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1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni käsittelee taidemuseon osallisuutta ja sen menetelmiä. Esimerkkinä
on HAM Helsingin taidemuseon osallistavat tai osallisuutta edistävät menetelmät.
Pohdin opinnäytetyössäni sitä miten HAM osallistaa yleisöjä ja millaisia osallisuuden
tasoja ilmenee näissä menetelmissä.

Opinnäytetyöni on kehittämistyö ja sillä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite
on selventää millaisia osallisuuden menetelmiä HAMissa on käytössä yleisön osallisuuden edistämiseksi. Toinen konkreettinen tavoite on kehittää malli, jonka avulla
voidaan tarkastella sitä minkä tasoista osallisuutta HAMin menetelmät edustavat ja
jonka avulla menetelmiä voidaan analysoida. Pyrkimys on tehdä osallisuudesta luonteva ja pysyvä osa sisältöjen suunnittelua HAMissa ja saada yleisöille tarjolle eri tasoisia osallisuuden ja osallistumisen tapoja. Samalla lisätään henkilökunnan keskuudessa myös tietoutta osallisuudesta, sen merkityksestä, tasoista ja sanastosta. Tälle
on tarvetta, sillä osallisuudesta puhutaan varsin häilyvin termein.

Opinnäytetyö tuo tuoreen näkökulman yhteisöpedagogiikkaan viedessään yhteisöpedagogin työn museomaailmaan. Työ tutkii siis osaltaan sitäkin miten yhteisöpedagogian keinoin ja opein voi kehittää taidemuseon toimintaa.

Työn tilaajana on HAM Helsingin taidemuseo, joka on osa Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Työskentelen itse HAMissa museolehtorina. Tarve
tälle tutkimukselle tulee pitkälti museon tarpeesta kehittää osallisuuden menetelmiä
ja osallistamisen osaamista.

Osallisuuden menetelmiä taidemuseossa ovat muun muassa erilaiset taidepajat,
opastukset ja osallistavat taideteokset. Myös taideteokset itsessään voivat olla eri
tavoin osallistavia. Erityisesti yhteisötaide on sellaista jo perustaltaan. Siinä taiteilija
suunnittelee ja/tai tekee teoksen yhdessä yleisön kanssa. Osallisuus on mukana
myös museokokemuksen kehittämisessä muun muassa yleisöraatitoiminnassa. Osallisuutta on museon toiminnassa liittyen myös museon henkilökuntaan ja yhteistyökumppaneihin kuten taiteilijoihin. Tässä työssä keskityn kuitenkin ainoastaan osalli-
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suuteen, joka liittyy yleisölle suunnattuun toimintaan. Tällöin pois rajautuu muun muassa taiteilijoiden osallisuus museon toimintaan. Taiteilijoiden kanssa tehtävän yhteistyön lasken tässä yhteydessä ammattimaiseksi asiantuntijayhteistyöksi, vaikka
toki taiteilijat ovat myös suuressa määrin myös yleisön yleisöä.

Materiaalina ja tarkastelun kohteena on siis erilaisia yleisötyön palveluita tai tuotteita,
taideteoksia, kehittämistyökaluja ja projekteja, joita peilaan osallisuuden kautta. Kutsun näitä tässä yhteydessä osallisuuden menetelmiksi. Määrittelen osallisuuden termiä yleisesti ja museokontekstissa ja määrittelen tarkasteltavana olevien HAMin osallisuutta sisältävien menetelmien osallisuuden tasoa. Tässä käytän pääosin kahta
osallisuuden tason määrittelytapaa. Nämä ovat Nina Simonin määritelmä, joka koskee museoiden menetelmiä (2010, 190−191) ja Jutta Virolaisen portaikko kulttuuriin
osallistumisen tasoista (2015, 96).

Opinnäytetyöni lähestymistapana on tapaustutkimus, jossa tapauksena on osallisuus
taidemuseossa. Opinnäytetyön tavoite on myös luoda malli, jolla pyritään kehittämään tutkimuksen kohteena olevaa osallisuutta museossa, joten lähestymistapana
on lisäksi konstruktiivinen tutkimus.

1.1 Säätelyjärjestelmät

Kehittämistyössä kehitän museon toimintaa siltä osin kuin se koskee yleisöä ja erityisesti toimia, jotka osallistavat museon yleisöä. Käyn läpi seuraavassa muutamia säätelyjärjestelmiä, jotka HAMissa pitää ottaa huomioon ja jotka vaikuttavat erityisesti
osallisuuden kehittämiseen.
HAMin1 toimintaa säätelee vahvasti Helsingin kaupunkistrategia, joka tällä hetkellä
ulottuu vuoteen 2021 saakka. Siinä on kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen

1

HAM Helsingin taidemuseo sijaitsee Tennispalatsissa, Helsingin keskustassa. Museon näyttelyt esittelevät kotimaista ja ulkomaista modernia taidetta ja nykytaidetta. HAMin kokoelmiin kuuluu yli 9000
teosta, josta noin 500 on Helsingin julkisia veistoksia. Museo avattiin vuonna 1976, jolloin Meilahdessa
sijainnut museorakennus valmistui. Tennispalatsin tilat avattiin vuonna 1999 ja museon näyttelytoiminta keskittyi sinne vuonna 2015. Lisää tietoa museosta: https://www.hamhelsinki.fi/info/
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nostettu monessa kohtaa esiin muun muassa osana ketterämmän toimintakulttuurin
kehittämistä.

Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus kokea itsensä
helsinkiläiseksi ja tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi. Helsingissä on helppo toimia toisten hyväksi. Tavoitteena on, että asukkaat ja yritykset luottavat kaupungin toimintaan, että heidän todellinen vaikutuksensa toimintaan vahvistuu ja että modernit osallisuuskäytännöt parantavat väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen
laatua.
…
Kaupunki edesauttaa dialogia sekä aktivoi heikommassa asemassa olevia osallistumaan. Asiakas on aina osallinen omassa palvelussaan. (Helsingin kaupunki N.d. Maailman toimivin kaupunki.)
Helsingin kaupungin hallintosäännössä on määritelty osallisuuden periaatteet, jotka
sitovat koko kaupungin organisaatiota. Periaatteet lyhyesti ovat: yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen sekä asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen (Helsingin
kaupungin hallintosääntö 2018). Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli pohjautuu tähän hallintosääntöön ja siinä käydään läpi erilaisia käytännön toimia mitä osallisuuden edistämiseksi tehdään eri toimialoilla. Palveluissa voi olla myös omia palvelun luonteeseen ja sisältöön liittyviä osallisuuden menetelmiä. (Helsingin kaupunki
N.d. Osallisuusmalli.)
Museona HAMia sitoo myös museomaailman säädökset ja ohjeet kuten ICOMin (International Council of Museums) museoeettiset säännöt (ICOMin museotyön eettiset
säännöt) sekä Suomen museolaki (Museolaki 1992). Kummassakaan ei mainita osallisuutta tai yleisöjen osallistamista.

Lait muuttuvat hitaasti, mutta ICOMin eettisissä säännöissä, jotka uudistettiin 2004,
voisi odottaa mainintaa museoiden vastuusta yleisöjä kohtaan osallisuudenkin kautta. Toki eettiset säännöt on laadittu yleisohjeeksi ja yhteiseksi toimintamalliksi julkiselle palvelulle, jota säätelee eri maissa hyvinkin erilaiset lait ja säädökset. Säännöt
keskittyvätkin perustavaa laatua oleviin asioihin kuten säilytettävän kulttuuriperinnön
olosuhteisiin ja työntekijöiden ammatilliseen tasoon. Kyse on ammatillisesti hoidetta-
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van museon vähimmäisvaatimuksien määrittelystä. (Icomin museotyön eettiset säännöt.) Yleisöjen osallisuus ei vielä kuulu niihin.

HAMin osallisuuden menetelmien tarkempi tarkastelu ja luokittelu sekä sen myötä
osallisuuden menetelmien kehittäminen on tarpeen myös museon omien arvojen takia. Niissä painottuu erityisesti yleisön rohkaiseminen ja heidän kuuntelu.
Rohkeus: Olemme uteliaita, ennakkoluulottomia ja kantaa ottavia. Tahdomme tehdä asioita uudella tavalla.
Ilo: Haluamme tuottaa iloa ja merkityksellisyyttä. Mahdollistamme kohtaamisia ja oivalluksia. Kaikki ovat tervetulleita meille.
Läsnäolo: Taidemuseo on olemassa yleisöä varten. Haluamme luoda
hyvän museokokemuksen asiakkaitamme kuunnellen. Tuomme taiteen
osaksi kaupunkilaisten elämää. (HAM N.d. Info)

1.2 Käsitteet: museopedagogia, yleisötyö, yhteisötaide
Käyn tässä läpi muutamia käsitteitä, joita käytän opinnäytetyössäni. Osallisuus, osallistaminen ja osallistuminen käsitteitä selvitän laajemmin luvussa 3.

Iso osa osallisuuden menetelmistä liittyy HAMissa, ja museoissa yleisestikin, yleisötyöhön. Museoiden yleisötyöhön kuuluu laajalti erilaisia toimia ja tuotteita, jotka kaikki
on suunnattu museokävijöille tai yleisöille. Yleisötyötä tekevät museotyöläiset työskentelevät monenlaisilla nimikkeillä. Niistä yleisin lienee museolehtori, joka viittaa
samalla yleisötyön aiempaan painopisteeseen eli museopedagogiaan. Museopedagogian tehtävänä on tarjota erilaisille kävijöille erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ja
välineitä siihen museossa (Kaitavuori 2007, 286).

Museopedagogia-osastot ovat vaihtuneet monessa museossa yleisötyöksi viimeisten
vuosien aikana. Sana on ollut käytössä jo 2000-luvun alkupuolelta. (Kaitavuori 2015).
Yleisötyö on kokonaisvaltaisempaa museokäynnin prosessin hahmottamista. Se laajenee museopedagogiikan opetustoiminnasta koskemaan kävijän kokonaiskokemusta. Yleisötyö pohtii ketkä museoon tulevat ja ketkä eivät, millaisia kokemuksia ja odotuksia kävijöillä ja käyttäjillä on. Yleisötyössä ei keskitytä museoon vain oppimisympäristönä vaan lisäksi siihen, miten se voisi kehittyä kulttuurilaitoksena ja julkisena
tilana (Kaitavuori 2007, 286−287).
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Museopedagogia on osa yleisötyötä HAMissakin edelleen, mutta työ on monipuolistunut maailman ja museoiden muutoksessa. Museoiden profiili on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana enemmän ja enemmän yleisömyönteisemmäksi
(Levanto & Pettersson, 2004, 7). Museoita käytetään monipuolisemmin muun muassa ajanviettopaikkana, rentoutumiseen tai ystävien tapaamiseen. Museoissa on tänä
päivänä äänessä myös muutkin kuin alan asiantuntijat: konsertit, diskot ja muut erilaiset tapahtumat houkuttelevat museoihin uusia yleisöjä. Pirstaloituva yhteiskunta
monine erilaisine yhteisöineen asettaa myös museoille uusia vaatimuksia.

Yleisötyön tehtäviä ovat muun muassa yleisöjen tutkiminen eri tavoin, erilaisten yleisölle suunnattujen tuotteiden ja välineiden suunnittelu ja toteutus, saavutettavuusasiat, museokokemuksen kehittäminen, yleisötapahtumien suunnittelu, yhteisöllisten
projektien vetäminen ja museon muun henkilökunnan kouluttaminen yleisölähtöiseen
ajatteluun. Yleisötyön painopisteet vaihtelevat museoittain. Erilaisten ohjelmien, välineiden ja tuotteiden suunnitteluun tarvitaan tietoa yleisöstä ja heidän toiveistaan.
Museokokemusta pyritään räätälöimään erilaisille, moninaistuneille yleisöille erilaisten työkalujen avulla. Näitä ovat tyypillisesti museolle kehitetyt yleisöprofiilit tai kävijäpolut.

Yleisötyö ja sen työntekijät ovat erikoistuneet yleisöjen tuntemukseen ja heidän
kanssaan toimimiseen. Ajattelen itse taidemuseon museolehtorina, että me yleisötyöntekijät olemme eräänlaisia tulkkeja ja avustajia taiteen ja yleisön välissä. Pyrimme antamaan kävijöillemme apuvälineitä tarjolle ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Entistä enemmän pyydämme myös yleisöiltä apua ja käytämme heidän tietouttaan ja osaamistaan työssämme. Tämä vaatii alituista valppautta ja uuden opettelua
yleisötyöntekijöiltä.

Taiteilija ja tutkija Lea Kantosen mukaan yhteisötaiteeksi kutsutaan keskenään hyvin
erilaisia taideteoksia tai -toimia. Yhteistä on se, että niissä taiteilijan ja yleisön suhde
poikkeaa totutusta. Yleisö osallistuu yhteisötaiteessa suunnitteluun ja tekemiseen.
Yhteisötaiteessa yhteistyön tarkoituksena on usein saada muutoksia aikaan teokseen osallistuvien elinympäristössä. Yhteisötaide on usein tapahtumallinen, jossa voi
erottaa vaiheita: suunnittelu, prosessi, esitys ja vaikutukset. Se tapahtuu usein perin-
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teisten taideorganisaatioiden ulkopuolella julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa kuten
kaduilla, kouluissa tai puistoissa. Koska yhteisötaiteessa prosessilla ja tapahtumalla
on iso osa, eikä taiteellisesta prosessista ole tarkoituskaan synnyttää pysyvää, konkreettista taideteosta, on teoksen dokumentointimateriaali usein se osa, joka saatetaan asettaa myöhemmin esille esimerkiksi museoon. (Kantonen 2007, 37.)

Yhteisötaiteessa keskeistä on taiteilijan sitoutuminen toimimaan yleisön kanssa. Englanniksi puhutaankin usein termeillä socially engaged art tai public engaged art. Kantonen pohtii yhteisötaiteen eettisyyttä ja liittää sen yleisön osallistamiseen yhteiseen
prosessiin. Yhteisötaiteen rinnastaminen eräänlaiseen hyväntekeväisyyteen, jossa
taiteilija toimii pyyteettömästi vähäosaisten hyväksi, hän näkee ongelman. Yhteisöjen
ongelmien korostaminen voi myös tehdä haittaa heille. Pitää myös muistaa, että taiteilijan rooli on yhteisötaiteessa kahtalainen. Hän on yhteisössä aktivisti, mutta taidemaailmassa taiteilija. Näiden kenttien näkemykset työn eettisyydestä ja tavoitteista
voivat olla eriävät. (Kantonen 2007, 37−38.)

2 TUTKIMUKSELLISET LÄHESTYMISTAVAT JA AINEISTO

Opinnäytetyössäni on kaksi lähestymistapaa, sillä yhtäältä pohdin osallisuutta taidemuseossa ja toisaalta teen myös mallin HAMille osallisuuden menetelmien kehittämiseksi. Tapaustutkimuksen lähestymistavalla pohdin osallisuutta taidemuseossa ja
mallin tekeminen pohjautuu konstruktiivisen tutkimuksen keinoihin. Käyn seuraavassa läpi kumpaakin lähestymistapaa opinnäytetyöni kannalta ja rajaan samalla näkökulmaa.

2.1 Tapauksena osallisuus

Tapaustutkimuksen tavoitteena on aina toive ymmärtää ihmisyhteisöihin liittyvää toimintaa jonkin yksittäisen tapauksen kautta. Toisaalta tavoitteena voi olla myös yhden
yksittäisen tapauksen esiin nostaminen ja sen itseisarvon tunnustaminen. Tapaustutkimus onkin lähestymistapa ja näkökulma todellisuuden kuvaamiseen. Se on jousta-
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va lähestymistapa, jossa teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen. (Saarela-Kinnunen &
Eskola 2015, 185, 189.)

HAMin osallisuuden ja sen menetelmien pohtiminen on ihmisyhteisöihin liittyvän toiminnan ymmärtämisen yrittämistä. Tavoitteena on ymmärtämisen kautta kehittää
museota näille ihmisyhteisöille entistä saavutettavammaksi ja paremmaksi taiteen
kohtaamisen, tekemisen ja kokemisen paikaksi.

Tapaustutkimusta on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä sen tekemisen tapoja on
monenlaisia. Tapaustutkimukselle luonteenomaista ovat muun muassa yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus ja monitieteisyys. Tärkeintä on, että tutkittavasta aineistosta
muodostuu jollain tapaa kokonaisuus eli tapaus. Tapaustutkimus sopii hyvin aineistolähtöiseen analyysiin, jossa kerätystä aineistosta saadaan irti jotain yleisesti merkityksellistä ja kiinnostavaa. Tutkijan oma reflektointi on tärkeää, jotta menettelytapojen
valinta on uskottavaa ja vakuuttavaa. Näkökulman rajaaminen on erityisesti tapaustutkimuksessa oleellista, jotta tutkimus ei laajene mahdottomaksi toteuttaa. (SaarelaKinnunen & Eskola 2015, 181−183.)

Tapaustutkimuksessa pyritään usein vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja sen olosuhteista eli miettiä
sitä miksi tapauksesta tuli sellainen kuin tuli. Tärkeänä pidetään myös kysymystä:
mitä voimme oppia tapauksesta? Tutkijalle motiivina voi olla tunne tai tieto siitä, että
tapaus on jollain lailla tärkeä, mutta lopullinen varmuus tulee vasta tutkimuksen kuluessa. (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 10.)

Vaikka en ihan suoraan opinnäytetyössäni kysy miksi, pyrin tuomaan lopputuloksella
apua kysymykseen: miten tehdä osallisuudesta luonteva osa museon toiminnan kehittämistä? En ole vastaamassa kysymykseen: mitä voimme oppia tästä tapauksesta
eli osallisuudesta taidemuseossa. Se olisikin toinen tutkimuksen aihe. Aiheen tärkeydestä minulla on varmempi tunne. Tällaisen mallin systemaattisella käytöllä voitaisiin
saada taidemuseon toiminta entistä merkittävämmäksi yleisölle ja tehdä osallisuudesta jotain mikä ei ole erillinen asia vaan normaalia toimintaa. Tämäkään asia ei
selviä tutkimuksessa, vaan vasta muutamien vuosien kuluttua, kun malli on ollut käytössä jo jonkun aikaa.
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Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohde valikoituu teoreettisesta tai käytännöllisestä
kiinnostuksesta. Tapauksen valinta voi olla myös sattuma tai se, että tutkittava materiaali on kätevästi saatavilla. Tapaustutkimuksessa tapaus ja tutkimusyksikkö eivät
tarkoita välttämättä samaa asiaa. Tapauksena voi olla esimerkiksi yksilö tai tapahtuma, mutta myös käsite tai käsitteiden välinen suhde voi olla tapaus. Käsitteen kohdalla tapaus ei ole määriteltävissä tutkimusyksiköksi. (Saarela-Kinnunen & Eskola
2015, 183−184.)

Opinnäytetyöni kohdalla on valittu aihe valikoitunut osin siksi, että materiaali oli minulle ennestään tuttua ja helposti saatavilla. Osallisuus on myös varsin tärkeä osa
työnantajani, Helsingin kaupungin, strategiaa. Tapaukseni on osallisuus joka on siis
käsite. Tutkimusyksiköt ovat siten osallisuuden menetelmiä eli esimerkiksi työpajoja.

Tutkittava tapaus on aina rajattava muusta maailmasta ja määriteltävä sen valintakriteerit. Rajaukset ovat oleellisia tulosten yleistettävyyden ja sovellettavuuden takia.
Tutkittavaksi valittava tapaus voi olla edustavuudeltaan mahdollisimman tyypillinen,
jonkinlainen rajatapaus, ainutkertainen tai poikkeuksellinen tai paljastava. Valinta
tehdään sen mukaan mitä halutaan tavoitella. Tyypillisen tapauksen tutkimuksen tulokset ovat helpommin siirrettävissä samankaltaisiin tapauksiin. (Emt., 184.)

Miten rajaan tutkittavan tapauksen eli osallisuuden muusta maailmasta? Kyseessä
on käsite ja määrittelen sitä erityisesti museonkontekstista käsin. Rajaan sen määrittelemällä kyseistä käsitettä. Kyseessä on myös melko tyypillinen tapaus, sillä osallisuus ja se miten sitä edistetään, on melko samankaltaista suurimmassa osassa taidemuseoita.

Tapaustutkimuksen kohdalla yleistettäessä pyritään analyyttiseen yleistämiseen, teorioiden yleistämiseen ja laajentamiseen. Kvantitatiivisen tutkimuksen kohdalla puhutaan tilastollisesta yleistettävyydestä eli aineisto edustaa jotakin perusjoukkoa ja on
valittu siitä jollain otannalla. Tapaustutkimuksessa puolestaan on kyse teoreettisesta
tai olemuksellisesta yleistettävyydestä, jolloin keskiössä ovat aineistosta tehtävät tulkinnat. Yleistykset kannattaa siis tehdä tulkinnoista eikä aineistosta. (Emt., 185.)
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Opinnäytetyöni kohdalla yleistettävyys on mielestäni mahdollista, sillä taidemuseoiden tarjonta yleisölle ja tavat, joilla osallistetaan ovat melko lailla samantyyppisia
Suomessa ja ulkomaillakin. Aineistosta tehtävä tulkinta tarkoittaa tässä tutkimuksessa osallisuuden tason määritelmiä eri osallisuuden menetelmien kohdalla. Osallisuus
on kutakuinkin samantasoista samanlaisissa menetelmissä museosta riippumatta ja
siksi tavoitteena oleva menetelmäkehikko voisi olla myös käytettävissä muissa taidemuseoissa toiminnan kehittämiseen ja osallisuuden tarkasteluun.

2.2 Mallin avulla osallisuus monipuolistuu
Valitsin opinnäytteen toiseksi lähestymistavaksi konstruktiivisen tutkimuksen, sillä
tavoitteena on luoda malli tai apuväline osallisuuden arviointiin ja kehittämiseen museolla. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on käytännönläheinen ongelmanratkaisu luomalla jokin uusi rakenne tai malli käyttämällä olemassa olevaa teoreettista
tietoa ja uutta käytännöstä saatua tietoa. Lähestymistavan prosessi on kuusivaiheinen: ongelman määrittely, teoreettisen ja käytännön tiedon hankinta, ratkaisujen laatiminen, ratkaisujen toimivuuden testaus ja konstruktion oikeellisuuden osoittaminen,
ratkaisun teoriakytkentöjen näyttäminen ja uutuusarvon osoittaminen sekä soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 65-71.) Sovellan opinnäytteessäni konstruktiivista lähestymistapaa, sillä ainakin ”ratkaisujen toimivuuden testaus” -vaihe jää pois tutkimuksesta, koska mallin testaamiseen museolla
on käytettävä ainakin vuosi, jotta sen toimivuudesta saisi luotettavia tuloksia.

Konstruktiivisessa tutkimuksessa pyritään rakentamaan uudenkaltainen todellisuus
tutkimustiedon pohjalta. Sen konkreettinen tulos voi olla vaikkapa mittari, suunnitelma tai malli. Ongelmanratkaisu on hyvin käytännönläheinen, koska tuloksenakin on
jokin tuotos, joka voidaan ottaa esimerkiksi eri organisaatioissa käyttöön. Tuotoksen
luomiseen kerätään empiiristä materiaalia ja tueksi jo olemassa olevaa teoriatietoa.
Tämä lähestymistapa muistuttaa innovaatioiden tuottamista. Erona on usein se, että
konstruktiivisen tutkimuksen tuotokset eivät läheskään aina ole varsinaisesti innovaatioita. Ne ovat usein vanhoja rakenteita tai järjestelmämalleja, joita kenties sovelletaan uudenlaiseen käyttöön tai uudenlaisessa kohteessa. Rakenne mallintuu kohteen
mukaan ja innovatiivinen osuus onkin esimerkiksi uudenlaisessa käyttötavassa tai
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kekseliäissä yhdistelmissä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa sen hyödyntäjien ja toteuttajien välinen vuorovaikutus korostuu. Käytännön toimijat ovat usein mukana ratkaisun laatimisessa. (Emt., 65−66.)

Opinnäytetyöni tavoite on luoda malli apuvälineeksi osallisuuden menetelmien systemaattisempaan kehittämiseen ja turvaamaan se, että menetelmissä olisi kaikenlaisille kävijöille tarjolla heille sopivia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Mallin rakennan jo
olemassa olevien osallisuuden porrasmallien ja museon osallisuutta luokittelevan
mallin mukaan, joten kyseessä ei ole innovaatio vaan sovellus. Työni on käytännönläheinen, sillä se on tarkoitus ottaa käyttöön HAMissa.

Konstruktiivisen tutkimuksen tavoite on löytää käytännön ongelmaan uudenlainen
ratkaisu, jolla on myös teoreettiset perusteet. Ratkaisun pitäisi tuoda myös uutta tietoa organisaatioon tai tiedeyhteisöön. Ratkaisun pitäisi osoittautua toimivaksi myös
laajemmin kuin kohteena olleessa organisaatiossa. Tämä vaatii toisaalta tuloksen tai
konstruktion testaamista, joka voi olla haastavaa varsinkin opinnäytetöiden aikaikkunassa. (Emt., 65.) Näin on myös omalla kohdallani ja itse mallin testaaminen ja sen
hyödyn osoittaminen jää valitettavasti opinnäytetyön ulkopuolelle. En näe tätä kuitenkaan opinnäytetyön aiheen käsittelyn esteenä, sillä organisaationi hyötyy jo siitä, että
malli on olemassa ja sitä käsitellään työyhteisössä, joka samalla oppii osallisuudesta.
Jos siis myöhemmin käykin ilmi, että mallin hyöty ei ole toivotunlainen, on siitä ollut
hyötyä ainakin työyhteisön kouluttamisessa.

Konstruktiivisessa tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma. Ratkaisuun päästään yhdistämällä kehittämistyötä aikaisempaan teoriaan. Lähestymistapa
muistuttaa toimintatutkimusta, koska sillä pyritään muuttamaan organisaation käytänteitä ja toimintaa. Konstruktiivinen tutkimus on tarpeen, kun ratkaisuun tarvitaan
myös teoreettista tietämystä. Toimeksiantajan sitoutuminen kehittämistyöhön on tärkeää. Muutosta ei synny, jos kehitystyö on vain yhden ihmisen, esimerkiksi johtajan,
käsissä. Lähestymistapa pienentää käytännön työn ja teoreettisen ajattelun kuilua ja
lisää parhaassa tapauksessa oman organisaation teoreettista osaamista. Konstruktiivisen lähestymistavan totuuskäsitystä voi kutsua pragmaattiseksi: toimivuus on
merkki totuudesta. (Emt., 66.)
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Opinnäytetyössäni on kyse ratkaisun löytämisestä käytännön ongelmaan eli osallisuuden käsitteen terävöittämistä museokontekstissa ja osallisuutta edistävien menetelmien ja niiden tason monipuolistaminen. Teoriapohjana toimii muun muassa museoiden yleisötyötä käsittelevät tutkimukset ja kirjallisuus. Jotta työ ei jäisi vai teoriapohjalle, liitän opinnäytetyön loppuun lyhyen jalkautussuunnitelman, jota voi alkaa
toteuttaa, kun opinnäytetyö on valmis.

Konstruktiivisen tutkimuksen prosessin voi jakaa kuuteen vaiheeseen. Ne ovat:
-

mielekkään ongelman etsiminen

-

syvällisen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankinta tutkimuksen ja kehittämisen kohteesta

-

ratkaisujen laatiminen

-

ratkaisun toimivuuden testaus ja konstruktion oikeellisuuden osoittaminen

-

ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun uutuusarvon osoittaminen

-

ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu

Kehitystuloksen arviointia voidaan testata käytännössä esimerkiksi kolmen eritasoisen markkinatestin avulla. Heikon markkinatestin läpäisee, kun tulos toimii kohdeorganisaatiossa. Keskivahvan testin läpäisemiseksi on jo useamman organisaation
otettava se käyttöön. Vahvan markkinatestin läpäisee, kun ratkaisun käyttöönottaneet organisaatiot menestyvät paremmin kuin ne, jotka eivät ottaneet sitä käyttöön.
Joskus ratkaisun toimivuutta testataan vasta myöhemmässä vaiheessa. Näin voi olla
esimerkiksi opinnäytetöiden kehitystöiden osalta, kun aikataulu ei voikaan kulkea
kohdeorganisaation mukaan. (Emt., 67−68.)

Konstruktiivisen tutkimuksen prosessin vaiheet auttavat hahmottamaan oman työni
vaiheita. Opinnäytetyössä pääsen kohtaan kolme eli ratkaisujen laatimiseen. Opinnäytetyöstäni jää toimivuuden testaus pois aikataulun takia. Siitä huolimatta voin tarkastella alustavasti soveltamisalueen laajuutta, sillä eri taidemuseoiden toimintojen
samankaltaisuus mahdollistaa ennakoinnin siitä, olisiko mallista hyötyä osallisuuden
menetelmien tarkastelusta muissakin taidemuseoissa. Taidemuseokenttä on Suomessa myös verrattain pieni ja monien museoiden toimintatavat ja tuotteet ovat minulle tuttuja. Tämäkin helpottaa arviointia.
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Tutkittavan organisaation työntekijöiden tarpeet uuden ratkaisun suhteen, on hyvä
selvittää ja mielellään osallistaa heitä kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa. Konstruktiivisen tutkimuksen tekijä onkin eräänläinen muutosagentti, joka voi toimia oppimisprosessin tukihenkilönä. (Emt., 68.)

Olisin voinut haastatella esimerkiksi työkavereitani ja kysyä heidän mielipidettään
tämän tutkimuksen merkityksestä heille. Päätin jättää sen väliin osin aikataulullisista
syistä ja siksi, että HAMin sisältötyöntekijät ovat todella kiireisiä enkä halunnut lisätä
kenenkään työtaakkaa tällä asialla vielä tässä vaiheessa. Ymmärrän, että tämä on
pulmallista tutkimuksen uskottavuuden ja monipuolisuuden kannalta. Toisaalta on
lopputuloksen kannalta myös tärkeää, että itse aihe ja asia ei jää kenellekään mieleen vain ärsyttävänä lisänä omaan työhön. Tämä helpottaa myöhempää jalkautustyötä.

Muutosagentti nimitys tuntuu tutulta ja miellän itseni tässä opinnäytetyöni kohdalla
sellaiseksi HAMissa. Toimin museossa välillä tämän aiheen tukihenkilönä jo nyt.

2.3 Aineiston keruun menetelmät: hiljaista tietoa, havainnointia

Konstruktiivisen tutkimuksen aineisto kannattaa kerätä erilaisin tavoin esimerkiksi
havainnoimalla, kyselyillä ja haastatteluilla (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 68).
Opinnäytetyöni aineisto koostuu HAMin erilaisista tapahtumista, projekteista ja tuotteista, jotka sisältävät osallisuutta tai osallisuuden elementtejä. Aineisto on monipuolinen, mutta valitettavasti sen keräämisen tavat eivät ole kovin monipuoliset.

Aineiston olen kerännyt museon sähköiseltä verkkolevyltä, museon verkkosivuilta
sekä omasta muististani tai kokemuksista, sillä olen ollut HAMissa töissä jo 18 vuotta.
Olen tehnyt koko tämän ajan yleisötyötä ja työtehtäviini on kuulunut lähes kaikki yleisötyöhön kuuluva, lukuun ottamatta työpajojen vetämistä. Pajoissa olen ollut mukana
avustajana, joten niistäkin minulla on myös havaintokokemusta. Olen itse ollut mukana kehittämässä ja organisoimassa suurinta osaa tässä opinnäytetyössä mainittuja
menetelmiä, tapahtumia ja tuotteita. Niitä ei ole koskaan aiemmin tarkasteltu puh-
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taasti osallisuuden näkökulmasta, vaikkakin osallisuus on saattanut olla lähtökohta
tai osa tavoitetta.

HAMin kävijöiden osallisuuden kokemuksista ei ole tutkittua tietoa. Museossa on tehty yleisökyselyitä noin 20 vuoden ajan, mutta niissä on keskitytty enemmän palveluiden ja yleisen museokokemuksen tutkimiseen. Tutkimusaineiston tulkinnassa kietoutuvat yhteen siis pääosin omat havaintoni ja hiljainen tieto. Näkökulman muodostamisessa osallisuuden määrästä tai tasosta on keskiössä työntekijän näkemys ja tunne osallisuudesta. Avaan seuraavassa hiljaisen tiedon käsitettä sekä havaintojen tekoa metodina.

Hiljainen tieto on monimutkainen ja -sisältöinen ilmiö. Sitä ilmenee elämän eri alueilla, mutta erityisesti sitä on tutkittu liittyen työmaailmaan. Hiljaiseen tietoon voi katsoa
kuuluvan kulttuurin myötä karttunutta taustatietoa, toiminnan myötä karttunutta tietopohjaa sekä toiminnassa ilmenevää ekspertin ja jokamiehen taitavuutta. Hiljainen
tieto on usein hankalasti ilmaistavaa, mutta kuitenkin tulkittavissa olevaa yksilöllistä
tai kollektiivista tietoa. (Toom 2008, 15−16.)

Työyhteisöissä, eri ammattiryhmissä, opitaan nopeasti miten on parhainta toimia menestyäkseen. Käytänteitä ja tietoja opitaan asioita tekemällä ja niihin reagoimalla.
Asiantuntijatietoa paitsi luodaan, sitä reflektoidaan ja muunnellaan käytännössä ilmenevien tilanteiden vaatimusten mukaisesti. Muuttunutta tietoa jaetaan myös asiantuntijalta toiselle, varsinkin sellaisissa työyhteisöissä, joissa työtä tehdään yhteisöllisesti. Hiljaisen tiedon jakaminen on tarpeen erityisesti silloin kuin ilmenee ongelmia
tai etsitään uusia tapoja toimia. Hiljaista tietoa vasten on hyvä punnita uusia käytänteitä. (Emt. 2008, 10.)

Hiljainen tieto on siis osa työntekijän asiantuntijuuden kehittymistä. Asiantuntijuuden
kehittymistä kuvataan usein yksilöllisenä, lineaarisena prosessina, jossa noviisista
tulee erityisosaaja. Tällaiset näkökulmat antavat suppean kuvan kehityksestä ja sulkevat pois muun muassa sen, että hiljainen tieto on vuorovaikutuksessa kehittyvää
toimintaa. Vuorovaikutusta ja erilaisia verkostoja tarvitaan myös innovaatioiden kehittämiseen. (Emt. 2008, 11−12.)
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Hiljainen tieto on osana myös viisaiden käytäntöjen muodostumisessa. Oletus on,
että viisaus lisääntyy kokemuksen ja hiljaisen tiedon karttumisen kautta. Hiljainen
tieto tuo ammatillisiin käytäntöihin myönteisiä ominaisuuksia kuten kokonaisuuksien
tajua, muiden huomioon ottamista ja ennakointikykyä. Tällaista tilannetietoa tarvitaan
jatkuvasti sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. (Emt., 13−14.)

Kokemukseen perustuvalla osaamisella ja hiljaisella tiedolla on merkittävä osuus
osaamisen lähteinä, uuden oppimisessa ja vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa.
Hiljainen tieto ja osaaminen ovat luonteeltaan toiminnallisia ja sosiaalisia. Hiljaisen
tiedon jakaminen onnistuukin parhaiten samalla tavoin kuin sen oppiminenkin eli
kanssakäymisessä muiden kanssa. (Paloniemi 2008, 271.)

Hiljainen tieto on oman ammatti-identiteettini kannalta ollut merkityksellistä. Kun aloitin yleisötyöläisenä, tai museopedagogina, 2000-luvun alussa, ei tähän museoammattiin ollut vielä koulutusta Suomessa ja oppi tuli lähinnä tekemällä. Tällä tavalla
myös havainnoinnista tuli itselleni, ja monille samaan aikaan ja aiemmin aloittaneille
kollegoilleni, luontainen tapa oppia ja kerätä tietoa muun muassa yleisöstä. Valitettavasti en ole pystynyt sitä tekemään järjestelmällisesti ja muistiin kirjaten. Tietoa on
kuitenkin kasaantunut ja uusi tieto on joko vahvistanut vanhaa tai syrjäyttänyt sen
muodostaen uusia toimintatapoja. Yleisötyön ja museoyleisöjen tutkimusta on urani
alun jälkeen tehty melko paljon Suomessakin ja tätä ennen erityisesti IsossaBritanniassa. Tämä tutkimus on toiminut tukena käytännön työlle. Osa näistä on lähteinä tässä opinnäytetyössä.

Havaintojen tekeminen on osa arkeamme. Se auttaa meitä hahmottamaan ympäristöämme ja ymmärtämään näkemäämme ja kokemaamme. Havainnot ovat myös kumulatiivisia: aiemmat havainnot tukevat uusia ja poikkeavat havainnot kiinnittävät
huomion. Tieteessä havainnointi ei kovin paljon poikkea arkielämän havainnoinnista.
Tieteessä pyrkimys on saada tietoa jonkin ilmiön eri tekijöistä havainnoimalla, kun
arkielämässä pyrkimys on ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä. Molemmissa tarvitaan kuitenkin kaikkia aisteja informaation vastaanottamiseen ja työstetään materiaalia järjen avulla, intuition ollessa mukana prosessissa. (Grönfors 2015, 146.)
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Tutkijan oma persoona on havaintojen tekemisessä tutkimuksen tärkein väline. Tutkijan on siis tunnettava hyvin persoonaansa liittyvät tekijät, joilla saattaa olla merkitystä
tuloksiin. Esimerkiksi tutkittaessa nuoria, on merkitystä sillä kuinka lähellä tutkijan
omaa ikää tutkittavat ovat. Toinen ikä ei ole toista huonompi, mutta tuloksen näkökulmaan se voi vaikuttaa. Parhaiten tutkija toimii omasta persoonastaan käsin, muuttamatta itseään. Luontevuus luo luottamusta ja mutkattomuutta suhteessa tutkittaviin.
(Emt., 147−148.)

Havainnointia tiedonhankintamenetelmänä voidaan perustella ainakin neljällä tavalla.
Jos tutkittavista tai ilmiöstä tiedetään hyvin vähän tai ei lainkaan, voi havainnointi olla
tarpeen, jos teemahaastatteluun tarvittavaa alkutietoa ei ole tarpeeksi. Havainnoinnilla ja osallistuvalla havainnoinnilla saadaan yhdistettyä monia muita menetelmiä paremmin tieto sen kontekstiin, kun asiat nähdään suoraan niiden oikeissa yhteyksissä.
On myös tiedossa, että esimerkiksi kyselyt tuovat esiin ilmiöön liittyvät normit paremminkin kuin normiin liittyvän käyttäytymisen. Havainnointi on myös tarpeen silloin,
kun halutaan monipuolista tietoa kaikkine yksityiskohtineen jostakin asiasta. Havainnointimateriaalia on myös mahdollista yhdistää muulla tavoin kerättyyn aineistoon.
Esimerkiksi haastatteluaineistoa voi syventää havaintomateriaalilla. (Emt., 149−150.)

Havainnointia voi tehdä monella eri asteella täydellisestä piilohavainnoinnista aina
osallistuvaan havainnointiin. Erot riippuvat tutkijan roolista sekä havaintojentekomahdollisuuksista. Piilohavainnoinnissa tutkittavat eivät tiedä, että heitä havainnoidaan.
Tällaisia tilanteita ovat yleensä joukkotapahtumat, joissa ihmiset ovat kokoontuneet
tilapäisesti jonkin yhteisen asian äärelle esimerkiksi mielenosoitukset. Tutkijan on
mahdollista olla läsnä niin, että hänen läsnäoloon ei kiinnitetä huomiota. Piilohavainnoinnilla voidaan tehdä muun muassa sosiometrisiä havaintoja kuten kuka ottaa kontaktia muihin ja kuka ei. Tässä piilee kuitenkin tutkimusetiikan mukaan moraalinen
ongelma. Tutkimuksen kohteiden tulisi tietää mihin antavat suostumuksensa. Toisaalta tutkimuksen kohteiden tiedottaminen asiasta saattaisi myös pilata itse havainnoinnin, kohteiden ollessa tietoisia tarkkailusta. Tärkeää on myös tietenkin yksilöiden
anonymiteetti. (Emt., 151−152.)

Katson, että opinnäytetyöni aineiston kohdalla havainnointi osallisuuden suhteen on
menetelmänä hyvä, sillä osallisuus on ilmiönä niin moninainen ja tarvitsee keinon,
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jolla pystyy saamaan kiinni monenlaisista signaaleista. Samaten uskon, että esimerkiksi pelkällä teemahaastattelulla saisi tässä osallisuuden kohdalla vastauksia, joita
ei ehkä voisi verrata toisiinsa, sillä osallisuudesta puhutaan niin monella erilaisella
tavalla. Toki riippuisi paljolti myös siitä keitä aiheesta haastattelisi: yleisöä vai museon työntekijöitä ja heidän käsitystään museon osallisuudesta. Havainnointi antaa tietoa, jota ihmiset eivät ehkä osaa itse sanoittaa haastattelussa. On myös todettava,
että parasta olisi ollut teemahaastatteluiden ja havainnointien yhdistelmä opinnäytteen aineistona. Haastattelut jäivät valitettavasti aikataulun takia pois.

Tekemäni havainnoinnit ovat mielestäni piilohavainnointia siinä mielessä, että ne on
tehty pääosin isoissa tapahtumissa tai ryhmissä eikä kokoontumisen syynä ole ollut
tutkimus vaan museon järjestämä toiminta. Havainnoin kohteet eivät ole mitenkään
voineet olla tietoisia asiasta. Havainnointi on syntynyt osaltani omasta mielenkiinnostani aihetta kohtaan ja osin spontaanisti. Tästä syystä havainnoista ei ole valitettavasti päiväkirjaa, mutta samasta syystä myös kohteet ovat säilyneet täysin anonyymeinä. Tiedostan myös sen, että havainnointi on hyvin subjektiivista ja inhimillistä
toimintaa (Eskola & Suoranta 2014, 103.), mikä on varmasti vaikuttanut aineistoni
kokoonpanoon.

3 OSALLISUUS, OSALLISTUMINEN, OSALLISTAMINEN

Osallisuus on käsitteenä häilyvä ja sitä käytetään hyvin väljästi riippuen puhujasta ja
kontekstista. Sille löytyy kuitenkin kirjallisuudesta ja muista lähteistä useita erilaisia
määritelmiä, jotka nekin eroavat sen mukaan mihin asiaan osallisuus kulloinkin liitetään.

Osallisuuden monitahoisuus käy hyvin ilmi seuraavasta luettelosta siitä, mitä kaikkea
osallisuus voi sisältää:
Osallisuus on liittymistä (involvement), suhteissa olemista (relatedness),
kuulumista (belonginess), yhteisyyttä (togetherness). Osallisuus on yhteensopivuutta (coherence) ja mukaan ottamista (inclusion). Se on osallistumista (participation) ja siihen liittyen vaikuttamista (representation) ja
demokratiaa. Se on myös kaiken edellä mainitun järjestämistä ja johta-
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mista (governance). (Isola & Kaartinen & Leemann & Lääperi & Schneider & Valtari & Keto-Tokoi 2017, 3.)
Näkökulmia ja niiden yhdistelmiä on siis paljon. Riippuen näkökulman valinnasta,
myös osallisuuden määritelmä muuttuu tilannekohtaisesti. Tämä tekee termin määrittelyn vaikeaksi. Opinnäytetyössäni koskien museon osallisuuden menetelmiä keskiössä ovat edellisestä luettelosta: liittyminen, yhteisyys, mukaan ottaminen ja osallistuminen.

Osallisuutta tutkitaan, ymmärrettävistä syistä, usein heikommassa asemassa olevien
näkökulmasta. Osallisuuteen kuuluu pystyvyys liittyä erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin
ja elämän merkityksellisyyttä rakentaviin vuorovaikutussuhteisiin. Näitä aineellisia tai
aineettomia hyvinvoinnin lähteitä ovat esimerkiksi toimeentulo, asuminen, harrastustarvikkeet, luottamus, turva ja luovuus. (Isola ym. 2017, 5.)

Taidemuseon yleisöjen kohdalla onkin mielenkiintoista pohtia osallisuuden suhdetta
hyvinvointiin ja ihmisen pystyvyyteen elämässä ylipäänsä. Perinteisesti ja kävijätutkimusten perusteella taidemuseoiden kävijäkunta koostuu paljolti hyvin toimeentulevista ja korkeasti koulutetuista ihmisistä (Lindholm 2015, 24). Onko siis taidemuseon
osallisuutta sisältävä toiminta tarjolla oikeastaan pääosin vain tälle kävijäkunnalle?
Vastaisin, että osin kyllä, varsinkin toiminta, joka tapahtuu museon tiloissa. Toisaalta
taidemuseoiden kaikista eniten osallisuutta sisältävät toimenpiteet (esimerkiksi yhteisötaideprojektit ja outreach-projektit) suunnataan kokemukseni mukaan juurikin niille,
jotka

eivät

muuten

ole

kosketuksissa

museoihin

tai

muihinkaan

kulttuuri-

instituutioihin. Myös kouluyhteistyöllä, joka on lähes jokaisen taidemuseon yleisötyön
perustoimintaa, saavutetaan kaikenlaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.

Nivala ja Ryynänen pohtivat sosiaalipedagogista osallisuutta ja pyrkivät tarkastelemaan käsitettä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Ihminen on osallinen yhteisössä, jos hän on osa yhteisöä eli kuuluu johonkin, toimii osana yhteisöä eli osallistuu ja kokee olevansa osana yhteisöä eli tuntee kuuluvansa. (Nivala & Ryynänen 2013, 26.)
Osallisuutta on sanana hyvä pohtia myös englanninkielisten termien kautta, jotka auttavat avaamaan termiä. Participation suomentuu paitsi osallistumiseksi myös osallisuudeksi. Inclusion ja social engagement -sanoilla kuvataan taas yksilön kuulumista
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johonkin yhteisöön ja mukanaoloa sen prosesseissa (Jelli N.d.). Mihinkään näistä
sanoista ei kuitenkaan itsestään selvästi kuulu ihmisen osallisuuden tunne, johon
edellisessä lainauksessa viitataan. Se on sanoissa oletuksena.

Poliittisissa ohjelmissa osallisuutta käsitellään sekä keinona että tavoitteena. Sillä
pyritään edistämään yhteiskunnan tasa-arvoa ja torjumaan syrjäytymistä. Osallisuuden edistäminen onkin keskeinen osa monien kuntien ja Suomen hallituksen tavoitteita. Silloin puhutaan toimista, joilla parannetaan muun muassa heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta ja luodaan osallistavampia palvelumalleja sosiaalisen
osallisuuden edistämiseksi. (Raivio & Karjalainen 2013, 12−13.)

Osallisuus-käsitteen tekee monivivahteiseksi sen kokemuksellinen luonne. Yksilön
omat tunteet ja kokemukset määrittelevät osallisuuden tai osattomuuden kokemuksen. Emme voi määritellä tätä siis toisen puolesta. Valinnan vapaus ja vallan tunne
liittyvät myös osallisuuden kokemukseen. Siksi osallisuus ei voi olla pakollista. (Emt.,
14.)

Tämä on mielestäni asia, jota pitäisi pohtia osallisuuden kehittämisessä myös kulttuurisektorin puolella. Esimerkiksi Helsingin kaupungin uusi strategia painottaa osallisuutta merkittävästi ja kaikilta kaupungin toimialoilta odotetaan toimenpiteitä osallisuuden edistämiseksi (Helsingin kaupunki N.d. Maailman toimivin kaupunki.) Oletuksena on, että kaupunkilaiset ovat innokkaita osallistumaan kaupunkinsa kehittämiseen. Innokkaita varmasti löytyy, mutta kysymys kuuluukin ovatko he niitä, jotka ovat
hyvässä sosioekonomisessa asemassa ja osallistuvat jo nyt? Miten tavoittaisimme
ne, joita emme nyt tavoita?

Strategiassa pyritäänkin tavoittamaan nyt aikaisempaa paremmin niitäkin, jotka eivät
ehkä muuten tulisi kuulluksi, kehittämällä lähiöitä ja aktivoimalla niiden asukkaita
(emt.). Tätä varten on Helsingin kaupungilla kehitetty palveluihin työkalujakin. Esimerkiksi viime vuonna 2018 otettiin Kultturin ja vapaa-ajan toimialalla, johon HAM
kuuluu myös, käyttöön kaupunkilaisprofiilit, joissa on vahvasti otettu huomioon myös
ne, jotka eivät ole kaupungin palveluiden piirissä. Eri palvelut voivat käyttää näitä
profiileja suunnitellessaan toimintaa kaupunkilaisille. (Digitaalinen Helsinki N.d.) Näh-
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täväksi jää, miten ne toimivat eli onnistutaanko saamaan kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin sellaisia käyttäjiä, jotka eivät ole aiemmin niitä käyttäneet.

Osallistumisen ja osallisuuden pakko on asia, jota on mielestäni hyvä pysähtyä miettimään muutenkin. Koska osallisuus on nyt ollut pinnalla sanana ja tekoina jo muutamia vuosia, on se osin kärsinyt inflaation. Sanaa käytetään paljon poliittisissa ja
strategisissa puheissa, sillä sen tiedetään sisältävän lähtökohtaisesti hyvän eetoksen
takanaan. Samaan aikaan on mielestäni välillä jäänyt pohtimatta se, että haluavatko
ihmiset olla osallisena milloin missäkin. On hyvä sanoa ääneen, että ei ole pakko
osallistua, ei ole pakko tuntea osallisuutta.

Nivala ja Ryynänen huomauttavat, että julkishallinnollisella puolella osallisuutta käsitellään useasti asiana, joka ei voi syntyä luonnostaan, vaan se tarvitsee sykäyksen
ylhäältä päin, vallan rakenteista. Näin saatetaankin luoda tarpeettomia hierarkioita
sen sijaan, että edistettäisiin tasa-arvoa ja ehkäistäisiin syrjäytymistä. Siirrytään siis
osallisuuden edistämisestä osallistamiseen, jossa aloite toimintaan tulee julkiselta
vallalta. (Nivala & Ryynänen 2013, 14−15.) Kun puhutaan osallisuudesta kulttuurin tai
taiteen kohdalla, tämä ei aina mielestäni ole pelkästään huono asia. Julkisten kulttuuripalveluiden tarjoamat mahdollisuudet osallistua kulttuuriin tai olla osallinen kulttuurin tuottamisessa, voivat olla se sykäys, joka antaa keinot tai rohkeuden olla itse
aloitteen tekijä tai tuottaja.

Toisaalta kulttuuria ja taidetta harrastavat tai tuottavat usein ne ihmiset, jotka ovat
ovat aktiivisia kansalaisia muutenkin ja tuntevat olevansa osallisia yhteiskunnassa.
Kulttuuria tarjoavien instituutioiden haaste on siis sama kuin esimerkiksi terveydenhuollon tai poliittisten järjestöjen. Kuinka tavoittaa ne, jotka eivät automaattisesti hakeudu palvelun piiriin? Ja kuinka saada heidät kiinnostumaan oman elämänsä kehittämisestä tai kulttuurin kohdalla oman kulttuurisen identiteetin vahvistamisesta? Kyse
on usein siitä onnistutaanko osallisuushankkeissa huomioimaan se, millaisen osallistumisen ihmiset kokevat mielekkääksi ja sallitaanko kriittiset näkökulmat (emt.,2013,
17).

Lindholm toteaa kulttuuripolitiikan olevan osa yhteiskuntaa eikä siitä erillinen osa ja
täten sitä koskee yhtä lailla osallistamisen velvoitteet ja paineet. Kulttuurin kohdalla
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osallisuudesta puhuessa tulee kuitenkin helposti myös esille erilaisia jännitteitä, jotka
liittyvät kulttuurin ja taiteen luonteeseen. Esimerkiksi kärsiikö kulttuurin itseisarvo
osallisuudesta? Tai kohdistuuko osallistamistoimenpiteet yhteiskunnan eliitille, joka jo
muutenkin on löytänyt kulttuuripalveluiden piiriin? Tai kannattaako osallistaa ihmisiä,
joita kulttuuri tai taide ei kiinnosta? Taidekentällä pelätään usein myös sitä, että osallistaessa ja annettaessa yleisölle tasavertainen asema esimerkiksi suunnittelussa,
menetetään asiantuntijan asema. Pelätään, että taiteen rikkaus pelkistyy ja köyhtyy.
Toisaalta osa taiteen ammattilaisista on toista mieltä eikä katso vallan jakamisen uhkaavana ammattimaista asiantuntijuutta vaan tuovan siihen lisää sisältöä. (Lindholm
2015, 14, 20.)

Tutkimusten mukaan erilaiset ihmiset haluavat osallistua eri tavoin ja Lindholm suositteleekin osallistamissuunnitelman tekemistä osallisuuden monipuolisuuden kehittämiseksi (Lindholm 2015, 148).

3.1 Osallisuus ja osallistuminen taiteessa ja taidemuseossa

Osallistuminen on käsitteenä tullut taidepuheeseen 1990-luvulla, mutta yleisön osallistaminen taiteen tekemisen prosesseihin on paljon vanhempaa perua. Esimerkiksi
dadaistien taiteessa oli paljon yleisöä osallistavia elementtejä 1910−20 -luvuilla.
Myös surrealistit tutkivat yleisön kokonaisvaltaista osallistumista taiteen kokemiseen
kokeellisilla näyttelyripustuksillaan. 1960-luvun poliittisessa ilmapiirissä taas syntyivät
eri taiteilijoiden happeningit, joissa yleisöllä oli oma roolinsa. (Haapalainen 2018,
19−20.)

Haapalainen tarkastelee väitöskirjassaan muun muassa yleisön toimijuutta osallistavassa taiteessa. Hän näkee siinä kahdenlaista peruslähtökohtaa. Toisessa osallistavaa taidetta voi katsoa taiteen tekemisen ja vastaanoton näkökulmasta, jossa toisessa ääripäässä on aktiivinen taiteilija ja toisessa passiivinen vastaanottaja-katsoja.
Asiaa voi myös tarkastella taiteen sosiaalisen kontekstin korostumisena yli sen materiaalisen muodon. Osallistavan taiteen voi myös nähdä katsojaa aktivoivana, tekijyyttä tasa-arvoistavana sekä yhteisöä muokkaavana taidemuotona. (Emt., 18.)
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Haapalainen pohtii katsojan suhdetta taiteeseen vertautuvan yhteiskuntaan. Jos yhteiskunta nähdään vuorovaikutteisena ja aktiivisena prosessina, on taidekin nähtävä
osana samaa dynamiikkaa. Kuten kaupungissa, myös taiteellisessa toiminnassa ihminen altistuu kohtaamisille ja vuorovaikutuksille. Katsoja siis ikään kuin avautuu teoksen maailmalle ja sen vuorovaikutukselle. Hän täydentää ja muokkaa sitä omalla
elämällään. Tämän määrittelyn myötä taide on osa elämää eikä sen irrallinen saareke. Näin se ei synnytä vain esineitä, vaan myös olemisen tapoja. (Emt., 22−23.)

Osallistavan ja osallisuutta sisältävän taiteen ja muun taiteen oleellinen ero on siis
yleisön roolissa. Muulla taiteella tarkoitan tässä taidetta, jossa taideteos syntyy taiteilijan tai taiteilijaryhmän idean perusteella ja yleisön rooli alkaa vasta, kun teos on
valmis eikä valmiissa teoksessa ole yleisölle muuta roolia kuin katsominen. Osallistavassa taiteessa yleisö on toimijana ja vuorovaikutuksessa taiteilijaan, taideteokseen
tai yhteisöön tai kaikkiin niistä.

Osallisuus museossa liittyy Kaitavuoren mukaan ajatukseen museosta julkisena laitoksena ja sen velvollisuuksista. Hän pohtii asiaa erityisesti taidemuseoiden näkökulmasta. On kysyttävä keille museo kuuluu, kuka saa sanoa ja vaikuttaa museossa.
Osallistava museo ottaa yleisönsä mukaan toimintaan. Osallistava museo näkee
kohderyhmät toimijoina ja käyttäjinä, joiden mielipiteet ja näkemykset museon toiminnasta otetaan huomioon. Osallisuus-ajattelussa ulkopuolisessa tai heikommassa
asemassa olevia ei pyritä vain valistamaan vaan heitä kuullaan tasavertaisina. Heikommuus voi tarkoittaa paitsi yhteiskunnallista heikommuutta (esimerkiksi lapset−aikuiset, taloudellisesti huono−osaiset-menestyjät, maahanmuuttajat−valtaväestö) myös ei-ammattilaisuutta eli taidekentän ulkopuolisuutta. (Kaitavuori
2007, 292−293.)

Kaitavuori näkee vastuun osallistamisesta museossa kuuluvan kaikille sen työntekijöille. Yleisötyön osuus on keskeinen, mutta ymmärrystä osallisuudesta tarvitaan
myös markkinointiin, viestintään, näyttelytoimintaan ja asiakaspalveluun. Tarvitaan
asiasisällön tuntemuksen lisäksi taidekasvatuksen sekä sosiologisten, yhteiskuntatieteellisten tietojen ja taitojen ymmärrystä ja taitamista. Osallistaminen voi kohdata museon sisällä myös vastustusta. Pelätään anarkiaa, että kuka tahansa voi tulla ja tehdä, sekä asiantuntijuudesta luopumista ja jakamista. Pelätään myös museon sisällön
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köyhtymistä ja moniulotteisuuden latistumista, jos ulkopuolelta ei uskota tulevan oivaltavaa ajattelua. Kulttuuriala on liian pieni toimiakseen yksin. Se tarvitsee ammattilaisten lisäksi laajan ymmärtäjäjoukon, joka osallistuu sen ylläpitoon ja olemassaoloon. Kaitavuori näkee osallisuuden ja yleisötyön tämän asian edistämisen perustyönä. (Emt., 293.)

Graham Black on pohtinut paljon museoiden yleisösuhteen kehittämistä ja myös museoiden kehityksen painopisteitä muuttuvassa maailmassa. Hän listaa muun muassa
seuraavia asioita, joissa museoiden rooli ja vaateet tekemiselle ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä:
-

elinikäisen oppimisen tukeminen

-

saavutettavuuden parantaminen ja yleisörakenteen monimuotoistaminen

-

paikallisten yhteisöjen tarpeisiin vastaaminen

-

paikallisten elvyttämistoimenpiteiden tukeminen

-

taloudellisen ja sosiaalisen elvyttämisen tukeminen

-

julkisen palvelun parantaminen

-

kilpailu ihmisten vapaa-ajasta ja sen myötä tarjonnan kehittäminen

-

tarjonnan monipuolistaminen: kävijät eivät halua olla vain passiivisia vastaanottajia, vaan haluavat osallistua, kyseenalaistaa ja vaikuttaa

-

ottaa huomioon marginaaliin kuuluvien yleisöjen vaatimukset ja kyseenalaistukset museon toimintaan liittyen

Black katsoo näiden asioiden olevan 2000-luvun museon arvoja, jos se haluaa olla
elävä, eteenpäin katsova, yhteisönsä huomioonottava ja aktiivinen kulttuuriinstituutio. (Black 2005, 1−2, 270.)

Blackin lista sisältää useita kohtia, joissa osallisuudella on iso osa. Esimerkiksi yleisörakenteen monimuotoistamiseen, yhteisöjen tarpeisiin vastaamiseen ja tarjonnan
monipuolistamiseen tarvitaan osallistavia toimenpiteitä, jotta museo onnistuu tehtävässään. Voisi siis sanoa, että selviytyäkseen on museon kiinnitettävä huomiota
osallisuuden kehittämiseen.
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3.2 Osallisuuden tasot

Osallisuutta jaotellaan usein hierarkisesti portaittain. Malleja on useita ja ne on tehty
eri konteksteihin sopiviksi. Yksi käytetyimmistä ja vanhimmista on Arnsteinin A
Ladder of Citizen Participation (1969). Siinä kuvataan kansalaisen ja julkisen organisaation valtasuhdetta: alimmalla portaalla on kansalaisella vähiten valtaa ja ylimmällä
eniten. Arnstein on kriittinen asteikossaan käyttäessään termejä ei-osallistuminen
nonparticipation) ja näennäisvaikuttaminen (tokenism).

Kuva: A Ladder of Citizen Participation (Arnstein 1969).

Erilaisia osallisuuden portaita kannattaa tutkia kriittisesti. Ne tarjoavat aina kulloinkin
hyväksyttävät osallistumisen tavat ja eivätkä selvennä osallisuuden käsitettä. Osallisuuden portaikot herkästi myös pönkittävät hierarkioita, joita osallisuudella yritetään
hälventää. Portaikkoihin on kuin sisäänkirjoitettuna se, että julkinen sektori on lopulta
aina se päättävä osapuoli. Portaikot antavat myös kuvan, että ihanteellisinta olisi aina
saavuttaa ylin porras, vaikka olosuhteesta riippuen osallistuminen ja osallisuus voi
olla hyvinkin eri tasoista, mutta yhtä hyvää. (Nivala & Ryynänen 2013, 23.)
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Olen samaa mieltä Nivalan ja Ryynäsen kanssa osallisuuden erilaisten portaiden
kriittisestä tarkastelusta, mutta mielestäni ne voivat tarjota myös oivallisen työkalun
oman työn osallisuuden tasojen arvioimiseen. Varsinkin siinä tapauksessa, että osallisuus on terminä vieras tai vaikea ymmärtää mitä se tarkoittaa omassa työssä konkreettisesti. Esimerkiksi Virolaisen portaikko kulttuuriin osallistumisen tasoista on yksi
väline kulttuurityön osallisuuden tarkasteluun.

Kuva: Kulttuuriin osallistaminen tasot julkisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta. (Virolainen 2015, 97).

Näin Virolainen selittää portaikon:
Ensimmäinen askelma kuvaa kansalaisten oikeutta osallistua kulttuuriin,
mikä viittaa sivistyksellisten oikeuksien näkemiseen ihmisoikeutena sekä
palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tätä voidaan pitää eräänlaisena perusedellytyksenä osallistumiselle. Toinen taso on puolestaan
nimetty vastaanotoksi, jossa ihmiset nähdään kävijöinä, jotka ”sopeutetaan” tai ”koulutetaan” valmiisiin palveluihin. Toiselle tasolle liittyvät myös
kävijätutkimukset, joissa kansalaisia seurataan, mutta heillä ei ole todellista päätösvaltaa. Kolmannella kulttuuriin osallistamisen tasolla kansalaiset on otettu ”osallistujina” mukaan palvelujen suunnitteluun. Osallistumista kuvaa myös kansalaisten ja taide- ja kulttuuripalvelujen yhteistyö
esimerkiksi yleisötyön, yhteisötaiteen tai sosiokulttuurisen innostamisen
muodossa. Neljäs taso on puolestaan nimetty osallisuudeksi. Sen nähdään olevan prosessin korkein taso, jossa yksilön oma toimijuus kehittyy
ja vahvistuu. Osallisuudesta voidaan erottaa sekä poliittinen ulottuvuus
että sosiaalinen ulottuvuus. Poliittisessa ulottuvuudessa kansalaiset osallistuvat kulttuuritoimintojen kehittämiseen sekä niistä päättämiseen yhteisöinä. Sosiaalisessa ulottuvuudessa osallisuus näyttäytyy puolestaan
syrjäytymisen vastavoimana yksilön valtaistumisena tai voimaantumisena (Virolainen 2015, 96).
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Virolaisen portaikko ei ole sävyltään yhtä kriittinen kuin Arnsteinin, mutta se on vaativa sen suhteen mikä lasketaan osallisuudeksi. Portaikossa yhdistetään myös se, että
mitä korkeammalle osallisuuden portaille mennään sitä aktiivisempaa ja säännöllisempää osallistuminen on. Alempana portaissa taas osallistuminen on passiivisempaa ja satunnaisempaa. Tämä on mielenkiintoista suhteessa esimerkiksi HAMin yleisöihin ja heidän osallistumiseensa. On paljon yleisöjä, jotka eivät halua kovin intensiivisesti osallistua (eli portaikon yläpään osallisuutta), mutta jotka ovat aktiivisia museon käyttäjiä. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisöopastuksille osallistuvat. He saattavat
olla todella ahkeria museokävijöitä ja osallistua opastuksille ja pajoihin ym. toimintoihin, mutta eivät halua sitoutua pidemmäksi aikaa esimerkiksi raatitoimintaan. He eivät ole kuitenkaan passiivisia eivätkä satunnaisia käyttäjiä.

Virolainen pohtii osallisuutta kulttuuripolitiikan näkökulmasta ja pohtii myös sitä minkälaiseen kulttuuriin ihmisten halutaan osallistuvan eli mikä määritellään kulttuuriksi.
Hän nostaa esiin myös kulttuurin demokratisoinnin esimerkkinä taide- ja kulttuurilaitosverkoston ja kulttuuridemokratian ideaalina lakia kuntien kulttuuritoiminnasta. Kulttuuriin osallistaminen on nähtävissä myös kulttuuripolitiikan vallankäytön muotona ja
Virolainen nostaa esiin kysymyksen siitä mihin yksilön osallistumisella pyritään oikeastaan. (Virolainen 2015, 97.) Portaikkoa voi siis lukea monella tavalla, mutta lähinnä
kulttuuripolitiikan näkökulmasta eikä se palvele sinällään yksittäisen instituution kehittämistä.

Nina Simon esittelee mallin (LIITE 2), jossa tarkastellaan museon osallistavaa toimintaa eri näkökulmista sen mukaan miten museo haluaa panostaa ja näkee roolinsa.
Kyseessä ei ole varsinaisesti portaikko vaan malli, jossa on luokiteltu museon eritasoisia osallisuuden toimenpiteitä osallistavuuden mukaan. Simonin mallissa jaetaan
osallistuminen museoissa neljään kategoriaan: myötävaikuttava (contributory), yhteistyö (collaborative), yhteiskehittely (co-creative) ja isännöity (hosted). ( Simon
2010, 190-191.) Käytän oman mallini lähtökohtana tätä Simonin mallia ja avaan sitä
enemmän luvussa 5.

Toisin kuin Virolainen, Simon ei näe mallin asteikkoa progressiivisena, jossa tarkoitus
on saavuttaa maksimaalinen osallisuus. Hän kuuluttaakin sen perään, että malleja on
kaikenlaisia ja mikään ei ole toista sinällään parempi, vaan on löydettävä omalle mu-
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seolle sopivin malli toimia. Sama koskee osallisuuden arvottamista. Simon ei näe,
että olisi olemassa paras osallisuuden tekemisen tyyppi olemassa, vaan eri projektit
ja tilanteet asettavat omat vaatimuksensa ja rajoitteensa. Osallisuusprojektien erot
ilmenevät muun muassa omistajuuden määrän suhteen, prosessin kontrollista ja museon tai yleisön luovan osallistumisen määrästä. Simonin malli tarjoaakin erilaisia
vaihtoehtoja erilaisiin projekteihin tai tilanteisiin. (Simon 2010, 188.)
Simon lähestyy kysymystä osallistamisesta ja osallistumisesta kysymällä, miksi museo kutsuu kävijät osallistumaan. Simonin lähestymistapa on todella käytännönläheinen. Hänen kirjassaan The Participatory Museum on huolella käyty läpi miten museon tai kulttuuri-instituution olisi hyvä pohtia, rakentaa ja kehittää osallisuuttaan. Simon on tunnistanut viisi epäkohtaa, jotka yleisö yleensä mainitsee ja joihin osallisuudella voidaan vaikuttaa. Ne ovat mielestäni hyvä muistilista, vaikkakaan ei täydellinen, osallisuuden kehittämiseen museossa.
1. Kulttuuri-instituutiot eivät ole minulle merkityksellisiä: yleisöjen ideoihin, tarinoihin ja luovuuteen aktiivisesti vastaamalla voi kulttuuri-instituutiot saada yleisön
sitoutumaan mm. sisältöihin
2. Instituutio ei koskaan muutu – olen käynyt kerran ja minulla ei ole syytä palata:
tarjoamalla alustoja, joissa yleisö voi olla vuorovaikutuksessa toisiinsa ja jakaa
ideoita reaaliajassa, instituutio voi tarjota vaihtuvia sisältöjä ja kokemuksia kevyemmin kuin koko sisällön esimerkiksi näyttelyohjelman vaihtamisella useammin.
3. Instituution auktoritatiivinen sävy ei avaa minulle sisällön kontekstia enkä löydä
siitä omaa näkemystäni: esittämällä sisällöt moniäänisesti, instituutio auttaa
yleisöjä löytämään oman näkemyksensä sisällön eri perspektiiveistä.
4. Instituutio ei ole luova paikka, jossa voin ilmaista itseäni: tarjoamalla tekemistä
ja osallistumista vain katsomisen sijaan, instituutio palvelee erilaisia kävijöitä
paremmin
5. Instituutio ei ole minulle mukava paikka puhua ideoistani tuttujen tai vieraiden
kanssa: suunnittelemalla tilaisuuksia keskusteluille, instituutiot voivat erottautua
tärkeiden asioiden avoimina keskustelupaikkoina.
(Simon 2010, iii.)

Simon on pohtinut osallisuutta museoissa myös merkityksellisyyden näkökulmasta.
Miten luomme merkityksiä yleisölle olematta pinnallisia? Miten yhteys museon sisällön ja yleisön välillä luodaan? Merkityksellisyydellä saadaan yleisö museoon ja
avaamaan sydämensä, mutta miten museo pystyy vastaamaan merkitysten herättämiin odotuksiin? (Simon 2016, 22−23.)
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Nämä ovat mielestäni hyödyllisiä kysymyksiä osallisuutta mietittäessä. Onko osallisuus merkityksellistä kaikille? Tai miten merkitykselliset asiat ja osallisuus kytketään?
Ja ennen kaikkea: osallisuuden ei pitäisi olla itsearvo eikä päämerkitys.

Osallisuuden malleille tai portaille on mitä ilmeisemmin tarve. Monimutkaisen käsitteen siirtäminen toiminnaksi vaatii apuvälineen. Lisäksi on huomioitava monimuotoinen yleisö. Humanistisen ammattikorkeakoulun tekemien tutkimusten mukaan erilaiset ihmiset haluavat osallistua eri tavoin kulttuurissa. Lindholmkin suosittelee osallistamissuunnitelman tekemistä osallisuuden monipuolisuuden kehittämiseksi (Lindholm 2015, 148).

4 OSALLISUUS HAMISSA – ERILAISIA MENETELMIÄ

Määriteltäessä sitä mitä osallisuutta edistävät tai osallistavat menetelmät ovat HAMissa, on hyvä käydä läpi sitä millainen HAMin suhde on yleisöihin ja miten tuo suhde on määritelty. Jo HAMin sijainti määrittelee osin sen profiloitumisen matalan kynnyksen taidemuseoksi. Verrattuna ns. taiteen temppeleihin, museoihin, jotka sijaitseva niille rakennetuissa omissa rakennuksissaan ja vanhimmissa niissä pitkät portaat,
joita pitkin kävellään ylöspäin kohti jotain suurempaa kokemusta varten, HAMin ympäristö on arkinen. Se sijaitsee rakennuksessa, jossa on myös Suomen suurin elokuvateatterikompleksi. Jotkut kävijät ja kriitikot ovatkin pahastuneet popcornin tuoksusta, joka valtaa silloin tällöin myös rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan museon aulan. HAM on toisaalta juuri tästä syystä helposti lähestyttävä: se on todella
hyvien liikenneyhteyksien päässä melkein mistä vaan tultaessa, se ei viesti elitistisyydestä ja sinne voi piipahtaa vaikka elokuvan alkua odottaessa ilmaiseksi katsomaan taidetta (osaan museosta on aina ilmainen sisäänpääsy).

HAMin visio, missio ja arvot viestivät myös yleisömyönteisyydestä. Ne uusittiin 2014
(otettiin käyttöön vuonna 2015), kun museota remontoitiin ja uudistettiin brändi ja visuaalinen ilme. Samaan aikaan museolle tehtiin myös yleisösuunnitelma eli strategia
sille miten museo huomioi ja tutkii yleisöjään (LIITE 1).
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Yleisösuunnitelmassa on käyty läpi keinoja, joilla HAMissa yritetään oppia yleisöistä
ja siellä on myös mainittu yleisöraatitoiminta, jonka tarkoituksena on ottaa yleisöä
mukaan museon kehittämistoimintaan. HAMin arvoissa, jotka ovat myös osa yleisösuunnitelmaa, käy hyvin ilmi museon pyrkimys tulla lähelle yleisöjä ja tehdä yhteistyötä, vaikkakin varsinaisesti osallisuudesta niissä ei puhutakaan.

Hellsten-Impivaara toteaa pro gradu -tutkielmassaan, että:
HAM toteuttaa yleisötyön muodoillaan ajatusta museosta, jossa hierarkia
on madaltunut ja yleisöillä on keskeinen rooli. Asiantuntijuudesta ei ole
luovuttu, mutta tietoa jakava ja muita ylhäältäpäin sivistävä rooli ei enää
ole ainoa asiantuntijuuden ilmenemismuoto tai toimintatapa. (HellstenImpivaara 2018, 58).
Erityisesti yleisötyön perusajatuksena on kuunnella yleisöjä, ottaa heidät mukaan
toimintaan ja tehdä yhdessä. HAMissa on pyritty tarjoamaan erilaisille kävijöille eritasoisia osallistumisen tapoja: toiset haluavat osallistua vain kuuntelemalla asiantuntijaa, toiset tekemällä itse (pajat) ja toiset osallistumalla museon kehittämiseen ja toimintaan aktiivisina osallistujina. Siksi on luontevaa, että HAMin osallisuutta edistävästä toiminnasta iso osa on yleisötyöhön liittyvää.

Osallisuutta on kuitenkin myös monessa muussakin HAMin toiminnassa. Näyttelyihin
voi sisältyä teoksia, joissa on jonkin tasoista osallistavuutta ja museon toimintaa on
kehitetty osin osallistavin keinoin.

Käyn seuraavaksi läpi erilaisia HAMin osallisuuden tapoja ja menetelmiä pääosin
vuosilta 2015−19. Osa esimerkeistä on museon uudistusta edeltävältä ajalta, jotta
saan mahdollisimman kattavan kuvan erilaisista keinoista mitä on käytetty. Kyseessä
ei ole kattava luettelo kaikista HAMissa suunnitelluista ja tapahtuneista osallisuuden
elementtejä sisältävistä aktiviteeteista, vaan tyyppiesimerkkejä erilaisista mahdollisista keinoista, joita museossa on käytetty kyseisenä ajanjaksona ja jotka ovat museon
omaa tuotantoa tai taiteilijan tuottamaa. Olen tyypitellyt nuo menetelmät tai toiminnat
viiden otsikon alle sen mukaisesti mihin ne taidemuseon toiminnassa eniten liittyvät.
Joistakin tyypeistä avaan useita esimerkkejä sikäli, kun ne kertovat enemmän kyseisen menetelmän osallisuudesta. Tapahtumapäivät olen rajannut pois materiaalista
yksittäisinä kokonaisuuksina. Museon tapahtumapäivien ohjelma on todella vaihtele-
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vaa ja ne saattavat sisältää esimerkiksi konsertteja, asiantuntijaluentoja ja draamaesityksiä, jotka ovat museon valitsemaa ohjelmaa, mutta yleensä museon ulkopuolista tuotantoa (esimerkiksi orkesterin tai teatteriryhmän).

4.1 Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakaskokemuksen kehittämisellä tarkoitan tässä yhteydessä laaja-alaisesti kaikkea
sellaista kehittämistä, jolla tähdätään siihen, että museokävijä saisi itselleen sopivan
museokokemuksen vierailullaan HAMissa. Tähän kokemukseen liittyy näyttelyiden
lisäksi muun muassa lipunostot, opastukset, museokauppavierailu tai vessakäynti.
Siis käytännössä kaikki mitä kävijä kokee matkalla kotoa museolle ja takaisin.Tämän
kokemuksen kehittämiseen on otettu mukaan kävijämme muutamalla eri tavalla.

Yksi perinteinen tapa on kävijätutkimukset, joita HAMissa on tehty jo parisen vuosikymmentä ja tehdään edelleen noin kaksi kertaa vuodessa. Tutkimus toteutetaan
pääosin nettipohjaisesti, jossa kävijä saa halutessaan linkin, jota kautta pääsee vastaamaan kyselyyn. Kyselylinkki lähetetään myös museon ilmaisen HAM-klubin jäsenille, joten kaikki kyselyyn vastaavat eivät ole välttämättä käyneet hetkeen HAMissa.
Kysely sisältää vakiokysymykset, joissa kartoitetaan pääosin demografisia seikkoja
sekä kysymyksiä, jotka liittyvät viestintään, näyttelykokemukseen sekä palveluun
museossa. Vastaajien eli osallistujien määrä riippuu paljolti näyttelyistä, jotka ovat
jakoaikana avoinna sekä niiden suosiosta. Vastanneiden määrä on vaihdellut noin
300−1500 välillä. Se, että tutkimuksia on tehty jo vuosien ajan, on mahdollistanut kehityksen pitkäjänteisen tarkastelun. Yleisötutkimukset ja niiden analyysit teetetään
ulkopuolisella, asiaan erikoistuneella firmalla ja ne esitellään valmistuttuaan koko talon henkilökunnalle.

HAMissa on toiminut vuodesta 2015 kolme kävijäraatia, joiden tarkoituksena on toimia edustamansa yleisöryhmän kokemusasiantuntijoina. Raadit ovat operaati, HAMseniorit ja nuorten raati, ja ne edustavat kolmea tärkeää museon kohderyhmää. Heidän avullaan on kehitetty museon palveluita ja museokokemusta kyseiselle käyttäjäryhmälle entistä miellyttävämmäksi. Raatien jäseniltä kysytään mielipiteitä, heillä testataan uusia palveluita ja heidän aloitteestaan kehitetään uusia palveluita ja tuotteita.
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Raadit ovat myös järjestäneet ohjelmaa näyttelyihimme. Raatien toiminta on keskenään hieman erilaista kohderyhmiensä luonteista johtuen.

Koululaiset ovat merkityksellinen kävijäryhmä HAMille, kuten muillekin museoille ja
kulttuuri-insitituutioille. Koulujen kautta tavoitetaan niitäkin lapsia ja nuoria, jotka eivät
tule perheidensä kanssa tai itsenäisesti museoon. Koulun kanssa museovierailulle
tulevat siis myös nekin, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluita. Museot tarjoavat kouluille myös mahdollisuuden laajentaa oppimisympäristöä,
nähdä autenttisia esineitä kuvien sijaan ja oppia lisää eri aiheista. HAMissa pyritään
tukemaan myös uutta opetussuunnitelmaa, auttamalla opettajia löytämään museon
sisällöistä sopivia aihepiirejä opetuksen sisältöön liittyen. Esimerkiksi kouluille suunnatut taidepajat suunnitellaan tukemaan opetussuunnitelmaa. Koulujen museovierailuista päättävät pääosin opettajat ja siksi HAMissa halutaan kuulla heitä.
Operaati kokoontuu 2−3 kertaa vuodessa. Heille lähetetään etukäteen jokin mielipidettä kaipaava kysely (esim. koululaisopastuksien ajankohdista tai kouluille suunnatun materiaalin sisällöstä) ja heidät kutsutaan tapaamiseen museolle keskustelemaan
aiheesta. Ryhmään kuuluu noin 10 eri aineiden ja luokka-asteiden opettajaa Helsingistä. Ryhmä on haluttu pitää pienenä, jotta keskustelu on luontevaa ja mielipiteitä
uskalletaan vaihtaa. Tapaamisia vetävät yleisötyön työntekijät, joita on yleensä mukana 3-4, joista yksi tai kaksi hoitaa kyselyn ja juttelun ja loput kirjaavat ylös opettajien kommentteja ja omia huomioitaan. Olen ollut mukana jokaisessa raadin kokoontumisessa ja raateihin osallistuneet opettajat ovat usein tapaamisen jälkeen ilmaisseet innostuksensa ja mielenkiintonsa museon kehittämiseen. He ovat tuntuneet olleen tyytyväisiä siitä, että koulujen ja luokkien tarpeita kuunnellaan ja otetaan vakavasti toiveet. Yleisötyössä on saatu arvokasta tietoa, joka on tukenut omaa näkökantaamme, auttanut muuttamaan vanhoja toimintatapoja tai kehittämään uutta.

HAMin nuorten raati toimii eri tavoin kuin muut kaksi raatia. Sille ei ole pysyvää kokoonpanoa vaan raati kootaan aina tarpeen tullen. Vakituisen nuorten raadin ylläpitäminen olisi hankalaa ja resursseja vievää, sillä nuoret ovat nuoria vain muutaman
vuoden. Lisäksi tuollaiseen raatiin osallistuisivat todennäköisesti vain jo muutenkin
aktiiviset nuoret, jotka löytävät jo kulttuuripalveluiden pariin. HAMissa halutaan kuulla
erityisesti niitä nuoria, joille museo saattaa olla vieraampi paikka ja oppia ymmärtä-
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mään mihin suuntaan museota pitäisi kehittää, jotta se olisi kiinnostava ja saavutettava paikka myös heille. Viime vuosina raati on usein koostunut kesätyöntekijöistä,
jotka ovat tulleet HAMiin nuorisopalveluiden kautta. Kesätyöntekijät ovat työskennelleet vaihtuvien teemojen parissa. Esimerkiksi kesällä 2018 he ohjasivat ja valvoivat
HAM-kulmassa ollut avointa graffitityöpajaa. Kesätyöntekijöitä on työn ohella pyydetty muun muassa tarkastelemaan museokokemusta nuorten näkökulmasta. Heille on
annettu esimerkiksi HAMin kävijäpolku työkaluksi, johon he ovat voineet täyttää omia
näkemyksiään museosta nuorten näkökulmasta. Vuonna 2015 nuorten raati oli kulttuuri-tet -ryhmä, joka oli harjoittelussa HAMissa viikon ajan. Ryhmässä oli 6 nuorta,
joista osa kävi museoissa ja osalle varsinkin taidemuseo oli ihan uusi kokemus. Olin
itse mukana tapaamisissa, joissa käytiin läpi museota ja heidän näkemyksiään siitä.
Suurin osa oli innostuneita ja ylpeitä siitä, mitä olivat kokeneet ja nähneet museon
kulissien takana. Mieleenpainuvin kommentti tuli pojalta, joka ei ollut museoissa juuri
käynyt: ”Nyt kun tietää millaista täällä on ja voi tulla ilmaiseksi, niin voisi tulla kavereidenkin kanssa”.

HAM-seniorit on raadeista vakiintunein sillä sen pohjana on museossa aiemmin jo
vuodesta 2011 toiminut seniorikerho. Ryhmään kuuluu nykyään noin 25 eläkkeellä
olevaa naista, jotka ovat aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja edustavat näin yhtä museon
isoa käyttäjäryhmää. Ryhmä tapaa nykyään noin 6 kertaa vuodessa. Jokaisella kerralla ryhmä kokeilee jotakin museon palvelua, joka voi olla uusi tai vanha ja josta halutaan heidän mielipiteensä. He ovat myös arvioineet ja kertoneet näkemyksensä
joistakin museon tulevista näyttelyistä. Tapaamisen alkuosa on yleensä jonkun asian
kokeilua tai testaamista ja jälkimmäinen tunti keskustelua tästä aiheesta. Kahvittelu
kuuluu jokaiseen tapaamiseen myös. Ryhmälle lähetetään joskus myös kyselyitä liittyen johonkin HAMin toimintaan liittyvään asiaan, johon halutaan käyttäjien näkökulmaa. HAM-seniorit ovat osallistuneet myös mm. HAM-klubin kehittämiseen vuoden
2015 keväällä, jolloin osana HAMin uudistumista perustettiin museolle ilmainen jäsenklubi.

Erityisen hedelmällinen oli HAM-senioreiden tapaaminen 7.2.2018, jossa ryhmälle
esiteltiin tulevan Graffiti-näyttelyn (HAM N.d. Menneet näyttelyt 2018) sisältöä ja puhuttiin graffitista yleensä. Tapaaminen oli varsin avartava puolin ja toisin. Me työntekijät saimme hyvää tietoa ja kokemusta siitä, miten kävijät, jotka eivät suhtaudu graf-
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fiteihin lähtökohtaisesti positiivisesti, voivat reagoida näyttelyyn ja esimerkkejä niistä
kysymyksistä, joihin meidän pitää osata vastata. Seniorit puolestaan saivat aiheesta
taustatietoa ja suurin osa lähtikin tapaamisesta tyytyväisenä siitä, että heidän ymmärryksensä kyseisestä alakulttuurin lajista oli laajentunut, mutta samalla he olivat täysin
oikeutettuja pitämään kielteisen mielipiteensä graffitista taiteenlajina. Heidän ymmärryksensä tästä kulttuurisesta ilmiöstä laajeni siis ja teki aiheen sitä kautta mielenkiintoiseksi, vaikka eivät taiteena siitä niin välittäisikään. Tästä saimme suullista palautetta ja keräsimme myös kirjallisena mielipiteitä.

Olen itse ollut vetämässä raatia alusta saakka ja osallistunut lähes jokaiseen tapaamiseen. Raatilaisten reaktioiden ja heidän kanssa käymieni monien kahdenkeskisten
ja ryhmän kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella, olen saanut käsityksen, että
heistä moni tuntee sydämen asiakseen, että HAMilla menee hyvin ja asioita siellä
kehitetään koko ajan. Tiedän myös, että muutamat heistä ovat saaneet myös uusia
ystäviä, sillä henkilöt, jotka eivät aiemmin tunteneet käyvät nyt lounailla ja muissa
riennoissa joskus yhdessä. Väittäisin siis, että osallisuuden tunne on monella raatilaisella erittäin vahva siinä, että he pääsevät vaikuttamaan museon toimintaan ja ovat
osa samoista asioista kiinnostunutta ryhmää. Jokainen voi myös osallistua ja säädellä osallisuuttaan itse parhaaksi kokemalleen tasolle.

Tämä on vaatinut pitkäjänteisyyttä museon puolelta. Etuna on säännölliset tapaamiset ja se, että raati on perustettu seniorikerhon pohjalle, joka jo itsessään oli toiminnassa muutamia vuosia ennen raatia. Ryhmää on myös vetänyt koko ajan pääosin
kaksi samaa museolehtoria. Ryhmän mielipiteitä on jaettu museon henkilökunnalle
tarpeen mukaan eli sille työntekijäryhmälle, jota kysymykset ovat koskeneet eniten.
Henkilökuntaa on myös aktiivisesti pyydetty mukaan näihin tapaamisiin siten, että he
ovat päässeet jakamaan omaa asiantuntemustaan ja kuulemaan senioreiden käyttäjäkokemuksia. Kaikki osallistuneet henkilökunnan jäsenet ovat olleet aina tyytyväisiä
tapaamisiin ja sanoneet saaneensa niistä aina jonkinasteista hyötyä omaan työhönsä. Joillekin työntekijöille nämä kerrat saattavat olla niitä harvoja kertoja, jolloin he
pääsevät juttelemaan museon käyttäjien kanssa.

HAMin museokokemusta on kehitetty myös opiskelijoiden avulla. HAMin uudistustyön
yhteydessä ryhmä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoi-
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ta teki taidemuseota uudistettaessa toiminnallisen yleisötutkimuksen vuonna 2015,
jossa nuoret aikuiset kokeilivat miten museon löytää lähestyttäessä Tennispalatsia
eri suunnista, millaisen vaikutelman he saavat ja millaisen he toivoisivat museon olevan. Tutkimus tehtiin vaiheessa, jolloin museo oli jo kiinni uudistumisrakentamisen
takia eikä itse museon tiloihin siis ollut pääsyä. Tutkimus rajautuikin koskemaan museon lähestyttävyyttä ja yleistä museokokemusta. Tutkimus toteutettiin tapaamisilla,
joissa oli läsnä osallistujia pari kerrallaan. Tutkimus tehtiin havainnoimalla osallistujien käytöstä heidän kulkiessaan Tennispalatsissa museon aulaan sekä teettämällä
tehtäviä, joissa he saivat muodostaa kuvan siitä mitä he odottavat museon heille tarjoavan ja millaisia mielikuvia museo herättää heissä nyt.

Mielestäni tässä tapauksessa osallisia oli niin tutkimuksen tekijät eli opiskelijat kuin
tutkimukseen osallistuneet ihmisetkin. Opiskelijat suunnittelivat tutkimuksen menetelmät itse ja toteuttivat sen itsenäisesti, mutta toki museon henkilökunnan avustuksella. He olivat siis tekemässä museon kehitystyötä. Olin itse paikalla havainnoimassa yhdellä tutkimustapaamiskerralla. Opiskelijat vaikuttivat motivoituneilta ja innostuneilta, mutta tutkimukseen osallistuneista arvelisin, että vain harva tunsi olevansa
osa museon kehitystyötä ja antavansa panosta yhteisen asian eteen. Tapaamiset
olivat kertaluontoisia eikä jatkoa heidän kanssa suunniteltu eikä järjestetty. En siis
osaa arvioida tulivatko he edes katsomaan lopputulosta koskaan HAMin auettua.

4.2 Yleisötyön toiminta
Käsittelen tässä luvussa erilaisia menetelmiä ja projekteja, joita HAMin yleisötyössä
on tuotettu pääosin museon uudistamisen jälkeen eli vuodesta 2015. Olen ottanut
mukaan muutaman esimerkin myös sitä aiemmalta ajalta, jotta saisin esiteltyä mahdollisimman laajalti erilaisia menetelmiä.

4.2.1 Taidepajat ja opastukset
Taidepajojen ja opastusten tarve museoissa pohjautuu osin museoiden perinteiseen
tehtävään opettaa kansalaisia. Niiden katsotaan olevan nykyään museoiden peruspalvelua ja kysyntää riittää jo tämänkin takia. Palvelu on niin tunnettu, että ihmiset
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osaavat kysyä näitä. HAMin opastus- ja pajavalikoima elää koko ajan. Koulut käyttävät näitä palveluita enemmän ja enemmän opetustarkoituksessa, sillä taideaineiden
resursseja on vähennetty viime vuosina opetuksesta ja opetusta suunnataan enemmän koulujen ulkopuolella pidettäväksi. Taidemuseossa koulut saavat asiantuntijan
puhumaan, taiteen ammattilaisen vetämään pajan ja korkealaatuiset välineet pajakäyttöön.

Karkeasti tarjonnan voisi jakaa kahteen ryhmään: tilattaviin opastuksiin ja pajoihin
sekä yleisöopastuksiin ja lauantaipajoihin.
Vetäjän ohjaamassa etukäteen varatussa taidepajassa, oli kyseessä aikuisille tai
kouluryhmille suunnattu paja, yleisö saa ohjaajakseen HAMissa joko kuvataideopettajan tai taiteilijan koulutuksen saaneen ohjaajan. Ryhmät tulevat pajaan pääsääntöisesti tutun porukan kanssa esimerkiksi koululuokan tai työkavereiden seurassa. Pajojen peruseetos HAMissa on, että osallistujaa rohkaistaan kokeilemaan uutta ja
kannustetaan käyttämään omaa mielikuvitusta. Ohjaajan tehtävä on antaa neuvot ja
tuki kulloisenkin tekniikan käyttämiseen ja suuntaviivoja aiheen työstämiseen. Pajoihin kuuluu aina myös lyhyt vierailu näyttelyyn, josta haetaan esimerkin kautta vinkkejä ja inspiraatiota. Pajatyöskentelyyn kuuluu oleellisena osana taiteesta keskustelu
ryhmänä. Joskus työstettävä taideteos on ryhmätyö. Tuolloin koko ryhmä työskentelee yhden työn ääressä tai osallistujat työstävät töitään pienryhmissä. Toisinaan teos
on kasvava tai kertyvä yhteisteos, johon jokainen pajaan osallistuva ryhmä lisää
oman osansa. Teos ei siis periaatteessa valmistu koskaan, vaan muuttaa muotoaan
koko ajan. Tällaisessa tapauksessa ryhmä ei saa konkreettista tuotosta mukaansa.

Lauantaisin ja tapahtumapäivinä HAMissa on tarjolla myös ilmaisia ja avoimia nonstop -pajoja. Tällaisiin pajoihin yleisö voi tulla milloin vain pajan ollessa käynnissä ja
työskennellä sen aikaa kuin itselle sopii. Näiden pajojen sisältö on suunniteltu toisella
tavalla kuin varattavien pajojen: non-stop -pajojen tekniikka ei voi olla kovin monimutkaista tai vaatia pitkäkestoista työskentelyä. Pajan pitää olla toimiva yhtä lailla
niille, jotka ehtivät olla 15 minuuttia ja niille, jotka haluavat työstää teostaan kaksi tuntia. Toisin kuin varattavissa pajoissa, non-stop -pajoihin osallistuvat eivät yleensä
tunne toisiaan. Niihin osallistuvat ihmiset tulevat tyypillisimmillään pienessä porukassa, yleensä perheen kanssa tai yksin. Kokemus on toisenlainen kuin tutun porukan
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kanssa osallistuessa pajaan. Keskustelua osallistujien kesken voi syntyä, mutta ei
välttämättä. Ohjaaja antaa neuvoja enemmän yksilötasolla, sillä ihmiset tulevat eri
aikoihin. Valmistuneista teoksista ei keskustella pajan päätteeksi yhdessä, toisin kuin
varatussa pajassa.

Toisaalta non-stop -paja antaa mahdollisuuden kokeilla jotakin tekniikkaa, luoda uutta hyvin matalalla kynnyksellä. Siihen ei tarvitse varautua etukäteen mitenkään. Se
antaa myös mahdollisuuden kävijälle, joka on tullut museoon yksin, olla hetken osa
jotakin väliaikaista ryhmää, joka tekee samaa kuin itse. Se tarjoaa mahdollisuuden
vuorovaikutukseen muiden kanssa, mutta tuntematta pakkoa siihen. Samalla voi olla
myös osa sitä ryhmää, jota ei ehkä koskaan tavannut, mutta joka koki saman pajan
ja teki jotain samanlaista kuin itsekin. Tämän vuorovaikutuksen voi kokea esimerkiksi
jakamalla teoksestaan kuvan taidemuseon somessa.

Samantyyppistä osallisuutta on museon opastuksilla ja niihin pätee osin samat lainalaisuudet kuin edellä kuvailluissa taidepajoissakin. HAMissa on lauantaisin yleisöopastus, joka kuuluu pääsylipun hintaan. Opastuksia on tarjolla joka lauantai suomeksi sekä kerran kuussa ruotsiksi ja näyttelystä riippuen kerran kuussa englanniksi.
Opastuksella kierretään näyttelyssä oppaan johdolla, joka muun muassa valottaa
näyttelyn taidehistoriallisia taustoja, kertoo taiteilijasta ja näyttelyn synnystä. HAMin
oppaiden koulutustausta on moninainen, mutta pääosin oppaat ovat taidehistorioitsijoita, kuvataiteilijoita tai kuvataideopettajia. Osa oppaista vetää myös taidepajoja.
Oppaita valitessa on tärkeää ollut kyky ja halu vuorovaikutukseen. HAMin opastuksia
ei käsikirjoiteta museon puolesta, mutta oppaat saavat jokaiseen näyttelyyn sisältökoulutuksen, jonka pohjalta rakentavat opastuksen. Oppaita kannustetaan opastaessa vuorovaikutukseen yleisön kanssa.

Lauantaisille yleisöopastuksille voi tulla mukaan alusta asti ja olla loppuun asti tai
mukaan voi tulla vain vaikka hetkeksi aikaa. Yleisöopastukset ovat siis samalla tavalla joustavia osallistumismuodoltaan kuin lauantain non stop -pajat. Samalla tavalla
niissäkin suurin osa ihmisistä on tuntemattomia toisilleen. Tällöin ei keskustelua välttämättä synny aina ja kysymyksetkin saatetaan jättää vasta loppuun, jolloin ne voi
kysyä kahden kesken oppaalta opastuksen lopuksi. Innokkuus vuorovaikutukseen
riippuu toki monesta muustakin seikasta kuten näyttelyn aiheesta, oppaan valmiu-
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desta vuorovaikutukseen ja ryhmän osallistujien motivaatioista. Olen itsekin opastanut ryhmiä runsaasti, vaikkakin vuosia sitten, mutta havaintojeni perusteella iso osa
ihmisistä, jotka osallistuvat näille opastuksille tulevat saadakseen lisää tietoa näyttelyn aihepiireistä. Keskustelu muiden kanssa ei ole monenkaan ensisijainen motivaatio osallistua opastukselle.

Varattavissa opastuksissa, joissa ryhmä on usein, mutta ei välttämättä, tuttu toisilleen, syntyy keskustelua ehkä hieman herkemmin. Tämä riippuu myös toki ryhmästä.
Tilatun ryhmän kanssa myös oppaalla on paremmat mahdollisuudet herättää keskustelua ja saada aikaan vuorovaikutusta, sillä oppaalla on perustiedot ryhmästä jo olemassa, esimerkiksi tieto siitä, onko kyseessä taiteenharrastajia tai esimerkiksi koululuokka, jossa on lapsia, jotka puhuvat suomea toisena kielenään. Nämä vaikuttavat
oleellisesti opastuksen rakenteeseen ja sisältöön. Etukäteistieto auttaa opasta myös
löytämään näyttelyn sisällöstä yhteyksiä kuulijoiden omaan elämään. Tämä on mielestäni osallisuuden ydintä tässä menetelmässä. Olen kuullut oppailtamme monia
tarinoita siitä kuinka jokin teos tai näyttelyn aihe on käynnistänyt hyviä keskusteluita
ja väittelyitä tai saanut aikaan ryhmässä kollektiivisia ahaa-elämyksiä, joiden seurauksena ryhmä on oppinut paitsi itsestään myös toisistaan jotain uutta. On syntynyt
yhteenkuuluvuuden tunne.

HAMin myytävien opastusten joukossa on kaksi opastusformaattia, jotka haluan nostaa tässä vielä erikseen esiin. HAMfulness-opastuksella ei keskitytä taidehistoriallisen tiedon jakamiseen. Opastus pohjautuu meditaatioon ja mindfulness-tekniikkaan
ja siinä keskitytään katsomaan yhtä teosta kymmenen minuutin ajan. Lopuksi ryhmässä jaetaan ajatukset ja kokemukset teoksesta. Opastuksen sisältö muodostuu
siis käytännössä yleisön omista kokemuksista ja näkemyksistä. Näitä opastuksia on
järjestetty myös tapahtumapäivinä, jolloin osallistujat eivät ole välttämättä olleet toisilleen tuttuja. Havaintojeni perusteella kokemuksen jakaminen oli kuitenkin melko
helppoa kaikille. Jokainen saa oman vuoronsa kertoa kokemuksestaan ja tulkita teosta sen kautta. Vaikka kokemus koetaan pääosin yksilötasolla, tuntuu metodi yhdistävän ihmisiä, sillä kokemuksista löytyy yhteisiä nimittäjiä. HAMfulness-opastukset ovat
avartavia myös oppaalle: uusia näkemyksiä teoksista löytyy joka kerta. Tässä yleisö
on kertojana ja opettajana. Oppaan rooli on enemmän fasilitoiva.
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Toinen opastusformaatti on Queer-opastus Tove Jansson -näyttelyyn. Siinä perehdytään Tove Janssonin taiteen kautta queer-tematiikkaan ja Janssonin elämään. Kieroksella avataan Janssonin omia kokemuksia ja queer-historiaa. Queer-opastuksia
on HAMissa ollut tarjolla yleisöopastuksena aina Pride-viikolla. Opastusta vetäneen
oppaan mukaan kierroksilla on vahva tunnelma ja jotkut ovat herkistyneet aiheesta
jopa itkemään. Tälle opastukselle osallistuvista monet sen lisäksi, että ovat kiinnostuneita taiteesta ja queer-tematiikasta, kuuluvat myös johonkin seksuaalivähemmistöön. Koska opastuksella on selkeä, ihmisten arkeen liittyvä teema, se myös yhdistää
heitä ja loisi yhteenkuuluvuuden tunteen ilman taidettakin.

4.2.2 Näyttelyiden sisällä olevat aktiviteetit

Joihinkin HAMin näyttelyihin kuuluu osio, joka pitää sisällään yleensä tekemiseen
kannustavia elementtejä. Osiot liittyvät aihepiiriltään kiinteästi näyttelyn teemaan.
Niiden suunnittelusta vastaa yleensä pajatoimintaa suunnitteleva museolehtori, mutta
joskus osiot voivat olla myös näyttelyarkkitehdin ja yleisötyön yhteistyötä. Tällaisten
näyttelyn sisällä olevat osiot lisäävät näyttelyn elämyksellisyyttä ja ymmärrystä näyttelyn teemasta. Perinteisesti näyttelystä jaetaan tietoa teksteillä, mutta aktiviteetteja
sisältävät osiot antavat mahdollisuuden käsitellä teemaa ja oppia uutta tekemällä itse. Osiot muistuttavat usein pajatoimintaa, mutta ne ovat vielä matalamman kynnyksen toimintaa, sillä kävijän ei tarvitse olla tietoinen tarjottavasta tekemisestä, vaan
hän ikään kuin törmää siihen näyttelykierroksellaan. Osallistua voi jos haluaa ja haluamakseen ajaksi.
Graffiti-näyttelyyn 6.4.−9.9.2018 (HAM. Menneet näyttelyt 2018. N.d.) haluttiin osio,
joka avaa graffitien tekemistä yleisölle. Tekniikka on vaikea ja koska oli tiedossa, että
graffitin esittäminen taiteena taidemuseossa saattaisi herättää myös kysymyksiä, haluttiin kertoa yleisölle sen teknisistä hienouksista. Koska varsinaisen graffitin tekeminen vaatii spraymaalien käyttöä, olisi se ollut mahdotonta järjestää siten, että yleisö
voisi itsenäisesti kokeilla niitä. Päädyttiin tekemään osio, jossa oli malleja ja selkeät
ohjeet oman tagin, eli nimimerkin tekemiselle. Tagin tyylin valintaa varten varattiin
yksi valtava seinä, johon Anssi Arte suunnitteli yleisempien ja tunnetuimpien graffiti-
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kirjaimien mallit, jotka toteutettiin isoina tarrakuvioina. Vieressä olevalla isolla pöydällä oli paperia, graffititusseja sekä kirjallisuutta, josta saattoi katsoa vielä lisää malleja.

Osiosta tuli todella suosittu ja pöydän äärellä istui kaikenikäisiä piirtämässä ja suunnittelemassa tagejaan. Pitkä piirtämispöytä oli rakennettu tyylin mukaisesti siirtolavoista ja levyistä, jotka täyttyivät myös näistä tageista. Pöydästä tuli vähitellen kuin
yksi näyttelyn teoksista. Tämä aktiviteettipiste antoi mahdollisuuden osallistua tekemiseen, jossa kaikenikäiset kohtasivat. Näyttely oli suosittu erityisesti keski-ikäisten
ja varhais-keski-ikäisten miesten keskuudessa, jotka olivat itse olleet mukana tekijöinä graffitin ensimmäisessä aallossa 1980–90-luvuilla, ja kenties tekivät graffiteja
edelleen. Osa heistä toi mukanaan lapsensa, joiden kanssa saattoivat jakaa nämä
muistot.

Toisenlainen tapa, jolla kävijöitä on rohkaistu osallistumaan näyttelyyn konkreettisesti, ovat erilaiset ajatusten jakamiseen kannustavat osiot näyttelyissä. Kävijät osallistuvat kertomalla ajatuksensa, muistonsa tai mielipiteensä näyttelyn aiheeseen liittyen
ja laajentavat näin näyttelyn antamaa kuvaa aihepiiristä. Tällainen on toteutettu HAMissa muun muassa liittyen Yksin-näyttelyyn, joka oli avoinna 14.2.−13.7.2014 (HAM
N.d. Menneet näyttelyt 2014.) Yleisöltä toivottiin ajatuksia siitä, mitä yksinäisyys heille
tarkoitti. Vastauksen saattoi jättää lapulla seinälle muiden luettavaksi. Näyttely käsitteli taideteosten kautta yksinoloa ja yksinäisyyttä. Kävijöiden jättämät ajatukset olivat
moninaisia ja sisälsivät monia todella riipaisevia sanomia, mutta myös toiveikkaita
huomioita. Palauteseinä täydensi näyttelyn sanomaa aiheesta tositarinoilla.

4.2.3 Yleisö sisällön suunnittelijana

Yleisöjen kutsuminen mukaan suunnittelemaan näyttelyihin liittyviä sisältöjä tai ohjelmistoja on HAMissa ollut vielä melko satunnaista. Avaan tässä muutaman erilaisen
tavan, jota on museossa kokeiltu. HAM-seniorit -raatilaiset tekivät Modernia elämää näyttelyyn vuonna 2017 (HAM N.d. Menneet näyttelyt 2017) liittyen muistokierroksen,
jonka ideana oli, että he jakavat omia, näyttelyesineistön inspiroimia muistojaan yleisölle. Näyttelyssä oli esillä suomalaista designia, arkkitehtuuria ja taidetta vuosilta
1917−68. Tavoitteena oli tuoda esille muutakin kuin virallista historiaa tai taidehistori-
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aa sekä aktivoida yleisöä osallistumaan ja jakamaan tietoa, joka ei muuten tulisi esille tai saataisi talteen. Senioriryhmästä viisi osallistujaa pääsi vetämään näyttelyn tapahtumapäivään 13.5.2017 Muistojen kierroksen, joka sai hyvän vastaanoton ja osa
kuuntelijoista innostui myös jakamaan muistojaan.

Yksin-näyttelyn (HAM N.d. Menneet näyttelyt 2014) näyttelyteksteistä osa tehtiin yhdessä Helsinki Mission iäkkäiden, yksinasuvien tukiryhmän kanssa. Ryhmän kanssa
käytiin läpi näyttelyn teokset ja keskusteltiin niistä Helsinki Mission tiloissa. Tämän
jälkeen kirjattiin ylös kahden kesken teoksista heränneet ajatukset kunkin ryhmäläisen kanssa. Osa ajatuksista syntyneistä teksteistä laitettiin esille näyttelyyn kyseisten
teosten viereen laajennetuiksi teoslapuiksi. Valinnan teki näyttelyn kuraattori yhdessä
museolehtoreiden kanssa. Ryhmäläisten anonymiteetti haluttiin säilyttää ja osa teksteistä olisi ollut liian yksityiskohtaisia. Ajatuksia ei editoitu vaan ne laitettiin esille sellaisenaan. Helsinki Mission ryhmä kutsuttiin myös vierailulle museoon näyttelyn auettua. Yhteistyö oli hedelmällistä ja mielenkiintoista, mutta ei ongelmatonta. Onnistuakseen vielä paremmin, olisi projektiin tarvittu enemmän aikaa, sillä yhteyden ja luottamuksen saaminen vie aina aikaa. Olin itse mukana tässä projektissa ja vierailulla
museossa ryhmäläiset tuntuivat kuitenkin olevan ylpeitä siitä, että heidän ajatuksiaan
oli seinillä rinta rinnan taiteen kanssa. Tekstit saivat kiitosta myös yleisöltä. Ne antoivat teoksien tulkintaan vielä yhden tason ja ihmiset, joiden ääni ei yhteiskunnassa
muuten yleensä kuulu, sai äänensä esille, vaikkakin pienimuotoisesti.
Yksin-näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös satelliittinäyttely nimeltä Naamiaiset –
Yksi näyttely yksinäisyydestä Annantalon nuorten ryhmän Kulttuurisissien kanssa
(Helsingin Sanomat 2014). He valitsivat museon kokoelmista etukäteen rajatusta valikoimasta teoksia, jotka liittyivät teemaan ja ripustivat niistä näyttelyn Annantalon
tiloihin. Museon työntekijät toimivat asiantuntija-apuna ripustamisessa. Nuoret olivat
näin osallisina näyttelyprosessia ja pääsivät myös tutustumaan museon toimintaan
toiminnan kautta. Nuorten näyttely olisi voinut olla myös Tennispalatsissa taidemuseon tiloissa, mutta se sijoitettiin Annantalolle sopivan tilan puutteen takia. Museoiden näyttelyohjelma suunnitellaan yleensä vuosia etukäteen ja siksi, vaikka sopiva
tila olisi, on vaikea mahduttaa esimerkiksi tällaisia näyttelyitä ohjelmaan. Ne pitäisi
suunnitella yhteistyötahon kanssa vuosia etukäteen ja se voisi olla hankalaa varsinkin nuorten ryhmien kanssa, sillä niiden luonteeseen kuuluu suuri vaihtuvuus ja on
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vaikea ennustaa kulloisenkin kokoonpanon kiinnostusten aiheita. Kiinnostus näyttelyn tekemiseen Kulttuurisisseillä oli iso motivaatio satelliittinäyttelyn syntyyn.

Kulttuurisissit tekivät myös ohjelmanumeron HAMin suuriin avajaisiin 25.9.2015, jossa juhlittiin näyttelyiden lisäksi myös uudistunutta museota. Nuorten ryhmä sai vapaat kädet ohjelman tekemiseen. He suunnittelivat ja toteuttivat Tuohta! Mistä unelmoit? -yhteisöteoksen HAMin aulaan. Yleisö sai osallistua teokseen. (Annantalo N.d.)

4.2.4 Projektit kohderyhmien kanssa

Yleisötyön toiminta keskittyy paljolti Tennispalatsin tiloissa olevien näyttelyiden toimintaa. Monille HAMiin, tai museoihin ylipäänsä, pääseminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta esimerkiksi fyysisten tai taloudellisten esteiden takia. Siksi HAMissa
on pyritty tekemään yleisötyötä myös museon seinien ulkopuolella. Lisäksi osa HAMin kokoelmista on sijoitettuna kaupungin julkisiin tiloihin kuten päiväkoteihin, kouluihin, terveyskeskuksiin ja palvelutaloihin (HAM N.d. Kokoelmat). Näitä teoksia pyritään tuomaan julkisten tilojen käyttäjille ja toimijoille enemmän tiedoksi ja avuksi työn
teossa. Näin tehtiin muun muassa Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen kanssa
vuosina 2013–15.

Yhteistyö palvelukeskuksen kanssa sai alkunsa keskuksen lähelle pystytetystä, uudesta julkisesta veistoksesta (Heli Ryhänen: Cityeläimet, 2013) ja sitä koskevasta
ohjelmasta jota tuotettaisiin palvelukeskuksen asiakkaille ja henkilökunnalle. Projekti
laajeni koskemaan keskuksessa olevaa taidetta muutenkin. Lähtökohtana oli kuunnella palvelukeskuksen henkilökuntaa ja heidän tarpeitaan, sitä mitä he tarvitsivat.
Keskuksessa olevat museon kokoelmiin kuuluvat sijoitetut taideteokset saivat teoslaput ja lyhyet esittelytekstit ja teoksista järjestettiin opastuksia asiakkaille ja henkilökunnalle. Taidemuseon (ennen HAMin muutosta) museolehtori koulutti henkilökuntaa
taidemateriaalien käytössä ja ohjeisti heitä yksinkertaisen pajatoiminnan järjestämisessä palvelukeskuksen asiakkaille. Osalle asukkaista jaettiin kamerat, joilla he saivat ottaa ympäristöstään kuvia. Ajatuksena oli laitoksessa asuvan arjen kuvaaminen.
Valokuvista koottiin näyttely, joka oli esillä palvelukeskuksen lisäksi myös Kontulan
ostoskeskuksen Kontu-pisteessä. Valokuvanäyttelylle pidettiin avajaiset palvelukes-

45
kuksessa. Osa asiakkaista tuli tilauskyydeillä vierailulle ja näyttelyopastuksella taidemuseoon Tennispalatsiin. Osallisuuden tasot olivat vaihtelevat projektissa. Toimet
suunniteltiin henkilökunnan toiveiden mukaisesti, mutta järjestetty toiminta oli HAMin
työntekijöiden vetämään. Samalla annettiin keinoja tuottaa itse esimerkiksi pajatoimintaa ja käyttää taideteoksia työn apuna kirjoitettujen tietotekstien avulla. Valokuvaprojektissa keskuksen asukkaat olivat sisällöntuottajina itse. Näyttelyn toteutus oli
HAMin työntekijöiden käytännön syistä johtuen.

HAM aloitti syksyllä 2017 Taiteelle koti koulusta -pilottiprojektin, jonka avulla kehitetään uusia tapoja sijoittaa taidetta oppilaitoksiin. Pilotin tavoitteena oli museopedagogian avulla ja osallisuuden lisäämisellä tehdä kuvataidetta saavutettavammaksi, lisätä kuvataiteen ja nykytaiteen ymmärrystä, tukea opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista kasvatusta ja koulutusta sekä luoda uudenlaista oppimisympäristöä.
Kohdekouluksi valikoitui Kontulan ala-asteen koulu osin siksi, että siellä ei ollut entuudestaan teoksia sijoitettuna. Projektissa koululaiset saivat osallistua kouluihinsa
sijoitettavan taiteen valintaan. Opettajia koulutettiin käyttämään taidetta osana opetusta. Ryhmä oppilaita pääsi myös vierailemaan museon kokoelmakeskuksessa ja
koko koulu vieraili HAMissa opastetuilla kierroksilla. Remontin valmistuttua oppilaiden
äänestämällä valitsemat teokset ripustettiin kouluun ja järjestettiin avajaiset, joihin
kutsuttiin koululaiset ja heidän vanhempansa. Teosten taiteilijoita oli juhlissa kertomassa työstään ja teoksistaan. Opettajat olivat teettäneet erilaisia ryhmätöitä oppilailla teoksista muun muassa lyhytelokuvan. Projekti sai erittäin hyvän palautteen koulun
opettajilta. Oppilaiden innostus näkyi tehdyissä projekteissa, jotka olivat idearikkaita
ja kunnianhimoisia. Monet oppilaat olivat myös todella innokkaita kuulemaan avajaisissa vierailleilta taiteilijoilta heidän työstään. Taiteilijoilta tuli myös hyvää palautetta,
sillä he eivät useinkaan pääse keskustelemaan taiteensa kokijoiden kanssa. Toive
on, että taideteokset, jotka usein roikkuvat koulujen seinillä melkein tyhjän panttina,
pääsisivät nyt osaksi koululaisten arkea ja oppimista.

4.2.5 Toiminta museon verkkosivuilla

HAMin yleisötyön toiminta tapahtuu pääsääntöisesti taiteen äärellä eikä esimerkiksiksi museon verkkosivuilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuonna 2014
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käynnistettiin yleisötyön vetämänä projekti osana Erasmus+ -rahoitteista DiverCityhanketta, jossa kerättiin kaupunkilaisten veistosmuistoja. HAMin kokoelmiin kuuluu
myös julkisen taiteen kokoelma, jossa on noin 450 veistosta. Muistoja kerättiin vuonna 2016 erilaisissa tapahtumissa muun muassa Annantalon Kulttuurisissien avulla
keväällä 2016 (Annantalo N.d.). Lisäksi HAMin verkkosivuilla on lomake johon kuka
tahansa voi jättää milloin tahansa veistosmuistonsa, joka liittyy johonkin kaupungin
julkiseen veistokseen (HAM N.d. Veistosmuisto) . Muistot tulevat moderoinnin jälkeen
esille verkkosivuille kaikkien luettavaksi. Veistosmuistojen keräämisen tarkoituksena
on tehdä julkista taidetta tunnetummaksi ja osaksi jokaisen arkea sekä jakaa historiaa ja mikrohistoriaa, joka muuten jäisi kuulematta.

4.3 Osallistavat taideteokset

Osallisuuteen kannustetaan taidemuseossa luonnollisesti myös taiteen kautta. Osallistavan taideteoksen kohdalla museolla ei sinällään ole paljon vaikutusvaltaa, että
miten ja millä tasolla jokin teos osallistaa museokävijää tai taiteenkokijaa, sillä taideteoksen sisällöistä päättää pääosin taiteilija itse. Museo voi vaikuttaa toki siihen, millaisia näyttelyitä järjestää ja minkä tyyppistä taidetta tekeviä taiteilijoita sinne valitsee.
En tässä kohtaa käsittele yhteisöllistä taidetta, vaan nimenomaan teoksia, joiden perusidea on taiteilijalta ja joita ei suunnitella yhdessä jonkun yhteisön kanssa. Mainitsen tässä pari esimerkkiä teoksista tai näyttelykokonaisuuksista HAMissa, joissa on
ollut osallistavaa taidetta.

Yayoi Kusama: In Infinity -näyttelyyn (7.10.2016−22.1.2017) liittyi teos nimeltä Häivytyshuone (Obliteration Room), joka oli esillä Tennispalatsin ensimmäisessä kerroksen HAM-Kulmassa (HAM N.d. Menneet näyttelyt. 2016) Se oli installaatio, jossa koko tilan täytti sen sisään rakennettu kalustettu huone. Kaikki huoneessa, seiniä ja
lattiaa myöten, oli täysin valkoista. Huoneeseen tuleville kävijöille annettiin värikäs
ympyrän muotoinen tarra, jonka he saivat kiinnittää huoneeseen minne halusivat.
Teos tuli siis käytännössä valmiiksi, kun näyttely oli loppu. Kokovalkoinen huone oli
täyttynyt tuhansista, kirjavista täplistä, joita oli huonekaluissa, lattiassa ja katossa.
Vuorovaikutus on ollut oleellinen osa Kusaman taidetta jo hänen uransa alusta 1960luvulta, jolloin hän järjesti muun muassa happeningejä, joihin pyysi ihmisiä mukaan
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(Laurberg 2015, 23). Teosta valvoneiden vapaaehtoistyöntekijöiden mukaan ihmiset
olivat pääosin innoissaan siitä, että pääsivät osallistumaan teoksen rakentumiseen,
vaikkakin pienesti. Monet olisivat halunneet laittaa tarroja useampiakin, mutta museo
joutui rajoittamaan sitä teoksen ruuhkaisuuden takia. Osa ihmisistä halusi vain katsoa teosta ja olla laittamatta tarraa. Osallistuminen oli tämän teoksen kohdalla kokijalle todella helppoa: se ei vienyt aikaa eikä vaatinut ennakkosuunnittelua tai teknistä
osaamista. Teoksesta, kuten kyseisen näyttelyn monesta muustakin teoksesta, jaettiin todella paljon kuvia somessa. Väittäisin, että teos ja koko näyttely ja sen muut
teokset, saivat aikaan osallisuuden tunteen monessa kävijässä. He olivat osa tätä
yhteistä taidekokemusta, josta kasvoi someilmiö.

HAM-kulmassa esillä olleista taideteoksista tai näyttelykokonaisuuksista monet ovat
olleet paitsi kantaaottavia, myös osallistavia. Mainitsen tässä niistä vielä lyhyesti Urban Hitchhiking -installaation (HAM N.d. Menneet näyttelyt. 2016b), jossa yleisöä
kannustettiin kohtaaman uusia ihmisiä ja paikkoja liftaamalla toistensa ”kyytiin”. Teos
vaatii jo ihan toisen asteista heittäytymistä ja osallisuus painottuu ehkä hieman toisella tavalla kuin esimerkiksi edellä mainitussa Kusaman teoksessa. Osallistuja osallistuu teokseen, mutta samalla myös toisen ihmisen elämään hetkeksi aikaa.

4.4 Yhteisötaide
Yhteisötaide ja sen tuottaminen on melko uusi aluevaltaus HAMissa. Oikeastaan
käyttäisin mielellään sanaa yhteisöllinen taide, sillä yhteisötaide määritellään yleensä
sellaiseksi, jossa teoksella pyritään lähtökohtaisesti käsittelemään ja ehkä ratkaisemaankin yhteisössä olevia ongelmia tai muita asioita (kts. luku 1.2). HAMissa käynnistettiin vuonna 2016 kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena oli jalkautua Jakomäkeen. Kyseessä oli taidemuseon aluetyön pilottihanke, jonka tavoitteena oli osallistaa kaupunkilaisia ja museona opetella yhteisöllisen taiteen tuottamista. Jakomäki
valikoitui Helsingin asuinalueista kohteeksi, sillä siellä ei ole julkisia veistoksia eikä
julkisiin tiloihin sijoitettua taidetta. Lisäksi alue oli tunnistettu yhdeksi niistä Helsingin
alueista, joihin kaupungin kulttuuriin käytetyt avustukset kohdistuvat huonosti (Räisänen 2013; Arts and Culture in Helsinki 2014). Hankkeen tarkoituksena oli edistää jakomäkeläisten yhteisöllisyyttä ja vahvistaa positiivista kuvaa alueesta.
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Hanketta veti HAMissa yleisötyöstä kaksi museolehtoria, joista toinen olin minä. Hanke alkoi alueeseen ja sen toimijoihin tutustumalla. Osallistuimme alueen toimijoiden
yhteiskokouksiin ja tapasimme heitä ja kyselimme alueen tarpeista liittyen kuvataiteeseen. Ehdotimme itse toimenpiteitä ja tartuimme heiltä tulleisiin toimenpiteisiin.
Jakomäki on pienehkö asuinalue, jolla asuu alle 6000 asukasta ja alueen toimijat tuntevat melko hyvin asukkaiden olosuhteet. Järjestimme vuonna 2016−17 Jakomäessä
muun muassa kesäleirit Jakomäen koulun oppilaille, sparrasimme koulun kykykilpailuun osallistuneita kuvataiteen saralla, järjestimme taidekerhoa koululla, piirustuspajoja kirjastossa nuorille, taidepajoja palvelutalo Vuorensyrjässä, veistoskierroksia keskustassa pienperheyhdistyksen ryhmälle. Palvelutaloon sijoitettiin myös heidän valitsemiaan taideteoksia HAMin kokoelmista ja ne saivat teoslaput sekä laajennetut teostekstit henkilökunnan avuksi. Koulun taidekerho ja -leiri järjestettiin yhteistyössä alueella toimivien kahden muun taidetoimijan, Helsingin kaupunginteatterin ja
Pohjois-Helsingin bändikoulun, kanssa. Kaikki järjestetyt tapahtumat hankkeessa
olivat osallistujille ilmaisia.

Syyskuussa 2017 HAM osallistui Jakomäen 50-vuotisjuhlaan viemällä Jakomäkeen
kokoelmiin kuuluvan yhteisöllisen teoksen, Ilona Valkosen Vieno Motors -teoksen.
Alueen 50-vuotisjuhla oli samalla osa Lähiöfest-tapahtumaa (Lähiöfest N.d.). Vieno
Motors: How to Prepare 4.0 oli esillä nuorisotalolla. Se on tapahtumamuotoinen taideteos, jossa Ilona Valkonen taiteilijakollegoineen tekee anarkistisia kukka-asetelmia
kasveista ja kierrätystavaroista osallistujille. Osallistuja istuu taiteilijan eteen tuolille ja
taiteilija luo asetelman, jonka inspiraationa on tuolissa istuva ihminen. Laite tehdään
esimerkiksi ihmisen päähän, hihaan, kenkään tai vaikka pyörään. Vieno Motors –
How to Prepare 4.0 oli todella suosittu kohde tapahtumapäivänä. Se yhdisti alueen
ihmisiä positiivisella tavalla, kun katukuvassa yhtäkkiä liikkui ihmisiä, joilla oli mitä
mielikuvituksellisimpia kukka-asetelmia koristeenaan. Olin itse paikalla järjestäjänä ja
poislähtiessäni kuulin kuinka paikallisen baarin terassilla istuva mies iloisesti kertoi ja
kehui teosta tovereilleen, jotka olivat kävelemässä ohi.

Hankkeen käynnistyessä tiesimme, että aiomme toteuttaa sen yhteydessä avoimen
haun kautta yhden tai useamman yhteisöllisen teoksen alueella. Hakuilmoitukseen
kriteereiksi tuli, että teoksen pitää olla osallistava ja sen tulee tapahtuma Jakomäes-
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sä. Pyydettyjä motivaatiokirjeitä tuli yli 80, joista haastateltiin kymmentä ja näistä
kolmelta pyydettiin teoksesta luonnos. Näistä valittiin loppukeväästä 2017 toteutettavaksi kaksi: Riikka Kuoppala Jakomäen yllätystoimisto sekä Kaisa Salmen Kutosten
kaltsit. Teokset olivat idealtaan erilaiset ja niiden tapa osallistaa alueen asukkaita
erosi hieman toisistaan. Tämä oli mielestäni hyvä asia, sillä siten mukaan innostuisi
todennäköisesti erilaisia ihmisiä yhden kohderyhmän sijaan. (HAM 2018.)

Jakomäen yllätystoimiston toiminta alkoi verkkosivuilla, joilla olevaan ilmoittautumislomakkeeseen saattoi jättää ehdotuksen yllätyksestä, jonka halusi toteutettavan jollekin jakomäkeläiselle tai Jakomäessä toimivalle ihmiselle. Samalla piti myös perustella
miksi halusi tämän henkilön tai ryhmän yllättää. Ehdotuksia tuli yli 40 kappaletta ja
Kuoppalan kokoon kutsuma jury valitsi niistä toteuttavaksi 11 yllätystä. Taiteilija ja
yllätysten tekijät muokkasivat vielä yhdessä yllätyksiä entistä toteuttamiskelpoisimmiksi ja hioivat yksityiskohtia. Yllätyksissä oli pienempiä ja suurempia yllätyksiä mukana. Toteutettavista yhdessä pääsi väsynyt monen lapsen äiti ulkoretkelle ja kiipeilemään ja eräälle vastikään alueelle muuttaneelle persiankieliselle maahanmuuttajalle järjestettiin kirjastoon hylly, jossa oli persiankielistä materiaalia helposti löydettävissä. Jakomäen katuja ahkerasti omatoimisesti siivonnut ikääntynyt rouva sai yllätyspaketin ovelle kannettuna, jossa oli herkkuja ja siivoustarvikkeita. Yllätettävät olivat kaikki joko olleet kovilla elämässään ja kaipasivat piristystä tai he olivat ihmisiä,
jotka olivat tehneet pyyteetöntä työtä alueen hyväksi. Teos osallisti ihmisiä sekä tekijöinä että kokijoina. Se loi myös positiivisia kokemuksia ja sai ihmiset tekemään toisilleen hyvää.

Kaisa Salmen teos Kutosen kaltsit oli prosessiltaan aivan erilainen. Salmella oli yhteistyökumppaneina eri alojen taiteilijoita: koreografi Alpo Aaltokoski sekä muusikko
Noora Salmi bändeineen. Salmi kierteli Jakomäessä tapaamassa alueen ihmisiä ja
toimijoita ja vieraili Aaltokosken kanssa parissa päiväkodissa pitämässä liiketyöpajoja. Salmi haastatteli ja keräsi asukkailta tarinoita Jakomäestä. Näistä tarinoista Noora
Salmi teki laulun ja se esitettiin teoksen yhdessä huipentumassa Kutosten kaltsit –
performanssibileissä, joka pidettiin Jakomäessä. Ohjelmassa oli Noora Salmen bändin keikka, huippukokin tekemä ilmainen lounas, näyttelijät lukivat tekstejä, jotka perustuivat jakomäkeläisten kertomuksiin ja paikallinen graffitimaalari maalasi livenä.
Tapahtuma ei ollut niin suuri yleisömenestys kuin olisi voinut olla. Jakomäkeläisiä tuli
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paikalle, mutta osa jäi ujohkosti alueella oleville kallioille kuuntelemaan ja katsomaan.
Soppakeittiö houkutteli pitkän jonon ja musiikki kuului lähitaloihinkin. Salmi kuvasi
tapahtumassa ja tapahtuman jälkeen elokuvaa, jossa yhdistyi sekä jakomäkeläisten
haastattelut ja tarinat, Noora Salmen laulu, Aaltokosken liiketyöpajat sekä tapahtuma. Siitä tuli koskettava tarina jakomäkeläisyydestä.

Taidetta sataa Jakomäkeen! -hanke kesti kolmisen vuotta ja sen tekeminen oli monella tavalla hedelmällistä ja opettavaista. Yhteisön tuntemiseen ja alueen ymmärtämiseen kuluu ja on varattava aikaa. Osallisuutta pyrittiin toteuttamaan aina kun se oli
mahdollista ja asukkaiden ehdotuksia kuunneltiin ja toteutettiin niin paljon kuin se oli
mahdollista. Kaikki suunnitellut tapahtumat ja niiden ideat eivät olleet täysin jakomäkeläisten ideoimia.

Jakomäen yhteisötaideteosten kohdalla osallisuuden määrittely on monimutkaisempaa. Yhteisötaiteen idea lähtee monesti itse yhteisöltä itseltään. Taiteilija ottaa kuitenkin vastuun teoksen taiteellisesta kokonaisuudesta, siis siitä, että teos on taideteos eikä osallistavaa kulttuuritoimintaa yleisellä tasolla. Jakomäessä toteutettujen teosten konseptit olivat taiteilijoiden ja prosessia suunniteltiin yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Teosten osallisuus toteutui teosten aikana: ne oli suunniteltu siten,
että teos toteutuu yhdessä yhteisön kanssa. Suullinen palaute teoksista on ollut positiivista sekä osallistujilta että alueen toimijoilta. Huonona asiana pidetään sitä, että
kyseessä on hanke, joka loppuu eikä toimintaa jää alueelle enää sen jälkeen.

Hanke sai eräällä tavalla jatkoa vielä keväällä 2019, jolloin HAMissa näyttelynsä
28.3.2019 avannut puolalainen nykytaiteilija Paweł Althamer teki kaksi yhteistyöprojektia kahden jakomäkeläisen nuortenryhmän kanssa. Althamer on kuvanveistäjä
koulutukseltaan, mutta tekee nykyään paljolti yhteisötaideprojekteja. Hän vieraili keväällä 2018 Jakomäessä ja ihastui siihen, sillä se muistuttaa häntä hänen omasta
kotilähiöstään Varsovassa. Hän tapasi kolmeen otteeseen Jakomäen yläkoulun 9.luokkalaisten kuvataideryhmän sekä nutan monikulttuurisen poikaryhmän. Tapaamisissa maalattiin, pelattiin jalkapalloa, vierailtiin museossa ja keskusteltiin taiteesta.
Osa yhdessä tehdyistä teoksista tuli esille museon näyttelyyn. Althamerille tärkeintä
onkin juuri yhdessä tekeminen (Culture.pl. N.d.) ja tapaamiset muodostuivat sellaisiksi kuin nuorten kanssa oleminen ne vei. Tarkkaa ennakkosuunnitelmaa ei ollut. Tämä

51
oli nuorille aluksi ehkä hieman hämäävääkin, sillä kysymyksiä tuli siitä, että miksi he
tekevät tätä maalausta. Monet nuorista olivat toisaalta myös hyvin kiinnostuneita
Althamerista ja hänen urastaan kuultuaan, että kyseessä on maailmankuulu taiteilija.

5 OSALLISUUDEN MENETELMIEN MALLI HAMILLE

Käyn seuraavassa läpi mallia, jonka olen rakentanut HAMille avuksi osallisuuden kehittämiselle museossa (Malli: LIITE 3). Olen pyrkinyt tekemään mallista helppokäyttöisen työkalun, joka auttaa museon sisältöjä ja palveluita suunnittelevia työntekijöitä
ymmärtämään millaista toimintaa voisi suunnitella, jotta yleisöille olisi tarjolla eri tasoista osallisuutta mahdollistavaa toimintaa. Avaan seuraavaksi mallin logiikkaa. On
muistettava, että mallissa olevat museon ja yleisön roolit ovat yleistäviä eivätkä kata
kaikkia museon kävijöitä sellaisenaan ja museon rooli vaihtelee. Kuten monissa yleisötyökaluissa esimerkiksi erilaisissa profiileissa, on pakko tehdä yleistyksiä, sillä resurssien puitteissa on mahdotonta räätälöidä jokaiselle kävijälle juuri häntä varten
mietitty museokokemus.

Malli pohjautuu Nina Simonin taulukkoon (LIITE 2), jossa hän on jaotellut museoiden
toimintaa neljään eri tasoon: contributory, collaborative, co-creative ja hosted Simon
esittää taulukossa myös seitsemän kysymystä museolle, joiden tarkoituksena on auttaa tarkastelemaan osallisuuden tasoa ja museon sitoutumista kyseiseen toimintaan.
Kysymykset ovat:
-

What kind of commitment does your institution have to community engagement?
How much control do you want over the participatory process and product?
How do you see the institution’s relationship with participants during the process?
Who do you want to participate and what kind of commitment will you seek
from participants?
How much staff time will you commit to managing the project and working with
participants?
What kind of skills do you want participants to gain from their activities during
the project?
What goals do you have for how non-participating visitors will perceive the project?
(Simon 2010, 190−191.)
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HAMin malliin olen niin ikään tehnyt neljä eri tasoa osallisuudelle. Simonin taulukosta
poiketen, mallin ensimmäinen taso edustaa yleisöä tai käyttäjää, joiden rooli on melko passiivinen. He ovat pääosin vastaanottajia eikä vuorovaikutuksen määrä ole kovin iso. Tämä siksi, että museon käyttäjistä osa ei halua aktiivisesti osallistua tai tehdä asioita. He haluavat kuunnella, oppia, mietiskellä ja olla mukana siinä yhteisössä,
jotka pitävät taiteesta ja taidemuseoista. Tai he ovat tulleet esimerkiksi ryhmän kanssa ja pääasiallinen motivaatio on se, että taidemuseo antaa heille hyvän paikan tavata, mutta tarvetta tekemiselle tai osallistumiselle muuhun toimintaa ei ole. He saattavat lukea näyttelyn tekstit ja ehkä osallistua yleisöopastukselle. Museon rooli on tarjota toimintaa ja yleisö on lähinnä vastaanottajana.

Osallisuuden määrä kasvaa taulukossa vasemmalta oikealle luettaessa. Seuraavassa tasossa museo tarjoaa toimintaa, mutta yleisö osaa osin hakea sitä itse jo ja on
aktiivinen toimija. Yleisö haluaa vuorovaikutusta sekä toimintaa. He varaavat esimerkiksi omalle ryhmälleen oman opastuksen tai pajan ja tekevät näyttelyyn rakennetussa aktiviteettiosiossa omaa taidettaan.

Kolmannessa tasossa yleisö on museon kanssa yhteistyössä sisältöjen suhteen.
Museo tarjoaa mahdollisuuden toimintaan sekä välineet ja paikan, mutta sisältö
suunnitellaan yhdessä yleisön kanssa. Yleisö haluaa vaikuttaa ja olla aktiivisessa
vuorovaikutuksessa. Toisaalta myös tämän tasoisessa osallisuudessa on mahdollista
osallistua ja kokea osallisuutta itselle sopivassa määrin. Usein kuitenkin pidemmät
projektit vaativat sitoutumista ja osallistuminen vain hetkellisesti ei välttämättä ole
kovin mielekästä. HAMissa tällaista toimintaa ovat esimerkiksi raatityöskentely, projektit erilaisten yhteisöjen kanssa tai veistosmuisto-verkkopalvelu.

Neljännessä tasossa yleisön osallisuus on suurinta. Se suunnittelee ja järjestää toiminnan ja museo tarjoaa puitteet sille sekä antaa ohjeistuksen ja tukea tarvittaessa.
Tällöin museo on osin alusta yleisön toiminnalle. Huomioitavaa on, että museo kuitenkin valitsee ne yhteisöt tai ryhmät, jotka pääsevät tekemään tällaista toimintaa.
Museo ei esimerkiksi voi sitoutua tukemaan toimintaa, joka on sen arvojen vastaista,
esimerkiksi tapahtumaa, joka on rasistinen. Siksi täysin avoin museon käyttäminen
toiminnan alustana on melkein mahdotonta. Lisäksi tavoitteena on, että yleisön jär-
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jestämä ja ideoima toiminta liittyy jotenkin taiteeseen tai muuhun museon tarjoamaan
sisältöön. Tavoite ei ole tarjota vain ilmaista kokoustilaa ilman sen kummempaa yhteyttä museon toimintaan. Tällöin mennään jo kauas museon ydintoiminnasta. Tällaiseen toimintaan osallistuvat yleisöt haluavat olla aktiivisia yhteisön jäseniä ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Taidemuseossa sanomaa useimmiten välitetään taiteen keinoin.

HAMin mallissa olen pitänyt ajattelun taustalla myös Jutta Virolaisen kulttuurin osallistamisen tasoja julkisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta (Virolainen 2015, 97). Virolaisen portaikossa kansalaisen nähdään kulkevan alimmalta portaalta ylimmälle. Alin
porras edustaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja oikeutta osallistua niihin. Tästä siirrytään porras kerrallaan ylimmälle eli osallisuus-tasolle, jossa kansalainen osallistuu kulttuuritoimintojen kehittämiseen. Tämä malli on jatkumo, jossa esitetään, että
osallisuus edellyttää oikeutta osallistua. Mallin mukaan alimmalla tasolla kansalainen
toiminta on passiivisempaa ja satunnaisempaa ja se kasvaa ylimmälle, neljännelle
tasolle aktiiviseksi ja säännölliseksi.

En näe HAMin tai ehkä muiden taideorganisaatioiden kohdalla tällaista jatkumoa välttämättömänä kehityksenä osallisuuteen. Se antaa kuvan, että kaikki ihmiset olisivat
ikään kuin kasvatettavissa kulttuurin kuluttamiseen. Havaintojeni ja HAMissa vuosien
varrella tehtyjen kävijä- sekä tunnettuustutkimusten mukaan, ihmisillä on kuitenkin
hyvin erilaisia motiiveja ja tarpeita taidemuseoissa käymiseen ja vapaa-ajan käyttämiseen. Vaikka tuollaisen jatkumon käyttöä en näekään HAMin mallissa tarpeellisena, on Virolaisen tasoissa ilman muuta samaa ajatusta osallistumisen ja osallisuuden
määrän kasvusta. Erityisesti hänen mallinsa aktiivisuus−passiivisuus -akselia olen
soveltanut omassa mallissani.

Olen ottanut mallissa huomioon myös vuorovaikutuksen ja sen määrän. Vuorovaikutuksen määrä vaikuttaa mielestäni osallisuuden tunteeseen ja osallistumiseenkin.
Tämä toimii myös toisin päin: osallisuuden tunne innostaa vuorovaikutukseen. Siksi
olen huomioinut mallissa myös vuorovaikutuksen.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Olen pohtinut opinnäytetyössäni osallisuutta ja sen eri muotoja taidemuseossa. Tarkastelun kohteena on ollut HAM Helsingin taidemuseon osallisuuden menetelmät.
Osallisuus ja osallistuminen eivät tarkoita samaa, mutta kun pohditaan museon osallistamisen mahdollisuuksia, on osallistumisella iso rooli. Kun yleisö tulee museoon tai
osallistuu johonkin museon järjestämään toimintaan, ovat he jo kulttuuripalvelun piirissä ja siten osallisia ainakin jotenkin, osa passiivisemmin ja osa aktiivisemmin.

Kulttuurillista osallisuutta määritellään usein melko tiukasti (Virolainen 2015; Simon
2010). Ihminen on osallinen vasta, kun hän osallistuu päätöksen tekoon tai on mukana kulttuuriorganisaation toiminnassa vertaisena asiantuntijoiden kanssa. Osallisuutta on mielestäni kuitenkin vaikea määritellä toisen puolesta. Siksi olen opinnäytetyössäni perustanut tekemäni osallisuusmallin HAMille siihen, että organisaation tulee vastata kaikenlaiseen osallisuuden tarpeeseen eikä pelkästään tähdätä siihen
puhtaimpaan ja korkeimman tason osallisuuteen toiminnassaan. Vain osa ihmisistä
on valmiita ja halukkaita sitoutumaan sellaiseen toimintaan, jota tuo taso vaatii. Iso
osa kävijöistä tuntee itsensä osalliseksi vain tulemalla taidemuseoon eivätkä kaipaa
sen enempää. Osallisuuden tai osallistumisen pakkoa ei ole.

Toisaalta esimerkiksi osallistavat taideprojektit, jotka tehdään asuinalueilla lähellä
ihmisiä, saattavat antaa mahdollisuuden osallistua niille, jotka eivät ole kulttuuripalveluiden käyttäjiä. Voisi ajatella ikään kuin käänteistä portaikkoa, jossa edetään vahvasti osallistavasta taidetoiminnasta kulttuuripalvelun käyttäjäksi, joka ei halua osallistua aktiivisesti palvelun tarjoamaan toimintaan esimerkiksi pajoihin.

HAMin kohdalla eniten kehitettävää näyttäisi tekemäni mallin perusteella olevan kaikista osallistavimman tason menetelmien kehittämisessä. Museolla on tarjota vain
vähän ja harvoin tilaisuuksia niille, jotka haluavat tehdä ja suunnitella sisältöä itse.
Tilanne on puolestaan melko hyvä kahden seuraavan tason kanssa: erilaisia menetelmiä on ollut runsaasti. Esittämäni esimerkit HAMin toiminnasta ovat eri vuosilta ja
ajoilta. Ideaali olisi, että kaiken tasoista osallistavaa tai osallisuutta edistävää toimintaa olisi tarjolla koko ajan.
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HAMin osallisuuden menetelmiä luokitteleva kehikko on tarkoitettu työkaluksi kaikille
sisältötyötä tekeville työntekijöille HAMissa. Siis kaikille, jotka suunnittelevat näyttelyiden, kokoelmatyön, julkisen taiteen tai yleisötyön sisältöjä. Sen avulla on tarkoitus
pystyä suunnittelemaan sitä millä tasolla on tarve ja mahdollisuus osallistaa yleisöjä.
Se on apuväline sisältöjen johtamiselle eli sen arvioimiseksi millaisia toimenpiteitä
tarvitsemme lisää, jotta valikoima on monipuolinen ja tavoittaa erilaisia yleisöjä. Lopulta kehikko on apuväline koko museon henkilökunnalle, jotta se saisi käsityksen
siitä millaisia välineitä meillä on yleisön osallisuuden edistämiseksi, osaisi kertoa niistä muille ja ymmärtäisi millainen museo on tässä mielessä. Kehikon jalkautus koskee
siis käytännössä jossain vaiheessa koko HAMin henkilökuntaa eli noin 45 ihmistä.

Jalkautuksen ei tarvitse olla monimutkaista eikä mielellään sisällä kovin pitkällistä
koulutusta. Museon henkilökunnalla on viime vuosien jäljiltä kova muutosähky ja koulutusväsymys. Ei ole tarkoituksenmukaista kuormittaa heitä liikaa. Johtajan ja esimiesten tuella on iso merkitys tässä. Siksi jalkautus alkaa heistä.

Esittelen kehikon ensin johtoryhmässä. Taustoitan, esittelen välineen ja kerron esimerkkejä käytöstä ja ennen kaikkea siitä mitä hyötyä sen käytöstä on. Tämän jälkeen
etenen yksiköihin, joissa tehdään sisältötyötä. Tilanteesta riippuen järjestän tilaisuuden joko työpajamuotoisena tai sitten strukturoituna keskustelutilaisuutena, jota fasilitoin. Tilaisuudessa on tarkoitus ideoida sitä miten käytämme kehikkoa työmme kehittämiseen ja mahdollisesti uusia osallisuuden menetelmiä. Samalla olisi hyvä tarkastella myös kriittisesti jo olemassa olevia menetelmiä ja arvioida pitääkö jostain luopua. Lopuksi kerron kehikosta yleisemmin koko henkilökunnalle esimerkiksi koko talon viikkokokouksessa ja avaan pidetyssä pajassa tehdyt toimenpide-ehdotukset.

Kun kehikko on ollut käytössä jonkun aikaa, toivoisin voivani jollain tapaa saada tietoa yleisöltä siitä, ovatko he löytäneet HAMin tarjonnasta itselleen sopivaa tekemistä,
osallistumista tai vaikuttamista. Sen voisi toteuttaa jonkin tyyppisellä kyselyllä, kenties haastattelemalla kävijöitä ja/tai lähettämällä kyselyn museon klubin jäsenille.
Mielenkiintoisinta olisi tietenkin kuulla niitä, jotka eivät ole löytäneet museon toiminnasta mitään itseä kiinnostavaa. Näistä iso osa lienee ei-kävijöitä ja hankalasti tavoitettavissa.
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Tästä saisi materiaalia myös osallisuuden menetelmien jatkotutkimukseen fenomenologisen lähestymistavan kautta. Fenomenologisessa lähestymistavassa tieto paljastuu kielellisesti ilmaistavissa olevien mielellisten merkityssuhteiden avulla (Vilkka
2005, 145). Intersubjektiivisuus edellyttää ihmisiltä vuorovaikutusta ja sosiaalista kykyä ymmärtää ja jakaa subjektiivisia kokemuksia. Tämä on oleellinen asia osallisuudessa ja sen kehittämisessä. Osallisuus on toki myös hyvin subjektiivinen ja ihmisen
sisäinen kokemus. Eri ihmiset kokevat eri tavoin osallisuutta. Toiset eivät sitä edes
kaipaa. Fenomenologinen lähestymistapa voisi olla oiva tapa pohtia syvällisemmin
ihmisten tarvetta osallisuuteen ja miettiä sitä kautta sen menetelmien kehittämistä.

Lähtisin siis tutkimaan kävijöiden kokemuksia taidemuseosta ja osallisuudenkokemuksista siellä ja sitä kautta niiden merkityksestä heille. Kysymys olisi siis varmaan:
onko osallisuuden tunteella merkitystä taidemuseokäynnillä? Ja jos on, niin millaista
merkitystä? Tähän vastaaminen auttaisi kehittämään myös osallisuuden menetelmiä.

Opinnäytetyöni on ollut myös mielenkiintoinen tutkimusmatka siihen miten yhteisöpedagogiikan keinot soveltuvat museoiden kehittämiseen. Yhteisöjen kanssa työskentely, yhteisöllisten menetelmien käyttäminen sekä vuorovaikutteisuuden ja palveluprosessien kehittäminen ovat osa museoiden yleisötyötä. Näen yhteisöpedagogin
osaamisalueiden olevan hyödyksi tulevaisuuden museoiden kehitystyössä.
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LIITE 1

Helsingin taidemuseon yleisösuunnitelma 2015–
Helsingin taidemuseo on yleisöjä varten. Kuuntelemme ja osallistamme yleisöjämme,
jotta voimme tuottaa laadukkaita palveluita ja merkittäviä kohtaamisia taiteen kanssa.
Taidemuseon yleisösuunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin strategiaan.
VISIO, MISSIO, ARVOT
Visio
◦ Helsingin taidemuseo on Suomen suosituin museo. Se tekee Helsingistä kansainvälisesti kiinnostavan matkailukohteen, ja se on vahvasti mukana jokaisen
helsinkiläisen arjessa.
◦ Tennispalatsissa taidemuseo tarjoaa unohtumattoman museokokemuksen. Se
on paikka aktiiviselle yhdessäololle, elämyksille ja uusille näkökulmille.
◦ Kaupunkilaiset nauttivat taidekokoelmastaan ja arvostavat sitä. Julkisella taiteella taidemuseo yllättää ympäristössä.
◦ Helsingin taidemuseo on taidemuseokentän veturi, ja sillä on vahva asema
niin taiteen kuin tieteen maailmassa, kotimaassa ja kansainvälisesti. Se avaa
rohkeasti uusia näkökulmia ja puheenaiheita elämään meillä ja muualla.
◦ Helsingin taidemuseo on helsinkiläisten oma taidemuseo.
Missio
◦ Teemme taiteella Helsingistä hauskemman.
Arvot
Rohkeus
Olemme uteliaita, ennakkoluulottomia ja kantaa ottavia. Tahdomme tehdä asioita
uudella tavalla.
Ilo
Haluamme tuottaa iloa ja merkityksellisyyttä. Mahdollistamme kohtaamisia ja oivalluksia. Kaikki ovat tervetulleita meille.
Läsnäolo
Taidemuseo on olemassa yleisöä varten. Haluamme luoda hyvän museokokemuksen asiakkaitamme kuunnellen. Tuomme taiteen osaksi kaupunkilaisten elämää.
TAIDEMUSEON YLEISÖRYHMÄT
Taidemuseolla on kolme Tennispalatsin museon pääyleisöryhmää. Ne on määritelty analysoimalla yleisöjen motivaatioita ja arvoja. Nämä ryhmät hakevat museokokemuksesta ja taiteen parista eri asioita ja käyttävät palveluja eri tavoin. Yleisöryhmäprofiilit auttavat meitä kehittämään ja kohdentamaan toimintaamme, kuten palvelukonsepteja, näyttelykokonaisuuksia, markkinointia ja viestintää.
Keskeiset Tennispalatsin yleisöryhmät:
- Yhdessä tekevät ja kokevat tulevat museoon jonkun kanssa tai ryhmässä,
museo on heille paikka, jossa viettää aikaa tai he tarjoavat kokemuksia toisille
-

Taiteenrakastajat tulevat museoon taiteen takia, ovat tiedonjanoisia, rentoutuvat taiteen äärellä
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-

Ajan hermolla olevat haluavat olla osa jotain porukkaa, hakevat kokemuksia
ja elämyksiä, ilmiöt ovat heille tärkeitä

Julkinen taide on osa kaupunkilaisten arkea. Taidemuseo kehittää osallistavia menetelmiä ja tapahtumia, joiden avulla asukkaat voivat paremmin tutustua asuinalueensa julkiseen taiteeseen ja ottaa sen omakseen.
Tennispalatsin näyttelytoiminta ja julkinen taide lisäävät myös Helsingin kansainvälistä tunnettuutta. Matkailijayleisöt otetaan huomioon museon kielivalikoimassa.
Vuosina 2015–16 taidemuseon koko toiminnan kehittämisessä huomioidaan Helsingin strategian mukaisesti ikääntyneet, nuoret ja maahanmuuttajat. Parannamme
museokokemusta ja palveluja erityisesti näitä ryhmiä ajatellen.
SAAVUTETTAVUUS, ESTEETTÖMYYS JA MONINAISUUS
Helsingin taidemuseo on kaikkien museo. Taidemuseoon on kaikkien kävijöiden
helppo tulla ja kaikki ovat tervetulleita. Madallamme niin fyysistä, henkistä, taloudellista kuin sosiaalistakin kynnystä kohdata taidetta ja nauttia museokäynnistä.
YLEISÖLÄHTÖISYYS JA KEHITTÄMINEN
Kuuntelemme ja tutkimme aktiivisesti yleisöjämme. Yleisöpalautetta ja tutkimustietoa
käytämme toimintamme jatkuvaan arvioimiseen ja kehittämiseen. Teetämme vuosittain 2–3 yleisö- ja tunnettuustutkimusta ja keräämme jatkuvasti vapaamuotoista palautetta. Palaute käsitellään ja siihen vastataan ripeästi. Taidemuseo on mukana
myös Helsingin kaupungin palautejärjestelmässä.
Osallistamme toimintamme suunnitteluun erilaisia yleisöryhmiä: meillä on mm. ikääntyneiden, nuorten ja opettajien raadit. Raadit ovat oman kohderyhmänsä asiantuntijoita.
Museokokemuksen kehittämisessä käytämme kävijäpolkua. Siinä kartoitetaan erilaisten kävijöiden tarpeita ja museon tarjoamia palveluita museokäynnin eri vaiheissa.
Yleisösuunnitelman pohjana ovat olleet: taidemuseon henkilökunnan yleisöstrategiakeskustelut,
asiakasprofiili-, kävijäpolku- ja arvotyöpajat; kävijä- ja tunnettuustutkimusten tulokset sekä Helsingin
kaupungin strategia ja talousarvio.
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LIITE 2
The Museum Participation Chart (Simon 2010, 190−191).
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LIITE 3
Malli HAMin osallisuuden menetelmien ja tasojen kehittämiseen:
Museo tarjoaa toimintaa, yleisö vastaanottaa

Museo tarjoaa toimintaa, yleisö hakee toimintaa ja
toimii aktiivisesti
vastaanottaja, tekijä

Yleisö on:

vastaanottaja

Millä tavoin museo
sitoutuu yleisöjen
sitouttamiseen?

Haluamme, että
yleisö voi tuntea
itsensä tervetulleeksi
osallistumaan hetken
mielijohteestakin.

Haluamme, että
kävijät löytävät museon tarjonnasta
itselleen sopivia
tapoja tehdä tai osallistua.

Kuinka paljon museo
kontrolloi osallistumista tai tekemistä?

Paljon: museo tarjoaa valmiit konseptit,
yleisö saattaa osallistua, mutta sitoutumisen määrä ei ole
suuri.
Museo antaa valmiit
konseptit ja säännöt,
joita osallistujat noudattavat, kontakti
henkilökuntaan voi
jäädä pois kokonaan.

Paljon: museolla
valmiit konseptit,
mutta yleisö osaa
hakea toimintaa ja
osallistuu aktiivisesti.

Keitä museo haluaa
osallistaa?

Museonäyttelyihin
tulijoita.

Museonäyttelyihin
tulijoita, julkisesta
taiteesta kiinnostuneita.

Kuinka paljon halutaan käyttää henkilökunnan aikaa toiminnan/projektin suunnitteluun, hallinnoimiseen ja ohjaamiseen?
Esimerkkejä HAMin
toiminnasta:

Suunnittelu ja toteutus vie aikaa, mutta
ohjaus ei.

Suunnittelu ja toteutus vie jonkin verran
aikaa, ohjaaminen/läsnäolo osin
vielä enemmän.

Lauantain ilmaiset
non stop –pajat,
yleisöopastukset,
näyttelytekstit

Tilattavat opastukset
ja pajat, osallistavat
taideteokset, ajatusten jakamiseen kannustavat ja aktiviteettiosiot näyttelyissä

Millainen suhde museolla on osallistujiin
toiminnan/projektin
aikana?

Museo antaa valmiit
konseptit ja säännöt,
joita osallistujat noudattavat, kontakti
henkilökuntaan on
vuorovaikutteinen.

Museo tarjoaa toimintaa, yleisö osallistuu sisällön tuotantoon
yhteistuottaja (museon kanssa)
Haluamme vastata
tiettyjen kävijäryhmien osallistumisen
ja osallisuuden tarpeisiin sekä tukea
niiden yleisöjen tarpeita, jotka eivät
ehkä pääse museolle.

Yleisö suunnittelee
toimintaa, jolle museo tarjoaa puitteet

Jonkin verran: museo
tarjoaa materiaalit,
ohjausta, yleisö osallistuu sisällön suunnitteluun ja on sitoutunutta.
Museo antaa tietoa,
apua ja välineet,
mutta sisältö päätetään yhdessä osallistujien kanssa. Osallistujat voivat suunnitella sisällön myös
kokonaan itse. vuorovaikutusta on paljon museon ja ryhmän välillä.
Sitoutuneita museokävijöitä sekä yhteisöjä, joilla on esteitä
päästä museoon tai
alueilla taideteoksiin
osallistuvia.
Suunnittelu vie aikaa
paljon projekteissa ja
hallinnoiminen sekä
läsnäolo/ohjaus vie
paljon aikaa.

Ei juurikaan: museo
tarjoaa paikan ja tuen
tarvittaessa sekä
antaa säännöt, yleisö
päättää itse sisällön
ja tekee itse.
Museo antaa tukea ja
paikan, mutta antaa
yleisön tehdä omaa
juttuaan. Vuorovaikutusta on paljon, mutta
enimmäkseen ryhmän kesken.

Raatityöskentely,
Taidetta sataa Jakomäkeen -hanke,
Kontulan palvelukeskuksen projekti, Taiteelle koti koulusta projekti, näyttelytekstit Helsinki Mission
ryhmän kanssa,
Veistosmuistoverkkopalvelu

Kulttuurisissit- nuorten ryhmän ohjelma
HAMin avajaisissa

tuottaja, tekijä
Haluamme kannustaa yleisöjä ja yhteisöjä käyttämään
museota omista
lähtökohdistaan.

Yhteisöjä tai ryhmiä,
jotka haluavat järjestää toimintaa museossa liittyen museon
aiheisiin.
Suunnittelu ja sisällön ohjaaminen ei vie
paljonkaan aikaa,
hallinnoiminen vie
jonkun verran.

