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ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena. Kehittämishankkeessani olen pyrkinyt 
havainnoimaan taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia työskentelyssä ilmastonmuutoksen 
herättämien tunteiden kanssa. Opinnäytetyössäni kytken ilmastotunteet osaksi ihmisen 
ympäristökokemusta ja ympäristösuhdetta.  

Kehittämishankkeeni toiminnallinen osuus oli kaksiosainen: kiertävä teltta Ilmuteltta – 
Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! sekä kolme performanssia. Tässä raportissa analysoin 
toiminnallisen osuuden pohjalta tehtyjä havaintoja soveltavan yhteisötaiteen (Ilmuteltta) ja 
soveltavan performanssitaiteen mahdollisuuksista tunnetyöskentelyssä. Toimintaani on ohjannut 
dialoginen työskentelyote. Soveltavan yhteisötaiteen toiminnassa olen pyrkinyt dialogiseen 
kohtaamiseen ja työmenetelmiin. Soveltavan performanssitaiteen toiminnassa olen pyrkinyt 
dialogiin ympäristön kanssa, dialogiseen ympäristösuhteeseen. 

Opinnäytetyöni toiminnan analysoinnin kautta ja raportissa hyödynnettyjen lähdemateriaalien 
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sekä myös ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. 

Taidelähtöisten menetelmien avulla pystytään myös vahvistamaan dialogista ympäristösuhdetta 
sekä tätä kautta tukemaan ja tekemään muutos ilmastotunteisiin. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni tutkin taidelähtöisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia ympä-

ristö- ja ilmastotunteiden työstämisen välineinä sekä niiden tukena. Lisäksi pohdin ilmas-

totunteiden vaikutusta yksilön ympäristösuhteeseen sekä sitä, miten taide voi toimia ym-

päristösuhteen tukena. Taidelähtöisissä menetelmissä olen pyrkinyt dialogiseen ajatte-

luun sekä työskentelyotteeseen. 

Opinnäytetyöni kirjallinen osuus perustuu havaintoihini, kertyneeseen materiaaliin sekä 

oman toimintani reflektointiin prosessin aikana. Peilaan teoreettista viitekehystä opinnäy-

tetyöni toiminnalliseen osuuteen, Ilmuteltan toimintaan ja performansseihin. Analysoin 

toiminnallisen osuuden pohjalta tehtyjä havaintoja soveltavan yhteisötaiteen ja perfor-

manssitaiteen mahdollisuuksista tunnetyöskentelyssä. Ilmuteltan toimintaa tarkastelen 

soveltavan yhteisötaiteen mahdollisena tunnetyöskentelyn menetelmänä. Pohdin lisäksi 

soveltavan performanssitaiteen mahdollisuuksia tunnetyöskentelyn menetelmänä kol-

men toteuttamani performanssin kautta. Työskentelyäni on ohjannut dialogisuus. Ilmu-

teltan toiminnassa pyrin dialogiseen kohtaamiseen ja työmenetelmiin. Performansseis-

sani olen pyrkinyt dialogiin ympäristön kanssa, dialogiseen ympäristösuhteeseen.  

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus toteutui vuonna 2018, jolloin Suomessa, kuten 

muuallakin maailmassa, tapahtui paljon ilmastonmuutokseen liittyvää kansalaistoimin-

taa: ihmiset vaativat ilmastotekoja. Taiteen kentällä on ollut, ja on, käynnissä useita il-

mastonmuutokseen ja ympäristöteemoihin liittyviä projekteja, joiden aiheet vaihtelevat 

dystopiasta utopioihin ja kaikkeen siltä väliltä. Samaan aikaan käydään keskustelua il-

masto- ja ympäristöasioihin liittyvistä tunteista sekä niiden vaikutuksista ihmisen hyvin-

vointiin. Monet järjestöt, organisaatiot sekä yksittäiset ihmiset tekevät merkittävää pio-

neerityötä ympäristötunteiden parissa niin yksilöiden kuin eri yhteisöjenkin kanssa. Silti 

monilla voi olla kokemus, että he jäävät yksin tunteidensa kanssa. Ihmiset tarvitsevat 

laajempaa tietoa, apua ja toimintaa ilmasto- ja ympäristötunteiden kanssa.  

Tunnetyöskentelyä toteutetaan monissa kuntoutumista ja hyvinvointia edistävissä toi-

minnoissa, joissa ihminen voi käsitellä omia tunteitaan sekä keskustella niistä, yksin, 

ryhmässä, asiantuntijan tai vertaisten avulla. Myös erilaisten tunteiden, sairauksien ja 

teemojen ympärillä on olemassa esimerkiksi omia ryhmiä ja tapahtumia. Taidelähtöisiä 

menetelmiä sovelletaan tunnetyöskentelyssä laajasti. Menetelmiä ovat esimerkiksi luova 
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kirjoittaminen, erilaiset draaman menetelmät sekä musiikin menetelmät. Ilmastotuntei-

den käsitteleminen on Suomessa alkutekijöissään, mutta hyvällä alulla. Opinnäytetyö-

prosessini aikana olen ilokseni huomannut, että erilaisia ilmastonmuutokseen liittyviä toi-

mintoja ja ryhmiä on käynnissä ja niitä ollaan kehittämässä. Suomessa ei ole vielä kui-

tenkaan juurikaan käytetty taidelähtöisiä menetelmiä ympäristö- ja ilmastotunteiden työs-

tämisessä. Opinnäytetyöni pyrkii yhtenä ilmasto- ja ympäristötunteiden käsittelijänä vas-

taamaan tähän aukkoon.  

Opinnäytetyössäni olen halunnut kehittää omaa osaamistani soveltavan taiteen tekijänä. 

Työssäni ovat korostuneet henkilökohtaiset arvoni ympäristöasioiden, yhteisöllisyyden 

edistämisen sekä dialogisuuden osalta. Opinnäytetyössäni olen soveltanut yhteisötai-

teen ja performanssitaiteen menetelmiä tunnetyöskentelyyn erilaisissa yhteisöissä ja 

ympäristöissä sekä lisäksi myös omien ilmastotunteideni käsittelemiseen. Erikoistutkija 

Sari Karttunen (2019) toteaa, että yhteisötaiteilijoiden tekemää tunnetyötä ei ole tutkittu 

tarpeeksi. Pyrin työlläni vastaamaan Karttusen toteamukseen analysoimalla sekä sovel-

tavan yhteisötaiteen että soveltavan performanssitaiteen mahdollisuuksia työskente-

lyssä ilmastotunteiden kanssa. Menetelmissäni korostuvat erityisesti uusien avauksien 

tekeminen tunnetyöskentelyssä sekä erilaisten dialogien mahdollistaminen – niin ihmis-

ten välillä, ihmisten ja ympäristön välillä sekä myös yksilön sisäisen dialogin käynnistä-

minen. Opinnäytetyössäni itse prosessi on ollut lopputulosta tärkeämpää ja koen, että 

prosessi(t) itsessään on ollut taidetta. Näkemykseni myötäilee Kesterin (2004; 2010) dia-

logisen estetiikan ajatuksia.  

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat:  

- Miten taidelähtöiset menetelmät vastaavat ilmastotunteiden käsittelyyn?  

- Miten taidelähtöiset menetelmät voivat tukea ihmisen suhdetta ympäristöön?  

- Miten taidelähtöiset menetelmät tukevat dialogisen ympäristösuhteen saavutta-

mista? 

Opinnäytetyössäni teemat etenevät seuraavasti. Esittelen aluksi luvussa 2 taustojani 

sekä työni lähtökohdat. Luvussa 3 avaan ilmastotunteiden muodostumista käsittelemällä 

ihmisen ympäristösuhdetta ja tunteiden muodostumista sekä molempien edellä mainit-

tujen keskinäistä vuorovaikutusta. Luvussa 4 avaan taidetta tunnetyövälineenä, dialo-

gista työskentelyotetta sekä analysoin opinnäytetyöni toiminnallista osuutta lähdemate-

riaalin tarjoamista teoreettisista näkökulmista. Lopuksi luvussa 5 teen yhteenvetoa tai-

delähtöisten menetelmien mahdollisuuksista ilmastotunteiden työvälineenä. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

Olen pyrkinyt havainnoimaan taidelähtöisten menetelmien hyödynnettävyyttä tunnetyös-

kentelyyn soveltavan taiteen näkökulmasta, sen tekijänä, kehittäjänä sekä myös koki-

jana. Kerron tässä luvussa, kuinka olen päätynyt opinnäytetyöni aiheeseen ja miksi koen 

työni olevan tarpeellinen avaus. Kerron tässä luvussa myös omista taustoistani. Koen 

olennaiseksi avata edellä mainitut, koska opinnäytetyöni lähtökohtana on ollut henkilö-

kohtainen tunnekokemus ilmastonmuutoksen läsnäolosta itsessäni. Opinnäytetyöni nimi 

Minussa (ilmast)on muutos viittaa ilmastonmuutokseen ihmisessä ja sen seurauksiin 

tunteissa. Nimi viittaa myös siihen, että ihminen voi olla toimija tekemällä muutoksen 

omiin ilmastotunteisiinsa ja sitä kautta olla myös toimija ympäristössään, ilmastonmuu-

tosta vastaan taistelija. 

2.1 Ilmastoherätys 

Syksyllä 2017 kävellessäni kadulla minut valtasi yhtäkkinen ja voimakas tunne ”toisen” 

läsnäolosta. Nukuin useamman yön yli. Tein itselleni mieluisia asioita ja harrastuksia. 

Pyrin positiivisiin ajatuksiin. Kävin useasti sienimetsällä, mikä on minulle rentouttavinta 

toimintaa. Mitä tahansa tein, raskas tunne seurasi mukana. Tunne oli ilmastonmuutos ja 

se oli tullut minuun jäädäkseen. Tämän kaltaisia ilmasto- ja ympäristöherätyksiä monet 

ovat kertoneet saaneensa (ks. esim. Toiviainen 2008, 15–30; Salonen 2010, 13–16).  

Omassa heräämisessäni ei varsinaisesti ollut kyse havahtumisesta ympäristön tilaan, 

vaan enemmänkin havahtumisesta ilmastonmuutoksen läsnäoloon kehossani ja joka 

päiväisessä elämässäni. Kuitenkin, sen sijaan, että olisin suostunut ahdistumaan tästä 

”toisen” läsnäolosta itsessäni tai ilmastonmuutoksesta ympäristössä, siirsin vallitsevan 

tunteen toimintaan: taiteeseen. Aloitin työstämään tätä opinnäytetyötä. Pihkala (2017, 

162) toteaa, että liikkeelle saava syyllisyys ympäristöahdistuksesta motivoi toimimaan, 

poistumaan sivustakatsojan roolista. Vaikken koe, että olisin suoranaisesti kokenut syyl-

lisyyttä, ajoi epämääräinen tunnemöykky minut silti toimintaan. Turunen (2016, 160) to-

teaa ahdistuksen johtuvan yksilön tyytymättömyydestä niihin liittymiin tai yhteyksiin, jotka 

toteutuvat elämässä. Muuttaakseen vallitsevaa tilannetta, henkilön täytyy käyttää luo-

vuuttaan, jotta voisi irtautua vanhasta. Monet luovat ihmiset kokevat ”maailmantuskaa”. 

Toisaalta monen luovan yksilön kykyihin kuuluu myös uudistuva ahdistus, joka muuttaa 
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entistä ja synnyttää uutta. (Turunen 2016, 160.) Myös Pihkala (2017, 15) toteaa, että 

ilmastoahdistus voidaan nähdä myös muutospotentiaalina, jolloin omista tunteistaan voi 

tehdä taiteen käyttövoimaa. 

Ilmastonmuutos on tämän hetken puhutuimpia ympäristökriisejä – ja syystäkin. Määrit-

telen ilmastonmuutoksen opinnäytetyössäni ihmisen aiheuttamaksi, koko maapallon il-

maston keskilämpötilaa nopeasti nostavaksi ilmiöksi (WWF Suomi 2019). Ilmastonmuu-

toksen seuraukset ovat massiiviset ja asian kokonaisvaltainen ymmärtäminen tuntuu 

mahdottomalta. Kuitenkin merkit ilmastonmuutoksen seurauksista ovat jo nyt arkipäivää 

ja vaikutukset näkyvät ympäristössä.  

Opinnäytetyössäni pyrin pohtimaan ja perustelemaan ympäristökokemuksen ja ympäris-

tösuhteen vaikutuksia ilmastotunteiden syntymiseen sekä ilmastotunteiden vaikutuksia 

yksilön ympäristösuhteeseen. Opinnäytetyössäni tarkoitan ilmastotunteilla yksilöllisiä, il-

mastonmuutoksesta nousevia ja siihen kohdistuvia tunteita. Toiminnassani olen pyrkinyt 

dialogiseen tunnetyöskentelyyn ja siksi en ole rajannut ilmastotunteiden määritelmää, 

vaan olen pyrkinyt mahdollistamaan kaikkien ilmastonmuutosta kohtaan olevien tuntei-

den ilmaisemisen. Myllyviita (2016, 19) toteaakin, että jokainen kokee ympäristön omista 

lähtökohdistaan ja täten tunteetkin ovat yksilöllisiä. Dialogissa on tärkeää kohdata ihmi-

nen siitä todellisuudesta käsin, jota vastapuoli elää ja samalla luo. Täten myös koen, että 

kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät tunteet ovat sallittuja ja ansaitsevat tulla kuulluksi.  

2.2 Taustoistani 

Olen ollut nuoresta asti kiinnostunut ympäristöasioista. Koen, että asiaan on vaikuttanut 

voimakkaasti se, että olen kasvanut lapsuuteni maaseudulla, jossa luonnonympäristö on 

ollut oven aukaisun päässä. Minulle on aina ollut luontevaa kokea ympäristöä keholli-

sesti, eikä minun ole tarvinnut hakea tai pohtia suhdettani ympäristöön, vaan suhde luon-

toon on aina ollut automaattinen ja tuntunut tiiviiltä. Ilmastonmuutoksen kokeminen ke-

hossani toi muutoksen ympäristösuhteeseeni. Avaan aihetta ja teemaa enemmän lu-

vussa 3.1.  

Olen lapsesta pitäen hyödyntänyt erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä tunteideni ilmaise-

miseen, esimerkiksi kirjoittamista ja kuvallista ilmaisua. Taidelähtöisten menetelmien so-

veltamisen ympäristöasioihin koen alkaneen lukiossa, silloisen kuvataideopettajan, Kirsti 
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Kaarvuon inspiroimana ja kannustuksesta. Kuvataide ja kirjoittaminen unohtuivat kuiten-

kin moneksi vuodeksi, kun loikkasin teatterimaailmaan. Olen harrastanut, opiskellut ja 

tehnyt töitä teatterialan parissa yli 15 vuotta. Viimeisen viiden vuoden aikana olen koke-

nut voimistuvasti, että teatteri perinteisessä muodossaan ei aiheuta minussa sellaista 

tunnetta, jonka toivoisin saavani työstä. Tällä en kiellä teatterin yhteisöllisyyden tuomia 

positiivisia ja voimauttavia vaikutuksia – performatiivisten taiteiden yhteisöllisyys on 

maagista! Kyse on enemmänkin henkilökohtaisen arvomaailmani täyttymisestä: minulle 

taiteen tekemisessä täytyy löytyä palo tai epäkohta johon tarttua ja jota voin hioa peh-

meämmäksi tai kovemmaksi.  

Vuonna 2016 ymmärsin, että taide on minulle keino käsitellä ja jäsentää ympäristökoke-

mustani ja ympäristökriisejä. Koen työn merkitykselliseksi ja saan aiheen parissa työs-

kentelystä kaipaamaani ”kipinää”. Olen vähitellen myös palauttanut työkalupakkiini ku-

vataiteen ja kirjoittamisen välineitä sekä pyrkinyt yhdistelemään ja kokeilemaan eri tai-

teen linjoja keskenään. Olenkin viime vuosien ajan keskittynyt työssäni ympäristölähtöi-

seen taiteeseen sekä taidelähtöiseen ympäristötyöhön, hyödyntäen esittävän taiteen 

alan kokemustani.  

Syksyllä 2017 aloitin soveltavan taiteen YAMK-koulutuksessa. Samoihin aikoihin koin 

”ilmastoherätykseni”. Tämän soveltavan taiteen opinnäytetyöni teema on oman koke-

mukseni takia osittain sattumanvaraisesti liikkeelle lähtenyt, mutta koen sen kuitenkin 

olevan luontevaa jatkoa aiemmin tekemääni taidelähtöiseen tunnetyöskentelyyn. Tein 

yhteisöpedagogin (AMK) opinnäytetyöni vuonna 2014 draaman mahdollisuuksista syö-

mishäiriöön sairastuneiden vertaistukiryhmässä, jossa keskeisinä teemoina olivat tai-

delähtöinen tunnetyöskentely ja dialogisuus. Yhteisöpedagogiksi valmistumisen jälkeen 

olen pyrkinyt hakeutumaan työssäni erilaisiin yhteisöihin ja toimintaan, jossa olen pääs-

syt kehittämään ja käyttämään omaa osaamistani sekä myös toimimaan yhteisön tu-

kena.  

Eräs kollegani totesi: ”Maija uskoo siihen, että taiteella pystytään muuttamaan maail-

maa” – ja kyllä, mielestäni taide on mitä suurimmassa määrin muutostyökalu. Taiteen 

avulla ja sen kautta pystyy tekemään muutoksia niin yksilö-, yhteisö- kuin ympäristöta-

solla. Ajatustani tukee Naukkarisen (2014, 152) toteamus, että hänen mielestään taiteen 

yksi olemassaolon syy on sen arvo ja kyky tehdä maailmasta tärkeämpi, iloisempi ja 

muistettavampi.  
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2.3 Opinnäytetyön toiminnallinen osuus muotoutuu 

Aloitin tämän opinnäytetyön aiheen suunnittelemisen loppusyksystä 2017 ja vuoden 

2018 tammikuussa aloitin taiteellisen toiminnan suunnittelemisen. Aluksi pohdin ilmas-

tonmuutoksesta saatavan välittömän tunnereaktion havainnointia taiteen keinoin, mutta 

vähitellen suunnittelu eteni kohti taiteen mahdollisuuksia tunnetyöskentelyn tukena. Läh-

tökohtani tähän työhön on ollut henkilökohtainen omien ilmastotunteideni takia. Halusin 

kuitenkin laajentaa aihetta yhteisön parissa työskentelyyn ja mahdollistaa muidenkin il-

mastotunteiden ilmaisemisen. Toimintaani myötäilee Pihkalan (2017, 69) toteamus ai-

heesta. Pihkalan (2017, 69) mukaan ihmiset tarvitsevat tunnetasolla toistensa tukea ja 

rohkaisevia esimerkkejä, jotta käyttäytyminen ja tunnemaailma voisivat muuttua ja va-

pautua.  

Kevättalven 2018 aikana haaveilin ilmastonmuutoksen vertaistukiryhmästä, joka toteu-

tuisi eri paikkakunnilla kiertävässä teltassa. Idea kaatui monesta eri syystä, esimerkiksi 

rahoituksen puutteen vuoksi. Pidin kuitenkin kiertävän teltan ajatuksesta ja lähdin kehit-

tämään tunteiden ilmaisua enemmän yksilölähtöisestä näkökulmasta. Lopulta päädyin 

telttaan, joka kiertäisi eri kaupunkien tapahtumissa. Halusin sisällyttää toimintaan yhtei-

sön parissa tehtävän tunnetyöskentelyn lisäksi myös omaa taiteellista työskentelyäni. 

Suunnitellessani kiertävän teltan toimintaa, jätin kuitenkin oman taiteellisen työni suun-

nittelun avoimeksi, koska en siinä vaiheessa vielä tiennyt, millä tavalla asiaa edistäisin. 

Kiertävän teltan tunnetyöskentelyn työvälineeksi päädyin valitsemaan soveltavan yhtei-

sötaiteen sen dialogisuuden ja yhteisöllisyyden takia. 

Keväällä 2018 keskustelin yhteistyöstä sähköpostien välityksellä erään suuremman yh-

tiön tutkijan kanssa ja hän kirjoitti minulle ”[– –] Tulee heti mieleen kysyä, voidaanko 

ilmastoa kokea?” Tämän kysymyksen takia päädyin takaisin miettimään ilmastonmuu-

toksesta saatavaa välitöntä tunnereaktiota. Pohdin ilmastonmuutoksen kokemista ja ym-

päristösuhdetta syvemmin eri näkökulmista sekä mietin ilmastotunteita osana ympäris-

tösuhdetta. Pohdinnan ansiosta päädyin tutkimaan dialogista ympäristösuhdetta ja tai-

teen mahdollisuuksia dialogisen ympäristösuhteen saavuttamisessa. Tämän kautta pää-

dyin soveltavaan performanssitaiteeseen. 

 [– –] performanssitaide sekä myöhemmin yhteisötaide, syntyivät purkamaan pe-
rinteisempien taiteenalojen traditioita, mutta nykyään niillä on jo omat traditionsa 
ja metodinsa. [– –] Toisaalta niiden työskentelytapoihin voi törmätä myös sovelta-
van taiteen yhteydessä taiteilijoiden etsiessä uusia tekemisen tapoja suhteessa 
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oman taiteenlajinsa perinteeseen. Esimerkiksi yhteisötaiteilija ei kuitenkaan suo-
ranaisesti sovella osaamistaan, sillä yhteisötaiteella on jo oma kenttänsä ja dis-
kurssinsa. Sen sijaan toisen alan taiteilija, joka ottaa yhteisö- tai performanssitai-
teen välineekseen taideprosessissaan, voi niiden keinoin soveltaa omaa tekemis-
tään ja ajatteluaan. (Haapasalo & Kela 2017,20.) 

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus on siis kaksiosainen: siihen kuului soveltava yhtei-

sötaideprojekti Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! sekä performansseja, joi-

den pohjana toimi Ilmuteltalla syntynyt materiaali. Kummatkaan valitsemani taidemuodot 

eivät olleet minulle ennen työn aloittamista kovinkaan tuttuja. Halusin kuitenkin kehittää 

omaa ammatillisuuttani sekä soveltaa valitsemiani työmuotoja tunnetyöskentelyyn ja ym-

päristötyöhön. Soveltavalla taiteella tarkoitetaankin usein sitä, että henkilö soveltaa ydin-

osaamistaan muihin taiteen aloihin tai yhteiskunnan eri toimintojen piiriin (Haapasalo & 

Kela 2017, 20). Pidän työskentelystä eri yhteisöjen parissa, joten kiertävä teltta tuntui 

muotona luontevalta valinnalta soveltavaan yhteisötaiteeseen. Lisäksi koin soveltavan 

performanssitaiteen mielenkiintoiseksi työvälineeksi tutkia omia ilmastotunteitani ja dia-

logista ympäristösuhdetta. 

Otin keväällä 2018 yhteyttä moneen eri toimijaan ja kyselin heidän kiinnostustaan lähteä 

yhteistyöhön opinnäytetyöni toteutuksessa. Päädyin lopulta toteuttamaan hanketta yk-

sin, lähinnä johtuen aikataulullisista ja maantieteellisistä syistä. Koen kuitenkin, että roh-

keus lähestyä eri toimijoita kehitti ammatillisesti itseäni ja antoi samalla myös varmuutta 

aiheeseeni. Useaan kertaan ja eri toimijoille tekemäni aiheen avaaminen ja perustelemi-

nen kirkastivat työni tavoitteita sekä veivät eteenpäin. Yhteistyökysely toi myös uusia 

verkostoja. Vierailin esimerkiksi Aalto Yliopiston Ilmastonmuutos ja minä – Ahdistaako? 

-keskustelturyhmässä, jossa kerroin opinnäytetyöstäni sekä ohjasin taidelähtöisin mene-

telmin tunnetyöskentelyä.  

2.4 Opinnäytetyöni kulmakivet 

Dialogisuus on toimintani perustaa niin työssäni kuin vapaa-ajalla. Opinnäytetyössäni 

dialogisuus toimii kohtaamisen tapana ja siihen pyrkimyksenä. Lisäksi dialogisuus toimii 

arvoperustanani taidelähtöisessä tunnetyöskentelyssä. Koen, että dialogisuus on mi-

nulle myös sorrettujen puolustamista, joka kohdistuu sekä ihmisten että ympäristön puo-

lustamiseen. Välillä teen puolustamista hyvin hanakastikin. Koen, että opinnäytetyöni al-

kupisteenä on myös ollut turhautuminen ja sorron alta nouseminen: ilmastotunteiden alle 

jäämisen ja ahdistumisen sijaan pyrkimyksenä on ollut omien sekä muiden tunteiden 
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näkyväksi tekeminen, voimaantuminen sekä toimijuuden saavuttaminen. Freiren (2005, 

193) mukaan dialogisen toiminnan tavoitteena onkin vapauttaa sorretut yksilöt muutta-

maan koettu epäoikeudenmukainen todellisuus. 

Varto (1996,14) asettaa keskeiseksi dialogisuuden herättämät kysymykset: mikä on se 

yhteinen maailma, jossa voi kysyä ja vastata, sekä mitkä ovat ne tavat, joilla voi yrittää 

vastaamista ja kysymistä? Mielestäni Varton kysymykseen vastaa oivallisesti Kesterin 

(2004, 10) näkemys taiteesta dialogisena työvälineenä, jossa taiteen arvo tulee ilmi dia-

logisuudessa ja prosessissa. Opinnäytetyössäni dialogisuus näyttäytyy tapana kohdata 

vastapuoli – yksilö, yhteisö ja ympäristö. Lisäksi olen pyrkinyt taidelähtöisissä menetel-

missä huomioimaan dialogisuuden mahdollisuudet sekä pyrkinyt olemaan avoin dialogi-

suudelle välineenä tunnetyöskentelyssä. En ole pyrkinyt työssäni esteettiseen ja taiteel-

liseen lopputulokseen tai teokseen, vaan olen pitänyt pääpainon ja arvon prosessissa. 

Haapasalo ja Kela (2017, 21) toteavatkin, että soveltavaa taidetta kuvaa usein proses-

suaalisuus, jossa taiteen pääpaino on nimenomaan prosessissa.  

Opinnäytetyöni taidelähtöiset tunnetyömenetelmät voidaan nähdä taiteellisena interven-

tiona ilmastotunteisiin. Taiteelliset interventiot, väliintulot, ovat taiteilijan ammatillisen 

osaamisen viemistä paikkaan, missä taide ei ole arkisesti läsnä. Samalla taiteelliset in-

terventiot luovat uutta taiteilijan omaan taiteelliseen työhön. Tällaisissa interventioissa 

taiteen toimintalogiikka, taiteen menetelmät ja taiteilijan pedagogiikka kehittävät sellaisia 

vuorovaikutuksellisia tiloja, tilanteita ja työtapoja, jotka esimerkiksi vahvistavat luovuutta 

ja tukevat muutosta yhteisössä. Interventioprosessia toteuttavilla taiteilijoilla on erilaisia 

päämääriä, intressejä, eri taiteen keinoja ja lähestymistapoja työskentelyynsä. (Lehikoi-

nen & Pässilä 2016, 7–8.) Olen pyrkinyt soveltamaan taidelähtöisiä menetelmiä ilmasto-

tunteiden kanssa työskentelyyn sekä myös havainnoimaan taiteen kautta ilmastotuntei-

den merkitystä ympäristösuhteessa. Olen toiminnassani haastanut itseäni uusien tai-

delähtöisten menetelmien soveltamisella sekä tavoittelemalla määrittelemätöntä loppu-

tulosta, pyrkien pitämään prosessin tärkeimpänä. Hiltusen ja Jokelan (2001, 17) mukaan 

taiteen kautta on mahdollista nähdä erilaisia näkökulmia ja ratkaisutapoja tilanteisiin.  

Myös Petäjäjärvi (2016, 124–128) toteaa, että taiteellinen interventio sanaparina antaa 

tekijälleen vapauden mennä kohti tuntematonta ja tehdä sen taiteen keinoin. Petäjäjärvi 

(2016, 124–128) lisää, myös että se, mitä taiteellisessa interventiossa tapahtuu, on mer-

kityksellistä.  
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Opinnäytetyöni on lähestymistavaltaan laadullinen ja dialogisuuden voidaan opinnäyte-

työssäni nähdä liittyvän fenomenologiseen tieteenfilosofiaan. Fenomenologia on suun-

taus, jossa havainnoidaan ihmisen ympäristöä ja todellisuutta. Fenomenologiassa ko-

rostuu yksilöllinen kokemus: tieto maailmasta välittyy ihmiselle hänen havaintojensa, ais-

timustensa ja kokemuksensa kautta. Fenomenologiassa pyritään usein lähestymään tut-

kittavaa kohdetta avoimesti, esimerkiksi ilman määrättyjä oletuksia. (Jyväskylän Yli-

opisto 2019a.) Fenomenologian pyrkimyksenä on kohdata vastapuoli moniulotteisena 

kehollisena merkityssuhteena ja sen kautta ihmisen on mahdollista ymmärtää itseään ja 

jaettua ympäristöä, maailmaa (Kuhmonen 1998.) Opinnäytetyöni aineistonkeruussa on 

piirteitä etnografisesta tutkimuksesta (ks. Jyväskylän Yliopisto 2019b). Roolini toiminnal-

lisessa osuudessa on vaihdellut osallistujasta tarkkailijaan. Toiminnassa keskiössä on 

ollut havainnoida ja kuvata osallistujien tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja omasta 

toiminnastaan. 

Tutkimuksia taidelähtöisisten performatiivisten menetelmien mahdollisuuksista ilmasto-

tunnetyössä ei vielä ole paljon saatavilla. Tämän vuoksi opinnäytetyöni teoreettinen 

pohja tukeutuukin usean tutkijaan ja lähdeteokseen. Olen pyrkinyt nostamaan esiin mi-

nua inspiroineita, ajankohtaisia sekä myös klassisia mutta edelleen ajankohtaisia teok-

sia, jotka ovat tukeneet ja haastaneet työtäni eteenpäin. Opinnäytetyössäni teemat me-

nevät limittäin, jolloin teoreettinen osuus on myös hyvin verkostomainen. Olen kuitenkin 

pyrkinyt rajaamaan opinnäytetyöni viitekehystä eri teemojen alle, jotta työni kokonais-

kuva ja sen perusteet avautuisivat. 

Dialogisuudessa tärkeimpiä henkilöitä ovat Martin Buber, Paolo Freire, Leena Kurki, 

Petri Kuhmonen ja Juha Varto. Tunteissa, tunnetyöskentelyssä ja mielen hyvinvoinnissa 

nojaan muun muassa Katja Myllyviitaan ja Anne-Mari Jääskiseen sekä Mielenterveys-

seuraan. Ympäristön vaikutuksia tunteiden muodostumisessa sekä ympäristösuhdetta 

tarkastellessani nojaan muun muassa Tarja Rannistoon, Lauri Nummenmaahan, Kirsi 

Saloseen ja Panu Pihkalaan. Taidemenetelmien ja taiteen kokemuksellisuutta avaan 

muun muassa John Deweyn, Grant Kesterin, Minna Haapasalon, Leena Kelan, Leena 

Erkkilän, Krista Petäjäjärven, Kai Lehikoisen ja Mirja Hiltusen ajatusten pohjalta. Edellä 

mainittujen lisäksi nostan esiin myös muita mielestäni relevantteja tutkijoita ja näkemyk-

siä, jotka ovat tukeneet työskentelyäni.  
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3 ILMASTOTUNTEIDEN MUODOSTUMINEN 

Ilmastonmuutokseen liittyvät tunteet eivät ole aivan yksiselitteinen asia. Koen tarpeel-

liseksi avata ilmastotunteiden muodostumisen lähtökohtia ja samalla luon perusteita 

sille, miksi koen tarpeelliseksi työskentelemisen ilmastotunteiden kanssa. Itsessään tun-

teiden muodostuminen ihmisessä on kompleksinen prosessi, mutta pyrin käsittelemään 

asiaa tiivistetysti ja opinnäytetyöni aiheen raameissa. Liitän ilmastotunteet työssäni 

osaksi ihmisen ympäristösuhdetta. Monesti puhutaan myös luontosuhteesta. Sisällytän 

ympäristösuhteeseen luontosuhteen, mutta käsittelen ympäristösuhdetta hieman laa-

jempana suhteena kuin luontosuhdetta. Sisällytän työssäni ympäristösuhteeseen myös 

rakennettua ympäristöä sekä ihmisen muokkaamia ja rakentamia luonnonelementtejä. 

Lisäksi koen, että ympäristösuhteeseen kuuluvat myös ympäristöä ja sen tilaa koskevat 

tieto. Perustelen ympäristösuhde-käsitteen käyttämisen myös sillä, että opinnäytetyös-

säni toteuttamani kolme performanssia tapahtuivat kaikki kaupunkiympäristöissä, joissa 

oli hyvin vähän luonnonelementtejä. 

3.1 Ympäristösuhde 

Buberin (1993, 49–50) mukaan ihminen kehittyy vuorovaikutuksen kautta. Aluksi on yh-

teys yksilöä ympäröivään, jonka kautta muodostuu persoona itse. Ihminen alkaa lapsena 

luoda maailmaa aktiivisesti katselemalla, kuuntelemalla, hahmottamalla ja tuntemalla. 

(Buber 1993, 49–50.) Varto (2008, 18) jatkaa Buberin ajatusta: jokainen ihminen on si-

sällä maailmassa, jonka luomus itse myös on. Kukaan ei ole tehnyt itseään, valinnut 

kokemuksiaan ja keksinyt ajatuksiaan (Varto 2008, 18). Myös Pallasmaa (2000, 112) 

toteaa ihmisen mielen ilmenevän maailmassa ja maailman ilmenevän mielessä. Hiltusen 

(2016, 206) mukaan ilman ympäristöä ei ole yksilöä tai yhteisöä, eikä ilman ympäris-

töönsä suhteessa olevia ole ympäristöä. 

Ihmisellä on siis luontainen suhde ympäristöönsä. Vaikkei ihminen olisi luonnon tai luon-

nonympäristön lähellä, väitän kuitenkin, että jokaisella on jonkinlainen suhde luontoon. 

Uskon myös, että ihminen tarvitsee kokemuksen luontosuhteen merkityksellisyydestä ja 

sen olemassaolosta – edes pienenä tai alitajuntaisena. Kuten kaikkia suhteita, myös 

omaa ympäristö- ja luontosuhdetta voi kehittää, muokata ja rakentaa. Oma ja luonnon 
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hyvinvointi eivät olekaan ristiriitaisia tavoitteita, vaan ne kulkevat käsi kädessä (Luontoon 

2019). 

Ranniston (2007, 34) mukaan yksilön suhde luontoon syntyy läsnäolosta luonnossa ja 

tunteesta, että on osa luontoa. Ympäristösuhdetta voi kuvata sisäisenä äänenä, joka 

kertoo, mikä on parasta ympäristölle ja itselle. Jokaisen on rakennettava ympäristösuh-

teensa itse. Rakennusaineina toimivat yksilön omat kokemukset ja pohdinnat. (Luontoon 

2019.) Ihmisen tulisi myös nähdä itsensä osana luontoa ja pyrkiä tämän kautta muodos-

tamaan omaa ympäristösuhdettaan. Buber (1993, 76–77) toteaakin, että ihmisen tulisi 

ymmärtää osansa kausaaliketjussa, vaikka ihmisellä onkin mahdollisuus astua ketjusta 

pois. Jokainen aistein havaittavissa oleva fyysinen tai psyykkinen tapahtuma, joka voi-

daan havaita oman itsensä kokemisessa, on kausaalinen eli sekä jonkin aiheuttamaa 

että jotain aiheuttavaa (Buber 1993, 76–77).  

Rannisto (2007, 32) toteaa luontosuhteiden muodostuvan erilaisista (esteettisen) koke-

muksen kyvyistä ja ominaisuuksista: ihmisen tunneherkkyys sekä halu pohtia luonnossa 

olemista ja luonnon merkitystä johtavat vuoropuheluun luonnon kanssa. Omien tuntei-

den työstämisellä pääsee käsiksi ympäristösuhteeseen ja sitä kautta sekä omaan että 

ympäristön hyvinvointiin. Hiltunen (2016, 202) toteaa, että ympäristösuhteen kehittymi-

nen vaatii olemisen sijaan tekoja: dialogisuutta, paikan ja mahdollisuuden yksilölle tulla 

nähdyksi toimijana.  

Myös eri tieteenalat tutkivat ihmisen suhdetta ympäristöönsä ja luontoon, kuten esimer-

kiksi ympäristöfilosofia ja ekopsykologia. Ympäristöfilosofiassa ihmisen luontosuhde 

näyttäytyy dialogisuuden ja kehollisuuden teemojen kautta kokemuksellisena merkitys-

suhteena (Kuhmonen 1998). Ekopsykologian mielestä ihmisen hyvinvointi on kytkök-

sissä luonnon hyvinvointiin (Hirvi 2006, 13).  

3.1.1 Ilmastonmuutos ympäristösuhteessa 

Toiviainen (2008, 352) toteaa ihmisen aiheuttaman planetaarisen ekokatastrofin olevan 

liian iso ongelma ymmärrettäväksi, jotta siitä saisi otetta tai sen saisi asettumaan johon-

kin perspektiiviin. Koska pelkästään ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten ymmärtämi-

nen on haastavaa, voisi myös olettaa, että ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden muo-

dostuminen olisi haastavaa. Silti ja oikeastaan juuri siksi väitän, että useimmilla ihmisillä 
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on ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita. Tunteet vaikuttavat myös ihmisen ympäris-

tösuhteeseen. Perustelen edellä näkemystäni. 

Alhasen (2013, 69) mukaan ihminen käy läpi toimintansa seurauksia niin havainnoissaan 

ja liikkeissään kuin myös tunteissaan, mielikuvissaan ja ajatuksissaan: tilanteet, joissa 

ihminen ei kykene kunnolla saamaan selville, mitä hänen toiminnastaan seuraa, pirsta-

loivat hänen kokemuksiaan. Ihmiselle voi tulla kokemus, että vuorovaikutus luonnon 

kanssa on ristiriitaista ja jopa tuhoavaa – myös alitajuisesti ihmistä itseään kohtaan; pyr-

kimys hallita ympäristöä on samalla pyrkimys hallita itseä ja epäonnistuminen ympäris-

tön hallitsemisessa on samalla epäonnistuminen itsensä hallitsemisessa. Matthies 

(1996, 147–148) toteaakin, että nykyihmisen voi olla haastavaa ymmärtää, että luonnon-

prosessit eivät ole ennustettavissa eivätkä hallittavissa eikä myöskään ihmisen vaikutuk-

sia luontoon pystytä ennustamaan.  

Ihmisen ympäristösuhteen sanotaan olevan nykyään kaventunut: monet ihmiset kärsivät 

vieraantuneisuudesta, kiireestä ja stressistä, joista voi aiheutua psyykkisiä ja fyysisiä oi-

reita. Oman luontosuhteen hakemisen ja muodostamisen kokemus voi yllättää rajuudel-

laan ja ristiriitaisuudellaan: ihminen tiedostaa ympäristön nykyisen tilan ja elämäntavan 

merkityksen tulevien sukupolvien elämään, mutta sen seurauksena ihminen saattaa jou-

tua ahdistuksen valtaan. (Green, Pajanen & Soulanto 2016, 35–36.)  

Ympäristösuhteeseen kuuluvat mielestäni aistinen kokemus sekä kehon sisäiset tunte-

mukset ja ajatukset. Foster (2016, 171) toteaakin, että kokonaisessa maailmasuhteessa 

ihminen ymmärtää viisauden laajemmin, kuin pelkästään ominaisuudeksi, jonka ratio-

naalinen mieli ja käsitteellinen ajattelu ovat tuottaneet. Omaan ympäristösuhteeseeni il-

mastonmuutos on vaikuttanut monella tavalla. Luonnossa ollessani havahdun usein ris-

tiriitaan luonnosta nauttimisen ja (tiedosta) ilmastonmuutoksen vaikutuksien kanssa. Esi-

merkiksi minulle iloa tuova keväinen puron solina vaihtuu mielikuvaan uutisista, joissa 

on sulavia jäätiköitä ja joiden sulamisveden ääni ei ole nautinnollinen. Koenkin, että ais-

tiva kehoni ja tunteeni ovat ristiriidassa ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon kanssa. Il-

mastonmuutoksen vaikutuksesta omaan ympäristösuhteeseen kertovat monet henkilöt 

(ks. luku 2.1). Esimerkiksi Li Andersson kertoo Ylen artikkelissa huolen maailman tilasta 

sekoittuvan hänen luontosuhteeseensa (Brenner 2019).  

Varto (2001, 65) toteaa luonnon huonovointisuuden näkyvän ihmisen pyrkimyksissä olla 

erillään luonnosta. Kuitenkin pyrkimyksistä huolimatta maailma on yksi ja kokonainen ja 

ihminen on osa sitä (Varto 2001, 65). Ekopsykologian ytimessä ihmisen mielenterveys 
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heijastaa ihmisen ja luonnon välisen suhteen laatua. Tällöin myös kulttuurin ja luonnon-

olosuhteiden välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys. (Hirvi 2006, 13.) Myös Pal-

lasmaa (2000, 108) toteaa, että elämänympäristöllä on salailematon sanoma: ihmisen 

tapa käyttää ja muokata luontoa ilmentää kulttuurin rakenteita ja arvoasetelmia. Tämän 

päivän luontoon liittyykin voimakas ajatus luonnosta ”varana” ja välineenä: luonnon mer-

kitys ihmisille on usein taloudellinen tai viihteellinen (Rannisto 2007, 20, 28). Hiltunen 

(2016, 201) toteaa, että seuraukset ihmisen tuhoavasta toiminnasta luontoa kohtaan hei-

jastuvat ihmisiin itseensä. Ihminen on osa luontoa, mutta niin kauan kuin ihmiseltä puut-

tuu kyky samaistua luontoon, sekä luonto että ihminen kärsivät (Kuhmonen 1998).  

Ympäristön tila näkyy ihmisen ruumiissa ja mielessä. Luonnon tuhoutuminen aiheuttaa 

surua ja ahdistusta niin yksilö- kuin yhteisötasolla. (Wahlström 2006, 79.) Ympäristön 

kokemisen voi täten ajatella kahdella tavalla: kollektiivisen ja individuaalisen kautta. Kol-

lektiivisessa kohde on jaettu ja siihen kuuluu yhteenkuuluvuuden tunnetta, individuaali-

sessa havainnon sisältö on henkilökohtaisempi yksilön emootioiden vaikutuksen takia. 

(Rannisto 2007, 53.) Väitän, että ilmastonmuutos on sekä yksilöllinen kokemus, mutta 

myös mitä suuremmissa määrin, kollektiivinen kokemus. Yksilöllinen kokemus linkittyy 

jokaisen subjektiiviseen maailmankuvaan: ihminen havaitsee maailman aina itsensä 

kautta. On kuitenkin huomioitava, että jokaisella kulttuurilla on kollektiivista yksilöllisyyttä 

(Dewey (2010, 398). Ihminen jakaa yhteisönsä kanssa tunteita, tietoa ja merkityksiä: yk-

silöllisiä tunteita voidaan jakaa ja kokea kollektiivisesti. Ranniston (2007, 74) mukaan 

kollektiivinen identiteetti on sidoksissa kansalliseen kulttuuritraditioon. Kansallinen kult-

tuuritraditio on sidoksissa myös yhteys ihmisen luontokäsitykseen ja ympäristösuhtee-

seen: kollektiivinen kulttuuri muodostuu yksilöllisistä mielistä ja yhteisen maailman yh-

teen punoutumisesta.  

3.1.2 Dialoginen ympäristösuhde 

Kerron luvussa 2.1 omasta ilmastoherätyksestäni. Omien tunteideni kautta aloin pohti-

maan omaa ympäristösuhdettani sekä perehtymään laajemmin ilmastotunteiden muo-

dostumiseen ja niiden työstämiseen. Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt soveltavan perfor-

manssitaiteen kautta havainnoimaan dialogisen ympäristösuhdetta sekä sen merkitystä 

ilmastotunteisiini ja toisinpäin. Varto (1996, 9-10) toteaa, että ihmistä ei olisi ilman dialo-

gisuutta ja dialogisuus asettuu suhteeseen toisten ihmisten sekä myös luonnon kanssa. 

Kuitenkin Buberin (1993, 128–134) mukaan ihmisen ja ympäristön dialoginen suhde ei 
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ole mahdollinen, koska jaettu kieli jää puuttumaan. Kuhmonen (1998) toteaakin, että ih-

misen suhde luontoon ei voi dialoginen, jos jatkuva luonnon välineellistäminen jatkuu ja 

luonnon merkitys on vain ihmisen elämän ehto. Ympäristön kohtaaminen vaatii yksilöltä 

samaistumista ja oman itsensä katsomista eri näkökulmasta. Ihmisen tulee reflektoida 

omia tarpeitaan, tunteitaan ja käytöstään, vaikka on hyvä tiedostaa, että tietystä luonnon 

hyväksikäytöstä ja alistamisesta ihminen ei voi päästä koskaan eroon. (Kuhmonen 

1998.) Mielestäni tärkeää onkin pyrkimys dialogisuuteen: tietoinen pyrkimys johtaa ha-

vainnoimaan omaa ympäristösuhdettaan, minkä kautta on mahdollista käsitellä ja muut-

taa omia ilmastotunteitaankin.  

Ilmastonmuutoksella voi olla suuri merkitys ihmisen ympäristösuhteen muuttumisessa, 

vääristymisessä ja katkonaisuudessa. Tällöin myös ilmastotunteiden käsitteleminen voi 

olla haastavaa. Kuhmonen (1998) toteaa, että ympäristösuhteen aktiivinen havainnointi 

on kytköksissä myös ihmisen tunteisiin. Kokemuksellinen luontosuhde alkaakin havain-

noista: mitä aistien kautta havaitaan ja hahmotetaan. Havainto on tärkeämpi kuin teo-

reettiset merkityssuhteet. Tällöin luontoa ja sen ilmiöitä lähestytään samalta tasolta, dia-

logisesti, sellaisina kuin ne ilmenevät eletyssä tilassa ja ajassa. Tällöin on myös mahdol-

lista, että ympäristö avautuu havaintojen ja toiminnan perspektiiveissä, itseään ilmaise-

vana osapuolena. (Kuhmonen 1998.) 

Minä-Sinä-suhteessa kieli on keskeinen (Buber 1993, 128–134). Kuhmosen (1998) mu-

kaan dialogia luonnon kanssa pitääkin lähestyä muulla tavoin kuin ihmisen kielen kautta. 

Luonnon kielessä kyse on koetuista ilmauksista ja merkityksistä, joita voi yrittää ymmär-

tää ja tulkita: luonnolla on monta tapaa puhua. Tämä vaatii ihmiseltä kykyä herkistyä 

ympäristölle sekä pyrkimystä pois totutuista havaitsemisen tavoista, jotka vaikuttavat ih-

misen keholliseen olemiseen ympäristössään. Aistiva keho rakentaa ihmisen dialogista 

suhdetta ympäristöön. (Kuhmonen 1998.) Performansseissa haastoin kehoani aistiseen 

ympäristön ja ilmastonmuutoksen kokemiseen sekä olemaan läsnä hetkelle, tyhjentä-

mään ajatukset muun muassa päivän uutisista, jotka koskivat ilmastonmuutosta.  

Kuhmonen (1998) soveltaa Buberin ajattelua ihmisen ympäristösuhteen analysointiin. 

Buberin Minä-Se-suhteessa ihminen täyttää elämänsä välineillä, turvaten ja helpottaen 

oman itsensä olemista. Täten myös tieto, joka paljastaa luonnon toimintaperiaatteita, 

antaa ihmiselle välineitä luonnon hyödyntämiseen omia tarpeitaan varten. Näin luonnon-

tiede, kuten myös teknologiset sovellutukset sekä yhteiskunnalliset instituutiot, kuuluvat 

Se-maailman piiriin. Kuitenkin Buberin mukaan ympäristön kanssa on mahdollista olla 
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dialogissa ja hänen mukaansa kohtaaminen on rinnastettavissa ihmisten väliseen koh-

taamiseen, vaikkakin kohtaaminen on erilainen kuin Minä-Sinä-suhteessa. (Kuhmonen 

1998.)  

Turusen (2016, 50–51) mukaan ihmisen yhteys ympäristöön on todennäköisesti ollut 

aluksi tunnonomainen. Yhteydessä ovat olleet mukana aistimukset, havainnot ja kyky 

mielikuviin, joiden pohjalta muun muassa nykyihmisen käsitteellinen ajattelu on kehitty-

nyt ja kehittyy edelleen (Turunen 2016, 50–51). Dewey (2010, 33–36) toteaa, että yksilön 

aistit, tieto ja ajattelu ovat aina osallisia valintoihin ja tekoihin. Menneistä merkityksistä 

muodostuu näin ollen jatkumo, joka vaikuttaa myös kaikkiin tuleviin tapahtumiin (Dewey 

2010, 33–36). Myös Karjalaisen (2006, 86–87) mukaan ihminen on erityisesti ruumiinsa 

kautta yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan, jolloin kehon tuntemukset, kuten aistit, lin-

kittyvät tunteisiin ja aiempiin kokemuksiin.  

Mielestäni aistisuus on edelleen tärkeä osa ihmisen kokemuksia, vaikka aistien merkitys 

ympärillä olevan tiedon antajana voi välillä unohtua. Ajatukseni yhtenevät Varton (2001, 

13) kanssa. Hänen mukaansa aistisuus on ihmisin selvin kosketuspinta ympäristöön ole-

malla samaan aikaan läsnä ja pysyvä, mutta silti muuttuva tarpeiden, oppimisen ja in-

tensiivisyyden kautta. Maailma tunkeutuu ihmiseen aistien kautta, ja ihminen onkin 

avoin, haavoittuva ja usein vastustuskyvytön aistien vastaanottamalle ympäristölle. Aja-

tuksia voi pyrkiä poistamaan ja siirtämään, mutta aistisuutta ihminen ei kykene torju-

maan. (Varto 2001, 13.) Myös Kuhmonen (1998) toteaa, että ihminen ei pysty huijaa-

maan omia aistejaan ja niistä muodostuvia tunteita, koska ihmisen keho rakentaa aistien 

kautta dialogista suhdetta ympäristöön. Ihmisen keho on siis täynnä tunteita, merkityksiä 

ja muistoja, joiden sanoittaminen on mahdotonta, mutta niiden yhteys ympäristöön ja 

ympäristökokemukseen on kiistämätön. Varto (2001, 13) toteaa, että ihminen voi ky-

seenalaistaa aistien antaman kokemuksen maailmasta. Kuitenkin näin tehdessään hän 

samalla kyseenalaistaa oman tapansa ilmaista kokemuksiaan sekä ympäristön kyvyn 

ottaa hänen kokemuksensa vastaan (Varto 200, 13).  

Mielestäni aistien merkitys nousee esiin esimerkiksi aistiyliherkkyydessä, jossa ympäris-

töstä tulevat aistiärsykkeet voivat kuormittaa yksilöä ja aiheuttaa psyykkisiä ja jopa fyy-

sisiä oireita (Wikipedia 2019). Mielestäni ihminen voi kuormittua ympäristön ärsykkeistä 

ilman aistiyliherkkyyttäkin, esimerkiksi melusta ja valosta – niistä voidaankin puhua 

melu- ja valosaasteena. 
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3.2 Tunteet ja ilmastotunteet 

Ympäristön tapahtumat ja ihmisen niistä tekemät tulkinnat saavat aikaan reaktion, jota 

kutsutaan tunteeksi. Tunnereaktioihin liittyy muutoksia mielessä ja kehossa. (Myllyviita 

2016, 19.) Tunteiden syntyminen on merkki siitä, että asialla on jotain merkitystä ihmi-

selle (Myllyviita 2016, 19). Turusen (2016, 48–49) mukaan tunteet ovat liittymistä ympä-

ristöön ja yhteisöön. Täten voi ajatella, että tunteet ikään kuin kulkevat kehää yhdessä 

ihmisen tiedon, ajattelun, aistien ja menneisyyden kanssa, ollen jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Myllyviita (2016, 19) toteaakin, että tunteet syntyvät aina 

yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta: persoonallisuus, tapa havainnoida ja arvioida 

tilannetta sekä antaa merkityksiä tilanteelle vaikuttavat koettaviin tunteisiin.  

Kulmala (2017, 6) toteaa, että tapa reagoida tunteeseen paljastaa tunteen. Kun tunne 

herää, se johtaa reagoimaan ympäristöön ja kanssaihmisiin, mikä valmistaa ihmisen toi-

mimaan – ja toiminta taas on vuorovaikutusta (Mielenterveysseura 2019a). Tunteet ovat 

mukana kaikessa vuorovaikutuksessa: verbaalisessa ja non-verbaalisessa, sanallisessa 

ja sanattomassa viestinnässä, sekä kaikessa inhimillisessä toiminnassa (Mielenterveys-

seura 2019b). Tunteet ovat Myllyviidan (2016, 19) mukaan aina muuttuvia ja liikkeessä 

pitäviä voimia. 

Hannukkala, Kosonen, Marjamäki ja Törrönen (2015, 12) toteavat, että mielenterveys 

muodostuu yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi 

mielenterveyteen liittyy myös yksilöllisiä tekijöitä ja valintoja. Mielenterveysseura (2019a) 

määrittelee mielenterveyttä hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pystyy muun muassa sel-

viytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. 

Tunteet ovat parhaimmillaan voimavara ollen tukipilari arjessa sekä mielenterveyden yl-

läpitämisessä (Mielenterveysseura 2019b).  

Toiviainen (2008, 357) toteaa, että kestämätön nykymeno aiheuttaa synkkiä tunnelmia.  

Ilmastotunteet voivat olla epämiellyttäviä ja jopa ahdistavia. Mielestäni on kuitenkin olen-

naista huomioida, että reaktio kohteeseen kertoo siitä, että asia on henkilölle merkityk-

sellinen (Mielenterveysseura 2019a). Ja kun asia on merkityksellinen, ihminen on valmis 

tekemään töitä sen eteen (Turunen 2016, 48–50). Myllyviidan (2016, 109–110) mukaan 

hyvinvointi ja onnellisuus eivät ole virran mukana menemistä, vaan ihminen tarvitsee 

kokemuksen, että elämä on merkityksellistä ja omien arvojen mukaista. Täten omaa ym-
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päristösuhdettaan ja ilmastotunteitaan työstämällä voi vaikuttaa sekä omaan että ympä-

ristön tilaan (vrt. luku 3.1.1). Hyvinvoiva ympäristö tai edes pyrkimys hyvinvoivaan ym-

päristöön antavat takaisin. Hyvinvoiva ympäristö kertoo myös hyvinvoivasta ihmisestä. 

(Turunen 2016, 48–50.)   

Hermeneuttisen fenomenologian mukaan tunteet ovat ihmisen jatkuvaa avautumista ym-

päristöön: tunneperäisyys on ihmisen ymmärryksen perusta, joka avaa mahdollisuuden 

paremmalle ja jäsentyneelle ymmärrykselle (Kuhmonen 1998). Tunteiden myötä ihminen 

saa ja antaa vaikutelmia sekä tekee tulkintoja toisista ihmisistä ja ympäristöstään. Minä-

kuvan ja itsetunnon perustana olevat käsitykset itsestä ovat tunnepitoisia. (Mielenter-

veysseura 2019b.) Elämän ennakoimattomuus vaatii ihmiseltä mukautumista eri tilantei-

siin, ja ennakoimattomuuden takia suurin osa ihmisen perustunteista on epämiellyttäviä. 

Epämiellyttävät tunteet ovat kuitenkin välttämättömiä, koska jos niille tulee turraksi, ka-

toaa myös hyvien tunteiden tunteminen. Jos ihmisen kyky tuntea hyviä ja epämiellyttäviä 

tunteita katoaa, ihminen voi kokea passiivisuutta ja haluttomuutta tarttua mihinkään. 

(Myllyviita 2016, 14.)  

3.3 Ilmasto- ja ympäristöahdistus 

Ilmastonmuutosta kohtaan olevista tunteista on erilaisia termejä ja sanoja, joista ilmas-

toahdistus on usein käytetty. Koen, että sana ”ilmastoahdistus” ei ole itseni kohdalla ku-

vannut ilmastonmuutokseen liittyviä tunteitani, joten olen päätynyt termiin ”ilmastotun-

teet”. Termin ”ilmastoahdistus” käyttö on kuitenkin yleistä, joten avaan ohessa ilmasto- 

ja ympäristöahdistuksen termit.  

Ranniston (2007, 18–20) mukaan luonnon kokeminen pelkin aistihavainnoin, ilman tie-

teellistä viitekehystä on haastavaa. Mielestäni ilmastonmuutoksen ja ilmastoahdistuksen 

kohdalla tämä pitää osittain paikkaansa: synkät uutisoinnit uusista tutkimustuloksista voi-

vat lisätä ahdistuksen määrää. Lisäksi ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja ilmasto-

tiede on monimutkaista (Pihkala 2017, 12–13). Tässä on myös huomioitava, että ihmisen 

omaksumiskyky on rajallinen ja liitännäinen yksilön kokemuksiin ja luotuihin merkityksiin 

(Varto 2008, 3–4). Ihminen on huono sietämään epämääräisyyksiä, ja siksi on ymmär-

rettävää, että hän yrittää rakentaa annettujen tietojen valossa ilmastonmuutoksestakin 

mielikuvan – vaikka mielikuva olisi kuinka ahdistava. Nummenmaa (2010, 193–194) to-

teaakin, että ahdistuksen tunne kumpuaakin nimenomaan koettavan kohteen epämää-

räisestä luonteesta. 
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Ympäristö- ja ilmastoahdistuksen tunteiden syntymiseen on monia syitä. Ympäristöah-

distuksessa on kyse kuormittuneesta tilasta, joka kumpuaa ihmisille tärkeiden asioiden, 

kuten luonnon, menettämisen uhasta. Sana ”ahdistus” pitää sisällään monia merkityksiä, 

kuten esimerkiksi huolta, stressiä ja levottomuutta. (Pihkala 2017, 20–24.) Pihkala (2017, 

23–24) väittää, että ilmastonmuutos on niin suuren mittaluokan, epämääräinen ja ratkai-

sematon, ympäristöongelma, että suurimmalla osalle ihmisistä se aiheuttaa jonkinlaista 

ahdistusta, joka voi aiheuttaa ihmisissä sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Myös Num-

menmaa (2010, 193–194) toteaa, että pitkäkestoinen ahdistuksen tunne kuormittaa ih-

misen kehoa, rajoittaa ihmisen toimintakykyä ja tapaa ajatella.  

Ympäristöahdistuksen ilmeneminen eri ihmisissä on kuitenkin vaihtelevaa, koska ihmi-

nen on yksilöllisesti suhteessa ympäristöönsä (Pihkala 2017, 22–24). Salosen (2010, 

113) mielestä tekojen ja ajatusten ristiriita kasvattaa ahdistuksen tunnetta ja tunne voi 

voimistua, jos henkilö tietää miten ympäristön kannalta olisi hyvä toimia. Monet ihmiset 

varmasti haluaisivat vaikuttaa toiminnallaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta sa-

malla ihminen voi kokea kaiken toimintansa epämääräisenä, koska kaikki toiminta voi-

daan kokea luontoa tuhoavana toimintana. Lisäksi ilmasto- ja ympäristötekojen vaikutus 

ei välttämättä ole nähtävissä – ainakaan henkilön omana elinaikana (Salonen 2010, 

110). Tällöin yksilö ei pysty näkemään omien toimiensa tavoitetta tai saamaan toimin-

nasta ”onnistumisen kokemusta”, mikä voi lisätä ahdistuksen tunnetta.  

Toisaalta toimiminen vastoin omia arvojaan, esimerkiksi kestävän kehityksen arvoja vas-

taan, voi aiheuttaa ihmisessä ahdistusta ja lisätä voimattomuuden tunnetta. Myllyviita 

(2016, 29) toteaakin, että ihmisen halukkuus toimintaan hiipuu, jos hän huomaa ristirii-

dan nykyisen toimintansa ja ”ihanneminän” välillä. Ahdistuneisuutta voi myös lisätä ihmi-

sen tarve käyttää tahtoa tunteiden säätelyyn, esimerkiksi pyrkimys tukahduttaa tai sää-

dellä omia tunteitaan. Vaikka ihminen yrittää kontrolloida omia tunteitaan, tahtoaan ja 

tekojaan, voi se silti olla vaikeaa ja ihminen voi kokea itsensä heikkotahtoiseksi halujensa 

suhteen. Tällöin omaa toimintaa on vaikea hyväksyä, mikä voi taas lisätä ahdistuneisuu-

den määrää. (Turunen 2016, 61–62.)  

3.4 Median ja tieteen roolit ympäristösuhteessa ja ilmastotunteissa 

Itselleni tulee usein olo, että ilmastonmuutoksen kokemus on itsestä riippumaton koke-

mus ja ulkopuolelta tulevan tiedon armoilla. Omaan ympäristösuhteeseeni ja ilmastotun-
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teisiini vaikuttavat miltei joka päivä vähintään uutiset ja sosiaalinen media. Ilmastonmuu-

tos koskettaa ihmisiä niin yksilö- ja yhteisötasolla kuin valtioiden ja globaalilla tasolla. 

Ilmastonmuutosta tutkitaan tieteen kautta monella eri tavalla ja tutkimuksissa on erilaisia 

koulukuntia. Mielestäni on relevanttia nostaa esille kysymys, kuka tai ketkä ohjaavat il-

mastonmuutoksen kokemusta? Tässä en tarkoita syyllistää ketään, vaan pyrin ennem-

minkin havainnoimaan faktoja. Koen myös, että ilmastonmuutokseen liittyy erilaisia val-

takysymyksiä, joilla on vaikutusta ihmisen ympäristösuhteeseen ja ilmastotunteisiin. Toi-

saalta jatkuvassa uutisoinnissa tulee nähdä myös positiivinen puoli: pohdinnat luonnon 

asemasta ja merkityksestä globaalin ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä pitävät 

luonnon jokapäiväisenä puheenaiheena niin uutisissa kuin työpaikkojen kahvipöydissä-

kin (Rannisto 2007, 123). 

Rannisto (2007, 44) väittää tiedon olevan lähtökohta kokemukselle luonnosta. Toisaalta 

on hyvä muistaa, että ihminen on myös itse luonut tieteen, jolloin ei ole olemassa ”abso-

luuttista tietoa”, on vain yksilöiden luomia väittämiä. Kotkavirta (1996, 136) nostaa esiin 

Matthiesin toteamuksen, että luontoa tuhoava tiede ei voi olla todellista tietoa luonnosta. 

Varton (2008, 3–4) mukaan tiede perustuu uskomusjärjestelmiin. Ja on huomioitava, että 

ihminen omaksuu satunnaisesti vain sen, minkä hän pystyy ymmärtämään – tämänkin 

usein väärin (Varto 2008, 3–4). Salonen (2006, 49) toteaa, että ihmisellä on ollut pitkään 

valheellinen käsitys siitä, että ihminen tietäisi kaiken, mihin hänen pitää uskoa. Toisaalta 

ajattelen, että tieto on valitettavan usein osa kokemusta. Ajatustani tukee Kuhmosen 

(1998) ajatus, jonka mukaan tyypillistä ja välttämätöntä luonnontieteille on se, että teo-

reettisessa selitystyössään ne irrottautuvat siitä, mitä ihmisen on mahdollista välittömästi 

havaita ja kokea.  

Ihmisen ympäristösuhde voi olla eri tavoin kaventunut (ks. luku 3.1; 3.1.1). Lauren (2006, 

197) toteaa, että jos ihmisellä itsellä ei ole käsitystä luonnosta, käsitys saatetaan muo-

dostaa esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta. Tällöin tiedotusvälineen merkitys ihmisen 

ympäristösuhteen luojana on merkittävä. Asiassa piilee myös riskinsä: taiteessa, medi-

assa ja viihteellisessä kulttuurintuotannossa mahdollisuudet mielikuvien hyödyntämi-

seen ja niillä vaikuttamiseen ovat miltei rajattomat. (Lauren 2006, 197.) 

Politiikka, talous, eri kulttuurit ja valtiot vaikuttavat ilmastonmuutoksen tutkimiseen, tie-

dottamiseen ja uutisointiin – ja täten myös ilmastonmuutoksen kokemiseen. Lisäksi uu-

tiset ja media vaikuttavat esimerkiksi käyttämiensä kielikuvien kautta paljon siihen, miten 

ilmastonmuutos ja ympäristö ymmärretään ja koetaan. Kielen merkitys onkin tärkeä ja-

ettaessa tietoa ja tunteita ilmastonmuutoksesta. Mäkelä (2016, 214) toteaa, että kieli ja 
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sanat hallitsevat ja yksinkertaistavat ihmisen havaitsemaa maailmaa. Tällöin medialla ja 

muiden ihmisten verbaalisilla ilmaisuilla voi olla suuri vaikutus yksilön ilmastonmuutok-

sen kokemiseen. 

Naukkarisen (2003, 104) mukaan ilmastonmuutosta lähestytään ja sitä käsitellään hyvin 

ongelmakeskeisesti, vaikka hänen mukaansa asiaa voisi lähestyä paljon neutraalimmin. 

Olen Naukkarisen kanssa samaa mieltä: mielestäni ilmastonmuutosta käsitellään medi-

assa pitkälti kauhukuvilla vääjäämättömästä maailmanlopusta. Ilmastonmuutos on va-

kava asia, mutta aiheen käsittelemiseen voisi pohtia myös muita keinoja. Tässä korostan 

erityisesti vaihtoehtoisten tapojen merkitystä tulevien sukupolvien, lapsien ja nuorien 

sekä ylipäätään ihmisten parissa tehtävän ympäristötunnetyöskentelyn takia: aina ei tar-

vitse lähteä liikkeelle pahimman mahdollisen skenaarion kautta. Ajatustani tukee Onali 

(2019) toteamalla, että (myös) toimittajien tulisi osata käsitellä ilmastonmuutoksen uuti-

sointia muullakin tavoin, kuin pelkästään luomalla kauhukuvia dystooppisesta maailman-

lopusta. Onali (2019) toteaa myös, että tällä hetkellä toimittajien tyyli levittää (ilmasto)ah-

distusta voi aiheuttaa yksilössä kauhua ja välinpitämätöntä suhtautumista ympäristöasi-

oihin, vaikka toimittajan tavoitteena olisi, tai voisi olla, toiminta ympäristöasioiden puo-

lesta. 
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4 TAIDE JA TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT 

Olen soveltanut yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä tunnetyöskentelyyn 

sekä pyrkinyt taiteen kautta luomaan uudenlaisia lähestymistapoja ilmastotunteiden 

työstämiseen. Opinnäytetyössäni taidelähtöiset menetelmät tunnetyöskentelyssä eivät 

ole olleet terapiaa, mutta niillä on voinut olla yksilöä kuntouttavia ja voimauttavia vaiku-

tuksia. Stöckell (2016, 249) toteaakin, että taidetta ei pidä ajatella taikatemppuna, jonka 

avulla huolet voidaan pyyhkiä pois. Taide voi kuitenkin toimia tukena vaikeissa ja kipeis-

säkin tilanteissa, joissa yksilö pohtii tulevaisuuttaan (Stöckell 2016, 249). Tulevaisuuden 

pohtiminen on mielestäni tiiviisti sidoksissa ilmastotunteisiin, koska ilmastonmuutosta 

käsitellään pitkälti tulevaisuuden ekokatastrofina. Tunnetyöskentelyn avulla voidaan 

edistää ihmisen mielen hyvinvointia sekä lisätä ihmisen liittymistä ympäristöönsä sekä 

antaa kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta.  

4.1 Taide tunnetyöskentelyssä 

Taiteellinen työskentely voi toimia kuin yhtenä linssinä tai välineenä, jonka avulla 
tarkastellaan itselle kiinnostavaksi nousseita ilmiöitä, kuten yhteiskunnallisia, kult-
tuurisia, sosiaalisia tai luonnonilmiöitä. Huomaamme taiteellisen havainnoinnin 
avulla kiinnostavia kysymyksiä ja pystymme jopa omaksumaan aiemmin itsel-
lemme vieraita tai tuntemattomia perspektiivejä. Pyrimme kokemuksellisuuteen 
sekä ajattelun ja keskustelun herättämiseen valmiiden vastausten etsimisen si-
jaan. (Boehm 2016, 101.) 

Tunteiden säätely ja niiden tunnistaminen edistävät ihmisen mielen hyvinvointia (Mielen-

terveysseura 2019d). Nummenmaan (2010, 187) mukaan tunteiden perustehtävänä on-

kin edistää ihmisen hyvinvointia. Tunteiden ilmaiseminen ja sääteleminen ovat tunnetai-

tojen toisiaan täydentävät vastinparit. Tunneilmaisu tarkoittaa kykyä tuoda julki ne tun-

teet, jotka tarvitsevat ilmaisua. Se tarkoittaa niin kykyä näyttää myönteisiä tunteita kuin 

kykyä kanavoida hankalia tunteita niin, että ne eivät muutu vahingoittaviksi. Mahdollisuus 

näyttää kaikkia tunteita tekee ihmisen kokonaiseksi. (Mielenterveysseura 2019d.) Tun-

netyöskentelyssä voi käyttää erilaisia menetelmiä, työkaluja sekä havainnoida tunteita 

myös oman kehonsa kautta. Yksilön tunteiden käsittelyä edistää kehollinen työskentely, 

jossa järki ei pääse säätelemään liiaksi tunteita. Tosin Nummenmaa (2010, 129) toteaa 

tunteiden ja järjen tekevän yhteistyötä erilaisilla tavoilla, jotta ne saavuttaisivat yhteisen 

tavoitteensa eli yksilön hyvinvoinnin.  
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Usein tunteiden ilmaisemiseksi käytetään sanoja, joko puhuttuna tai kirjoitettuna (Mie-

lenterveysseura 2019c). Mäkelä (2016, 214) kuitenkin toteaa, että sanat ikään kuin yk-

sinkertaistavat maailmaa, vaikka myöntää myös, että kieli on usein välttämätön merki-

tyksiä jaettaessa. Toisaalta pitää huomioida Naukkarisen (2003, 91) toteamus, että sa-

nat kantavat mukanaan myös fyysisiä kokemuksia, koska ihmislaji jakaa tietynlaisen 

käyttäytymismallin ja tavan kokea maailmaa. Buber (1993, 63) toteaakin, että ihminen 

on kielessä ja puhuu siitä käsin, mutta kieli ei ole ihmisessä. Tosin Kuhmonen (1998) 

lainaa Merleau-Pontyn toteamaa molemminpuolisesta ymmärryksestä. Molemminpuoli-

nen ymmärrys Merleau-Pontyn mukaan perustuu kehojen vastavuoroisuudelle, jolloin 

kehollisuuden jatkeena on puhe. Tällöin fenomenologisesti ajatellen puhe liittyy keholli-

siin ilmaisuihin ja on osa niitä: jokaisen ihmisen puheäänellä on kulloiseenkin tilantee-

seen sidotut omat merkitykselliset sävynsä ja äänenpainonsa. (Kuhmonen 1998.)  

Kulmala (2017, 6) toteaa, että tunteita voi olla vaikea kuvata niiden näkymättömyyden 

takia. Täten tunteille ei myöskään ole sanoja, vaan ihminen joutuu luomaan kullekin ko-

kemukselleen omat sanansa (Mielenterveysseura 2019d). Tunteiden kuvaamisessa, ku-

ten tunnetyöskentelyssä, sanoista rakennettu kieli ei välttämättä riitä, koska se ei taivu 

kuvailemaan sanoittamatonta (Mäkelä 2016, 215). Tunteiden jakaminen ei kuitenkaan 

ole pelkästään puhumista, vaan myös niiden läpi kulkemista (Mielenterveysseura 

2019c).  

Mielenterveysseuran (2019b) mukaan toimiva vuorovaikutus ympäristön kanssa on tär-

keätä ihmisen mielen hyvinvoinnin kannalta. Buber (1993, 49–50) toteaakin, että myös 

ympäristön hyvinvointi on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille, koska ihminen muodostuu ym-

päristönsä ansiosta (ks. luku 3.1; 3.2). Torvisen ja Välimäen (2014, 24) mukaan yksilön, 

yhteisön ja tulevaisuuden hyvinvointi tarvitsevat yhteisöllistä tunteiden jakamista. Tällöin 

yksilö voi kokea sisäistä vapautta sekä saada vahvistavia ympäristön ja yhteisön koke-

muksia (Torvinen & Välimäki 2014, 24). Myös Hannukalan ym. (2015, 12) mukaan ym-

päröivä yhteisö ja yksilön mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sekä tulla kuulluksi ra-

kentavat osaltaan ihmisen mielenterveyttä.  

Ihmisen ympäristösuhde vaikuttaa myös ihmisen hyvinvointiin ja ihminen voi kokea ym-

päristö- ja ilmastoahdistusta, joiden vaikutus ihmisen hyvinvointiin voi olla merkittävä (ks. 

luku 3). Salonen (2010, 113) toteaakin, että jos ympäristöahdistusta kokenut henkilö ei 

saa tukea, ymmärrystä tai lohtua, yksilön voi vallata tunne yhteiskunnan keinottomuu-

desta. Ympäristökriisien vaikutukset tuntuvat sekä yksilöllisten että yhteisöllisten koke-
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musten tasolla. Ympäristöön liittyvät, kuten muutkin, ahdistus- ja traumakokemukset voi-

vat vaikuttaa koko yhteisön toimintakykyyn. (Torvinen & Välimäki 2014, 24.) Pihkalan 

(2017, 80–81) mukaan on tärkeää, että ympäristöasioita käsitellään myös kollektiivisena 

traumana. Myös Toiviainen (2008, 359) vertaa ilmastoherätystä kriisikokemukseen, jota 

hänen mukaansa on tärkeää käsitellä kollektiivisesti. Pihkala (2017, 80–81) lisää, että 

kollektiivinen jakaminen on tärkeää myös siksi, koska traumat voivat vaikuttaa esimer-

kiksi yhteisön ja yksilöiden tunteisiin sekä heidän toimivuuteen. Lisäksi jos tunteita ei 

käsitellä, lamaannuttavat tunteet voivat periytyä myös seuraaville sukupolville (Pihkala 

2017, 80–81). Kollektiivinen kriisikokemus pakottaa ihmisen laittamaan muun muassa 

arvot uuteen järjestykseen, mutta vasta sen läpikäymisen jälkeen maailma voi alkaa pa-

rantua (Toiviainen 2008, 359). 

Ilmastotunteet voivat olla epämääräisiä tunneryppäitä, joihin yksilön voi olla vaikea tart-

tua (ks. luku 3.3). Mielenterveysseuran (2019a) mukaan epämääräisten tunnekimppujen 

setvimistä auttaa, että yrittää päästä kiinni hyväksymisen tunteeseen, ja hyväksyy omat 

tuntemukset ja itsensä sellaisenaan, vaikka ei sillä hetkellä kykenisi tunnistamaan tai 

nimeämään yhtäkään. Kuitenkin Mielenterveysseuran (2019a) mukaan joskus jo yhden-

kin tunteen hahmottaminen voi auttaa koko tunnekimpun kanssa. Turunen (2016, 48–

50) toteaakin, että tunnetiloja ei pysty väistämään eikä tunteista pääse eroon, siksi on 

hyvä oppia elämään niiden kanssa ja työstämään niitä. 

Ranniston (2007, 84) mukaan luonnolla ja taiteella on kyky, taiteella jopa tehtävänä, py-

säyttää ja herättää ihminen huomaamaan sekä oma sisimpänsä että ympäristö epäkoh-

tineen. Torvisen ja Välimäen (2014, 10) mukaan taide kykenee psyykkiseen työhön kä-

sitellessään ympäristöön liittyviä tosiasioita. Myös Deweyn (2010, 235–238) mukaan 

taide antaa tunteen kokonaisuuteen kuulumisesta ja kiinnittää ihmisen todellisuuteen. 

Taiteen avulla ihminen voi käsitellä kokemuksia ja tunteita, jotka voivat olla ahdistavia. 

Ahdistavuus voi tuoda keinottomuutta, jolloin ihminen voi pyrkiä ohittamaan, unohta-

maan sekä torjumaan ympäristötunteitaan arkielämästään ja samalla tietoisuudestaan 

(Torvinen & Välimäki 2014, 10). Toisaalta ahdistus voi toimia myös käänteisenä ja saada 

ihmisen toimimaan asioiden ja omien tunteidensa kanssa. Saarimäki (2018) toteaakin, 

että juuri ahdistus toimii taiteen käyttövoimana. 

Taidetta käytetään tunnetyöskentelyssä laajasti, esimerkiksi kuvataide, draaman mene-

telmät ja musiikki ovat yleisiä menetelmiä tavoittaa ja havainnoida omia tunteitaan niin 

ryhmä- kuin yksilötyössäkin. Myös sosiokulttuurisessa innostamisessa taide on yksi kes-

keisimpiä menetelmiä, koska taide mahdollistaa yksilölliset mahdollisuudet osallistua 
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monipuoliseen itsensä ilmaisuun sekä luovan ajatuksien ja arvojen ilmaisun (Kurki 2000, 

139). Kunnas-Holmström ja Limnell (2015, 5) väittävät, että juuri taide tekee näkymä-

töntä näkyväksi. Näin voi ajatella, että taide tekee myös näkymättömät tunteet näkyviksi. 

Dewey (2010, 95) toteaakin, että jos ihminen voisi ilmaista kaikki merkitykset asianmu-

kaisesti sanoin, ei esimerkiksi kuva- tai säveltaidetta olisi olemassa. Lisäksi Raekallion 

(2010, 216) mukaan taide, muusta julkisesta toiminnasta poiketen, oikeuttaa ihmisen ko-

kemuksellisen suhteen asioihin, myöntää sen merkitykselliseksi sekä sallii subjektiivisen 

asian esittämisen ja tulkinnan. Kosonen (2015, 25) toteaa, että taiteen avulla voidaan 

vaikuttaa myönteisesti ja laaja-alaisesti mielen hyvinvointiin, koska sen monimuotoisuu-

den kautta voidaan tutkia ja tarkastella elämää eri näkökulmista. Taide mahdollistaa mer-

kitysten jakamisen laajemmalla tavalla, kuin mihin esimerkiksi kieli kykenee. Haapalan 

(1999, 100) mukaan taiteen avulla voidaankin luoda myös uusia merkityksiä.  

Jääskisen (2018) mielestä kaikki luovat tunnetyöskentelymenetelmät ovat kehollisia, jol-

loin niiden kautta yksilö pystyy kiinnittymään ympäristöönkin aistisesti. Aistisuus ja ke-

hollisuus ovatkin olleet työskentelyssäni tärkeitä ympäristösuhdetta ja ilmastotunteita kä-

siteltäessä (ks. luku 3.1.2). Pihkala (2017, 205–206) toteaa, että taiteen keinot, samoin 

kuin luontoelämyksetkin, vievät kokemisen eri sfääreihin, jotka eivät ole järjen ulottu-

vissa. Haapojan (2015, 176) mukaan taiteen kyky reflektoida voi tuottaa uusia näkökul-

mia tieteen läpivärjäämään maailmaan. Torvinen ja Välimäki (2014, 10) lisäävät, että 

taiteella on merkittävä mahdollisuus maailman hahmottamisessa kokemuksellisuuden ja 

kokeellisten tapojen kautta, koska se tarjoaa vaihtoehdon vallitsevalle ”jatkuvan kasvun-

ideologia-tavalle". Samaa jatkaa Pihkala (2017, 205–206) toteamalla, että taide, kuten 

henkinen kokeminen ja luonnonympäristötkin, aktivoivat aivojen tiedostamatonta aluetta. 

Foster (2016, 171–172) toteaa aistien vahventavan olemassaoloa ja todentavat ihmisen 

liittymisen maailmaan. Mielestäni aistiseen ja dialogiseen ympäristösuhteeseen liittyy 

vahvasti estetiikka. Estetiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii kauneuden, taiteellisten 

ja taiteen kokemuksen sekä taiteen arvoja (Tieteen Termipankki 2019).  Estetiikka tulee 

kreikan kielen sanasta ”aisthesis”, joka tarkoittaa suomennettuna aistisuutta. Termillä 

viitataan ihmisen konkreettiseen keholliseen suhteeseen maailman kanssa. (Varto 2001, 

13.) Estetiikka-termillä on tällöin mielestäni yhteys ihmisen alkuperäiseen, aistiseen suh-

teeseen ympäristön kanssa (ks. luku 3.1.2). Pohdinkin, onko taiteen tehtävä liittää ihmi-

nen aistisesti maailmaan? Voiko ajatella, että sana estetiikka on viitannut tapaan olla 

yhteydessä maailman kanssa, aistisesti, ja termi on mukautunut ajan saatossa kauneu-

den ja taiteen, kokemuksen tutkimukseksi – eli ihmistä ympäröivän maailman kokemisen 
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tutkimukseksi? Ajatustani tukee Deweyn (2010, 31–32) toteamus, jossa hän sanoo tai-

teen olevan eriytetty omaan lokeroonsa muiden taitojen ja ammattien tavoin, vaikka maa-

ilma, ihmisen kokemus ja toiminta eivät erittele erilaisia tekoja. 

4.2 Dialoginen työskentelyote 

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt dialogisuuteen. Soveltavan yhteisötaiteen menetel-

missä pyrin dialogiseen kohtaamiseen ja työmenetelmiin. Soveltavassa performanssissa 

olen pyrkinyt dialogiin ympäristön kanssa, dialogiseen ympäristösuhteeseen.  

Opinnäytetyössäni dialogisen kohtaamisen ja taiteen menetelmien avulla on lähestytty 

ilmastotunteita sekä pyritty muutokseen niin yksilö kuin ympäristötasolla. Dialogisuuden 

avulla pyritään kohtaamaan, mutta myös luomaan vallitseviin olosuhteisiin muutos. 

Freiren (2005, 91) mukaan muutoksen lähtökohta onkin ihmisen ja maailman välisessä 

suhteessa: ihminen on yhtä maailman ja todellisuuden kanssa, jolloin ihmisen täytyy it-

sensä aloittaa liike itsestään.  

Dialogisen, vapauttavan toiminnan tavoitteena on se, että yksilöt, sorretut, kykenevät 

toimimaan epäoikeudenmukaisen todellisuuden muuttamiseksi (Freire 2005, 193). Ihmi-

nen voi kokea epäoikeudenmukaisuutta myös ilmastonmuutoksesta ja ympäristön ti-

lasta. Ihmisellä voi olla esimerkiksi kokemus, että joku toinen käyttäytyy ympäristöä koh-

taan haitallisemmin kuin hän itse, jolloin omiin tunteisiin voi sekoittua muiden toiminta. 

Tällöin ympäristö- ja ilmastotunteet voivat aiheuttaa yksilössä ristiriitaa, joka voi aiheut-

taa yksilössä turhautuneisuutta tai voimattomuutta. Erilaiset tunnetyöskentelymenetel-

mät sekä yhteisöllinen toiminta voivat antaa ihmiselle tukea sekä voimaantumisen tun-

netta ja keinoja käsitellä ristiriitaisia tunteita.  

Voimaantuminen on dialogisuuden keskeisimpiä käsitteitä sekä samalla myös tavoite. 

Voimaantuminen tulee englannin kielen sanasta empowerment ja sillä tarkoitetaan ihmi-

sen henkilökohtaista sisäistä prosessia, jossa henkilö löytää itsestään sisäistä voiman-

tunnetta, voimavaroja. Sisäinen voimantunne on omia voimavaroja ja vastuullista luo-

vuutta vapauttava tunne. (Lassander, Solin, Tamminen & Stengrård 2013, 685.) Siitonen 

(1999, 61) kutsuu voimaantumista sisäiseksi voimantunteeksi. Keskeistä sen saavutta-

misessa prosessin alusta alkaen ovat vapaus ja itsenäisyyden kokeminen. Sisäisen voi-

mantunteen saavuttaneella on halu yrittää parhaansa ja ottaa vastuu myös yhteisön tois-

ten jäsenten hyvinvoinnista, käyttämällä rohkeasti ja luottavaisesti toimintavapauttansa. 
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Vastuun ottamista tukee koetun vapauden tunne. (Siitonen 1999, 61.) Voimaantumisen 

mahdollistumisen lähtökohtana on henkilö itse. Ihminen on oman elämänsä subjekti ja 

tällöin hän on myös vastuussa omasta itsestään. Voimaantuminen on mahdollista vain 

silloin, kun henkilö itse on siihen valmis. (Freire 2005, 76–77.) Voimaantumisen tunne 

on keskeinen ilmastotunteita työstettäessä: pystyäkseen toimimaan täysivaltaisesti, ih-

minen tarvitsee voimavaroja arkiseen elämäänsä ja siinä toimimiseen sekä kokemuksen 

olemisesta osa ympäristöään ja yhteisöään. 

Opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa, Ilmuteltan toiminnassa näyttäytyi sosiokult-

tuurinen innostaminen. Innostaminen on dialogisuuden menetelmä ja toiminnan tapa, 

joka elähdyttää ihmisten herkistymisen ja itsetoteutuksen prosessia. Keskeisenä innos-

tamisen tavoitteena on, että ihmiset tulevat tietoisiksi historiallisesta roolistaan yhteisös-

sään, yhteiskunnassaan ja maailmassa. Innostaminen on kohtaamisen työkalu, jolla py-

ritään saamaan ihmiset yhteen ja mahdollistamaan dialogin syntyminen. (Kurki 2000, 

19–24.) Opinnäytetyössäni sekä muussakin ohjaus- ja opetustoiminnassa koen innosta-

jan roolin itselleni ominaiseksi ja luontevaksi. Pyrin ohjaajuudessa ja kohtaamisessa 

tasa-arvoisuuteen sekä näkemään yksilön omista lähtökohdistaan käsin. Innostaminen 

on mielestäni vastavuoroista. Se antaa molemmille osapuolille uusia merkityksiä.  

Sanan innostaminen alkuperä on latinankielinen sana ”anima”, joka tarkoittaa suomen-

nettuna elämää tai elähdyttämistä (Kurki 2000, 19). Termi kuvastaa mielestäni hyvin 

asian yhteyttä ihmisen arkeen ja ympäristöön: on tärkeää, että yksilö saa ympäristöstään 

elinvoimaa ja täten tukea mielen hyvinvointiin. Dialogisuus ja innostaminen ovat myös 

olennaisia yhteisötaiteessa. 

Olen työskentelyssäni soveltanut Kesterin (2004; 2010) ajatuksia taiteesta dialogisena 

työvälineenä, jossa prosessi, dialogi, on taidetta. Lehikoisen ja Pässilän (2016, 7) mu-

kaan prosessissa taiteen arvo syntyy taiteen mahdollistamissa kohtaamisissa ja vuoro-

vaikuttumisissa, joissa merkitykset rakennetaan uudelleen: syntyy ihmettelyä, pohdintaa, 

vuoropuhelua, raivostumista, toisin näkemistä ja oivalluksia. Merkitysten pohdinta tekee 

mahdolliseksi dialogisen suhteen itseen ja toisiin. (Lehikoinen & Pässilä 2016, 7). Sovel-

tavan taiteen tekijänä en siis tavoittele esteettistä lopputulosta vaan ennemminkin taide 

on mahdollisuus saada yksilön ääni kuulluksi ja tunteet näkyväksi. Myös Haapasalo ja 

Kela (2017, 19–21) toteavat, että soveltava taide on usein prosessuaalista: taide tulee 

esiin työskentelyprosesseissa eikä pelkästään lopputuloksessa. Petäjäjärvi (2016, 125–
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128) toteaa, että taide itsessään on ennalta-arvaamatonta: se mahdollistaa kurottautu-

misen kohti tuntematonta. Olen samaa mieltä, koska taidelähtöisten menetelmien kautta 

prosessi muuttuu jatkuvasti ja elää osallistujiensa mukaan.  

4.3 Ilmuteltta – ilmastonmuutos, ilmaise muutos! 

Opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa sovelsin yhteisötaidetta ilmastotunteiden 

kanssa työskentelyyn. Kiersin neljällä eri paikkakunnalla teltan kanssa, jossa ihmisten 

oli mahdollista eri tavoin ilmaista omia ilmastotunteitaan. Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, 

ilmaise muutos! vieraili kahdessa taiteiden yö-tapahtumassa: 16.8.2018 Turussa ja 

8.9.2018 Rovaniemellä. Lisäksi Ilmuteltta vieraili 9.8.2018 Tampereen Teatterikesän Ta-

pahtumien Yössä ja 10.6.2018 Helsingissä UrbanArt -taidefestivaalin Huomattavaa häi-

riöitä ilmastonmuutoksesta -tapahtumassa.  

Ostin toimintaa varten erillisen lilan kupolimallisen pop up -teltan, koska halusin kevyen 

ja helposti koottavan teltan, johon voisin myös maalata tekstiä. Lisäksi halusin teltan, 

jotta ilmastotunteiden ilmaiseminen tapahtuu puolueettomalla maaperällä, eikä paikka 

herättäisi osallistujassa mielleyhtymiä. Valikoin teltan väriksi liilan, koska koin sen olevan 

muutoksen väri enkä kokenut värin edustavan mitään liikettä tai toimijaa, kuten esimer-

kiksi poliittista tai ympäristönsuojelullista liikettä.  

Halusin toiminnalleni napakan ja kiinnostavan nimen, joten kääntelin, vääntelin ja leikit-

telin ilmastonmuutos-sanalla eri tavoin. Lopulta päädyin ”ilmu”-sanaan, joka tulee ”lyhen-

teenä” sanoista ILmaston ja MUutos. Ilmu-sana on muutamissa yhteyksissä käytetty, 

joten oli luontevaa lisätä sanan perään ”teltta”. Lisäksi halusin, että teltan tarkoitus ja 

toiminta tulevat nimessä hieman esiin, joten leikittelin ilmastonmuutos-sanalla hieman 

lisää, jolloin Ilmuteltan perään muodostui ilmu-sanan avaaminen ja toimintaan innosta-

minen: ”ilmastonmuutos – ilmaise muutos!”. Ilmuteltan nimessä tulee ilmi taiteen mah-

dollisuudet leikitellä ja olla aktivistinen – ilmastonmuutos on vakava asia, mutta taide 

antaa mahdollisuuden heittäytyä ja katsoa asioita toisesta näkökulmasta. Perustin Ilmu-

teltalle omat Facebook -sivun ja Instagram -tilin, joiden kautta tiedotin Ilmuteltan vierai-

luista eri paikkakunnilla. Lisäksi tiedotin oman Facebook -tilini kautta Ilmuteltan liikkeistä. 

Olin yhteydessä eri toimijoihin myös sähköpostin (liite 1) kautta ja puhelimitse. 
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Kuva 1. Junan odottelua Korian juna-asemalla 10.6.2018, Ilmuteltta matkalla UrbanArt -

festivaalille. Kuva: Maija Raikamo. 

Tapahtumissa teltan edustalla oli Ilmuteltan taustatarina (liite 2) eli opinnäytetyöni raamit 

sekä ohjeet eri ilmaisun mahdollisuuksille (liite 3). Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä 

päivystin Ilmuteltan kanssa 2-4 tuntia, aika vaihteli väkimäärän, sään ja tapahtumissa 

olleen muun ohjelman mukaan. Helsingissä Ilmuteltta oli pystyssä vain tunnin ajan, 

koska teltan kiinnittäminen useisiin paikkoihin, mikä oli suunnitelma, oli haastavaa tuuli-

sena päivänä. Lisäksi koin, että tapahtuman luonne ja Ilmuteltalla tavoiteltu dialoginen 

toiminta olivat hieman ristiriidassa. 

Olin tarkka toiminnan eettisyydestä ja korostin jokaisen vapautta valita paikan päällä tai 

ilmoittaa myöhemmin, haluaako ilmastotunteen ilmaisun olevan osa opinnäytetyötäni. 

Kerroin kaikille osallistujille, mihin ja miten heidän tunteidenilmaisua tultaisiin käyttä-

mään. Annoin osallistujille tiivistetysti saman tiedon myös paperilla (liite 4). Paperilla oli 

lisäksi yhteystietoni. Osallistujat allekirjoittivat halutessaan lomakkeen, jossa he antoivat 

luvan käyttää anonyymisti omaa ilmastotunteensa ilmaisua performanssieni materiaalina 

sekä opinnäytetyössäni (liite 5). Samaan lomakkeeseen osallistujilla oli mahdollisuus an-

taa yhteystietonsa, jos he halusivat lisätietoa opinnäyteyöni etenemisestä. 

Tampereen Teatterikesän Tapahtumien Yö ja Turun Taiteiden Yö -tapahtumissa mark-

kinointi oli toteutettu erittäin hienosti ja koen, että sen ansiosta monet osallistujat tiesivät 
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etsiä Ilmutelttaa. Kyseisissä tapahtumissa useat tunnistivat Ilmuteltan ja saattoivatkin 

esimerkiksi kommentoida jotain Ilmuteltan toiminnasta ohi mennessään, minulle tai 

kanssakulkijalleen. Rovaniemellä Ilmuteltan sijainti oli melko hiljaisen kadun varrella ja 

kävijämäärä jäi vähäiseksi. Urban Art -festivaalin tapahtumassa Huomattavaa häiriöitä 

ilmastonmuutoksesta suurin osa paikalla olevista ihmisistä oli tietoisia ja kiinnostuneita 

tapahtuman teemasta. Kyseisessä tapahtumassa oli yhteinen aloitus, jonka aikana tel-

talle osallistui väkeä. Tämän jälkeen osallistuminen oli vähäisempää, koska monet osal-

listujat lähtivät muihin tapahtumassa oleviin ilmasto-aktioihin. 

Ilmuteltan tunteiden ilmaisutoimintaan osallistui kaikkiaan 16 henkilöä, tähän päälle kes-

kustelut ja toimintaa kommentoineet ihmiset sekä Turussa työpajaan osallistuneet hen-

kilöt. Kehon tunnekartan (liite 6) värittäminen oli eniten käytetty menetelmä, toiseksi suo-

situin oli päiväkirjahuone, jota käytettiin monimuotoisesti yksin tai yhdessä toisen henki-

lön kanssa. Open stage -ilmaisumuotoa ei käytetty ollenkaan. Lisäksi monet eivät halun-

neet mennä telttaan sisälle, vaan halusivat keskustella minun kanssani ilmastonmuutok-

sesta.  

Moni myös lähestyi Ilmutelttaa ja minua siksi, että oli halunnut allekirjoittaa jotain, esi-

merkiksi vetoomuksen ilmastonmuutoksen hillintään liittyen. Kävin useita mielenkiintoi-

sia keskusteluita ilmastonmuutokseen liittyen. Joidenkin keskustelujen kohdalla koin, 

että minulta toivottiin tietoa ilmastonmuutoksesta tai minun oletettiin edustavan jotain 

tiettyä kantaa ilmastonmuutokseen, jonka puolesta olisin tapahtumassa paikalla.  

4.4 Soveltava yhteisötaide ilmastotunteiden tukena ja työvälineenä 

Ilmuteltan tunnetyöskentelyyn olen soveltanut yhteisötaiteen menetelmiä. Yhteisötaide 

liitetään usein jonkin tietyn maantieteellisen paikan yhteisöön, tietyn paikan kulttuuriseen 

ja ympäristölliseen arvoon tai jonkin yhteisen teeman ympärille kerättyyn tai valikoitu-

neeseen joukkoon (Hiltunen & Jokela 2001, 17–18). Haapalan (1999, 100) mukaan yh-

teisötaide mahdollistaa ihmisen kokonaisvaltaisen osallistumisen, yksilöllisen tavan il-

maista tunteitaan omaa, ja muiden, elämää koskevasta asiasta. Yhteisötaiteessa ei ole 

perinteistä asetelmaa taiteen tekijät – yleisö, vaan he muodostavat yhtäaikaisesti ja yh-

dessä taiteen tekijän ja vastaanottajan (Hiltunen & Jokela 2001, 9–10). Näin myös Ilmu-

teltalla osallistuja pääsi valitsemaan yksilökohtaisesti taidelähtöisen ilmaisutavan, jolla 

hän käsitteli sekä ilmaisi omia ilmastotunteitaan. 
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Usein yhteisötaide toteutetaan yhteisölähtöisesti, jolloin yhteisö muodostaa prosessissa 

esimerkiksi teoksen ja usein taiteilija on määritellyt työtavat ja -menetelmät. Opinnäyte-

työssäni sovelsin yhteisötaiteen menetelmiä siten, että valitsin ilmaisutavat, mutta ihmi-

sillä oli silti valinnan vapaus ilmaisumahdollisuuksissa. Työskentely ei ollut pitkäaikaista 

ja prosessimaista, vaan prosessi toteutui yksittäisten tekojen kautta usealla paikkakun-

nalla ja yhteisö muodostui yksilön osallistumiskokemuksen, liittymisen, perusteella. Mi-

nulla yhteisötaide, prosessi ja osallistujat näyttäytyivät kokonaisena yhteisönä. 

Yhteisötaide on empaattista ja syntyy taiteilijan halusta kommunikoida. Taiteilija ei kui-

tenkaan ilmaise itseään tai tulkitse, hän pikemminkin välittää kuulemaansa. (Hiltunen & 

Jokela 2001, 17.) Haapalan (1999, 100) mukaan yhteisötaide vaatii myös yhteisötaiteili-

jalta henkilökohtaista sitoutumista käsiteltäviin asioihin. Itse koen, että useimmiten taitei-

lijat, kuten myös yhteisötaiteilijat, työskentelevät itselleen merkittävien teemojen parissa, 

jolloin taiteilija on lähtökohtaisesti sitoutunut aiheeseen, jota yhteisön kanssa haluaa kä-

sitellä. Näin asia on itselläni ilmastonmuutosta kohtaan olevien tunteiden kanssa: olen 

sekä halunnut jakaa omia ilmastotunteitani että mahdollistaa muiden ihmisten ilmaisun.  

Kesterin (2004, 9) mukaan yhteiskunta tarvitsee uusia menetelmiä dialogisuuden toteu-

tumiseen ja onnistumiseen: taide voi olla myös toimintaa eikä valmis teos. Tähän mie-

lestäni yhteisötaiteen menetelmät vastaavat. Karttunen (2019) toteaakin, että yhteisötai-

teen potentiaali on sen kyvyssä kehittää yhteiskuntaan uusia ja mukautumiskykyisiä ajat-

telu- ja toimintamalleja, kuten esimerkiksi erilaisia osallistamisen menetelmiä. Yhteisö-

taiteen mahdollisuus ilmastotunteiden välineenä on uudenlainen avaus sekä olemassa 

olevien menetelmien soveltamista uusiin konteksteihin, interventio. Tämä myötäilee 

Karttusen (2019) ajatusta siitä, että yhteisötaiteen toiminnan kautta voi syntyä lisää uusia 

avauksia ja malleja eri aloille.  

4.4.1 Sijainnin merkitys tunnetyöskentelyssä ja soveltavassa yhteisötaiteessa 

Halusin, että Ilmuteltta on keskellä ihmisvälinää, koska mielestäni taiteen ja taidelähtöis-

ten menetelmien kiinnittyminen ihmisten arkiseen elämään on tärkeää (vrt. luku 4.2). 

Yhteisöllisen taidetoiminnan ensimmäinen edellytys onkin, että toiminta kohdistuu teki-

jöiden ja kokijoiden omaan ympäristöön ja realisoituu aktiviteetteina siinä (Hiltunen & 

Jokela 2001, 9–10). Yhteisötaiteen alkupiste on ihmisten arki. Taiteen kautta saavute-

taan sosiaalisen siteen taso, jossa aistittavuuden, ruumiillisuuden, kielellisyyden ja tai-

teellisuuden ilmaisun tasojen avulla asetutaan alttiiksi dialogille. (Haapala 1999, 100.) 
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Myös sosiokulttuurisessa innostamisessa toiminnan ajatellaan lähtevän arkipäivän ra-

vistelusta ja ihmisen tietoisuuden tavoittamisesta. Subjektiivisesti merkitykselliset asiat 

motivoivat ihmistä toimimaan. (Kurki 2000, 133.) Lisäksi halusin Ilmuteltan tapahtuma-

paikkojen valinnalla myös korostaa ilmastonmuutoksen läsnäoloa kaikkialla, jolloin Ilmu-

teltta oli myös aktivistinen teko. Taiteen interventio, yhteisötaiteen menetelmät ja dialo-

gisuus, voidaankin nähdä irti ravisteluna tavoista suhtautua arkeen. Niissä on kyse käyt-

täytymis-, ajattelu- ja tunnemalleista eroon pääsemisestä. (Petäjäjärvi 2016, 129.) 

 

Kuva 2. Minä pystyttämässä Ilmutelttaa Tampereen Teatterikesän Tapahtumien yössä, 

9.8.2018. Kuva: Noora-Maija Tokee. 

Haasteeksi muodostui ihmisten houkutteleminen ilmaisemaan tai edes lähestymään telt-

taa. Ilmuteltta vaati ihmiseltä halun lähestyä ilmastonmuutoksen teemaa, tutustua toi-

mintaan sekä tehdä päätös, onko hetki hänelle sopiva ilmaista tunteitaan. Ihmisen tulisi 

kokea ympäristö turvalliseksi, jotta tunteiden ilmaisu luottamuksellisesti olisi mahdollista, 

jolloin Ilmuteltta olisi pitänyt sijoittaa suojaisempaan paikkaan. Dewey (2010, 71–72) to-

teaakin, että taiteilijan tulee luoda ympäristö ja teos sellaiseksi, että ympäristö voi kokea 

aiheeseen samaistumista: osallistuminen teokseen vaatii vastaanottajalta samaistu-

mista, oman kokemuksen omaamista teoksesta. Parhain ”houkutin” oli Ilmuteltan toimin-

taan osallistuvat henkilöt, jotka rohkaisivat muitakin ihmisiä lähestymään telttaa sekä tu-

tustumaan ja osallistumaan toimintaan.  
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Halusin Ilmuteltan osallistuvan tapahtumiin, jotka ovat puolueettomia ja joihin osallistu-

minen on kaikille mahdollista sekä ohjelmaltaan mieluista. Toivoin, että Ilmuteltan sijainti 

houkuttelisi sekä valmisteltuun että spontaaniin tunteiden ilmaisuun. Ilmuteltan toimintaa 

kuvaa myös Stöckellin (2016, 245) ajatus toiminnallisesta tapahtumasta dialogin, jaka-

misen ja kuuntelemisen mahdollistajana.  

Ilmuteltan sijainti ja toiminta olivat tarkoituksenmukainen ”kokeilu”. Pohdin kuitenkin oli-

siko teltalla ollut enemmän osallistujia, jos toiminnan olisi kohdistanut rajatummalle ylei-

sölle tai johonkin teemaan, esimerkiksi ympäristötapahtuman yhteyteen, tai toiminta olisi 

yhdessä paikassa pidempiaikaista? Tapahtuman luonne ja teltan sijainti saattoivat vai-

kuttaa Ilmuteltan vähäiseen osallistujamäärään: jos ihminen on tullut viettämään muka-

vaa iltaa erilaisiin kulttuuririentoihin, ei hän välttämättä halua tulla ilmaisemaan tunteitaan 

”vakavasta” aiheesta. Vaikka ihmisellä olisi tunteita ilmastonmuutosta kohtaan, konteksti 

tunteiden ilmaisulle saattoi olla väärää. 

4.4.2 Osallistumisen mahdollisuudet tunnetyössä ja soveltavassa yhteisötaiteessa 

Ilmuteltan tunteiden työstämis- ja ilmaisumenetelminä olivat toiminnalliset ja taidelähtöi-

set tunnetyövälineet, joissa ilmaisumahdollisuutena oli sekä verbaalinen että non-ver-

baalinen kieli. Ilmuteltalla oli kolme erilaista ilmaisutapaa: kehon tunnekartta, päiväkirja-

huone ja open stage. Kehon tunnekartassa sai ilmaista, missä, miten ja millä väreillä 

ilmastonmuutos tuntuu omassa kehossa. Päiväkirjahuoneen tunteiden ilmaiseminen ta-

pahtui teltan sisällä yksin tai muiden, henkilön itse valitsemien, ihmisten kanssa. Teltan 

ovi ja ikkunat oli mahdollistaa laittaa kiinni. Teltan sisälle olin asettanut alustan, tyynyn, 

paperia, toimintaohjeet, kyniä, kuulosuojaimet sekä, osallistujan luvalla, nauhurin. Open 

stage oli ilmastonmuutoksen ilmaisua teltan ulkopuolella vapaalla tyylillä. Osallistujan 

käytettävissä oli megafoni, kyniä, paperia ja kuulosuojaimet.  

Ompa kiva idea, muutoksen ilmaisu, me tullaan myöhemmin uurestaan.  (Ohikul-
kija, Turku 16.8.2018)  

Uskon, että tunnetyöskentelyssä työskentelyn toistuvuus on tärkeää, mutta toisaalta 

koen myös, että yksittäinen tunteenilmaus voi yhtä lailla antaa ihmiselle yllättävän ja voi-

mauttavan kokemuksen. Ilmastotunteiden pohtiminen yksin tai yhdessä jonkun kanssa 

voivat tuoda voimauttavaa tunnetta. Toivoin Ilmuteltan toiminnan kannustavan ihmisiä 

myös spontaaniin ilmastotunteiden ilmaisuun. Toisaalta osallistumisen edellytyksenä voi 

ajatella olleen sen, että ihmisellä on ilmastonmuutosta kohtaan tunteita.  
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Ilmuteltalla pyrin dialogisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen omien tunteidensa ilmai-

suun. Hiltunen (2016, 202) toteaa, että kokeakseen toimijuutta, ihmisellä tulee olla va-

paus, taito sekä valta valita itse toimintatavat. Ilmuteltan toimintamahdollisuudet olivat 

rajatut, mutta samalla vapaat: annoin osallistujalle vallan valita annetuista, mutta samalla 

olin käyttänyt valtaa määrittelemällä osallistumismuodot – vaikkakin kehotin, kirjallisesti 

ja suullisesti, osallistumisohjeissa täysin vapaaseen ilmaisuun. Ilmuteltan osallistumis-

muotojen vapaus on mielestäni tärkeää. Tähän nojaa myös Lehikoisen ja Pässilän 

(2016, 14) toteamus: taiteellisessa reflektoinnissa ja luovassa ideoinnissa on kyse myös 

perustuslaillisesta ilmaisun vapaudesta – jokaisella on oikeus ilmaista itseään hänelle 

omimmalla tavalla. Vapauden lisäksi pyrin toisaalta samalla antamaan turvalliset toimin-

nan rajat: ohjeet osallistumiseen olivat selkeät, mutta tavoiteltu lopputulos oli määrittele-

mätön.  

Stöckellin (2016, 245) mukaan yhteisötaiteessa mahdollistetaan äänen antaminen niille, 

joilla sitä ei ole tai jotka eivät saa sitä kuuluviin. Ilmuteltalla ääni annettiin ilmastotunteille 

taidelähtöisin menetelmin. Ilmuteltalla oli mahdollista ilmaista tunteitaan moninaisesti. 

Koin, että vaihtoehdoista löytyisi jokaiselle osallistujalle sille hetkelle sopiva ilmaisu-

muoto: hiljainen, yksilöllinen, äänekäs, yhteisöllinen, käsillä tehtävä, kehollinen tai sanal-

linen. Fyysiset tavat ovatkin välittömin ja suorin tapa ilmaista tunteitaan (Mielenterveys-

seura 2019d). Ilmuteltan osallistumistavat olivat hyvin avoimet, jolloin ihmisellä oli mah-

dollisuus kehittää itsellensä sopiva ilmastotunteiden ilmaisumuoto. Innostamiselle onkin 

tyypillistä vuorovaikutuksen ja osallistumisen korostaminen. Innostamisessa kannuste-

taan yksilöä omaan aktiivisuuteen ja itsenäiseen toimintaan. Innostamisessa pyrkimyk-

senä on, että ihminen itse pohtii ja kehittää erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja vallit-

sevan tilanteen muuttamiseksi. (Kurki 2000, 26.) 

Omia tunteitaan voi havainnoida taiteellisen työskentelyn kautta. Toiminta voi tuoda va-

pautumisen tunnetta sekä yllättäviäkin piirteitä ihmisestä ja hänen tunteistaan. Tunnetta 

voi olla vaikea pukea sanoiksi, mutta taiteen kautta sen ilmaiseminen voi olla helpompaa. 

Jääskinen (2018) sanoo, että luovat menetelmät tunteiden ilmaisussa antavat ihmiselle 

uskoa itseensä ja rohkeutta tulevaisuuden vuorovaikutustilanteisiin. Myös Boehm (2016, 

109) toteaa, että yhteisötaiteessa osallistujat saavat aineksia itsensä ymmärtämiseen tai 

yhteiskunnassa toimimiseen tai ehkä jopa molempiin. Joillakin tärkeimmäksi voi nousta 

taiteen tekeminen (Boehm 2016, 109).  

Ilmuteltan osallistumismuodot toivat monelle konkreettiseksi omat ilmastotunteet ja sen, 

miten ilmastonmuutos on omassa kehossa, esimerkiksi eri väreinä kehon tunnekartassa. 
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Vaikka Kulmalan (2017, 6) mukaan tunteet ovat näkymättömiä, Ilmuteltalla ne tuotiin nä-

kyviksi, niin itselle kuin ympäristölle. Kehon tunnekartta oli havaintojeni mukaan monelle 

voimakas kokemus ja monet jäivät pitkiksi ajoiksi katsomaan omaa väritettyä kehoa. 

Useat henkilöt halusivat myös keskustella ja avata tunteitaan työskentelyn jälkeen. Li-

säksi kehon tunnekartan tunteiden värejä olivat muutamat henkilöt avanneet kirjoitta-

malla. 

Kehon tunnekartta oli omien tunteiden muotoilemista ja niiden havainnoimista uutta 

kautta. Jääskinen (2018) toteaa, että luovassa kuvallisessa työskentelyssä sisäinen olo-

tila pääsee käsien kautta ulos, jolloin oman sisäisyyden näkeminen voi käynnistää yksi-

lössä sisäisen dialogin – ja täten tunne voi saada uusia muotoja ja merkityksiä. Kehon 

tunnekartta oli A4 paperilla oleva sukupuoleton ihmiskeho, jossa olivat kehon ääriviivat 

piirrettynä. Pyrin valikoimaan tunnekartalle mahdollisimman neutraalin kehon, jotta osal-

listuja pystyisi tunnistamaan kartalle omaa kehoaan eikä kokisi tunnekartan kehoa vie-

raannuttavana. 

Hiljainen läsnäolo ilmastotunteiden ja niiden ilmaisemisen parissa oli mahdollista päivä-

kirjahuone-osallistumistavassa. Hiltunen (2009, 56) toteaa, että dialogisuudessa kes-

keistä on myös mahdollisuus hiljaisuuteen, jolloin henkilö voi kohdata itsessään jotain, 

mitä ei voi pukea sanoiksi. Keskustelin Ilmutelttaan osallistuneiden ihmisten kanssa hei-

dän toimintansa jälkeen ja keskusteluiden pohjalta koen, että ilmastotunteiden ilmaise-

minen ja käsitteleminen oli heille voimauttavaa ja että valittu ilmaisutapa yllätti useat vah-

vuudellaan.  

En usko ilmastonmuutokseen. Oli kolme kylmää kesää peräkkäin, ihan turhaa uu-
tisointia kuumasta kesästä.  (Ohikulkija, Turku 16.8.2018.) 

Joillekin sanallinen tunteiden ilmaisu, kirjoittamalla tai keskustelemalla, tuntui luontevim-

malta, ehkäpä siksi, että kielen käyttäminen tunteiden ilmaisijana on arkipäivää. Erilaiset 

keskustelut ja tunteiden vastaanottaminen olivat itselleni arvokasta. Toisaalta ne antoivat 

myös näkökulmaa siihen, mitä ilmastonmuutoksen tunnetyöskentelyssä jää huomioi-

matta. Luokseni tuli esimerkiksi keskustelemaan henkilöitä, jotka olivat ”raivoissaan” il-

mastonmuutoksesta, sen uutisoimisesta ja siihen uskomisesta.  

Ilmuteltan toiminta voidaan nähdä tukena monille: osallistuneiden lisäksi Ilmuteltta on 

voinut toimia tukena heille, jotka tulivat ”vain” keskustelemaan kanssani sekä myös 

heille, ketkä eivät osallistuneet ollenkaan teltan toimintaan. Omiin tunteisiin voi siis saada 

eri tavoin tukea. Tukea voi saada myös yhteisön voimasta. Pihkala (2017, 168) toteaakin, 
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että yksilö voi saada vertaistuellisen kokemuksen toisten tunteiden todistamisesta: tällöin 

yksilöllinen tunne saa rinnalleen yhteisöllisen tunteen. Pihkalan (2017, 204–205) mu-

kaan vertaistuen saaminen ympäristöstä lieventää ympäristöahdistusta ja vapauttaa voi-

mavaroja toimintaan kestävämmän maailman puolesta. Taiteen eri muodot auttavat ym-

päristökriisin käsittelyssä etenkin silloin, jos ihminen saa itse osallistua taiteen tekemi-

seen. Luova työskentely avaa tunnelukkoja eli opittuja tapoja tuntea, reagoida, kokea ja 

käyttäytyä. (Pihkala 2017, 204–205.) 

En uskalla mennä (ilmaisemaan tunteita Ilmutelttaan). (Ohikulkija, Tampere 

9.8.2018) 

Tunteiden ilmaisumuotojen rajaaminen oli vaikeaa, koska koin, että jos jätän jonkun il-

maisutavan pois, se voi lukkiuttaa ihmisen tunteita tai jättää osallistumisen teltalle koko-

naan pois. Koen, että valinnan vapaudesta tuli joillekin jopa este osallistua Ilmuteltan 

toimintaan. Koin, että monet olisivat tarvinneet rajatumpaa ja ohjatumpaa työskentelyä 

oman tunteen ilmaisemiseen. Tällöin osallistujalle olisi voinut tulla turvallisempi olo tun-

netyöskentelyyn, koska hänellä olisi ollut tieto, mitä toiminnalla haetaan tai mitä siinä 

tapahtuu. Tätä pohdintaa tukee Stöckellin (2016, 247) toteamus taiteellisten tapahtumien 

sisällöstä: jos ihminen käsittelee tärkeän paikkansa muutoksen tai menetyksen uhkaa 

(mitä ilmastonmuutos voi aiheuttaa), häntä ei ole syytä kuormittaa uusilla asioilla, kuten 

odotuksilla oppia taiteelliseen ilmaisuun liittyviä taitoja – kaikilla tulee olla yhtäläiset mah-

dollisuudet osallistua juuri omilla vahvuuksillaan. Varto (1996, 11–12) toteaakin, että on 

tärkeää luoda avoin työskentelyalusta. Hän kuitenkin huomauttaa, että jos dialogisuuden 

laajentaa koskemaan koko suunnittelua, tulos on avoimempi eli epämääräisempi.  

Koen, että epämääräisyyden tunne voi osin rajoittaa ihmisen halua ja kykyä ilmaista tun-

teitaan, erityisesti osallistumisessa taidelähtöiseen toimintaan. Toisaalta ilmastonmuu-

tos on aiheena haastava (vrt. luku 3.4), jolloin ihminen on voinut kokea osallistumisen 

kynnyksen Ilmuteltan toimintaan liian korkeana. Ilmastonmuutoksen käsittelemisen ja 

siitä mielipiteensä ilmaisemisen voidaan ajatella olevan kannanotto, jolloin ihminen voi 

kokea myös ilmastotunteiden työstäminen ja ilmaiseminen aktivistisena toimintana. Toi-

saalta yhteisötaide on usein aktivistista ja taiteen avulla pyritään luomaan muutos valit-

tuun teemaan tai yhteiskunnan epäkohtaan (Hiltunen & Jokela 2001, 13).  

Pohdin, tarvitseeko tunteiden ilmaisulle olla konkreettinen vastaanottaja eli tarvitseeko 

tunteen ilmaisuun vastapuolen, kokemuksen vuorovaikutuksesta ihmisen kanssa. Rau-

hala (2005, 85–86) toteaa, että kulttuuria luova yksilö tarvitsee aina yhteisöllisyyttä, vas-

taanottajan eli kulttuuria ympärilleen. Samoin Dewey (2010, 132) toteaa, että taide on 
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kieltä vain silloin, kun sillä on kuuntelija eli yleisönsä. Toisaalta Hiltusen ja Jokelan (2010, 

9–13) mukaan yhteisötaiteessa osallistuja on samaan aikaan taiteen tekijä sekä sen vas-

taanottaja. Niin myös itsekin koen, että Ilmuteltan tunnetyöskentelyssä yleisö tai toinen 

ihminen ei ollut välttämätön: kuulija on voinut kokea vastapuolen olevan hän itse, teltta, 

ilmastonmuutos tai ”maailma”.  

Tärkeää tunnetyöskentelyssä on mielestäni yksilön sisäisen dialogiprosessin käynnistä-

minen. Ajatustani tukee Torvisen ja Välimäen (2014, 24) toteamus siitä, että kaikki yh-

teisöllinen ja yksilöä huomioiva tunteiden jakaminen mahdollistaa yksilön sisäisen va-

pauden kokemuksen sekä vahvistaa täten ympäristön ja yhteisön kokemuksia. Ilmasto-

tunteiden ilmaisemista voi verrata myös Rauhalan (2005, 85–86) näkemykseen, jossa 

hänen mielestään taiteellisella tuotoksella, kuten runolla, on aina vastaanottaja – vaik-

kakin voi olla, että tuotos ei ikinä saavuta päivän valoa tai vastaanottaja ei saa sitä, mutta 

teos on kohteensa inspiroima ja tälle kohdistettu.  

4.4.3 Oman toimintani merkitys  

Kurki (2000, 80–81) toteaa, että innostaja on humaani uudistaja, jonka tehtävänä on yl-

läpitää yksilön henkilökohtaista turvallisuutta, lisätä yhteisöllistä henkeä sekä affektiivista 

tunnealueen elämää. Oma roolini voidaan Ilmuteltan toiminnassa nähdä yhteisötaiteili-

jana, innostajana, fasilitaattorina, aktivistina sekä yhteisö- ja yksilöohjaajana. Pyrin koh-

taamaan ihmisiä, kertomaan mistä toiminnassa on kyse, keskustelemaan aiheesta, 

kuuntelemaan, kannustamaan, olemaan läsnä sekä vastaanottamaan kokemuksia. Py-

rin olemaan herkkä tunnelmien ja tilanteiden kuuntelulle sekä tunnistamaan esimerkiksi, 

voiko henkilöä lähestyä, kehottaa osallistumaan tai miten voisin auttaa häntä omassa 

ilmaisussaan.  

Toiminnassani pyrin dialogiseen kohtaamiseen. Aito dialogisuus on toisen kohtaamista 

ja läsnäoloa sekä parhaimmillaan yksilöä ja yhteisöä voimaannuttavaa työskentelyä, 

jossa jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Dialogisuus on asettumista toisen asemaan, 

toisen näkemistä ja hyväksymistä kokonaisuutena. Pyrkimys toisen vaikuttamiseen ei 

ole aitoa dialogia. (Buber 1993, 162–165.) Kohtaamisissa vastahenkilön kohtaaminen ja 

tuntemukset olivat etusijalla. Samalla Ilmuteltan -toiminnalla oli itselleni merkitystä: sain 

tukea myös omiin ilmastotunteisiini olemalla läsnä ja koin luottamuksen tunnetta todista-

essani ihmisten tunteiden ilmaisua. 
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Buberin (1993, 28–29) Minä-Sinä-teorian mukaan ympäristö on henkilöä itseään: kaikki 

todellistuu vuorovaikutuksen kautta. Vaikka koen olevani rohkea kohtaaja ja helposti lä-

hestyttävä ihminen, opetti työskentely Ilmuteltan kanssa paljon uudenlaisesta kohtaami-

sesta: pohtimaan teemalle tarkoituksenmukaista käyttäytymistä, dialogista kohtaamista 

ja miten oman toimintansa saa tukemaan taidelähtöisten menetelmiä sekä toiminnan 

teemaa. Halusin innostaa ihmisiä osallistumaan, mutta samalla pyrin olemaan vaikutta-

matta yksilön tunteisiin tai haluun osallistua. Kuhmosen (1998) mukaan dialoginen suhde 

edellyttääkin, että Minä ja Sinä haluavat kohdata, ymmärtää ja huomioida, toisensa, jol-

loin molemmilta edellytetään toisen yksilöllistä hyväksymistä ja lähtökohtien ymmärtä-

mistä. Myös Kurki (2000, 132) toteaa, että todellisuus syntyy toisten ihmisten kanssa: 

dialogissa kaksi ihmistä kohtaa reflektoidakseen elämäänsä ja todellisuutta, sellaisina 

kuin he siinä elävät ja sitä luovat. 

Koin, että ihmisten innostamisessa Ilmuteltalla ilmastotunteiden ilmaisuun auttoi pyrki-

mykseni neutraaliin suhtautumiseen aiheen kanssa. Pyrin neutraaliin viestintään ker-

toessani Ilmuteltan toiminnasta ja opinnäytetyöni aiheesta, esimerkiksi kiinnitin huomiota 

sanavalintoihin ja kehoni non-verbaliikkaan. Lisäksi huomasin, että kansiot, paperit ja 

kynät oli järkevintä pitää pois käsistä, jottei minua luultaisi ympäristöjärjestön feissariksi. 

Pyrin toiminnassani tilanteiden tulkintaan ja katsekontaktilla yritin tulkita, onko vastapuoli 

kiinnostunut Ilmuteltan toiminnasta. Tulkintani perusteella annoin ihmisen kulkea ohitse 

tai esitin lyhyillä lausahduksilla kutsuen Ilmuteltalle, esimerkiksi ”Tule ilmaisemaan” ja 

”Tervetuloa tutustumaan ja ilmaisemaan”. Annoin myös ihmisille rauhaa tutustua ja lukea 

Ilmuteltan ilmaisumahdollisuuksia, jotta henkilö sai pohtia, sopiiko Ilmuteltan toiminta hä-

nelle. Innostajana halusin myös tukea jokaista osallistujaa, ilmaisijaa sekä ohikulkijaa 

kuuntelemalla, ymmärtämällä ja antamalla sanallista sekä kehollista ja kasvojen ilmeillä 

tukea. Koin, että ilmastotunteiden ilmaiseminen oli joillekin osallistujille haastavaa ja ki-

peää. Kyseenomaisissa tilanteissa saatoin ottaa voimakkaasti innostajan roolia, esimer-

kiksi kertomalla jokaisen tunteen olevan tärkeä, jokaisen ilmaisutavan olevan oikea tapa 

sekä kiittämällä osallistumisesta. 

4.5 Toteutetut performanssit 

Opinnäytetyöni toinen toiminnallinen osuus oli soveltavan performanssitaiteen käyttämi-

nen ilmastotunteiden työkaluna. Määrittelen opinnäytetyössäni tehdyn oman taiteellisen 

työskentelyni performansseiksi, vaikka niitä voisi kuvata myös termeillä live art, elävä 
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taide tai esitystaide. Live art ja esitystaide termien käyttö on yleistynyt 2000-luvulla ja 

niillä viitataan taidemuotoihin, jotka eivät mukaudu perinteisen teatteritaiteen alaisuu-

teen. Niillä voidaan myös viitata taiteeseen, joka on laajentunut muun muassa sosiaali-

sille alueille. (Erkkilä 2008, 17–18.) Koen kuitenkin, että performanssi sateenvarjomai-

sena terminä kuvaa laajuudessaan toimintaani sekä sallii liikkuvuuden yhteisöllisyyden 

ja eri soveltavien menetelmien kanssa. Erkkilä (2008, 14–15) toteaa performanssitai-

detta olevan niin monenlaista kuin on tekijöitäkin ja jokaisen kehittävän oman suuntauk-

sensa omista lähtökohdistaan. Koenkin, että soveltamalla performanssitaidetta ilmasto-

tunteiden välineeksi olen aloittanut kehittämään omaa suuntaustani sekä uudenlaisen 

performanssitaiteen muotoa. Tähän toisaalta nojaa myös performanssin sanan alkuperä: 

sanat ”per forma” tarkoittavat parina ”muodon kautta”. Täten performanssi voidaan 

nähdä muodon löytämisenä sille, mille ei aikaisemmin ole ollut muotoa. (Petäjäjärvi 

2016, 136.)  

Valmistin kolme performanssia: Ilmast’on muutos!, Minussa (ilmast)on muutos ja Minä 

olen (ilmaston)muutos. Toistin performanssit Ilmuteltan kiertämillä paikkakunnilla, sa-

massa paikassa tai paikan läheisyydessä, missä teltta oli tapahtumassa ollut. Rovanie-

mellä en vieraillut etäisyyden ja ajanpuutteen takia. Omassa taiteellisessa työskentelys-

säni halusin havainnoida performanssitaiteen mahdollisuutta omien ilmastotunteideni 

käsittelemisessä. Halusin haastaa itseni sanattomaan vuorovaikutukseen ympäristön ja 

ilmastonmuutoksen kanssa. Performansseissa pyrin aistiseen ympäristön ja ilmaston-

muutoksen kokemiseen, dialogiseen ympäristösuhteeseen. Yhdessä edellä mainittujen 

ja Ilmuteltan materiaalin kanssa pyrin havainnoimaan ja tuomaan näkyväksi muutoksia 

kehossani ja tunteissani. Lisäksi reflektoin esitystilanteiden jälkeen performansseissa 

käytettyjen menetelmien vaikutusta tunteisiini. Selostan seuraavaksi performanssien to-

teutuksen tiiviisti, samalla avaten toiminnan tarkoitusta tai tavoitetta. 

4.5.1 Ilmast’on muutos! 

Toteutin Turussa 8.11.2018 performanssin Ilmast’on muutos!, joka oli osa Taideakate-

mian yö -tapahtumaa. Toteutin Turun performanssin Ilmast’on muutos! Taideakatemi-

alla, enkä siinä paikassa, missä Ilmuteltta oli ollut. Päädyin tähän ratkaisuun siksi, että 

Taideakatemian opiskelijana oli itselleni mielekästä esiintyä oppilaitokseni taidetapahtu-

massa. Lisäksi rakennus on hyvin lähellä sitä paikkaa, missä Ilmuteltta oli, vain noin 500 
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metrin päässä. Ennen performanssia oli osallistava, työpajamainen, osuus. Työpajatyös-

kentelyä oli siksi, että Taideakatemian yö -tapahtuman tuottaja toivoi jonkinnäköistä osal-

listavaa toimintaa. Työpaja- ja esitystila oli pieni opetustila, jonka ikkunasta näkyi vasta-

päinen työ- ja elinkeinotoimisto. Vastapäiseen toimistoon oli jäänyt valot päälle ja ikku-

nasta näkyi, että toimistohuonetta remontoidaan. Tästä inspiroituneena laitoin työpaja-

työskentelyn ajaksi soimaan jatkuvalla toistolla Laulain työtäs tee -kappaleen.  

Työpajatyöskentelyssä ihmisillä oli mahdollisuus ilmaista kehon tunnekarttaan omia tun-

teitaan ilmastonmuutosta kohtaan sekä tehdä vaalisloganeita ilmastonmuutoksesta. 

Osallistujat saivat kiinnittää omat työnsä valitsemaansa paikkaan opetustilassa. Työpa-

jatyöskentely kesti kaksi tuntia. Tämän jälkeen minulla oli 15 minuuttia aikaa siivota ja 

järjestää tila, sekä reflektoida työskentelyä ennen kuin performanssi alkoi. 

Kuva 3 (vas.) ja kuva 4. Turussa työpajatyöskentelyä Taideakatemian Yö -tapahtumassa 

8.11.2018. Kehon tunnekarttoja ilmastotunteista ja vaalisloganeita ilmastonmuutok-

sesta. Kuvat: Maija Raikamo. 

Performanssi alkoi, kun laitoin taustalle ääneksi Ilmuteltan toimintaan osallistuneen hen-

kilön tekemän äänimateriaalin ja avasin ovet. Yleisö tuli esitystilaan ja he aloittivat työ-

pajatyöskentelyn, joka vaikutti myös omaan toimintaani. Annoin yleisön, osallistujien, vä-

rittää kehon tunnekarttoja ja samalla puin päälleni työhaalarin, johon aloin ilmentämään 
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omia tunteitani ilmastonmuutoksesta. Väritin vesiväreillä ja tusseilla haalarin pintaa, en-

sin käyttäen siveltimiä, sitten sormia ja käsiä ja lopuksi hieromalla koko kehoani väripa-

letteihin. Tämän jälkeen sammutin yleisvalot ja käytin videotykin valoa spottimaisena va-

lonheittimenä, jolla toin esiin jokaisen työpajaan osallistuneen kehon tunnekartan. Tä-

män jälkeen kävin valolla jokaisen osallistujan läpi, osoittaen heidän kehojaan tuntevina 

karttoina. Tämän jälkeen asetuin itse valoon ja menin seisomaan ikkunalle, josta näkyi 

työ- ja elinkeinotoimiston remontoitavan toimiston ikkuna. Aloin hyräillä Laulain työtäs 

tee -kappaletta, johon osallistin yleisön mukaan, aktiivisiksi toimijoiksi jakamalla yleisön 

kahtia. Toisen puolen kannustin laulamaan ”ain laulain työtäs tee” ja toisen puolen ”la la 

lallal lallal lallal laa”. Nostimme yhdessä laulun volyymia voimalliseksi ja kuuluvaksi. 

Asettelin eleilläni yleisön puolet omiin jonoihinsa esitystilan ovien taakse, avasin ovet ja 

päästin heidät huoneesta ulos laulaen ja marssien, taistellen ilmastonmuutosta vastaan. 

Itse jäin esitystilaan. Ovet jäivät auki. Laulu vaimeni. Valo jäi palamaan työ- ja elin-

keinotoimistoon. Performanssi päättyi. 

4.5.2 Minussa (ilmast)on muutos 

Jännitti. Mutta kävelin vaan. Tein itselleni hyvän oloin. Haastoin. Katselin massii-
visia portaita. Siellä ne päätökset tehdään. Pyhien portaiden yllä. Keskityin omaan 
työhön, omaan tunteeseeni. Tunnustelin, miten tunne on ja liikkuu, missä se lop-
puu. Mitä kesä toi mieleen. Mitä Ilmuteltta toi mieleen. Kuinka pelottomaksi voi tulla 
pelottavan ja massiivisen asian kanssa. [– –] Olen vahvempi kuin olin haalari 
päällä, portailla. Minä olin se ääni ja päätös, minussa näkyi muutos, hiilellä tehty. 
(Päiväkirjamerkintä 15.11.2018) 

Toteutin Helsingissä performanssin Minussa (ilmast)on muutos 15.11.2018 Eduskunta-

talon portailla. Performanssissa asettauduin Eduskuntatalon portaille työhaalarin kanssa 

ja väritin hiilellä haalariin sen hetkiset tunteeni ilmastonmuutosta kohtaan. Tämän jäl-

keen puin haalarin päälleni ja seisoin portailla, todistaen kehossani tapahtuvia ilmasto-

tunteita. Paikalla olleet, omia mainoskuvauksia tehneet henkilöt dokumentoivat perfor-

manssini ja lähettivät kuvat minulle. Riisuin haalarin, levitin haalarin portaille ja seisoin 

hetken todistamassa hetkeä. Sitten otin haalarin, pakkasin sen mukaani, keräsin muut 

tavarani ja poistuin paikalta. Performanssi päättyi. 

Valitsin performanssin paikan Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtuman 

aloituspaikan ja erään tapahtumassa toteutetun aktion ansiosta. Myös hiilen käyttäminen 

viittasi Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtuman muutamaan aktioon, 

joissa hiiltä käytettiin työvälineenä. Lisäksi hiili viittasi myös taisteluun ilmastonmuutosta 
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vastaan, hiilineutraaliuden tavoitteluun. Performanssin alussa Eduskuntatalon vartijat tu-

livat luokseni ja kävimme keskustelun toiminnan tarkoituksesta ja saanko toteuttaa sen. 

Luvan saatuani he vielä kertoivat, missä liikkumiseni on sallittua ja missä ei. 

 

Kuva 5. Minussa (ilmast)on muutos -performanssi, Helsingissä 15.11.2018. Kuva: 

Tuula Pöyhönen. 

4.5.3 Minä olen (ilmaston)muutos 

Toteutin Minä olen (ilmaston)muutos -performanssin Tampereen Tullikamarin aukiolla 

3.12.2018. Performanssin esityspaikka oli aivan samassa kohtaa, missä Ilmutelttakin oli 

ollut Tampereen Teatterikesän Tapahtumien Yö -tapahtumassa.  

Otin repustani työhaalarin ja seisoin aukiolla, tuijotin rakennustyömaata ja rakennustyö-

maan aidassa olevia värikkäitä nauhoja. Aistin tunnelmaa, omia tunteitani ja Tampereen 

Teatterikesän Tapahtumien Yö -tapahtuman tunnelmaa uudelleen. Laskin haalarin 

maata vasten, kirjoitin haalarin selkäpuolelle tusseilla tekstiä ja kyseisen päivän päivä-

määrän. Sidoin haalarin rakennustyömaan aitaan kiinni hihan- ja jalansuista, ”x-asen-

toon”. Jätin haalarin alapuolelle aidan palkille tusseja muille kannustukseksi kirjoittaa li-

sää tekstiä haalariin. Seisoin haalarin edessä, tuijotin sitä ja todistin kehoni tunteita, jotka 
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olivat tulleet tekstin muodossa ulos. Kävelin kauemmas, katselin haalaria ja ihmisiä, jotka 

kulkivat työmaa-aidan ja haalarin, kehoni, ohitse. Poistuin paikalta. Performanssi päättyi. 

Kuva 6 (vas.) ja kuva 7. Minä olen (ilmaston)muutos -performanssi, Tampere. Kuva 6: 

Maija Raikamo (kuva otettu esityspäivänä 3.12.2018). Kuva 7: Noora-Maija Tokee (kuva 

otettu 5.2.2019). 

4.6 Soveltava performanssitaide ilmastotunteiden tukena ja työvälineenä  

En analysoinut Ilmuteltan materiaalia tai tehnyt suunnitelmia performanssien toteutumi-

seen, vaan enemmänkin kävin läpi kertynyttä materiaalia ja annoin Ilmuteltalle osallistu-

neiden ihmisten ilmastotunteiden vaikuttaa kehooni. Kertasin jokaisella paikkakunnalla 

esityspaikan kerroksia: mitä muistoja ja tunteita nousi esiin Ilmuteltan kanssa tehdystä 

työstä kyseisellä paikalla. Lisäksi performansseihini vaikuttivat omat ilmastotunteeni, 

ruumiini ja tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä myös esityspaikka ja -aika. Erk-

kilä (2008, 147–148) toteaa performanssitaiteen olevan välitöntä läsnäoloa maailman 

kanssa, yhdessä olemista paikan ja yleisön kanssa, vaikkakin hän jatkaa, että perfor-

manssi sisältää aina jäljet menneestä sekä merkit tulevaisuudesta. Toisaalta Erkkilä 

(2008, 33) myös toteaa, että performanssi-termi voi viitata jokapäiväiseen toimintaan, 

arkipäivän käytäntöihin, joihin osallistuminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti. Valitsin Ilmu-
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teltan materiaalista tiettyjä osia ja teemoja sekä työstin materiaalia keholliseksi ja toimin-

nalliseksi itselleni. Carlson (2006, 19) kuvaakin tyypillistä performanssia yksilön taiteeksi, 

jossa hyödynnetään vain vähän perinteisiä näyttämöllisiä tarpeistoja tai näyttämöä. Va-

litsin Ilmuteltan kehon tunnekartan yhdeksi toistettavaksi elementiksi, jota kuvastin työ-

haalarilla.  

Tiedotin sähköpostilla Ilmutelttaan osallistuneita henkilöitä tulevista performansseista ja 

lisäksi tiedotin Ilmuteltan Facebook-sivun kautta Turun performanssista. Koin pieneksi 

haasteeksi performanssien tiedottamisen ja mainostamisen: kerronko toiminnasta julki-

sesti vai tiedotanko pelkästään Ilmutelttaan osallistuneita. Itselleni performanssit olivat 

omaa tutkivaa työskentelyä, dialogisen ympäristösuhteen havainnointia. Siksi koin, etten 

halunnut niistä erillisiä, ”yleisö-hakuisia” teoksia. Ristiriitaa aiheutti kuitenkin se, kun joka 

tapauksessa tiedotin Ilmuteltan toimintaan osallistuneita, joten performansseihini oli 

mahdollista tulla kutsuttua yleisöä. Pelkonani lisäyleisössä oli, että oma tutkimuksellinen 

otteeni ja työskentelyn tavoite herpaantuisivat, jolloin työskentely keskittyisi enemmän 

teoksen ”esittävyyteen” tai ”viihdyttävyyteen”. 

Tiedottamisen sekavuuden, yleisön läsnäolon pohdinnan ja oman tutkimuksellisen ot-

teen ristiriidassa lopputulos osoittautui mielestäni rikkaaksi: performansseista ja niiden 

työskentelytavoista tuli erilaisia ja monimuotoisia, jolloin myös jokaiseen performanssiin 

syntyi erilaisia tunnetyöskentelyn menetelmiä. Pyrin olemaan avoin työskentelylle ja lop-

putulokselle sekä omille tunteilleni. Työskentelyn kautta syntyi kolme erilaista perfor-

manssia, jotka havainnoivat ja osallistivat ympäristöä eri tavoin. Työskentelyni myötäilee 

monin tavoin Erkkilän (2008, 15) toteamusta, missä hän sanoo performansseille olevan 

ominaista korostaa avoimuutta. 

Ennen performansseja omat ilmastotunteeni tuntuivat epämääräisiltä, raskailta ja klimp-

pimäisiltä enkä meinannut saada niistä otetta. Jännitin, etten tavoita performansseissa 

kehoni tuntemuksia ja joutuisin entistä tiukempaan ja raskaampaan ilmastotunteen ot-

teeseen. Koen oman ruumiini ajoittain haastavana materiaalina, erityisesti syömishäiriö-

taustani takia. Koinkin painetta muodostaa selkeätä ja kehollista tunnekokemusta ilmas-

tonmuutoksesta, joka ei olisi saanut vaikutteita valtaa käyttäviltä, esimerkiksi median ot-

sikoista. Tuntemukseni ja ajatukseni myötäilevät Erkkilää (2008, 283), joka toteaa per-

formanssien olevan esityksiä, joihin hänen mukaansa on kerrostunut ja sedimentoitunut 

aiempien tekojen sarjoja sekä jälkiä aiemmista teoista: performanssi on tekemistä nyt ja 

jo tehty teko. Omien ja muiden ilmastotunteiden vaikuttaessa itseeni esityspaikoille saa-
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puessa tuntui, kuin olisin ollut täynnä ilmastonmuutosta ja koko maailman tunteita. Jo-

kainen performanssi oli jännittävä ja ahdistava, mutta samalla hyvin vapauttava ja voi-

mauttava kokemus.   

4.6.1 Ajan ja paikan merkitys soveltavassa performanssitaiteessa ja 

tunnetyöskentelyssä 

Performanssit mahdollistivat leikittelyä ja heittäytymistä ilmastotunteiden kanssa. Ajatus-

tani tukee Goldbergin (2011, 7) toteamus performanssista, joka on hänen mukaansa 

merkittävä keino murtaa rajoja ja seiniä sekä taiteen että yhteiskunnan välillä. Esimer-

kiksi Turussa työpajassa ilmastonmuutos-vaalisloganien tekeminen oli samaan aikaan 

yhteisöllinen, leikkisä, vakava ja myös aktivistinen lähestymistapa ilmastotunteisiin. Haa-

larin käyttäminen performansseissa mahdollisti leikittelyn ruumiillani ja ilmastotunteillani: 

se oli päälläni ja minun tunteitani, mutta samalla se oli jotain ulkoista ja muualta tulleita 

tunteita. Samalla myös pääsin ilmastotunteista, metaforisesti, eroon riisumalla haalarin. 

Toisaalta leikittely liittyi tunteiden ja ilmastonmuutoksen ”näkymättömyyteen”: maailmo-

jen kerroksellisuuteen ja sisäkkäisyyksiin, joita voi tarkastella kokonaisuutena tai osina, 

ottamalla palasia, haalarin, pois. 

Helsingissä Minussa (ilmast)on muutos -performanssiin paikalle ei ollut saapunut kutsut-

tua yleisöä. Koenkin, että osittain tämän ansiosta pystyin täysin keskittymään omaan 

työskentelyyn ilmastotunteideni kanssa ja pyrkimykseen saavuttaa dialoginen ympäris-

tösuhde. Ajan ja paikan kerroksellisuuden kuunteleminen sekä ilmastotunteideni ilmai-

semisen haalariin hiilellä toi fyysisenä ja hieman haastavanakin toimintona keskittyneen, 

läsnä olevan tunteen tilanteeseen ja ympäristölle. Työskentely Eduskuntatalon portailla 

oli itselleni todella merkityksellistä ja voimauttavaa. Koen, että erityisesti esityspaikalla 

oli suuri merkitys ilmastotunteideni voimakkuuteen, esimerkiksi siksi, että paikka on po-

liittisesti kytkeytynyt ilmastonmuutokseen. Lisäksi keskustelu Eduskuntatalon vartijoiden 

kanssa liikkumisenrajoista toi oman lisänsä ja voimakkuuden ilmastotunteisiini ja perfor-

manssiin: keholleni ja tunteilleni annettiin rajat, mutta Eduskunnan päätöksissä ei anneta 

rajoja ilmastonmuutokselle. 

Tampereella toteuttamassani performanssissa Minä olen (ilmaston)muutos havainnoin 

omia ilmastotunteitani olemalla paikassa läsnä, kuuntelemalla kehoani sekä aistimalla 

ajan ja paikan kerroksellisuutta. Seisomalla ja havainnoimalla tunsin voimakkaasti ab-

surdin ristiriidan, että ilmastotunteeni ovat osa ympäristöä ja kaikkien näkyvillä, mutta 
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samalla ilmastonmuutoksesta kokoustetaan ja kaikki kulkevat asian ohitse. Ilmaisin il-

mastotunteeni sanoiksi työhaalariin ja jätin teoksen työmaa-aitaan kiinni. Toisaalta haa-

lari rakennustyömaan aidassa oli surullinen ja vaikuttava näky, ilmastotunteet kahlittuna 

teräsverkkoon. Itselleni esitys oli enemmänkin performatiivinen kannanotto. Haalari 

ikään kuin ikuisti ristiriidan ilmastotunteiden ja ilmastotekojen työssä osoittamalla ”kuilun” 

eli työmaa-aidan niiden välissä: ”(emotion) work in process”. Hauskaa on, että työhaalari 

oli paikallaan vielä ainakin 5.2.2019 (ks. kuva 7). 

Minä olen (ilmaston)muutos -performanssissa korostuivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali 

sekä päivän uutiset, ilmastokokous Puolassa. Petäjäjärvi (2016, 125–126) toteaa, että 

performanssi on vapaa konteksteista, kehyskertomuksesta ja välineistä. Hänen mu-

kaansa kaikki, mitä performanssi tarvitsee toteutuakseen, on teoskohtaista sekä taiteili-

jan määriteltävissä (Petäjäjärvi 2015, 125–126). Minä olen (ilmaston)muutos ja Minussa 

(ilmast)on muutos -performansseissa en kuitenkaan ollut vapaa konteksteista tai kehys-

kertomuksesta, vaan paikka ja päivän uutiset vaikuttivat voimakkaasti esityksiin. Tuntei-

den ja aistikokemuksien havainnoiminen sekä hiljentyminen dialogiin ympäristön kanssa 

ei tapahdu hetkessä. Pohdin, että performanssissa olisi ollut hyvä käyttää enemmän ai-

kaa ilmastotunteiden havainnointiin, jolloin läsnäolo hetkeen ja vapautuminen esimer-

kiksi median vaikutuksesta (ks. luku 3.4) olisi mahdollisesti tullut selkeämmin esiin.  

Ilmuteltan toiminta ja siitä syntynyt materiaali oli performanssityöskentelyn kannalta in-

spiroivaa, mutta aiheutti samalla paineita – tunsin ilmastonmuutoksen ilmaisemisesta 

suurta vastuuta ja ahdistusta, koska koin kantavani mukanani Ilmutelttaankin osallistu-

neiden ilmastotunteet.  Vaikka Helsingissä ja Tampereella ei ollut ”kutsuttua” yleisöä 

koen, että kaikki performanssini ovat voineet toimia osallistujille ja ohikulkijoille innosta-

jana sekä vertaistuellisena apuna. Myös Pihkala (2017, 168) toteaa, että toisten tuntei-

den todistamisesta voi saada vertaistuellisen kokemuksen omiin tunteisiinsa. Täten esi-

merkiksi haalari, jonka jätin rakennustyömaan aitaan kiinni Minä olen (ilmaston)muutos 

-performanssissa, voi kuvata yhteisen tunteen näkyväksi tekemistä, josta ohikulkijat voi-

vat saada ilmastotunteisiinsa tukea. Ajatus äänen ja ruumiin antamisesta yhteiselle ja 

yleisesti ääneen lausumattomalle kokemukselle on hyvin tärkeätä monille nykyperfor-

mansseille. Erityisen tärkeä se on sille osalle nykyperformansseja, joka on tuotettu mar-

ginaalisessa tai sorretussa yhteisössä tai sellaista varten. (Carlson 2006, 182.) Myös 

Kurki (2000, 137) toteaa, että vaikka innostamisessa pyritään siihen, että ihmiset löytäi-

sivät itse oman äänensä, on myös tilanteita, joissa innostajat toimivat kollektiivisena ää-

nenä. 
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Vaikka koen, että pystyin esityspaikoilla havainnoimaan ja ilmaisemaan ilmastotuntei-

tani, olisin kuitenkin voinut ottaa vielä enemmän rauhaa omien tunteideni havainnoimi-

seen sekä antaa ympäristölle ja ajalle enemmän aikaa virrata itseni läpi; pyrkiä syvem-

pään yhteistyöhön ja kerroksellisuuteen kehon, mielen, ruumiin ja tunteiden kanssa. Ar-

lander (2010, 93) toteaakin, että on haasteellista saada aikaiseksi ajassaan ja paikas-

saan hengittävä performanssi: saada aikaan paikan ja ruumiin tuntu, joka suuntautuu 

ulospäin, mutta samalla on tietoinen yhteyksistään muun maailman kanssa.  

Jälkikäteen on helppo sanoa, että olisipa paikalla ollut ulkopuolinen henkilö dokumentoi-

massa performansseja. Tämä olisi voinut tukea analyysiani ja auttaa reflektoimaan so-

veltavan performanssitaiteen mahdollisuuksia tunnetyöskentelyssä. 

4.6.2 Yhteisöllinen performanssi 

Opinnäytetyöni performansseissa korostuivat erilaiset dialogiset pyrkimykset sekä vuo-

rovaikutus ihmisten ja ympäristön kanssa. Toimintaani tukee myös dialogisuuden ajatus, 

jossa pyrkimyksenä on olla avoin maailman eri osille, yhteyksille, itselleni ja ympäristölle 

(Buber 1993, 156–158). Performanssi voidaankin nähdä osallistavana ja toiminnallisena, 

performatiivisena taiteena (Hiltunen & Jokela 2001, 14). Itseasiassa Hiltusen (2009, 52) 

mukaan juuri performatiivisessa taiteessa korostuvat dialogisuus ja vuorovaikutus. Osal-

listavuus ja toiminnallisuus korostuivat erityisesti Turun Ilmast’on muutos! -performans-

sissa. Koen samaistumista ja iloa Erkkilän (2008, 43) toteamuksesta, että performanssi-

taiteen kollektiiviset tekemisen tavat luovat siitä taiteen alalle oudon linjan. Mielestäni 

kaiken ei pidäkään olla selitettävissä: taiteen leikittely voi olla outoa, mutta silti tuntua 

hyvältä ja tukea yksilöä – kaikkea ei tarvitse, eikä voi, järjen kautta selittää.  

Performansseissa olivat keskiössä oman ilmastotunteeni ilmaiseminen ja dialogiseen 

ympäristösuhteeseen pyrkiminen. Ilmast’on muutos! -performanssin ei ollut tarkoituk-

sena toimia osallistujien ilmastotunteiden työpajana. Näin kuitenkin kävi ja sovelsin yh-

teisöllisiä ja osallistavia keinoja osaksi performanssia. Koen, että ilmastotunteiden käsit-

teleminen ruumiillisessa työskentelyssä realisoi niiden olemassaolon minussa ja ympä-

ristössä. Työskentely myös antoi luvan tunteiden liikkumiseen kehossa, mikä toisaalta 

Pihkalan (2017, 168–169) mukaan vahvistaa yhteyttä yksilön ja yhteisön välillä. Toi-

saalta myös Carlson (2006, 52–60) toteaa esityksen perustuvan esiintyjän ja yleisön tai 

esiintyjän ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Täten performanssitaiteeseen voidaan 
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ajatella kuuluvaksi erilaiset osallistamisen tavat, joiden avulla kaikki performanssiin osal-

listujat voivat kokea vuorovaikutuksen kautta yhteyttä toisiinsa, ympäristöönsä sekä 

omiin tunteisiinsa. 

Ilmast’on muutos! -toiminta voidaan myös nähdä yhteisötaidetta ja performanssitaidetta 

yhdistävänä, molempia soveltavana tunnetyöskentelymenetelmänä. Samalla opinnäyte-

työni performansseissa tulivat esille kokeilevuus sekä yleisön, osallistujien ja ympäristön 

kanssa leikkiminen. Performanssien toiminta myötäileekin Erkkilän (1999, 33) to-

teamusta performanssista rajankäyntinä luonnollisen ja keinotekoisen, faktan ja fiktion, 

puheen ja teon, näkyvän ja näkymättömän välillä. Performanssin ruumiillinen ja yhteisöl-

linen työskentely tekivät minusta välittäjän omille ja osallistujien ilmastotunteille: toin tun-

teet näkyviksi ympäristöön ja kehooni. Koen, että toimintani myötäilee myös osittain Hil-

tusen ja Jokelan (2001, 17) väitettä yhteisötaiteen taiteilijan toiminnasta: toiminta on em-

paattista ja taiteilija välittää kuulemansa sen sijaan, että ilmaisisi itseään tai tulkitsisi olo-

suhteita. 

Ilmast’on muutos! -performanssista tuli sattumalta yhteisöllinen performanssi. Olisi ollut 

mielenkiintoista ja myös hyödyllistä kerätä palautetta osallistujilta ja kuulla, millä tavoin 

he kokivat ilmastotunteiden käsittelemisen yhdistetyssä työpaja-performanssityöskente-

lyssä. Palautteen kautta olisin voinut reflektoida myös oman työni ymmärrettävyyttä sekä 

sitä, pystyikö osallistuja näkemään kyseenomaisen työskentelyn tunnetyöskentelynä. 

Petäjäjärvi (2016, 130) toteaa, että osallistuja ei välttämättä löydä helppoa vastausta 

performanssin tarkoituksesta. Osallistuja on kuitenkin osa tapahtumaa, jolloin hänessä 

voi herätä prosessi, jossa sisäinen dialogi vahvistuu. Tällöin syntyy kollektiivinen häm-

mennyksen tila, jossa osallistujat voivat tietoisesti ja tiedostamattaan hakea suhdettaan 

tapahtuvaan. (Petäjäjärvi 2016, 130.) On mahdollista, että yhteisöllisenä performanssina 

Ilmast’on muutos! on voinut aloittaa osallistujan omien ilmastotunteiden prosessoimisen, 

vaikka sitä ei ole esitystilanteessa käsitelty. Toisaalta Erkkilä (2008, 154) toteaa, että 

performanssien sosiaalinen merkitys jää usein vahvistamatta, jolloin toiminta jää arvoi-

tukselliseksi tai käsittämättömäksi, koska katsoja ei löydä samaistumisen paikkoja. Tä-

hän nojaten voi ajatella, että Ilmast’on muutos! -performanssi on saattanut olla vain mi-

nun tunnetyöskentelyä. 

Työskentelymenetelmänä alun työpaja ja sen jälkeinen performanssi oli antoisa ja mie-

lestäni erittäin kehittämiskelpoinen ilmastotunteiden käsittelemiseen. Koen kuitenkin, 

että tarjotakseen yhteisölle tunnetyöskentelyn elementtejä, työskentelyn tulisi sisältää 
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performanssin jälkeen reflektiota ja keskustelua toiminnasta. Nyt työskentely oli luulta-

vammin eniten itseäni varten, koska käytin performanssissa valtaa ja osallistujien mani-

pulointia osallistumiseen. Vaikka toiminta oli omien ilmastotunteideni ilmaisun kannalta 

perusteltua, se oli kuitenkin ristiriidassa dialogisen työskentelyn ja kohtaamisen mene-

telmien kanssa. Korostan tässä edelleen, että en ollut suunnitellut performanssejani 

osallistavaan ja yhteisölliseen toimintaan, jolloin en osannut kesken toimintaa nähdä 

muutoksen tarvetta ja muuttaa toimintaani. 

4.6.3 Dialoginen ympäristösuhde, soveltava performanssitaide ja tunnetyöskentely 

Performansseissa taiteilijan keho on merkittävässä osassa esitystä. Lisäksi myös esitys-

tilanne ja -ympäristö sekä toiminta ovat olennaisia. (Arlander, 2010, 91.) Opinnäytetyön 

performansseissa keskeisessä roolissa olivat oma ruumiini, aistit ja tunteet. Myös dialo-

gisessa ympäristösuhteessa ruumis ja aistisuus ovat olennaisia, etenkin molemminpuo-

lisen, ympäristön ja ruumiin, yhteisymmärrykselle. Keho ilmaisee ympäristölleen aina jo-

tain ja on jatkuvasti aistisesti yhteydessä ympäristöönsä. (Kuhmonen 1998.) Karjalainen 

(2006, 86–87) myötäilee samaa ajatusta, että ihminen on erityisesti ruumiin välityksellä 

yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan. Hän myös lisää, että kehon tuntemukset, kuten 

aistit, linkittyvät tunteisiin ja aiempiin kokemuksiin (Karjalainen 2006, 86–87).  

Performansseissa käytin työhaalaria kuvaamaan Ilmuteltan kehonkarttaa. Haalarissa il-

mensin omia ilmastotunteitani sekä Ilmuteltan toiminnan aikana kerättyjä osallistuneiden 

henkilöiden ilmastotunteiden ilmaisuja. Toiminta mukailee Erkkilän (2008, 281–282) aja-

tusta performanssien ruumiinkuvasta, joka hänen mukaansa on aina teatterillinen, kopio, 

toisinto ulkopuolella olevasta toisen ruumiinkuvasta, joka puolestaan on kopio toisen ruu-

miinkuvasta ja niin edelleen. Esitykset saattavat olla tekijälle itselleen uudenlaisten ruu-

miinkuvien fantasioimista ja niiden esittämistä toisille (Erkkilä 2008, 281–282). Lisäksi 

Petäjäjärvi (2016, 134) sanoo, että performanssitaiteelle on ominaista luoda ruumiillisia 

häiriökuvia eli keho on ympäristössään eri tavalla, kuin mihin on totuttu. Halusin perfor-

mansseissa kiinnittää erityistä huomiota tunteiden ilmaisemiseen eri tavoin työhaalarin 

pinnassa. Toiminta oli itselleni antoisaa ja merkityksellistä sekä myös konkreettista il-

mastotunteiden työstämistä. 

Ilmastotunteet ja ilmastonmuutos voidaan molemmat käsittää näkymättömiksi (ks. luku 

3.2). Pyrin tuomaan kehoni tunteita esiin haalarin pintaan. Erkkilä (2008, 281–282) tote-

aakin, että ihmisen ruumis on suurilta osin näkymätön, mutta kehotaiteen esityksissä 
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pyrkimyksenä saattaa juurikin olla niiden kuvien esittäminen, joita ihmisen visuaalinen 

ulkomuoto ei yleensä pysty välittämään. Koin haalarin onnistuneeksi valinnaksi. Ilmas-

totunteeni tuntuivat ennen performansseja epämääräiseltä möykyltä. Kehotyöskentely, 

aistisuus ja tunteet, omien tunteiden esiin tuominen työhaalariin väritettynä oli paljasta-

vaa, kipeää ja ahdistavaa sekä teki oloni alastomaksi ja alttiiksi ympäristölle. Samalla 

tunteiden ilmaisu haalarissa oli kuitenkin antoisaa ja voimauttavaa. Työskentely selkiytti 

tunteitani sekä samalla vahvensi kiinnittymistäni ympäristöön. Kokemuksiani keholli-

sesta työskentelystä tukee Varto (2001, 101), jonka mielestä ihmisen sisäinen maailma 

ei pysty olemaan suorassa yhteydessä kehoon, mutta keho pystyy olemaan yhteydessä 

sisäiseen. Koen myös Goldbergin (2011, 249) näkemyksen tukevan työskentelystäni 

nousseita tunteitani ja ajatuksiani. Hän toteaa performanssin jatkavan määrittelemättö-

män määrittelyä (Goldberg 2011, 249). Toisaalta mielestäni Goldbergin ajatuksen voi 

laajentaa koskemaan ilmastonmuutoksen ymmärtämistä (ks. luku 3.2) performanssitai-

teen keinoin. 

Dialogisen ympäristösuhteen hakemisen kautta koin, että saavutin yhteyden kehooni ja 

tunteisiini. Yhteyden tunne tuli erityisen voimakkaasti viiveellä. Kokemustani tukee Petä-

jäjärvi (2016, 134) toteamalla, että ruumiin häiriökuvat ovat parhaimmillaan voimakkaita 

kokemuksia, eikä niiden vaikutus näyttäydy heti: ne haastavat osallistujan vuorovaiku-

tukseen itsensä kanssa monta kertaa. Olenkin palannut performansseihin ja niiden syn-

nyttämiin kokemuksiin useasti, tämän opinnäytetyön ulkopuolellakin. Koen, että ilmasto-

tunteeni ovat muuttuneet nimenomaan aistisuuden ja ruumiin häiriökuvien ansiosta.  
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5 LOPUKSI 

Sovelsin yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä tunnetyöskentelyyn erilai-

sissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Sovelsin menetelmiä omien ja muiden ilmastotuntei-

den tukemiseen ja ilmaisemiseen. Haastoin itseni kokonaisvaltaiseen dialogiin niin ih-

misten kuin ympäristön kanssa. Olen pyrkinyt opinnäytetyössäni kuvaamaan tehtyjä toi-

mia ja kokemuksia, sekä omia tunteitani ja havaintojani. Tehdyn kuvaaminen kirjoitta-

malla on ollut haastavaa, koska taidelähtöiset tunnetyöskentelymenetelmät ovat keholli-

sia (Jääskinen 2018) ja kieli ja sanat eivät riitä kuvailemaan kehollista kokemusta (Mä-

kelä 2016, 214). Raportti ei siis täysin vastaa toiminnasta tulleita kokemuksia, mutta toi-

vottavasti on antanut mielikuvan toiminnasta.  

5.1 Soveltava taide ilmastotunteiden tukena ja työvälineenä 

Yhteisötaide ja performanssitaide ovat menetelminä mielenkiintoisia. Menetelmien so-

veltaminen omaan työhöni oli ammatillisesti kehittävää ja inspiroivaa. Karttunen (2019) 

toivoo, että yhteisötaiteilijoiden tekemää tunnetyötä tutkittaisiin enemmän. Koen, että 

opinnäytetyössäni taidelähtöiset menetelmät vastaavat moninaisesti ilmastotunteiden 

kanssa työskentelyyn. Hiltunen ja Jokela (2001, 14) kuvaavat osuvasti soveltavan yhtei-

sötaiteen ja perfor-manssitaiteen mahdollisuuksia. Heidän mukaansa performatiiviset, 

yhteisölliset taiteet ovat kollaasimaisia yhdistelmiä, joissa mahdollistuvat vuorovaikutus, 

osallistuminen ja keskustelu. Taiteen menetelmien sovellettavuus, muutoskykyisyys ja 

mahdollisuudet tunnetyöskentelyssä, kuten muussakin työssä, ovat miltei rajattomat niin 

yksilö-, yhteisö- kuin ympäristötasolla. 

Ranniston (2007, 84) mukaan on tärkeää, että taide on kiinni ajan ilmiöissä ja ongelmien 

kertomisessa. Kuitenkaan ympäristö- ja ilmastotunteiden kanssa työskenteleminen ei ole 

vielä kovin yleistä ja joillekin ihmisille näiden tunteiden käsitteleminen voi tuntua vaike-

alta. Ilmasto- ja ympäristötunteiden käsitteleminen ja ilmaiseminen vaativatkin mielestäni 

yksilöltä rohkeutta, aktiivista taisteluhalua sekä halua liittyä ja tarvetta tehdä muutos it-

seensä ja ympäristöön.  

Kokemus hyvinvoivasta ympäristöstä heijastuu ihmiseen itseensä. Kuten Hiltunen (2016, 

206) toteaa, ilman ympäristöä ei ole yksilöä tai yhteisöä, eikä ilman ympäristöönsä suh-
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teessa olevia ole ympäristöä. Ympäristöllä ja myös ympäristön tilaan liittyvällä uutisoin-

nilla on suuri merkitys ihmisen arkeen, tunteisiin ja hyvinvointiin. Siksi mielestäni on luon-

tevaa, että ympäristöön liittyviä tunteita käsitellään, tuetaan ja tuodaan julki. Taideläh-

töisten menetelmien kautta erilaiset dialogit käynnistyvät niin yksilön sisällä kuin ympä-

ristön ja yhteisöjen kanssa: dialogien avulla on mahdollista luoda uusia merkityksiä ja 

saavuttaa molemminpuolista hyvinvointia. Dialogisuuden tärkeys ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa sekä myös ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa on 

tärkeää. Samaa mieltä on muun muassa Hiltunen (2016, 202), joka toteaa, että ympä-

ristösuhteen kehittyminen vaatii olemisen sijaan tekoja: dialogisuutta, paikan ja mahdol-

lisuuden yksilölle tulla nähdyksi toimijana. Tämän kautta myös voimaantuminen on mah-

dollista (Kurki 2000 41–44). Olennainen on myös Deweyn (2010, 27–28) toteamus sisäi-

sen sopusoinnun tilasta, joka hänen mukaansa on mahdollista saavuttaa vasta silloin, 

kun ympäristön kanssa tullaan edes jotenkin toimeen. 

Kansalaisaktiivisuus ympäristöasioiden parissa on kasvanut. En silti koe, että esimer-

kiksi ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen tapahtuisi vielä yhteisenä rintamana, vaan 

se sisältää mielestäni vielä yllättävän paljon me–te-asetelmaa. Esimerkiksi nykynuoret 

vastaan aiemmat sukupolvet. Vastakkainasettelu on usein tunneperäistä ja voi vaikuttaa 

ihmisen haluun toimia ympäristön hyväksi. Taistelemisen ympäristön puolesta tulisi kui-

tenkin tapahtua yhdessä. Ympäristön puolesta tehtävässä työssä tarvitaan kaikkia ihmi-

siä ja kaikkia menetelmiä. Myös Hiltunen ja Jokela (2001, 17) toteavat, että taiteelliset 

projektit eivät yksinään voi ratkaista syvälle juurtuneita ongelmia. Tämän vuoksi taide 

tulisikin liittää osaksi muita vaikuttamisen muotoja, koska taiteen kautta on mahdollista 

nähdä erilaisia mahdollisuuksia ja ratkaisutapoja eri tilanteisiin (Hiltunen & Jokela 2001, 

17).  

Yhteisöllinen tunteiden jakaminen mahdollistaa yksilön, yhteisön ja tulevaisuuden hyvin-

vointia (Torvinen & Välimäki 2014, 24). Soveltavan yhteisötaiteen potentiaali on mieles-

täni sen tavassa sekä yhdistää ihmisiä että samalla mahdollistaa aktivistinen työsken-

tely. Soveltava yhteisötaide mahdollistaa erilaisia dialogeja, jota tällä hetkellä ilmaston-

muutoksen ja ympäristöasioiden kanssa tarvitaan. Ilmuteltan toimintaan osallistui ihmisiä 

taaperosta vanhukseen. Osallistujat olivat valmiita taidelähtöisten menetelmien ohessa 

keskustelemaan ja kuuntelemaan. Opinnäytetyössäni soveltava yhteisötaide mukaili 

Kesterin (2004; 2010) dialogisen estetiikan näkemystä, jossa taiteen arvo korostuu ni-

menomaan dialogisuudessa ja prosessissa. Boehm (2016, 101) toteaakin, että taiteen 



57 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna-Maija Raikamo 

kautta ei pyritä etsimään valmiita vastauksia, vaan sen kautta mahdollistuu kokemuksel-

lisuuden tutkiminen sekä myös ajattelun ja keskustelun herättäminen. Taiteen tarkoitus 

ei ole löytää oikeita vastauksia, vaan enemmänkin osata kysyä oikeita kysymyksiä (vrt. 

luku 2.4; Varto 1996, 14). 

Ilmuteltalla ja performansseissa työskentely vaativat minulta herkkyyttä suhteessa ym-

päristöön ja ihmisiin. Ilmuteltta – ilmastonmuutos, ilmaise muutos! yllätti minut todella 

monella tapaa. Jokainen kaupunki ja jokaisen ihmisen, ohikulkijan ja osallistujan kohtaa-

minen oli aina erilainen. Opinnäytetyöni aiheen kautta myös minä tapasin valtavasti ih-

misiä, jotka jakoivat kanssani samoja tunteita. Olen verkostoitunut saman asian puolesta 

kamppaileviin toimijoihin. Uskon, että myös nämä kohtaamiset ja verkostot kantavat tu-

levaisuudessa hedelmää. 

Kun ajattelemisen asettaa taiteellisen toiminnan yhteyteen, mukaan tulee piirteitä, 
joita harvoin voi kehitellä muunlaisessa toiminnassa. [– –] sillä on aina paikkansa, 
jonka se itse paljastaa toimijalle. Kun ryhtyy toimeen, joka edellyttää taiteellista 
ajattelemista, virittäytyy tavalla, joka ei ole jokapäiväistä: tulee valppaaksi omalle 
passiivisuudelleen, aistisuudelle ja kehollisuudelle, tälle kolminaisuudelle, joka te-
kee mahdolliseksi antautua, avautua ja ottaa vastaan. Mitä kulloinkin ottaa vas-
taan, on vähemmän tärkeää. Tärkeää on, että sallii itsensä toimivan paljastajana, 
valaisijana, ikään kuin välittäjänä maailmalle. (Varto 2008, 20.) 

Opinnäytetyöni pakotti myös minut kohtaamaan itseni, toiset ihmiset ja ympäristön avoi-

mesti. Koen Varton (2008, 20) ylläolevan toteamuksen kuvaavan opinnäytetyöni toimin-

taa sekä myös omia tunteitani ja toimintaani: ilmastotunteiden esiintuominen oli paljas-

tavaa, mutta samalla valaisevaa. Työskentely tuntui ja tuntuu edelleen merkitykselliseltä 

sekä on kannustanut jatkamaan ilmastotunteiden työstämisen parissa. 

Soveltavan taiteen tekijänä minulle on tärkeää, että pyrin toimimaan ja auttamaan yhtei-

sön jäseniä oman toimintani ja taiteen kautta. Minulle on tärkeää, että jokaisella on mah-

dollisuus tulla kuulluksi ja kokea, että hänen tunteillaan on merkitystä. Tämä on merki-

tyksellistä myös ihmisen mielen hyvinvoinnille (Hannukkala ym. 2015, 12). Opinnäyte-

työni ilmastotunne-aktioiden tavoitteena on ollut tehdä itsestäni vain välikappale. Kuten 

Kurki (2000, 137) sanoo, ihmisten ottaessa itse vastuuta, innostajia ei enää tarvita.  

Ilmastotunteet ovat kytköksissä ihmisen arkipäivään ja ympäristösuhteeseen: tunteet liit-

tävät ihmisen ympäristöön ja yhteisöön (Turunen 2016, 48–50). Taidelähtöisten mene-

telmien avulla ihminen voi myös saada tukea omaan ympäristösuhteeseensa.  Opinnäy-

tetyössäni käytetyt menetelmät ja pyrkimys dialogiin osoittavat, että taide voi antaa yksi-

lölle voimaa nousta ilmastotunteiden alta ja tehdä hänestä aktiivisen toimijan. Kurki 
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(2000, 26) toteaakin, että dialogisuudessa ja innostamisessa on tärkeää korostaa aktii-

visten, luovien ja kokemuksellisten toimintamallien merkitystä, jotka ovat suorassa yh-

teydessä ihmisen elämäntilanteeseen. Lisäksi dialogin potentiaali on mielestäni sen 

avulla saavutettava yhteisöllisyyden kokemus, minkä kautta ihminen voi saavuttaa esi-

merkiksi vahvistavia ympäristön kokemuksia (Torvinen & Välimäki 2014, 24). Tämä voi 

osaltaan vahvistaa yksilön ympäristösuhdetta. 

Erityisesti koin omakseni ja kiinnostavaksi Turun Taideakatemian Yö -tapahtumassa teh-

dyn työskentelyn. Yhteismenetelminä tunnetyössä soveltava yhteisötaide ja performans-

sitaide ovat myös luonteva kombinaatio. Menetelmien yhteistyö, dialoginen työskentely-

tapa ja niiden laaja tutkiminen ovat tukeneet omaa työskentelyäni soveltavan taiteen am-

mattilaisena sekä ilmastotunteiden kantajana. Huomasin, että toiminnan yhteydessä ja 

sen kautta syntynyt keskustelu ja tunteiden ilmaiseminen oli luontevaa ja osallistujat ko-

kivat toiminnan merkitykselliseksi. Samalla toiminta pysyi kuitenkin ”kevyenä” – ilmasto-

tunteiden käsittelemisen, tai tunnetyöskentelyn ylipäätään, ei aina tarvitse olla ”ryppyot-

saista”. Taide mahdollistaa leikin ja leikittelyn, heittää sekaan ”entä jos”-ajatuksen. Tä-

hän nojaa myös Jääskinen (2018) toteamus ryhmästä tehtävästä taiteellisesta työsken-

telystä, joka voi hänen mielestään kehittää sosiaalista taitoja, mahdollistaa uudenlaisia 

kohtaamisia sekä auttaa näkemään rajojen laittamisen haasteita ja myös kannustaa ko-

keilemaan uusia tapoja vastata haasteisiin. Ilmasto- ja ympäristötunteiden käsittelemi-

sessä performatiivinen ja dialoginen työpajatyöskentely on mielestäni toimivaa. Aionkin 

jatkaa menetelmien kehittämistä ja sisällyttää työskentelyyn myös keskustelemista ja 

reflektointia.  

5.2 Soveltava taide dialogisen ympäristösuhteen tukena 

Tämän opinnäytetyön lähtökohta ovat olleet omat ilmastotunteeni ja niiden myötä nous-

sut tarve toimimiseen. Haastoin itseni soveltavassa performanssitaiteessa pyrkimykseen 

dialogiseen ympäristösuhteeseen ja sitä kautta vaikuttamaan omiin ilmastotunteisiini. 

Jääskinen (2018) toteaa, että luova tunnetyöskentely on kehollista ja ympäröivän todel-

lisuuden aistimista jokaisen aistikanavan kautta. Koenkin, että performatiivinen taide on 

kokonaisvaltaista (keho-mieli-ympäristö) ja työskentely soveltavan performanssitaiteen 

parissa vaikutti minuun voimakkaasti. Aistisen ja taidelähtöisen työskentelyn kautta koen 

oman ympäristösuhteeni eheytyneen, minkä ansiosta myös ahdistavat ilmasto- ja ympä-

ristötunteet ovat vähentyneet (ja toisinpäin).  
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Edellä mainittu kokemukseni myötäilee Fosteria (2016, 171–172), joka korostaa aistien 

vahventavaa merkitystä yksilön liittymisessä ympäristöönsä. Tällöin dialogisella ympä-

ristösuhteella voidaan nähdä olevan yhteys myös estetiikkaan, koska termi viittaa kehol-

liseen suhteeseen maailman kanssa (Varto 2001, 13; ks. luku 4.2). Taidelähtöisten me-

netelmien mahdollistama kokemuksellisuus luo uutta todellisuutta. Työskentely on ollut 

itselleni todella arvokasta, koska koen ympäristösuhteeni itselleni yhdeksi mielen hyvin-

voinnin tukipilariksi. Tuntemukseni yhtyy myös Kososen (2015, 25) toteamukseen siitä, 

että taiteen kautta yksilön on mahdollista tutkia itseään ja se voi olla voimavara ja jopa 

selviytymiskeino elämässä.  

Pystyin performansseissa pysymään ympäristölle avoimena, kokemaan aistisesti sekä 

työstämään ja ilmaisemaan tunteitani. Itselleni performanssit olivat toimivia, yksittäisiä 

ilmastotunteen ilmaisuja. Koen kuitenkin, että suurin tunnetyöskentely tapahtui perfor-

manssien jälkeen. Performanssien jälkeen olen tuntenut vapautumista ilmastotunnekim-

pusta sekä voimaantumista, mikä on vaikuttanut suuresti omaan hyvinvointiini ja toimi-

vuuteeni. Deweyn (2010, 29) mukaan taide mahdollistaa ihmisen kiinnittymisen ympä-

ristöönsä ja tasapainoisen elämän syventämällä aiemmin koettujen merkitysten vaiku-

tusta nykyisyyteen. Tällöin yksilö pystyy näkemään tulevaisuuttaankin paremmin (Dewey 

2010, 29). Koen, että pyrkimys dialogiseen ympäristösuhteeseen on luontevaa työsken-

telyssä ilmastotunteiden kanssa: pyrkimyksessä taidelähtöiset menetelmät tukevat ja 

edesauttavat tunnetyöskentelyn tavoitteita.  

5.3 Taidelähtöisten menetelmien tulevaisuus ilmastotunteiden työstämisessä ja 

tukemisessa 

Avaan luvussa 2 opinnäytetyöni nimeä Minussa (ilmast)on muutos ja palaan nyt siihen. 

Opinnäytetyössäni käyttämäni soveltavan taiteen menetelmät osoittavat, että ihminen 

voi olla toimija ja tehdä muutoksen omiin ilmastotunteisiinsa, olla toimija ympäristössään: 

taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kurki (2000, 24) toteaa, että innostamisen kautta ei 

ratkaista maailman ongelmia, mutta arkisessa elämässä jokainen yksilö on oman elä-

mänsä tekijä, toiminnan keskushenkilö. Saman toteaa myös Freire (2005, 91): muutok-

sen lähtökohta on ihmisessä itsessään. Taiteen kautta pystytään pääsemään sanoja sy-

vemmälle (Jääskinen 2018). Tämän ovat mielestäni tässä työssä käytetyt menetelmät 

osoittaneet.  
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Uuden tulevaisuuden luominen on kuitenkin varsin vaikeaa, koska sen tulee tavoi-
tella utopiaa, utopiaa sekä uudesta ihmisestä että uudesta yhteiskunnasta. Uto-
pian luominen lähtee sekin ihmisen arkipäivästä [– –]. (Kurki 2000, 61.) 

Dialogisten ja taidelähtöisten tunnetyöskentelymenetelmien käyttäminen on tuntunut ja 

tuntuu välillä tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta. Kuitenkin haluan työlläni rakentaa en-

nemmin utopioita kuin dystopioita sekä kannustaa muitakin näkemään mahdolliset maa-

ilmat tuhon sijaan. Optimistina haluan uskoa taiteen pystyvän muutokseen. Haluan toi-

mia esimerkkinä ja tukena muille heidän kamppailussaan ympäristö- ja ilmastotunteiden 

kanssa. Kuten myös Pihkala (2017, 69) toteaa, käyttäytymisen ja tunnemaailman muu-

tos vaativat toisten tukea sekä rohkaisevia esimerkkejä. Mielestäni taide mahdollistaa 

heittäytymisen utopiaan, mahdollisten maailmoiden kuvittelemisen. Taiteen keinoin voi 

katsoa tulevaisuuteen välittämättä dystooppisista lehtien otsikoista, olla avoin ympäris-

tölle ja dialogille sekä vapautua kahlitsevista ympäristö- ja ilmastotunteista.  

Opinnäytetyössäni käyttämäni menetelmät ovat potentiaalisia muutostyökaluja ympäris-

tökriiseistä aiheutuvien tunteiden työstämiseen. Tämä opinnäytetyö voidaan nähdä 

oman aikansa työnä, soveltavan taiteen prosessina, avauksena, dialogina, taiteellisena 

interventiona, muutoksen työkaluna ja osana muutosta: osana ilmastonmuutoksen tun-

teiden parissa tehtävää työtä. Ilmastonmuutos ja siitä aiheutuvat tunteet eivät katoa lä-

hitulevaisuudessa, valitettavasti. Toivoakseni tämä työ on osa parempaa huomista, 

jossa tämä työ jää unohduksiin jo parempien menetelmien, ja paremman ympäristön ti-

lan, tieltä.  

Pihkala (2017, 142–144) ja Toiviainen (2008, 359) toteavat, että toivo on tärkeää ilmas-

tonmuutoksen vastaan taistelemisessa. Toivo on toiminnan perusta ja ihmisen jaksami-

sen edellytys (Pihkala 2017, 142–144). Koen kuitenkin, että toivon lisäksi pitää aloittaa 

tekeminen – ja tähän taidelähtöiset menetelmät muutostyövälineinä, muiden menetel-

mien ohella, vastaavat. Ajatukseni myötäilee loogisesti Naukkarisen (2014, 152) to-

teamusta, jossa hän väittää taiteen yhdeksi olemassaolon syyksi sen arvon ja kyvyn 

tehdä maailmasta tärkeämpi, iloisempi ja muistettavampi. Hän jatkaa, että edellä maini-

tun taiteilija pystyy tekemään työllään: toimimalla tunteiden muovailijana ja kirpaisijana 

(Naukkarinen 2014, 151–152). Opinnäytetyöni on ollut, myös itselleni: tunteiden muovai-

lua ja kipeää työtä. Koen kuitenkin aloittaneeni omien ilmastotunteideni valjastamisen 

käyttövoimaksi. Tämän työn kautta pystyn ja myös aion kehittää taidelähtöisiä menetel-

miä muiden ihmisten avuksi tunnetyöskentelyyn. 
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