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näkökulmana. Mallin myötä on tarkoitus uudistaa koko hankerahoituksen hakuprosessia pysyvästi
niin, että yleisötyötä tehtäisiin jatkossa enemmän taidelaitoksien seinien ulkopuolella, erityisesti
lähiöissä.
Tulimme mukaan hankkeeseen syksyllä 2018 osana yhteisöpedagogin kehittämistoiminnan
opintojaksoa, jolloin hankkeen toinen pilotointi kausi oli lopuillaan. Kaupungin kulttuuripalvelut
tilasi Humanistiselta ammattikorkeakoululta kvantitatiivisen puhelinhaastattelututkimuksen, sekä
tiivistelmän perustuen taidelaitoksien itsereflektioihin alueella tehdystä työstä, mikä julkaistiin
osana loppuraporttia Toisenlainen taidemaailma. Taidelaitokset lähiöissä vuosina 2016-2018
Helsingin osallistavassa kulttuurityönmallissa.
Tilaustyönä tehty loppuraportti jäi liitteeksi opinnäytetyötämme, jossa analysoimme enemmän
osallisuuden näkökulmasta jalkautumisien onnistumista. Menetelmänä tähän käytimme
dokumenttianalyysia ja kokosimme asiasisällöt kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta teimme
johtopäätöksiä. Raporteista nousseiden teemojen perusteella keräsimme lisätietoa kohdennetuilla
taidetoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluilla siitä, miten aluetta on lähestytty. Usein
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tämän hankekauden aikana.
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The Helsinki City Cultural Centres and Support launched a project called "Helsinki Model" in 2014.
The aim of the project was to bring art and culture more equally to all residents of Helsinki. The
project is based on a research produced by the Cultural Centres itself, which states that the funds
used for culture are mainly located in the Center of Helsinki, where the majority of the art
institutions and events are located. In order to achieve this goal, the art institutions have
dismounted out of the Center to the areas where the budget for culture has been low. In addition,
there is also a strong segregation process in the regions, where the cultural activities produced
together with the inhabitants of the area have been seen as a development perspective. Via Model
the purpose is to permanently renew the entire project funding application process, so that the work
with the audience will be done more outside of the walls of the artistic facilities, especially in the
suburbs.
We joined the project in the autumn of 2018, as a part of the Community Educators studies in
applied research and a development course, when the second pilot period of the project was over.
The Cultural Centres of the city ordered a quantitative telephone interview from the University of
Applied Sciences Humak, and a summary based on the self reflection from the art institutions in the
area, published as a part of the final report; Another kind of art world. The art institutes in the
suburbs 2016-2018. Participatory cultural work model in Helsinki.
A tailor made final report was attached to our final thesis, where we analyze more from the point of
view of participation. As a method for this, we used document analysis and assembled the contents
as a whole on the basis of which we made conclusions. Based on the themes which were raised out
the reports, we gathered more information through targeted interviews with the artists and the
partners on how the areas have been approached. Often the participation was put against the quality
of art. In addition, we will consider, among other things, whether the project has attracted
participants who are not major consumers of art and culture, and how the activities have been
successfully continued in the region after the end of the project.
Our conclusion was that the art institutions have successfully dismounted to suburbs, especially
among to the children and youth. We were impressed that the participants which took part in the
project were already actives in the area and inhabitants with culture interests. The attitude of the art
institutions was highly influenced to the success. The genuine encounter requires that the art
institutes and residents are equal. So that the activities are not aimed from top to bottom, putting
art against participation. We gathered information about the ways how to go in to the suburbs and
how to start up the activities there. Some of the activities were stabilized, but not in significant
amount during this project period.

Keywords: participation, art, culture, Helsinki, polarisation
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JOHDANTO

Suurten

kaupunkien

lähiöiden

eriytymiskehitys

on

aihe,

johon

on

alettu

kiinnittämään huomiota entistä enemmän. Varsinkin tämän kehityksen syyt ja sitä
kautta

suunnan

vaihtaminen,

ihmisten

osallisuuden

lisääminen

ja

kansalaisaktivismin tukeminen ovat ajankohtaisia asioita. Aihetta ovat tutkineet
lähiöiden asukkaiden näkökulmasta mm. Eeva Luhtakallio ja Maria Mustranta (2017)
sekä Lotta Junnilainen (2019). Osallisuutta lähiöissä ovat tarkastelleet myös
kulttuurisesta näkökulmasta mm. Arto Lindholm (2015 & 2018), Jutta Virolainen
(2015) ja Anna-Maria Isola & co (2017). Kulttuurin ja taiteen uskotaan luovan pohjaa
yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille ja osallistumiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi vuonna 2017 750 000€ avustuksia osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen
vahvistamiseksi. Yksi perusteista oli se, että osallistuminen taiteelliseen toimintaan ja
omakohtainen

tekeminen

kulttuurissa

ja

taiteessa

lisää

yhteiskunnallista

osallistumista sekä ihmisten hyvinvointia. OKM on linjannut osallisuuden lisäämisen
yhdeksi kulttuuripoliittiseksi tavoitteeksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.)
Meidän opinnäytetyössämme tutustutaan Helsingin kaupungin malliin, jossa
osallisuuden lisääminen on otettu merkittävään rooliin kulttuurityössä. Me olimme
mukana vuoden 2018 lopusta vuoden 2019 kevääseen, jolloin toinen pilotointikausi
oli lopuillaan ja uusi alkamassa. Työn tilaaja, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus,
maksoi opinnäytetyöntekijöille palkkiona 1000€.
Osallisuus on käsitteenä laaja ja monitulkintainen, joka voidaan määritellä hyvin eri
tavoin riippuen asiayhteydestä. Osallisuuden termillä on vahvasti julkishallinnollinen
historia suomen kielessä ja sitä kautta siihen on liittynyt myös negatiivissävytteisiä
vivahteita, jotka liittyvät osallistamiseen ja ylhäältä alaspäin tuotavaan toimintaan.
Osallisuuden tukemisen tavoitteena on ollut kansalaisosallistumisen lisääminen ja
huoli siitä, että kansalaisten poliittinen aktiivisuus hiipuu. 1990-luvulta lähtien,
osallisuus on löytänyt tiensä myös lakiin ja 1995 voimaan tullut kuntalaki korosti
kansalaisten osallisuutta. (Nivala & Ryynänen 2013).
Osallisuutta on tutkittu ja sen lisäämiseen eri keinoin on pyritty aktiivisesti Suomessa
jo muutaman vuosikymmenen ajan. Osallisuuden toteutuminen on, ainakin
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sosiaalipedagogisen ajattelun kautta,

kuulumista,

osallistumista ja tunnetta

kuulumisesta johonkin. (Nivala ym. 2013, 27). Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta
vaikuttaa olosuhteisiinsa, elämäänsä ja ympäristöönsä, kuten palveluihin ja yhteisiin
asioihin (Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017,
5.) Osallisuuden voidaan tulkita tarvitsevan yhteisön, johon yksilö voi kokea
kuuluvansa. Se on alhaalta ylöspäin suuntautuva ja kokemuksellinen, omakohtainen
sitoutuminen johonkin. (Gothoni, Hyväri, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2016, 14).
Osallisuutta lähiöissä, on kuvattu muun muassa osallisuuden kokemuksena
yhteiskuntaan ja sen puutteena. Lähiöissä ei koeta vahvaa yhteenkuuluvuutta ja
osallisuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhteiskunta tuntuu kaukaiselta ja
tavoittamattomalta lähiöissä. Lähiöissä yhteisöllisyys ja osallisuus on pienempään
piiriin suuntautuvaa ja helposti eriytyneempää kuin kantakaupungissa. (Lindholm
2018). Osallisuuden kokeminen omassa yhteisössä, lähiössä, voidaan ajatella luovan
pohjaa myös osallisuuteen yhteiskunnassa. Yhteisistä asioista vastuun ottaminen
kasvaa osallistumisen ja osallisuuden kokemuksien myötä.
Helsingin lähiöissä on huomattavissa eriytyneisyyttä ja erilaisilla mittareilla
mitattuna, tietyt lähiöt voidaan luokitella huono-osaisiksi. Näissä lähiöissä on
esimerkiksi pienemmät tulot, suurempi työttömyysaste, enemmän vuokrataloja ja
suurempi osuus maahanmuuttajataustaisia asukkaita kuin muissa kaupunginosissa.
Myös sairastavuus on suurempaa ja usein äänestysaktiivisuus pieni. Usein näillä
alueilla kulttuurinkulutus on myös vähäisempää. (Lindholm 2018, 17; Vilkama 2011,
87-91; kts. Taulukko 1)
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus tutki kulttuuriavustusten jakautumista, jossa
huomattiin, että suurin osa avustuksista suuntautui keskustaan. Tämä kuvastaa myös
kulttuuritarjonnan keskittymistä keskusta-alueelle. (Räisänen 2014). Kulttuurin
saatavuutta haluttiin tasapuolistaa ja lähiöiden eriytymistä jarruttaa. Näin syntyi idea
Helsingin mallista. Tämä Helsingin malli juontaa juurensa Ranskaan, Lyonin
kaupunkiin, jossa taidelaitokset sitoutetaan yhteistyösopimuksen avulla tuottamaan
kulttuuria yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Vuonna 2011, tähän malliin kävi
tutustumassa

Helsingin

kulttuurikeskuksen

edustajat

tavoitteenaan

mallin

soveltaminen Helsingissä. Mallin keskeisenä ideana, taidelaitosten on jalkauduttava
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ja tuotettava toimintaa seiniensä ulkopuolella, jotta kaikilla olisi tasa-arvoiset
mahdollisuudet kulttuurin saatavuuteen. Lyonissa on kulttuurityö nostettu yhdeksi
kantavaksi kaupunkipolitiikan teemoista ja se nähdään yhtä tärkeänä vetonaulana
kuin koulutus, työllisyys tai talous. Ranskan kaupunkipoliittinen asetelma on
erilainen ja siellä kulttuurin arvostus ja asema on vahva kautta linjan. Kaupungin
budjetista 20% on suunnattu kulttuurin tukemiseen. Vaikka malli ei sellaisenaan istu
Suomeen tuotavaksi, on sieltä voitu poimia ideoita, joissa kulttuuri nähdään alueita
kehittävänä osana. (Kuusi & Tolvanen 2011).
1.1

Lähiöiden valikoituminen

Mukaan valikoitui lähiöistä Jakomäki, Kaarela, Vuosaari ja Maunula. Alueilla on
osittain huono-osaisuuden leimaa ja vähäistä kulttuurimäärärahojen osuutta. Lisäksi
osallistamispilotointia tehtiin kahden taidelaitoksen voimin Mellunkylän alueella,
vaikkei se virallisesti Helsingin mallin mukaiseksi alueeksi valikoitunutkaan.
Taulukossa1 on kerätty ja yhdistetty tilastotietoja Helsingin seudun aluesarjoista
(2019), Tilastokeskuksen Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto (2019), Ylen
julkaisema Kuntavaalit 2017 tuloksia (2017), sekä Helsingin sanomien julkaisemaa
artikkelia, jonka lähteenä on käytetty Kelan julkaisemia kaupungin tietokantoja
(Ahtiainen 2018). Sairastavuusindeksi ei pidä sisällään kroonisia keuhkosairauksia
tai alkoholiin liittyviä sairauksia, mikä nostaisi koko kaupungin indeksiä.
TAULUKKO 1
2016

Mellunkylä Jakomäki Maunula Kaarela Vuosaari

Asukkaita

37 600

Vieraskielisten 26,22%
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307 9 001

27 357

37 841

29,51%

12,3%

18,95%

21,71%

50,91%

65,84%

58,44%

52,8%

44,18%

24 040

21 318

29 156

27 928

28 499

osuus
vuokraasuntoja
Keskitulo
(euroa vuodessa)

8

Tyttömyysaste

18,3%

tutkinnon

18

19,3%

709

2

13,8%

411

5

13%

180

16

16%

066 20

784

suorittaneita
Amk tai yamk

36,68%

25,18%

50,97%

47,45%

48%

tutkinto
2017

Mellunkylä Jakomäki Maunula Kaarela Vuosaari

Sairastavuus

97

111

98

91

90

48,42%

43,2%

61,8%

59,1%

55,66%

indeksi
(keskiarvo 88,5)
Äänestys
prosentti
(keskiarvo
61,8%)

Alueista

Jakomäki

on

selkeästi

eriytyneempi

verrattuna

muihin

alueisiin.

Asukasmäärältään pienimmällä alueella on alhaisin tulo- ja koulutustaso, mutta
suurin työttömyysaste, vuokratalojen määrä ja vieraskielisten osuus. Jakomäessä
äänestysaktiivisuus vaaleissa on vähäistä ja sairastavuus suurta. Kuntavaaleissa 2017
Jakomäen äänestys prosentti oli 43,2%, kun koko kaupungin keskiarvo oli 61,8%.
Jakomäessä on myös eniten terveysongelmia, jossa sairastavuusindeksi luku oli 111,
kun taas koko kaupungissa indeksi oli 88,5. Kaarela on alueena pirstaleinen ja se
käsittää Kannelmäen, Malminkartanon ja Maununnevan kaupunginosat. Kaarela on
asukasluvultaan reippaasti suurempi kuin Jakomäki ja Maunula, mutta siellä on 10
000 asukasta vähemmän kuin Vuosaaressa tai Mellunkylässä. Kaarelassa on
pienempi työttömyysaste kuin muissa valikoiduissa alueissa. Maunulassa puolestaan
on paras koulutus –ja tulotaso. Maunulassa äänestysprosentti oli sama kuin koko
kaupungin keskiarvo eli 61,8%. Maunulan ja Kaarelan alueilla ei ole nähtävissä
eriytymiskehitystä. Vuosaaressa eriytyminen ei ole yhtä suurta kuin Jakomäessä,
mutta se ei ole yhtä keskiluokkainen Kaarelan ja Maunulan kanssa. Vuosaari

9

jakautuu sisäisesti eri tyylisiin asuinalueisiin ja alueiden sisäiset erot ovat suuria.
Vuosaaressa,

Aurinkolahti

on

keskiluokkaa

ja

Meri-Rastilassa

vuokra-

ja

maahanmuuttajataustaisia asukkaita on enemmän ja ns. vanhassa Vuosaaressa asuu
iäkkäämpää väkeä. Mellunkylä on asukasluvultaan lähes yhtä suuri kuin Vuosaari,
vaikka Vuosaari onkin pinta-alaltaan Mellunkylää suurempi. Alueena Mellunkylä on
kuitenkin sosioekonomisesti heikommassa asemassa muihin alueisiin nähden ja
yltääkin lähes Jakomäen tasolle työttömyysasteessa, vieraskielisten osuudessa,
koulutus -ja tulotasossa jne. Alueista Jakomäellä ei ole omaa kulttuurikeskusta ja
alueella järjestettävä kulttuuritoiminta on vähäistä. Kaarelan alueella Kanneltalo ja
Vuosaaressa Vuotalo ovat aktiivisia tapahtumien järjestäjiä. Maunulaan valmistui
oma

kulttuurikeskus

hankkeen

aikana

tammikuussa

2017.

Jakomäki

oli

kokonaisuutena huomattavasti haastavampi kuin muut alueet, johtuen sen
eriytymiskehityksestä ja tilojen puutteesta.
Osallisuuden

puutteen

on

pelätty

laskevan

kansalaisten

yhteiskunnallista

aktiivisuutta. Osallisuuden tukeminen ja eriytymiskehityksen vähentäminen lähiöissä
kulttuurin keinoin, on yksi tapa lähestyä tätä ongelmaa. Eri tutkimuksissa on laajalti
todettu

taiteen

ja

kulttuurin

positiivisista

vaikutuksista

hyvinvoinnissa

ja

syrjäytymisen ehkäisyssä. Sitran artikkelissa todetaan taiteelliseen toimintaan
osallistumisen tukevan aktiivista kansalaisuutta. Osallistuminen kulttuuriseen
toimintaan nostaa esimerkiksi äänestysaktiivisuutta ja osallistava taide voi edistää
paikallista demokratiaa sekä antaa rohkeutta kansalaistoimintaan. (Laitinen 2009,
34-35).

Terveyden

ja

hyvinvoinninlaitos

mainitsee

luovat

keinot

yhtenä

kansalaisvaikuttamisen vahvistamisen keinoista, samoin luovien menetelmien
katsotaan

nostavan

kulttuuritoimintalaissa

osallisuutta
on

myös

(THL

vahvasti

2009b).
esillä

Uudessa

kansalaisten

kuntien

osallisuus

ja

yhteisöllisyys. Alueiden kehittäminen, hyvinvointi ja asukkaiden mahdollisuus
vaikuttaa, nousevat myös esiin. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2019.)
1.2

Helsingin malli

Helsingin kaupunki käynnisti hankkeen, jossa kaksitoista taidelaitosta jalkautuivat
valittuihin lähiöihin vuosina 2016-2018. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakoi
määrärahoja toteutusta varten 376 450 €/v (Kuusi, Räisänen & Tolvanen 2017.)
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Taide -ja kulttuurilähtöisyys on pilotointien toiminnan ydin, jonka avulla asukkaat
pääsevät

vaikuttamaan

lisäämään

oman

omaan

asuinalueen

asuinympäristöönsä,
arvostusta.

joka

Yhdessä

puolestaan

tekeminen

auttaa
kehittää

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voi parhaimmillaan lisätä alueen asukkaiden
yhteishenkeä. Taiteellisella sisällöllä on tutkittu olevan yksilön elämänlaatuun ja
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tuottamalla sisältöä, elämyksiä ja/tai nautintoa
elämään. (Virolainen 2015, 44.) Tavoitteena on ollut kulttuurin tasapuolisempi
jakautuminen ja saavuttaa monipuolisesti kaupunkilaisia, erityisesti lähiöissä asuvia
kulttuuria vähän käyttäviä ihmisiä. Malli on yhteistyötä asukkaiden, taidetoimijoiden
ja viranomaisten välillä.
TAULUKKO 3
Alue

Taidelaitos

Hanke-nimi

Myönnetyt
avustukset

Mellunkylä

Teatterimuseo,
yhteistyössä Maria
Baric Company

Kohtaamisia
voimauttavan
taiteen äärellä

2016: 21 934e
2017: 21 934e
2018: 21 934e

2016:
Ruoholahti
2017-18:
Mellunkylä

Tanssiteatteri
Hurjaruuth kannatus
ry

Sirkus saapuu
kaupunkiin

2016: 32 000e
2017: 32 000e
2018: 32 000e

Jakomäki

(Helsingin
teatterisäätiö)
Helsingin
kaupunginteatteri

Pääroolissa
Jakomäki

2016: 45 000e
2017: 45 000e
2018: 45 000e

Jakomäki

Pohjois-Helsingin
bändikoulu

Jakis-musikaali

2016: 25 000e
2017: 25 000e
2018: 25 000e

Maunula

Suomen
Kansallisteatterin
Osakeyhtiö

Maunulan
maisemat

2016: 45 000e
2017: 45 000e
2018: 45 000e

Maunula

Mediakulttuuriyhdisty
s M-Cult ry

Yhteisöllisen
mediataiteen
residenssit

2016: 20 000e
2017: 20 000e
2018: 20 000e

Kaarela

Zodiak Presents ry

Minun nimeni on

2016: 45 000e
2017: 45 000e
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2018: 45 000e
Kaarela

Helsingin
taiteilijaseura ry

Taidekehä

2016: 35 000e
2017: 35 000e
2018: 35 000e

Kaarela

Q-teatteri ry

Carnaval (Baltic
Circle –
Festivaali)

2016: 17 516e
2017: 17 516e
2018: 17 516e

Vuosaari

Suomen
valokuvataiteen
museo

Vuosaari-Toisin
sanoen

2016: 35 000e
2017: 35 000e
2018: -

Vuosaari

KOM-teatterin
kannatus ry

Ääni-viestejä
Vuosaaresta

2016: 35 000e
2017: 35 000e
2018: 35 000e

Vuosaari

Klockriketeatern r.f.

Vuosaarimonitaideprojekti

2016: 20 000e
2017: 20 000e
2018: -

Helsingin kulttuurikeskus tilasi Humanistiselta ammattikorkeakoululta tutkimuksen,
jossa

puhelinhaastattelun

avulla

tutkittiin

hankkeiden

tunnettavuutta

sekä

vaikuttavuutta alueilla. Samalla tuotettiin kaupungin toteuttamaan loppuraporttiin
tiivistelmä taidelaitosten omista arvioinneista, raportti löytyy tämän opinnäytetyön
liitteenä.
Opinnäytetyömme tavoitteena on analysoida taidelaitosten raporttien pohjalta
jalkautuvan

taidetyön

toimintatapoja

osallisuuden

näkökulmasta.

Miten

taidelaitokset ovat onnistuneet alueille jalkautumisessa ja mitä haasteita he ovat
kohdanneet? Onko toiminnalla onnistuttu tavoittamaan vähän kulttuuria kuluttavia
lähiöiden asukkaita vai onko toimintaan osallistunut pääasiassa alueen jo aktiiviset
toimijat? Lisäksi pohdimme jalkautuvan työn toiminnan edellytyksiä lähiöissä ja
onko toimintaa onnistuttu vakiinnuttamaan alueella.
2

TEOREETTINEN TAUSTA

Taide on vain kulttuurin osa-alue. Itse kulttuuri on käsitteenä laajempi kattaen
taustat, arvot ja perinteet. Kulttuurin ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi kuvataide,
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musiikki sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja rakennukset. Kulttuurin
hyötyjä voidaan tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen kehityksenä. Taidetta ja sen
vaikutusta yksilön hyvinvointiin on tutkittu paljon ja sitä hyödynnetään yhä
enemmän esimerkiksi voimaannuttavassa toiminnassa. Kulttuuritoiminnalla voidaan
siis

parhaimmillaan

ennaltaehkäistä

yksilön

syrjäytymistä

yhteiskunnan

ulkopuolelle. (von Bradenburg 2008, 16).
Kirjasto on monien lähiöiden ainoa kulttuuripalvelu, unohtamatta alueellisia
kulttuurikeskuksia, mikäli niitä on. Kirjojen lainaamisen ohella, tiloissa järjestetään
nykyään yhä enemmän toimintaa, tehden siitä melko demokraattisen palvelun ottaen
huomioon alueen asukkaita. Alueelliset palvelut tuottavat kulttuuria arkiseen
käyttöön kaikille alueen asukkaille ja täten luovat perustaa taiteesta ja kulttuurista
nauttimiselle. Näitä palveluja on pyritty levittämään mahdollisimman laajalle
asukaskunnalle osana hyvinvointivaltion edellytyksiä. Perinteiset palvelut ovat
kuitenkin vain yksi osa kulttuuripalveluista. (von Bradenburg 2008, 11, 28).
2.1

Taiteen soveltava käyttö

Taiteen soveltavalla käytöllä tarkoitetaan taiteellista toimintaa, jossa pyritään taiteen
keinoin vaikuttamaan esimerkiksi yksilön elämän laatuun. Taiteen soveltavan käytön
tavoitteet liittyvät usein terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi siitä onkin muodostunut
tärkeä työmenetelmä mm. sosiaali– ja terveydenhuollon työkentälle esimerkiksi
osana muistisairaiden vanhusten parissa tehtävää työtä. (Liikkanen 2010, 36&68).
Asuinalueiden kehittämisen sekä yhteisöllisen toiminnan lisäämisen ja sen
vahvistamisen lisäksi toiminnan lähestymistapana ja tarkoitusperänä voi olla
esimerkiksi työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen. (von Bradenburg 2008, 11).
Taiteen soveltavan käytön näkökulmasta Helsingin mallin mukaisella toiminnalla
pyritään

välillisesti

ja

välittömästi

kehittämään

yhteiskunnan

hyvinvointia

parantamalla ihmisten elämänlaatua taiteen ja kulttuurin keinoin. Tällaisella
toiminnalla voidaan nähdä olevan myös yhteiskunnalle taloudellista merkitystä
pidemmällä aikavälillä. (Pirnes & Tiihonen 2010). Taidetoiminta, jossa tehdään
tällaista ennalta ehkäisevää työtä, voidaan käyttää myös nimitystä; voimauttava-,
osallistava-, yhteisötaide, taide/ kulttuurilähtöiset- tai sosiokulttuuriset menetelmät.
Myös lähiöissä tehtävä taidetyö asettuu osittain soveltavan taiteen kenttään,
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soveltavan taiteen ammattilaisia voisi olla mukana taiteilijoiden kanssa lähiöissä.
Näin saataisiin yhdistettyä niin taiteen kuin erilaisten kohderyhmien kanssa
työskentelevien ammattilaisten osaaminen.
Osittain soveltavan taiteen määritelmä sisältää samoja paradigmoja kuin osallistava
taide Helsingin mallissa. Onko taide ammattilaisen vai amatöörin tekemää, mikä on
keskiössä, taide vai sen tekijät? Yksi tapa määritellä tätä suhdetta on se, että
taiteilijan lähtökohtana taiteelle toimii yhteisöt ja sosiokulttuuriset ympäristöt, jossa
taiteilija osaa soveltaa osaamistaan ja taiteen menetelmiä. Mutta soveltavan taiteen
tekijänä on aina taiteilija. (Huhmarniemi, 2016).
2.2

Sosiokulttuurinen innostaminen

Sosiokulttuurisessa innostamisessa on ajatuksena rohkaista ihmisiä osallistumaan ja
toteuttamaan itseään. Itsetoteutuksen prosessissa innostamisella pyritään tukemaan
ihmisten välistä vuorovaikutusta tuomalla itseä julki ja halua toimia yhteisen asian
puolesta, jossa innostaminen on itsekasvun prosessi, jolloin osallistujat kasvavat
aktiivisiksi toimijoiksi yhteisöissään. Tällöin osallistuja on itse ratkaisevassa
asemassa sosiaalisen ja kulttuurillisen muutoksen aikaansaamisessa, jolloin innostaja
vain

rohkaisee

solidaarisuuteen.

Sosiokulttuurisella

innostamisella

pyritään

saavuttamaan kulttuurillista demokratiaa, jossa osallistujien tulisi tiedostaa myös
laajemman vaikuttamisen mahdollisuudet, kuin oman yhteisön sisällä tapahtuva
toiminta. (Kurki 2000, 19-25).
Innostamalla luodaan itsenäisiä sosiaalisia ryhmiä ja tuetaan niiden kehitystä.
Tällöin innostamisen tulisi tapahtua siten, että kaikki osallistujat olisivat
yhdenvertaisia toisiinsa nähden niin, että jokaisella osallistujalla olisi myös
tasavertaiset
ryhmään

lähtökohdat

kuulumisen

vaikuttamiselle.

tunteen

Yhdenvertaisuuden

vahvistaminen

ja

yksilöiden

saavuttamiseksi
moninaisuuden

huomioiminen ovat innostamisen peruspilareita. Tällöin myös innostajan rooli tulee
olla enemmän mukana kulkeva kuin ulkopuolelta kasvattava. Toki ihmisten
saattaminen yhteen, dialogin avaaminen ja ryhmäprosessin tukeminen vaatii
ammatillista osaamista.

Ryhmän kehittyessä on kuitenkin tavoitteena, että

innostajan ammatillinen asema tasoittuu muihin osallistujiin nähden. (Kurki 2000,
25).
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Sosiokulttuurinen

innostaminen

ei

rajoitu

vain

tiettyihin

sosiokulttuurisiin

tekniikkoihin tai osallistaviin metodeihin, mutta kaikki kansalaistoiminta ja aktivismi
ei

ole

sosiokulttuurista

innostamista.

Sosiokulttuurinen

innostaminen

on

suunnitelmallista itsekasvun kehittämistyötä, joissa autetaan ihmisiä tiedostamaan
omia tarpeita ja ratkomaan yhdessä ongelmia päämäärätietoisen toiminnan kautta,
joissa yksilö on ratkaisevassa asemassa suhteessa ympäristöön, alueeseen ja
ympäröivään yhteiskuntaan. (Kurki 2000, 27). Tällaisen toiminnan kautta voidaan
lähiöiden asukkaille luoda uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja tukea alueiden
yhteisöllisyyttä.
Valokuvataiteen museo

jalkautui Vuosaareen sosiokulttuurisen innostamisen

metodein, soveltaen osallistavaa valokuvausta yhteisötaiteen menetelmänä. Vuosaari
toisin sanoen –hankkeen ensimmäisen vuoden teemana oli vahvistaa alueen nuorten
tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvaa yhteen kuuluvuutta. Nuorille
annettiin valokuvauksen ja itseilmaisun työkaluja, joiden avulla heitä rohkaistiin
toimimaan tärkeäksi kokemiensa asioiden puolesta. Tässä valokuvataiteilijoiden ja
taidekasvattajien rooli oli toimia mahdollistajana ideoille, mutta myös auttaa
ulostulojen kuten näyttelyiden kanssa.

Huomioidessa arvostava työtapa ja

sensitiivisyys nuorten identiteettityössä, ei kuvien julkaiseminen ollut välttämätöntä,
jolloin siitä ei myöskään syntynyt ulkopuolista painetta.
2.3

Sosiaalinen koreografia

Taidelaitoksista Zodiak nosti sosiaalisen koreografian käsitteen esiin. Sosiaalisen
koreografian perusteena on ajatus, jossa liike kuvataan kaikkialla tapahtuvana laajaalaisena kaikkia koskettavana asiana. Koreografi Michael Klienin ja dramaturgi Steve
Valkin

ajatusten

pohjalta

vaikutteita

saanut

muoto,

jossa

korostuu

sekä

paikkasidonnaisuus että yhteisö- ja soveltava taide. Osaltaan sosiaalisen koreografian
voidaan ajatella pohjautuvan ajatukselle, että maailmamme on ajautunut tilaan, jossa
olemme osa talouden jauhavaa koneistoa ja olemme unohtaneet kykymme vaikuttaa
asioihin. Tähän kulttuuriseen jäätymiseen on syntynyt sosiaalinen koreografia, se on
tapa taistella perinteisiä ja jäykkiä normeja vastaan. Taustalla on ajatusmalli, jossa
kaikki vaikuttaa kaikkeen eikä asioiden keskinäisten suhteiden vaikutusta voida
jättää huomiotta. Ei riitä, että asiat ja ilmiöt tunnistetaan, jos ei oteta huomioon
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konteksteja ja suhteita. (Monni, 2009).

Sosiaalisen koreografian käsitteen

rantautuminen Suomeen tapahtui erityisesti koreografi Michael Klienin ja professori
Kirsi Monnin yhteistyön kautta (Lehtipuu, 13) ja se ei ole laajalle yleistynyt termi
(Kirsi, 2019.)
Sanojen merkitystä avatessa, voidaan sanan sosiaalinen tulkita tässä yhteydessä
tarkoittavan yhteisöllisyyteen, yhteiskuntaan liittyviksi ja jopa heikompi osaisten
auttamiseksi. Sillä ei haeta takaa seurallisuuteen liittyvää sosiaalisuutta tai se ei
tarkoita samaa kuin seuratanssit. Koreografia taasen voidaan tämän pohjalta tulkita
joko yhteisölliseen tanssiin tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen painottavaksi
tyyliksi. (Lehtipuu, 10). Tämän ajatuksen kautta se täyttää jo lähes itsessään niitä
tavoitteita, joita jalkautuvalla taidetyöllä on haettu, yhdistelmä yhteisöllisyyttä ja
poliittista kannanottoa vahvistava metodi.
Samalla tulkinnalla, politiikan ja estetiikan yhdistelmänä, tanssi heijastaa oman
aikansa poliittista ilmapiiriä. Tulkintaa laajennettaessa mukaan voidaan ottaa myös
erilaiset rakenteet, koneet ja ympäristö, jotka määrittelevät osaltaan tilanteiden
muodostumista. (Lehtipuu, 17-18). Tämä antaa mahdollisuuden ottaa lähiöissä
mukaan alueen rakenteen ja sen ominaispiirteet. Tanssi, ihmiset ja ympäristö voi
tuottaa taiteellisesti arvokkaan ja poliittisesti kantaa ottavan teoksen, joka on
paikallisesti merkittävä. Osittain merkitys tällöin toki aukeaa vain alueella ja se on
sidottu niin paikkaan, aikaan kuin sen tekijöihin. Metodia voi käyttää universaalisti,
mutta teokset jäävät paikallisiksi.
Termi antaa aika laajan pohjan tulkita niin liikettä kuin sen tavoitteita, eikä siihen ole
tiukkaa määritelmää, se myös hiukan elää riippuen siitä, kuka sen määrittelee ja
millä motiiveilla. Tietoperustan löytäminen aiheesta on myös suppeaa ja rajoittuu
lähinnä Monnin sekä Lehtipuun (2016) teksteihin. Metodissa on viitteitä niin
soveltavasta taiteesta, yhteisötaiteesta kuin jopa sosiaalisesta taidepraktiikasta.
2.4

Sosiaalinen taidepraktiikka

Mediakulttuuriyhdistys M-Cult kehittää ja edistää mediataiteen ja digitaalisen
kulttuurin uusia muotoja, kuten osallistuvan median tuotanto, vuorovaikutteinen
elektroninen taide ja yhteisömedia, jossa mediaa ja teknologiaa tarkastellaan
kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista (M-Cult 2019). Raportissaan M-Cult
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mieltää

taiteelliset

lopputuloksensa

lähestyvän

tyylisuunnaltaan

sosiaalista

taidepraktiikkaa (eng. social practice /socially engaged art). Verrattuna yhteisötaiteen
juuriin sosiaalinen praktiikka korostaa enemmän yhteiskunnallisia ja poliittisia
teemoja, yhdistäen taiteen ja aktivismin keinoja. Suurin osa M-Cultin taiteilijoiden
teemoista käsittelee globaaleja kriisejä, kuten ilmastonmuutos tai paikallisia asioita,
jossa yhteiskunnan päätöksenteko näkyy lähiön arjessa. Jalkautuessa Maunulaan
asukkaita kutsuttiin pohtimaan yhdessä tulevaisuuden arvoja ja maailmankuvia, sekä
luomaan omakuvaansa suhteessa median antamiin raameihin ja etsimään keinoja,
joilla vaikuttaa omaan kaupunginosaansa.
Taidekenttä on jatkuvassa muutoksessa ottaen vaikutteita ympärillä kehittyvästä
maailmasta. Eri termejä käytetään rinnakkain ja käytännön rajat voivat olla häilyvät.
M-Cultin toiminnassa mukana oleva Kaisa Kukkonen (2005) käyttää termiä
osallistava

taide

(eng.

praticipatory

/collaborative

art)

opinnäytetyössään

yhteisötaiteen kaltaisena yläkäsitteenä taiteelliselle työlle, jossa ihmisten aktiivinen
osallistuminen taiteen tekijöinä on keskiössä vastapainona passiiviselle taiteen
nauttimiselle, mukaillen taidekriitikko ja tutkija Claire Bishopin (2012) näkemystä
osallistavasta taiteesta.
2.5

Yhteisötaide

Yhteisötaiteella

tarkoitetaan

yhdessä

tehtyä

taidetta,

osallistujien

omaan

aktiivisuuteen perustuvaa ja yhteistä kokemuksellisuutta tarjoavaa. Se ei ole taitelijan
tuottama teos tai esitys vaan yhteisön ehdoilla ja heitä varten toteutettua taidetta
(Taikusydän.) Yhteisötaide on yhteisöstä lähtevää, vuorovaikutuksellista, ihmisen
arjesta ja elämänkokemuksista ammentavaa toimintaa (Schrey, 2013.)
Yhteisötaiteen käsitteen avaaminen ja määrittely on osittain hankalaa ja se saatetaan
määritellä toisin. Me lähdemme tässä opinnäytetyössä siitä, että kaikki Helsingin
mallin taidetoimijat ovat tehneet yhteisötaidetta, jota voisi käyttää “kattokäsitteenä”
kaikelle toiminnalle.

Erilaisten suuntauksien ja taidepraktiikoiden takana on

kuitenkin ajatus tehdä työtä lähiöiden ihmisten kanssa yhdessä ja yhteisesti ideoiden,
heille ja heistä lähtöisin. Yleisesti määrittelyssä yhteisötaiteen alle saadaan
mahtumaan kaikki taiteen muodot ja se on aina yhteisesti tuotettua. Riippuen
määritelmästä se voi olla taiteilijan ideoimaa tai yhteisön ideoima, kumpikin tapa on
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varmasti oikeutettu ja hyviä yhteisiä projekteja syntyy kummallakin tapaa.
(Koivukangas 2014, 8).
Voidaan siis määritellä, että kaikki taidelaitosten tuottama toiminta on tavalla tai
toisella ollut yhteisötaidetta ja nojannut sen periaatteisiin. Haastatteluissa nousi esiin
se, että ajoittain yhteisötaiteen ajatellaan nojautuvan ainoastaan prosessin
tärkeyteen. Näin määriteltynä siitä syntyvä teos ei ole oleellinen tai sen ei ole
tarkoitus puhutella katsojaa. Helsingin mallissa on kuitenkin ollut tavoitteena myös
taiteellisen arvon säilyttäminen. Mallissa on siis luotu yhteisötaidetta ja onnistuttu
(ainakin osassa) tuottamaan taiteellisesti korkealaatuista toimintaa. Tämä on yksi
yhteisötaiteen muoto, joka ei välttämättä koske kaikkea yhdessä tehtyä taidetta.
On hyvä, että taidelaitokset ovat miettineet millä metodeilla alueille on menty ja
toiminnalle on perusteet, joilla otetaan huomioon niin osallisuus kuin taide. Toisaalta
vaarana voi olla, että metodiikkaan jäädään liikaa kiinni ja se estää toimintaa
kehittymästä.
3

TIEDONKERUUSEEN KÄYTETYT MENETELMÄT

Opinnäytetyömme on kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen perustuva ja
aineistoa käsitellään empiirisesti, häivyttäen yksilöity tunnistettavuus taustalta
suurimmaksi

osaksi.

Muutamassa

tapauksessa

taidetoimijaa,

aluetta

ja

tapahtumapaikkaa ei ole ollut järkevää irrottaa asiayhteydestä, sillä muuten
kokonaiskuvan ymmärrys voisi kärsiä. Aineistoa käsitellään pääosin etsien
yleistettäviä toimintatapoja, joskin muutama suora lainaus mukana. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 25-26.)
Opinnäytetyössämme keräsimme tietopohjan taidelaitosten raporttien perusteella.
Näiden itsereflektioiden runkona on toiminut kaikille jalkautujille lähetetty pohja,
jota työstettiin yhdessä Helsingin kulttuurilaitoksen edustajan Ari Tolvasen ja
taidetoimijoiden kanssa. Kyselyn runko on pitkälti sama, kuin kulttuurilaitoksen
tuottamassa

väliraportissa

¨Kohti

tasa-arvoisempaa

kulttuuri-Helsinkiä¨.

Kysymykset toimivat runkona taidelaitoksille ja he saivat tuottaa niiden ympärille
vapaasti tekstiä.
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Saimme kaikilta (12) taidelaitoksilta itsereflektiot vuoden 2019 vaihteen molemmin
puolin. Näistä lähdimme työstämään tiivistelmää osaksi kulttuurikeskuksen
huhtikuussa 2019 julkaisemaa loppuraporttia. Tuona aikana aloitimme myös
työstämään

varsinaista

opinnäytetyötämme,

jolloin

meillä

ei

ollut

enää

mahdollisuutta osallistua alueella pilotoituihin hankkeisiin ja saada konkreettista
kokemusta alueelta.
Raporttien vastausten laatu ja kattavuus oli vaihtelevaa. Niiden pituus vaihteli
muutamasta sivusta lähes kuusi sivuisiksi. Osa taidetoimijoista oli analysoinut omaa
tekemistään laajasti ja selkeästi, osalla raportointi oli taas hyvin suppeaa ja
suurpiirteistä. Myös määrällisten mittarien, kuten osallistujamäärien tilastointi oli
vaihtelevaa. Osassa raporteista oli paneuduttu syvälle aiheeseen ja nostettu hyvin
toiminnan ydin, joka puolestaan auttoi meidän kokonaiskuvamme muodostamista.
Hankaluutta raporttien tulkinnassa aiheutti näkemys erot ja terminologia, johon
haimme lisäselvitystä kohdentamalla haastatteluita ja perehtymällä kirjallisuuteen.
Taidelaitosten itse tuottaessa arviointia omasta toiminnastaan on syytä suhtautua
evaluointiin kriittisesti. Lähes kaikki taidelaitokset ovat hakeneet rahoitusta
seuraavalle hankekaudelle jalkautuvassa työssä. Se voi vaikuttaa raporttien sisältöön
siten, että niissä on korostetusti tuotu esiin onnistumisia ja positiivisia puolia. Jos
meillä olisi ollut mahdollisuus kerätä tietoa muilla tavoin, olisivat tulokset saattaneet
olla toisenlaisia.
Menetelmänä käytimme dokumenttianalyysiä. Luimme raportit useaan otteeseen
läpi ja kokosimme asiasisällöt kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta olemme tehneet
johtopäätöksiä. Ensin kävimme raportit itsenäisesti läpi, jakaen ne alueittain. Sen
jälkeen keskustelimme yhdessä aiheesta käyttäen apuna tehtyjä muistiinpanoja.
Nauhoitimme

keskustelumme,

joiden

perusteella

loimme

analyysit.

Lisäksi

haastattelimme puoli strukturoidusti viittä taidetoimijaa ja neljää aluetoimijaa.
Haastattelut suoritettiin ennalta tehdyn pohjan mukaan, jättäen kuitenkin tilaa
vapaalle kommentoinnille, jos sellaista nousi. Haastattelut suoritettiin tapaamisella
tai videopuhelinyhteydellä. Haastattelut litteroitiin ja materiaalia käsiteltiin muuten
samoin kuin kirjallisia raportteja.
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Kulttuurikeskus tilasi Humanistiselta ammattikorkeakoululta myös kvantitatiivisen
puhelinhaastattelu tutkimuksen osana yhteistyösopimusta. Tästä kerättyä dataa
olemme hyödyntäneet vertailemalla tuloksia taidelaitosten raporteista kerättyihin
lukuihin. Puhelinhaastattelu tehtiin loppu syksystä 2018 yliopettajien Arto
Lindholmin

ja

Laura

Päiviö-Häkämiehen

johdolla,

opiskelijaryhmän

(n.28

opiskelijaa) toimesta. Puhelinhaastattelu tehtiin satunnaisotoksella alueella asuville
täysi-ikäisille henkilöille postinumeron perusteella. Puhelinnumeroita oli noin 3200,
joista haastatteluun vastasi 602 henkilöä. 963 vastasi puheluihin, mutta ei halunnut
osallistua haastatteluun. Lisäksi 1513 henkilöä ei vastannut puheluihin ollenkaan.
Tutkimus toteutettiin suomenkielellä, joka karsi osan puheluihin vastanneista
kielimuurin

vuoksi.

Puhelinhaastattelu

tutkimuksen

perusteella

pyrittiin

selvittämään, kuinka hyvin Helsingin mallin pilotointien tuottamat tapahtumat
tunnetaan alueilla, onko niihin osallistuttu, mitä niistä ajatellaan ja mitä toiveita
niihin liittyy. Lisäksi haastattelussa haluttiin selvittää, millaisia kulttuurin kuluttajia
alueella on, kysymällä musiikki makua, kulttuuripalveluiden käyttöä, sekä kulttuuriin
käytettyä rahamäärää vuodessa. Kyselyn sisältö suunniteltiin etukäteen Helsingin
kulttuurikeskuksen ja taidetoimijoiden kanssa. (Päiviö-Häkämies 2019.)
4
4.1

ANALYYSIT
Alueelle jalkautuminen ja verkostoituminen

Taidelaitosten jalkautuessa alueille on ensimmäinen vuosi kulunut alueeseen ja sen
toimijoihin tutustuessa ja verkostoja rakentaen. Verkostoja luotiin alueella toimiviin
palveluihin kuten nuorisotalot, koulut, kirjastot, sosiaalitoimen palvelut, vanhusten
palvelutalot, sekä alueen yhdistyksiin, yrityksiin, aktiiveihin, taiteilijoihin ja
asukkaisiin. Kulttuuritalojen tarjoama tuki taidelaitoksille on ollut merkittävää,
erityisesti Kannelmäessä Kanneltalon ja Vuosaaressa Vuotalon organisoimat
tapaamiset hankkeen alussa auttoivat taidelaitoksien integroitumista alueelle.
Samalla alueella toimivien taidelaitosten kannattaa aloittaa yhteistyö heti, jotta
resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti saman tien ja samalla voidaan välttyä myös
päällekkäisiltä toiminnoilta. Yhteistyötä tehden taidelaitokset pystyivät myös
tarjoamaan laajemman valikoiman kulttuuria alueille. Toimijat olivat olleet
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yhteydessä

aluekumppaneihin

ja

asukkaisiin

niin

sähköpostien,

puhelujen,

vierailujen kautta kuin myös puistoissa, kaduilla ja kapakoissa keskustellen.
Alueella

näkyminen

ja

tutuksi

tuleminen

luo

pohjaa

luottamuksen

ja

kommunikaation syntymiselle. Useat toimijat ovat painottaneet juuri sitä, että on
ollut tärkeää tulla alueella tutuksi henkilönä ja taiteilijat ovat tehneet jalkautumista
pitkälle omalla persoonallaan. Parhaimmillaan taidetoimijat kokivat jalkautuessa
ilmiön, jossa hanke alkoi saada ¨kasvot¨. Tarkoittaen, että alueella alettiin
tunnistamaan henkilöitä, jotka tuottivat siellä toimintaa. Taidelaitokset nostivat esiin
erityisesti sitä, että henkilöiden vaihtuvuus alueella on ollut vähäistä, jolloin
tunnistettavuus on helpottanut.

Ehkä toiminnasta oli tullut merkityksellistä

asukkaille, mutta tämä oli myös jalkautumisen kannalta merkittävä onnistuminen,
kun alueella osattiin yhdistää henkilöitä oikeisiin toimintoihin, joka puolestaan
madalsi kynnystä osallistumiselle. Lähestyminen on usein kuvailtu rennoksi ja
kuuntelevaksi dialogiksi, jossa kartoitetaan alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita. Jos
halutaan tavoittaa asukkaita, jotka eivät ole kulttuurinkuluttajia entuudestaan,
kannattaa lähteä liikkeelle tutustumisesta ja matalan kynnyksen tapahtumista.
Ihmiset voivat kokea vieraaksi liiallisen taidepainotteisen otteen, eivätkä uskalla tai
innostu mukaan toimintaan tämän takia.
Jalkautuessa lähiöihin kannattaa huomioida sille tyypillisiä piirteitä, kuten se että
toimintaa tuottaessa yhteistä kieltä ei välttämättä ole kaikkien asukkaiden kesken, jos
alueella asuu paljon maahanmuuttajataustaisia asukkaita. Kaikki toiminta ei vaadi
yhteistä kieltä, esimerkiksi sirkustaiteen huomattiin toimivan, vaikka yhteistä kieltä
ei löytynyt. Helposti lähestyttävän, hauskan ja rennon toiminnan havaittiin tuoneen
yhteen

erikulttuuritaustaisia

ihmisiä

luoden

uusia

kontaktipintoja

sekä

vuorovaikutus– ja verkostoitumismahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten ja
kantasuomalaisten asukkaiden välille, nostaen alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä
taustaa katsomatta.
Toiminnassa

on

oleellista

tarjota

maksutonta

osallistumista

ja

tekemistä.

Saavuttaakseen mahdollisimman tasapuolisesti ja laajalti lähiöiden asukkaita,
maksullisuus saattaa nousta esteeksi osallistumiseen. Toki muutamassa tapauksessa
lähiöissä tehtyä taidetta on esitetty pientä maksua vastaan taidelaitosten omissa
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tiloissa keskustassa, jossa lipputulojen kerääminen voi sitouttaa osallistujia tulemaan
paikalle tai jopa korostaa lähiöissä tehdyn työn arvoa.
4.2

Toiminnan tuottaminen omien seinien ulkopuolella

Jalkautuminen alueelle sisältää jo itsessään dilemman. Kun taidelaitos alkaa toimia
omien seiniensä ulkopuolella, tulee väistämättä vastaan ongelmia toimitilojen
löytämisessä. Lähtökohtaisesti taidelaitoksilla ei ollut Helsingin mallin kautta
valmista pohjaa katettuna, johon vain hypätä mukaan tuottamaan kulttuuria alueella.
Tätä ongelmaa tai jalkautumiselle tyypillistä asiaa on ratkottu mm. yhteistyön
keinoin, alueen muiden toimijoiden kanssa järjestämällä yhteistä toimintaa. Tosin
kaikki toiminnot, kuten valokuvaaminen eivät vaadi siistejä sisätiloja tai estradia
toteutuakseen. Taidelajeilla ja kulttuurillisen osallistamisen metodeilla on eroja siinä,
miten sitä on lähdetty toteuttamaan alueella ja mitä välineitä se vaatii toteutuakseen.
Yhtenä ratkaisuna alueelle on jalkauduttu ottamalla haltuun julkisia ulko- ja sisätiloja
esimerkiksi valaisemalla puisto valosuunnittelijan avulla ja järjestämällä luonnossa
kulkevia taidepolkuja. Tämä toki edellyttää toiminnan tarkempaa suunnittelua ja
ympäristön huomioimista niin, että se on mahdollista toteuttaa. Julkisissa ja
puolijulkisissa sisätiloissa on esitetty valmiita teoksia ja pidetty näyttelyitä, näissä
esteettömyys ja saavutettavuus tulee huomioida. Toimintaa on myös järjestetty lähes
kokonaan ulkotiloissa, esimerkiksi kulkueen muodossa, johon ohikulkijoiden on ollut
mahdollista

osallistua.

Antaen

alueen

lapsille

ja

nuorille

¨vaihtoehtoisen

todellisuuden¨, jossa myös aikuiset voivat hetkeksi hellittää roolistaan ja heittäytyä
¨leikin¨ maailmaan. Alueelle on myös jalkauduttu ns. omien kulissien kanssa ja
rakennettu tilapäisiä esitystiloja, jonka kautta on ollut mahdollista kohdata asukkaita
erilaisten toimintojen yhteydessä ja nauttia koko perheen voimin yhteisistä
tuotoksista. Rakennelmat, kuten sirkusteltta voivat toimia magneetin lailla
¨väripilkkuna keskellä lähiötä¨, vetäen osallistujia puoleensa.
Tapahtumapaikoilla on myös alueen sisällä eroja. On siis hyvä perehtyä alueeseen
etukäteen ja selvittää mistä alue rakentuu, esimerkiksi erilaiset asumismuodot,
luonnonsuojelu

ja

-puistoalueet,

joukkoliikenteen

risteys/asemakohdat,

ostoskeskukset ja palvelut jne. Laajan asukaskunnan tavoittamiseksi, keskeiset paikat
kuten ostoskeskus ovat loistavia kohtaamispaikkoja kaikessa arkisuudessaan. Tosin
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kaikilla alueilla ei ole suuria keskittymiä, kuten kauppakeskuksia, jonka kautta
voidaan helposti tavoittaa suhteellisen suuri määrä asukkaita. Myös kuppiloissa ja
ulkona voidaan tavoittaa juuri niitä asukkaita, joille taiteella ja kulttuurilla ei
välttämättä ole suurta painoarvoa arjessa.
Hyvien yhteistyökumppaneiden ja luovan ajattelun kautta voidaan löytää alueelle
monialaista osaamista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Tästä toimii hyvänä
esimerkkinä Antinniityn yhteisöpuutarha Kaarelassa. Yhteistyössä Zodiak, Helsingin
taiteilijaseura sekä Kanneltalo on perustanut kaikille avoimen yhteisöpuutarhan,
jossa on yhdistetty kaupunkiviljelyä, taidetta ja monialaista oppimista. Ideana on,
ettei yksittäisiä palstoja ole, vaan satoa sekä viljellään että korjataan ja jaetaan
yhdessä. Samalla yleisöpuutarhassa on järjestetty taiteilijavetoisia tanssi-, musiikkija taidetyöpajoja viikoittaisten viljelytalkoiden yhteydessä. Sadonkorjuujuhlat on
vuosittain pidetty taiteellisen ohjelma kera ja niissä on esiintynyt sekä ammatti- että
amatööritaiteilijoita.
4.3

Sisäinen ja ulkoinen viestintä yhteistyössä

Verkostojen merkitys nousee lähes kaikissa raporteissa hyvin vahvasti esille. Alueen
muiden toimijoiden kautta on välitetty tietoa suoraan alueen asukkaille ja aktiiveille
valmiita kontakteja pitkin, sekä löydetty ja luotu uusia kontakteja verkostossa. Tukea
toimintaan on saatu myös toimitilojen mahdollistamisessa, joita ilman toimintaa ei
olisi ollut mahdollista toteuttaa. On tärkeä pohtia sitä, miten lähestyy muita
toimijoita alueella ja mitä hyötyä Helsingin mallin mukaisesta toiminnasta alueen
lisäksi on myös yhteistyökumppanille. Pystytäänkö esimerkiksi tuottamaan jotakin
puuttuvaa palvelua yhdessä ja sitä kautta vastaamaan alueen tarpeisiin.
Yhteistyö ei aina suju ongelmitta ja joskus toiminta voi puuroutua esimerkiksi
tiedonkulku ongelmien vuoksi. Yleinen epätietoisuus voi päästä helposti syntymään,
jos luullaan, että puhutaan samasta aiheesta, mutta eri näkökulmasta tai tietoa ei
välitetä riittävän usein tai se ei saavuta kaikkia osapuolia. Toimintakulttuurit ja
ideologiat voivat poiketa suuresti eri yhteistyötahojen välillä. Kun tuotetaan sisältöä
yhdessä ja tehdään yhteistapahtumaa, joudutaan todennäköisesti joustamaan
suuntaan, jos toiseen, että saadaan tapahtuma aikaiseksi. Yhteistyötä tehdessä eri
toimijoiden kesken, kannattaa tuoda selkeästi esille tavoitteet ja toiminnan tarkoitus,
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sekä varmistaa, että puhutaan samaa kieltä. Yhteistyö voi helposti kaatua
väärinkäsityksiin, jos ei ymmärretä merkitystä sanojen takaa. Ylipäätään on tärkeää,
että kommunikaatio on selkeästi sovittua ja etukäteen on nimetty henkilö, joka ottaa
vastuun tiedottamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Joskus toiminnot voivat jäädä
toteutumatta kommunikaation

puutteen,

tiedon

sekä

sopimusten

erilaisten

tulkintojen aiheuttamista väärinkäsityksistä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen,
että suunnitelmat voivat muuttua vielä viime hetkellä.
Toisaalta taidetoimijoiden rooli, jolla ei ole taakkanaan viranomaismaista mielikuvaa,
voi tuoda alueella toimivia tahoja yhteen mutkattomasti, kuten KOM- teatteri asian
esitti: ¨Vuosaaressa toimii hyvin laaja joukko toimijoita, joiden välille kaivattiin
dialogia, niin kaupungin kuin asukkaiden taholta. Taide nähtiin helppona väylänä
yhteistyöhön, sillä se koettiin olevan ikään kuin ei kenenkään aluetta. ¨
Kun yhteydet alueen verkostoihin on rakennettu ja ratkaistu toimintatila ongelma,
pitää seuraavaksi miettiä miten tavoittaa mahdollisimman monia asukkaita.
Asukkaiden tavoittaminen on ollut haastavaa, sillä alueilla ei ole vain yhtä oikeaa
kanavaa, mitä pitkin tavoittaa laajalti alueen moninaisia asukkaita. Erinäiset
alueelliset sosiaalisen median ryhmät, paikallislehti ja palveluiden, kuten kirjaston
ilmoitustaulut ovat olleet hyväksi todettuja tiedotuskanavia. On tärkeää tiedostaa,
kenelle toimintaa halutaan tuottaa ja kenen kautta siitä on järkevä tiedottaa. Lienee
sanomatta selvää, että kun yhdistetään toimintoja alueen muiden palvelun tuottajien
kanssa, tavoitetaan pääsääntöisesti palvelua käyttävät asukkaat. Esimerkkinä alueen
nuorisotalojen ja koulujen kanssa tehty yhteistyö tavoittaa nuoria. Markkinointiin ja
tiedottamiseen tulisi varata resursseja jatkossa enemmän, jotta se sujuisi
mutkattomasti.
Muutamalla alueella oli käynyt niin, että toimintaan oli osallistunut myös alueen
ulkopuolista väkeä. Tässä tapauksessa taide oli ollut kiinnostavaa ja siihen lähti
mukaan ihmisiä, jotka olivat valmiita näkemään vaivaa päästäkseen osallistumaan.
Kaupunginteatterille kävi onnellinen yhteensattuma paikallislehden kanssa, johon oli
otsikoitu

hieman

raflaavasti;

¨Teatteriryhmä

Jakomäessä.

Helsingin

Kaupunginteatteri etsii näyttelijöitä.¨. Otsikon myötä ensimmäiselle teatteriryhmän
avoimelle kerralle saapui lähes 50 osallistujaa, joista noin puolet oli mukana
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hankkeen

loppuun

saakka.

Tämänkaltaisen

onnellisen

yhteensattuman

todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sen merkitys hankkeen tunnettavuudelle ja
onnistumiselle oli hyvin suuri. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten asian tuo
esille. Tiedottamisella ja oikean kanavan löytämisellä on merkitystä, kun halutaan
tavoittaa jokin tietty kohderyhmä.
4.4 Mitä on osallistava kulttuuritoiminta?
Useista taidetoimijoiden kokemuksista nousee esiin kysymys, jota on pohdittu hyvin
syvällisesti. Mitä on osallistava, jalkautuva kulttuuritoiminta? Mennäänkö alueelle
taide vai osallisuus edellä? Onko tarkoituksena tehdä taiteellisesti korkealaatuista
tuotantoa vai antaa alueen asukkaiden määrittää koko projekti. Osa taidetoimijoista
on kokenut, että korkealaatuista taidetta voi tehdä hyvin osallistavasti ja amatöörien
kanssa. Zodiakin Minun nimeni on – projektissa lähdettiin Aidatut unelmat teosta
tekemään ajatuksella, että lopputulos on korkeatasoinen. Prosessista luotiin
osallistujille mieleinen, mutta kuitenkin haastettiin mukaan taideprojektiin, jossa
kaikilla on mahdollisuus antaa oma panoksena teoksen kokonaisuuteen. Mukana oli
80 hengen työryhmä, pääosin amatöörejä.
Asiaa voi siis lähestyä useammalta kantilta, mutta kannattaa muistaa miksi ja ketä
varten osallistavaa toimintaa tehdään. On hyvä myös miettiä, mitä toiminnalta
halutaan. Jos tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen paikkoja ja antaa lähiöiden
asukkaille mahdollisuus tutustua taiteeseen ja kulttuuriin, on hyvä lähteä liikkeelle
läheltä ihmisiä. Itse tarkoituksena ei saisi olla se, että taiteilija määrittelee taiteen ja
sen tason ja osallistaa ihmiset oman toiveensa mukaan teokseen. Vaikka lähdetään
taiteellisista lähtökohdista, on tarkoituksena kuitenkin madaltaa kynnys sellaiselle
tasolle, että ihmiset haluavat ja uskaltavat osallistua.
Osallistava toiminta on itsessään hiukan harhaanjohtava termi, se saattaa antaa
kuvan ylhäältä alaspäin tuotavana asiana. Tarkoitus on kuitenkin päinvastainen.
Antaa ihmisille mahdollisuuksia ja paikkoja päästä kokeilemaan sekä kokemaan.
Tuoda kulttuuria lähemmäksi ja saavutettavammaksi lähiöiden asukkaille. Helsingin
mallin taustalla on ajatus, että kulttuuri kuuluu kaikille ja sitä tarjotaan erityisesti
alueilla, joiden kulttuurin kulutus on matalaa. On oleellista, että tarjottava toiminta
on sellaista, johon ihmiset kyseisillä alueilla haluavat osallistua.
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Esimerkiksi KOM-teatteri oli asukkaiden pyynnöstä tuonut omaa tuotantoaan
Vuosaareen ja heillä oli alueen asukastaloissa kolme esitystä. Nämä koettiin
voimallisiksi ja koskettaviksi tilaisuuksiksi, joissa tavoitettiin yleisöä, joka ei yleensä
kohtaa taidetta. Tämä oli merkittävää myös KOM-teatterin omalle organisaatiolle ja
avasi uudenlaisia käsityksiä yhteisötaiteesta. Ehkä kokoavana ajatuksena voisi sanoa,
että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä osallistavaa kulttuuritoimintaa, sitä voi tehdä
monella eri tavalla ja erikokoisissa tilaisuuksissa. Kunhan muistaa sen, että tarkoitus
on tehdä matalan kynnyksen toimintaa alueen asukkaiden ehdoilla ja heitä varten.
Suurin osa toimijoista on koonnut asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia koko
hankkeen ajan. Dialogin merkitystä ja joustavuutta muuttaa toimintaa sekä
suunnitelmia palautteen pohjalta on noussut esiin lähes kaikilta. Toiminnan
käynnistäminen lähtee monesti liikkeelle jollain ajatuksella, mutta toiminnan
syventyessä ja alueen tullessa tutuksi, tätä toimintaa voidaan kohdentaa paremmin
asukkaiden tarpeisiin. Yrityksen ja erehdyksen kautta tehdyistä asioista voi oppia ja
taidetoimijoiden on oltava herkillä tuntosarvilla liikkeellä.
Osallistavassa toiminnassa on oleellista ¨heittää pallo takaisin¨ osallistujalle, jotta
hän voisi itse määrittää millä tavalla osallistua toimintaan. Toki roolin keksimisessä
olisi hyvä hieman ohjata, sillä hänen näkökulmansa voi olla hieman suppea
verrattuna ammattilaisen ymmärrykseen koko genrestä. Etenkin jos hänellä ei ole
aiempaa kosketusta tämän kaltaiseen toimintaan.

Kaupunginteatteri tarjosi

Jakomäen alueen eri-ikäisille asukkaille ja toimijoille erilaisia osallistumisen
mahdollisuuksia teatterityöskentelyyn mm. tekijän ja kokijan näkökulmasta. Pelkkä
toimintaan

osallistuminen

sivustakatsojan

roolissa

voi

lisätä

ymmärrystä

toiminnasta, mutta myös pienentää kynnystä toimimaan ensi kerralla jossain toisessa
roolissa kuten esiintyjänä. Myös Vuosaaressa oli uskallettu ja haluttu osallistua
teatterin tekemiseen, kun selvisi, että osallistuminen ei edellytä esiintymistä tai
vuorosanojen muistamista. Osallistumiseen löytyy kaikille sopiva keino ja sen on
tarkoitus olla voimaannuttava ei ahdistava kokemus.
4.5

Vaikuttavaa toimintaa

Ihmislähtöinen -toiminta, jossa on menty lähelle yksilöä, on ollut vaikuttavaa. Ei
pelkästään yksilön kokemuksen perusteella, mutta myös ulkopuolisen silmin.
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Toiminnan vaikuttavuutta voidaan jollain tasolla mitata osallistuja määrien mukaan,
mutta yksilölliset kohtaamiset ovat myös hyvin merkittäviä. Koskettaviin tarinoihin
on helppo samaistua ja myös me olimme todella vaikuttuneita tuotetusta toiminnasta
taidelaitoksien raportteja läpikäydessämme. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tämä suora
lainaus Teatterimuseon ja Maria Baric Companyn raportista; “Kohtaaminen kesällä.
Poika sahasi potkulaudallaan naamioteatteri-työpajojemme pisteen ohitse. Häntä
houkuteltiin osallistumaan ja pitkän suostuttelun jälkeen hän tuli mukaan.
Työpajassa oli tarkoitus valmistaa voimaeläin naamio tai joku muu itseä
kiinnostava hahmo. Poika halusi tehdä moottorisahamurhaajan naamion ja sitä
lähdettiin tekemään. Häneltä kyseltiin, että mistäs semmoinen hahmo tuli hänen
mieleensä ja hän kertoi katselevansa yksin kauhuelokuvia. Puhuttiin vähän pelosta
ja kauhuelokuvista. Hämmennys oli suuri, kun hän sai alkaa tehdä naamiota, eikä
aihetta tyrmätty. Moottorisahamurhaaja-naamio valmistui ja jutustelu jatkui.
Poika kertoi, että häntä välillä kiusataan koulussa. Puhuttiin siitä miltä se tuntuu ja
mitä

asialle

voisi

tehdä.

Jutustelun

aikana,

poika

alkoi

värittää

moottorisahamurhaaja-naamion päälle jotakin muuta. Katselin kun pehmeän
ruskea ja valkea liitu alkoi peittää hurjaa maskia. Tästä tulee koira, hän kertoi.
Moottorisahamurhaaja-naamio peittyi pehmeän koiran alle ja hän laittoi sen
kasvoilleen. Hyppäsi potkulaudalleen ja lähti menemään. Pian hän taas potkutteli
pisteen liepeillä ja palasi. Poika kertoi, kuinka hänen koiransa oli kuollut. Puhuttiin
vähän kuolemasta ja sitten hän halusi tehdä kuolleen koiran haudalle hautakiven.
Siitä tuli värikäs. Luulen että tämä kohtaaminen jää ikuisesti mieleen.”
Malminkartanossa Helsingin taiteilijaseuran järjesti jätemäen portaiden maalauksen
yhteisenä projektina “Jättärin portaat”. Hankkeen kohdatessa ilkivaltaa, oli
yhteisöllinen herääminen ollut huomattavaa. Ihmiset tulivat korjaamaan taideteosta
runsain joukoin ja puolustivat oikeuttaan julkiseen taiteeseen. Osa portaista jätettiin
mustiksi ja valkoisiksi korostamaan vuoropuhelua ilkivallan jälkeen.
Vuosaaressa oli koettu KOM-teatterin työpajassa rajoja ylittävä ja sukupolvet ylittävä
työskentelyperiodi, jossa Vuosaaren eläkeläiset yhdessä 8-11-vuotiaiden lasten kanssa
valmistivat tulevaisuutta pohtivan esityksen. Toiminnassa oli syntynyt aito flowkokemus, jossa oli yhdessä pohdittu niin rakkautta ja luontoa kuin elämän oppeja ja
tulevaisuuden uhkakuvia. Tässä esimerkissä itse prosessi oli ollut yhtä tärkeä ja
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merkityksellinen kuin siitä syntynyt esitys. Parhaimmillaan prosessi ja esitys on yhtä
kokonaisuutta, joita ei voi erottaa toisistaan.
Taiteilijat havaitsivat ensimmäisen vuoden aikana, että Maunulassa asuu paljon
yksineläviä ihmisiä. Asiaa tahdottiin käsitellä taiteen kautta, mutta ei yksinäisyyden
näkökulmasta, vaan luoda konsepti, joka ratkaisisi tätä ongelmaa. Niinpä Maunulan
maisema –hankkeen vuoden 2017 teemaksi valikoitui rakkaus. Rakkaus-aiheen
käsittely aloitettiin nuorten ja ikäihmisten yhteisissä työpajoissa, joista syntyi
materiaalia rakkautta käsittelevään esitykseen Tunne nimeltä rakkaus. Toiminta toi
yhteen eri-ikäisiä maunulalaisia teatteritaiteen keinoin, josta osallistujat kokivat
oppineensa uuden tavan avautua.
Kestitseminen, ruuan tai vaikka pulla kahvien tarjoaminen on hyvä tapa sekä
houkutella että näyttää arvostusta osallistujille. Tämä on tapa, jolla voidaan tuoda
osallistujille esiin kunnioitusta, jota ei ehkä sanoin pysty ilmaisemaan. Varsinkin
lähiöissä ja ihmisille, jotka eivät ole tottuneet jokaisissa virallisissa tilaisuuksissa
saamaan tällaisia pieniä huomion osoituksia. Tämä tarjoaminen voi rikkoa jäätä ja
rohkaista ihmisiä osallistumaan. (Luhtakallio, Mustranta 2017, 73-74).
Tämä ruuan yhteen saava voima todettiin myös Maria Baric Companyn ja
Teatterimuseon järjestämässä Herkkuteatteri tapahtumassa. Eri-ikäiset ja –
kulttuuritaustaiset asukkaat kokoontuivat isojen pöytien ääreen tarinoimaan ja
leipomaan

yhdessä

nukketaiteilijoiden,

muusikoiden,

sekä

museo

–ja

teatteripedagogien kanssa osallistuen samalla nukketeatteriin.
Baltic Circle Kaarelassa ja KOM-teatteri Vuosaaressa järjestivät intiimejä juhlia ja
illalliskohtaamisia. Näissä saatiin ruuan ja taiteen keinoin esiin vaikuttavia ja
koskettavia kohtaamisia, joissa osallistujat pääsivät taiteen keinoin käsittelemään
tunteita ja vaihtamaan ajatuksia.
Kuten tässäkin, merkityksellistä ei ole tapahtumien koko vaan vaikuttavuus.
Tilaisuuksia voidaan järjestää isolle yleisölle tai pienelle joukolle, riippuen kulloisesta
tavoitteesta ja tematiikasta.
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4.6 Toiminnan vakiinnuttaminen
Yhtenä Helsingin mallin päätarkoituksena on, että taidelaitokset ottaisivat
osallistavan työtavan osaksi perustoimintaa ja yleisötyötä. Toimintaa myös pyritään
jättämään alueelle, niin että asukkaat voisivat nauttia hankkeen antimista vielä sen
päätyttyä. Käytännön vakiinnuttaminen taidelaitoksille, sekä alueelle vaatii aikaa.
Taidelaitoksien lähestymistavat ja resursoinnit Helsingin mallin mukaisen toiminnan
tuottamiseen poikkeavat toisistaan ja osalla toiminnan tuottaminen freelancereiden
voimin on osa normaalia toimintatapakulttuuria. Tarkoituksena kuitenkin on, että
alueella opittu tietotaito osallistavasta työtavasta jäisi taidelaitoksille, eikä häviäisi
projektityöntekijöiden mukana. Tästä syystä on oleellista, että prosesseissa olisi
mukana myös taidelaitosten vakituista henkilökuntaa. Osalla taidelaitoksista on
vakituista henkilökuntaa toiminut jollain tavalla mukana taustalla tai suoraan
toimintaa tuottaen. Jossain tapauksissa hankkeessa mukana olleita työntekijöitä on
myös vakinaistettu osaksi taidelaitoksien henkilökuntaa, jolloin alueella kertyneen
kokemuksen on voitu kehittää taidelaitoksen perustoimintaa esim. tuomalla
yleisötyötä vahvemmin osaksi myös ohjelmistosuunnittelua.
Toiminnan vakiinnuttaminen alueelle on pitkä prosessi ja siihen tarvitaan
väistämättä myös muiden toimijoiden apua. Hurjaruuth onnistui luomaan
Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelle päiväkotien välisen jättipiknikin, josta tuli
alueen vuosittainen perinne ja joka jatkuu edelleen. Osalla alueista on alusta asti
tähdätty siihen, että toiminta käynnistyy sillä ajatuksella, että se on asukkaiden itse
ohjautuvaa toimintaa ja näin ollen sen jatkuminen on varmempaa. Zodiak oli
aloittanut muutaman prosessin metodilla, jossa taiteilija toimi asiassa vain
mentorina sekä fasilitaattorina, näin mahdollistettiin osallistujien oma taiteellinen
toiminta. Esimerkiksi Flash Mob – kurssi oli toteutettu tällä mentaliteetilla.
Osalle alueista on syntynyt toimivia ryhmiä, jotka ovat jatkaneet itsenäisesti
hankkeen jälkeen. Tällaisia ovat Triitanssijoiden ryhmä Kaarelassa, Antinniityn
yhteisöpuutarha

Kaarelassa,

Malminkartanon

KESÄ

vuotuisena

tapahtuma

Malminkartanossa ja kirjansidontapaja Kaarelassa. Alueille on jäänyt pysyvinä
teoksina Valtti-heppa teos Antinnittylle, Iso pesukarhu – veistos Malminkartanon

29

nuorisotalolle,

seinämaalaukset

ja

muraalit

Kuntoutussäätiön

tiloihin

ja

Malminkartanon huipun portaat.
Toiminta on synnyttänyt Taidekehä-hankkeen ja Zodiakin yhteisvoimin tuottaman
projektin pohjalta Urbaaniluonto Plug In! - hankkeen, jossa Helsingin taiteilijaseuran
ja

Zodiakin sekä kolmen

puutarhaympäristössä

Pohjois-Helsinkiläisen

toteutettavia

koulun kanssa kehitetään

monialaisia

ja

ilmiöpohjaisia

oppimiskokonaisuuksia. Zodiakissa toteutetut Aidatut unelmat ja Kotimatkalla
teokset ovat saamassa jatkoa Hyvinkäällä sekä Loviisassa.
Muutamassa raportissa nousee esiin toiminta, jota on alkuun tehty eri ikäryhmien
kanssa, jonka jälkeen ryhmät on törmäytetty keskenään ja on järjestetty yhteistä
toimintaa. Toiminta on ollut vaikuttavaa, eritoten ikäihmisille, joille toiminta on
tuonut piristystä arkeen. Näkisimme, että tässä voisi olla hyvä konsepti vakiinnuttaa
taidetoimintaa alueelle tuomalla alueen muita toimijoita ja palveluita yhteen.
Esimerkiksi kouluryhmän kanssa voisi toteuttaa vaihtoehtoisen musiikin oppitunnin,
jossa vierailtaisiin vanhusten palvelutalolla esiintymässä, näin toiminnasta on hyötyä
molemmille osapuolille.
Muutamassa tapauksessa toimintaa ei ole onnistuttu vakiinnuttamaan alueelle,
vaikka kysyntää olisi ollut. Ehkä ei ole ehditty ohjaamaan toisen toimijan palveluiden
luokse ennen hankkeen päättymistä tai on puuttunut verkosto tai tieto siitä minkä
toimijan luokse ryhmän voisi ohjata tai miten ryhmä voisi alkaa toimia jatkossa
itsenäisesti ja hakea rahoitusta toimintaansa. Toiminnan vakiinnuttaminen alueelle
vaatii sitoutumista osallistujilta, mutta myös taidelaitokselta, siksi on tärkeää, että
taidelaitos olisi prosessin tukena, kunnes toiminto itsenäistyy, niin ettei se ole enää
riippuvainen taidelaitoksen antamasta tuesta.
4.7

Osallistuminen alueilla

Tässä

osiossa

informaatiota

käymme

läpi

(TAULOKKO4)

taidelaitosten
ja

raporttien

puhelinhaastattelu

perusteella

kerättyä

tutkimuksen

tuloksia

(TAULUKKO5). Tuloksia verrataan keskenään ja niistä tehdään johtopäätöksiä
korreloivatko luvut keskenään. Onko tapahtumiin osallistuttu niin hyvin, kuin
osallistujamäärät antavat ymmärtää? Tai miltä alueen osallistuminen näyttää, onko
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aktiivisuus

kasvanut

osallistamispilotointien

myötä

vai

jatkavatko

alueet

eriytymiskehitystään?
Mellunkylässä järjestettiin eniten tapahtumakertoja, kun taas Vuosaaressa vähiten.
Jakomäessä tavoitettiin vähiten osallistujia, kun taas Kaarelassa tavoitettiin eniten.
Tapahtumakertoihin nähden Vuosaaressa osallistuttiin keskiarvoisesti eniten per
tapahtuma. Kaarelassa osallistuttiin keskiarvoisesti lähes yhtä hyvin. Jakomäessä
taas heikoiten.
TAULUKKO 4
Mellunkylä Jakomäki
Tapahtuma-

Maunula

Kaarela

Vuosaari

559

305

440

492

217

25 609

5 421

21 439

33 087

16 658

45,81

17,77

48,73

67,25

76,76

kerrat
osallistujia
keskiarvo

Puhelinhaastatteluun osallistui täysi-ikäisiä, vaikka osa tapahtumista oli suunnattu
alaikäisille. Haastattelun tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina,
vaikkakaan ei suoraan verrannollisena. Mellunkylän alueella puhelin haastattelua ei
tehty lainkaan. Maunulassa vastattiin ja osallistuttiin puheluihin sekä kyselyyn
parhaiten. Jakomäessä vastattiin puheluihin heikoiten, mutta osallistuttiin kyselyyn
kuitenkin hieman Vuosaarta paremmin. Vuosaaressa tapahtumista oli kuultu eniten
ja niihin oli osallistuttu parhaiten. Pelkästään Vuosaaren Valojuhlista oli kuullut 62,9
% vastaajista, jotka osallistuivat kyselyyn. Toki Vuosaaren valojuhlat on valmis
aluetapahtuma, jota on järjestetty aikaisemmin jo ennen taidelaitosten jalkautumista
alueelle, vaikka taidelaitoksien antama työpanos tapahtumaan on ollut varmasti
merkittävää. Tämä yksittäinen tapahtuma nostaa alueen keskiarvon korkeimmalle,
muihin alueisiin nähden. Heikoiten tapahtumista oli kuultu Jakomäessä, jossa
kuitenkin osallistumisprosentti ylsi lähes Vuosaaren tasolle. Kaarelassa osallistuttiin
tapahtumiin vähiten.
TAULUKKO 5
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Jakomäki Maunula
Vastasi

Kaarela

Vuosaari

35,1%

45,4%

37,7%

36,0%

18,5%

21,9%

20%

17,8%

18,8%

21,03%

20,14%

25,2%

4,45%

3,6%

3,54%

4,73%

puheluun
Osallistui
kyselyyn
On kuullut
tapahtumasta
Osallistui
yleisönä ja
/tai tekijänä

Lukuja verratessa keskenään Maunulan ja Kaarelan alueet näyttäytyvät kohtuullisen
keskiluokkaisina.

Tosin

taidelaitosten

raporttien

perusteella

Kaarelassa

on

osallistuttu keskiarvoisesti melko hyvin tapahtumiin. Puhelinhaastattelututkimuksen
perusteella Kaarelassa on osallistuttu heikoiten osallistamispilotointeihin, joka on
hieman ristiriidassa keskenään. Eriytymiskehitys Jakomäessä vahvistuu molempien
taulukkojen informaation pohjalta, sillä siellä tavoitettiin keskiarvoisesti vähiten
asukkaita, puhelinhaastatteluihin vastattiin vähiten sekä haastatteluiden perusteella
tapahtumiin osallistuttiin myös vähiten, joka kertoo alueen heikosta aktiivisuus
tasosta. Myös Vuosaaren osalta tiedot tukevat toinen tosiaan. Vaikka Vuosaaressa oli
vähiten tapahtuma kertoja, niihin osallistuttiin keskiarvoisesti eniten ja vaikka itse
haastatteluun osallistuttiin heikoiten, oli silti sen perusteella tapahtumista kuultu
eniten ja niihin osallistuttu parhaiten. Olisi ollut mielenkiintoista verrata myös
Mellunkylän aluetta Vuosaareen ja Jakomäkeen. Valitettavasti siitä ei kuitenkaan
kerätty tietoa puhelinhaastattelu tutkimuksessa.
5

POHDINTA

Aihealueena taide ja kulttuuri oli meille molemmille yhteisöpedagogiopiskelijoille
hyppy tuntemattomaan. Jo ensimmäisessä yhteisessä palaverissa kulttuurikeskuksen
kanssa, tuntui kuin olisimme puhuneet eri kieltä. Halusimme vahvasti tuoda
osallisuuden näkökulman esiin opinnäytetyössämme. Tilaaja näki asian enemmän
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teos lähtöisyyden kautta, jossa pyritään määrittelemään taiteen legitiimisyyttä.
Pelkkä

legitiimi

-sana

tuntui

suuhun

sopimattomalta.

Toisaalta

tämä

vastakkainasettelu mahdollisti hankkeen vaikuttavuuden tutkimista ulkopuolisen
silmin,

eritoten

osallisuuden

toteutumisen

kannalta,

mikä

on

vahvasti

yhteisöpedagogin erityisosaamista. Hanke on myös avannut meille uutta näkökulmaa
taiteen ja kulttuurin merkittävyydestä, etenkin perehtyessä tietoperustan kautta sen
vaikuttavuuteen yksilössä ja yhteiskunnassa. Työn merkityksen ymmärtäminen on
ollut silmiä avaavaa meille.
Helsingin mallin kautta pyritään tasoittamaan eriytymiskehitystä kulttuurin keinoin
lähiöissä, josta pääteltynä mallin pääkohderyhmänä ovat ne asukkaat, jotka eivät ole
kulttuurin suurkuluttajia ja ovat lähtökohtaisesti syrjäytymisvaarassa, tai jotka
ennestään ovat yhteiskunnan ulkopuolella. Näimme, että tämän kehityksen
torjuminen on koko kaupungin agenda, eikä vain yhden viraston työkenttä. Vaikka
yhteistyötä on tehty kaupungin muiden palveluiden kanssa, olisi sitä edesauttanut
yhteinen linjaus koskettaen koko kaupunkia hankkeen tiimoilta. Esikuvana
toimineessa Lyonin mallissa toimittiinkin poikkihallinnollisesti ja yhteen nivoutuen.
Helsingin kokoisen kaupungin byrokratian ja jäykkyyden purkaminen ei ole yhden
hankkeen saavutettavissa, vaikkakin joitakin raja-aitoja olisi voitu kokeilla kaataa.
Valitettavasti emme opinnäytetyötä tehdessämme saaneet mahdollisuutta osallistua
pilotteihin alueella, koska aloitimme sen työstämisen vasta hankekauden päätyttyä.
Yhteistyökumppaneinamme

ja

tiedonlähteinämme

toimivat

pääasiasiassa

taidelaitosten, aluetoimijoiden ja kaupungin hallinnosta hankkeesta vastaavat
henkilöt. Me emme saaneet kattavaa materiaalia toimintaan osallistuneilta
taiteilijoilta tai toimintoihin osallistuneilta asukkailta. Tämä osaltaan saattaa
muuntaa, vääristää ja altistaa väärinkäsityksille, koska se osin perustuu toisen käden
lähteisiin ja havaintoihin.
Yksi asia, joka meitä mietitytti alusta saakka, oli kysymys siitä, onko tarkoitus lähteä
toimimaan taide vai osallisuus edellä? Tähän kysymykseen haimme vastausta koko
prosessin ajan ja koimme sen hyvin oleelliseksi selvittää, sillä usein tuntui, että nämä
kaksi termiä kilpailevat keskenään ja ovat jollain tavalla toistensa vastakohtia. Se
millä tarkoitusperillä ja ajatuksella alueille ja ihmisten pariin lähdetään, määrittää
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toimintaa kauttaaltaan. Jos tarkoituksena on tuottaa korkealaatuista taidetta ja taide
asetetaan toiminnan keskipisteeksi, on lähtökohtaisesti asetelma täysin toisenlainen
kuin osallisuuteen keskittyvässä toiminnassa. Isoimmaksi kysymykseksi ja myös
taidetoimijoiden

esiin

nostamana

nousikin

se,

voiko

osallistamalla

tehdä

korkealaatuista taidetta? Tässä herääkin kysymys siitä, kuka määrittelee taiteen
laadun ja millä mittaristolla sitä voidaan mitata. Onko amatöörien kanssa tehty taide
automaattisesti “huonoa” ja ammattilaisten “hyvää”? Omasta mielestämme erittäin
tärkeä näkökulma oli yleisön eli alueen asukkaiden kokemus taiteellisesta arvosta.
Osa taidetoimijoista oli vastannut tähän kysymykseen itse. Todeten, että vaikuttavia
ja koskettavia taideteoksia syntyi hankkeen myötä. Osa oli jäsentänyt toiminnan
yhteisötaiteen perusteiden kautta, jossa itse prosessi nähdään tärkeänä, ellei jopa
tärkeimpänä osana, jossa esitys tai teos syntyy ikään kuin sivutuotteena tämän
yhteisen prosessin päätteeksi. Ammattimaisessa taiteessa taasen voi ajatella kaiken
muun palvelevan itse teosta tai esitystä, joka on pääosassa. Osa ei päässyt
pohdinnassaan selvyyteen vaan heitti pallon rahoittajalle, eli kaupungille, pyytäen
selkeää määritelmää sille, miten alueille mennään?
Toinen meitä mietityttänyt seikka oli se, että osalla taidelaitoksista asenne lähteä
näihin “ongelmalähiöihin” ja “moniongelmaisten” asukkaiden pariin oli jokseenkin
ongelmakeskeinen. Taidetoimijat myös olisivat toivoneet enemmän tukea ja apua
sosiaalityöntekijöiltä. Useampaan kertaan nousi esiin, ettei taidetoimijat voi tehdä
sosiaalityötä. Toki tämä on täysin totta. Mutta onko taiteen tekeminen yhdessä
sosiaalityötä, jos sitä tehdään sellaisen henkilön kanssa, jolla on kasautuneita
ongelmia? Voidaanko tuottaa aitoa osallisuutta tukevaa toimintaa, jos asenne
lähtökohtaisesti asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan? Omasta mielestämme ei
vaadita erityistä osaamista sosiaalityöstä kohdata ihmisiä taiteen ja kulttuurin
äärellä. Uskoisimme myös, että nämä ihmiset kaipaavat areenaa, jolla voisivat tulla
kohdatuksi ihmisinä ongelmien takana ja siihen kulttuuri olisi varmasti oiva kenttä
sen ¨puolueettomuuden¨ vuoksi. Asenteet muuttuvat ongelmalliseksi, kun ne
näyttäytyvät sellaisina, joista puhuu sekä Junnilainen (2019), että Luhtakallio ja
Mustranta (2017). Ongelma ei niinkään ole lähiöiden asukkaiden todellisuus vaan ne
ennakkokäsitykset, joita ulkopuolelta tulevilla on heistä.
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Varsinkin Junnilainen (2019) tuo esille omassa tutkimuksessaan sen, ettei lähiöiden
asukkaiden kokema yhteisöllisyys ja osallisuus kelpaa yhteiskunnassa. Sitä ei joko
arvosteta tai tunnisteta. Tämä kaikkinensa haastaa miettimään asiaa monesta
näkökulmasta. Ehkä siinä löytyy kehittämisen kohde, miten tuottaa osallisuutta
tukevaa, taiteellisen tarkastelun kestävää, kustannuksiltaan järkevää ja siihen
osallistuvien lähiöiden asukkaiden oikeasti arvostamaa sekä kiinnostavaa toimintaa?
Tämä kysymys oikeastaan vie meidät takaisin alkuun ja siihen, mitä me oikeastaan
lähdimme määrittelemään. Nyt Helsingin mallissa on otettu huomioon rahoittajan
(kaupungin), tuottajan (taidelaitokset) ja suuren yleisön (yhteiskunta) näkemykset
siitä, mitä on kulttuuri, osallisuus ja milloin se on oikeanlaista. Yhtälöstä puuttuu
käyttäjät eli lähiöiden asukkaat, ja nimenomaan heistä se vähiten kulttuuria käyttävä
osa. Tavallaan se on nurinkurista, koska juuri heitä varten malli on syntynyt. Hyvästä
tarkoitusperästä huolimatta matkalla on ehkä unohtunut se, että jos ylhäältä käsin
määritetään liikaa, on jo astuttu harhaan.
Erilaisten toimintakulttuurien, maailmankatsomusten ja arvojen kohdatessa ei voida
välttyä siltä, että asioita katsotaan eri kanteilta. Olemme huomanneet sen, että tarve
luokitella ja arvottaa asioita johtaa välillä yhteentörmäyksiin näkemyksissä.
Vastakkain asettelu taiteen ja osallisuuden välillä on ajoittain meille näyttäytynyt
asiana, josta emme ole saaneet otetta tai jota emme ymmärrä. Omasta
näkökulmastamme yhteisöpedagogeina emme koe näiden asioiden olevan erillisiä tai
edes tarvetta eritellä kaikkea. Yhteisöt, yhteistyö, osallisuus, taide, kulttuuri,
aktiivisuus, passiivisuus, asenteet, arvot ja monet muut asiat syntyvät, muovautuvat
ja muuttuvat vaikuttaen toinen toisiinsa. Sosiaalinen pääoma syntyy jatkuvassa
vuorovaikutuksessa ja kohtaamisien kautta, vastavuoroisesti.
Yhtenä Helsingin mallin tavoitteista on ollut toiminnan vakiinnuttaminen alueelle
hankkeen päätyttyä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on kolmivuotinen hanke
ja hankkeilla on tapana päättyä. Realiteetit ja resurssit huomioiden, toimintaa ei ole
onnistuttu vakiinnuttamaan alueille kovinkaan paljon. Vaikka Helsingin mallia on
nyt pilotoitu osassa alueita jo kaksi kautta eli yhteensä kuusi vuotta ja kolmas kausi
alkoi nyt tammikuussa 2019. Mallissa on myös paljon hyvää ja hankkeet ovat
rikastuttaneet alueita niin henkisesti kuin alueille jääneiden taideteosten ja
toiminnan kautta. Merkittäviä kohtaamisia on jaettu ja kulttuuria on tuotu matalan
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kynnyksen periaatteella ja onnistuttu siinä. Tässä on eroja taidelaitosten välillä,
johtuen monesta seikasta. Resurssit, taidelaji ja asenne on vaihtelevaa ja tämä
monimuotoisuus on itsessään rikkaus. Uskoisimme, että jalkatumalla taiteen keinoin
voidaan lähiöihin tuoda osallisuutta tukevaa toimintaa. Onnistumiseen vaikuttaa
keskeisesti taidetoimijoiden asenne ja tapa lähteä toimintaa tuottamaan.
Erityisen onnistuneelta hanke vaikuttaa nuorten ja lasten osalta. Yhteistyö koulujen,
päiväkotien,

nuorisotalojen

ja

muiden

nuorisotoimijoiden kanssa

on

ollut

onnistunutta ja antoisaa. Näissä tapauksissa on selkeää luoda yhteistyötä ja yleensä
vastaanotto on hyvää. Nuoria on tavoitettu hyvin ja saatu innostumaan mukaan. Niin
raporteista kuin haastatteluista on nähtävissä, sekä paikallistoimijoiden kuin
taidelaitosten mielestä tehty työ on tärkeää ja antanut mahdollisuuden nuorille
tutustua ja voimaantua taiteen kautta. Nuoret ovat oppineet aktiivisuuden ja tekojen
kautta tapahtuvan vaikuttamisen. He ovat saaneet mahdollisuuksia tuoda omaa
ääntä kuuluviin ja se on kuultu. Mahdollisuuksien luominen nuorille on tärkeää ja
varsikin niille, joiden perheet eivät pysty tai osaa antaa kulttuurikasvatusta ja elämyksiä. Tulevaisuutta ajatellen, tämä luo pohjaa nuorten kansalaisaktivismin ja
hyvinvoinnin tukemiseen, antaa nuorille mahdollisuuden oppia, kokeilla ja kokea.
Alueilla esillä olleet ja sinne jääneiden teosten vaikutusten arviointi on mahdotonta,
mutta hyvä nostaa esiin. Pysyvät teokset, esimerkiksi valokuvaseinät tuovat alueella
asuville merkityksiä, kokemuksia ja muistojakin, samoin se on matalan kynnyksen
taidetta ja kosketusta kulttuuriin. Ne saattavat nostaa alueen omanarvontuntoa ja
ylpeyttä.

Ne

ovat

voineet

tuoda

nähtäville

ja

havaittavaksi

toimintaan

osallistumattomille erilaisen tavan viettää aikaa ja olla. Asukkaat ovat osallistuneet
myös välillisesti, julkisissa tiloissa esitettyjä teoksia katsellessa ja seuratessa. Kaikki
haastatellut aluetoimijat myös toivat esille, että he kokivat alueella toimineiden
taiteilijoiden olleen tärkeitä. Heidän myös koettiin olevan vuorovaikutustaidoissaan
hyviä ja saavan kontaktin asukkaisiin kohtaamisissa.
Kokonaisuutena hankkeen jälkeen meille syntyi se kuva, että hankkeella ei ehkä
kuitenkaan tavoitettu suuressa määrin sellaisia asukkaita, joita voitaisiin luokitella
passiivisiksi ja kulttuuria hyvin vähän käyttäviksi. Monesti, joskaan ei aina, näillä
ihmisillä on elämässään muitakin haasteita ja ongelmia, esimerkiksi vaarana
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syrjäytyä tai he ovat jo jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle. Heidän saamisensa mukaan
hankkeisiin ja toimijoiden olettamus siitä, etteivät nämä ihmiset kokisi kulttuuria
omakseen kuitenkaan, nosti kynnystä myös taidelaitoksille kohdentaa toimintoja.
Näissä kohdissa pelko ja ennakkoluulot nostavan päätään. Taiteesta ja kulttuurista ei
koettu voivan ajoittain edes puhua heidän kanssaan, sillä ymmärryksen taso on aivan
toinen, jossa keskiluokkainen tai sitä alempi ei kykene ymmärtämään ns. “elitistien”
korkeakulttuuria. Tästä on kirjoittanut kuuluisa sosiologi Pierre Bourdieun,
kulttuurisen pääoman ja makuteorian kautta (Leskinen & Soronen 2006.) Toisaalta
eihän ihmisen voi vaatia puhuvan vierasta kieltä ilman sen opetusta. Jos sinulle ei
opeteta Kiinaa ja kuitenkin vaaditaan, että pärjäät Kiinassa sujuvalla kiinankielellä,
on jossain menty vikaan. Sama koskee kulttuuria, ensin on opetettava kieli, jotta
voidaan luoda edellytykset taiteesta sekä kulttuurista nauttimiselle ja niiden
luomiselle. Taiteellisia lahjoja on varmasti kaikkialla, mutta kaikki eivät vain osaa tai
saa mahdollisuutta niitä tuoda julki. Taiteen arvon määrittely on myös vaikeaa ja
taide on luonnostaan anarkistista, vapaata ja jatkuvasti uusiutuvaa. Jos taiteen arvon
määrittely rajoitetaan tiukkoihin raameihin, on riskinä se, että taide hävittää sielunsa
ja se on vain tyhjä kuori, tämä huoli nousi esiin osalta taidetoimijoista. Me
näkisimme ratkaisuna kuitenkin vapaamman suhtautumisen taiteen prosessiin kuin
sen, että se lukitaan vain harvojen saataville.
Ajoittain

vaikeuksia

opinnäytetyötä

työstäessämme

koimme

eritoten

kommunikaation ja käsitteistön eroavaisuuksien takia. Työn punaisesta langasta
kiinni saaminen ja oman osuuden hahmottaminen oli aluksi vaikeaa. Koemme myös,
ettemme

päässeet

samalla

sivulle

tilaajan

kanssa

aivan

alkuun.

Meidän

käsityksemme erosivat melkoisesti, kunnes aivan tammikuun lopussa ymmärrys
aukesi paremmin kriittisten sähköpostien vaihdon myötä. Veikkaamme tämän
johtuvat juuri ”eri kielestä”, jonka vuoksi ajatuksemme eivät aivan kohdanneet, koska
asioiden merkitykset ovat kovin erilaisia riippuen siitä, miltä kantilta niitä
lähestytään. Meidän tapauksessamme olisi varmasti helpottanut, jos olisimme
ymmärtäneet pitää aloituspalaverin toisin. Samoin olisi ollut tarpeen avata
opinnäytetyön ajatus paremmin alkuun ja selkiyttää heti alusta saakka, mitä meiltä
odotetaan. Nyt kipuilimme hiukan asian suhteen ja olisimme itse halunneet tehdä
laajemman katsauksen aiheeseen. Tilaaja taas toivoi apua vain taidelaitosten
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raporttien purkamiseen, ei laajempaan työhön. Tämä olisi ollut hyvä rajata jo
alkumetreillä

selkeämmin.
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