huoneen tehtävät 😊 

-Bändi 

-Koko leiri 

-Kaverit ja soittaminen 

-Kaverit ja kun heidän kanssa sai hengailla 

-Kaverit 

-Eve ja Tanja 

Osallistuuko leirille ensimmäistä kertaa:  

Kyllä 10 

Ei 9 

Arviot alla olevista leiriin liittyvistä asioista: 

Lomakkeessa vastaaja valitsi sopivan hymy naaman 1= 😊 2= :I  3= ☹ 
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(Osa vastaajista ei vastannut kaikkiin kohtiin, koska esimerkiksi muskarit ei yöpyneet 

leirillä) 

Yöpymistilat 1=10 kpl   66%  2=5 kpl   33%  3=0 kpl 0% 

Ruoka  1=  4kpl 27%   2= 9kpl 60%  3=2 kpl 13% 

Vapaa-ajan toiminta  1=  15kpl  94% 2=1 kpl  6%    3=0 kpl 0% 

Kurssilla opetettavat asiat  1=  19kpl  90% 2=2kpl 10%    3=0 kpl 0% 

Opettaja  1= 21kpl 100%  2= 0 kpl 0%    3=0 kpl 0% 

Leirin info kirje  1=  18kpl 86%   2= 3kpl 14%     3=0 kpl 0% 

Leirille ilmoittautuminen  1=  16kpl  76% 2=  5kpl 24%  3=0 kpl 0% 

Tieto leirin kurssista  1=  15kpl 71% 2=6 kpl  29% 3=0 kpl 0% 

Kurssin kesto (1 viikko)  1= 14kpl 70%   2=  3kpl 15%   3=3kpl 15% 

Mistä sait tiedon leiristä (sai valita kaikki sopivat vaihtoehdot) 

1.Uutinen lehdessä 

2. Uutinen nettisivuilla 

3. Lehti-ilmoitus 2kpl 8% 

4. Juliste 1 kpl 4% 

5. Leirin nettisivut 2 kpl 8% 

6. Leirin facebook- sivut 1kpl 4% 

7.Leirin opettaja/ työntekijä 3kpl 13% 

8. Vanhemmat 4kpl 17% 

9. Ystävät, koulukaverit, sukulaiset, naapurit yms.10kpl 42% 

10. Joku muu? mikä?1kpl vanhasta tottumuksesta 4% 

Millaisia kursseja toivoisit leirille jatkossa? 

-Samanlainen kuin tänä vuonna 

-Muskarilaisten äideille/iseille/isovanhemmille esim. minikerho musiikissa 



48 

 

-9-12 vuotiaille sopivaa leiriohjelmaa, kun ei vielä ihan täydessä leiriaikataulussa tuon 

ikäinen jaksa mutta muskari on vähän pienempiä varten.. 

-Hyvä kurssi tarjonta nyt 

-Musiikki-improvisaatiota. Sävellystyöpaja on aivan loistava, lisää sen tyyppistä 

-emo 

-Samoja 

-Toivoisin salsa- tanssia 

-Samanlaisia 

-Show tanssia 

-Toivoisin että sävellystyöpaja pysyisi 

-Samanlaisia,t jotain tekniikka 

-Yhteistä ohjelmaa 

Millaisia vapaa-ajan toimintaa toivoisit leirille jatkossa? 

-Olisi hienoa jos muskarin yhteydessä olisi väliaikatila+ ohjaaja joka huolehtisi lapsista 

tuntien välillä. Jos muskarin ja soittotunnin välissä on puolituntia. Ennättää äiti käydä 

esim. asioilla. 

-Ohjattua pelailua/kisoja. Askartelut olleet mieleisiä 

-Karaokeilta, fatboy riippumatot takas! 

-ok 

-Samat 

-Toivoisin yhteistä askartelu/pelipäivää 

-Samanlaista 

-Ylläreitä 

-Toivoisin pesistä 

-pokeria 

-samalisia 
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Muu palaute ja kommentit 

-Tänä vuonna ajat toimivat -> ei ollut pitkiä odotusaikoja 

-Hyvät opet ja iloinen tunnelma on aina parasta tällä leirillä 

-Todella hyvät ja ammattitaitoiset opettajat!! 

-Opetuksen taso on tosi korkealla, ruoka ja tilat hyviä ja mahtavia tyyppejä <3 

-Jaa 

-Ollut parasta ja tuun ens vuonnakin 

-ei mitään 

-Pidempi leiri!!!! 

-Niin kivaaaaaa 

-Hiljaisuus oli aika myöhään 

-pidempi 

-Leirin jotkut nuoret työntekijät kiroilee tosi paljon 

Haluan jatkossa leirin- infokirjeen: 

1.Paperisena 12kpl 75% 

2.Digitaalisena 4kpl 25% 

Nilsiän musiikki- ja tanssileiri Palautelomakkeen 2018 (aikuiset) kooste 

Palautteita yhteensä: 15kpl 

Kurssi, jolle osallistuin: 

-Popkurssi pe-su 1kpl 6% 

-Rytmikitara 1kpl 6% 

-Aikuisten laululeiri Tahko 7kpl 49% 

-Paritanssi 4kpl 26% 

- 2 kpl  13% vastanneista ei ilmoittanut mille kurssille oli osallistunut 

Osallistuin leirille ensimmäistä kertaa: 

Kyllä 6kpl 40% 
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Ei 9kpl 60% 

Minkä arvosanan antaisit seuraaville leiriin liittyville asioille? 

1=erittäin huono -> 5= erittäin hyvä 

Tiedon saaminen lerin kursseista 

1.1kpl 2. 0 kpl  3.6 kpl 4. 5kpl 5.1 kpl                    

Leirille ilmoittautumisen helppous 

1.1kpl 2. 0kpl  3.2kpl 4.4kpl 5.6kpl 

Ennen leiriä saapunut leiri-infokirje 

1.1kpl   2.2kpl 3. 2kpl 4. 6kpl 5. 2kpl 

Majoitustilat 

1.1kpl 2. 0 kpl   3. 3kpl 4. 2kpl 5. 2kpl 

Leirin käytännön järjestelyt 

1. 0 kpl  2. 1 kpl 3. 0 kpl   4.6kpl 5.3kpl 

Kurssin sisältö 

1. 0 kpl  2. 0 kpl  3.1kpl 4.4kpl 5.9kpl 

Opetuksen laatu 

1. 0 kpl  2. 0 kpl   3. 0 kpl   4.3kpl 5.11kpl 

Leirin kesto (1 viikko) 

1.0 kpl  2. 0 kpl  3. 0 kpl   4. 2kpl 5.5kpl 

Mistä sait tiedon leiristä 

1.Uutinen lehdessä 

2. Uutinen nettisivuilla 

3. Lehti-ilmoitus 

4. Juliste 

5. Leirin nettisivut 5kpl 

6. Leirin facebook- sivut 3kpl 
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7.Leirin opettaja/ työntekijä 3kpl 

8. ”Puskaradio” 3kpl 

9. Joku muu? mikä? 5 kpl sähköposti, viime vuoden osallistuminen, toinen vanhempi 

ollut opettajana aikaisempina vuosina, ollut aijemmin, ystävä 

Haluan jatkossa leirin- infokirjeen: 

1.Paperisena 7kpl 50% 

2.Digitaalisena 7kpl 50% 

Leiri asioista tiedottaminen: 

-Lukujärjestys missä omat tunnit sähköpostiin 

-Selkeää, ohjeet hyvät 

-Kurssin valmistelun Hannalta tarkempi ohjelma olisi voinut tulla aikaisemmin 

-Nettisivut tosi hyvät, erityisesti arvostan, että saattoi puhelimitse kysyä asioita 

-Infokirje aijemmin, etenkin etukäteistehtävä ja se tarkemmin 

-Toimi hyvin 

-Sain kurssi tiedotteen vasta pyydettyä 2 päivää ennen kurssia 

Majoitus: 

-Jos olisi etukäteen tiennyt ettei ole edes tuolia olisi voinnut ottaa retkijakkaran mu-

kaan. Tuli uneton yö huonolla hetekalla ja ohuella patjalla  

-Tahko ok 

-Tahko Spa Red- huoneistot erittäin hienot ja mukavat,siistit 

-En tarvinnut 

-Erinomainen 

-Hotellin ”koppi” makuuhuoneena ahdistaa ja melko kallis hinta-laatu suhde 

-Tahko spa ok 

Leirin käytännön järjestelyt: 
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-Tuolien, pöydän ja patjan roudaus oli hankalaa. Opettajilla pitäisi olla pääsy opetusti-

loihin. 

-Aikaisemmin aamiainen kuulunut huoneen hintaan. Nyt 15e, joka on liian paljon. No, 

kaupasta sai.. 

-Lounas ja kahvi oli hyvää ja laadukasta. Laululeiriin olisi voinut kuulua halutessaan 

ilmainen päivällinen koululla 

-hyvät 

-Tykkäsin, että leiri oli Tahkolla ja kuitenkin saattoi olla osallisena muuhun leiriohjel-

maan 

-Ei valittamista 

-Aamiainen oli poistettu(oma kustanne) Onnistui kaupan kautta! 

Opetus: 

-Taitavat opettajat ihmettelivät, että kun kurssitarjontaa oli vähemmän, opetusaikoja 

vähennetty(ei lisätty per henkilö) 

-Kiitos Riitta! Olet upea opettaja <3 

-Johdonmukaista ja selkeää. Esimerkkejä paljon ja itse sai kokeilla ja tehdä harjoituk-

sia, joita hyödyntää tulevaisuudessakin. 

-Loistava, innostava 

-Erinomaista 

-Tosi paljon, kiitos! Upeaa! Kiitos.  

-Oikein hyvää ja innostavaa 😊 

-Huipputasoa 

-Selkeä opetus 

-Opetus oli hyvää 

- 10+ Riitta K. on huippu! 

Toiveita ensi vuodelle: 
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-Voisin toistenkin opetuksen seuraamisesta oppia jotain, ylivertaisesti saa irti henkilö-

kohtaisesta opetuksesta. Jos olisi yksityistunteja mahdollisuus ostaa niin ostaisin. 

-Riitta opettajaksi. Säestäjäksi Jari Kanninen 

-Vuoden 2018 laululeiri oli oikein onnistunut 

-Laulukurssin teeman informointi pari kuukautta ennen kurssia 

-Olisi hyvä jos voisi majoittua spahan jo sunnuntaina kun tullaan pitkästä matkasta 

-Toivoisin, että enemmän otetaan muut laulajat mukaan laulutunnille. Paljon yhteistä 

haastetta, jota voisi opiskella. Varsinkin alkupäivät oli puuduttavia kun piti vain kuun-

nella- ei juurikaan oppinut 

-Pidempi kurssi 

-Useampana päivänä 

-Sama kurssi ensi vuonna 

-Ensi vuonna uudestaan 

-Samanlaisia kursseja aikuisille 

-Sama ope Riitta ja sama pianisti Jari Kanninen 

Muuta: 

-Kiitos keittäjille mainioista vege-eväistä. mistään ei tarvinnut jäädä paitsi 

-Kasvisruuista pastat pois ja kasviksia tilalle 

-Kiitos Riitta tuhannesti, kiitos Jari, kiitos bändi! 

-Otin kurssilta runsaasti kuvia,joita voin tarvittaessa lähettää (Erkki Lekosmaa 050-

3014636) 

-He jotka ei tiedä spasta, eivät tiedä, että majoitustiloissa voi laittaa ruokaa ja nauttia 

aamiaisesta, ehkä olisi hyvä mainita 

-Hotelli ruoka ei kovin hyvää 

-Kasvisruokaan kasviksia- pasta pois! 

Mielestäni parasta leirillä oli: 

-Uuden oppiminen, onnistumisen hetket 
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-Musiikin teko 😊 

-Todella iso kehittyminen eteenpäin omassa laulussa ja tekniikassa 

-Kurssin hyvä yhteishenki ja kurssitovereiden tuki 

-Opetus, kehittyminen 

-Laulaminen 

-Hyvä tunnelma ja fiilis 

-Opetus 
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Liite 7. Nilsiän musiikki- ja tanssileirin henkilökunnalle toteutetun webropolkyselyn tu-

lokset 

Nilsiän musiikki- ja tanssileiri 2018 

 

1. Toimin leirillä 

Vastaajien määrä: 20 

 

 

 N Prosentti 

Opettaja 4 20% 

Vapaa-ajanohjaaja 6 30% 

Työssäoppija 5 25% 



56 

 

Kesätyöntekijä 2 10% 

Talkoolainen 3 15% 

 

2. Arvioi leirin eri osa-alueita (1= erittäin huono -> 5= erittäin hyvä) 

Vastaajien määrä: 20 
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 1 2 3 4 5 
Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Me-

di-

aani 

Viestintä lei-

rin hallin-

nolta 

1 0 2 10 7 20 4,1 4 

5% 0% 10% 50% 35%    

Työntekijöitä 

koskeva en-

nakko-oh-

jeistus 

1 0 5 8 6 20 3,9 4 

5% 0% 25% 40% 30%    

Majoitustilat 
0 2 6 6 6 20 3,8 4 

0% 10% 30% 30% 30%    

Leirin käy-

tännön jär-

jestelyt 

0 0 5 6 9 20 4,2 4 

0% 0% 25% 30% 45%    

Työvuorot 
0 1 6 4 9 20 4,05 4 

0% 5% 30% 20% 45%    

Kurssitar-

jonta 

0 0 1 8 10 19 4,47 5 

0% 0% 5,26% 42,11% 52,63%    

Konserttitoi-

minta 

0 0 2 7 10 19 4,42 5 

0% 0% 10,53% 36,84% 52,63%    

Leirin kesto 
2 3 3 7 5 20 3,5 4 

10% 15% 15% 35% 25%    

Yhteensä 4 6 30 56 62 158 4,05 4 

 

3. Palautetta leirin osa-alueista.. 
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Vastaajien määrä: 14 

 Vastaukset 

 - 

 

Viikon mittainen leiri tuntuu aivan liian lyhyeltä, joka päivä on ympätty täyteen 

ohjelmaa, erityisesti työssäoppijoilla on kädet täynnä töitä koko ajan, opettajat ei 

ehdi opettamaan kaikkea, koska heidän pitää olla konserteissa soittamassa ja 

muutenkin aikataulut tuntuu olevan todella tiukilla jatkuvasti 

 

Työvuorot oli vähän huonosti suunniteltu, ei pystynyt vaihtamaan vuoroa, jos 

meni jokin tunti oman vuoron päälle. Leiri on liian lyhyt. Vapaa-aikaa oli vähem-

män kuin viime vuonna (koska kiitos ystävyydelle tms.) ja leiriläiset olivat aika 

kettuuntuneita asiasta. 

 
Kaikkiin kysymyksiin en pysty vastaamaan, koska ei ole tietoa leirin kokonaisuu-

desta. 

 Kaikista muista osa-alueista kiitosta mutta majoitus tilat liian kaukana! 

 
Talkooväki saisi olla enemmän käytettävissä työn osalta. Lähinnä seurustelivat 

keskenään ja meidän ohjaajien piti vahtia myös heitä. 

 Majoitus - ihana jos vähemmän oppilaita luokassa 

 

-kotisivut voisi päivittää ajantasalle, asiakkailta tuli kyselyä, jos kahta eriävää tie-

toa 

-välillä oli epäselvyyttä esim. viihdeorkan kokoontumisista ja kellonajoista ja 

myös meitä oli muutamia opettajia pe menossa klo 11 kuuntelemaan sitä loista-

vaa bändiä, niin sitä ei enää ollutkaan 

 Majoitus alakertaan mut ei liene mahdollista 

 

Ruokailuja oli tarpeeksi usein, mutta ruoat voisi miettiä lapsille/nuorille sopi-

vimmiksi. Aika moni lapsista jätti syömättä ja paikkasivat ruokailuja herkuilla, 

pizzoilla ja limulla. Talkoolaisille selkeämmät ohjeet ja heitä ei tarvitsisi olla näin 

montaa...ehkä he olivat myös osa liian nuoria tähän tehtävään? K-16 vois olla toi-

miva. 
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Leirin kesto saisi olla perinteinen 9pv ja konsertteja olisi saanut olla enempi leiri-

läisille + konserteista voisi mainita enempi mainostuksessa, mikäli tarjonta on 

selvillä ja varmasti houkuttelevaa 

 

Leirin pituus on siinä paikkeilla, että yksi päivä lisää olisi suuri helpotus. Jokai-

nen päivä oli aikamoista haipakkaa, vaikka sitähän se työssäoppijan leiri on. Olen 

kuitenkin tyytyväinen leirin järjestelyyn meidän osaltamme, kaikki hommat hoi-

dettiin kunnialla loppuun! 

 

Tilaongelmista huolimatta kaikki järjestyi todella mallikkaasti. 

 Leiri voisi kestää pidempään, niinkuin edellisinä vuosina. 

 
Majotuksen varustus voisi olla esim. sänkyjen, valaistuksen, astioiden, vessatar-

vikkeiden ym. osalta vähän runsaampi. 

 

4. Kurssi/konsertti ideoita? 

Vastaajien määrä: 11 

 Vastaukset 

 - 

 Jotain enemmän nuoremmille ja lapsille suunnattuja konsertteja 

 

1. Voisi suunnata kurssin näille entisille yhteismusisointiryhmille ja pikkusoitta-

jille, he ovat jo usean vuoden hitsautuneet kavereiksi. Ovat vielä kuitenkin 9-10-

vuotiaina sen verran soittonsa alussa, ettei bändissä soittaminen ole vielä mah-

dollista. 

2. Ukulelekurssi olisi kiva, esim. viikonlopun verran. Sen loppuhuipennuksen 

voisi yhdistää jotenkin satamatapahtumaan sunnuntaina. Voisi toimia perhe-

kurssina 

 Annin tuokiot tai jotain samantyylistä kurssina? 

 
Kaikkien yhteinen Countrytanssikurssi ois kiva! :) vaikkakin kurssitarjonta ja 

opetus on nyt jo mielestäni todella laaja. 
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 ^^ 

 

Sävellystyöpajalle jatkoa, ehdottomasti konserttien kovinta antia! 

 

Kauneimmat kesälaulut -konsertteja voisi olla jopa kaksi viikon aikana. Olosuh-

teet ja aikataulut huomioon ottaen tietenkin. 

 

Lauluyhtyehommaa olisi mukava olla lisää. Samoin studio ja muuta tekniikka-

opetusta esim. livevalot ja -äänitekniikkaa. Myös soittajan kehonhuoltoon ja er-

gonomiaan olisi hyvä paneutua. 

 
Oppilaiden oma konsertti mihin saavat treenata vapaasti haluamansa asian ja 

saisi siihen tukiopetusta 

 
Rytmimusan kuoroa pitäisi saada vetovoimaiseksi. Joskus kaikki leiriläiset ovat 

menneet kuoroon. Ensi vuonna voisi kehitellä jotain 👍&#55356;� 

 Improvisointi rytmimusiikissa 

 

5. Toiveita ensi vuodelle? 

Vastaajien määrä: 15 

 Vastaukset 

 Paremmin iän mukaan tehdyt huoneet. 

 Ei joka päivälle konsertteja 

 Päivän kisa oli hyvä ja tykätty juttu. 

 

*Majoitus yläkoulun siipeen!  

*Työssäoppijoiden nimet,vapaa ajan ohjaajille ennakkoon. 

*Opiskelijat ikä vuosittain luokkiin majoittumaan!  

*Sisäinen tiedonsiirto vapaa ajan ohjaajille, 

esim.pienempien lasten 'lukkarit'myös ohjaajille. 

 Klo 15-23 työvuorossa saisi olla yksi ohjaaja enemmän. 
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 Että oppilaat saisi kulkea kulmaovesta 

 Pidempi leiri 

 

Olisiko mahdollista liimata lukkariin viihdeorkesterin, kuoron ja bändien ajat en-

nen kuin soittotuntien aikoja sovitaan? 

Muskarikonserttiin toivoisin enemmän tilaa, nyt oli stage täynnä bändivermeitä. 

Ja mahtoiko lasten laulu kuulua? Voisi ehkä vahvistaa parillakin konkkamikillä 

kuuluvuutta. 

 

Voisiko valmistelupäivään jakaa jotenki tehtäviä ja avaimet hankkia jo edellisenä 

päivänä nii pääsis heti hommii. 

Ohjaajille oma palaveri ennenku talkoolaiset tulee, osaisi ohjeistaa heitä parem-

min. Ennen leiriä olis hyvä käydä kaikkien ohjaajien yhteiset pelisäännöt ja käy-

tänteet läpi.  

Ohjaajat ja talkoolaiset ei kaikki tunne taloa/ kylää. Heille esittelykierros alkuun. 

 
Enemmän yhteistä ja yhteisöllistä toimintaa. Jotain mikä yhdistäisi koko poru-

kan, opettajat, lapset, nuoret ja aikuiset. 

 Muutama työssäoppija lisää 

 

Työssäoppijaryhmään kannattaa harkita yhden lisäparin rekrytoimista. 10 hen-

gen kopla hoiti hommat kunnialla, mutta kaikki olivat miltei koko ajan menossa. 

Yleisen mukavuuden ja tehokkuuden kannalta esim. 12 työssäoppijaa olisi oikein 

passeli määrä. 

 Sisäilma koulussa patemmaksi, leiri takaisin 9 päiväiseksi 

 
Talkoolaisille ja työssäoppijoille tarkat ohjeistukset heidän työtehtävistään. 

Muutamat illat melko hektisiä - tarvittaisiin 3 työntekijää. 

 
Että jatketaan samalta pohjalta; jos saadaan vielä vältettyä tilojen ja kurssien 

päällekäisyyttä, niin hyvä! 
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6. Erityisesti kehittäisin.. 

Vastaajien määrä: 11 

 Vastaukset 

 Huone järjestelyitä 

 Leirin pituutta 

 

Työtekijöiden perehdyttämistä eri toiminnoista joita leirillä on sekä työtehtäviin 

perehdyttämistä.  

Iltavuoroon olisi tarvetta lisää yhdelle ohjaajalle.  

Yövuorossa oli epäselvää, onko valvonta valvomista vai varallaoloa. 

 Leirin pituus seitsemästä päivästä yhdeksään päivään 

 

Kaikilla oppilailla tuntui olevan älypuhelin. Pystyisikö joku terävä teknologi ke-

hittämään Nilsiän leirille oman aps-sovelluksen leiriläisille, johon voisi laittaa 

tiedoksi ja muistutukseksi kaikki poikkeusajat, soundcheckit ja tapahtumat? 

 

ohjaajien yhteisiä sääntöjä. 

Työvuorojen suunnittelusta en tiedä mitään mut heitän vaan idean... voisiko oh-

jaajalla olla talkoolainen "työparina" eli talkoolainen olisi mahdollisuuksien mu-

kaan samoissa vuoroissa, oppis ehkä tuntemaan paremmin ja helpompi neuvoo. 

 
Yhteishenkeä ja "ME"-meininkiä. Talkoolaisten ja nuorten kesätyöntekijöiden 

tehtävien teroittamista ja ohjeistusta töihin. 

 

Opettajien ja ohjaajien olisi hyvä antaa konsertista tai tapahtumista selkeä tarve- 

ja kamalista kässäreineen työssäoppijoille. Muskarikonsertissa meinasi tulla ikä-

viä yllätyksiä tämän takia, kun yhtäkkiä oli asetettava lisä-äänentoistoa ja muo-

katta valoja jne. 
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Selkeät säännöt ja ohjeet talkoolaisille ja kesätyöläisille. Jokaisella on oma tont-

tinsa hoidettavana ja on tervettä olettaa sen myös tulevan hoidetuksi, nuorem-

pienkin työntekijöiden osalta. 

 Koulun sisäilmaa 

 
Lukion oven valvonta on vaikeaa kun se on jatkuvasti avoinna. Voisiko kulun jär-

jestää nuorisotilan kautta? 

 

Majoituksen varustusta, kurssien aikatauluja mahdollisuuksien rajoissa, oppilai-

den aktivointia, kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyä lasten ja nuorten keskuu-

dessa. 

 

7. Mielestäni parasta leirillä oli.. 

Vastaajien määrä: 17 

 Vastaukset 

 vapaa-aika. 

 Porukka! Huippu yhteishenki vaikka kaikki olivat kyynerpäitä myöten töissä 

 Ihmiset ja vapaa-aika. 

 
Lasten innostus ja musiikki sekä tanssi heitä yhdistävänä tekijänä. 

Opiskelijoiden suunnityelemat toiminnot lapsille. 

 

*Ihanat nuoret,niin innostuneita ja tekivät yömyöhään "läksyjä"kokeisiin. 

*Leiriläisten esiintymiset.  

*Aktiviteetit hienosti järjestetty. 

*Kiitos kaveruudelle,aivan huippu. 

 Oppilaat 

 Kaverit 

 
-hyvä henki 

-oppilaat, opet, hallinto, Sanna-Mari ja työssäoppijat 
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-opetustila muskareille ja pikkusoittajille erinomainen, toivoisin että jatkossakin 

olisi ne virastotalon esiopetustilat 

 Yhteishenki ja tekemisen meininki 

 
Ruoka, nuoret, konsertit, päiväkisat, rento meininki, hyvin oli valmisteltu ohjaa-

jien info lehtinen 

 Ihanat ihmiset, leiriläiset. Konsertit oli laadukkaita ja erinomaisesti toteutettu. 

 
Kaikki tsemppi ja yhteisöllisyys! Jokaiselle leirin eri osapuolta edustuvalle tuskin 

tuli orpo olo. Ruoatkin olivat oikein hyviä ja kasvisvaihtoehdot todella makoisia! 

 
Hyvä ryhmähenki ja mahtavat ihmiset. Opetus oli tasokasta ja työskentely mie-

lenkiintoista ja pääosin palkitsevaa. 

 Uudet kaverit ja yhdessä tekeminen 

 Jengi ja henki ❤️ 

 Ihana ilmapiiri, mukavat lapset ja työtoverit. Rento meininki! 

 Lämminhenkinen, innnostunut, toisiaan arvostava ja iloinen ilmapiiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


