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JOHDANTO

Marraskuussa 2018 näin kuvan, joka kosketti minua syvästi. Alexandra Burdan maalaamassa kuvassa oli perinteinen kodin olohuone ruukkukasveineen, sohvineen ja
tauluineen. Sen keskellä oli suuri hahmoton tumma möykky, jossa oli tähtiä. Moninaisuuskouluttaja Martina Marti kertoi kuvan esittävän sitä, miten moninaisuus on
tullut olohuoneisiimme, emmekä vielä saa siitä selvää, emme tiedä kuinka käsittelisimme sitä. Kuvan asetelma kuvaa kulttuurimme nykyhetkeä, vaikka todellisuudessa moninaisuutta on aina ollut olemassa. Marti kuvasi ihmisen olevan universumin
kaltainen. (Marti 2018.)
Opinnäytetyöni käsittelee moninaisuuden kehittämistä lapsille ja nuorille suunnatun
Hurraa!-festivaalin tuotantoprosessissa. Toimin ko. festivaalin tuottajana vuonna
2019. Työn tilaaja on kulttuurikeskus Caisa, joka osallistuu samana vuonna Hurraa!festivaalille ensimmäistä kertaa. Caisan päätehtävänä on edistää taiteen ja kulttuurin
keinoin Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi.
Moninaisuus voidaan tulkita eri tavoin kontekstista riippuen. Pääosassa tulkintoja on
vähemmistöt, joihin kaikki ihmiset voidaan lukea näkökulmasta riippuen. Moninaisuusajattelun keskiössä on yksilöiden välisten erojen tunnistaminen, kunnioittaminen ja tasa-arvo. Moninaisuus liittyy laajemmin globalisaation kautta glokalisaatioon,
joka nähdään kaksinapaisena käsitteenä globaalin ja lokaalin välissä. Moninaisuus
liittyy yhtenäiskulttuurin vastakohtaan, unelmaan monen totuuden ja kulttuurin
maailmasta. Moninaisuuden toteutuminen kulttuuripalveluissa liittyy kysymyksiin
siitä, kenelle tapahtuma on suunnattu, kuka sitä tekee ja miten.
Moninaisuuden huomioonottamisen keskiössä nähdään ihmisten erilaiset tarpeet
kulttuurikuluttajina ja tekijöinä. Kyse on representaatiosta, siitä millaisia ihmisiä
nähdään näyttämöillä ja kuka koetaan yleisesti neutraaliksi, kuka toiseksi. Kirjailija
Koko Hubara kirjoittaa teoksessaan Ruskeat Tytöt, etsineensä yli kaksikymmentä
vuotta suomalaisesta mediasta juttuja, joihin voisi samaistua tai nähdä itsensä kokonaisvaltaisesti. Hän jatkaa näkevänsä itsensä näköisiä ihmisiä mediassa vain silloin,
kun kyseessä on turvapaikanhakijat, islamisaatio, terrorismi ja muut tragediat. (Hu-
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bara 2017, 189-190.) Valitettavasti kulttuurin kenttä ei vieläkään näytä poikkeavan
median tuottamasta representaatiosta.
Tässä työssä kysyn, kuinka lisätä moninaisuutta lastenkulttuurin kentällä, millaista
tietoa ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä se vaatii. Työ pohtii, kuinka tapahtumatuotannon polku voisi ottaa moninaisuuden yhdeksi tapahtuman rakennusmateriaaliksi, kuinka se voisi kuljettaa moninaisuutta läpi tuotantoketjun punaisena lankana,
jotta se kantaisi aina tapahtuman loppuun saakka. Etsin vastauksia haastatteluiden, benchmarkingin, yhteisöllisten ideointimenetelmien sekä havainnoinnin keinoin.

1.1

Hurraa!-festivaali

Hurraa!-festivaali lapsille ja nuorille on vuonna 2003 perustettu teatteri- ja esitystaiteen festivaali. Kulttuurituottaja Katariina Metsälampi kertoo haastattelussa, että Hurraa!:n synnyn taustalla oli menestynyt Bravo!-festivaaliprojekti, joka oli kehitetty muutamaa vuotta aikaisemmin. Helsinki toimi kulttuuripääkaupunkina vuonna 2000, jonka rahoituksen ylijäämää ehdotettiin käytettävän Bravo!:n jatkamiseen
ja Hurraa!:n syntyyn. Säätiöltä saatiin rahoitus kuudeksi vuodeksi, jonka turvin rahoitettiin uusia esitystuotantoja Hurraa!:lle. Tällä rahoituksella tuotettiin kaksi ensimmäistä Hurraa!-festivaalia. Kulttuurikaupunkituen loputtua Hurraa!:ta alettiin
rakentamaan olemassa olevilla resursseilla, ja luovuttiin uusien esitysten tuottamisesta. (Metsälampi 2018.)
Katariina Metsälampi kertoo Hurraa!-festivaalin syntytaustan liittyvän 1990-luvun
ilmiöön, jossa lastenteatterilla ei mennyt järin hyvin. Ohjelmistot perustuivat tuttuihin teoksiin ja riskejä vältettiin. Pieniä teattereita yhdistettiin suuriin laitosteattereihin.“Meillä oli vahva huoli Assitejissa ja kaikilla lastenkulttuurintuottajilla siitä, että
lapsille tuleva esittävä taide näivettyy, kuivettuu ja voi huonosti.“ (Metsälampi 2018)
Hän jatkaa, että vaikka hyviä esityksiä oli, oli ilmapiiri kuitenkin sellainen, jossa esityksiä tehtiin uskollisina sovituksina tutuille saduille, jotta liput varmasti myyvät.
Ilmapiiri lie muuttunut kahdessa vuosikymmenessä, vaikka Riitta Koivuranta toteaakin HS-artikkelissaan syksyllä 2018: “Lapsille tuotetaan useimmiten jotakin tuttua,
jota on helppo myydä” (Koivuranta 2018). ”Hurraa! vastaa siihen, että meillä näh-
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dään muutakin kuin sitä teatteria, jota tuotetaan kaupungin muutamassa suuressa
teatterissa, jossa tehdään teatteria lapsille” (Metsälampi 2018).
Vuoden 2017 katsojamääriltään suosituin näytelmä Suomessa oli turkulaisen Linnateatterin esitys Herra Hakkarainen harrastaa. Sen näki 42016 katsojaa. (Teatterin tiedotuskeskus 2016/2017) Täyttömäärät ovat lastenesityksissä suuret, vaikka ohjelmisto-osuudet on totuttu pitämään pieninä. Lasten esitysten osuus oli vuonna
2017 suurissa ja keskisuurissa teattereissa 18 %, joka on totuttu prosenttimäärä lastenesitysten kohdalla. (Koivuranta 2018.)
Lastenteatterit ovat pieniä teattereita, joissa työskennellään vähäisellä
henkilökunnalla. Pienuudestaan huolimatta lastenteatterit esiintyvät keskimäärin muita teattereita enemmän ja saavuttavat hyvin kohdeyleisönsä,
mikä näkyy esitysten huomattavan korkeina täyttöasteina. Lastenteatterit
ovat muita teattereita aktiivisempia myös kiertue- ja vierailutoiminnassa.
(Turpeinen 2014, 3)
Hurraa! on vakiintunut vuorottelemaan joka toinen vuosi kansainväliseen lastenteatteriin erikoistuneen Bravo!-festivaalin kanssa. Bravo!-festivaalia järjestää Suomen Assitej. Hurraa! tapahtuu joka toinen maaliskuu viikon ajan, tuoden esityksiä
lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudun kulttuuritaloihin. Festivaalilla ovat mukana
kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien kulttuuripalvelut sekä joukko vaihtuvia
yhteistyötahoja. Mukana kaupungeista ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.
Vuoden 2019 Hurraa!-festivaali järjestettiin 16.3.-24.3.2019 ja se oli järjestyksessään
yhdeksäs. Hurraa!-festivaalin kohderyhmänä on 0-18–vuotiaat lapset ja nuoret perheineen ja opettajineen pääkaupunkiseudulla.
Hurraa!-festivaalin ohjelmisto rakentuu esittävän taiteen teoksista, joita haetaan
avoimen ohjelmistohaun kautta. Ohjelmiston on määrä palvella koko kohderyhmää,
ja esityksiä toivotaan nähtävän tasaisesti kaikissa kaupungeissa. Hurraa!:n esitysten
rajauksena on perinteisesti ollut kotimaisuus, uutuus, ennennäkemättömyys pääkaupunkiseudulla sekä toive tulla nähdyksi vähintään kahdessa esityspaikassa festivaalin
aikana.
Vuonna 2019 Hurraa!-festivaalin ohjelmistoon valikoitui 15 teosta, joita esitettiin
pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa, kirjastoissa, kouluissa ja palvelutaloissa yli 80
kertaa viikon aikana. Lisäksi ohjelmistoon kuului työpajoja, avajaiset, kirjastoautokiertue sekä katvekoulukiertue. Vuoden 2019 Hurraa!-ohjelmiston esitykset olivat: Djarabi –rakastettu, Loiske Ensemblen Metsä, KO-KOO-MO:n Palikkateatteria,
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Nurinpäin kollektiivin Keijusirkus, Tohtori Zeiffal, Tohtori Zeigal ja hippo jota ei
koskaan saatu kiinni, Katve (blind spot) Kastor & Pollux, Quo vadiksen Feeri unta vai
totta, Nukketeatteri Luuviulun Pieni mies joka halusi nähdä koko maailman, Matchbox companyn Prinssi Rei, Vuoden 2019 Itu-palkittu Unikuskit, Toisissa tiloissa
ryhmän Suuri Koralliriutta, Tähkäpää-rapunzel, Fragile–särkyvää sekä Sonya Lindforsin Cosmic latte. (hurraa.org 2019)

1.2

Caisa

Opinnäytetyöni tilaaja Caisa on vuonna 1996 perustettu kulttuurikeskus, joka on osa
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Myös Annantalo, Savoyteatteri, Kanneltalo, Malmitalo sekä Stoa ja Vuotalo kuuluvat KUVA:n piiriin. Caisa
tarjoaa esityksiä, taideopetuksia sekä näyttelytoimintaa. ”Caisa on profiloitunut kansainväliseksi kulttuurikeskukseksi, joka panostaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien edistämiseen.” (Leskelä 2017, 35)
Vuonna 2019 Caisan tehtävä on entistä enemmän edistää monimuotoisuutta yhä laajemmin.
Caisa sijaitsee Helsingin Kallion Leipätehtaassa, johon se muutti alkuvuodesta 2018.
Aiemmin Caisa sijaitsi Kaisaniemenkadun kulmassa Rautatieaseman kupeessa. Uudet tilat mahdollistavat Caisassa aiempaa kattavamman esitystoiminnan järjestämisen. Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa: ”Nyt voimme tarjota taiteilijoille
ja artisteille hyvät tilat, ja tietysti myös kävijöille. Korkeampien esitystilojen ansiosta
voimme ottaa ohjelmistoomme esimerkiksi sirkustaidetta ja akrobatiaa, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista.” (Ängeslevä 2018)
Haastattelin

Cátia

Suomalainen

Pedrosaa

puolistrukturoidulla

haastattelulla

27.11.2018 Caisassa. Haastattelussa Pedrosa Suomalainen kertoo Caisan tehtäväksi
tehdä Helsingistä moninaisemman kaupungin taiteen ja kulttuurin keinoin. Hän korostaa helsinkiläisten moninaisuutta ja Caisan tavoitetta toistaa sitä moninaisuuden
kirjoa toteutuvaksi talon tuottamissa sisällöissä. “Kun pohditaan sisältöjä tai tiloja,
yritetään saada välitettyä, että jokainen joka tänne astuu voi kokea itsensä tervetulleeksi, tasavertaiseksi ja turvalliseksi” (Suomalainen Pedrosa 2018.)
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Caisan kävijämäärät rajautuvat vuosiarviossa galleriavieraisiin (20 000), esityksissä
kävijöihin (n. 12 000), taidekasvatustoimintaan lapsille (3000) sekä talon ulkopuolisiin tapahtumiin (30 000) (Suomalainen Pedrosa 2018).
Caisan tämänhetkinen kävijäprofiili on vielä selvittämättä, ja vasta tapahtunut muutto on voinut vaikuttaa siihen. Nina Leskelän opinnäytetyö (2017) käsittelee Caisan
kävijäprofiileja ennen Leipatehtaaseen muuttoa. Työ esittää, että Caisa haluaa tarjota
sisältöjä ”kaikille helsinkiläisille”, mutta esim. yli 60–vuotiaat ovat asiakaskunnassa
heikosti edustettuina. Työstä käy ilmi, että Caisan tyypillinen asiakas on todennäköisimmin sukupuoleltaan nainen sekä iältään keski-iässä. ”Caisaan toivotaan selkeästi
enemmän nuorempaa yleisöä” (Leskelä 2017, 35).

1.3

Caisa 2.0

Vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä Caisa 2.0 etsitään keinoja laajentaa Caisan
ylläpitämää kulttuurienvälistä vuoropuhelua laajemmaksi malliksi Helsingissä ja varsinkin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan puitteissa. Caisan entisen johtajan Tomi
Purovaaran yhdessä Jenni Peisan ja Reetta Sariolan kanssa toimittamassa selvityksessä ehdotetaan neljää vaihtoehtoista toimintamallia toteutettavaksi: Caisa People,
Caisa Pro, Caisa Workshop ja Caisa Talks. Kaikilla malleilla on oma identiteettinsä ja
toimintamuotonsa. Lisäksi Caisa 2.0 on liikkuva ja verkostomainen konsepti, joka toimii kulttuurikeskuksen aluetalojen, kaupungin virastojen ja laitosten moninaisuusasiantuntijana. (Purovaara, Peisa, Sariola 2015, 19.)
Caisa 2.0:n kehittämisen tärkeimpänä työkaluna on avoin dialogi ja rikas
yhteistyö eritaustaisten ihmisten, yhdistysten, verkostojen ja organisaatioiden kesken. Toiminnan tavoitteena on kulttuurinen tasa-arvo, palvelujen
saavutettavuus, kaupungin eri virastojen ja helsinkiläisten taidelaitosten
avautuminen yhteistyölle, ammattitaiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen, tilojen lisääntyvä yhteiskäyttö, yhdessä tekeminen, sekä –
koska kyseessä on taide ja kulttuuri – hauskanpito. (Purovaara ym 2015,
18-19.)
Vuonna 2016, kun Caisa oli saanut Cátia Suomalainen Pedrosasta uuden johtajan ei
selvitystä oltu vielä otettu käyttöön. Yksi Caisa 2.0-selvityksen tavoitteista oli, että kaikkien Helsingin kulttuurikeskusten tulisi olla monikulttuurisia ja matalan kynnyksen kulttuuripaikkoja. Selvitys ei kuitenkaan vastannut, kuinka tavoite tulisi saavuttaa. Suomalainen Pedrosa rekrytoi tutkija Wisam Elfadlin vuonna 2018 tekemään
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selvitystä siitä, kuinka moninaisuutta huomioidaan Helsingin kulttuurin ja vapaaajan toimialan Yleisissä kulttuuripalveluissa.
Ajatus olis se, että pikkuhiljaa asiantuntijuutta jaetaan. Että se ei olisi enää
vain Caisa joka pohtii että onko tässä (tapahtumien sisällöissä) huomioitu
moninaisuus, onko tässä kulttuurista appropriaatiota, onko tämä arvomaailmaa vastaavaa ym.? Että näitä (kysymyksiä) pohdittaisiin muuallakin. Mielestäni tämä on ihan yksinkertaista. Se voi tuntua hullulta, joku
voi ajatella että me teemme itsestämme tarpeettomia, muttei se pidä paikkaansa. Ei se tule loppumaan, aina se moninaisuus tulee olemaan. (Suomalainen Pedrosa 2018.)
Elfadlin selvitys tuotti toimintaehdotuksia, mutta prosessin jatko odottaa vielä toimenpiteitä, joista päätetään Yleisten kulttuuripalvelujen johtoryhmän kesken (Suomalainen Pedrosa 2019).

2
2.1

MONINAISUUS JA FESTIVAALIEN TUOTANTOPROSESSIT
Mikä moninaisuus?

Moninaisuus (diversity) on kattotermi, jolla pyritään kuvaamaan yhteisöön kuuluvien
yksilöiden yhdenvertaisuutta ja erilaisuutta. Kulttuuria kaikille-palvelu jakaa moninaisuuden käsitteen ns. sisäiseen moninaisuuteen ja yhteiskunnalliseen moninaisuuteen. Käsitteen piiriin kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. (kulttuuriakaikille.fi
2018)
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Kuva 1: Moninaisuuden määritelmä Kulttuuria kaikille-palvelun mukaan
Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että tällaisia ihmisen identiteettiin läheisesti kuuluvia eroja vaalitaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä.
Moninaisessa yhteiskunnassa erilaisten ihmisten muodostamia yhteisöjä
kannustetaan toimimaan vuoropuhelussa yhteiseksi parhaaksi. (Taiteen ja
kulttuurin saavutettavuus 2014, 16.)
Tarve moninaisuuden järjestelmälliselle toteutumiselle ja kehittämiselle löytyy esimerkiksi väestön moninaisuudesta sekä yhdenvertaisuuslaista.
Esimerkkinä vieraskielisten määrä Helsingissä 2000-luvun aikana on kaksinkertaistunut Caisa 2.0-selvityksen mukaan. Vieraskielisen väestön ennustetaan kasvavan
vuoteen 2030 meneessä yli 20 prosenttiin kaupungin väestöstä. Äidinkielenään venäjää, viroa, somalia tai englantia puhuvat ovat suurimmat vieraskielisten ryhmät.( Purovaara ym 2015, 18-19.)
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ominaisuuksistaan riippumatta.
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Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Lahtinen, Jakonen, Sokka 2017.)
Vähemmistö merkitsee kansainvälisesti hyväksytyssä määritelmässään heikkoja ja
uhanalaisia kansanryhmiä, jotka elävät enemmistöryhmien varjossa. Heillä on erilainen ja hallitseva ideologia, joka usein eroaa vahvasti enemmistöryhmän arvoista. (de
Cuéllar, 1998, 59.) Ko. eroista johtuen on vähemmistöjen osallistuminen valtaväestön
hallitsemaan yhteiskunnalliseen toimintaan usein haastavaa. ”Yleisemmin ottaen
osallistumisen vähyys johtuu enemmänkin arkielämän käytännöistä kuin virallisista
poliittisista käytännöistä” (de Cuéllar, 1998, 59). Kulttuurialalla kysymykset moninaisuudesta liittyvät siihen, kuinka vähemmistöryhmät huomioidaan palvelujen ja ohjelmistojen sisällöissä, tarjonnassa, viestinnässä, dokumentoinneissa ja tallenteissa. Koska väestö moninaistuu, on kulttuuripalveluiden tuotettava väestön näköistä kulttuuria.
Taiteilija

Sonya

Lindfors

kysyy

Beyond

Bechdel-julkaisussa

15

kysymystä

taidelaitoksille:
1. Ketkä ovat täällä ja ketkä eivät? (Tapaamisessa, paneelissa, keskustelussa, museossa, näyttämöllä, yleisössä yms.)
2. Miksi?
3. Jos joku ei ole täällä, voisiko tila olla esteettömämämpi/ inklusiivisempi?
4. Kuka on normaali?
5. Kenen tarpeet huomioidaan?
6. Kenen taide on neutraalia, ja kenen taide kantaa etuliitteitä? (esim.
nais-, katu-, musta-, afro-, etno-, etc.)
7. Ketkä ovat esiintyvät taiteilijat?
8. Kuka tekee kuratoraaliset valinnat?
9. Onko jaottelua meihin ja heihin?
10. Ketkä saavat olla aktiivisia?
11. Onko tarkistuslistoja?
12. Kuka on oletettu katsoja/yleisö?
13. Saako tila jonkun tuntemaan olonsa kiusalliseksi, erilaiseksi, toiseksi?
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14. Onko joitakin rakennettuja normeja vahvistettu tai purettu?
15. Onko monimuotoisuus, feminismi tai antikolonialismi vain aihe tai
teema vai onko se käytäntö, joka vaikuttaa koko instituutioon?
(beyondbechdel.wordpress 2019. Suomennos Rosendahl)
Moninaisuudesta puhuttaessa puhutaan usein myös esteeettömyydestä, saavutettavuudesta ja inkluusiosta. Avaan termit lyhyesti seuraavassa alaluvussa.

2.2

Esteettömyys, saavutettavuus ja inkluusio

Esteettömyydellä tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa ihmisillä on mahdollisuus osallistua työntekoon, kulttuuriin, harrastuksiin ja opiskeluun. Esteettömyyden keskiössä
on ihmisen eri tarpeet ja niiden huomioiminen suhteessa osallistumisen kohteisiin.
(Haveri 2016, 14.) Esteettömyydestä puhutaan yleensä liittyen nimenomaan tilojen ja
ympäristön toimivuuteen.
Saavutettavuus on ihmisten erilaisten tarpeiden huomioimista sekä yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus huomioi moninaisuuden yhteiskunnassa. Saavutettavuus on eri asia kuin saatavuus. (Lahtinen ym. 2017.)
Inkluusion käsite kulkee enenevissä määrin tasa-arvon ja moninaisuuden rinnalla.
Käsite kuvastaa pyrkimystä, johon moninaisuuden edistämisellä pyritään: yhteiskuntaan, jossa kaikki kokevat olevansa osallisia vailla tunnetta syrjinnästä, esim. kuuluessaan johonkin vähemmistöryhmään. (Eskola 2013, 6-7.)

2.3

Kulttuurinen moninaisuus, sukupuolen moninaisuus ja vammaisuus

Moninaisuus-käsitteen laajuuden vuoksi olen rajannut sen työssäni käsittämään vain
kulttuurisen

moninaisuuden,

sukupuolen

moninaisuuden

sekä

vammaisuu-

den. Rajaukseen on vaikuttanut se, mihin moninaisuuden määreisiin Hurraa! jo toiminnallaan vastaa, kuten laajan kohderyhmä ikähaitarin huomioimiseen, alueelliseen
saavutettavuuteen ja alhaisiin lippuhintoihin. Näitä en ottanut mukaan rajaukseen. British Councilin kokoamassa Kohti yhdenvertaisempia kulttuuripalveluitaoppaassa kannustetaan instituutioita pohtimaan mihin yhdenvertaisuuden osaalueisiin panostetaan resurssien vähäisyyden vuoksi (Eskola 2013, 8).
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Aiemmin moninaisuus-sanan sijaan käytettiin termiä kulttuurinen moninaisuus. Muutama vuosi sitten alettiin puhua pelkästä moninaisuudesta, tarkoituksena
ottaa termin sateenvarjon alle myös muut kuin monikulttuurisuutta edustavat tahot.
(Suomalainen Pedrosa 2018.) Jenni Peisa avaa Caisa 2.0-selvityksessä 2014 käytettyä kulttuurisen monimuotoisuuden käsitettä käytettävän perinteistä monikulttuurisuus-käsitettä laajemmin.”Kulttuurisen monimuotoisuuden käsitteellä korostetaan
kulttuurien sisäistä moninaisuutta ja se sisältää kulttuurisen muutoksen, sirpaleisuuden, yksilötason vaihtelevuuden sekä sen edellyttämän keskinäisen vuorovaikutuksen
näkökulmat” (Purovaara ym. 2015, 25.)
Kulttuurinen moninaisuus tarkoittaa yhdenvertaisuutta suhteessa eri ryhmien erilaisiin tapoihin, perinteisiin ja tottumuksiin. Erilaisuus pyritään havaitsemaan myös
”meissä”, eikä vain ”toisissa” ja näkemään erilaisuus itsessään arvokkaana. Monikulttuurisuus-käsite koetaan kulttuurista moninaisuutta toiminnallisempana. Siinä yhteiskunnan rakenteita muotoillaan siten että eri kulttuurien rinnakkaiselo on mahdollista. (Hiltunen, 9-10.) Monikulttuurisuudesta puhutaan myös poliittisessa kontekstissa maahanmuuton yhteydessä.
Integraatioon perustuva maahanmuuttopolitiikka nojaa kulttuuriseen moninaisuuteen ja erilaisuuksien kunnioittamiseen, ja integraatioon sisältyy
ajatus omien identiteettien säilyttämisestä ja yhteiskunnan osana toimimisesta. Sen sijaan assimilaatiopolitiikan ajama erilaisten identiteettien sulautuminen enemmistön identiteetteihin on ristiriidassa moninaisuuden
kanssa. (Hiltunen, 9.)
Umayya Abu-Hanna kirjoittaa teoksessaan Multikulti, monikulttuurisuuden käsikirja, siitä kuinka monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen on työlästä, sillä siihen
sisältyy vaiheita demokratian vahvistamiseksi. ”Suurin kasvava ryhmä nykyyhteiskunnassamme on siirtolaiset ja siirtolaistaustaiset (toisen –ja kolmannen sukupolven lapset), ja nyt valta pitää jakaa tasaisemmin myös heidän kanssaan” (AbuHanna 2012, 16.)

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei sukupuoli jakaannu vain miesnainen-akselille, vaan se voi olla myös jotakin muuta, kuten molempia sukupuolia
yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai sukupuolta ei tarvitse olla lainkaan. Sukupuolen moninaisuuteen kuuluvat sekä sukupuolienemmistöt että vähemmistöt. (Tanhua, Mustakallio, Karvinen, Huuska, Aaltonen 2015, 9.)
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Setan verkkosivuilla kerrotaan sukupuolen moninaisuuden yleisyydestä. Kouluterveyskyselyssä (2017) yli 5 prosenttia vastanneista kertoi sukupuolekseen toisen kuin
mikä on syntymässä määritelty. 10% hollantilaisista tytöistä ja pojista kertoi toivovansa, että heidän kehonsa olisi toista kuin syntymässä määritelty. 5% kertoo olevansa trans -tai muunsukupuolisia Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan (2012). (seta.fi
2019.)
Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan mm. transsukupuolisia, transvestiittejä,
muunsukupuolisia ja intersukupuolisia ihmisiä. Sukupuolienemmistöillä (cisihmiset, cis-sukupuoliset) tarkoitettaan esimerkiksi niitä naisia ja miehiä, joiden sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu sekä fyysiset, sukupuolta määrittävät ominaisuudet ovat pääosin heille syntymässä määritellyn mukaiset. (Tanhua ym.
2015, 9.)
Setan vastajulkaistussa (2019) oppaassa Sukupuolen moninaisuus ja lapset, avataan
sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa:
Lapsi voi kokea olevansa tyttö, poika, osittain sekä tyttö että poika, omanlaisensa yhdistelmä näitä, jotakin aivan muuta tai hän voi kokea olevansa
sukupuoleton. Lapsi voi myös samaistua eri sukupuoleen kuin joksi hänet
on syntymässä määritelty. (Kalliokoski, Karvinen 2019, 5.)
Sukupuoli-identiteetin rakentuminen alkaa oppaan mukaan jo varsin aikaisin, 2-4vuoden iässä. Kasvaminen sukupuoleen on sisäsyntyistä, eikä sukupuoli-identiteettiä
voi muuttaa kasvatuksen keinoin. Sukupuoleltaan erityinen lapsi voi kokea hämmennystä tai epävarmuutta, ja kasvattajien onkin oltava tietoisia että lapsen sukupuolen
erityisyys on lapsen sisäinen kokemus, joka ei aina näy ulospäin mitenkään.
Varhaiskasvatuksessa työskentelevät voivat sensitiivisellä ja rohkaisevalla
myötäelämisellä tukea lasta siten, että tämä voi kokea olevansa hyväksytty,
arvostettu sekä kunnioitettu juuri sellaisena kuin hän on. Lapsen on myös
tärkeä voida kokea tulleensa nähdyksi oikein. (Kalliokoski, Karvinen 2019,
5.)
Yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta sukupuoliroolien tarkastelu lienee tarpeellista myös lastenkulttuurin kentällä. THL:n vuonna 2016 valmistuneessa selvityksessä Sukupuolen tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa, liian ahtaat sukupuoliroolit voivat olla kaikille haitaksi, sillä sukupuolen moninaisuus jää huomioimatta ja lapsen toiminta on liian rajoittunutta. (Alasaari, Katainen, 2016, 16.)
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YK:n vammaissopimuksen viimeisin määritelmä vammaisuudelle on seuraava:
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja
tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. (Thl.fi 2018.)
Vammaisuus on kuitenkin aina yksilön itse määrittelemää ja on siksi määritelmänä
muuttuva. Määrittelyä tehdään myös erilaisten tukipalvelujen myötämisen yhteydessä. Yhteiskunnan muuttuessa käsitys vammaisuudesta muuttuu lääketieteellisestä
mallista sosiaaliseen malliin. “Sosiaalisessa mallissa vammaisuus ymmärretään henkilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan.” (thl.fi 2018.)
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeuksia turvataan mm. Suomen perustuslaissa, vammaispalvelulaissa ja YK:n yleissopimuksessa. “Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena
yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä“ (Haveri
2014, 12.)
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden loppuraportissa (2014) puhutaan vammaiskulttuurista, joka nousee vammaisvähemmistöjen piiristä. Raportissa peräänkuulutetaan ko. kulttuurin elinmahdollisuuksia, mikäli osallistumisen tukitoimet taataan.
Tukitoimia ovat esim. vammaisten henkilöiden mahdollisuudet avustajiin, tulkkeihin, apuvälineisiin jne. Lisäksi tukea on annettava koulutusmahdollisuuksiin sekä
vammaisjärjestöjen kulttuuritoimintaan. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus
2014, 44.)
Positiivisen erityiskohtelulla tarkoitetaan tukitoimia, joilla pyritään vahvistamaan
heikommassa asemassa olevien asemaa esimeriksi kriteerejä lieventämällä. Se ei ole
sama asia kuin suosiminen, jolle tunnusomaista on etujen antaminen toiselle toista
syrjivällä tavalla. Positiivisen erityiskohtelun tarkoitus on poistaa tai ehkäistä syrjinnästä aiheutuvia haittoja. Sen tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2016, 6.)
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2.4

Festivaalien tuotantoprosessit

Finland Festivals-sivusto kokoaa suurimpien suomalaisten festivaalien tietoja ja tilastoja. Vuonna 2017 kokonaiskävijämäärien kärjessä on jazz-festivaali Pori Jazz reilulla
400 000 kävijällä ja sitä seuraavat monitaidefestivaalit Kotkan Meripäivät yli 350
000 kävijällään sekä Helsingin Juhlaviikot, reilulla 200 000 kävijämäärällään. (Festivals.fi 2018)
Lasten taidefestivaaleista suurin suomalainen on hämeenlinnalainen Hippalot, joka
keräsi vuonna 2017 yhteensä 17860 kävijää (Finland Festivals 2017) Hurraa!festivaali sijoittuu kävijämäärissään alle 10 000 kävijän, vuonna 2017 kävijöitä oli
8594 mikä on tämän festivaalin suurin kävijämäärä (Haanpää 2017, 17.)
Hurraa!-festivaali onkin Suomen suurin lasten ja nuorten teatterifestivaali. Muita
lapsille ja nuorille suunnattuja teatterifestivaaleja ovat mm. Lasten Teatteritapahtuma Kuulas Kouvolassa sekä Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali.
Festivaali voidaan nähdä tapahtumana ja sen suunnittelutyön projektiluonteisena
toimintana. Kauhanen, Juurakko, Kauhanen (2002) määrittelee projektin siten, että
sen tehtävä on pyrkiä selkeästi asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi projektille tyypillistä
on olla ajallisesti rajattu sekä kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jota toteuttamaan
on perustettu varta vasten johtosuhteiltaan selkeä organisaatio. (Kauhanen ym.
2002, 24.)
Tapahtumaprosessi voidaan lukea kolmivaiheisena toteutuksena: suunnitteluvaihe,
toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. Seuraavassa kuvassa Vallo & Häyrisen
näkemys festivaalin ajankäytön prosentuaalisesta jakaantumisesta tuotantoprosessissa. (Vallo, Häyrinen 2012, 157.)
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Kuva 2. Tapahtumaprosessi. (Vallo, Häyrinen 2012, 157)
Tapahtumaprosessi voidaan lukea kolmivaiheisena toteutuksena: suunnitteluvaihe,
toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. Seuraavassa kuvassa Vallo & Häyrisen
näkemys festivaalin ajankäytön prosentuaalisesta jakaantumisesta tuotantoprosessissa. (Vallo, Häyrinen 2012, 157.)
Suunnitteluvaihe pitää sisällään projektin käynnistymisen, resursoinnin, ideoinnin,
vaihtoehtojen tarkistuksen, päätökset ja varmistamisen sekä käytännön organisoinnin. Tapahtuman toteutusvaiheeseen kuuluu rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä
purkuvaihe. Jälkimarkkinointiin taas kuuluu kiitoksien artikulointi asianosaisille,
materiaalin palautuksen, palautteiden keruun, yhteydenottojen hoitaminen sekä yhteenvetojen tekeminen. (Vallo, Häyrinen 2012, 157.)
Hurraa!-festivaalin tuotantopolku kulkee kahden vuoden sykleissä. Kun edellinen
festivaali loppuu, tehdään päätös seuraavan festivaalin järjestämisestä kahden vuoden kuluttua. Päätöksen tekee Hurraa!–festivaalin ohjausryhmä, joka koostuu kunkin osallistujakaupungin lastenkulttuurituotannon johtajista.
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Päätöksen jälkeen ohjausryhmä miettii, mitkä tahot ovat festivaalilla mukana ja mikä
on yhteisbudjetti. Näiden päätösten jälkeen sovitaan, milloin seuraavan Hurraa!festivaalin esityshaku laitetaan käyntiin. (Metsälampi 2018.)

Kuva 3: Hurraa! –festivaalin tuotantoprosessisyklin vaihe 1.
Hurraa!–festivaalilla ei ole omaa kokoaikaista tuottajaa, vaan rekrytointi tapahtuu
vuotta ennen festivaalia. Samanaikaisesti tuotantoryhmä kokoontuu ensimmäisen
kerran ja hahmotetaan ketkä tuottajat ja mitkä kulttuuritalot ovat mukana tuotantoryhmässä. Esityshaku on perinteisesti ollut käynnissä kesäisin, ennen seuraavan kevään festivaalia. Kesän jälkeen tuotantoryhmä kokoontuu useaan otteeseen ja tekee
lopulta yhteisesti valinnat seuraavan festivaalin ohjelmistosta. Tässä kohden alkaa
tuottajan viestinnällinen työ. Tuottaja ilmoittaa kaikille hakijoille valintojen tulokset,
jonka jälkeen alkaa festivaaliviikon aikataulun suunnittelu tuotantoryhmän kanssa.
Tuottaja sopii esiintyjäryhmien kanssa aikataulut ja hinnat, jonka jälkeen kukin
tuottaja tekee sopimukset omiin taloihin tulevien ryhmien kanssa esitysten toteutumisesta.
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Suunnitteluvaihe jatkuu muun ohjelman suunnittelulla sekä festivaaliviestinnän
käynnistymisellä. Festivaaliviestintään kuuluu painotuotteet, kuten juliste ja esite,
verkkosivut, tiedotteet medialle, lehti-ilmoitukset sekä sosiaalinen media.
Yhteydenpitoa, organisatorista sekä viestinnällistä työtä riittää kiihtyvässä määrin
aina festivaalin toteutumisajankohtaan saakka. Itse tapahtumaviikolla on usein
pidetty yhteiset avajaiset, jossa esitellään sen vuotista ohjelmistoa. Lisäksi viikolla on
muita tempauksia, kuten seminaareja, flash mobeja, nuortenpäiviä ja diskoja vuodesta riippuen.
Vaikka asiat kulkevat rinnakkain, on ydin kuitenkin se että mikä on se
tuote. Mitä me tehdään, mitkä asiat on ilmassa, mihin meillä on resursseja, mitä voimavaroja, mitä me halutaan tehdä? (Metsälampi 2018.)

Kuva 4: Hurraa!–festivaalin tuotantoprosessisyklin vaihe 2. mukaillen Vallon ja
Häyrisen (2012) tapahtumaprosessin työn jakaantumista.
Tapahtuman

jälkityöt

pitävät

sisällään

raporttien

kävijämäärien kokoamisen ja lopputiedotuksen.

kirjoittamisen,

kiitokset,
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Festivaaleille on yleensä ominaista vahva vuorovaikutuksellisuus eri toimijoiden
välillä. Esim. Hurraa!-festivaali koostuu tuotantoryhmästä, ohjausryhmästä, talojen
henkilökunnista, yleisöstä, esiintyjäryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Lisäksi festivaaliverkostoihin luetaan tapahtumakaupunki ja kenttä, jolle festivaali sijoittuu (esim. taiteen eri kentät), vapaaehtoiset, media, eri palveluntarjoajat, sponsorit, muut
palveluntuottajat sekä ihmiset, jotka asuvat festivaalialueella. (Andersson, Getzm,
Mykletun 2012, 69.)
Mia Larsen puhuu artikkelissaan Festival Innovation: Complex and Dynamic Network Interaction festivaalin luonteesta erillisen tapahtuman sijaan monien projektien kimppuna, jotka toimivat yhteisen päämäärän eteen (Andersson ym. 2012,
68). Larsen on kehittänyt poliittisen torin metaforan festivaalille. Festivaali poliittisena torina tarkoittaa kuviteltua paikkaa, johon toteuttajat projisoivat uskomuksiaan siitä, kuinka tapahtuma voi parhaiten palvella heidän intressejään. Torilla
luodaan suhteita eri toimijoiden välillä tulemalla tietoisiksi kunkin tahon odotuksista. Larsenin tori pitää sisällään kolme keskeistä konseptia, sisäänpääsy, vuorovaikutus sekä muutoksen dynamiikka (access, interaction ja change dynamics). Sisäänpääsyllä hän kysyy torin rajoja ja sitä kuka on saa toimia torilla. Vuorovaikutuksen
toimijoiden välillä poliittisen torin kontekstissa rajautuu konfliktin ja konsensuksen
kautta tapahtuvaksi toiminnaksi. Muutoksen dynamiikka taas on riippuvainen vuorovaikutuksen tavoista tällä poliittisella torilla. (Andersson ym. 2012, 70.)
Kiinnitän huomioni poliittisen torin käsitteestä sen ensimmäiseen, sisäänpääsyn
konseptiin ja kysymykseen siitä kuka saa toimia torilla. Pohdin teemaa sisältösuunnittelun ja kuratoinnin kautta. Natalie Bayer ja Mark Terkessidis kirjoittavat artikkelissaan Beyond Repair. An Anti-Racist Praxeology of Curating, antirasistisen kuratoinnin käytänteistä näyttelykontekstissa. Kirjoittajat kannustavat kuraattoreja
pohtimaan subjektiivisuutta sekä varmistamaan sisältöjen monitahoisuutta. He esittävät kysymyslistan kuraattorien antirasistisen työn tueksi, jossa ratkaisevan tärkeää
on tutkia ja kyseenalaistaa kaikki näyttelyn (tai muun toteutettavan tapahtuman)
kertomukset ja näytteilläolijat eri tavoin. Kysymykset ovat: Kenen historiaa
kerrotaan? Kenen perspektiivi on etuoikeutettu? Kuka lukee esitettyjä kuvia ja miten?
Miten näyttelyt on tuotettu? Miten tekstit on luotu? Voimaannuttavatko kertomukset
ja esitetyt kuvat heitä, jotka ovat tähän asti olleet vähäisesti representoituina tai objektoidusti representoituina? (Bayer, Kazeem-Kaminski, Sternfeld 2018, 50.) Tämä
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kysymyksenasettelu ei ole uutta, vaan on ollut esillä feministisessä ja postkolonaalisessa keskustelussa jo pitkään.
Feministinen kuratointi tarkoittaa kuratointia feminististen arvojen kautta. Eeva
Holkeri kirjoittaa pro gradu -työssään ”Kysyä, kuunnella, toimia – haastatteluja
feministisestä kuratoinnista” feministisen asenteen läpileikkaavan kaikkea feministisen kuraattorin toimintaa:
Toiminta huomioi moninaiset sukupuolet ja sukupuolettomuudet, pyrkii
horjuttamaan normeja, haastamaan patriarkaalisen ajattelun ja toiminnan malleja ja suhtautumaan sekä omaan että muiden toimintaan
kriittisesti. Feministinen kuraattori yrittää tunnistaa vaiennetut äänet,
kuuntelee eettisesti ja kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä. (Holkeri 2019,
3.)
Holkeri nojaa työssään intersektionaalisuuteen, joka nähdään feminismin neljäntenä
aaltona. (Holkeri 2019,13.) Intersektionaalisuuden voikin nähdä moninaisuuden
toiminnallisena sisarkäsitteenä. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki
ihmiset eroavat toisistaan sukupuolen, seksuaalisuuden, koulutuksen, varallisuuden,
ulkonäön, uskonnollisuuden tai ruumiillisen kyvykkyyden suhteen. Intersektionaalisuus tuo etuoikeudet näkyville ja näyttää kuinka ihmisiä kohdellaan stereotyyppisesti edellämainittujen ominaisuuksien vuoksi. Intersektionaalisuudessa on
kyse vallasta ja siitä miten tiedostamattomat etuoikeudet voivat tehdä sokeiksi marginaalisille positioille ja marginalisoinnin kautta alistaa. (Laukkanen, Miettinen,
Elonheimo, Ojala, Saresma 2018, 26-27.)

3

CASE HURRAA!-FESTIVAALI X CAISA

Hurraa!-festivaali järjestetään joka toinen vuosi pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa. Kulttuurikeskus Caisa päätti vuonna 2018 Katariina Metsälammen ehdotuksesta osallistua vuoden 2019 Hurraa!-festivaalin tuotantoon (Suomalainen Pedrosa
2018). Caisa ei ole aiemmin osallistunut Hurraaseen, mutta on kerran aiemmin osallistunut Bravo!-festivaalille.
Esityshaun tullessa päätökseen, kutsuttiin Caisasta edustus Hurraan! esiraatiin, tekemään valintoja ensimmäiseen valintakierrokseen. Caisan tuottaja oli mukana esiraadissa päättämässä jatkoon valittavista esityksistä. Sekä tuottaja että Suomalainen
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Pedrosa kokivat että Hurraa!:n esitystarjouksissa oli moninaisuus vähäisesti edustettuna (Suomalainen Pedrosa 2018).
Hurraa!-festivaalin esityshaku tuotti 79 esitystarjousta. Muutamassa esitystarjouksessa oli mukana ulkomaalaistaustaisia tekijöitä, ja neljä tarjousta tuli muualta kuin
Suomessa toimivilta tekijöiltä. Yhdessä teoksessa käsiteltiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, yhdessä käsiteltiin ruskeaa näyttämöä ja muutamassa käsiteltiin monikulttuurisia sisältöjä. Kolme esitystarjousta huomioi erityisyleisöt.
Cátia Suomalainen Pedrosa kertoo haastattelussa, että heidän (Caisa) oman Open
call-teoshakunsa ohjelmistoehdotukset lapsille olivat myös hyvin vähän moninaisia.
Moninaisuus näkyi joissakin ehdotuksissa vain hakijoiden etnisen taustan ja kulttuuritradition kautta.

Kehittämisprosessini vaiheet ovat edenneet aluksi ongelman havaitsemisesta kysymysten esittämiseen. Ongelma on moninaisuuden heikko ilmeneminen lapsille ja
nuorille suunnatuissa esitysohjelmistoissa Suomessa tuotetun esitystaiteen kentällä.
Aluksi kysymykseni liittyivät Hurraa!-festivaalin ohjelmiston sisältöihin ja teemoihin,
jolloin kysymykset olisi osoitettu teosten tekijöille eli taiteilijoille. Kävin keskusteluja Wisam Elfadlin Caisasta, Martina Martin Kulttuuria kaikille-palvelusta sekä työn
ohjaajan, lehtori Pekka Vartiaisen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, kanssa.
Keskustelujen seurauksena päätin suunnata kysymykset Hurraa!-festivaalin tuotantoprosessiin. Tämä päätös vaikutti myös teoreettisen viitekehyksen muotoutumiseen
moninaisuuden lisäksi myös tapahtumatuotannon prosesseihin. Tällä viitekehyksellä pyrin selvittämään konkreettisesti missä kohden tuotantoprosessia moninaisuus
tulee erityisesti ottaa huomioon, jotta se kantaa myöhemmissä vaiheissa aina tapahtuman ajankohtaan saakka.

Työni pääkysymys on:
Miten moninaisuus voisi toteutua paremmin Hurraa!-festivaalilla?
Vastatakseni yllä olevaan pääkysymykseen, etsin vastauksia kolmeen lisäkysymykseen:
Miten moninaisuus toteutuu Hurraa!-festivaalilla?
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Mitä Caisa ja Hurraa!-festivaali voisivat parhaimmillaan saada yhteistyöstä?
Millaisia konkreettisia keinoja voidaan luoda tuotantoprosessiin, jotta moninaisuus
toteutuisi paremmin?
Moninaisuus on jo vahvasti huomioituna Hurraa!-festivaalin ydintoiminnassa. Festivaali täyttää huikeaa tavoitettaan tarjota esittävää taidetta lapsille ja nuorille ikähaitarilla 0-18-vuotta. Lisäksi Hurraa!-festivaalin ohjelmistossa on vuosittain suomenkielisten esitysten lisäksi myös ruotsin- ja englanninkielisiä esityksiä, sekä sanatonta
näyttämötaidetta. Myös kohderyhmän sosioekonomiset eroavaisuudet on huomioitu
esim. siten, että Helsingissä koulu– ja päiväkotiryhmille tarjotaan Hurraa!-esityksiä
maksutta. Myös lippujen hinnat on pidetty alhaalla: vuonna 2019 Helsingissä ja Vantaalla esityslippu maksaa 6€, Espoossa 4€. Kauniaisissa esitykset tarjotaan ilmaiseksi. Alueellista

saavutettavuutta lisää kirjastoautokiertue,

jossa

ilmainen Hurraa!-

esitys kiertää Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sekä katvealueiden kouluihin suunnattu esityskiertue.

4

MENETELMÄT

Kehittämistyöni on tapaustutkimus (case study). Tapaustutkimuksen tehtävä on
tuottaa kehittämisehdotuksia tai -ideoita. Tapaustutkimuksella on mahdollista
tuottaa tietoa nykyajan ilmiöstä todellisessa toimintaympäristössä. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 52.)
Tapaustutkimuksen prosessi ei lähde tyhjästä liikkeelle. Prosessi edeltää tiedot
aiemmista tutkimuksista, teorioista ja metodeista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
aiemman aineiston orjallista noudattamista. Yleensä tapaustutkimukseen lähdetään
analysoitavasta tapauksesta, josta kehittämisestä kiinnostuneella on yleensä jo
jotakin tietoa. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tarkka kehittämiskohde
saattaa muuttua prosessin edetessä. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 54.)
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Kuva 5: Tapaustutkimuksen vaiheet. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 54)
Myös tämä kehittämistyö alkoi tutkittavan aiheen havainnoimisesta ja ongelman
artikuloinnista. Tämän jälkeen aloin perehtyä mahdolliseen teoreettiseen viitekehykseen sekä moninaisuuden havainnointiin ilmiönä. Aloitin menetelmien haravoinnin
benchmarkingista, jonka jälkeen siirryin haastatteluihin, ideointimenetelmiin sekä
havainnointiin. Työ päättyy kehitysehdotuksiin.

Kuva 6: ”Ihminen on kuin universumi”-kehittämistyön vaiheet.
Aineiston keruussa olen hyödyntänyt kehittämistyön menetelmiä, joiden avulla pyrin
löytämään vastauksia edellisessä kappaleessa esittämiini kysymyksiin. Menetelminä
olen käyttänyt benchmarkingia, puolistrukturoitua haastattelua, yhteisöllisiä ideointimenetelmiä sekä havainnointia.
Benchmarking-menetelmässä ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka toiset toimivat esim.
saman

aihepiirin

äärellä.

Menetelmän

avulla

pyritään

vertaisarvioon

ja
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hyödyntämään toiselta saatuja hyväksi havaittuja toimintatapoja. (Ojasalo ym. 2014,
186.) Pyrin analysoimaan saatua materiaalia suhteessa Hurraa!-festivaalin tuotantoprosessiin. Osa saadusta tiedosta on sovellettavissa suoraan käytäntöön, osa taas
vaatii jatkotyöstöä.
Haastattelumenetelmäksi valitsin puolistruktuoidun haastattelun, jonka avulla
haastattelin kahta kulttuurituottajaa. Laadin etukäteen kysymyslistan, jota noudatin
tilanteessa sopivalla tavalla. Saatoin esimerkiksi vaihtaa kysymysten paikkaa, jättää
osan kysymyksistä kysymättä ja kysyä listan ulkopuolelta kysymyksiä teemasta.
(Ojasalo ym. 2014, 108.) Haastatteluissa oma roolini oli aktiivinen, jolloin haastattelu
oli enemmän keskusteleva ja yhteisesti haastateltavan kanssa pohdiskeleva. Tällöin
haastattelu muuttui avoimen haastattelun suuntaan. Molemmissa haastattelukohteissa minulla oli tiedonkeräämisessä kaksi päämäärää; saada lisää tietoa haastateltujen henkilöiden edustamista tahoista sekä saada tietoa kohteiden ja tahojen suhteesta
moninaisuuteen.
Valitsin yhteisöllisistä ideointimenetelmistä kaksi menetelmää, jotka sovelsin aineistonkeruutarpeisiini sopiviksi. Valitsin aivoriihi-tekniikoista brainwritingin, jossa
osallistujat istuvat ringissä ja ideoivat kukin omaan paperiinsa 2-3 uutta ideaa valitusta aiheesta. Muutaman minuutin kirjoittamisen jälkeen laitetaan paperit ringissä
eteenpäin, jolloin kunkin osallistujan tarkoitus on jatkaa edellisen kirjoittajan
ideointia jo kirjatuista, paperilla olevista ideoista. (Ojasalo ym. 2014, 161.)
Ideointitulosten analysointiin valitsin 3+ -tekniikan, jossa kirjoitetaan ideat seinälle
ryppäiksi, jonka jälkeen osallistujat merkitsevät mieleisensä ideat +-merkillä ja
haastavammat ehdotukset miinusmerkillä. Eniten merkkejä keränneet ideat voidaan
todeta toteuttamiskelpoisiksi.
Aivoriihi -menetelmän perussäännöt:
Älä arvioi tai tuomitse ideoita
Kannusta villien ja liioiteltujen ideoiden keksimistä
Määrä on tärkeämpää kuin laatu
Kehitä muiden ideoita
Jokainen osallistuja ja jokainen idea on yhtä arvokas
(Ojasalo ym. 2014, 163.)
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Havainnointi (observation) on yleinen laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä, jossa asiat on mahdollista nähdä oikeissa yhteyksissään (Tuomi, Sarajärvi
2018, 115-116). Valitsin ko. menetelmän toteutettavaksi vasta festivaalin jälkeen, sillä
työskentelin Hurraa!-festivaalin tuottajana, joten minulla oli tätä työtä tehdessä
ikäänkuin kaksoisrooli: kulttuurituottaja-tutkija.”Havainnoijan rooli on selvitettävä
hyvissä ajoin” (Ojasalo ym. 2014, 115). Koin kuitenkin tarpeelliseksi hyödyntää työssä
havainnointia ja kysyä, kuinka Hurraa!-festivaali sijoittuu moninaisuustarkkailussa.
Päätin suorittaa ko. havainnointityön vasta festivaaliajankohdan jälkeen, sillä on
haastavaa arvioida omaa työtä samalla kun työskentelee. Havainnointivälineenä käytin Kulttuuria kaikille-palvelun Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuuritapahtuman järjestämiseen (2015)-oppaan liitettä Tapahtumien saavutettavuuden
ja moninaisuuden tarkistuslista.

5
5.1

TULOKSET
Benchmarking, Kulttuuria kaikille-palvelu

Benchmarkingkohteeni oli Kulttuuria kaikille–palvelu. Haastattelin palvelun moninaisuuskouluttaja Martina Martia 1. Marraskuuta 2018 Kulttuuria kaikille-palvelun
toimistossa Helsingin Kaapelitehtaalla. Valitsin ko. kohteen sen ainutlaatuisen position vuoksi; Suomesta ei löydy vastaavaa kulttuurialan esteettömyyttä tarkkailevaa
palvelua.
Kulttuuria kaikille-palvelu työskentelee yhdenvertaisen kulttuurikentän puolesta ja
tuottaa materiaalia taiteilijoille, päättäjille ja kouluttajille. Kulttuuria kaikille-palvelu
on aloittanut toimintansa vuonna 2003, ja sen juuret ovat yhdenvertaisessa museotyössä. Palvelua ylläpitää Yhtenäisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuria kaikille palvelu sijaitsee Helsingin Kaapelitehtaalla.
Yksi Kulttuuria kaikille-palvelun julkaisuista ”Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen” julkaistiin vuonna 2015 ja on tarkoitettu
kaikille kulttuurifestivaalien järjestäjille. (Kaartinen ja Linnapuomi 2015, 5) Tutustuin oppaan sisältöön Hurraa!-festivaalin tuotantoprosessissa. Lisäksi käytin oppaan
liitettä ”Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista” avukseni
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kartoittaakseni Hurraa!-festivaalin positiota suhteessa moninaisuuden toteutumiseen
festivaalityössä.
Moninaisuuden huomioiminen luo turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta
ja on osoitus tapahtumajärjestäjän avoimesta asenteesta. Saavutettavassa
tapahtumassa moninaisuutta otetaan huomioon esimerkiksi viestinnässä,
sisällöissä ja rekrytoinneissa. (Kaartinen ja Linnapuomi 2015, 6.)
Opas kehoittaa tapahtumajärjestäjää suhtautumaan moninaisuus- ja saavutettavuustyöhön pitkäjänteisesti, mutta korostaa, että myös nopealla aikataululla voi tehdä
parannuksia tapahtuman saavutettavuuteen. ”Saavutettavuus- ja moninaisuusratkaisut ovat osa tapahtuman perustoteutusta, joten niiden suunnittelua ei kannata erottaa tapahtuman muusta suunnittelusta” (Kaartinen ja Linnapuomi 2015, 6-7).
Martina Marti, ensimmäiseltä ammatiltaan teatteriohjaaja, on aloittanut työskentelynsä Kulttuuria kaikille! –palvelussa vuonna 2017. Hän on toimii osana Avaus. Toimijaksi suomalaisella taidekentällä-hanketta, jossa neljä suurta suomalaista kulttuuriorganisaatiota ovat mukana. Marti on viettänyt kussakin kulttuuritalossa viikon
verran, työskennellen henkilöstön kanssa, ja kysynyt heidän suhteestaan moninaisuuden toteutumiseen. Hän on järjestänyt moninaisuuskoulutuksia räätälöidysti kullekin taholle ja pyrkinyt yhdessä henkilöstön kanssa löytämään keinoja lisätä moninaisuutta ja ulkomaalaissyntyisten osallisuutta näissä organisaatioissa. (Marti 2018.)
Marti kertoo käyttäneensä aiemmin moninaisuuden sijaan termiä ”kulttuurinen moninaisuus”, mutta kokee sen nyt turhan rajaavaksi. Hän pohtii teemaa ja kulttuurin
luonnetta ja kyseenalaistaa ajatuksen, jossa kulttuurit itsessään olisivat ”jonkinlaiset”
ja pysyvät, vaikka ne ovat dynaamisia ja alati muutoksessa. Marti määrittelee kulttuurin olevan liikettä kohti kohtaamista. Siksi hän käyttää mieluummin moninaisuus–käsitettä kulttuurisen moninaisuuden sijaan, sillä se toimii laajemmin suhteessa ihmisen moninaisuuteen ja on avoimempi muutokselle.
Martina Martin työn ydintä on kyseenalaistaa kulttuuri-instituutio. Hän haastaa organisaatioiden henkilökunnat kyseenalaistamaan edustamansa taiteen ja taidelaitoksen, ja pohtii avoimuuden mahdollisuutta. (Marti 2018.)
Mikä on kulttuurilaitos, orkesteri tms.? Mikä sen tehtävä on? Pystytäänkö avoimuutta luomaan? Ollaanko valmiita haastamaan käsityksemme
taiteesta? Mitä on teatteri? Ollaanko valmiita ottamaan tuntemattomat
laatukriteerit osaksi omia ohjelmistoja, jotta moninaisuus toteutuu?
(Marti 2018.)
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Keskustelussa korostuu viestinnän merkitys suhteessa moninaisuuden toteutumiseen. Moninaisuus tulee paljolti esille puheessa, sanoissa ja termeissä. Kuinka viestiä
moninaiselle yleisölle, että tämä tapahtuma on myös teille? Kuinka kirjoittaa auki
yhdenvertaisuutta? Keskustelemme taidefestivaalin hakuilmoituksista ja siitä saako
niihin laittaa erityismainintaa esim. järjestävän tahon sitoutumisesta moninaisuuden
arvoihin? Marti painottaa ettei erityismaininta ole keneltäkään pois, vaan se on positiivista erityiskohtelua, se on se ekstratuki, jota tarvitsevat ne, joille ei ole itsestään
selvää osallistua kulttuuritapahtumiin, esim. vammaiset, kielivähemmistöt yms. Heidät on huomioitava ja moninaisuuden kirjo ja siihen sitoutuminen on erikseen artikuloitava, mikäli toivoo näkevänsä tapahtumansa moninaisena. Moninaisuuden on
valuttava viestintään, sillä sanat luovat maailmaa. (Marti 2018.)

5.2

Haastattelut

Ensimmäinen haastattelukohteeni oli Kulttuurikeskus Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa, jonka tapasin 27. marraskuuta 2018 Caisan tiloissa Helsingin Kalliossa. Nauhoitin 45 minuuttia kestäneen haastattelun. Suomalainen Pedrosa on myös
tämän kehittämistyön tilaaja. Toinen haastateltava oli Annantalon tuottaja ja Hurraa!-festivaalin perustajajäsen ja tuotantoryhmän puheenjohtaja Katariina Metsälampi, jota haastattelin 12. joulukuuta 2018 Annantalolla. Myös Metsälammen haastattelu kesti 45 minuuttia, jonka nauhoitin niinikään litterointia varten.
Catia Suomalainen Pedrosan siirryttyä Caisan johtajaksi, on heidän taiteellisen ohjelmistonsa kuratointi selkeytynyt. Aiemmin Caisan ohjelmisto rakentui enemmän tuttujen tekijöiden kautta, nyt Caisassa on käynnistetty Open Callhakumenettely, jossa painotetaan moninaisia teoksia. Suomalainen Pedrosa kertoo,
että Caisan järjestämän Open call-ohjelmistohaun ilmoituksessa annetaan ohjeistus
minkälaista ohjelmistoa haetaan ja mitkä ovat Caisan arvot. Lisäksi haussa kysytään
teosten rahoituksista. Kun hakemukset on käyty läpi, alkavat tuottajat omilla vastuualueillaan (musiikki, kurssit, esitykset, elokuvat jne.) rakentaa sisältökokonaisuuksia. (Suomalainen Pedrosa 2018.)
Hakuilmoituksen laadinnasta Suomalainen Pedrosa kertoo, että se laaditaan yhdessä
tiimin kanssa: ”Sitä pohdittiin sanasta sanaan, mitä halutaan nostaa siinä ja mitä ei
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kannata. Yhden tuottajan kanssa on kasattu sitä, sitten taas koko ryhmällä hyväksytään.” (Suomalainen Pedrosa 2018.)
Caisa julkaisi ensimmäisen Open Call hakunsa otsikolla Toteuta tapahtumasi Caisassa 13.12.2017. Yhä käynnissä olevassa haussa etsitään ohjelmaehdotuksia Caisaan
vuosille 2018/2019.
Hei Sinä, taiteilija tai taideohjaaja, onko sinulla jokin oma tapahtuma, taideprojekti tai kurssi, jonka haluaisit toteuttaa Caisassa?
Tule suunnittelemaan kanssamme Caisan tulevien kausien ohjelmaa. Haluamme tuoda esille Helsingin moninaisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Haemme erityisesti uusia, ajankohtaisia ja kantaaottavia ammattimaisia tuotantoja, unohtamatta yhteisöllisiä ja osallistavia hankkeita.
Olemme avoimia kaikille rohkeille ja omaperäisille ideoille. Poikkitaiteellisuus ja monikielisyys ovat plussaa. (caisa.fi 2019)
Suomalainen Pedrosa kertoo hakumenettelyn vaativan jatkuvaa hienosäätöä. Seuraavan haun infotilaisuus järjestetään ehkä jo ennen varsinaista hakuaikaa, jotta hakijat
ymmärtäisivät vielä selkeämmin mitä haetaan. Suomalainen Pedrosa kertoo kuinka
haun yhteydessä järjestetyssä infotilaisuudessa on kysytty esim. pitääkö olla maahanmuuttaja voidakseen osallistua hakuun? Kysymys kertoo moninaisuus-käsitteen
haasteellisuudesta, jonka selventämiseksi Caisa työskentelee. (Suomalainen Pedrosa
2018.)
Kun open callin kautta tulee ohjelmistoehdotuksia, istutaan kaikki (tiimi)
pöydän ääressä ja luetaan hakemukset. Päätökset tehdään tiiminä. Tosi
hidasta, mutta kiinnostavaa, sillä näin ehdotuksia perustellaan ja käydään
debattia tukeeko ko. ehdotus Caisan tehtävää vai ei. (Suomalainen Pedrosa
2018.) s
Metsälampi kertoo laatineensa Hurraa!:n ohjelmistohakuilmoituksen ollessan ensimmäisen kerran festivaalijohtaja. Sen jälkeen ilmoitusta on pyöritetty yhdessä tuotantoryhmän kanssa. Hän kertoo Hurraa!-ilmoituksen perustuvan samantyyppiseen
muotoon, kuin mitä se aiempina vuosina on ollut. Siihen on lisäksi vaikuttanut Hurraa!:n ohjausryhmä. (Metsälampi 2018.) Hurraa!-festivaalin esityshaku vuodelle 2019 julkaistiin toukokuun alussa 2018 esittävän taiteen järjestöjen tiedotuskanavilla.
Hurraa!-festivaali lapsille ja nuorille etsii raikkaita ja ennakkoluulottomia
esityksiä, jotka sijoittuvat perinteiseen teatteritilaan sekä niiden ulkopuolelle.
Hurraa! järjestetään pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa 16.–24.3.2019.
Ohjelmistoon etsitään ammattiteattereiden ja – ryhmien esityksiä, joiden
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kohdeyleisö on 0-18 -vuotiaat ja joita ei juurikaan olla esitetty pääkaupunkiseudulla ennen festivaaliajankohtaa. (sirkusinfo.fi 2019)
Metsälampi kertoo Hurraa!-festivaalin ohjelmistokriteereiden olevan seuraavat: esitystä ei ole juurikaan Helsingin seudulla esitetty ja sen on oltava ammattilaistaiteilijoiden toteuttama esitys lapsille tai nuorille. Lisäksi ohjelmistoon pyritään löytämään
mahdollisimman eri tyyppisiä, eri taidelajeja edustavia esityksiä ja erilaisille yleisöille. Myös ensi-iltateoksia pyritään valitsemaan, vaikka ne ovatkin riskejä. (Metsälampi
2018.) Hän jatkaa, että joinain vuosina tuotantoryhmä on käynyt lisäksi katsomassa
esityksiä ja on voinut ehdottaa ohjelmistoon teoksia ohjelmistohaun ulkopuolelta.
Joten ehdotonta suhtautumista esityshakuun ei ole. “Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä ja monipuolinen ohjelmisto” (Metsälampi 2018.)
Suomalainen Pedrosa kertoo, että Caisan ohjelmistovalinnoissa kaikki lähtee Open
call-ilmoituksesta. Ohjelmistoehdotukset luetaan kollektiivisesti siten, että jokainen
työntekijä on paikalla. Myös päätökset tehdään yhdessä. Ehdotuksista etsitään arvoja, täyttävätkö ne Caisan tehtävää moninaisuuden rakentajana. Lisäksi ehdotuksilta
toivotaan kantaaottavuutta, rohkeutta ja hulluutta. Ehdotuksiksi käy niin valmiit teokset kuin ideatasolla olevat, ainoastaan uusintateokset menevät seulasta heikommin
läpi. Suomalainen Pedrosa korostaa sisälukutaitoa hakemusten lukemisessa, esim.
arvojen osalta ja siitä miten arvot on leivottu hakemuksen sisään. Hän myös huomauttaa, että mikäli hakemuksen sisältö ei ole kiinnostava, vaikka tekijäryhmä olisi
moninainen, se ei riitä tullakseen valituksi ohjelmistoon. (Suomalainen Pedrosa
2018.)
Hän jatkaa kertomalla Caisan open call-haun lapsille suunnatuista ohjelmistotarjouksista, jotka olivat pääsääntöisesti sisällöllisesti onttoja.”..ei pistä lasta miettimään
yhtään mitään, pelkkää hassuttelua. Rankattiin kaikki pois.”(Suomalainen Pedrosa
2018.)
Hurraa!-ohjelmistotarjouksista syntyi Caisassa paljonkin keskustelua liittyen siihen,
millaisia esityksiä voi lapsille esittää. Varsinkin Hurraa!-ohjelmistoon valittu nuortenesitys Fragile - särkyvää, herätti Caisan tiimissä keskustelua. Esitys käsittelee lapsen kasvua alkoholistiperheessä. ”Itse olen sitä mieltä, että pitää käsitellä. Jos se ei
minulle ole jokapäiväinen ongelma, niin jollekin voi olla. Taas kerran –luodaan turvallista tilaa.” (Suomalainen Pedrosa 2018.)
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Myös moninaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna Hurraa!-ohjelmiston esitystarjoukset ihmetyttivät moninaisuuden vähäisellä läsnäololla. Suomalainen Pedrosa kertoo tämä herättäneen heitä Caisassa, sillä myös heidän oman open callinsa tulokset
lapsille suunnatuista ohjelmistoehdotuksista olivat olleet hyvin vähän moninaisia. (Suomalainen Pedrosa 2018.)
Katariina Metsälampi jatkaa Hurraa!-festivaalin ohjelmiston valintakriteereistä, valintaprosessista ja moninaisuuden toteutumisesta. Hakuajan päätyttyä tuotantoryhmä etsii eri-ikäisille esityksiä saaduista ohjelmistotarjouksista. Pyrkimuksenä on löytää eri tyyppisiä ja eri taidelajeja edustavia esityksiä erilaisille yleisöille. Muutaman
viime Hurraa!:n aikaan on myös pohdittu esitysten viemistä vanhuksille ja lapsille.
Vuoden 2017 Hurraa!:ssa olikin sirkusesitys, joka kiersi hoitolaitoksia. (Metsälampi
2018.) Myös vuonna 2019 KO-KOO-MO:n Palikkateatteria-esitys kiersi helsinkiläisissä hoitokodeissa.
Metsälampi kertoo ohjelmiston laatukriteeristön olevan tuotantoryhmän konsensuksen mukainen. Koska esitysten toivotaan kiertävän vähintään kahdessa kulttuurikeskuksessa, on mukaan valittavat esitykset väistämättä yhdessä valittuja, sillä kukin
tuottaja valitsee omaan taloonsa tulevan esityksen. Lisäksi esitysten hinta ja tekniset
tiedot vaikuttavat valintoihin. Poikkeuksia tehdään, kuten vuoden 2019 ohjelmiston
esityksen, Sonya Lindforsin COSMIC LATTE :n kanssa. Ko. esitys nähtiin vain yhdessä talossa, mutta se valittiin silti osaksi ohjelmistoa tärkeän ja ajankohtaisen aiheensa
vuoksi. (Metsälampi 2018.)
Metsälampi toteaa tuotantoryhmän olevan heterogeeninen ja siten edustavan erilaisia mieltymyksiä. Hän kertoo itse olleensa lastenteatterin asiantuntijatehtävissä pitkään nimenomaan arvioimassa laatukriteereitä ja pyrkii myös jakamaan tätä asiantuntijuutta. Omaksi ensisijaiseksi laatukriteerikseen lastenesitysten suhteen Metsälampi mainitsee kunnioituksen. Esityksen tulee kunnioittaa lasta, eikä asettaa rimaa
liian ylös eikä alas. Hän mainitsee myös huippuesityksen kriteeriksi esiintyjien läsnäolon, jonka pitää olla täydet 100%. (Metsälampi 2018.)
Moninaisuuden näkymistä ja toteutumista Hurraa!:ssa vuonna 2019 Metsälampi
pohtii seuraavasti: “Toivon, että sinne löytää tiensä mahdollisimman moni lapsi ja
perhe, monenlaisine olemisen muotoineen” (Metsälampi 2018). Hän kertoo hieman
vierastavansa ns. teemaesityksiä, joissa alleviivaten edustetaan tiettyjä arvoja.
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Uskon että moninaisuus tulee näkymään esityskirjossa vaikka esitys ei alleviivaisikaan sitä, että tämä esitys käsittelee juuri sitä aihetta. (Se näkyy)
Teemoissa, joita tuodaan sinne esille hahmoina. Hirveän monessa esityksessä on toisen hyväksyminen, yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen.
Olen ihan varma että siellä on hahmoja, joihin voi erilaiset lapset samaistua. Jokainen ihminen on yksilö, eikä vain ryhmän edustaja. (Metsälampi
2018.)
Moninaisuuden kehittämisestä Hurraa!:n kontekstissa Metsälampi mainitsee vuoden
2019 ohjelmiston monenlaiset esitykset, jotka voivat kiinnostaa lapsia sukupuolesta
riippumatta. Metsälampi mainitsee viittomakielisen tulkkauksen osana moninaisuuden kehittämistä, joka tapahtuu Unikuskit–esityksen yhteydessä. Lisäksi hän pohtii,
että jokaisen tuottajan (Hurraa!-tuotantoryhmä) olisi hyvä tahollaan miettiä, mikä
esitys voisi kiinnostaa mitäkin yleisöä ja että tarvitaanko jotakin eritysitukea toteuttamaan tämä esityskokemus. Hänestä olisi tärkeää saada yleisöksi erityisryhmiä ja
kutsua ryhmiä esim. lastenkodeista ja pakolaiskeskuksista. Metsälampi jatkaa lastenteatterin luonteesta yleisesti:
Lastenesityksissä hyvää on se, että monet esitykset ovat sanattomia, joten
ne eivät rajoita. Myös lapset ovat hyvin avoimia ymmärtämään ja katsomaan ja kuulemaan. Lastenteatteri itsessään on sellaista, joka aukeaa hyvin monelle. Siinä ei ole sellaisia raja-aitoja. (Metsälampi 2018.)
Lisäksi hän mainitsee julkisella sektorilla vallitsevan positiivisen sensuurin, jonka
piiriin on turvallista tuoda kaikenlaisia lapsia vailla pelkoa loukkaavista sisällöistä,
esim. uskonnollinen tausta huomioiden.
Hurraa!:n ja Caisan yhteistyömahdollisuuksista Metsälampi mainitsee Caisan asiantuntijuuden ja verkostot ulkomaalaistaustaisiin taiteilijoihin, ja ehdottaakin mahdollisuutta järjestää yhteisiä workshoppeja ja seminaareja. (Metsälampi 2018.) Suomalainen Pedrosa taas odottaa yhteistyöltä uusia yleisöjä ja Caisan linkittymistä muihin
toimijoihin. Hän myös tähdentää yhteistyöverkoston alkuasetelman selkeyttä ja penääkin sen tarkentamista yhteistyötahoja hankittaessa Hurraa!:lle. Festivaalin tavoite
ja päämäärä on tiedettävä, jotta Caisa voisi pohtia ja miettiä voiko tuoda siihen jotakin lisää. (Suomalainen Pedrosa 2018.)

5.3

Ideointityöpaja Hurraa!-tuotantoryhmälle

Järjestin Hurraa!-festivaalin tuotantoryhmälle ideointityöpajan Annantalolla 9.
tammikuuta 2019 tuotantokokouksen päätteeksi. Aiheena työpajassa oli Hurraa!:n
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tulevaisuus ja moninaisuus. Osallistujia työpajassa oli seitsemän, jotka edustivat sekä
Helsingin, Espoon, Vantaan että Kauniaisten kulttuuripalveluita.
Aloitin ideoinnin kertomalla tutkimuksestani sekä tutkimusongelmastani. Alustukseni moninaisuuden toteutumisesta viritti ideoinnin käyntiin jo ennen menetelmien esittelyä. Pyysin tässä vaiheessa lupaa saada käyttää saatuja tuloksia tässä
opinnäytetyössä. Sovimme materiaalin käytöstä nimettömänä. Tämän jälkeen vedin
osallistujille pienen assosiaatiivisen keskittymisharjoituksen virittäytymistä varten.
Tässä tehtävässä heitellään palloja ringissä erilaisin määrein, kuten kaupunkeja tai
hedelmiä luetellen omilla reiteillään. Keskittymisestä riippuen voidaan montakin palloa saada pyörimään ringissä samanaikaisesti. Tällä kerralla saatiin kolme palloa
määreineen pysymään ilmassa. Olen käyttänyt paljon tätä virittäytymisharjoitetta
draamaopetuksen yhteydessä.
Virittäytymisen jälkeen pyysin osallistujia istumaan paikoilleen ja jaoin heille muistiinpanovälineet

Kerroin

brainwriting-menetelmän

perusidean

ja

kirjoitin

fläppitaululle: miten moninaisuus voisi näkyä Hurraa!-festivaalilla vielä paremmin?
Ohjeistin osallistujia kirjaamaan kaksi kehitysideaa liittyen ko. kysymykseen.
Merkistä pyysin osallistujia ojentamaan paperin seuraavalle, jolloin tehtävänä oli jatkaa aiemman henkilön aloittaman idean kehittämistä. Ideointi tapahtui ilman
keskustelua rauhallisen musiikin kehystäessä tilannetta.
Ideoinnin päätyttyä nostettiin ideoita yhdessä nähtäväksi fläppitaululle.
Kehitysideat

olivat

normikriittisyyssuunnitelma

Hurraa!-festivaalille,

repre-

sentaation huomiointi ja yleisötyö, yhteistyö alan järjestöjen kanssa, Hurraa!-2021
teemoittaminen jo nyt sekä Itujen näyttämön suora tuotantotuki moninaisuusIdulle.
Tämän vaiheen jälkeen oli tarkoitus kunkin osallistujan käydä merkitsemässä mieleisensä kehitysehdotuksen perään plussat ja miinukset 3+-tekniikan mukaan, mutta
ajan loppuessa merkitsin itse merkit osallistujien ohjeiden mukaan. “Se idea, joka on
saanut eniten plus -merkkejä, on useimpien arvioitsijoiden näkemysten mukaan toteuttamiskelpoisin idea“ (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 2014, 161).
Kehitysideoista yhteistyö alan järjestöjen kanssa sekä Itujen näyttämön suora tuotantotuki Hurraa!:lle ja moninaisuustuelle keräsivät eniten plus-merkkejä.
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ITU on lastenteatterin ideahautomo, jossa ovat mukana Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto,
Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Lahden lastenkulttuurikeskus ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora. (lastenkulttuuri.fi 2019.)
Puran seuraavaksi brainwriting-menetelmässä kiertäneistä muistiinpanoista aluksi
näitä kahta kehitysideaa.

Kuva 7. Ideointimenetelmien kärjet.
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Yhteistyötahoja listattiin monia. Sophia Mannerheim-koulua ehdotettiin festivaalin
kummikouluksi. Lisäksi yhteistyötahoiksi ehdotettiin Adhd-liittoa, Setaa, Autismi -ja
Aspergerliittoa, Kynnys ry:tä, Dance abilityä, Näkövammaisten kulttuuripalvelua
sekä Global Art Pointia ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden saavuttamiseen.
Yhteistyö Kulttuuria kaikille-palvelun kanssa esiintyi lukuisissa vastauksissa. Palvelun kautta uskottiin löytyvän kontaktit järjestöpuolelle ja sitä kautta yhteydet taiteilijoihin. Palvelun asiantuntijaa toivottiin mukaan festivaalin ennakkosuunnitteluvaiheeseen. “Työryhmässä olisi mukana vähemmistöjä edustavia tahoja. Heidän
kanssaan mietitään millaisia tarpeita on, miten ja mistä saadaan moninaisuutta
lisäävää ohjelmaa.“(Työpajalainen 2019.) Alla lista kehitysideoista, joita kirjattiin
aiempien lisäksi brainwriting -työpajassa.

Kuva 8. Ideointimenetelmien muut ehdotukset ja jatkopohdinnat.
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Ideointi poiki hyvin konkreettista pohdintaa moninaisuuden kehittämisestä. Representaatiota pohdittiin käsiteltäväksi nuorten kanssa: “mitä kaikkea koetaan, mikä
puuttuu, koskettaako nykyinen kulttuuritarjonta olleenkaan eritaustaisia?” Esimerkillisenä toimintamallina mainittiin Valokuvataiteen museon Queer/Crip-opastukset,
ja samantyyppisen toimintamallin laajentamista ehdotettiin myös esitysten katsomiseen ja tulkintaan.
Ammatillisuus mietitytti työpajalaisia: “Voidaanko ottaa muitakin esityksiä kuin
ammattiteattereiden/ammattinäyttelijöiden tekemiä? Miten arvioidaan ammatillisuus?” Lisäksi pohdittiin, onko Hurraa!:n lapsiraadissa tai nuorten raadissa huomioitu moninaisuus.
Ideointioajan tuloksena oli into teemoittaa seuraava Hurraa! aikaisin, jo heti vuoden
2019 Hurraa!:n jälkeen. Tiedotuksen ideointiin tapahtuvan mahdollisimman monen
kanavan kautta, johon toivottiin suoraa apua Caisalta.

5.4

Havainnointi

Kulttuuria kaikille-palvelun Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuuritapahtuman järjestämiseen (2015) liite Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista jakaantuu osioihin: strateginen työ ja suunnittelu, moninaisuusnäkökulmien huomioiminen, viestintä, hinnoittelu, asiakaspalvelu ja lipunmyynti, tapahtuma-alue ja -tilat sekä kalusteet sekä ohjelmatarjonnan saavutettavuus.
(Kaartinen ja Linnapuomi 2015, 6.)
Kiinnitin huomioni strategiseen työhön ja suunnitteluun, moninaisuusnäkökulmien
suunnitteluun, viestintään ja ohjelmatarjonnan saavutettavuuteen. Muut osiot: hinnoittelu, asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä tapahtuma-alue ja tilat sekä kalusteet,
jätin huomiotta, sillä yhteistuotannollisista syistä Hurraa!-festivaali ei voi juurikaan
niihin vaikuttaa, sillä se toimii neljän kaupungin tiloissa.
Kysymyksissä on kyllä/ei-vastaukset, joista kyllä edustaa huomioon ottamista ja eivastaus edustaa huomiotta jäämistä. Jokaisen liitteen kysymyksen kyllä-vastaus on
Hurraa!-festivaalin kontekstissa mielestäni mahdollinen, mikäli ko. kysymykset tulisivat eteen tai ko. arvot olisi ennalta artikuloidut. Liite tuokin juuri näkyväksi sen,
kuinka esteettömyysarvot tulisi puhua auki, eikä pitää niitä itsestäänselvyyksinä.
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Liitteen ensimmäinen osa, strateginen työ ja suunnittelu jakaantuu kymmeneen kysymykseen saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioon ottamisesta strategisessa
työssä tapahtumaa suunniteltaessa. Kymmenestä kysymyksestä Hurraa!-festivaalin
toiminta läpäisee vain 1/10. Kyllä-vastauksen sai kysymys ”Pyritäänkö asenneilmapiiriin, joka on avoin erilaisuudelle ja vähemmistöjen huomioimiselle?” Tätä ei olla kokouksissa välttämättä erikseen artikuloitu, mutta ko. arvo on tullut läpi tuottajien suhteesta ohjelmistovalintojen tekemiseen. Muut osion kysymykset kiinnittävät
huomiota tapahtuman rakenteeseen ja moninaisuuden huomioon ottamiseen suunnitelmissa, budjetetissa ja seurannoissa. Näitä toimenpiteitä Hurraa!-festivaali ei ole
vielä laatinut.
Seuraavan osion, moninaisuusnäkökulmien huomioimisen kymmenestä kysymyksestä totean Hurraa!:n vastaavan jopa kuuteen kysymykseen kyllä. Tässä osiossa
on kysymys: “kuunnellaanko suunnitteluvaiheessa kaikkien festivaalin tuotantoryhmään kuuluvien näkemyksiä sisältövalinnoista?” Tämä on Hurraa!-festivaalin ydinkäytäntö hienoudessaan ja haastavuudessaan; Hurraa!:n tuotantoryhmä tekee ohjelmistovalinnat

yhdessä.

Toisesta Hurraa!-festivaalin

ydintoiminnasta

vas-

taa osion kysymys: “tekeekö tapahtuma osallistavaan kasvatukseen pyrkivää yhteistyötä

(esimerkiksi

koulujen

kanssa)?”

Hurraa! tarjoaa

Helsingissä koululais-

ja päiväkotiryhmille päiväesitykset Hurraa!-viikon aikana. Vuonna 2019 toteutettiin
lisäksi pieni esityskiertue katvealueiden kouluissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kaunaisissa. Lisäksi jatkoa edellisestä Hurraa!-festivaalista alueelliseen saavutettavuuteen sai Hurraa!-kirjastoautokiertue, jonka kyydissä KO-KOO-MO:n sanaton Palikkateatteria-esitys matkasi Helsigissä, Vantaalla ja Espoossa.
Viestintä-osion alla on 22 kysymystä, joista puolet kohdentuu tapahtumaviestintään ja puolet tapahtuma-alueen viestintään lähinnä tilojen esteettömyyden näkökulmasta. Ensimmäisestä 11 kysymyksestä ruksin kuusi kyllä-vastausta. Hurraa!festivaalin viestinnässä pohdittiin vuonna 2019 erityisesti esteettömyysaspektia ja
pyrittiin mahdollisimman selkeään viestintään. “Kulttuuritapahtuman viestintä on
saavutettavaa, kun annettu informaatio on sisällöltään ymmärrettävää, ulkoasultaan
selkeää, helppokäyttöistä ja helposti saatavilla” (Kaartinen, Linnapuomi 2015, 10.)
Ohjelmatarjonnan saavutettavuusosion 14:sta kysymyksestä kyllä-vastauksen sai
kolme kysymystä, joissa käsiteltiin tulkkausta osana esitystä tai näyttelyä. Järjestin
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Unikuskit-esityksen yhteyteen viittomakielisen tulkkauksen yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksi Unikuskit-esitystä tulkattiin viittomakielelle Hurraa!-viikolla.
6

ANALYYSI

Seuraavaksi analysoin tutkimustuloksiani aineistolähtöisen sisältöanalyysin keinoin.
Analyysiprosessi voidaan jakaa kolmivaiheiseksi. Aluksi aineisto redusoidaan eli pelkistetään. Analysoitava informaatio voi olla aukikirjoitettu haastattelu tai muuten
kuvattu dokumentti. Redusoinnin jälkeen alkaa klusterointi, jossa samaa ilmiötä kuvaavat ilmaukset ryhmitellään ala- ja yläkäsitteiksi. Lopuksi aineisto abstrahoidaan.
(Sarajärvi, Tuomi 2018, 142-145.)
”Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa
esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai
aineistoa kuvaavat teemat” (Sarajärvi, Tuomi 2018, 148).
Haravoin tutkimusaineistoni valitsemallani kammalla. Kampa on minun itseni ja arvojeni näköinen ja siksi tiedostan seuraavan analyysin olevan vain minun havaintoni
ja vastaukseni tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksen tekijän itsensä on tuotettava analyysinsa viisaus. Sen saavuttamiseksi merkityksellistä metodien noudattamisen lisäksi ovat yksilön intellektuaalisen vastaanottokyvyn herkkyys, oivalluksen terävyys ja myös
onnekkuus. (Sarajärvi, Tuomi. 2018 132.)
Redusoin eri tutkimusmenetelmin keräämäni aineiston kolmeen yläkategoriaan: arvot, viestintä ja verkostot. Nämä yläkäsitteet toimivat jäävuorenhuippuina moninaisuuden merellä, joka sulkee alleen valtavan määrän käsitteitä, ajatuksia ja toiveita.
Yläkäsitteistä ensimmäinen, arvot, läpäisee koko opinnäytetyöni. Moninaisuudessa
on nimenomaan kyse arvoista, niiden tunnistamisesta ja ilmaisemisesta. Käsitteistä
avoimuus, rajoittuneisuus, turvallisuus, ammatillisuus sekä laatukriteeristö toistuivat
haastatteluissa sekä ideointityöpajan tuloksissa. Haastattelemani Kultturia kaikille–
palvelun moninaisuuskouluttaja Martina Marti haastaa työssään kulttuurilaitoksia
tarkastamaan arvonsa kysymällä heidän suhteestaan moninaisuuteen. Kulttuurikeskus Caisa on itse määritellyt tehtävänsä edistää moninaisuutta Helsingissä taiteen ja
kulttuurin keinoin ja Hurraa!–festivaali taasen on tottunut nojaamaan kotimaisuuteen ja uutuuteen suhteessa esittämiinsä ohjelmistoihin.
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Marti kysyy kulttuurilaitoksilta niiden luonteesta ja ja kyvystä luoda avoimuutta. “Ollaanko valmiita haastamaan käsityksemme taiteesta? Ollaanko valmiita ottamaan
tuntemattomat laatukriteerit osaksi omia ohjelmistoja, jotta moninaisuus toteutuu?”
(Marti 2018.) Kysyin haastetteluissani Cátia Suomalainen Pedrosalta sekä Katariina
Metsälammelta kummankin kokemuksia laatukriteeristöstä, joiden mukaan sekä Caisan että Hurraa!–festivaalin ohjelmistot syntyvät. Laatukriteerit vastaavat kulttuuritahojen arvoja sekä siellä työskentelevien henkilöiden arvoja.
Caisassa arvot on selkeästi artikuloitu. Ohjelmistoehdotuksista etsitään Caisan arvoja
ja sitä täyttävätkö ne Caisan tehtävää moninaisuuden rakentajana Helsingissä. Lisäksi ohjelmistoehdotuksilta toivotaan kantaaottavuutta, rohkeutta ja hulluutta. Suomalainen Pedrosa haastattelussaan toteaa, etteivät he Caisassa voi valita teoksia ohi arvojensa, vain keskittymällä esimerkiksi teosten visuaalisiin seikkoihin. He joutuvat Caisassa aina miettimään mitä mikäkin ohjelma palvelee. (Suomalainen Pedrosa
2018.)
Hurraa!-festivaalin arvot ovat kenties yksittäistä kulttuurikeskusta hankalammin artikuloitavissa laajan verkostonsa vuoksi. Hurraa!-festivaaliin kuuluu neljä kaupunkia
ja vuonna 2019 15 kulttuuritaloa, joissa esitykset kiertävät. Hurraa!-festivaalin sijoittuminen julkisin varoin tuotetun lastenkulttuurin kentälle asettaa sen automaattisesti
tiettyjen yhteisten arvojen viitekehykseen. V. Kuuluvainen kirjoittaa pro-gradu työssään lastenteatterin tekemisen syyt ja pyrkimykset jakaantuvan pedagogiikkaan,
viihdyttämiseen ja taiteen tarjoamiseen. “Lastenkulttuurin tarkoitus on tuottaa kokemuksia, elämyksiä ja antaa välineitä elämään” (Kuuluvainen 2013, 13).
Esitysten on oltava lasta kunnioittavia, kuten Katariina Metsälampi haastattelussa
toteaa, eikä asettaa ymmärryksen rimaa liian ylös tai alas. Hän lisää, että lastenteatteri itsessään on helppolukuista, jolloin se aukeaa monelle. Lisäksi monet esitykset
ovat sanattomia, jolloin kieli ei rajoita ymmärrettävyyttä. (Metsälampi 2018.) Artikuloiduista arvoista kotimaisuus on ollut festivaalin mukana alusta asti ja toiminut esitysten kehyksenä, erottautuen näin Bravo!–festivaalista, joka tuo kansainvälistä esitystarjontaa lapsille ja nuorille.
Metsälampi kertoo yhdeksi laatukriteeriksi sen, että esitysten tulee olla ammattitaiteilijoiden toteuttamia teoksia. Myös Caisa on viime vuosina selkeyttänyt ohjelmistojensa kuratointia ja nostanut kulttuuritalona ammatillista profiiliaan.
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Järjestämässäni työpajassa Hurraa!-tuotantotiimille käytin yhteisöllisiä ideointimenetelmiä aineiston keräämiseen. Myös työpajassa pohdittiin ammattimaisuutta ja
kyseenalaistettiin Hurraa!:n kriteeri ammatillisuudesta suhteessa esitettäviin teoksiin. “Miten arvioidaan ammatillisuus?”, kysyttiin työpajassa. Asetan kysymyksen
Martina Martin esittämän kysymyksen viereen: Onko valmiutta ottaa tuntemattomat
laatukriteerit osaksi ohjelmistoja moninaisuuden toteutumista varten? Kysymysten
yhdistäminen liittyy ammattitaiteiljan koulutukseen, mikä on yleisesti määritelty
ammattimaisuuden mittari. Kuitenkin suomalaisessa taidekoulutuksessa useat vähemmistöt ovat yhä heikosti edustettuina. Martin asettama ajatus tuntemattomien
laatukriteerien vastaanottamisesta moninaisuuden toteutumisen puolesta haastaa
ammattimaisen toiminnan käsitettä yleisesti hyväksytyistä hyvän ja kulttuurisesti
tutun taiteen kriteerien määrittelyssä. Pitääkö laatukriteeristöt uusia moninaisuuden
lisäämiseksi?
Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa sitä, että informaatio saavuttaa erilaiset ihmiset. Eri kanavien ja selkokielen käyttö viestinnässä, viestinnän
monipuolinen kohdentaminen, tiedotteiden ja esitteiden visuaalinen ja
kielellinen selkeys, internetsivujen esteettömyys sekä eri kielillä tiedottaminen parantavat viestinnän saavutettavuutta. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2015, 50.)
Viestinnän merkitys moninaisuuden lisäämiseksi nousi työssäni omaksi yläkäsitteekseen. Pohdin jopa diskurssianalyysin laatimista aineistolähtöisen sisällönanalyysin
sijaan, sillä viestinnälliset seikat olivat niin laajasti edustettuna kaikessa aineistossani. Martin haastattelussa korostui viestinnän merkitys suhteessa kulttuuritapahtumiin ja –tuotantoon: kuinka viestiä moninaiselle yleisölle, että tämä tapahtuma on
myös teille? Kuinka kirjoittaa auki yhdenvertaisuutta? Häpeäkseni, en ollut tuottajana aiemmin juurikaan ajatellut kielen merkitystä riittävän laajasti, ainoastaan eri kielten ja käännösten kautta. Haastattelun ydintä oli havainto siitä, miten
kieltä tulee muuttaa suhteessa moninaisiin yleisöihin ja miten arvot on kirjoitettava
auki. Martin mukaan ei ole keneltäkään pois, jos kulttuuritaho artikuloi sitoutuvansa
moninaisuuden arvoihin, vaan se on välttämättömyys moninaisuuden ja vähemmistöjen huomioimisessa. Koin tämän havainnon hyvinkin poliittisena.
Taiteen saavutettavuuden loppuraportissa (2015) on toimintaehdouksia esteettömän
viestinnän kehittämiseen. Raportissa kehoitetaan taide- ja kulttuuripalveluita lisäämään muun kuin suomen- tai ruotsinkielellä tapahtuvaa viestintää. Viestinnässä on
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huomioitava siirtolaistaustaisten omat tiedoituskanavat. Toisena viestintää koskevana ehdotuksena raportti esittää esteettömyyden ja saavutettavuuden viestinnän kehittämistä kulttuurilaitosten päivittäisessä viestinnässä. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2015, 64.)
Viestinnässä käytettävät termit kannattaa valita huolellisesti. Sanoissa piilee paljon asenteita ja mielikuvia. Omaa kielenkäyttöä on hyvä oppia tarkkailemaan, sillä termeillä ja puhetyylillä voidaan luoda tai tukea stereotypioita. Ilmaisun sävyyn vaikuttaa, käytetäänkö esimerkiksi sanaa maahanmuuttaja, siirtolainen, uussuomalainen, vammainen, toimintarajoitteinen, monikulttuurisuus vai moninaisuus/ diversiteetti (Salo 2012, 12.)
Työn edetessä huomioni kiinnittyikin sekä Hurraa!-festivaalin että Caisan esityshakuilmoituksiin ja niissä käytettyyn kieleen. Suomalainen Pedrosa kertoo, että heidän
ilmoitukseensa kirjattiin Caisan edustamat arvot. Arvot olivat moninaisuus, monikielisyys, uutuus, ajankohtaisuus, ammattimaisuus, yhteisöllisyys, osallistavuus, avoimuus, omaperäisyys, rohkeus ja poikkitaiteellisuus. (Suomalainen Pedrosa 2018.)
Hurraa!-festivaalin ilmoituksen arvot vuonna 2018 olivat raikkaus, ennakkoluulottomuus, ammattimaisuus sekä uutuus.
Ideointityöpajassa pohdittiin seuraavan Hurraa!–festivaalin teemoittamista hyvissä
ajoin moninaiseksi ja viestimistä siitä monin eri kanavin. Ohjelmistohaun ideoitiin
julkaistavan moninaisuutta ajavien järjestöjen kautta laajalla levikillä ja saavan tähän
suoraan apua Caisalta. Lisäksi ehdotettiin suurta tiedotuksellista panostusta, verkkosivuista ehdotettiin tehtävän puhuvat ja kieliversioihin toivottiin panostettevan
entistä enemmän. Laadin ehdotukseni vuoden 2021 Hurraa!-festivaalin hakuilmoitukseksi, joka tulisi kääntää mahdollsimman monelle kielelle., kääntää viittomakielelle sekä kuvailutulkata. Levikki tulisi tapahtua moninaisten järjestöjen kautta, perinteisten teatterin tiedotuskanavien lisäksi.
Hurraa!-festivaali lapsille ja nuorille etsii moninaisia ja uusia esityksiä, jotka pyrkivät uudistamaan näyttämötaidetta 10. Hurraa!–festivaalin kunniaksi. Esitysten
lisäksi festivaali etsii taidekasvatushankkeita, kursseja sekä paikkasidonnaisia teoksia.
Hurraa! järjestetään pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa XX-XX.3.2021. Ohjelmistoon etsitään moninaisten taiteilijoiden tekemiä esityksiä, joiden kohdeyleisö on
0-18 -vuotiaat. Lisäksi toivotaan, ettei esityksiä olla esitetty pääkaupunkiseudulla
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ennen festivaaliajankohtaa. Hurraa!-festivaali sitoutuu yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden arvoihin.
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa korostui yhteisöllisten ideointimenetelmien tuloksissa. Tapahtumia kaikille-opas kehoittaa tapahtumajärjestäjiä yhteistyöhön eri vähemmistöryhmien kanssa sekä tapahtuman suunnittelussa että toteutuksessa. Yhteistyön nähdään edistävän erilaisten teosten, intressien ja kokemusten esiin pääsyä.
Tapahtumaan osallistuvien tulisi kokea, että tilaisuus on juuri minulle suunnattu,
jota yhteistyö eri sidosryhmien kanssa voi edesauttaa. Yhteistyön ydin on tehdä tapahtuman kävijälle tervetullut olo. (Kaartinen, Linnapuomi 2015, 4.)
Ehdotukset yhteistyölle moninaisuutta edustavien järjestöjen kanssa tarjoaisi Hurraa!:lle kaivattua asiantuntijuutta moninaisten yleisöjen tarpeista ja toiveista. Moninaisuuden edistämisessä mainittiin yhteistyö Caisan kanssa moneen otteeseen sekä
toive Caisan osallistumisesta Hurraa!:n kokouksiin. Erityisenä yhteistyöhtahona lisäksi mainittiin Kulttuuria kaikille -palvelu, jonka kautta ideoitiin järjestökontaktien
saamista. Järjestöjen kautta pohdittiin saavutettavan kontaktit niissä toimiviin taiteilijoihin. Lisäksi ideoitiin, että Kulttuuria kaikille -palvelusta olisi (moninaisuuden)
asiantuntija mukana Hurraa!-festivaalin alkusuunnittelussa. Myös taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden loppuraportissa (2015) esitetään moninaisuutta otettavaksi
osaksi julkisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa tekemällä yhteistyötä erityis- ja
vähemmistöryhmien sekä siirtolaisten lähtömaiden taide- ja kulttuurilaitosten kanssa. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2015, 63.)
Monikulttuurisuusnäkökulmasta yhdenvertainen tapahtuma tarkoittaa sitä, että osallistumiseen liittyvät mahdolliset kulttuuriset esteet pyritään poistamaan. Yhteistyö monikultturisten järjestöjen kanssa on tästäkin syystä tärkeää, että voidaan kartoittaa ko. esteitä. Samalla on varottava tekemästä stereotypioita korostavia ratkaisuja. (Kaartinen, Linnapuomi 2015, 5.)
Hurraa!-festivaalin automaattinen verkosto tulee kohderyhmänsä kautta. Festivaali
tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa tarjoamalla ja kutsumalla ryhmiä
festivaalin esityksiin. Haastattelussa Katariina Metsälampi muistuttaakin Hurraa!:n
pyrkimyksestä löytää esityksiä erilaisille ja eri-ikäisille yleisöille (Metsälampi 2018).
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Tämän opinnäytetyön tavoite on ollut törmäyttää Hurraa!–festivaali sekä Caisa. Yhteistyö ei ole lähtenyt käyntiin parhaalla mahdollisella tavalla. Hurraa!:n kokouksissa
ei ole alun kahta kertaa lukuunottamatta ollut edustusta Caisasta, kuten ei myöskään pitämässäni

ideointityöpajassa. Caisa valitsi

yhden

esityksen Hurraa!-

ohjelmistosta esitettäväksi omissa tiloissaan, nykytanssia ja länsi-afrikkalaista musiikkiperinnettä yhdistävän Djarabi- rakastettu –teoksen.
Hurraa!-festivaalin ja Caisan yhteistyömahdollisuuksista Metsälampi nimeää Caisan
asiantuntijuuden ja verkostot ulkomaalaistaustaisiin taiteilijoihin, joiden kanssa olisi
mielekästä järjestää seminaareja ja työpajoja. Suomalainen Pedrosa kertoo odottavansa yhteistyöltä uusia yleisöja ja Caisan liittymistä muiden toimijoiden piiriin.
Uskon Hurraa!-festivaalin ja Caisan yhteistyömahdollisuuksiin, mikäli yhteiset arvot saadaan artikuloitua. Lisäksi yhteistyön edellytys toki on, että Caisa haluaa kehittää lapsille tarjottavaa ohjelmistoaan. Suomalainen Pedrosa kertookin Caisan toteuttavan lastenkulttuuria vähäisesti, lähinnä koulu- ja päiväkotiyhteistyön kautta.
Caisa voisi mielestäni tarjota Hurraa!-verkostolle asiantuntijuutta moninaisuudesta
ja Hurraa! voisi tarjota verkostonsa sekä asiantuntijuutensa lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen saralta Caisan käyttöön. Parhaimmillaan yhteistyö voisi tarjota lastenteatterin murroksen, jossa erilaisuus ja toiseus tulisivat teemoissa tutuiksi, ja
jossa lasten olisi mahdollisuus kokea taidetta turvallisessa tilassa, jossa kukaan ei
kokisi itseään vieraaksi tai vääräksi. Julkisen sektorin palveluna Hurraa!-voisi toimia
esimerkillisenä ja edistyksellisenä yhteisöllisenä festivaalina, joka osaisi ottaa huomioon koko kohderyhmänsä: kaikki lapset ja nuoret riippumatta sosioekonomisesta
taustasta, etnisestä taustasta, fyysisistä tai henkisistä rajoitteista tai muusta moninaisuuden sateenvarjoan alla olevasta ominaisuudesta.
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Kehitysehdotuksena Hurraa!-festivaalin tulevaisuudelle laadin viiden kohdan moninaisuussuunnitelman:
1. Sovitaan ja artikuloidaan festivaalin arvot selkeästi ja huolehditaan, että ne toteutuvat läpi ohjelmistohakuprosessin.
2. Luodaan yhteiseen budjettiin saavutettavuusosio, joka käytetään tomintaan
saavutettavuuden parantamiseksi, esim. tulkkaukset ja tuotantoryhmän koulutus moninaisuusteemaan.
3. Valitaan tuotantoryhmästä festivaalille moninaisuusvastaava, jonka tehtävänä on erityisesti pitää huolta moninaisuuden ja saavutettavuuden edistämisestä ja näkymisestä festivaalin tuotantoprosessissa ja etsiä yhteistyötahoja vähemmistöryhmistä.
4. Panostetaan ohjelmistohaussa moninaisuuteen (kts. yllä ehdotelmani ilmoituksesta) ja viestitään haku monikanavaisesti. Ohjelmistohaun yhteyteen järjestetään hakijoille infotilaisuus, jossa annetaan lisätietoa hakemisen käytänteistä ja sisältöön vaikuttavista seikoista.
5. Kiinnitetään ohjelmistovalinnoissa erityisesti huomiota moninaisuuteen.
Yllämainitut kohdat ovat suuntaviivoja, jotka tulisi ottaa strategiassa huomioon pyrkimyksenä rakentaa tulevaisuuden tapahtumasta moninaisempaa sekä ohjelmiston
tasolla, yleisön huomioimisella sekä yhteistyönäkökulmasta. Ohjelmistovalintoihin
johtavien kriteerien kirkastaminen on ensisijaista läpinäkyvyysajattelua, joka palvelee yleisön ja tuotantoryhmän lisäksi myös taiteilijoita. Siksi Caisan omassa ohjelmistohaussaan toteuttama infotilaisuus hakijoille voisi toimia Hurraa!-festivaalin kontekstissa hyvänä ja reiluna tekona kohti selkeää ohjelmiston valintapolitiikkaa.
Seuraaviin, jo kappaleessa kaksi esittelemiini kuviin Hurraa!-festivaalin kaksivaiheisesta tuotantosyklistä olen lisännyt kehitysehdotukseni moninaisuus-tähdin yllä olevan listan mukaisessa järjestyksessä.
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Kuva 9. Hurraa!-festivaalin moninainen tuotantosykli 1. vaihe.

Tuotantosyklin esivalmisteluvaiheessa tulisi selventää yhteiset arvot moninaisuusnäkökulma huomioiden. Lisäksi tässä kohden olisi hyvä varata budjetista osa saavutettavuuteen. Vuosi ennen festivaalia, kun tuotantoryhmä ensimmäisen kerran kokoontuu, on hyvä kerrata arvot ja valita festivaalille moninaisuusvastaava. Tämän jälkeen
esityshakuilmoituksen laatiminen käynnistyy. Esityshaun julkaisu olisi tärkeää toteuttaa monikanavaisesti eri järjestöjen kautta, kuten aiemmassa kappaleessa todettiin. Lisäksi haun yhteydessä olisi hyvä järjestää infotilaisuus, jossa kerrotaan ko. arvot ja käytäntö vielä selkeämmin ja muutamalla eri kielellä.
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Kuva 10. Hurraa!-festivaalin moninainen tuotantosykli 2. vaihe.

Kun esityshaku päättyy, olisi tärkeää, että valitut kriteerit ja arvot palautetaan mieleen ja tehdään valinnat niiden pohjalta siten, että moninaisuus toteutuisi ja näkyisi
mahdollisimman laajasti ohjelmistossa. Ohjelmistovalintojen jälkeen nähdään kuinka vielä voidaan edistää moninaisuutta: tarvitaanko tulkkauksia ym. erityistoimia,
kuinka ja mitä kanavia pitkin viestitään, ja kuinka vahvistaa yhteistyötä eri tahojen
kanssa? Näiden vaiheiden jälkeen uskon, että tapahtumapolku tulee väistämättä kantamaan moninaisuutta mukanaan tapahtuman loppuun saakka.
Kuten kuvista näkyy, sijoittuvat kehitysehdotukseni pääsääntöisesti Hurraa!festivaalin ensimmäiseen tuotantosykliin. Päätelmäni onkin, että vaikka pikaisiakin
tuotannollisia tekoja saavutettavuuden lisäämiseksi voi tehdä, on moninaisuuden
järjestelmällinen huomioiminen aloitettava hyvissä ajoin ennen festivaalituotantoa.
”Saavutettavuuden ja moninaisuuden kehittämiseksi kannattaa toimia pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Monia parannuksia on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös
nopeasti, helposti ja edullisesti” (Kaartinen, Linnapuomi 2015, 6.)
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7

POHDINTA

Tämän kehittämistyön tulosten pääkohdiksi nousi arvojen kirkastamisen tärkeys,
niiden viestiminen sekä yhteistyön merkitys moninaisuuden toteutumiselle. Johtopäätösten kärjet olivat odotetut. Eniten minua tutkijana yllätti semiotiikka ja sen
merkitys. Yksi päätelmäni on, että tapahtuman on sitouduttava edustamiinsa arvoihin ja kirjattava ne viestintään. Jos tätä ei tee, on ikään kuin irti näistä arvoistaan.
Merkittäväksi havainnon tekee huomio, joka liittyy nimenomaan lastenkulttuurin
kenttään. Ko. kulttuurikenttä kantaa valtavasti olettamuksia siitä, millaista kulttuuritarjontaa tuotetaan lapsille ja nuorille. Moninaisuuden arvot voivat hyvinkin todennäköisesti olla yhteiset monelle lastenkulttuuritoimijalle, mutta osataanko ne artikuloida ja punoa osaksi viestintää?
Yhteistyö eri järjestöjen ja ryhmien kanssa oli itsestäänselvä tulos, ja sen kehittämiseen kannattaakin resursoida aikaa ja rahaa.
Työn edetessä arvojen ja laatukriteerien artikulointi ja tutkiminen alkoi kiinnostaa
minua entisestään. Kuratointi ja eritoten feministinen, intersektionaalinen kuratointi
voisi hyvikin olla seuraava tutkimuksen kohteeni, mikäli jatkaisin tästä aiheesta. Intersektionalismi piirtyikin työn edetessä kantavaksi käsitteeksi, johon nojasin läpi
työn eri vaiheiden.
Uskon että työni voi toimia ajatustenherättäjänä ja avauksena lastenkulttuurikentän
yli laajemminkin kulttuurikentällä. Pedagogisesta näkökulmasta ajattelen, että yhdenvertaisuusajattelun on levittävä entistä enemmän lastenkulttuurin kentälle, jotta
erilaisuuden kohtaaminen itsessä ja muissa tulee tutuksi ja uudeksi normiksi jo varhaisella iällä. Liisa Laitinen kirjoittaa tutkimusartikkelissaan Taide, taiteellinen toiminta ja nuorten hyvinvointi (Arts Equal 2017): ”Taiteellinen toiminta voi lisätä
ymmärrystä vieraista ihmisistä ja asioista sekä auttaa muuttamaan ennakkokäsityksiä itsestä, muista ihmisistä tai ihmisryhmistä”. Hän jatkaa, että taidetoiminta
voi lisätä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä ja auttaa haastamaan stereotypioita ja ennakkoluuloja. (toim. Lehikoinen, Vanhanen 2017, 37-38.)
Arvojen artikuloinnin merkittävyyden kohdalla tulen päätelmään, että taide ei enää
itsessään riitä. Myös taideteosten on oltava prosesseiltaan läpinäkyviä ja pystyttävä
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ilmaisemaan millaiseen ilmastomaisemaan, millä keinoin, kenen kanssa ja kenelle se
on kohdistettu. Hieno taiteellinen lopputulos ei riitä, vaan taustat, vaikuttimet, sisällöt, keinot ja tavoitteet on pystyttävä artikuloimaan.
Ajatus ihmisestä universumina tuo kulttuurituottajille roppakaupalla lisää töitä. Vaade kaikkien yleisöjen huomioinnista saattaa tuskastuttaa ja tuoda kokemusta riittämättömyydestä. Kuten Brittish Councilin Kohti yhdenvertaisia kulttuuripalveluitaopas ohjeistaa, onkin hyvä valita mihin saavutettavuuden ja moninaisuuden osaalueeseen kiinnittää huomiota, kun kaikkeen luonnollisesti ei riitä resursseja. (Eskola
2013, 8) Teot saavutettavuuden eteen ovat merkityksellisiä ja jopa välttämättömiä.
Mutta vieläkin enemmän toivon että työ herättää pohdintaa: toteutanko inklusiivisuutta omassa työssäni? Teenkö valintoja, jotta kaikilla on tervetullut olo tuottamiini
tapahtumiin? Toivon, että työ saa ajattelemaan moninaisuutta ja saavutettavuutta
laajemmin sekä kenties auttaa lukijaansa tulemaan tietoisemmaksi erilaisuudesta
itsessä ja muissa.
Meillä kaikilla on moninainen ja kirjava kulttuuritaustamme, joka muodostuu erilaisista perhekulttuureista, ammatillisista kulttuureista, harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvistä kulttuureista, sosiaalisista,
kansallisista, kansainvälisistä ja monista muista kulttuureista. Oman kulttuuripalettimme lisäksi meillä kaikilla on myös moninaisia rooleja ja identiteettejä, jotka muuttuvat ajan myötä. Kun alamme tiedostaa omaa moninaisuuttamme paremmin, pystymme havaitsemaan ja tunnistamaan moninaisuutta paremmin myös muissa ja meitä ympäröivässä maailmassa. (Eskola 2013, 20
Lisäksi toivon työn kannustavan edes pieniin askeliin saavutettavuuden parantamiseksi, joihin esimerkiksi Kulttuuria kaikille-palvelun Tapahtumia kaikille-oppaan
läpi työn siteeramani liite Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkastuslista (Kaartinen, Linnapuomi 2015) on oivallinen työkalu.
Koen itse olevani moninaisuus- ja saavutettavuusasioissa vasta alussa. Omat etuoikeuteni vaikuttavat varmasti niihin valintoihin, joita teen työssäni kulttuurituottajana. Siksi koenkin, että moninaisuus on hyvin tärkeässä osassa tulevaisuuden kulttuurituotantoa, ja toivonkin että se otetaan entistä laajemmin huomioon niin koulutuksessa kuin työpaikoillakin. Haasteet erilaisuuden kohtaamiseen ovat jatkuvassa muutoksessa maailman ja moninaisuuden muuttuessa. Pysykäämme siis liikkeessä, jotta tulevaisuus olisi mennyttä aikaa tiedostavampi, avoimempi ja onnellisempi.
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Norsu ja kameli ja seepra
Ja kirahvi
Ihan eri kuosit
Silti hyvät kaverit
Kuosil ei oo väliä
Älä katso väriä
Älä katso muutakaan
Ota kaikki mukaan vaan
Kaikki mukaan vaan
Yhdessä tanssimaan
Tassuja tamppaamaan
Tanssilattiaan
Norsu ja kameli ja seepra
Ja kirahvi
Ihan eri muuvit
Silti hyvät kaverit
Muuvit lähtee sisältä
Kun et yhtään jännitä
Hassut muuvit naurattaa
Ota kaikki mukaan vaan

Kaikki mukaan vaan
Yhdessä tanssimaan
Tassuja tamppaamaan
Tanssilattiaan
(Mattsson 2019)
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LIITTEET

Liite 1: Haastattelukysymykset 1.

Mitä teet työksesi?
Mikä on Caisa?
Mitä Caisa voisi olla?
Miten Caisa tekee ohjelmistovalinnat?
Milloin moninaisuuden kirjo on auennut?
Mitä moninaisuus on?
Miten Caisa näkee moninaisuuden?
Miksi osallistutte Hurraa!:festivaalille?
Tavoite?
Mitä koette ohjelmistosta?
Miksi?
Miten Hurraa! ja Caisa voisivat toimia paremmin yhteen?
Miten Caisa toteuttaa lastenkulttuuria?
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Liite 2: Haastattelukysymykset 2

Mitä teet työksesi?
Mikä on Hurraa!?
Mihin tarpeeseen Hurraa! vastaa?
Mikä on Hurraa!:n tavoite?
Miten Hurraa! on kehittynyt vuosien varrella?
Onko koululaisille aina tarjottu esityksiä Helsingissä?
Kertoisitko Hurraa!:n tuotantoprosesseista?
Miten Hurraa! tekee ohjelmistovalinnat?
Kriteeristö?
Mikä on Sinun laatukriteeri nro 1. lasten esityksissä?
Kuinka ohjelmistohakuilmoitus laaditaan?
Miten moninaisuus näkyy Hurraassa?
Miten moninaisuus voisi näkyä vielä paremmin?
Miten Hurraa! ja Caisa voisivat toimia paremmin yhteen?
Mitä Hurraa! voisi olla 10v päästä?

