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Opinnäytetyössäni olen tarkastellut itseäni kiinnostavien kysymysten kautta neljän taiteilijan 

matkaa taiteilijoiksi ja taiteilijoina. Olen työskennellyt itse ammattitaiteilijana koko työurani, ja 
halusin selvittää, miksi ihmiset päätyvät taiteilijan ammattiin. Varsinkin koronapandemia on 

tuonut hyvin valoon sen, kuinka toissijaisena taidetta yhteiskunnassamme pidetään. Valtion 

asettamien rajoitteiden korvaukset elinkeinon harjoittamisen estymisestä eivät ole koskeneet 

taiteen kenttää, eikä yleinen ilmapiiri arvosta taiteilijoiden tekemää työtä. Tarkastelen 

opinnäytetyössäni haastatteluiden avulla taiteilijoiden uskomuksia taiteilijuudestaan ja sitä 

millaisia ajatukset flowsta, kutsumuksesta, kollektiivisesta tajunnasta ja oman taiteen 

tarkoituksesta heille itselleen ovat. Edelliset teemat nousivat omasta esiymmärryksestäni, jossa 
taidetta luodaan jostain muusta syystä kuin egon, rahan tai statuksen tähden. Opinnäytetyöni 

tavoitteena on tuoda esiin taiteilijoiden uskomuksia, jotka ajavat heitä eteenpäin ja saattavat 

heitä taiteellisen työnsä äärelle. Näitä uskomuksia haastan myös opinnäytetyön lukijan 

tutkimaan omasta ajattelustaan ja täten toivon opinnäytetyöni antavan lukijalle välineitä oman 

taiteentekemisen ja siihen liittyvien sisäisten ristiriitojenkin havainnointiin ja ratkaisemiseen. 

Haastateltaviksi valitsin eri taiteenalojen taiteilijoita, joiden taiteellinen työskentely kiinnosti 

minua ja joilla on kiinnostava taiteellinen tulokulma tämänhetkiseen maailmaan. Taiteilijat ovat 

Mikko Kouki, Jussi Vahvaselkä, Riikka Kosola ja Katriina Haikala. 
 

Opinnäytetyöni etenee haastattelukysymysten rakenteella taiteilijan identiteetistä kohti 

laajempia taiteilijan tekemisen ja maailman liittymisen tasoja sekä asettaa lukijalleen 

mahdollisuuden tarkastella omaa tekemistään ammattitaiteilijoita vasten luvuissa olevien 

kysymyspatteristojenkin avulla. Taiteilijoiden uskomusten suhdetta heidän työuriinsa olisi 

mielekästä tutkia lisää neurotieteiden, fenomenologian, psykologian, sosiologian ja 

taidefilosofian risteyksessä laajemmalla taiteilijaotannalla.  
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In my thesis I have observed four different artists’ way to become and be artists. I have done 
this throught questions that I found to be interesting and beneficial in understanding why people 
choose the occupation of an artist. I have worked as an artist throughout my career and I truly 
wanted to discover why people end up being and sustain being an artist. It is especially 
interesting in this current moment, when the pandemic has brought it to light that art as an 
occupation is not as valued as other occupations which have been hit by the corona regulations 
and lockdown restrictions. Also it is widely recognised that the current atmosphere doens´t 
consider art as a real job and artists all around Finland struggle to get by with their art during the 
pandemic.  
  
In the interviews artists talk about their beliefs about being an artist, about the flow, the calling, 
the collective consiousness and art as an act of service. Previous themes rose from my 
precomprehension about that the choice of being an artist is not merely an ego, money or a 
status kind of a thing. In my thesis I strive to bring into the light the beliefs that artists are fuelled 
with. The structure in the thesis follows the structure of the interviews. For the reader, I 
encourage you to reflect youself against these artists and then dive into questions at the end of 
each chapter. In this way I hope to give readers some tools to acknowledge and observe their 
ways of thinking and doing and possibly solving their inner conflicts.  
  
The artists chosen are Katriina Haikala, Mikko Kouki, Jussi Vahvaselkä and Riikka Kosola. They 
all represent different fields of art from dance to visual arts and have an interesting perspective 
to the current world. It would be very interesting to conduct a research about the artists´s minds 
so that there would be neuroscience, psychology, sociology, phenomenology and art-
philosophy included in the study. How does the mind of the artist function? Which kind of belief 
system makes successful artists? What happens in the artist´s brains, when getting ideas, 
getting into flow etc. 
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1 JOHDANTO 

1.1. Opinnäytetyöni tavoitteet 

Olen kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskellessani opinnäytetyön omasta 
uskomusjärjestelmästäni (Mäkinen 2009). Kymmenen vuotta ammattitaiteilijana 
toimittuani olen saanut seurata vierestä erilaisten ja eri alojen ammattitaiteilijoiden 
työtä ja uria. Ihmisten tekemät valinnat taiteensa, uransa ja asenteensa suhteen ovat 
mietityttäneet minua. Viimeisten kahden vuoden ajan olen pohtinut miksi osa 

taiteilijoista jaksaa alallaan ja osa vaihtaa uransa toisenlaisiin töihin, esimerkiksi 
nuorisoalalle. Tästä pohdiskelusta, esittävien taiteiden haavoittuvaisesta 
koronatilanteesta, omien arvojen uudelleen järjestämisestä ja oman jaksamisen 
äärirajoilla työskentelystä johtuen halusin tutkia muiden taiteilijoiden 
uskomusjärjestelmiä. Heittäydyin siis tutkimaan, miten muut ovat selättäneet taiteen 
alan ongelmia ja millaisella ajattelurakenteella he ovat tämän tehneet. Rensujeff 
kirjoittaa vuosituhannen vaihteessa julkaistussa raportissaan taiteilijoiden moninaisista 
ja epätyypillisistä työllistymisistä omien taiteen alojensa sisällä. Taiteen epätyypilliset 
työllistymis- ja työllistämistavat eivät sovi jouhevasti yhteen sosiaalisten 
tukirakenteidemme kanssa yhteen (Rensujeff 2003, 32). Tästä syystä taiteellisen työn 
ohessa monet tekevät taiteellista työtä sivuavaa työtä tai täysin muun alan työtä 
(Rensujeff 2003, 39-41). Monet taiteilijat joutuvat myös vakaamman elannon ja 
vakauden toivossa kouluttautumaan uudelleen (Laine 2018). 
 
Haastatteluissa avautuu kysymysten kautta taiteilijoiden sisäisiä uskomuksia ja 
ajatusrakenteita. Tavoitteeni on saattaa taiteilijoiden uskomusjärjestelmien rakenteet 
tarkastelun alle sellaisten eri alojen taiteilijoiden kautta, jotka ovat jo tehneet pitkän 
ammattilaisuran taiteen parissa ja voivat esimerkillään inspiroida muita. Heidän 
ajattelussaan on siis jo jotain erityisen toimivaa, sillä he ovat pystyneet rakentamaan 
toimivat työurat sangen haavoittuvaisella, kilpaillulla ja taloudellisesti epävarmalla 
taiteen alalla. Edellisen pohdintani lisäksi opinnäytetyöni tarkoitus on saattaa 
opinnäytetyön lukija tarkastelemaan omia uskomuksiaan peilaten niitä 
haastattelemieni taiteilijoiden ajatuksiin. Näin ollen lukijan ajatuksia haastaen toivon 
saattavani esiin lukijan sisäisiä prosesseja, myönteisiä ja kielteisiä uskomuksia 
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itsestään, taiteilijuudestaan tai kyvykkyydestään ja tämän tarkastelevan niitä uudelleen 
tietoisuuden ja tahdon valossa. Lukijalle toivon ymmärrystä siitä, kuinka 
henkilökohtaista pohdintaa taiteilijuuteen ja taiteilijaidentiteettiin liittyvät asiat ovat ja 
kuinka ainutlaatuisia jokainen haastatelluista taiteilijoista on omassa tekemisen ja 
olemisen tavassaan. Psykoanalyytikko George Hackman toteaa taiteilijan ja taiteilijan 
teoksen identiteettien kietoutuvan vuorovaikutteisesti toistensa ympärille ja näin 
erottamattomalta näyttää haastattelututkimukseni valossa myös haastattelemieni 

taiteilijoiden ja heidän taiteensa suhde (Hackmann 2010, 4). 
 

1.2. Opinnäytetyöni tutkimuksen syy ja menetelmä 

Olen valinnut opinnäytetyöhöni teemahaastatteluiden laadullisen tutkimusmenetelmän. 
Valitsin teemahaastattelun tutkimusmenetelmän, koska se mahdollistaa 
haastateltavien avoimen kertomuksen ja tuo heidän omia näkökulmiaan ja ajatteluaan 
esiin. Puolistrukturoitu laadullinen tutkimusmenetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 21–24) 
mahdollistaa sen, että ei pyritäkään päätymään yhteen totuuteen, vaan tuodaan 
näkyviin monipuolista ihmisyyttä taiteilija-ammattilaisuuden sisällä, sekä armollisuutta 
ihmisen keskeneräisyyttä ja persoonallisuuksien monipuolisuutta kohtaan. 
 
Opinnäytetyössäni tuon esiin taiteilijoiden sisäistä maailmaa; sitä miten he ovat 
astuneet taiteilijuuteensa ja millaista taiteilijuus on elettäessä sitä itsen kautta todeksi. 
Taiteilijahaastatteluilla, pohdinnoilla ja ohjaavilla kysymyksillä pyrin auttamaan lukijaa 
tarkastelemaan itseään, jotta sisäiset uskomukset tulisivat ihmiselle itselleen näkyviin 
ja niissä mahdollisesti positiivista toimintaa estävät ajatukset tulisivat tiedostetuksi ja 
mahdollisesti siten ollen myös muutetuiksi tietoisen mielen kautta tavoitteiden 
saavuttamista mahdollistavaan muotoon. Ihmisen sisäiset uskomukset muovaavat 
hänen ulkomaailmaansa sisäisen maailmansa reunaehdoilla (Hautamäki 2019, 38). 
.  
Muun muassa näin sisäisiä uskomuksia voidaan käsitellä:  

” Ymmärtääksemme käsitteiden roolin tiedostamisessa meidän on kiinnitettävä 

huomiomme käsitteiden välisiin suhteisiin. Yksinkertainen esimerkki on luokitus, 

esimerkiksi ”ihminen on eläin”, jossa käsite ihminen on alaluokka yleisemmästä 

käsitteestä eläin. Käsitteiden välisiä suhteita on periaatteessa loputon määrä. Käsitteen 
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suhteet muihin käsitteisiin esitetään usein määritelminä, jotka täsmentävät käsitteen 

sisäiset suhteet muihin käsitteisiin. C. I. Lewisin mukaan käsitteen olemuksena on juuri 

sen sisäiset suhteet muihin käsitteisiin: käsitteellä on relationaalinen rakenne.62 

Käsitteiden muodostamia järjestelmiä sanotaan myös käsitteellisiksi viitekehyksiksi tai 

skeemoiksi. ” (Lappeteläinen 2018)  
Edeltävään lainaukseen viitaten, ihmisen mielen sisäiset uskomukset rakentavat hänen 
perspektiivinsä. Omia uskomuksia ja käsityksiä elämästä on mahdollista ottaa 
tarkasteluun, tiedostaa ja havainnoida (Lappeteläinen 2018).  
 
Pitkät perinteet taiteilija-ammatin glorifioinnissa, vähättelyssä, taloudellisessa 
alempiarvoisuudessa sekä mystifikoinnissa on näyttänyt taiteilijan työn ulkoa päin, 
mutta on myös kiinnostavaa havainnoida, mitä taiteilijan työ ja taiteilijuus on taiteilijalle 
itselleen ja mistä taiteilijuus syntyy. Taiteiljan työn periytymisestä, luokkayhteiskunnan 
tiedostamattomasta olemassaolosta ja taiteilijan työn arvottamisen ja sen statuksen 
muutoksia valottaa hyvin oheinen artikkeli, josta nostan esiin seuraavat asiaa hyvin 
valaiset lainaukset: 

“Monet taiteilijuuteen historiallisesti liitetyt käsitykset ovat korostaneet taiteilijan 

erityislaatuisuutta ja originellia luomisvoimaa – taiteilija on siis usein mielletty 

eräänlaiseksi ”neromyytin” leimaamaksi poikkeusyksilöksi.Pierre Bourdieun[mukaan 

on vaikeaa löytää toimintakenttää, jossa suurten yksilöiden ja uniikkien luojien 

glorifioiminen olisi yleisempää kuin mitä se on taiteen ja kirjallisuuden kentällä on 

ollut.”(Roiha 2017) 
 

”Omaelämänkerralliset tarinat ovat aina kertomuksia henkilöstä itsestään, mutta 

sijoittuessaan aina myös sosiaaliseen ja historialliseen aikaan ja paikkaan, ne kertovat 

väistämättä myös yhteiskunnasta ja sen arvoista, ihanteista ja odotuksista.” 

(Luostarinen 2019,12) 
 

”Kuten useat eri alojen tutkimukset osoittavat, vanhempien näkemykset liittyen 

työelämään tuntuvat ainakin jossain määrin periytyvän lapsille. Lapsi sosiaalistuu 

aikuisen ajattelumallien mukaisesti ja siksi myös se, miten työstä puhutaan kotona ja 

millaista työtä pidetään arvossa välittyy jälkikasvulle. Myös kulttuurinen pääoma 

voidaan nähdä periytyvänä.” (Luostarinen 2019, 22) 
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”Kuten muillakin aloilla, myös kuvataiteen kentällä voidaan ajatella korkean 

koulutuksen ylläpitävän osaamista sekä mahdollistavan pohjan uuden tiedon ja taidon 

luomiselle. Korkean koulutuksen on toivottu tuovan myös ammatillista arvostusta sekä 

uskottavuutta.Taidealalla tämän on katsottu tarkoittavan mm. myyttisen taiteilijakuvan 

horjuttamista. Kotimaista taidekoulutusta kehitettäessä, onkin yhtenä perusteluna ollut 

taiteilijoiden tarve saada arvostusta nimenomaan ammatinharjoittajina.” (Luostarinen 

2019, 39) 

 
”Taiteilijoiden työn katsotaan usein poikkeavan muista palkansaajista tai yrittäjistä. 

Edelleen melko yleisen ajattelutavan mukaan taiteilijat ovat jollain tavalla erilaisia 

verrattuna valtaväestöön ja ihmisten suhtautuminen sekä arvostus taiteilijoiden työtä 

kohtaan vaihtelee äärilaidasta toiseen. Toisaalta taidetta arvostetaan ja yksittäisiä 

taiteilijoita jopa glorifioidaan. Toisaalta työn teon oikeutus tuntuu määräytyvän usein 

sen taloudellisen tuottavuuden kautta ja näin ollen taiteen tarpeellisuutta ja sen 

yhteiskunnalle tuottavaa hyötyä myös vahvasti kyseenalaistetaan.” (Luostarinen 2019, 

58) 
 

Mikäli yksilö haluaa ajassaan luoda, hän taivuttaa arkensa jotenkin niin, että se 
onnistuu, oli se sitten ammattitaiteilijuutta tai muutoin taiteen sisällyttämistä 
elämäänsä. Taiteilija joka tapauksessa on valinnut kanavoida itsestään ulos jotain ja 
jollain tavoilla mahdollistanut arkensa asettumisen niin, että tämä onnistuu. Tulevissa 
luvuissa sukellamme tutkimaan sitä, mikä mahdollistaa ammattitaiteilijuuden - 
henkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti, ja miten koulutetut taiteilijat käsittelevät 
erityisasiantuntijuuttaan ihmisyydessään. Lähdin tutkimaan opinnäytetyössäni 
taiteilijuutta, sillä minua kiinnosti, miksi jotkut päätyvät tälle tielle, saavat aikaan ja 
millaista heidän sisäisyytensä ja sisäisyyksiensä prosessit tuolloin ovat. Millaisia 
elämänpolkuja, vahvuuksia, uskomuksia ja kokemuksia ammattitaiteilijoilta löytyy? 

Kysymykset valitsin käsittelemään sellaisia alueita taiteilijuudessa, jotka riisuvat 
ihmistä puhtaaksi sosiaalisista statuksista ja pyrkivät enemmän kohti sisäistä tekijyyttä 
ja taiteilijan yksilöllisyyden ja erityislaatuisuuden lähteille. 
 
1.3. Opinnäytetyöhön valitusta kielestä 
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Pyrin opinnäytetyön kielessä helppotajuisuuteen, ja teemahaastatteluiden kysymyksiin 
olen valinnut termejä, joita teemahaastattelun avoimuus mahdollistaa haastateltavien 
avata omissa vastauksissaan. Haastattelemani taiteilijat edustavat kaikki eri 
taiteenlajeja, joiden sisällä on oma taidelajille tyypillinen sanasto ja tekemiseen liittyvä 
kertomisen tapa. Edellisistäkin syistä olen pyrkinyt pitämään kielen mahdollisimman 
yleistajuisena. Monet termit, joita olen hyödyntänyt, tuntuvat minusta dramaattisilta ja 
sisältävän itselleni uskonnollisia konnotaatioita (kuten kutsumus ja palvelus). Toiset 

sanat vaikuttavat minusta sisältävän asioiden mystifioimista, kuten näky, kollektiivinen 
tajunta ja voimat, ja toiset sanat tuntuvat asettavan ihmisen osaksi teknologista 
maailmanjärjestystä, kuten käyttämäni termi aivo-ohjelmointi.  

1.4. Prosessista 

Esitin taiteilijoille alla olevat kysymykset ja välillä tein tarkentavia lisäkysymyksiä. 
Kysymykset valikoitui sillä perusteella, että koin niiden antavan sellaista tietoa ihmisten 
uskomusjärjestelmästä, mikä selittäisi heidän sinnikkyyttään, visiotaan ja onnistuneita 
työuriaan taiteen parissa. Esioletukseni oli siis, että heidän uskomusjärjestelmässään 
oli jotain sellaista, joka mahdollisti heille pitkän uran taiteen parissa. Sovin 
haastateltavien kanssa, että käytän heidän haastattelujaan joko sitaatein tai 
sellaisinaan osana opinnäytetyötäni. Haastattelutilanteessa pyysin, että he kertovat 
vain sellaisia asioita, joita tuntevat haluavansa jakaa julkiseen tekstiin. Kirjoitin 
haastattelut tilanteessa auki. Luin jatkuvasti tekstiä ääneen, jolloin haastateltavat 
saivat tarkentaa ajatuksiaan ja ajatella tiedostaen vastauksiaan. Uudelleenlukeminen 
versoi lisää tietoutta omasta ajattelusta ja oli sekä haastateltavalle että haastattelijalle 
mielenkiintoista ja antoisaa. Tutkimustilanteen järjestelyt vaihtelivat. Koukin ja 
Vahvaselän haastattelin kasvokkain ja Haikalan ja Kosolan videopuheluin. Haastattelut 
on selkeytetty lukemisen helpottamiseksi. Haastattelujen jälkeen haastateltavat saivat 
haastattelunsa sähköpostilla tarkistettavakseen. Pyysin heitä kuittaamaan, olivatko 
asiat näin kuten he olivat sanoittaneet tilanteessa ja jokainen kuittasi asian sopivaksi.  
 
Taiteilijoille esittämäni kysymykset ovat seuraavat: 
1. Miksi olet taiteilija?  
2. Koetko kutsumusta? Jos koet, mihin ja miltä kutsumuksen johdattamana tuntuu?  
3. Miten kuvailet luovaa tilaa, flow’ta, kohtaa, jolloin ideoita on mahdollista saada?  
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4. Miten mahdollistat itsellesi henkisesti ja emotionaalisesti taiteen tekemisen?  
5. Millainen aivo-ohjelmointi sinulla on? Mitä / millaisia voimia uskomusjärjestelmäsi 

on luotu palvelemaan?  
6. Millainen on suhteesi kollektiiviseen tajuntaan ja miten kuvailet sitä ja linkkiä 

siihen? 
7. Mitä taiteesi palvelee maailmassa? Mitä taiteesi kautta tulee näkyväksi? 
 

Haastattelut ajoittuivat syyskuusta 2019 lokakuulle 2020. Opinnäytetyöni prosessiin 
vaikutti työelämäni murjonut poikkeustila, joka alkoi maaliskuussa 2020 ja päättyi 
toukokuun lopulla 2020. Käytännössä poikkeustilan ajan hoidin lapsiani kotona, toimin 
kotiopettajana ja ihmettelin, minne suli seitsemän vuoteen tarkoitettua ensi-iltaa. Näin 
jälkeenpäin katsottuna aika oli paljastava, sillä se toi esiin jotain itsessäni taiteilijana. 
Taloudellisesta puolesta on pakko pitää huolta ja se mitä halusin ensimmäiseksi tehdä, 
kun rajoitukset poistuivat, oli tehdä teatteria, pitää teatterileirejä, nauttia ryhmässä 
olemisesta, antaa teatterilasten kiljua, juosta, tanssia jne. Minulle oli yhtäkkiä 
päivänselvää, että tämä on minulle niin tärkeää, että teen sitä, vaikka siinä ei ole 
oikeastaan mitenkään kovasti käytännön järkeä. Se on vain niin tärkeää. Tästä 
havainnosta aloin kerimään auki opinnäytetyöni raakamateriaalia. Ymmärsin, että 
minulla oli elämässäni sellaista tietoa, jonka syvyys oli minulle itselleni tärkeää ja 
minusta poisottamatonta. Taiteilijan ja hänen työnsä välinen syvällinen yhteen 
kietoutuneisuus tuli esiin kaikkien taiteilijahaastattelujen läpi ja antoi nimen 
opinnäytetyölleni: Millaisia ovat taiteilijoiden uskomusjärjestelmät?  
Uskomusjärjestelmät tarkoittavat tässä taiteilijan ajatusrakenteita ja uskomuksia kuten 
vaikkapa “minulla on hyvä itsetunto”, “maailma on turvallinen paikka”, “maailma on 
vaarallinen paikka”, “olen syntynyt taiteilijaksi”, “olen kasvanut taiteilijaksi” jne.  
Uskomukset eivät ole perimmäisiä totuuksia, mutta ne rakentavat ajattelumme pohjan 
ja niitä noudatamme, myös tiedostamattamme, elämässämme. 
 
Opinnäytetyössäni olen valinnut tuoda haastattelut sellaisinaan esiin, sillä näin 
opinnäytetyön lukija voi haastaa itseään suhteessa haastateltaviin taiteilijoihin ja myös 
esimerkkien avulla huomata miten erilaisia uskomusjärjestelmiä ja ajattelun tapoja 
ammattitaiteilijoilla on tekemisensä takana. Jokaisen luvun lopussa on joukko 
kysymyksiä, joilla opinnäytetyön lukija voi haastaa itseään tarkkailemaan omia 
uskomuksiaan ja omia ajatusprosessejaan. Tavoitteenani on auttaa valmentavalla ja 
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työkirjamaisella otteella muita ammattitaiteilijoita omien ajattelutapojen ja uskomusten 
tiedostamiseen ja myös uskomuksissa piilevien kitkojen selvittelyyn. 

1.5. Taiteilijoiden esittelyt 

Pyysin taiteilijoilta esittelyn itsestään sähköpostilla marraskuussa 2020. He saivat 

vapauden esitellä itseään kuten halusivat. 
 
Mikko Kouki, teatteritaiteen palveluksessa vuodesta 1986. 

 

Taiteilija Katriina Haikala (s. 1977) on monialainen taiteen ja kulttuurialan 
ammattilainen. Välineinään Haikala käyttää liikkuvaa- ja stillkuvaa, performanssia ja 
piirustusta. Haikalan erityisosaamisalue on yhteisölliset, kansainväliset ja 

yhteiskunnallisesti vaikuttavat taidehankkeet, joista esimerkkejä ovat mm. Monokini 
2.0 ja Social Portrait -projektit. Haikala on toiminut vuosina 2007-2017 Tärähtäneet 
ämmät taiteilijaduon toisena perustajajäsenenä. Normikriittisessä taiteellisessa 
työssään Haikala käsittelee sukupuoleen ja erityisesti naiseuteen liittyviä kysymyksiä 
kauneusihanteista seksuaali-identiteettiin. 

  

Työssään Haikala kokeilee taiteen alojen välisiä rajanylityksiä ja yhdistelyä mm. 
tuomalla hankkeissan yhteen elementtejä kuvataiteista, muodista, designista ja 
performanssitaiteesta. Hänen työnsä juuret ovat normikriittisyydessä ja 
kiinnostuksesta yhteiskunnassa piileviin valtarakenteisiin, niiden paljastamiseen ja 
purkamiseeen. Haikala on erityisen kiinnostunut toiseuden teemasta, eri 
vähemmistöjen kohtaamista ennakkoluuloista ja naiseuden käsitteestä länsimaisesta 
kulttuurissa. Haikala tuottaa työnsä yhdessä yhteisön kanssa suhtautuen 
intohimoisesti taiteellisen työnsä visuaaliseen korkealaatuisuuteen. 
Haikala on pitänyt näyttelyitä vuodesta 2007 lähtien niin kotimaassa kuin ulkomailla ja 
saanut useita valtakunnallisia ja alueellisia apurahoja. Haikalan työ on huomioitu 
useasti ulkomaisissa medioissa (mm. Al Jazeera, New York Times, Huffington Post ja 
El Pais). Haikala on MUU ry:n, Kuvaston ja AV-Arkin jäsen. 
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Katriina Haikalan halu muuttaa sosiaalisia rakenteita, ilmiöitä ja kulttuuriamme ei ole 
rajoittunut pelkästään taiteelliseen työskentelyyn. Hän on toiminut arvostettuna 
luennoitsijana Aalto Yliopistossa ja useissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2009. 
Haikala on luonut ja vetänyt myös mentorointiohjelmia useissa eri koulutuslaitoksissa 
(mm. Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja Turun taideakatemiassa). Haikala on 
kouluttautunut taidepedagogisten opintojen lisäksi myös henkilövalmentajaksi ja 
fasilitaattoriksi ja hyödyntää näitä työkaluja aktiivisesti yhteisöllisissä hankkeissaan. 

Haikala uskoo, että taide on keskeinen tekijä ja mahdollistaja yhteiskunnallisessa 
muutoksessa. 

 

Jussi Vahvaselkä 

Muusikko, kapellimestari, sovittaja, säveltäjä Jussi Vahvaselkä tunnetaan työstään 
musikaalien parissa sekä turkulaisissa teattereissa että ympäri maata. 

Hän on työskennellyt viime vuosina muun muassa Turun Kaupunginteatterissa, Åbo 
Svenska Teaterissa, Samppalinnan kesäteatterissa, Oulun kaupunginteatterissa ja 
Tampereen Teatterissa. Ansioluettelossa on sekä maailman tunnetuimpia musikaaleja 
Les Misérablesista Jesus Christ Superstariin että uusia, kotimaisia kantaesityksiä. 

Vahvaselkä on sovittanut ja johtanut Turun Kaupunginteatterissa useita musikaaleja ja 
musiikkinäytelmiä, viimeisimpinä mm. Tamara (2015), Seili (2014), Jekyll & Hyde (2013) 
ja Kakola (2012). 

Hän sävelsi tammikuussa 2017 ensi-iltansa saaneen Tom of Finland -musikaalin 
yhdessä muusikko Jori Sjöroosin kanssa. Hän toimi myös musikaalin kapellimestarina. 

Jussi Vahvaselkä on valmistunut 1997 Turun konservatoriosta. 
 
Vuodesta 2019 toiminut Linnateatterin taiteellisena johtajana. 

 
Riikka Kosola, tanssija, koreografi, opettaja.  
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2 TAITEILIJUUTEEN ASETTUMINEN 

Ammattitaiteilijana toimiminen ei Suomessa, joskaan ei missään, lupaa automaattisesti 
elantoa, eikä rauhaisaa ammatillista tietä (Rensujeff 2003, 7). George Hackmann 
toteaa, että taiteilijan tekemä työ osallistuu ja antaa usein merkityksen elämisen 
tärkeisiin rituaaleihin (syntymä, kuolema, muut ihmiselämän metamorfoosit jne.), 
kerrostuu niihin ja auttaa ymmärtämään niitä, mutta on myös muutosaltista, 
työnluonteen prosessinomaisuuden ja uudenlaiseen olevaisuuden tekeytymisen 
kautta, ja silloin taide ja taiteilijat muuttuvat vakauden ja ymmärryksen airueista 
hätkähdyttäjiksi, muutosdynamoiksi ja epävarmuuden tekijöiksi (Hackmann 2010, 23). 

Käytännön tasolla se epävarmuus, jota taiteilijan työn valinneet ovat aina kokeneet 
pätkä-, tilaus-, projekti- ja kausityöntekijöinä, leimaa nykyisin myös monia muita aloja 
perinteikkäiden pitkien työsuhteiden muuttuessa vähemmän kiinteiksi (Rensujeff 2003, 
Luku 5). Kuitenkin haastattelemani taiteilijat ovat valinneet taiteilijuuden ammatikseen 
ja tehneet sitä, suurin osa, useamman vuosikymmenen työkseen. 

2.1 Miksi olet taiteilija? 

Valitsin tämän ensimmäiseksi kysymykseksi, sillä halusin ymmärtää, miten taiteilijat 

itse näkevät valitun työnsä suhteessa itseensä, työuraansa, elämäänsä ja 

olosuhteisiin. Kysymys sai haastateltavat pohtimaan menneisyyttään ja 

perhetaustaansa, sekä sanoittamaan erilaisten elämäntapahtumien merkitystä sille, 

missä he tällä hetkellä elämässään ovat havainnoimassa mennyttä ja nykyistä 

elämäänsä.  

Mikko Kouki 

”Monien asioiden summa. Vanhemmissa, suvussa on ollut taiteilijoita. On kasvanut 
siihen, saanut nähdä sitä maailmaa, pääsin sellaiseen osalliseksi, johon en välttämättä 
olisi päässyt, ellei sitä olisi ollut suvussa. Pikkulapseen tekee vaikutuksen se maailma, 
että pääsee teatterin takahuoneeseen. Se on varmaan ollut se alkusysäävä tapahtuma, 
joka on työntänyt sitä kohti. 
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Mä olen halunnut aika pienestä pitäen näyttelijäksi. Ensimmäiset kokemukset olivat 
niin mieleenpainuvia ja vahvoja, joissa pystyi näyttämään niin isoja piirteitä ja juttuja, 
ehkä ne olivat jotenkin terapeuttisiakin. Teki sellaisia asioita, joita ei olisi koskaan 
lapsena tai nuorena uskaltanut tehdä, niin ne tulivat lavalla mahdolliseksi.  
 
Sillä tiellä ollaan. Ehkä ajauduin, tai en tiedä onko se oikea sana, olen vaan aina pitänyt 
tätä taiteilijuutta ja tarinankertomista niin tärkeänä. Se on vaan niin iso asia, siinä on 

niin ikiaikaisten asioiden äärellä, ja koko ajan olen pystynyt toimimaan niin, että saan 
tehdä jotain uutta ja päässyt kokeilemaan monia työskentelyrooleja esimerkiksi 
ohjaajuutta, kirjoittamista, näyttelijyyttä, johtajuutta, televisiota, elokuvaa, opettamista, 
luennointia, kouluttamista.” 
 
Mitkä asiat palkitsevat?  
”Lopputulos, teatterissa ne esitykset. Se että ihmiset saa niistä jotakin. Ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja saavat siitä jonkin kollektiivisen kokemuksen. Nehän on niitä 
tämän työn palkitsevia puolia. Tämä työ on muuten epävarmuuden ja riskien 
sietämistä, mutta ainahan tietenkin ne onnistuneet hetket ja teokset, ne ovat se iso 
juttu.  
 
On sellaisia aiheita, semmoisia asioita, joissa on vaan sellainen tunne, että tästä pitää 
tehdä. Olen paljon ammentanut itsestäni, lähipiiristäni, sellaisia asioita joita on pakko 
kertoa. Ja ne tulevat helposti.” 

Jussi Vahvaselkä 

”Harrastuksen kautta, 6-vuotiaana aloitin soittamisen, haitarilla. En pitänyt sitä 
mahdollisuutena ammattiin ennen kuin olin vaihto-oppilasvuotena Bostonissa, jolloin 
vaihdoin soittimen pianoon. Sitä ennen en ollut ajatellut, että voisin tehdä musiikkia 
työkseni. Vanhemmat olivat huolestuneita, että miten pärjään, miten musiikkia voi 
tehdä työkseen.  
 
Musiikki rupesi vaikuttamaan koulunkäyntiin lukiossa, ei jaksanut pitkää matikkaa 
opetella eikä ruotsia. Tosin olin sitten Åbo Svenska teatterissa töissä ja opettelin 
työruotsin. Ja edelleen tiettyjen ohjaajien ja tyyppien kanssa kommunikaatiokieli on 
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ruotsi. Tein tietoisen päätöksen, että vuoden päästä tehdään Evitaa (2008) ja aloin 
silloin opetella ruotsia.  
 
Kun vaihto-oppilasvuosi oli ohi, oli aivan selvää, että haluan tehdä musiikkia työkseni 
ja se oli ainoa, joka kiinnosti minua. Joten ajattelin, että sitä kohti on mentävä. Musiikki 
on ainoa, joka on koskaan kiinnostanut. Ja tietenkin se, että saa tyttöjä. Vaikkei se 
koskaan ollut se pääasia, mutta antoihan se toki lisäpontta.” 

Katriina Haikala 

”Monta syytä. Niitä kaikkia en edes pysty tietoisesti sanomaan, tiedostamaan. Mitä 

tietoisuuteen on tullut: Olen ollut tosi lahjakas piirtäjä pienestä asti. Olen 70- luvulla 

syntynyt ja kuvis oli aina 10, joten luonnollinen jatkumo on taide. Ei osattu pedata, kun 

ei ole taiteilijoita suvussa. Isä osas ehdottaa, että arkkitehti, että siihen niitä taitoja voi 

käyttää. Koska mä oon ollut hyvä piirtämään, mä oon ollut kuvataidekoulussa, ja 

yläasteen opintojen myötä se polku alkoi aukeamaan.  

 

Lähdin opiskelemaan lavastustaidetta, mutta se polku päättyi kolmen vuoden 

opiskelujen jälkeen. Olen täysi egoisti, haluan saada huomiota, mutta myös niille 

asioille huomiota, joita minä pidän tärkeinä. Ja kun mä olen ollut visuaalisesti lahjakas, 

niin olen sitä kautta saanut huomiota. Koska mä en ole kirjoittaja, en kirjoita kolumneja, 

niin teen visuaalisia asioita. Sattuma. Mutta mikään mun urallani ei ole sattumaa, vaan 

kaikki työt on tuntuneet olevan ison työn takana.  

 

Mua kans kiinnostaa itseni, se on avautunut nyt myöhemmällä iällä. Kaikki nää työt 

mitä mä teen, naisten voimaantumisen saralla, että mä haluan auttaa ja avittaa ihmisiä 

sillä tavalla, kun mä kykenen. Mä opin sitä kautta itsestäni, ja se on tullut nyt tässä 

viimeisten vuoden kautta tietoisuuteen.  

 

Aluksi oli ylevät lähtökohdat, muutoshaluiset ja yhteiskunnalliset. Mutta niissä on 

tapahtunut suppiloituminen ymmärrykseen siitä, että minä olen tämän asian keskiössä, 

koska minähän tätä teen. Ja mun oma kehitys ihmisenä vaatii sitä. Altruismi 

mahdollistuu vaan silloin, kun ihminen itse haluaa olla altruistinen. Sun pitää itse saada 
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ilo siitä, mitä sä itse haluat. Mä olen sinut sen kanssa että tehdään asioita itsekkäistä 

lähtökohdista. Ilman sitä ollaan uhrautujia. Mä en halua olla uhrautuja. ” 

Riikka Kosola 

”Mun nykyisyydessäni mä olen taiteilija siksi, että se mahdollistaa sellaisen ihmisyyden 
ilmentymisen, joka muutoin ei olisi mitenkään mahdollista. Tää on mun nykyisyys. 
Aiemmin, menneisyydessäni, lapsuudessa, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa 
tanssi oli se paikka, jossa mä koin vapautta. Se vapaus on siinä edelleen, se ilmenee 
siinä tanssissa muotona; mutta siinä vaiheessa, kun musta tuli tanssijuuteni lisäksi äiti 
mun piti määritellä itseni uudestaan. Yhteys omaan itseen, ympäristöön ja toisiin 
tuntuu tätä työtä tehdessäni yhteydeltä universumiin ja antaa mulle toivoa. Se taide 
praktiikkana antaa mulle toivoa siihen, että me voidaan muuttaa maailmaa ja luoda 
meidän lapsillemme hyvä tulevaisuus.” 

2.2 Taiteilijaidentiteetistä 

Haastatteluissa toivon lukijoiden kiinnittävän huomiota siihen, kuinka ainutlaatuisista ja 
kuitenkin tavanomaisista askelmerkeistä taiteilijuuden ammattilaisuus voi olla lähtöisin, 
kuten Koukin haastattelussa välittömän lapsuuden ympäristön myötävaikutuksesta, 
Vahvaselän harrastuksen sytyttämästä sisäisestä palosta, Haikalan omien vahvuuksien 
vahvistumisesta ja Kosolan vapautumisen tunteen etsimisestä ja saavuttamisesta. 
Taiteilijuus kiinnittyy lujasti haastateltavien henkilöiden kokonaisidentiteettiin. Työ on 
silloin enemmän kuin valinta ansaita elantonsa, se on tapa olla maailmassa, elää 
itseään läpi ja olla intohimoinen ja paneutunut työhönsä moniulotteisesti. Taiteilijan työ 
kiinnittyy kaikin tavoin hänen identiteettiinsä ja uskomusjärjestelmäänsä ja luotuu 
hänen ajatustensa, tunteidensa ja praktiikkansa kautta. Ajattelen, että taiteellinen 
luominen on älyn, tunteen ja kehon leikkiä, eksymistä, löytymistä ja luomisen ja 
tuhoamisen vuoristorataa. 

Uusia kysymyksiä lukijan pohdittavaksi 

Miksi sinä olet sinä? 
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Mikä on tehnyt sinusta sinut juuri tähän kohtaan elämässäsi? 
Jos olet taiteilija, miksi olet taiteilija?  
Löydätkö jonkin muiston, johon uskomuksesi siitä, että voit/saat/pystyt/ olemaan 
taiteilija kiinnittyy? 
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3 TAITEILIJAN KUTSUMUS 

3.1 Koetko kutsumusta? Jos koet, mihin ja miltä kutsumuksen johdattamana tuntuu? 

Halusin käsitellä kutsumusta, sillä koen itse vahvasti, että ne jotka valitsevat taiteilijan 

tien, valitsevat elämäänsä suurta taloudellista ja myös taiteen luonteen vuoksi 

odottamatonta epämääräisyyttä ja prosessiin luottamista. Tätä taustaa vasten itse 

ajattelin, että taiteilijoilla lienee olevan jonkinlainen voimakas uskomus itsessään 

tekemänsä taiteen tarpeesta/arvosta/tärkeydestä.  

Riikka Kosola 

”Koen kutsumusta. Koen, että olen tehnyt tätä aina eri muodoissa. Kun mä olin 

viisivuotias, mä oon ekaa kertaa laulanut Jyväskylän kauppakeskuksen lavalla, ja sinne 

sai mennä kuka vaan, lapset, laulamaan. Mä halusin mennä sinne laulamaan 

Lumiukko-laulun, ja mä muistan sen tunteen. Siellä oli yli 200 ihmistä, se lava oli suuri 

ja mä olin tosi pieni ja mä muistan kuinka mä tunsin sen, että me kokoonnutaan yhteen 

ja tälleen tää menee. Ja mä laulan ja noi kuuntelee; ja se muisto on jättänyt mulle 

hirveen ison vaikutuksen. 

 

Kun mä oon ollut 13-vuotias mä olin yksin Lontoossa yhdessä perheessä, ja siellä 

Lontoossa oli niin paljon ihmisiä. Mä seisoin siellä Piccadilly Cirkuksen keskellä ja mä 

sain sellaisen ahaa -elämyksen, että täällä on hienoa. Mä sain sellaisen oivalluksen, 

että tää on yhteenkokoontumista. Se Piccadilly Cirkuksella se liikenne oli mulle 

koreografinen kokemus, paljon ihmisiä liikkuu samaan suuntaan. Mun kutsumuksena 

on ollut saada tällaisia tapahtumia aikaan, että ihmiset pystyy kokemaan sitä 

yhteentulemista ja esittävä taide on yksi niistä paikoista.” 

Katriina Haikala 

”Mä itse oon aina aatellut, että mä en ole kokenut kutsumusta. Tämä on se mitä olen 
tietoisessa mielessä ajatellut. Että mähän voin tehdä aina jotain muuta. Että jos tää ei 
onnistu, niin mä voin aina tehdä jotain muuta. Mulla ei ole ollut. Jos kutsumus 
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määritellään vaihtoehtojen määrällä. Jos kutsumus määritellään silleen että jokin asia 
kutsuu sua, ja sä meet sitä kohti.  
 
Mä tiedän taiteilijoita, jotka tekevät taidetta ilman näyttelyitä ja rahaa, köyhyysrajalla. 
Mulla on vaihtoehtoja, mulla on valinta. Mä katselen lomien jälkeen työpaikkoja, vähän 
mitä kaverit tekevät. Sit mä kuitenkin joka syksy valitsen tämän. 
 

Mistä mä kaikista näistä asioista, joita mä teen (kuvitus, valmennus jne) mistä mä saan 
kaikkein eniten sen tunteen, että mä oon kotona? Mun ei tarvii selitellä itseeni, mun ei 
tarvii jännittää, mitäköhän mä teen, oikein/väärin? Sit mä palaan siihen taiteen 
tekemiseen, että tässä mä oon kotona. Jos mä tekisin vaan kouluttamista, niin olisinko 
mä kotonani? En olisi. Mut jos mä olisin taiteilijana 100 %, niin olisinko onnellinen? 
Olisin. 
 
Ei vaihtoehtojen määränä, vaan taide kutsuu mua, se tekee onnelliseksi ja tuntuu 
kodilta. Siellä tuntuu hyvä olla. Se ei poissulje sitä, etteikö olisi paljon vaikeita ja 
hankalia asioita kuten kaikessa. Ensimmäinen prinsiippi on se, että taiteilijan uran 
aluksi jouduin tekemään ilmaisia töitä, mutta periaate oli, että se on kivaa. Työn pitää 
tuoda iloa ja olla mielekästä. Missä tuntee olevansa kotona, se on osa sitä. 
Taidemaailmassa mulla on ollut mahdollisuus valita kanssatekijät.” 

Jussi Vahvaselkä  

”Kutsumus sanana on mystifikoitu sana sisäiselle pakolle. Taiteilija -sana on mystifioitu 
sana käsityöläisestä. Taiteilijaan suhtaudutaan niin, että joillekin se on jalustalla ja 
joillekin se on hörhö.  
 

Mä olen kokenut, että mun vaan pitää tehdä musiikkia. En ole kokenut, että se on 

mitenkään ulkopuolelta tulevaa. Se on vaan halu kuulla ääniä, ja laittaa niitä 12 ääntä 

järjestykseen. Halu tehdä jotain on niin kova. Haluaa soittaa, tehdä biisejä, hengata 

kaikkialla missä on musiikkia.  

 

Kutsumussanassa on raamatullinen kajo, jossa ulkopuolinen ukko tai heebo antaa 

jotain ulkoapäin. Mutta mulle se kutsumus on sisäinen pakko. Siellä prosessissa on 



21 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Mäkinen 
 

montakin vaihetta: kun on just siinä ytimessä; ajantaju häviää, ei hahmota mitään 

muuta kuin sen hetken ja sen läsnäolon ja sen mitä saa aikaiseksi. Jotta siihen tilaan 

pääsee, mulla ei ole mitään vakiota. Joskus se tulee kahdeksalta, kun tulee studiolle ja 

alkaa soittaa. Joskus on päiviä, kun ei tule mitään, vaan keskittyy mekaaniseen 

osuuteen, ja joskus se asia aukaiseekin muita portteja, ja sitten niistä voi ottaa kiinni, ja 

antaa niille tilaa.  

 

Jos jättää tarttumatta niiden ideoiden talon kahvoihin, ei pääse sinne sisään laisinkaan.  

 

Yksi mitä koen prosessissa tosi tärkeäksi, on joutenolo! Aina kun malttaa olla jouten, 

niin aina siinä syntyy jotain alitajuisesti. Me ei osata luottaa alitajuiseen, mutta jos sille 

antaa tilaa, niin yhtäkkiä jokin ratkaisu tulee jostain. Se ratkaisu ei välttämättä ole se 

lopullinen, mutta se voi olla jokin reitti jonnekin lopulliseen ratkaisuun.  

 

Fillaroiminen on sellaista, että en ajattele mitään. Siellä saan kaiken pois. Alitajuntaan 

ja kokemukseen luottaminen, se antaa sellainen, että ne syöttävät toinen toisiaan 

tiedostamatta.” 

Mikko Kouki  

”Kutsumus, tämä ei ole sellainen työ, että tässä tienaisi vain elantonsa ja saisi palkan. 

Kyllä tähän työhön täytyy olla palava halu ja intohimo tehdä tätä työtä. Ainoana 

vaihtoehtona ja leipätyönä, tämä ala ei ole sellainen. Parhaimmillaan ihmiset ovat tosi 

intohimoisia ja kiinnostuneita tekemään tätä työtä. Ja jos sen halun/kutsumuksen 

menettää, niin pitää hakeutua toisiin töihin.  

 
Olen nähnyt leipiintymistä, intohimon sammumista, väsymistä, kyllästymistä. Myös 

itsessäni, silloin pitää miettiä, että pitääkö mennä johonkin toiseen suuntaan. PItääkö 

olla jossain toisessa projektissa, tehdä jotain tässä välissä? Sitä mä olen itsekin 

toteuttanut, että olen ollut määräaikaisissa työsuhteissa, vaikka teatterinjohtamista olen 

tehnyt 2003 vuodesta asti. Minulle itselleni on sopinut määräaikaiset työsuhteet. 

Se nälkä pitää olla olemassa, ja se kipinä, vaikka olisi se vakituinen työsuhde. Se 

vakituisuus ei tarkoita, etteikö se kipinä säilyisi, vaan tunnen useita, jotka ovat olleet 

samassa talossakin töissä koko työuransa ja säilyttäneet kipinänsä.  
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Parhaimmillaan se kutsumus on energisoiva, antaa energiaa, voimaa ja elämäniloa, 

merkityksiä ja antaa paljon. silloin on sellaisessa hyvässä flowtilassa oman 

tekemisensä kanssa. Eihän siellä flowtilassa koko ajan voi olla, mutta parhaimmillaan 

siitä saa itse, sitä jaksaa, siitä saa merkityksiä.  

Jos se on pakotettua, rutiinia, suorittamista, silloin se työn kuorma tuntuu helpommin. 

Välillä kun kuulee kun ihmiset väsyy, niin se ei ole se tekemisen määrä, vaan se 

merkityksettömyyden puute joka voi väsyttää.  

 

Kun työssä on saama puolella, se antaa energiaa, jos toisin päin, niin ihminen väsyy.” 

3.2 Kutsumuksesta 

Haastatteluiden aluksi annoin haastateltaville oikeudet sanoittaa valitsemani sanat 

heidän omaan kieleensä ja sanallistaa auki sen mitä, esimerkiksi edeltävän 

haastattelukysymyksen kutsumus heille itselleen tarkoittaa. Kutsumus -sanalla voi olla 

ihmisen mielessä hyvinkin uskonnollinen kaiku, mutta se on myös mielenfilosofian ja 

sosiaalipsykologian käsitteenä olennainen (Kirkon tiedotearkisto, 2018). Otin 

tarkasteluun kutsumuksen, koska halusin tarkastella niitä sisäisiä ajureita, joita koen 

taiteilijoilla olevan. Kuten haastatteluistakin ilmenee, taide ei yleensä ole 

leipätyövalinta. Tällöin tekemisen taustalle tulee muita ohi perusturvallisuudentarpeen 

tyydyttäviä tekemisen motiiveja. Taiteilija toimii melkoisessa ristipaineessa sisäisen 

kutsumuksensa ja ulkoisten reunaehtojen vuoksi. Tätä ristiriitaa tuntuu välillä olevan 

vaikea selittää perinteikkäämmille ja strukturoidummille työaloille suuntautuneille, josta 

syntyykin nopeasti heittämiä: ”Vaihda duunia tai tee harrastuksenasi sitä taidetta.” 

Tällöin vähättely ohittaa taiteilijan sisäisen kutsumuksen, intohimon ja sisäisen pakon 

luoda. Taiteen tekeminen ei ammattitaiteilijalle ole kevyt ja kiva harrastus, vaan 

yleistäen koko identiteettiin kietoutuva olemisen ja elämisen tapa, joka lävistää lähes 

jokaisen elämänosa-alueen jollain tavalla. 

 

Uusia kysymyksiä lukijan pohdittavaksi  

Koetko sinä kutsumusta?  
Miltä kutsumus sinussa tuntuu?   

Mitä kutsumus johdattaa sinua tekemään? 
Miten kutsumus johdattaa sinua toimimaan? 
Millaisia asioita, ajatuksia ja uskomuksia sinä liität kutsumukseen? 
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3.3  Oman kutsumukseni löytyminen  

Kutsumuksen alle voi liittää yksinkertaisten sattumusten johdattaman elämänpolun tai 

syvän sisäsyntyisen tarpeen tehdä tiettyjä asioita. Itse olin lapsena ja kouluaikoina 

lahjakas kaikessa kielistä liikuntaan, musiikkiin ja kuvikseen, joskin käsitöistä en ollut 

kiinnostunut. Koska perheeni ei ole millään lailla taiteellisesti orientoitunut, en osannut 

ajatella taidetta ammattina, vaan harhailin yläasteelta ilmaisutaidon lukioon ja sieltä 

muutaman vuoden etsiskelyn jälkeen teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoihin, edelleenkin 

tunnistamatta vahvuuksiani, toiveitani, osaamistani tai visioitani. Minua kuljetti 

uteliaisuus ja leikinhimo - halusin, että on hauskaa! Tällaista ei varmastikaan saisi 

ääneen sanoa, mutta minä olen aina elämässäni halunnut, että minulla on hauskaa. Se 

hauska tarkoitti minulle sitä, että sain avoimesti ja suoraan tarttua minua kiinnostaviin 

aiheisiin, sain hypätä suoraan syvään päätyyn, sain ympärilleni ihmisiä, jotka ilmaisivat 

tunteitaan, leikkivät, tanssivat, nauroivat, itkivät, purskahtivat laulamaan, huomasivat 

yksityiskohtia ja vaalivat niitä. Hauskuus tarkoitti sitä, että huomasin miten poikkeava 

maailmankatsomus minulla oli ja löysin ihmisiä, jotka halusivat sukeltaa siihen 

kanssani, tutkia, hassutella, kokeilla, ihmetellä, tehdä näkyväksi ja nostaa esiin. Olen 

pääosan taiteilijan työurastani tehnyt lasten- ja nuorten teatteria ja rakastanut siinä 

kaikkea muuta paitsi yksinäisyyttäni ainoana ammattilaisena organisaatioissa.  

 

Minun kutsumukseni on ollut tuoda ihmisten valoa, iloa ja potentiaaleja esiin. Ensin 

ohjaajana, käsikirjoittajana, opettajana, ryhmänohjaajana ja nyt myös luovan alan ja 

hevosalan valmentamisen yrittäjänä, ja minulla on vieläkin hauskaa. Kun alan ajatella, 

miten järjestäisin työni toisin, että arki olisi esimerkiksi kevyempää tai vähemmän 

epävarmaa taloudellisesti, en pysty inhoamatta ajattelemaan päivätöitä kahdeksasta 

neljään, yhteen työnantajaan sitoutumista, omasta inspiroitumisesta ja sen energian 

seuraamisesta luopumista tai luopumista vapaudentunteesta, jolla saan järjestelyä 

aikatauluni. Osa kutsumustani vaikuttaa siis suoraan työni järjestämisen tapaan. 

Taiteenteossa sekä työtapa että työn järjestämistapa tuottavat värisevää jännitettä ja 

ne palkitsevat minua. 
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4 TAITEILIJAN LUOVA TILA 

4.1 Taiteilijan luova tila 

Halusin tutkia ajatusta flow’ sta, sillä huomaan itsessäni miten aivoni ylivirittyvät, miten 

menen moniajotilaan tai miten välillä ajatus ei kulje ollenkaan, eikä tavanomaisiakaan 

ratkaisuja arkisessa elämässä tule vain mieleen. Tästä tilojen välisestä eron 

oletuksesta halusin tietää, miten muut taiteilijat luovat itselleen mahdollisuuden luoda, 

miten he luovat itselleen luovan tilan. Lähtöoletuksena on siis, että taiteilijoilla on 

tapansa ryhtyä työhönsä, joista suuressa osassa on uuden luominen. Uuden luominen 

vaatii visiota uudesta, ja tätä visioinnin ja ratkaisemisen tilaa halusin haastatelluissani 

tutkia. Flow’n käsite on tuttu lähes kaikille ja itse määrittelen sen nyt keskittyneen 

tekemisen vaivattomana etenemisenä omalla painollaan 

(https://www.headspace.com/) (Cherry 2021). 

4.2  Miten kuvailet luovaa tilaa, flowta, kohtaa jolloin ideoita on mahdollista saada?  

Katriina Haikala 

”Se on sellainen helppouden tunne. Asiat tapahtuu itsessään. Ideat tulee itsestään. 

Mun elementti on vesi. Olen skorpioni. Mä saan kaikkein parhaimmat ideat suihkussa. 

Seison siellä 10 minuuttia.  

 

Mun työssä - kun on tullut se idea. Sen jälkeen alkaa työntekeminen. Kun se työ sujuu 

helposti. Sen työn tekemisen äärellä ei tarvita niin paljon sitä flowta, kun sen idean 

kehittämisen aikana. 

 

Opettaja tulee, kun oppilas on valmis.  

Jos ovi ei aukene, se ovi ei ole sinulle.  

 

Työn sujuvuuden kannalta. Jos jokin asia ei suju ilman JÄRJETTÖMIÄ ponnisteluita, 

sellaista en enää tee. Nyt mä oon ruvennut ajattelemaan, että jos ovi ei aukene, niin 
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mun tarvii keksiä jokin toinen reitti. Osata päästää irti sellaisista asioista, joita ei enää 

tarvitse, vaan antaa niiden mennä.  

 

Mä en jää jumiin esim. editoinnin kohdassa, vaan mulle ei tuu sellaista koskaan, vaan 

keksin jonkin uuden ratkaisun. Enkä mä kauheasti syyttele ketään, jos jokin ei toimi, 

vaan koen, että ne asiat menee jollain toisella tavalla. Olen luottavainen omaan 

ammattitaitooni, ja koen siinä sellaista sujuvaa onnistumista. Tämä on tullut tekemisen 

myötä, ja siitähän se luottamus tulee, että on tehnyt paljon.  

 

Suvakkihuora - teepaita: Amnestyn kanssa tehty kampanja. Pää vetää, mutta 

sydämessä ei tunnu oikealta. Strategisesti tää olis hyvä veto, se tulee saamaan 

huomiota. Mut sydämen tasolla mä tunsin, että mä en haluaisi että kukaan kutsuu mua 

suvakkihuoraksi, tai mä en halua ownata tätä ideaa. Se oli kuitenkin kaikkein myydyin 

kampanjatuote, ja myytiin loppuun viikonlopussa. Miehet osti niitä teepaitoja paljon 

enemmän kuin naiset, ja supporttas silleen.”  

Mikko Kouki 

”Monella tapaa, joskus syntyy pakotettuna. Mennään jonkin asian äärelle lukemisen, 

kirjoittamisen, musiikin kuuntelemisen kautta ajamaan omaa tunnetta, 

assosiaatioketjua sellaisille taajuuksille, että alkaa tuottamaan jotakin. Tai ne voi olla ne 

lomahetket tai istuminen yksin saunassa, voihan se olla jotain muutakin, vaikka 

luonnossakävelyä, paineettomassa tilassa. Niin silloin ei suorittavassa tilassa syntyykin 

jotain.  

 

Ensimmäinen esimerkki on mielenmanipulointia, mutta voihan se flow lähteä 

yhteistyössä toisen kanssa, on vapaa assioimaan yhteistyössä. Pitää antaa tulla 

huonoja ajatuksia ja ylittää häpeänkynnys ja 90 % on ihan höpöä, mutta se 10 % voi 

olla paljon parempaa, mitä sen suorittamisen, pelon, häpeän kautta tulee.  

 

Itselleni luovassa työssä tosi tärkeä työkalu on kalenteri. Mä päätän, että tässä kohtaa 

mä suunnittelen jotain, niin että olen laittanut sen jo kalenteriin. Teen kolme tuntia Taru 

sormusten herrasta ja ajattelen sitä silloin roolituksen yms. kautta. Kun mulla lukee 

kalenterissa jotain, niin mä teen sen. Mä oon jämpti. 
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Kirjoitusprosesseissa mua auttaa se, että mä laitan kalenteriin tietyt slotit, että tässä 

kirjoitan ja mielelläni lähden mökille tai ulkomaille kirjoittamaan ja olemaan kokonaan 

sen asian äärellä.” 

 

Riikka Kosola 
 

”Kepeä ja onnellinen ja esteettinen tila, jossa ideat vaan soljuu, tulee. Ideat voivat olla 

visuaalisia kuvia tai vaan aistimuksia tai tosi selkeitä fyysisiä tuntemuksia. Se mikä 

tekee sen, että ne ovat enemmän tota luovaa flowtilaa on se, että ne ovat myös hyvin 

jäsenneltyjä. Ne ei ole yli-innostuneita tai superhuolestuneita surrrurrurr mun aivoissa 

vaan tosi selkee: tuolta tulee nyt auringonvaloa tuolta ikkunasta, ja se tulee muhun ja 

ne sanat tulee kanssa. Nuorempana tuli liikaa kamaa samaan aikaan, nykyään tuntuu, 

että flowtila on jäsennellympi. Nuorempana mä mietin, että koska mun keho tulee 

olemaan niin vahva, että mä pystyn ottamaan kaiken yhtä aikaa vastaan, että mitä mä 

näen mun visiossa, miten se toteutetaan; niin se tuli yhdessä kasassa.  

 

Nykyään mä koen, että mun järjestelmäni on niin paljon maadoittuneempi, sen äitiys 

mahdollisti minulle. Tilan ihanuus ei hämmästytä minua, se on jäsentyneempi. Näin 

keskieuroopassa asuessani paljon taiteilijoiden flow-tilan övereitä, joihin liittyi paljon 

addiktioiden voimistavia vaikutuksia ja ympäristö hyväksyi tämän osana taiteilijuuden 

ilmentymistä. Itse olen halunnut, että pystyn tekemään töitä omia voimavarojani 

loppuun kuluttamatta, sillä seuraavana aamunakin minun pitää pystyä olemaan Riikka, 

äiti, tyttöystävä, taiteilija ja kollega.” 

Jussi Vahvaselkä 

”Jos joskus on aistit herkillä ja auki, niin se flow sulkee muut aistit. Mun tapauksessa 

kaikki muu jää ulkopuolella paitsi musiikki. Mä huomaan, että mä oon silmät kiinni ja 

kaikki muu on unohtunut, sit mun täytyy pysäyttää se jossain vaiheessa, että siitä 

ideasta jää jokin muukin muistijälki kuin tunne. Ja nauhoittaa vaikka puhelimella se.  

 

Mulle musiikki on aina se tunne, ja mä muistan sen tunteen ja sen muistaa pitkäänkin, 

mutta mistä sävelistä se tuli, niin sitä mä en muista hirveän pitkään. Mulla ei ole 

hirveän hyvä musiikkimuisti. Se johtuu varmaan just siitä, että se tunnejälki on 
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voimakkain. On paljon loistavia muusikoita, joille jää heti se melodia mieleen ja mulle 

jää se muistijälki siitä tunteesta.”  

 

Mikä on musiikin tehtävä? 

”Se on antaa ihmisille elämään sisältöä ja se pitää sisällään myös tunteita. Kun 

maailma on suorittamista, niin sä vaan suoritat sen, suoritat vaikka rakkaudentunteen, 

mutta sä voit konsertissa/teatterissa vain KOKEA sen. Teatteri on kiinnostanut koska 

siellä on mahdollisuus moneen taiteen yhdistelmänä tuoda tunteita voimakkaasti esiin. 

 

Tunteita pitäisi ehkä ennemmin oppia tunnistamaan kuin suorittaa. Tuntuu typerältä, 

että joutuu suustaan sanomaan tällaisia lauseita tunteiden tuntemisesta.” 

 

Miksi sitten sanot niin? 

”Tuntuu, että monenlaiset ihmisyyden perusarvot hukkuvat suorittamisen alle. Tässä 

hetkessä peilaan itseäni ja sanon asioita, jotta myös itse ymmärtäisin sen.”  

4.3 Flow 

Mielestäni luovassa tilassa, virtauksessa, flow’ssa ollessaan ihminen uppoutuu ja 

kokee jotain ajantajun ja henkilökohtaiset tunteet ohittavaa. Flow -kokemus on 

parhaimmillaan elvyttävä, voimaannuttava, koko kapasiteetilla yhteen asiaan 

keskittymistä, jolle luonteenomaista on virtaavuus ja hetkessäoleminen. Kuuluisa flow-

tutkija ja psykologi Mihaly Csikszentmihalyi luonnehtii flowta muun muassa 

seuraavasti:  

”Optimaalinen kokemus, jossa tunnemme syvää onnellisuuden tunnetta, ei synny 

passiivisessa ja rennossa hetkessä. Parhaat hetket muodostuvat yleensä, kun ihmisen 

keho tai mieli on vapaaehtoisesti venytetty kohti äärirajojaan saavuttaakseen jotain 

vaikeaa tai arvokasta. -- Optimaalinen kokemus riippuu kyvystä hallita mitä tapahtuu 

tietoisuudessa hetki hetkeltä, ja tästä syystä jokainen ihminen tavoittelee sitä omiin 

yksilöllisiin ja ponnisteluihin ja luovuuteen perustuen.”( Csikszentmihalyi 2015) 

Tätä vasten esimerkiksi muusikoiden päivittäinen harjoittelu näyttäytyy palkitsevan 

flow-kokemuksen tavoittelemisellakin. Kun ihminen tekee itselleen jotain tärkeää, 

taitoihinsa sopivaa ja mielessään jokin selkeä päämäärä, ihmisen on mahdollista 
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päästä flow-tilaan, jossa tekemisen ulkopuoliset asiat häipyvät mielestä ja jossa on 

todella läsnä ajantajun kadottaen. 

 

Onko flow-tila sinulle tuttu? 

Miten pääset flow -tilaan? 

Miltä sinusta flow -tilassa tuntuu? 

4.4 Miten päästä flow -tilaan?  

Keskittyneen työskentelytilan hankkiminen nopeiden viestintävälineiden, etätyön ja 

lähiarjen paineessa sekä muiden häiriötekijöiden keskellä onkin varsinainen itsensä 

johtamisen mestariharjoitus. Henkilökohtaisesti olen huomannut, että pusertavassa ja 

stressaantuneessa arjen toimintojen, muiden odotusten, paineiden ja muiden ihmisten 

kyllästämässä tilassa on erittäin vaikea päästä flow-tilaan, sillä keskittymistä pommittaa 

koko ajan häiriötekijöiden joukko. Ideoiden saaminen ja työstäminen on levänneillä ja 

joutenolleilla aivoilla helpohkoa. Aikamme kuitenkin vaatii meiltä valtavaa paneutumista 

rajaamiseen, jotta pysyisimme päästämme terveinä ja pystyisimme keskittymään. 

Jatkuvasti piippaavat ilmoitukset puhelimessa, uutisvirran pelkoa triggeröivät artikkelit, 

tarve ottaa kantaa tai olla jotain mieltä ajankohtaisista ilmiöistä (tänä vuonna meiltä on 

vaadittu paljon huomiota erilaisille ylikansallisille tapahtumille (BLM, Korona, vaalit jne), 

jotka työllistävät ajatteluamme. Jotta voimme antaa aivoillemme palautumisaikaa, jotta 

voimme ideoida, olla terveitä, keskittyneempiä, läsnäolevia ja vähemmän 

stressaantuneita, meidän pitää oppia kutistamaan kaistaa, jonka annamme nopeille 

impulsseille. Koska viimeksi olet ollut kaksi päivää puhelimen mobiiliyhteydet kiinni?  

 

Itse hankin flow- tilaa kirjoittamiselleni seuraavasti. Tarvitsen henkisen lämmittelyn, eli 

ajan ”kaistat auki”, eli kaikki mahdolliset viestimet somea myöden täysin auki, 

kommunikoin nopeasti ja viritän sanallista reaktiivisuuttani. Tämän jälkeen suljen 

viestintäkanavat ja menen kuvalliseen ajatteluun esimerkiksi tarotkorttien, luonnossa 

liikkumisen tai hetkeen rauhoittumisen ja ajatusten selaamisen kautta. Ajattelen hyvin 

visuaalisesti, joten minun on helppo hahmottaa päällekkäisiä tiloja, avaruuksia, ihmisiä, 

kontakteja, värejä ja tehdä mielikuvituksella muutoksia näkyihini. Tämän luovaan 

työhön virittäytymisen jälkeen istun alas ennaltamääritellyksi työajaksi ja teen 

ennaltamääritellyn verran tekstiä. Parhaimmillaan teksti soljuu keskittyneessä flow-
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tilassa, välillä toki tekeminen on vain puurtamista, eikä keskittyminen pysy kirkkaana 

kohti tavoitetta.  

 

5 TAITEILIJAN AMMATTILAISUUDEN MAHDOLLISTUMINEN 

ARJESSA 
5.1 Taiteilijuus ammattina  

Vaatiiko taiteilijaksi syntyminen, kasvaminen ja ammattitaiteilijuuteen asettuminen 

keskimääräistä työelämää enemmän sinnikkyyttä, onnea ja laaja-alaista 

itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista? Olen itse työskennellyt suurimmaksi osaksi 

teatteritaiteen parissa (se sisältää toki isoja elementtejä musiikista ja kuvataiteesta), ja 

huomannut, että työntekoa on vaikea asettaa kiinteiden aikareunaehtojen sisään, sillä 

muuttujia on esimerkiksi teatteriteosta luodessa monia. Itsensä ohjaaminen, 

palvelukseen asettuminen ja käytännön elämä tarvitsee saada tasapainoon pitkän 

työuran tavoittamiseksi elämänlaadusta tinkimättä. Varsinkin teatteritaide on sen työn 

erityisluonteen (ilta- ja pätkätyöpainotteisuuden, julkisuuden ja jatkuvan myymisen) 

vuoksi monella tavoin haastavaa saada toimimaan osana esimerkiksi lapsiperhearkea. 

Tästä syystä palautumiseen, omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota.  

5.2 Miten mahdollistat itsellesi henkisesti ja emotionaalisesti taiteen tekemisen? 

Katriina Haikala 

”Ensimmäinen prinsiippi on se, että se on työtä. Mun ajalla on arvo. Sitä tehdään tietty 

määrä tunteja päivässä, mä en ole aina töissä. Mä aloitan yleensä yhdeksältä aamulla 

ja lopetan viideltä. Totta kai pää työstää ideoita koko ajan. Terapia. Nyt en käy. Mutta 

edellinen projekti seksityöläisten ja romaninaisten kanssa, se oli inspiroivaa, mutta 

kuluttavaa.  

Herkästi otan itseeni ihmisten tarinoita, möyhin niitä, myötäelän niitä. Pidän tosi 

tarkkaan huolta siitä, että mä harrastan paljon kaikkea tosi kivaa. Ja mulle se on 

tanssiminen ja liikunta. Yritän tehdä joka päivä jotain liikunnallista. Viimeisen vuoden 

ajan olen ottanut joogan ja meditaation osaksi mun päivää. Tolleen mä pidän itsestäni 
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huolta. Viime viikonloppuna mä olen käynyt nollaamassa kuubalaisten kanssa, joita ei 

kiinnosta yhteiskunnalliset asiat lainkaan vaan autot jne. Aivot narikkaan. Terapian 

kautta olen tullut tietoiseksi itsestäni, ja niistä sudenkuopista, joihin putoan helposti.”  

 

Jooga ja meditaatio - mitä se tekee sulle? 

”Tunnetasolla mä en jää niin helposti jumiin enää omiin tunteisiin. Mua ei kukaan halua. 

Mua ei kukaan rakasta. Arvottomuuden tunteisiin jumiin jääminen, se on helpottanut. 

Olen oppinut hakemaan kollegiaalista tukea ja heti pyytämään sitä. Olen opetellut 

olemaan avoin omalle tarvitsevuudelle, heikkouden tunteelle ja arvottomuuden 

tunteelle. Ne kaikki kokee sitä, some, jne. Terapiaprosessin aikana tajusin, että 

tarvitsen tukea ja heikkouden tunne on ihan ok. Mun vanhempien tuki on ollut 

mitätöivää, vaikka tsemppaavaa.”  

Mikko Kouki 

”Olisi asioille avoin, auki ja näkisi asioita monelta kantilta ja laajasti. Sitä kautta pystyy 
hakemaan ymmärrystä ja merkityksiä. Ettei olisi niin kapeaa se ajattelu. Musta tuntuu, 
että tässä ajassa ollaan helposti jotain mieltä ja totuudet ovat tosi kapeita. Mä 
haluaisin, että olisi mahdollista hakea sellaista tietoa, joka olisi laajaa; että asioissa olisi 
monta puolta. Ei niin nopeasti lokeroisi asioita, vaan olisi avoin uudelle. Ja koko ajan 
aktiivisesti etsii myöskin uusia asioita. Se on ilmiöiden, ihmisten ja elämän 
tarkkailemista ja havainnoimista, mitä kautta alkaa sitten hakeutumaan niitä asioita 
kohti. Itsereflektio mahdollistaa keskustelun toisen ihmisen, maailman kanssa.  
 
Minun sisäiset ominaisuuteni, sitkeys, sinnikkyys ja hyvä kestävyys. Vaikka välillä on 
täydellisesti ollut sellaisessa tilassa, että mä en pysty tähän, mä en pysty ikinä 
tekemään mitään töitä, niin sitten minussa on kuitenkin aina ollut jotain, joka on 
jaksanut siitä yli ja mennä niitä pelkoja kohti. Sitä olisi voinut jäädä siihen 
kokemukseen huonommuudesta, mutta en ole jäänyt. 
 
Mitkä on auttanut siitä eteenpäin, että terve itsetunto on mahdollistanut sen, että on 
avoin muille. Mun on tavoitteena saada muut onnistumaan. Nyt kun mä olen pelannut 
pöytätennistä, niin muistan, että mulle on nuorena sanottu, etten ole tarpeeksi nopea 
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tekemään jotain tiettyä lyöntiä. Niin nyt mä opin 52-vuotiaana, kun saan ihan erilaista 
palautetta, niin opin paljon nopeammin kuin 12-vuotiaana.  ”Kyllä se sieltä tulee.”  
 
Näyttelijyyttä on mielenkiintoista arvioida, että millainen on onnistumisen kokemus, 
miten se määrittyy. Siinä on aina se oma tunne näyttelijyydestä ja sitten on kuitenkin 
katseen kohteena. 
Joku sanoi mulle joskus, että kun poistaa sen itseltään tekijänä Hyvä-Huono vastapari, 

niin ei määritäkään enää itseään sen kautta, että onko vain hyvä vai huono, vaan on 
vaan tällainen. Se on hetkellinen, näyttelemisessä se on aina kiinni siinä 
nimenomaisessa hetkessä. Itsearvioinnin poistosta syntyy valtavasti energiaa.” 

Jussi Vahvaselkä 

”Carpe Diem -osastoa eli sitten kun se fiilis tulee, niin sitten pitää asiat keskeyttää ja 

tarttua siihen. Joskus fiilikset vaan alkaa silleen, että alkaa töihin, ja joskus esimerkiksi 

illalla tulee idea.  

 

Kaikki melodiat ja ideat peilautuu siihen hetkeen, missä kulloinkin olet. Ja jos vaikka 

illalla tulee jokin melodia mieleen, ja kirjoittaa sen ylös ja sitten aamulla kuuntelee sen, 

niin sitten se saattaa ollakin ihan outoa. Joskus teen silleen, että teen jonkin biisin, niin 

sitten jätän sen hautumaan, ja sitten kuuntelen sitä eri fiiliksissä, että miten se toimii.  

 

Me olemme tunteidemme armoilla. Tunne tekee sen, ennen kuin sen mekanismin oppii 

hahmottamaan, että blokkaamme sitä kautta asioita pois tutkimatta sisältöä. Konteksti 

blokkaa sisällön. Vihantunteen herääminen artistin kautta voidaan sekin nähdä artistin 

voitoksi. On herättänyt tunteita!” 

 

Riikka Kosola 
 
”Mietin sitä niin, että pidän huolta kokonaisvaltaisena ihmisenä olosta. Sen olen oppinut 

aikuiseksi tultuani. Nuorena ajattelin, että olen kaikkivoipa, vähän. Aikuisuuteen 

kasvaminen oli mulle sellaista ihmisyydestä huolta pitämistä. Henkisestä ja 

tunnepuolesta mun aina pitänyt pitää enemmän huolta, jotta mä voin pitää mun 

kehosta huolta. Jos mä oon ylivirittynyt, hermostunut tai en tunne olevani turvassa, kun 
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mä teen taidetta, se hetki on niin intiimi ja siellä on se alue, jossa mä koen olevani tosi 

haavoittuvainen, ja silloin mä en välttämättä kommunikoi sitä muille, vaan koska mä 

tiedän sen, että mä pidän huolta jo etukäteen siitä, että mun oma-arvontunne ei ole 

riippuvainen mun taiteesta, mun osaamisesta tai niistä hetkistä, vaan mun 

omanarvontunteeni on muualla, siinä ihmisyydessä, jolloin mä voin antaa sille taiteelle 

tosi paljon. Tää on mulle hirveän tärkeä asia, ja mun taiteen tekemisen ytimessä on 

ihmisyyden praktiikka. Ihmisyyden praktiikka on kiteyttänyt mulle sitä, että mä tiedän, 

että missä ja minkälaisten ihmisten kanssa minä voin tehdä töitä ja pitää mut 

selkeämmin kauempana niistä ihmisistä ja paikoista, joissa en voi tehdä töitä. Ihmiset, 

jotka ei pidä huolta omista rajoistaan ihmisinä, ne ottavat multa liikaa energiaa. Jatkuva 

praktiikka, tätä pitää koko ajan harjoitella ja näitä tilanteita tulee jatkuvasti vastaan ja 

selviän niistä jatkuvasti paremmin ja paremmin. Ihmisyyden praktiikka voisi olla meillä 

kaikilla, että pysytään avoimina toisiaan kohtaan ja kommunikoidaan. Monilla 

taiteilijoilla on tosi avoin kommunikoinnin praktiikka, mutta miten me saataisiin se avoin 

keskustelun tapa kaikkeen johtamiseen ja muihin rakenteisiin?” 

5.3. Oma reflektioni: Taiteellisen työn mahdollistuminen arjessa 

Työn mahdollistumisen tematiikka kiinnosti minua, koska olen itse monesti havahtunut 

siihen, etten enää riitä muuhun kuin työhöni. Ihmissuhteeni, kotini, harrastukseni ja 

oma hyvinvointini ovat jääneet taka-alalle, kun identiteettini on ollut niin voimakkaasti 

työorientoitunut. Työ taiteilijana on myös palkinnut minua antamalla minulle 

merkityksellisyyden ja palveluskokemuksen sekä tuottanut minulle valtavasti positiivisia 

kokemuksia oivaltaessani jotain ohjatessani, auttaessani näyttelijöitä eteenpäin, 

saadessani jonkin havainnon elämästä jne. Taiteilijoiden työ on niin kokonaisvaltaisesti 

yhteydessä kokonaiseen ihmisyyteen, jolloin työn rajausta on myös vaikea tehdä. On 

vaikea toivoa ideoita vain työajalla tapahtuvaksi tai päättää milloin aivot alkavat työstää 

jotakin kesken jäänyttä tilannetta. Esimerkiksi itse olen monta kertaa valvonut yöllä 

katselemassa yömaisemaa ja tajunnut, miksi jokin näyttämön ihmissuhde tarvitsee 

tietyn kitkan tuodakseen tiettyjä tahdonvoimia ja elämisen esteitä esiin.  

 

Mietin myös miten perheellisenä taiteilijan työn tarvetta joustaa. On vaikeampi sovittaa 

olemassa oleviin lastenhoito- ja koulurakenteisiin elämää taiteessa ja lasten kanssa. 

Sama koskee olettamuksia naisten kehojen läpikäymistä raskauksista fyysisissä 

taiteilijan töissä, kuten tanssijoilla, näyttelijöillä ja sirkustaiteilijoilla. Kun varsinaisia 
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vakituisia työpaikkoja, työterveyttä, työnohjausta ja kiinteitä turvarakenteita ei juurikaan 

ole, jää nämä asiat yksittäisen toimijan eli taiteilijan kannettavaksi. Sairastamisen 

mahdottomuus on todellinen, varsinkin teatterialalla. Tutkimuksissa on huomattu, 

kuinka teatterialan ihmiset säästävät muita näyttelijöitä, teatteria ja tilipussiaan oman 

terveytensä ja jaksamisensa kustannuksella (Houni ym. 2013, 126–133). Omasta 

hyvinvoinnista huolehtimisen ristiriitaisuus on omiaan raskauttamaan jo muutoinkin 

taiteilijan jaksamista työn hahmottomuuden ja rakenteiden puutteiden ollessa osa 

elämää (Houni ym. 2013, 126–133).  

 

Luovan työn erityispiirre usein on se, että ei ole olemassa työaikaa, eikä välttämättä 

myöskään työpaikkaa. On olemassa studioita, teattereita, keikkapaikkoja, tanssisaleja, 

mutta silti taiteilijan oman praktiikan harjoitus (soittotaito, kirjoittaminen, 

kehoharjoitukset, mielen notkeus) vaativat aikataulusta oman osansa. Taiteilijan onkin 

siis syytä hankkia hyvät työnrajaamisen ja kalenteroinnin taidot, jotta hän ehtii elää 

muutakin elämää, palautumaan ja nauttimaan. Oman osansa tekevät taiteilijaelämän 

rakenteiden heikkous. Apurahajärjestelmä on taiteilijoiden tulona epävarma ja vaatii 

vuositasolla useita satoja haku- ja raportointitunteja huolimatta siitä, tuleeko rahaa vai 

ei. Työtarjouksien tekeminen mahdollisille tilaustahoille on samanlainen 

toimistoharjoitus, joskaan ei niin kuormittava osa taiteilijan arkea.  

 

Uusia kysymyksiä lukijan pohdittavaksi 

 

Millaiset henkiset rakenteet mahdollistavat sinulle valitsemasi elämän? 

Millaista emotionaalista maisemaa työ tuottaa elämääsi? 

Mitkä asiat mahdollistuvat ja/tai hankaloituvat työidentiteettisi vuoksi? 

5.4 Taiteilijan jaksamiseen liittyviä erityispiirteitä 

Taiteilijan työn rajaamisen ongelmat ovat varmasti hyvin samanlaisia kuin mitä 

yrittäjillä. Kukaan muu harvoin voi tehdä taiteilijan tekemää työtä, siispä taiteilija on 

yrittäjämäisesti vastuussa taloudestaan ja toimeentulostaan. Taiteilija on, usein 

julkisesti arvosteltavan työn luonteesta vuoksi, vastuussa projektien onnistumisesta 

omalla nimellään sekä taiteilija on myös vastuussa aikatauluistaan muille projektin 

toimijoille. Usein taiteilijoiden työ näyttäytyy tuuleen rakennetulta korttitalolta, jota 

koossa pitää valtava halu tehdä ja toteuttaa. Entä jos taiteilija sairastuu? Kuka tekee 



34 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Mäkinen 
 

työn, miten taiteilija saa korvauksen? En tiedä miten esimerkiksi apurahat suhtautuvat 

syöpädiagnooseihin tai harrastajateatterit äkillisiin selkäleikkauksiin neljä viikkoa ennen 

ensi-iltaa. Tähän asti olen itse ajatellut, etten ole oikeutettu sairastamaan, 

sairastaminen useimmiten, kun lisäisi työtaakkaa entisestään. Kaksi lasta olen 

kuitenkin ehtinyt synnyttää, suomalaisessa yhteiskunnassa taiteilija on suojattu 

perhettä perustaessaan. Sairastaessa tärkeintä ja ensisijaista on terveydenhoito, mutta 

toimeentuloa ja sen aiheuttamaa epävarmuutta ja stressiä ei voi poistaa yhtälöstä. 

Tämän, ja velvollisuuden tunteen vuoksi monet, perinteisilläkin aloilla, menevät töihin 

“pää kainalossa” (von Hertzen 2018). 

 

Pidän itse tärkeänä sitä, että jokainen taiteilija arvostaa itsensä ja työnsä niin korkealle, 

ettei tee sitä ilmaiseksi. Yrittäjien sairastamista korvaa YEL- tai MYEL -vakuutus ja sen 

piiriin osa taiteilijoistakin kuuluu. Monet toimivat kuitenkin sekalaisissa suhteissa 

freelancereina, kevytyrittäjinä, määräaikaisissa työsuhteissa tai teosmyyntinsä varassa. 

Sairastumistilanteissa monet miettivät, ovatko he tarpeeksi sairaita ollakseen pois 

(Houni ym. 2013, 133–134). Esimerkiksi musiikin alalla peruttu keikka voi tarkoittaa 

sitä, että peruuttanutta keikkailijaa ei enää pyydetä paikalle, mikäli nimi ei ole Suomen 

top vitosessa. Onko freelancertaiteilijalla varaa sairastaa? Oma lepo ja hyvinvointi ovat 

itsearvostuksen kulmakiviä, mutta jos pari päivää sairastamista tarkoittaa 

pahimmillaan, vaikka kolmen viikon tulotonta aikaa, on valinta vaikea. Tätä kipeänä 

tekemistä edistävät esimerkiksi teatterin osa-alueella heikot rakenteet. Isotkin 

musikaalit saatetaan tehdä niin, ettei pääosiin ole harjoitettu varalle näyttelijöitä. 

Varanäyttelijöiden rakenne on toki kallis, mutta pahimmillaan kipeänä esiintyminen 

johtaa esiintyjän äänenvaurioitumiseen jne. Toki korona-aikana asiat ovat varmasti 

muuttuneet tältä osin, koska oireisiin pitää puuttua aiempaa valveutuneemmin.   
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6 TAITEILIJOIDEN USKOMUSJÄRJESTELMÄT 

Tässä luvussa tarkastelemme taiteilijoiden uskomusjärjestelmiä. Tartuin aiheeseen 

siksi, koska havaintojeni perusteella olen huomannut monien taiteilijoiden kärsivän 

työssään sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Väitteeni on, että ristiriitojen 

alkulähde löytyy sisäisistä ja usein yhteensovittamattomista uskomuksista, joita 

tiedostamalla ja tarkastelemalla voimme pyrkiä sovittamaan tietoisemmin elämäämme 

tasapainoa ja hyvinvointia. Olen tarkastellut tietoisesti omaa uskomusjärjestelmää 

pitkään oman taiteenlajini teatterin kautta. Teatterille ominainen dialogisuus tuo esiin 

paljon omia uskomuksiani vasten toisten uskomuksia ja silloin tietoisuus omista 

sisäisistä käsityksistä lisääntyy ja totena pidetyt käsitykset jopa muuttuvat. Uskomusten 

käsittely kuuluu näyttämölle kirjoittavan ja näyttelijöitä ohjaavan taiteilijaminäni 

perustyökalupakkiin. Uskomukseni ja oletukseni on, että kaikesta voidaan keskustella, 

ja mahdollisia todellisuuksia on monia. 
 
Lyhyesti luvun termeistä:  
 
Uskomus on käsitys, jota pidetään totena. Uskomusjärjestelmä on näiden totena 

pidettyjen käsitysten muodostama järjestelmä, jonka tiedostamattomalla tuella ihminen 

toimii arjessaan. Uskomuksia voivat esimerkiksi olla “kaikki ihmiset ovat pahoja”, 

“jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä”, “kaikki järjestyy”, “minä en ansaitse onnea” 

tai “taiteilijat vain juovat punaviiniä ja leikkivät päivät pitkät”. Uskomukset vaikuttavat 

yksilön toimintaan, sisäiseen tarinaan, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Uskomukset 

rakentavat, usein tiedostamattamme, elämäämme. Oheisesta linkissä on esitelty miten 

omat uskomukset ohjaavat omaa elämäntarinan kertomista itselleen. 

(https://oivaltamaan.fi/) 
 
Oheisessa luvussa haastattelemani taiteilijat tuovat esiin omia uskomuksiaan ja 

reflektoivat niitä. Itse näen uskomusjärjestelmän olevan kiinnostava havainnoinnin ja 

kyseenalaistamisen kohde. Näen asian niin, että aivoihimme on ohjelmoitunut erilaisia 

uskomuksia. Käytän aivo-ohjelmointi termiä siksi, että se auttaa etääntymään 

samaistumasta omaan mieleen ja etäältä pystymme katsomaan omaa ajatteluamme 

kriittisemmin.  Aivo-ohjelmointi antaa meille siis tilaa ja vapautta huomata ajattelumme 
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ongelmakohdat. Käytetään esimerkkinä omaa toimintaani ohjaavasta uskomuksesta 

“kaikki järjestyy”, joka voi parhaimmillaan antaa toiminnalleni rentoutta ja luottamusta 

itseeni ja muihin ilman stressaavaa puristamista tai sitten aiheuttaa laiskuuttaa ja 

vastuuttomuutta. Aivo-ohjelmoinnissa tartumme tähän ajatukseen ja ravistelemme sitä. 

Miten kaikki järjestyy? Olenko ohjaksissa? Voinko luottaa? Kuinka pitkälle luottamusta 

löytyy? Mikä on oma roolini tekijänä elämässäni ja missä suhteessa asiat vain 

tapahtuvat minulle? Haluanko muuttaa tätä uskomusta? Millaista elämää tämä 

uskomus palvelee? Millaista elämää ylipäätään haluan? Olenko menossa sitä kohti jne. 
 

Haastateltujen vastauksissa tuli esiin paljon erilaisia uskomuksia, jotka ovat johtaneet 

menestyksekkääseen taiteelliseen toimintaan. Osa haastatelluista oli tarkastellut 

sisäisiä uskomuksiaan tietoisesti ja muokannut ajatteluaan ja käytöstään 

uskomuksiaan työstettyään. 

6.1 Millainen aivo-ohjelmointi sinulla on? Mitä / millaisia voimia uskomusjärjestelmäsi 

on luotu palvelemaan?  

Jussi Vahvaselkä 

”Kyllä mä itseäni mietin tosi paljon työn kautta. Työn ja vanhan luterilaisen tavan, siitä 

että se työ määrittelee mua tosi paljon. Jos mä olen jostain asiasta myöhässä, niin 

mulle tulee hirveä häpeä siitä, että mä en ole toimittanut sitä asiaa ajoissa. Eli sellainen 

vanha luterilainen ajattelu, jossa ei oikeastaan ole mitään järkeä. Kaikki sellaiset asiat, 

joissa tulee kiire, niin johtuu oikeastaan huonosta valmistelusta ja ajankäytön 

suunnittelusta.  

 

Minut on ohjelmoitu täydelliseksi luterilaiseksi työntekijäksi ainakin deadlinejen 

suhteen. Olen päämääräorientoitunut, ja haluan päästä haluttuun päämäärään 

aikataulussa, mutta se miten sinne päästään ei ole ennaltamääritelty ja se tekee 

matkasta mielenkiintoisen. Vaikka olen saanut tehdä paljon, niin se syy miksi on saanut 

tehdä paljon, niin tilaajat luottavat, että asiat tulee sovitusti.  

 

Uskomusjärjestelmäni palvelee seuraavia arvoja:  
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Mun henkistä hyvinvointia - kaikki deadlinet ja kiireet poispyyhkiytyy, kun saan jonkin 

loistavan flowtilan ja se hetki, kun saan sen idean niin se kaikki on sen arvoista, siinä 

onnistumisen hetkessä. Koska mä uskallan itseni antaa nauttia siitä hetkestä, niin se 

flowtila antaa tosi paljon voimia! 

 

Vaikka on kuinka kiire, niin mä pystyn pysähtymään siihen onnistumisen tunteeseen! 

Se flow, se helppous ja virtauksentunne, johon ei sisälly ylpeydentunnetta vaan 

puhdasta nautintoa! Mä sain kokea tässä tällaisen onnistumisen! Silloin kun luon yksin 

musiikkia, niin mun onnistumisen tunne on suurimmillaan.  

 

Luominen on arvoni.  

 

Jotta minä olen muodostunut täydelliseksi luterilaiseksi työntekijäksi, niin arvoni 

LUOMINEN on pitänyt sovittaa elämääni ja se on muokannut elämäni 

tämännäköiseksi.  

 

Rohkeus ja itseluottamus - en osaa pelätä.  

Minulla on aina ollut hyvä itseluottamus, ja sitä on koeteltu, ja kaikki kiusaaminen on 

vahvistanut sitä, kun taas jotkut kiusaaminen lyö maihin. Niin olen uskaltanut tarttua 

asioihin, joista en ole ollut varma. Hyvinkin sellainen: työ tekijäänsä opettaa -tyyppinen 

ajattelu on minulle tuttua.” 

Katriina Haikala 

”Olen tosiaan kommunistiperheestä, isä oli ateisti. Ja sit mä kuitenkin kävin koulussa 

uskonnontunneilla. Tulin kotiin laulellen virsiä ja isä Sanoi: että tässä talossa ei mitään 

virsiä laulella. Äiti kuului kirkkoon ja saattoi hiippailla mun huoneeseen ja sanoa hiljaa, 

että sä voit aina laittaa kädet ristiin ja rukoilla Jumalalta neuvoa. Tää oli tosi ristiriitaista 

lapsena, mutta ehkä siitä tuli sellainen olo, että nää on just konstruktioita, jotka on 

sopimuksenalaisia.  

 

Viime vuosina olen vasta alkanut henkistyä ja olen sellainen omituinen sekoitus 

tiedettä, psykologiaa ja tiedostetun ja tiedostamattoman välistä.  
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Viisi vuotta sitten olen vielä ajatellut sitä, että ihmisellä ei ole sielua. Tää perustuu ehkä 

siihen, että meidän tiedostamattomassa on niin paljon sellaista, joka ei ole meidän 

itsemme tavoitettavissa, ehkä koskaan. Tiedostamattomassa mielessä tapahtuu paljon 

asioita. Sielu tekee paljon päätöksiä meidän puolestamme, joita me selittelemme 

itsellemme parhain päin tietoisessa järjessä.  

 

Mä olen fatalisti. Ehkä ne asiat tapahtuu, mitä tapahtuu. Se mihin mä uskon, niin uskon 

ihmisen kykyyn kehittyä ja kasvaa. Ja kaikki me tavalla tai toisella traumatisoidutaan 

lapsena ja loppuelämä on sellaista tervehtymisen tietä. Koko loppuelämä me 

kasvetaan kohti sitä, mitä me halutaan olla.  

 

Miksi mä teen tätä työtä? Mä haluan itse kasvaa omaan täyteen mittaani. Mut sitten mä 

haluan olla tukemassa ihmisiä, jotka haluavat kasvaa täyteen mittaansa, tai ottaa sen 

yhden askeleen. Aika on lineaarista, onko? Onko tämä jokin matka? Me elämme 

mielestämme aika kaoottisesaa todellisuudessa, ja todellisuudet on subjektiivisia, ja 

meidän todellisuudet on samanaikaisia ja rinnakkaisia. Paralleeleja. Se ei ole yllä, alla, 

päällä eikä rinnalla vaan ne on paralleeleja.  

 

Moni asia on sellainen, jota on tosi vaikea sanallistaa. Jotkut asiat ovat itseltäänkin 

piilossa, mutta esim. Tunteiden sanallistaminen on tosi vaikeaa. Uskomusjärjestelmät 

vaikuttavat varmasti työnteon tapoihin.”  

Riikka Kosola 

”Mä koen, että mun sisäinen ääni on ns. aina oikeassa, mutta mun pitää olla, että miten 

niinku suodatan siitä pois omat pelkoni. Kun kasvan ja osaan enemmän asioita, niin 

siinä on sellainen vaara, että tulen pysähtyneeksi. Yksi mun peloista on se, että mä 

asetun. Mutta jos kuuntelen sisäistä ääntä koko ajan ja sitten tulee se toinen ääni 

se ”ooks sä nyt ihan varma? Onks toi nyt hyvä?”, eli ne ajatukset, jotka koittaa estää 

sitä kirkkainta ajatusta, niin mä oon jo pitkän aikaa keskittynyt siihen, että mikä on se 

selkeä visio, jonka mä haluan toteutuvan, ja sit mä otan huomioon mitä esteitä ja 

haasteita siihen tulee. Joku ei usko, joku ei halua, joku paikka ei sovi tai tilaus on 

myöhässä, niin jos mä silti pidän huolta siitä, että tonne me mennään. Silloin mä en 

anna mun aivojen pelkopuolen ottaa haltuunsa ajattelua aivojen ratkaisukeskeiseltä 

puolelta, vaan niiden puolien pitää keskustella, niin mun pitää kuunnella molempia 
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puolia ja antaa peloillekin aikaa. Mun täytyy muistaa, että tonne mennään ja olla 

menemättä niiden pelkojen mukaan ja antaa itselleni aikaa, että mun keho on samaa 

mieltä mun aivojen kanssa. Yritän pitää mun aivo-keho-yhteydestä huolta. Kehon 

pelkotilat ovat tosi vahvat, ja vaikka ihminen olisi selvinnyt mielessään traumasta, niin 

keho ei ole, tai toisinpäin, niin on tosi mielenkiintoista, miten meidän tietoinen aivo-

ohjelmointimme voi päivittää vielä aikuisenakin oman järjestelmän.  

 

Mun kehoa on leikattu, ja kun kuntoutin kehoni uudelleen, mä huomasin nopeasti, että 

mun keho on leikkauksien ja kuntoutusten jälkeen vieläkin jännittynyt. Niin mä 

mielikuvissa kävin mun kehon läpi, mun kehon rajat. Mulle tuli siitä tosi valoisia 

kokemuksia ja mä koin, että mun polvi on erilainen kuin ennen mutta osa minua. Se 

auttoi minua uskomaan, että nyt mun keho on valmis, ja mä totesin, että nyt mun keho 

on valmis tekemään uudestaan niitä vaikeampia juttuja. Myöhemmin urallani mä olen 

kokenut hypnoositekniikat tosi hyviksi aivojen uudelleenohjelmoinnissa.”  

Mikko Kouki 

”Kyllä mulla tosi voimakas ohjelmointi, enkä tiedä mistä se on tullut, niin kyllähän mulla 

on tosi voimakas työidentiteetti. Ei mulla ole enää vuosikausiin ollut työaikoja, mähän 

olen koko ajan töissä.  

 

Kyllä mulla varmaan on jokin sellainen raami, että kyllä töitä pitää tehdä. Mun 

isäpuoleni on siis näyttelijä, niin varmaan siihen liittyy jokin sellainen huomiontarve, että 

isätön poika valloittaa koko maailman. Että jokin sellainen on varmaan tuonut tälle 

alalle, että isätön poika valloittaa koko maailman.  

 

Onks se tätä? Pikkupoikana me Samulin kanssa puhuttiin, että meistä tulee sitten 

näyttelijöitä, että meistä tulee paljon isompia. Sehän on tällainen rikkinäisten perheiden 

lasten ohjelmointi. Onko se jokin sellainen juurettomuus? Mä olen asunut ainakin 

50:ssä kodissa asunut, ja äidin kanssa me muutettiin myös tosi paljon. Ehkä se näkyy 

myös mun työelämässä, että on ollut sellainen juurettomuus ja rauhattomuus, on tehnyt 

töitä siellä ja täällä.” 
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6.2 Omista uskomusjärjestelmistäni 

Pohdin usein uskomusjärjestelmiä. Ensimmäinen opinnäytetyöni Metropolia 

Ammattikorkeakouluun vuonna 2009 käsitteli minua ja omaa kasvuani taiteilijaksi 

otsikolla ”Mitä näyttelijä tekee sielulla? Kehomielisiä kirjoituksia matkasta” (Mäkinen 

2009). Kirjoitin tuolloin auki itseäni havaintomateriaalia käyttäen, millaisia otaksumia, 

heimouskomuksia ja psykofyysistä perintöä me kannamme mukanamme lapsuudesta 

aikuisuuteen ja miten nämä perinnöt muovaavat meidän elämäämme 

tiedostamattamme uskomuksiamme tukeviksi. Uskomusten tiedostaminen ja 

työstäminen on todella tärkeää, sillä muutoin olemme tiedostamattomien ajurien 

ohjailtavana, emmekä pääse välttämättä tuntemaan täyttymystä, mikäli 

tiedostamattomat uskomuksemme esimerkiksi estävät meitä tavoittamasta asioita, joita 

elämämme osaksi toivoisimme. Esimerkiksi voin todella haluta olla vaikuttava ja 

monipuolinen tekijä, mutta elämässäni voi olla jokin tekemistä epämahdollistava tai 

rampauttava asia, johon kompastun joka kerta. Esimerkiksi itseäni vaivaa rajattomuus, 

joka naamioituu mielellään kiltteydeksi tai miellyttämisenhaluksi. 

 

Kysymyksiä lukijan pohdittavaksi 

 

Mitkä ovat perususkomuksiasi? Perheen, rahan, onnen, rakkauden, työn, ystävyyden, 

taiteilijuuden suhteen.  

Millaisia ristiriitaisuuksia huomaat uskomusjärjestelmässäsi? 

Millaisia väittämiä voit poimia uskomusjärjestelmästäsi?  

Ovatko väittämäsi totta? Palvelevatko ne sitä mitä haluat elämässäsi luoda? (Kielteisiä 

uskomuksia ovat muun muassa ”Taiteilijat ovat kaikki hulluja. ” tai ”Taiteilijat elävät 

köyhyysrajalla” jne.) 

6.3 Taiteilijoiden uskomukset rahasta 

Uskomusjärjestelmistä kirjoittava Jen Sincero toteaa bestseller -kirjassaan (Sincero 

2013, äänikirja): 
”Minä olin pitkään ylpeä köyhyydestäni. Tunsin, että pyrkiessäni taiteen tekemiseen, 

hauskanpitoon ja hyväntekijyyteen olin paljon jalompi ihminen kuin ne, jotka haaskasivat 

elämänsä rahan perässä juoksemiseen”(Jen Sincero 2013). 
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Tätä nykyään kirjailija-valmentaja Jen Sincero on multimiljonääri, ja kertoo kirjassaan 

paljon niistä uskomusjärjestelmistä esiin kaivettavista onnellisuuden esteistä, jotka 

liittyvät uskomuksiin itsestämme ja kyvykkyyksistämme. Perususkomuksiamme 

tarkasteltaessa emme voi ohittaa rahan teemaa, sillä siihen kietoutuu paljon 

uskomuksia aikamme ja energiamme arvosta, hyvinvoinnista, vapaudesta, onnesta ja 

rakkaudestakin. Kannustan lukijaa perkaamaan (varsinkin taiteilijuuteen) liittyviä 

uskomuksia rahasta ja pohtimaan, edistävätkö ne hänen onnistumistaan vai onko 

hänellä koodissaan esimerkiksi kärsimystaiteilijan uskomus?  
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7 TAITEILIJA JA KOLLEKTIIVINEN TAJUNTA 

7.1. Kollektiivisen tajunnan termistä ja ideoiden saamisesta 

Valitsin kollektiivisen tajunnan termiksi, sillä siinä yhdistyy sekä tietoisuuden ja itseään 

havainnoivan organismin olemus sekä aktiivisuus; tajunta on aktiivista olemista ja 

ajattelua. Haastattelutilanteessa en määritellyt haastatteluun valitsemiani sanoja sen 

enempää, vaan haastateltavat saivat itse avata sen, miten sanat kuulivat ja miten 

halusivat aihetta käsitellä. Haastatellut taiteilijat nostivat esiin ideoiden ja keksintöjen 

samanaikaisuutta, miten jotkut keksinnöt ovat syntyneet ympäri maailman samoihin 

aikoihin toisistaan riippumatta. Kuin olevaisuudessa olisi jokin yhtäaikaisen kehityksen 

taso, josta sitten versoisi maailmaan samanaikaisesti oivalluksia vastaanottavinta 

kanavaa pitkin. Aivan kuin ideat liikkuisivat omalla tasollaan ja etsisivät 

vastaanottavaisia tekijöitä, jotta ideat pääsisivät konkretisoitumaan meidän arkiselle 

tasollemme, iloksi ja hyödyksi. 

7.2. Millainen on suhteesi kollektiiviseen tajuntaan ja miten kuvailet sitä ja linkkiä 

siihen? 

Mikko Kouki 

”Mua sotkee se suhteessa tähän kysymykseen, että meillä on kaikki tieto koko ajan 

käytettävissä, meidän pitäisi koko ajan osata lukea sitä ja tulkita sitä ja poimia siitä 

olennainen. Nyt on vaikea uskoa siihen, että on jotain kollektiivista tajuntaa, koska on 

kollektiivinen tietotulva ja se kaikki tieto saatavilla. 

 

Halu tehdä maailmasta parempi paikka, että siinä kollektiivisessa tajunnassa olisi 

jotain, joka parantaa meitä. Onko se kollektiivinen tajunta sitä, että meillä on 

kollektiivisia humaaneja arvoja? Tavallaan lajiominaisuuksia. Onko meidän 

geneettisessä perimässä jokin ihmisyyden ydin? 

 

Semmoiset asiat on mielenkiintoisia, että mitä tulevassa on, että joskus 30 vuoden 

päästä esimerkiksi ihmetellään, että miksi kaupungissa oli autoja.” 
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Riikka Kosola 

”Mä muistan historian tunneilta sen, että miten painomuste ja painaminen on keksitty 

samaan aikaan eri puolilla maapalloa, ja se oli mun mielestä sairaan hienoa. Meillä on 

nykyään tietty valtavasti yhdistyneempi media, ja se toki vaikuttaa siihen, millaisia 

asioita me käsitellään, mitä me puhutaan ravintoloiden pöydissä ja mitä me taiteilijat 

käsitellään meidän taiteen kautta. Meillä on suoria globaaleja katastrofi- ja luonnon 

aiheita, ja sitten on laadullisia aiheita. 2019 keväänä ihmiset esittävässä taiteessa mun 

alalla käsittelivät tosi paljon vettä. Ja totta kai sitä mitä mä itse käsittelen kulloisenakin 

hetkenä, niin sitä mä näen. Se missä me eletään ja millainen meidän ympäristömme on 

ja kollektiivinen globaali ympäristö on, niin se vaikuttaa meihin yksilöinä ja 

joukkoeläjinä, mutta mitä se yksilö, minä, sitten huomaan siinä mun elämässä, niin se 

liittyy siihen mitä on mun tietoisuuden piirissä ja on paljon asioita, joita mä en tiedä tai 

joissa mulla ei ole osaa. Koska se on tolla tavalla, niin mä koen, että mun tehtävä on 

pysyä avoimena uusille asioille.” 

Jussi Vahvaselkä  

”Kaikki se mitä ympärillä tapahtuu, lukee sanomalehdistä, se vaikuttaa mielentilaan. 

Mielentilan ja tunteiden yhteys on ilmeinen. Luettua tai kuultua informaatioa ei pysty 

deletoimaan aivoistaan, eli ne vaikuttavat aivoissa, kun lähtee tekemään musaa. 

Maailma on läsnä koko ajan mitä ikinä tekeekin. Miten tietoista se on, en usko, että 

kovin tietoista, mutta yhteys siinä on. Kuitenkin kaikki mitä me tehdään ja luetaan ja 

tunnetaan, niin se kaikki ihmisyys kulkee siinä työssä mukana ja säveltämisessä. Se ei 

ole mikään irtonainen pala, vaan kokonainen pala, joka purkautuu ulos sävelten 

mukana.” 

Katriina Haikala 

”Kollektiivinen tajunta - mulle se on energiakenttiä, me ollaan kaikki yhteydessä 

toisiimme ja toisaalta myös sellaiseen, se mun projekti seksityöläisten ja 

maalaustaiteen risteyksessä, meillä on kaikilla se kuva päässämme siitä, mitä esim. on 

se taidekuva. Merkitysymmärryksenä, ymmärryksenä merkityksistä. Meillä on yhteisiä 

merkityksiä asioille, joilla meillä on myös erilaisia merkityksiä. Meillä on yhteistä 
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kulttuurihistoriaa, mutta samaan aikaan yksilö kokee sen tietyn maalauksen itsensä 

kautta.  

 

Sillä kollektiivisella tajunnalla on sellainenkin merkitys, esimerkiksi tietyt ideat liikkuvat 

ajassa. Karvakalsarit esimerkiksi syntyivät meillä ja Saksassa samaan aikaan. 

Kollektiivinen tajunta on esimerkiksi sitä, että tietyt ideat ja ajatukset liikkuu ajassa ja 

tilassa. Linkki kollektiiviseen tajuntaan.  

 

Mä olen jollain taajuudella miljoonien ihmisten kanssa. Just pari viikkoa sitten, kun 

meditoin. Tuntui helvetin hyvältä ja lohduttavalta. Semmoinen tunne, että kaikki mitä 

on, sen kuuluu olla. Ja just näin. Se mitä tapahtuu, sen kuuluukin tapahtua. Voi luottaa 

asioiden tapahtumiseen. Mikään ei ole oikein tai väärin, vaan asiat menevät kuten 

menevät. Asiat vain on.” 

 

Kysymyksiä lukijan pohdittavaksi 

 

Mitä sinulle tarkoittaa kollektiivinen tajunta?  

Koetko olevasi yhteydessä siihen?  

Jos koet, millainen tuo linkki siihen on?  

 

7.3 Reflektioita haastatteluista ja omista ajatuksista 

 

Nykyään, kun elämme tietoyhteiskunnan aikaa ja kaikki informaatio on tavallaan 

saatavillamme koko ajan, voi heikompien signaalien, pohjavirtausten ja 

edelläkävijyyden askelmia olla vaikeampi sekä huomata ja tunnistaa kaikesta siitä 

valtavasta informaatiotulvasta. Se mitä ennen pidimme varmana, on tänään todistettu 

liian yksinkertaistetuksi ajatukseksi todellisuudesta. Aiemmin aivoja pidettiin ajattelun, 

tunteiden ja ihmisen ohjautumisen keskuksena, ja nykyisin tiedämme, että hermosoluja 

on sekä sydämessämme että suolistossamme  ja niillä on oma merkittävä ja tehtävänsä 

(Kalliomäki 2018). Esimerkkejä löytyy tieteestä monia. Tieto kehittyy ja päivittyy.  

 

Kvanttifysiikan kehittyessä ja sellaisten ilmiöiden tunnustaminen, joita tiede ei 

tämänhetkisenään pysty selittämään muuten kuin anomalioina, vaikuttaa siihen 

millaiseen aikaan pian astumme ja millaisina. Johanna Blomqvist kirjassaan 

“Hypertodellisuus” käsittelee tieteen selittämättömissä olevia anomalioita kuten 
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enneunet, synkronisiteetti, etiäiset jne. (Blomqvist 2020, äänikirja) .Synkronisiteetistä 

voi ottaa esimerkin vaikka katsomalla suomalaisten teattereiden ohjelmistoa. Aika on 

ollut sopiva tietylle teokselle ja se saattaa pyöriä huomattavan monessa teatterissa 

pitkin maata ilman sen suurempia sisäisiä sopimuksia.  

 

Ajatus kollektiivisesta tajunnasta on myös lohdullinen. Olevaisuudessamme on jokin 

taso, jossa tapahtuu ideoita ja ne vain odottavat siellä pääsyään tänne meidän 

avuksemme ja hyödyksemme. Meidän tehtävänämme on olla mahdollisimman avoimia 

vastaanottamaan ja huomaamaan.rilaiset ihmiset ovat alttiita erilaisille ideoille. 

Insinöörit saavat erilaista ideoiden “blueprinttiä” kuin tanssitaiteilijat, mutta olisihan se 

mielenkiintoista, jos insinööri olisikin niin auki tanssille, että eräänä päivänä heräisi 

nauhoittamaan koreografiaa kymmenelle tanssijalle. Väitän, että ihmisyydessämme 

olemme tietynlaisia “välineitä”, joiden kautta maailmaan saapuu jotain meidän 

merkkikieleemme sopivaa ja siksi myös ainutlaatuista. Se tieto, jota kauttamme välittyy, 

ei välttämättä ole poikkeuksellista, mutta se on jokaisen omaan värähtelyyn kuuluvaa.  

 

7.4 Luottamuksesta 

Ajatus kollektiivisesta tajunnasta antaa ainakin minulle luottamusta. On jotain, johon 

voin nojata, minun ei tarvitse keksimällä keksiä, voin antaa asioiden ’oleentua’, 

selkeentyä ja avautua omalla aikataulullaan. Työssä toki on kaikenlaisia aikatauluja, ja 

tällöin laitan ns. ideat tilaukseen ja luotan siihen, että ne tulevat, kun olen valmis ja ne 

ovat valmiita tulemaan, ja näin on aina käynytkin. Korostan sanaa luottamus. Se ei ole 

ajanhengelle ominaista, ei suorittavaa eikä kovien arvojen mukaista, mutta yleensä kun 

luottaa asioiden järjestyvän, alkaa itse nähdä mahdollisuuksia ja avautumisia 

ongelmien sijaan.  

 
Kysymyksiä lukijan pohdittavaksi: 
 
Voitko luottaa ja mihin/keneen? 

Saatko luottaa? Ja jos et, mikä estää? 

Haluatko luottaa? 

Miltä luottamus tuntuu? 
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7 TAITEILIJA MAAILMAN PALVELIJANA 

8.1 Mitä taiteesi palvelee maailmassa? Mitä taiteesi kautta tulee näkyväksi? 

Otsikon kysymys voi aiheuttaa sisäistä ristiriitaa siitä, onko taiteella muita arvoja 

kuin ’olla’. Kahden kysymyksen otsikko on lavea, ja haastateltavat ovat haarukoineet 

vastauksiinsa oman näkökulmansa ja sen miten asemoituvat suhteessa 

palvelutehtävään ja siihen onko sitä olemassa. Samoin he pohtivat auki mitä oman 

taiteensa kautta tulee näkyväksi. Viimeisiä haastattelukysymyksiä tarkastellaan 

antamastani oletusikkunasta; taide palvelee jotain ja jotain tulee näkyväksi.  

 

Myönnän, että viimeisen lukuni haastattelukysymysten muotoilu on johdatteleva. Näin 

pystyin rajaamaan taiteilijat pohtimaan sitä, mitä taide konkreettisesti antaa ulospäin. 

Minulle taiteilijana ja tekijänä ja opinnäytetyöni kirjoittajana on kuitenkin tärkeää nähdä, 

että taide sitoutuu maailmaansa ja tekijät sitoutuvat taiteeseen ja ankkuroivat sen 

maailmaan. Koen, että meille taiteilijoina on annettu paljon etuoikeuksia sekä 

velvollisuuksia työstää ympäristöämme ja omaa ja toistemme identiteettiä olemisemme 

ja tekemisemme kautta. Koska näen taiteilijan, teoksen ja maailman suhteen 

orgaanisena, vuorovaikutteisena ja välttämättömänä, en tässä kohtaa paiskaudu 

filosofiseen keskusteluun itse taiteen luonteesta, vaan hahmottelen taiteilijan 

sisäisyyksien kautta taiteen tekemistä. 

Katriina Haikala 

”Kysymys pitää sisällään taiteen välineellistämisen, enkä ole sitä vastaan. Mutta mä 

ajattelenkin, että taide on väline, ainakin itseilmaisulle, jos ei muuta. 

 

Mä ajattelen, että taide palvelee ihmistä, yhteisöjä, ja sitä kautta tietysti yhteiskuntaa ja 

sitä kautta keskusteluja, jota yhteiskunnassa käydään.  

 

Mun taide on just tätä. Ja mun taide palvelee mun omaa kehitystä ja mun omaa 

itsekkyyttä ja henkilökohtaisia motivaatioita oman kehittymisen kannalta.  
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Vain itsekkäistä syistä voi olla avuksi muille. Vain täysin itsekkäistä syistä voi auttaa 

muita. Esim. Se, että se auttaminen antaa niin paljon mulle, että sitä jaksaa tehdä.  

 

Mä en halua näyttäytyä Äiti teresana, koska se ei ole totta. Jos toisten asioiden 

edistäminen ei antaisi mulle mitään, en tekisi.  

 

Mä aina ajattelen, että mikään asia ei ole jotain. Vain asiat ovat. Ne ovat aina jotakin 

montaa puolta. Ne eivät ole monoliitteja, mikään asia ei ole niin yksipuolinen. Tämä 

varmaan liittyy mun minäkuvaan, mä olen tosi ristiriitainen. Samanaikaisesti on 

monenlaisia motiiveja ja tavoitteita. Samanaikaisesti minussa kulkee monta tarinaa, 

joista jotain kerron, esimerkiksi mitä tein teidän koulussanne.  

 

Provosoimisesta pidän. Ajattelen, että silloin se ihminen, joka provosoituu musta, 

näkee itsestään jotain sellaista, mitä hän ei vielä pysty itsestään hyväksymään. Se 

tulee varmaan mulle isältä. Sitä voi käyttää yhtenä välineenä rajojen löytämiselle. On 

jotain normeja ja sitten on se harmaa alue, josta me ei vielä tiedetä, mitä me niistä 

ajatellaan: jotkut asiat on ok mun seurassa, mutta esim. julkisesti ei. Provokaatiolla 

pystyy löytämään niitä kohtia, joita tunnetasolta tulee vastaan ja miksi reagoin tähän 

näin voimakkaasti ja sitten sitä voi tietoisesti työstää. Pienellä provosoinnilla pystyy 

nopeasti havaitsemaan sitä, että millaisessa normistossa ihmiset elävät.  

 

Mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää poistaa niitä ajatusrakenteita, joissa nainen ei 

voi olla samanaikaisesti sekä älykäs että kaunis.  

Että mä olen liian siis kykenemätön tekemään asioita, koska olen seksikäs, kaunis ja 

pieni. Naisen seksuaalisuuden kontrollointi on osa länsimaista historiaa. Se ei ole 

oikein kenellekään.”  

Jussi Vahvaselkä 

”Ajattelen tätä yksittäisen kuulijan kannalta. Jos he saa tuntemuksia, jos mun musiikki 

vaikuttaa heihin sillä tavalla, että he kokevat isoja tunteita, niin se on hienoa. Jos 

ihminen tunnistaa tunteen tai tuntee tunteen, niin se on voimaannuttavaa. Jos uskaltaa 

kokea tunteita, niin sekin on voimaannuttavaa. Ihmisten liikuttaminen, se on mulle 

tärkeää. Jotta mun musiikilla olisi toiselle jokin merkitys, niin hänen täytyy kokea jotain.  

 



48 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Mäkinen 
 

Haluan antaa ihmisten kokea tunteita.”  

Riikka Kosola 

”Tää kuulostaa kauhean ylimieliseltä, tai ihmiset ajattelevat, että pitää olla Picasso, että 

sanoo tämän asian, mutta mun taiteeni palvelee ihmiskuntaa. Tehdessäni taidetta mä 

koitan linkittää taiteeni siihen missä mä elän ja olen, niin se on ruohonjuuritasolla ja se 

praktiikka palvelee sitä yhteisöä, jossa mä elän. Mun taiteen kautta tulee näkyväksi 

yhdessätekemistä ja tilallisuutta. Varsinkin suomessa ”taiteeni palvelee ihmiskuntaa” 

tuntuu, että mulla pitäisi olla jotkin kannukset tai olla olemassa jokin taho, joka sanoo 

sen minusta, niin tää on myös mielenkiintoista mun aivo-ohjelmoinnissa. Mua pelottaa, 

että ihmiset lukee tästä ylimielisyyttä, sen sijaan että ne lukis sitä asiaa.” 

Mikko Kouki 

”Jos puhutaan teatterista ja mennään vielä tähän kollektiiviseen tajuntaan; niin 

teatterihan on hieno rituaali, jossa ihmiset kokoontuvat yhteen ja voivat parhaassa 

tapauksessa kokea kollektiivista, paljon tunteita, ja se kokemus voi muuttaa vaikka 

koko elämän. 

 

Pääsee nauramaan, pääsee hetkeksi toiseen maailmaan, se voi olla pelkkää 

eskapismiä, jokaisella esityksellä on se oma tarkoituksensa. Mutta jokaisella esityksellä 

olisi suotava olla jokin merkitys, jokin vaikutus.” 

Kysymyksiä lukijan pohdittavaksi 

Mitä elämässäsi teet? 

Mitä sinun kauttasi esiintuleva palvelee maailmassa?  

Mitä sinun tekojesi kautta tulee näkyväksi? 
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9. YHTEENVETONA 

Tutkin taiteilijan tietä monesta eri syystä. Oltuani itse taiteilijana työelämässä reilun 

kymmenen vuotta olen seurannut kuinka monet opiskeluystäväni ovat liukuneet 

taidealan töistä muille aloille syystä tai toisesta. Elintaso, perhe-elämä ja epävarmuus 

toimeentulosta ovat vaikuttaneet taiteilijaidentiteetistä toisenlaisiin ammatillisiin 

tehtäviin liukumiseen. Tätä havaintoa vasten halusin tutkia, miksi jotkut ihmiset eivät 

pelkästään pysy taidealalla, vaan kukoistavat ja uudistuvat sekä tulevat yhteisöilleen 

merkittäviksi tekijöiksi. Halusin tuoda myös tulevien taiteilijoiden saataville toisten 

ammattitaiteilijoiden ajatuksia omasta kehittymisestään taiteilijaksi ja taiteilijana, jotta 

olisi jotain, johon itseä voi peilata ja jotain josta oppia.  

 

Korona-arjen muutettua esittävien taiteiden kenttää jatkuvilla aikataulumuutoksilla, 

tulovirtojen ehtymisellä, vaikuttuneisuuden vähentymisellä ja työstä maksettavan 

palkan loppumisella/vähentymisellä, esittävien taiteiden itsenäiset toimijat (teatteri, 

ryhmät ja taiteilijat) ovat vielä suuremmassa ahdingossa - taloudellisesti ja henkisesti - 

kuin aiemmin. Usealla taiteilijalla, taidealasta riippumatta, olisi paljon mentoroitavaa 

työssään sekä henkilökohtaisen että työelämän yhteenliittymässä. Näitä mentorointien 

kohtia toivon opinnäytetyöni tuovan lukijassa esiin, niin että sisäisiä kitkoja, ristiriitaisia 

uskomuksia, toiveita ja haluja pystyisi työstämään tiedostaen, havainnoiden ja itseään 

uudelleen ja uuteen ajatteluun ohjelmoituen.  

9.1 Havaintoja ja jatkotyöstöä 

Haastatteluissa havaitsin, että kaikilla haastateltuilla oli voimakas tekemisenhalu sekä 

kiinnostus ja uteliaisuus sitä omaa havaintoa/tapaa/taidelajiaan kohtaan. Se kiinnike oli 

niin voimakas, että koin sen kietoutuvan voimakkaasti osaksi heidän 

persoonallisuuttaan. Mitä he olisivat olleet ilman tuota tekemisen ja olemisen tapaa; 

aivanko toisenlaisia ihmisiä? Taiteilijan persoonallisuus tuntuu olevan saumaton osa 

hänen tapaansa työskennellä taiteilijuudestaan käsin. Haastateltujen 

ammattitaiteilijoiden sekä itseni kautta piirtyy esiin intohimoisesti taidelajeihinsa 

suhtautuvien, uteliaiden ja maailmasta kiinnostuneiden ihmisten joukko, joka pyrkii 

koko ajan tarkentamaan havaintojaan taiteensa kautta. Tekijöiden identiteetti ja tapa 

katsoa maailmaa tuntuu olevan syvällisessä yhteydessä heidän taiteelliseen 
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työskentelyynsä: taide on tapa katsoa ja hahmottaa maailmaa sekä muovata sitä 

jatkuvassa tekijyyden ja tekeytyvän dialogissa uudeksi. Taiteilijan sisäisten prosessien 

tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa, solmien yhteen sekä taidefilosofiaa, 

eksistentialismia, fenomenologiaa, psykologiaa, neuro- ja käyttäytymistieteitä. 

Taiteilijoiden sisäisyyksien synty- kasvu-, ja kehittymisprosessi on tutkimuksellisesti niin 

laaja, että siihen voisi perehtyä muutaman väitöskirjan verran. Eräs lähteenä 

käyttämäni psykoanalyyttinen tutkimus (Hackmann 2010.) tutkii 1900-luvun modernien 

kuvataiteilijoiden taiteilijuuden prosessia ja tapaa, ei niinkään teoksia. Monialaisen 

taiteilijuuden sisäisyyteen sopisi vielä upota, eli tutkimaan sitä, mikä olemisen tavassa, 

uskomuksissa, ajattelun mekanismeissa ja uskomuksissa johtaa mihinkin tekoihin ja 

tapaan olla. Haastatteluaineistoni ollessa pieni, minkäänlaisia yleispäteviä 

perusperiaatteita taiteilijuuden olemuksesta en voimakasta työn persoonan osaksi 

kiinnittyneisyyden lisäksi uskalla sanoa.  

9.2 Taiteilijaa tukevia rakenteita 

Opinnäytetyöni lopuksi toivon tuleville taiteilijoille juurevia jalkoja ja vahvoja siipiä, jotta 

matkaaminen omanlaiseen tekijyyteen onnistuu ja ympäröivä maailma pääsee 

osallisiksi itsekunkin taiteilijuuden erityislaatuisuudesta. Taideala tarvitsee pikaisesti 

lisää terveitä ja stressiä purkavia taloudellisia rakenteita (kuten perustulo) sekä 

taiteilijoiden itsensäjohtamisen koulutusta, kollegiaalisia verkostoitumistapahtumia, 

joissa pääpaino on edistämisessä, ei taidealan altavastaavuudessa. Taidealan 

koulutuksiin tulisi liittää olennaisiksi osiksi liiketaloudellisen, markkinoimisen, 

brändäämisen ja henkisen hyvinvoinnin osa-alueet osaksi itsensä työllistämisen 

realistista osaamiskenttää. Suomen valtio on kouluttanut taiteilijoita oman 

erityisalueensa osaajiksi, mutta työtä tukevien rakenteiden puuttumisesta johtuen osa 

taiteilijoiden ammattitaidosta menee hukkaan, kun omaa aikaa ja osaamista pitää koko 

ajan jyvittää rahoitushauille, oman työn perustelulle jne. Jokaiselle taiteilijalle 

muodostuu oma polkunsa taiteeseensa ja tekijyyteensä ja tuota polkua toivon 

valaisevani tällä opinnäytetyöllä.  
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