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E
nsiksikin tarvitaan katseen 
siirtäminen talonpoikais-
kulttuurin komeasta men-
neisyydestä nykyisyyteen 
ja tulevaisuuteen.

Mutta keskustelua ta-
lonpoikaisuudesta hallitsevat edelleen 
joko perinteiset tahot kuten vaikkapa 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö tai ”aidot” 
maalaiset. Tai sitten romantikot tai 
täysin asioista tietämättömät kau-
punkilaiset, jotka kokevat maaseudun 
vihamieliseksi kilpailijaksi.

Samalla maaseudun hallinto on 
uusien käsitteiden myrskyn silmässä. 
Perinteiset kaupungit, kunnat, kylät 
ovat saaneet rinnalleen maakuntalii-
tot, aluekeskukset, vuorovaikutusalu-
eet ja seudut. Ihmisen todelliset toi-
mintaympäristöt ja niiden mukainen 
hallinto hakee vielä muotoaan. Silti 
on tarkemmin ajatellen päivänselvää, 
että talonpoikaiset arvot ovat edel-

leen erittäin vahvasti nykyisen yhteis-
kuntakehityksen taustalla.

Talonpoikaiskulttuurin työnteon, 
ahkeruuden, säästäväisyyden, koh-
tuullisuuden ja tulevaisuudenuskon 
arvot mahdollistivat nykyisen hyvin-
vointivaltion synnyn. 

Keskeisimmät hyvän ja arvokkaan 
ja kauniin ominaisuudet ovat peräisin 
talonpoikaiskulttuurista, esimerkkinä 
kädentaidot, teorian ja käytännön 
yhteys, harmonian pyhyys, elämän-
kierto – luettelo on loputon.

Silloinkin kun näyttää, että arvot 
menisivät ristiin, on helppo nähdä 
talonpoikaisten arvojen vaihtoehto. 
Hyvä esimerkki on ympäristönsuojelu. 

Kaupunkilaiset vihreät arvot ovat 
täynnä pessimismiä, ihmisvihaa, al-
kuperäisyyden ja villiyden romanttisia 
ihanteita. Kaupunkivihreydestä on 
niiden kautta tullut suorastaan maa-
seudun vastainen liike.

Mitä uusi talonpoikai skulttuuri voisi olla?
Matti Mäkelä

Maalaiset vihreät arvot liittyvät 
luonnon oikeaan ”hyväksikäyttöön”. 
Se tarkoittaa luonnon kanssa elämis-
tä, ei sen tuhoamista, se tarkoittaa, 
että luonto ei ole aarniometsä vaan 
puutarha, ihminen siihen kuuluva 
hoitaja, ei ulkopuolinen syöpä, joka 
tuhoaa. 

Myös työelämässä on hieman 
yllättäenkin tapahtunut muutos, joka 
itse asiassa korostaa talonpoikaisia 
arvoja. Kaupunkilaisen teollisuusyh-
teiskunnan ihanne, työn, asumisen 
ja vapaa-ajan tarkka viipalointi jak-
soihin, eri paikkaan ja eri aikaan, 
on käytännössä hajoamassa. Nykyi-
nen suuntaus, työn sekoittuminen 
muuhun elämään, yritteliäisyyden 
korostuminen, monitaitoisuus, luova 
aloitteellisuuskin – nehän ovat talon-
poikaisia arvoja. 

Perinteinen omavaraisuuden arvo 
on heräämässä uudelleen henkiin. Se 

Vuoden 1938 maanviljelykulttuurin huippu-
hetkien jälkeen on tapahtunut paljon: sodan 
jälkeen jälleenrakentaminen, 60-luvulla suuri 
muutto, viimeksi kymmenen vuotta EU:n jäse-
nyyttä. Nyt olemme tilanteessa, jossa maata 
taas kerran, 30 vuotta edellisen rysäyksen jäl-
keen, rakennetaan uuteen paikkaan.

ei välttämättä enää kytkeydy yksin 
kriiseihin, vaan tosiasialliseen, ym-
päristöä säästävään tehokkuuteen, 
niiden kuuluisien vapaan, globaalin 
kaupan ”vastakkaisiin suuntiin jyris-
tävien kaljarekkojen” rinnalla. Sen 
ajattelun uusia (ja vanhoja tuttuja) 
ajatuksia ovat esimerkiksi energia-
omavaraisuus, lähiruoka, hajaannu-
tettu tuotanto. Oikeastaan vain ny-
kyisen ”kevyen”, liikkuvan asumisen, 
uuden nomadismin suhteen, aina 
juurevuutta korostanut talonpoikais-
kulttuuri näyttää olevan ristiriidassa. 
Sillä tuohon juurevuuteen liittyvä 
ylpeys, joka sodanjälkeisten uusien 
pientilojen myötä katosi, näyttää se-
kin olevan elpymässä. 

Se mikä esimerkiksi Ranskassa on 
aina ollut itsestäänselvyys, nimittäin 
ylpeys maaseudun tuotteiden ainut-
laatuisista ominaisuuksista, on tulos-
sa Koskenkorvan, Turun sinapin, jopa 

viime aikaisten muiden arvostelusta 
loukkaantumisen kautta muotiin Suo-
menkin ruokatuotannossa. 

Tärkein asia, jolla on mahdol-
lisuus muuttaa maaseutu mennei-
syydestä tulevaisuudeksi, ja talon-
poikaisen kulttuurin arvot uudelleen 
yhteiskunnan keskiöön, on kuitenkin 
luonnon ja uuden teknologian liitto.

Miksi maaseudulta lähdettiin suu-
ren muuton aikaan? Siksi, että kau-
punki ja tulevaisuus näyttivät olevan 
sama asia. Sieltä lähdettiin karkuun 
ulkokäymälää, puiden ja veden kan-
toa. Nyt maaseudulla on sama tekno-
logia kuin kaupungissa ja sen lisäksi 
luonto. Siellä on pienyhteisön turval-
lisuus, mutta ei enää valvontaa, joka 
perustui - jo kadonneeseen - saman 
elinkeinon kylään.

Itse asiassa uusilla sukupolvilla 
on ensimmäistä kertaa Suomen his-
toriassa todellinen valinnan mahdol-
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lisuus tarkastella asumisen arvoja 
ja hintaa puhtaalta pöydältä. Tässä 
yhteydessä on syytä puhua nimen-
omaan asuinmaaseudusta ja sen 
mahdollisuuksista omaksua talonpoi-
kaiskulttuurin arvoja. Puhdas maan-
viljelytalous kun joka tapauksessa on 
nykyisellään marginaalinen ja useim-
miten sekoittunut talousmuoto sekin. 

Lopuksi mielenkiintoinen itses-
täänselvyys: kun suomalainen kes-
kustelee keskieurooppalaisen kolle-
gan omasta maastaan, hän ei juuri 
koskaan puhu Suurtorista vaan mitä 
todennäköisimmin esimerkiksi mäm-
mistä. 

Näin itsestään selvä on suomalai-
suuden talonpoikainen identiteetti, 
kun sitä vähän kauempaa katsoo. n 

Artikkeli on lyhennelmä 9.3. 2005 Talon-
poikaiskulttuurisäätiössä pidetystä esitel-
mästä.

Sami Rintalan ja Marco Casagrande: Toukokuun manifesti. Pellon estetiikka -konferenssi, Lepaa 2003. Kuva: Sanni Seppo.
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Y mpäristömme puhuu ja 
puhuttelee meitä, luo 
elämyksen. Esteettisen 
kokemuksen. Ympäris-
töestetiikka on oma tie-
teenlajinsa humanististen 

tieteiden rinnalla. Yrjö Sepänmaan 
ympäristöestetiikan professuuri Jo-
ensuun yliopistossa on ensimmäinen 
laatuaan Suomessa. Miten luontoko-
kemus taipuu esteetikon mielessä? 
”Kysymys on ennen kaikkea kokemi-
sesta ja kokemuksen analyysistä. Toi-
mittamissani teoksissa, jotka ovat syn-
tyneet ideoimieni ympäristöestetiikan 
konferenssien tuloksena, eri ihmiset 
erilaisine taustoineen ja arvoineen tar-
kastelevat mm. luontokokemuksiaan. 
Omista lähtökohdistaan. Tämä on 
kiehtovaa, ja juuri sitä rikkautta, joka 
ympäristöestetiikan tutkimisen tekee 
niin mielenkiintoiseksi”, kommentoi 
Sepänmaa. 

Miksi juuri luonto tutkimuksen 
kohteena? Sepänmaa on kasvanut 
maalla, tarkemmin sanottuna Pohjan-
maan Alavudella, jossa päivittäinen 
yhteys luontoon oli itsestään selvää. 
Kirjallisuuden ja estetiikan opinnot 
Helsingin yliopistossa veivät mietteet 
luontevasti luonnon pariin. Sieltä 
löytyvät tarpeelliset: elämys ja koke-

mus, monentasoisina ja uusiutuvina. 
Levollisuus ja rauha. Minkälaista 
luonnon on oltava luodakseen kau-
neuskokemuksen? Takaako vaikkapa 
aarniometsä ainoan aidon asian, vai 
voiko myös ihmisen jäljiltä muokattua 
luontoa arvottaa esteettisesti? ”Ympä-
ristöestetiikan sarjassa syksyllä ilmes-
tynyt Pellon estetiikka -teos, jonka 
toimitin Liisa Heikkilä-Palon kanssa 
samannimisen konferenssin pohjalta 
syntyneistä esseistä, kääntää katsetta 
ihmisen muokkaamaan maisemaan. 
Vuonna 2003 pidetyn konferens-
sin teemana oli juuri mm. viljellyn 
maaseutuympäristön kauneusarvot 
tuotannon, elämäntapakysymysten ja 
tulevaisuuden näkökulmasta. Luon-
tokokemukset ja niihin liittyvät kau-
neusarvot ovat suomalaiselle tuttuja, 
joskin kenties hieman aliarvostettuja 
asioita. Ympäristökasvatuksellinen 
tavoite soveltuu hyvin myös maaseu-
dulle: konferenssien tarkoituksena 
onkin edistää maaseudun kestävää 
kehitystä, kulttuuri- ja perinnemaise-
man hoitoa ja suojelua, alueellisen 
omaleimaisuuden säilymistä ja maa-
seutumaisen elämäntavan arvostusta. 
Kaikki tämä vaikuttaa maaseudun 
kokemiseen, sen tulevaisuuteen ja 
sen ihmisiin”, kertoo Sepänmaa. n

100 AARIA 
suojattua maata

Irene Telaranta

Luonto, estetiikka ja luon-
non kokeminen on keskus-
teluni aiheena professori 
Yrjö Sepänmaan kanssa. 
Metsä, virtaavien vesien 
rantamat ja viljapellon 
kulta väikkyvät sanojen 
käänteissä, joskin luon-
toon otetaan nyt käsivar-
ren mittaa helsinkiläisen 
kahvilan hälinässä.
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Ympäristöestetiikan sarjaan kuuluvia 
julkaisuja:

Suo on kaunis. Toim. Kirsi Hakala. Maahenki 
1999. 

Sepänmaa Yrjö & Heikkilä-Palo Liisa (toim.), 
Vesi vetää puoleensa. Maahenki 2002. Teos 
palkittiin vuonna 2003 kahdella tunnustuksella: 
Suomen kirjataiteen komitean kirjavalio-tun-
nustuksella sekä Eliel Aspelin -palkinnolla 
vuoden parhaasta taidekirjasta.

Sepänmaa Yrjö & Heikkilä-Palo Liisa & Kaukio 
Virpi (toim.): Metsään mieleni. Maahenki 2003.

Sepänmaa Yrjö & Heikkilä-Palo Liisa (toim.): 
Pellon estetiikka. Maahenki 2005.

Kirjoissa on näyttävä kuvitus. Kukin teos poh-
jautuu kansainväliseen ympäristöestetiikan 
konferenssiin.

Tutkija Kirsi Laurén Joensuun yliopiston 
Perinteentutkimuksen laitokselta toteaa: ”Eri 
luonnonalueet ja elementit ovat meille enem-
män tai vähemmän läsnä lähes päivittäin, 
kuitenkin meitä on heräteltävä huomaamaan 
niiden kauneus, joka tavallisessa arjessa niin 
usein jää havaintomaailmamme ulottumatto-
miin.” Menkäämme siis metsään, hengittä-
käämme suon mystistä ilmapiiriä, vilvoitta-
kaamme varpaitamme väikkyvissä vesissä ja 
nauttikaamme tuleentuvan pellon estetiikasta 
– avoimin, vapain mielin!

Ilkka Halso: Kuutio. Pellon estetiikka -konferenssi Lepaalla 2003. Kuva: Sanni Seppo.

Kuva: Hernan Patiño

Yrjö 
Sepä

nmaa



Onko ITE-taide maineensa 
huipulla? Valinta Kiasman 
kesän 2005 päänäyttelyksi, 
laaja mediahuomio ja Maa-
hengen aktiivinen suomen-
kielinen julkaisutoiminta 
ovat taanneet, että sana ITE 
(itse tehty elämä) on va-
kiintumassa tietyntyyppisen 
taiteen otsikoksi.
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Niin katsojat kuin 
kriitikotkin ovat 
ihastelleet itseoppi-
neiden taiteilijoiden 

mielikuvituksen rajattomuutta, oma-
peräisyyttä, itse kehiteltyä teknistä 
taitoa ja käsittämätöntä ahkeruutta. 
ITE-taiteen skaala on laaja, aina jul-
kisiksi tehdyistä asuinympäristöistä 
pikkuruisiin yksinäisyydessä puurret-
tuihin teoksiin, jotka löytyvät vasta 
tekijän kuoltua. 

Maahenki julkaisi Kiasman 
näyttelyn yhteydessä yleistajuisen 
tietoteoksen ja samalla upeasti tai-
tetun taidekirjan ITE-taiteesta ja sen 
ulkomaisista ”serkuista”. Arja Elovir-
ran toimittama Omissa maailmoissa 
sisältää 14 artikkelia alan johtavilta 
koti- ja ulkomaisilta tuntijoilta. Siinä 
esitellään keskeiset käsitteet ja ter-
mit, tärkeitä taiteilijoita kuten Adolf 

Omien Elämiensä Sankarit
Satu Itkonen

Giovanni Battista Podestàn 
teos. Collection de l’Art Brut, 
Lausanne.
Kuva: Pierre Coat.

19

Giovanni Battista Podestàn teos. 
Collection de l’Art Brut, Lausanne.
Kuva: Pierre Coat..

Jussi Tukiainen: Resitatiivi. 
Kuva: Sanni Seppo.

Wölffli ja Nek Chand ja pohditaan 
ITE / outsider-taiteen historiaa, mer-
kitystä, huumorin merkitystä sekä 
luovuuden ja mielenterveyden liitty-
mäkohtia. 

Suomalaisten yhteydet kansainvä-
liseen outsider art -kenttään ovat vilk-
kaat, ja toukokuisesta kongressista 
päätellen alan tutkijoita yhdistää in-
himillinen uteliaisuus, taiteen kentän 
rajojen koettelu ja myös marginaa-
lisuuden kokeminen: itseoppineiden 
erikoinen taide ei ole taidemaailman 
muodikkain asia. Ilmiön arvostusta 
koetetaan nostaa, ja onkin huomion-
arvoista, että moni kuvataiteilija jo 
sata vuotta sitten, Picassosta alkaen, 
on imenyt vaikutteita itseoppineilta 
kansantaiteilijoilta, mielisairailta ja 
visionääreiltä. 

ITE / outsider-taiteen kenttä on 
tyylillisesti, materiaalien ja sisällön 

puolesta laaja, mutta se, mikä teki-
jöitä ehkä eniten yhdistää, on taiteen 
merkityksellisyys tekijälleen. Taiteen 
tekeminen on ite-taiteilijalle nautinto, 
elämäntehtävä, intohimo tai elämän-
tapa. Keksiminen, käsillä tekeminen 
ja ajatuksen muuttaminen kuvaksi 
on tietysti jokaisen ihmisen oikeutta 
luovuuteen, jota mielen tasapainoa 
ajatellen ehkä liian harva meistä to-
teuttaa. 

Monissa maissa huomio on koh-
distettu pääasiassa mielenterveyspo-
tilaiden taiteeseen, kun Suomessa on 
nostettu enemmänkin esiin persoo-
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TOINEN TAIDE
O

n suuri ilo ja etuoikeus  
avata tämä näyttely 
nimeltään Omissa maa-
ilmoissa, toinen taide. 
Mutta miksi tuo ilo on 
suotu juuri lääkärille? Sik-

sikö, että nykyaikaisen lääkintätaidon 
juuret ovat kansanlääkinnässä, niin 
kuin taiteen kansantaiteessa, vai sik-
sikö, että ITE – itse tehty elämä – on 
toiminut ja toimii edelleenkin mielen-
terveyden kohentajana. Vai siksikö, 
että lääkärin työ on nykykansantaiteen 
tavoin uusiutuvia tietoja ja kätten tai-
toja, elämän ymmärtämistä ja toisesta 
välittämistä. Ehkäpä hyvinkin. Olisinko 
tässä kuitenkin sen vuoksi, että olen 
itsekin pujahtanut toisen taiteen maail-
maan, ja jäänyt sen koukkuun. 

Kun joitain vuosia sitten kävin 
Meilahden museoon rakennetussa 
ITE-taiteen näyttelyssä, oli se riemas-
tuttava elämys. Siitä jäi pitkäksi aikaa 
hyvä mieli, niin kuin varmaan monelle 
muullekin näyttelyvieraalle. Harvoin 

missään muussa taidenäyttelyssä 
näkee yhtä iloisia ilmeitä kuin silloin 
Meilahdessa. Ja ehkä se oli monelle 
opiksikin. Mikseipä siis myös minulle.

Alkajaisiksi toivotan teidät kaikki 
tervetulleeksi aina jännittävään Kias-
maan, niin kaiken taiteen torille sisälle 
kuin ulkotiloihinkin. Kaikkien torien 
tapaan tämäkin  tori on täynnä hyvin 
erilaisia ihmisiä elämän näyttämöllä, 
yllätyksiä joka nurkan takana, pirullisia 
piikkejä ja riemunkirjavaa ilotulitusta, 
ruusuja ja risuja itse tehdystä elämästä 
meillä ja muualla. Pilkettä yhdessä, 
kyyneleitä toisessa silmäkulmassa. 
Täällä tulevat vastaan kaikki ne para-
doksit, jotka sisältyvät kolmen ensim-
mäisen  ITE-vuosikirjan teemoihin; 
rajoilla, mutta ilman rajoja, käsillä, 
mutta käsittämättä kaikkea, paikalla 
mutta myös yleisellä tasolla. 

Omissa maailmoissa syntyneet 
kuvat, työt ja teokset kertovat jotakin 
olennaista tekijän sisäisestä salatusta 
maailmasta, hänen suhteestaan it-

Arkkiatri Risto Pelkonen avasi 
Nykytaiteen museo Kiasmassa 
14.5. – 21.8.2005 järjestetyn 
Omissa maailmoissa – toinen 
taide -näyttelyn. Näyttely esitteli 
virallisen taiteen reunamilla ja 
sen ulkopuolella kukoistavaa 
taidetta ja valotti myös 
outsider-taiteen historiallista 
perspektiiviä. Mukana oli teoksia 
lähes viideltäkymmeneltä koti- 
ja ulkomaiselta taiteilijalta. 
Runsaan kävijämäärän saanut 
näyttely toteutettiin Kiasman 
ja Maaseudun Sivistysliiton 
yhteistyöhankkeena. 

nallisia ”liiteripicassoja”, omaperäi-
siä, mutta ns. terveen kirjoissa olevia 
tekijöitä. Ulkomaillakin outsider-taide 
on kesyyntynyt. Moderni lääkitys on 
paitsi helpottanut monien mielisai-
raiden elämää, myös taittanut erikoi-
simman kärjen heidän taiteestaan. 
Kirja antaa kuitenkin ymmärtää, että 
taide on enemmän psyykkisen ter-
veyden kuin sairauden ilmaisua. Jos 
taitava ja puhutteleva taiteentekijä on 
mielisairas, on hän luova sairaudes-
taan huolimatta, ei sen takia. Myytti 
hulluuden ja taiteilijuuden yhteydestä 
voidaan unohtaa. 

Outsider / ITE-taide on ennen 
kaikkea yksityisen mielen maailmaa, 
ja usein se liittyy hyvin kiinteästi te-
kijäänsä. Kirja nostaa lukijan mieleen 
monia moraalisia ja eettisiä kysy-
myksiä. Miten viime vuonna kuolleen 
Elis Sinistön taiteen käy, kun hänen 
elinpiirinsä outoine rakennuksineen 

pikkuhiljaa maatuu eikä tekijä itse 
esittele tanssien ja runoja lausuen 
luomustaan kävijöille? Osaammeko 
ymmärtää taiteilijoiden omaperäisiä 
maailmoita vai katsommeko teok-
sia kummina kuriositeetteina? Moni 
ITE-taiteilija nauttii huomiosta ja jul-
kisuudesta. Silti tämän taiteen esiin-
tuojilla ja välittäjillä on vastuunsa 
siitä, millaisissa kokonaisuuksissa ja 
sävyissä taidetta tuodaan esiin. 

Taidemaailmassa ei vielä kymme-
nen vuotta sitten puhuttu ITE-taitees-
ta, mutta juuri Omissa maailmoissa 
-julkaisun tapaiset ovat omiaan ai-
kaansaamaan keskustelua ja asentei-
den uudelleenmäärittelyä. n

Satu Itkonen 
fil. maist., taidearvostelija

Omissa maailmoissa, toimittanut Arja 
Elovirta. Maahenki 2005. 224 sivua. 

Risto Pelkonen 
osallistui Kiasman 

näyttelyyn kaarnasta 
veistämillään 

pienoishahmoilla.

Jussi Tukiainen: Pilkkijät. 
Kuva: Sanni Seppo.

Giovanni Battista Podestàn teos. Collection de l’Art 
Brut, Lausanne. Kuva: Pierre Coat.

Arkkiatri Risto Pelkonen



Keskustelu pitää 
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S uomalainen demokratia on 
edelleen kansainvälisissä ver-
tailuissa vahva ja toimiva. Silti 
sen perusteissa on pahaentei-

siä kehityskulkuja, esim. seuraavat: 
l peruskoulun päättävillä nuoril-

la on huono käsitys kansalaisen 
toiminnan tärkeydestä, vähäinen 
kiinnostus kansalaistoimintaan ja 
politiikkaan eikä aikomusta osallis-
tua yhteiskunnallisesti,

l järjestötoimintaan osallistuminen on 
eurooppalaista keskitasoa, mutta 
useimmissa järjestötyypeissä oleel-
lisesti heikompaa kuin muissa Poh-
joismaissa,

l valmius osallistua poliittiseen ryh-
mätoimintaan on heikompaa kuin 
Euroopassa keskimäärin ja oleelli-
sesti heikompaa kuin muissa Poh-
joismaissa,

l äänestämisen lasku on viime vaa-
leissa pysähtynyt, mutta äänioike-
uden käyttö on 10  –  20 prosenttia 

heikompaa kuin muissa Pohjois-
maissa ja 

l vähiten osallistuvat, vaikuttavat ja 
äänestävät nuToret, vähemmän kou-
lutetut ja huono-osaiset.
Näihin pyritään löytämään lääkkeitä 

viiden ministeriön yhteisvoimin. Yhte-
nä pulmien taustana on pitkäaikainen 
kansalaiskasvatuksen ja demokratian 
kehittämisen laiminlyönti Suomessa. 
Tässä poikkeamme muista Pohjois-
maista ja useista Euroopankin maista. 

Opetusministeriö on pannut päät-
täväisesti liikkeelle useita kansalais-
kasvatusta edistäviä toimia yliopis-
toissa, oppilaitoksissa, järjestöissä ja 
sivistystyössä.

Tehostettujen toimien kohteena on 
niin ikään kansalaisten kuuleminen ja 
uusien osallistumisen tapojen kehittä-
minen, myös tietotekniikan tarjoamin 
keinoin. 

Edustuksellisen demokratian kes-
keisiä toteuttajia ovat puolueet. Ne 

Politiikkaohjelma on keino, jolla tasavallan hallitus voi ottaa yhtä 
ministeriötä laajemmat kokonaisuudet tehostettujen toimien 

kohteeksi. Kansalaisvaikuttaminen tuli yhdeksi alueeksi, jolla uutta 
hallinnon innovaatiota kokeillaan. 

ovat tänään perustellun kritiikin ja 
tyytymättömyyden kohteena. 

Puolueet eivät tunnu tarjoavan 
mahdollisuutta vakavaan yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Osasyy voi 
olla siinä, että pintajulkisuuden pai-
neissa surffaavat puolueet eivät ole 
kunnolla heränneet asialle.

Jorma Turusen oikeusministe-
riölle tekemä selvitys osoittaa, että 
think tankit ovat tänään maailmalla 
monipuolisesti käytetty tapa järjestää 
tulevaisuuden pohtiminen.

Käynnissä olevat think tank -ko-
keilut ovat yksi tapa tutkia sitä, olisiko 
vakavasti otettava yhteiskunnallinen 
keskustelu mahdollista herättää siten, 
että keskustelu organisoidaan uudella 
tavalla. Toivotan menestystä MSL:n 
kokeilulle. n

Kirjoittaja johtaa Matti Vanhasen hallituksen 
kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Seppo Niemelä

Elonverkko eronneille: 

Matkalla minuun
Markku Hattula

Matkalla minuun etsin
oikeita sanoja. 
Aloitan alusta: 
ankkuri, arpi, arki, ankara, aika, 
aavistus…
ja jokainen sana tavallaan
tätä hetkeä sopii kuvaamaan.

Runon kirjoittaja, Seija, on mukana 
toista vuotta Elonverkon netti-
ryhmässä. Elonverkko eronneille 
-hankkeen suojissa on opeteltu 
yhdessä etsimään uuttaa suuntaan 
elämälle parisuhteen päättymisen 
jälkeen.

E
lonverkko on viritetty vuoden 
2004 alussa Terveyden edis-
tämisen keskuksen tuella. 
Hanke on suunniteltu kolmi-
vuotiseksi. Sinä aikana osal-

listujat tapaavat toisiaan lähijaksoilla, 
Lomayhtymän Runnin ja Kivitipun 
kylpylöissä. Viisipäiväisillä lähijaksoil-
la vaihdetaan kokemuksia, kuullaan 
asiantuntijoita ja ennen muuta kirjoit-
tamalla, puhumalla ja joskus näyttele-
mälläkin avataan elämän, ja erityisesti 
eron kipsaamia tunnelukkoja.

Eroon sydämeni roudasta

Tietämättä jäisestä ihostani,
sydämeni roudasta,
 hän on siinä,
lähelläni,
vaatimatta mitään.
Sydän hoi! - 
ulkona on kesä. 

Näin kuvaa Tuulikki tuntemuksiaan ja 
toisen ihmisen läheisyyden tärkeyttä 
runossaan.

Lähijaksojen välillä elonverkkolai-
set pitävät yhteyttä tietoverkon välityk-
sellä. Elonverkon nettisivuilla tehdään 
yhteisiä tehtäviä, joista ohjaaja antaa 
jokaiselle oman palautteensa. Myös 
ryhmän jäsenet antavat kiitettävästi 
palautetta toisilleen. Tehtävien ohella 
ryhmillä on käytössään yhteinen kes-
kustelupalsta, jossa ahkerimmat vie-
railevat päivittäin. Asiantuntija-alus-
tuksia eroon liittyvistä asioita osallis-
tujat voivat lukea Aineistot  – palstalta 
Elonverkon sivuilta.

Erosta eheytymisen ohella Elon-
verkon tavoitteena on, että osallis-
tujat oppivat käyttämään verkkoa 
kirjoittamis- ja keskustelufoorumina. 
Kirjoittaminen on monissa tutkimuk-
sissa todettu oivaksi keinoksi jäsentää 
elämää ja löytää kriisitilanteissa uusia 
ratkaisuja.

Puhumaan ja kuuntelemaan
sinä kuuntelemaan opit
minä puhumaan
rikon sukupolvien pituista mykkyyttä
lupa kuunnella on
lupa puhua on

Ritva kuvaa runossaan yhtä Elonver-
kon tavoitetta; oppia toimimaan ryh-
män jäsenenä, oppia kuuntelemaan 
ja ilmaisemaan itseään. Eloverkossa 
moni osallistuja on löytänyt ystävän. 
Vaikka hanke aikoinaan päättyy, 
solmitut ystävyyssuhteet eivät pääty. 
Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi. 
Me olemme yhteisön jäseniä. Me ha-
luamme kuulua johonkin ryhmään.

Elonverkko  – hankkeen tarkoituk-
sena on tuottaa helposti sovellettava 
ja edullisesti toteutettava malli pari-
suhteen päättymisen jälkeen uuttaa 
suuntaa etsivien ihmisten tueksi. 

Onni voi olla joskus pienestä kiin-
ni, kuten Elonverkon jäsen Ossi asian 
runossaan ilmaisee:

Niin pienistä asioista 
syntyy onnemme tää. 
Kun läheinen ihminen 
sua kohti hymyää, 
kun käsi toista koskettaa 
voiko olla tunnetta  
suurempaa.  

Kun Elonverkko eronneille  – hanke 
vuoden 2006 lopulla päättyy, kaikki 
siihen osallistuneet palkitaan Ero-
diplomilla merkiksi siitä, että he ovat 
työstäneet oman eronsa loppuun. 
He ovat valmiita uusiin tasavertaisiin 
ihmissuhteisiin ilman alistajia ja alis-
tettuja. n

Markku Hattula
Kirjailija, hankevastaava
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N ina Tuitun syksyllä 2005 ilmestynyt Breikkaus 
on mun elämäntapa -valokuvateos kertoo bre-
ak-dance -harrastajista, pääasiassa pojista ja 
nuorista miehistä. Kuvissa breikkaajat, tai b-bo-
ysit ja -tytöt, poseeraavat yhdessä tai erikseen, 
urbaaneissa tiloissa, kuten Merihaan tunneleis-

sa, Kisahallin treenipaikoilla, esiintymislavoilla ja omissa ker-
rostaloasunnoissaan. Eräässä kuvassa poika on puoli metriä 
ilmassa, vaakatasossa, kasvot lattiaa kohden, kotoisasti keit-
tiön lieden edessä. Nehän ovat ihan painottomia, mietin, ja 
kysyn miten kuvattavalle sitten kävi, putosiko kasvoilleen vai 
mitä…? ”Ehei”, naurahtaa Tuittu iloisesti, ”siitä ilmalennosta 
lähti ihan yksinkertaisesti sellainen liike, joka jotenkin suli 
siihen seuraavaan… Tanssijat ovat kuin akrobaatteja, paino-
voiman uhmaaminen kuuluu asiaan”, kertoo Nina. 

Istun valokuvataiteilija Nina Tuitun viimeisimmän 
b-boys and girls -valokuvanäyttelyn ilmavissa 
tiloissa. Valokuvateoksia ja näyttelyitä mm. 
moottoripyöräharrastajista ja autotalliaan 
rakentavista miehistä luonut hiljaisella 
äänellä jutteleva Tuittu kertoo: ”Minua on aina 
kiinnostanut miehinen piilomaailma, sellaiset 
paikat, jonne naiset eivät ihan helposti eksy.”
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Kaupungin ahne valo
Irene Telaranta     Kuvat: Nina Tuittu

Miten break-dance sitten istuu suo-
malaisen liinatukan maailmaan, jopa 
siinä määrin, että treenaajien sosiaalinen 
elämä tapahtuu hyvin pitkälle harrastuk-
sen ehdoilla, tietyin koodein ja säännöin? 
Säännöin, joista on muodostunut harras-
tajille ihan oma elämäntapa? ”Erilaisuus, 
erottautuminen muista on breikkauksessa 
olennaista”, kertoo Tuittu. ”Suuremmissa 
kaupungeissa mm. koulujen oppilaat ovat 
nykyään monesta eri kulttuurista, ja tässä 
nähdään eräs break-dancen olennaisim-
mista koodeista: erilaisuutta kunnioite-
taan, tässä harrastuksessa erilaisuus fuu-
sioituu. Erilaisuudesta ollaan ylpeitä.” 

Alkujaan afroamerikkalaisten jengien 
välienselvittelyistä kehkeytynyt tanssilaji 
on yleistynyt ja tullut salonkikelpoiseksi 
harrastukseksi viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Tanssikoulut ottavat oppilaita 
break-dance -tunneilleen ja eri ryhmät 
harjoittelevat omia tyylilajejaan ja temp-
pujaan. Iältään kahdeksasta vuodesta 
parikymppisiin olevat harrastajat esiinty-
vät ja kilpailevat, mittelevät taitojaan ta-
paamisissa ja kilpailuissa. Kunnon täytyy 
olla kova – vaativat, koko kehoa rasittavat 
liikkeet tarvitsevat joustoa ja voimaa on-
nistuakseen. Ja musiikki, se on olennai-
nen osa. Onhan kyseessä tanssi, ilmaisu, 
taidemuoto. 

Avautuiko Tuitulle breikkaajien suurelta 
yleisöltä piilotettu maailma, omalaatuinen 
elämäntapa, projektin yhteydessä? Taitei-
lija kertoo, että tanssijoiden löytäminen 
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oli aluksi hankalaa, ja luottamuksen 
saavuttaminen kesti aikansa. Projektin 
edetessä alkoivat kuvattavat kuitenkin 
innostua yhteistyöstä. ”Ikäero auttoi 
luomaan tarpeellista välimatkaa, 
vaikka poikien kanssa ystävystyinkin”, 
toteaa Tuittu. 

Eikä vauhtiin päästyään olisi malt-
tanutkaan lopettaa – tanssijat ovat 
antoisaa kuvattavaa, ja heidän esiinty-
mishalunsa ja lavasäteilynsä näkyvät 
kuvissa, kertoo taiteilija. ”Kuvattavis-
ta, heidän liikkeistään ja hahmoistaan 
säteilee hurjasti myönteistä, raikasta 
energiaa. Hyvää mieltä. Pidän myös 
siitä, että projektiin voi paneutua koko 
mielellään ja sielullaan, ajan kanssa 
– tätäkin aloin tehdä kaksi vuotta 
sitten, ja tunnen itse asiassa hieman 
ikävää tämän hankkeen loppuun-
saattamisesta. Onneksi joudun, tai 
pääsen, kuvaamaan vielä uutta ma-
teriaalia teostani varten: osa pojista 
on kasvanut näissä parissa vuodessa 
niin paljon, ettei heitä enää tunnistaisi 
parin vuoden takaisista kuvistani”, 
toteaa valokuvaaja. 

Mikä mahtaa olla tuotteliaan taitei-
lijan seuraava hanke tai kohde, jokin 
tietty ryhmä kenties, projekti, joka 
avaa ennakkoluulot ja raottaa verhot-
tua maailmaa? ”Jaa, tuohon minulla 
on selvä vastaus – seuraava teokseni 
tulee olemaan väitöskirja”, kommentoi 
Tuittu pilke silmäkulmassa. 

Taiteiden maisterina (MA 1996) 
Nina Tuitun päätoimena on ollut 
valokuvauksen ja valokuvataiteen 
opetus sekä Lahden muotoiluinsti-
tuutissa että Taideteollisessa korkea-
koulussa. n

Nina Tuittu, Anne Isomursu: Breikkaus on mun 
elämäntapa – kuvia b-boy-kulttuurista. Sidottu, 
120 sivua. Ilmestynyt lokakuussa 2005.  
Maahenki.
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Nykynuori arvostaa 
ajattelun ja päätöksenteon 
vapautta 
2004 keväällä 15 – 24-vuotiaille tehty 
kansallinen tutkimus paljasti, että tä-
män päivän nuoria vaivaa arvoristirii-
ta. Tärkeimmät arvot ovat hyväntahtoi-
suus ja huolenpito. Toisaalta seuraa-
vaksi suosituimmiksi arvoiksi nuoret 
nostavat elämän nautinnollisuuden, 
suoriutumisen ja menestymisen. 

Erityisen tärkeänä pidetään toimin-
nan ja ajattelun vapautta ja muista 
riippumatonta päätöksentekoa. 

Hyvin yksilöllisiä arvoja siis. Millä 
keinoilla järjestöt pystyvät houkutte-
lemaan näitä nuoria mukaan pitkä-
jänteistä vapaaehtoistyötä vaativiin 
luottamustehtäviinsä? 

Järjestöistä on vaarassa tulla 
kulutustavaraa. Tarjottuja palveluita 
tutkitaan tarkkaan. Toiminnassa ol-

laan mukana vain sen aikaa kun se 
palvelee henkilökohtaisia tavoitteita. 
Järjestö vaihdetaan uuteen kun ollaan 
tyytymättömiä.

Hiljaisen tiedon siirtoon 
tarvitaan itsearviointia
Filosofian tohtori Aaro Harju kirjoittaa 
kirjassaan Järjestön kehittäminen, 
että järjestöllinen osaaminen on huo-
nontunut viime vuosikymmeninä. 
Käytännön toiminnan kautta oppimi-
nen on vähentynyt. Peruskoulutuksen 
ja työelämän kautta saadut taidot 
eivät riitä vastuutehtävien hallintaan. 
Järjestöelämässä on paljon sellaista 
hiljaista tietoa, jonka sisäistää vain 
mukana olemalla, itse tekemällä ja 
kokemuksista oppimalla. 

Miten halua ja taitoa vaikuttaa 
järjestöissä toimien voidaan siirtää 
perintönä lapsille ja nuorille? Perhei-

Nykytilan tunteminen luo perustan 
TULEVAISUUDEN JÄRJESTÖLLE

Yhä useampi järjestö on tänä-
kin vuonna asettanut tärkeim-
mäksi tavoitteekseen nuorten 
aktivoimiseen mukaan toimin-
taan. Tilastot osoittavat karua 
totuutta: aktiiviset järjestötoi-
mijat vähenevät väestön keski-
iän noustessa. Jotta järjestöillä 
olisi tulevaisuutta on löydet-
tävä uusia innokkaita nuoria 
mukaan yhdistysten toimintaan 
oppimaan ja kasvamaan. 
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Yhteiset tapaamiset ja 
vertaamalla oppiminen 
tuovat huvin ja hyödyn

tuottajayhdistysten kehit-
tämistyöhön.

Anna-Liisa Knuuti
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JÄRJESTÖN ITSEARVIOINNIN OHJAUS

MSL-opintokeskus ohjaa jäsenjärjestöjensä 
toiminnan kehittämistä itsearvioinnin avulla. 
Kehittämistyö käynnistyy järjestön strategian, 
voimavarojen ja toiminnan kuvaamisella sekä 
tulosten tarkastelulla. Prosessin aikana löyty-
vät järjestön vahvuudet ja kehittämisalueet. 
Itsearviointiin voidaan liittää vertaamalla oppi-
minen muiden organisaatioiden kanssa (bench-
marking). Tämä on hauska ja mielenkiintoinen 
tapa löytää uusia ideoita oman järjestön toimin-
taan. Itsearvioinnin jälkeen järjestö käynnistää 
kehittämistoimia valitsemissaan kohteissa.

RYHMÄTOIMINNAN KOULUTUS

Maaseudun Sivistysliitto järjestää ryhmänoh-
jaajakoulutusta sekä perinteisille (www.msl.
fi/ryhmatoiminta) että verkko-ohjaajille (www.
msl.fi/verkko). 

Ohjaajana toimiminen on elinikäinen kasvu-
prosessi. Siinä on tärkeää on oman toiminnan 
tarkastelu yhteistyön osapuolena. Koulutuksen 
teemoja ovat ryhmän työskentelyn eri vaiheet 
dynaamisine ilmiöineen, kuten roolit ja normit ja 
vuorovaikutus ryhmässä.

den asenteilla ja elämäntavoilla on 
suuri merkitys. Järjestöjen omalla 
koulutuksella annetaan käytännön 
eväitä uusille toimijoille. Hiljaisen 
tiedon siirtämiseen tarvitaan nykyis-
ten järjestötoimijoiden panosta. Tapaa 
toimia ja vaikuttaa voidaan yhteisen 
itsearvioinnin avulla kirjata muistiin 
työvälineeksi tuleville sukupolville. 

Autioituvalla maaseudulla 
järjestön on tunnistettava 
perustehtävänsä
Minkälaisen vastuun järjestöt haluavat 
kantaa harvaan asutun maaseudun 
palvelujen tarjoajana? Kun koulut, 
kirjastot ja postit lähtevät, eikö juuri 
järjestöjen tulisi kantaa huolta jäljelle 
jääneistä asukkaista? Tämä vaatii pai-
kallisen toiminnan ylläpitämistä.

Maanviljelijän, yrittäjän ja työnte-
kijän arki on entistä vaativampaa ja 
stressaavampaa. Silti ihmiset etsivät 
vastapainoa työlle innostavasta ja 
uutta voimaa antavasta omaehtoisesta 
tekemisestä. Jos järjestöjen tarjoama 
toiminta on kiinnostavaa, se vetää 
mukaansa. 

Vapaaehtoisten järjestötoimijoiden 
työn arvoa ei pystytä rahalla korvaa-
maan. Toiminnan määrää on vähen-
nettävä jos uusia tekijöitä ei enää 
löydetä. Järjestöjen on tiedostettava 
mikä on todella tärkeää ja mistä voi-
daan luopua.

Erilaiset yhteistyöverkostot ovat 
järjestötoiminnan tulevaisuuden perus-
edellytys. Tämä vaatii omaa erityisosaa-
mistansa, halua ja taitoa tehdä yhteis-
työtä. Moderni informaatioteknologia 

TUTKALLA!

Vuonna 2002 Maaseudun 
Sivistysliitto aloitti yhteisvoimin 
MTK-Pohjois-Karjalan kanssa 
tuottajayhdistysten itsearvioin
tikoulutuksen,  tuttavallisesti 
TUTKAn. Siitä lähtien koulutusta 
on kehitetty ja toteutettu Keski-
Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

V uonna 2005 käynnisty-
neeseen hankkeeseen ovat 
osallistuneet MTK-Keski-
Pohjanmaan liiton sekä Käl-
viän, Lohtajan, Reisjärven ja 

Vetelin tuottajayhdistykset sekä MTK-
Pohjois-Savon liiton ja Kiuruveden, 
Lapinlahden, Maaningan, Varpaisjär-
ven ja Pielaveden tuottajayhdistykset. 

Opintoihin kuuluu kaikkiaan seit-
semän koulutuspäivää puolentoista 
vuoden aikana, joista kummankin 
liiton alueella on nyt takana kuusi. 

Miltä alku on tuntunut? ”Odotuksi-
ahan koulutukselle ei ollut, koska en 
täsmälleen tiennyt, mihin se liittyi”, 
kertoo Jarkko Kokkoniemi Reisjär-
veltä. ”Ajatustenvaihto toisten kanssa 
oli kuitenkin yllättävän hedelmällistä 
ja uusia ajatuksia herättävää. Yksin-
hän ei asioista tule mitään, mutta kun 
näki, että muutkin miettivät asioita ja 
kirjasivat niitä ylös, sai se omatkin aja-
tukset hyrräämään”, kertoilee Jarkko. 

Satu Korhonen Varpaisjärveltä, 
25-vuotias kaksi- ja yksivuotiaiden 
tyttöjen äiti, on myös ollut iloinen 
lähdettyään mukaan: ”Muiden tuotta-
jayhdistysten ihmisten kanssa käydyt 
keskustelut ovat olleet melkeinpä pa-
rasta antia. Keskustelut antavat run-
saasti lisää eväitä jatkaa eteenpäin,” 
kuvailee Satu.

Alun odotukset ja tunnelmat ovat 
vaihtuneet motivoituneeseen opiske-
luun. Ohjaaja Varpuliisa Korpivaaran 
mukaan työ on käynnistynyt upeasti. 
”Kurssipäivien välillä on tehty oman 

liiton tai yhdistyksen toiminnan kuva-
usta, ja pohdittu myös sitä, mitä mer-
kitystä toiminnalla on, ja mitä olem-
me siitä oppineet”, kertoo Korpivaara. 

Kaija Korhonen Lapinlahdelta oli 
ehtinyt kaivata lisää vipinää johto-
kunnan kokouksiin ja ratkaisua ke-
hittämispaineisiin: ”Vaikka olen ollut 
järjestötoiminnassa jo vuodesta 1999 
alkaen, ei koulutusta ole järjestetty 
kuin yhden kerran. Olenkin varsin iloi-
nen siitä, ettei johtokunta ole tyrmän-
nyt kehittämishanketta turhana, vaan 
on jopa ottanut kotitehtävikseen nämä 
TUTKA-asiat. Ensi viikolla meillä on 
aiheesta iltakoulu”, toteaa Korhonen 
ilmeisen tyytyväisenä.

Kurssipäivien ohella on ohjaaja 
ollut puhelimen tai sähköpostin tavoi-
tettavissa kannustusta tai palautetta 
varten. Lohtajan yhdistyksen Vesa 
Isolankilan mukaan tauot ovat ol-
leet tärkeää antia: ”Koulutuspäivien 
välillä pidettävien taukojen aikana 
ovat ryhmät kertoneet aikaansaanok-
sistaan, minkä olen kokenut erittäin 
oleelliseksi: moni hyvä idea oman 
yhdistyksen toimintaan on syntynyt 
juuri näin”, kertoo 32-vuotias Iso-
lankila. ”Vastauksiahan yhdistyksen 
johtamiseksi ei tipu itsestään. Lähdin 
hakemaan konkreettisia vastauksia 
kysymyksiin mitä, miten ja kuinka 
helposti. Kun vastaukset olikin mietit-

tävä itse, oli se yllättävän haastavaa. 
Mutta kehittävää!”

Toivottakaamme innostuneille ja 
oppivaisille tutkalaisille hedelmällisiä 
hetkiä hankkeen parissa, ja monia 
rikastuttavia kokemuksia yhdessä 
oppimisen jalossa taidossa! n

HANKKEEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS: 
Kasv.maist. Varpuliisa Korpivaara

OHJAUSRYHMÄSSÄ LISÄKSI: 
Järjestöagrologit Jouni Ingalsuo, MTK-Keski-
Pohjanmaa, Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo 
sekä metsänhoitaja Hannu Salo, MSL.

tarjoaa uusia mahdollisuuksia järjestöl-
liseen yhteistyöhön. Perinteisesti pai-
kallisesti toteutettu toiminta voi löytää 
uusia kansallisia ja kansainväliä mal-
leja. Tämä saattaa olla avainasemassa 
nuorten mukaan houkuttelemisessa.

Selviytyäkseen yhteiskunnallisen 
muutoksen haasteista täytyy järjes-
tötoimintaa suunnitella, arvioida ja 
parantaa järjestelmällisesti. Itsenäisiä 
järjestöjä ei voida kehittää ulkoa päin. 
Tämän työn tekevät nyt mukana ole-
vat aktiivit. n

Irene Telaranta ja Varpuliisa Korpivaara
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Keski-Pohjanmaan 
tuottajayhdistysten edustajat 
tunnistavat toimintansa 
vahvuuksia Tutka-projektissa.
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”Uskon saaneeni kosolti tietoa 
ja taitoja joita voin hyödyntää 
omissa rooleissani kunnallisena 
vaikuttajana ja järjestöihmise-
nä.”

”Kuntavaikuttaja-koulutus oli 
antoisa ja sopii niin ensikerta-
laiselle kuin jo kokeneemmil-
lekin päättäjille. Koulutuksen 
tulisi olla pakollinen kunnalli-
sissa toiminnoissa oleville!”

Kuntavaikuttaja-koulutuksessa sy-
vennytään paikalliseen ja valtakun-
nalliseen vaikuttamiseen. Tarkoituk-
sena on lisätä osallistujien tietoja 
yhteiskunnallisesta toiminnasta ja 
päätöksenteosta sekä kehittää heidän 
vaikuttamisen taitojaan. 

Kurssi on käytännönläheinen ja 
suuri osa annista perustuu kokemus-
ten vaihtoon muiden osallistujien 
kanssa.

”Oli hyödyllistä ja virkistävää 
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia 
eri puolelta Suomea tulleiden 
opiskelutovereiden kanssa.”

Koulutus alkaa maaliskuussa ja päät-
tyy marraskuussa. Ohjelma koostuu 
neljästä lähijaksosta ja itsenäisestä 
etäopiskelusta. Kokonaisuus on laa-
juudeltaan 5 – 10 opintoviikkoa ja 
siitä kirjoitetaan todistus. Maaseudun 
Sivistysliitto toteuttaa koulutuksen 
yhteistyössä Keskusta-järjestöjen 
kanssa.

Kuntavaikuttaja-kurssilta eväitä paikalliseen päätöksentekoon

”Tämän pitäisi olla pakollista!”

Lähiopiskelua neljänä 
viikonloppuna
”Lähijaksojen suurin anti oli tavata 
muita samanhenkisiä kuntavaikut-
tajia, jotka kaikki halusivat oppia 
hoitamaan luottamustehtäviä vastuul-
lisemmin nyt tai tulevaisuudessa.”

”Lähijaksot olivat loistavasti 
järjestelty. Luennoitsijat olivat 
mahtavia.”

Viikonlopun mittaiset lähijaksot si-
sältävät asiantuntijoiden alustuksia, 
käytännön harjoituksia, kokemusten 
vaihtoa muiden kurssilaisten kanssa 
sekä etäopintojen ohjausta. Lähijak-
soja on neljä, kaksi keväällä ja kaksi 
syksyllä. Ensimmäinen ja viimeinen 
lähijakso on kaikille yhteinen. Näinä 
viikonloppuina keskustelu painottuu 
politiikan sisältökysymyksiin. Toisen 
ja kolmannen lähijakson sisällöt opis-
kelija voi itse valita neljästä käytän-
nön läheisestä kokonaisuudesta. 

I lähijakso: Paikallinen vaikuttami-
nen (25. – 26.3.2006, Espoo)
Ensimmäisellä jaksolla perehdytään 
kuntien ja alueiden nykytilaan, pää-
töksentekoon sekä tulevaisuuden 
haasteisiin.

II ja III lähijaksot: Valinnaiset osiot 
(paikat päätetään myöhemmin)
Opiskelija valitsee kaksi neljästä 
toiminnallisesta kokonaisuudesta. 
Sisällöistä keskustellaan ja valinnat 
päätetään ensimmäisellä lähijaksolla.

Kokous- ja neuvottelutaito 
(13. – 14.5.2006)
Aiheina lähijaksolla ovat kokoukseen 
ja neuvottelutilanteeseen valmistau-
tuminen, kokous- ja neuvottelutilan-
teet, kokouksen kulku, äänestykset, 
kokouksen osallistujan tehtävät ja 
roolit, päätöksentekoon liittyvät lait ja 
ohjeet sekä käytännön harjoitukset.  

Kampanjointi- ja projektitaito 
(13. – 14.5.2006)
Lähijakson aiheena on projektityös-
kentelyn perusteet suunnittelusta 
toteuttamiseen ja arviointiin. Sisältö 
toteutetaan käytännön harjoituksin 
ja kokemuksia vaihtamalla. Kokonai-
suutta suositellaan eduskuntavaali-
ehdokkuutta tai -vaalipäällikkyyttä 
suunnitteleville.

Esiintymistaito (19. – 20.8.2006)
Esiintymistaidon viikonloppu sisältää 
mm. seuraavat aiheet: oma viesti-
jäkuva, erilaiset esiintymistilanteet, 
puheenvuoron valmistelu ja rakenne, 
argumentointi sekä palautteen anta-
minen ja vastaanottaminen käytän-
nön harjoituksin.

Kirjallinen viestintätaito ja medialu-
kutaito (19. – 20.8.2006)
Viikonlopun aikana käsitellään kirjal-
lisen viestinnän tyylit, tiedottava kir-
joittaminen, mielipidekirjoittaminen, 
argumentointi, selkeän kirjoittamisen 
perusteet sekä kriittinen medialuku-
taito, viestinnän mahdollisuudet ja 
riskit ja yhteistyö median kanssa.

IV lähijakso: Valtakunnallinen vaikut-
taminen (7. – 8.10.2006, Helsinki)
Viimeisellä, kaikille yhteisellä lähijak-
solla aiheina ovat poliittinen vaikutta-
minen sekä erilaiset päätöksenteko-
prosessit valtakunnallisella tasolla.

Oletko kiinnostunut paikallisesta vaikuttamisesta? Haluatko 
kehittää vaikuttamisen taitojasi ja jakaa kokemuksia muiden 
yhteiskunnallisesti aktiivisten ihmisten kanssa?
Tule MSL:n ja Keskustan Kuntavaikuttaja-koulutukseen!

Etäopiskelua omaan tahtiin

”Etätehtävät olivat opettavaisia. 
Tutkia asioita, joita ei ole aiem-
min tiennyt, mutta vaikuttajana 
on hyvä tietää. Edelleen jokai-
selle jää oma harkinta tehtävien 
laajuuden suhteen toimia ja 
työstää omia valmiuksiaan kun-
nallisena vaikuttajana.”

”Oppimiskansiosta tuli todelli-
nen minulle räätälöity tietopa-
ketti.”

Lähijaksojen välillä koulutukseen 
sisältyy etäopiskelua. Etätehtävät 
ja muut materiaalit kootaan vuoden 
aikana oppimiskansioksi, jota osal-
listujat ovat käyttäneet tietopakettina 
kurssin jälkeenkin. Osallistujia oh-
jataan oman opintosuunnitelman ja 
tehtävien tekoon tarpeen mukaan.

Osallistu!
Lisätietoja vuoden 2006 Kuntavai-
kuttajakurssista kotisivuiltamme 
www.msl.fi/kuntavaikuttaja tai Timo 
Latikalta timo.latikka@msl.fi, puhe-
lin (09) 751 20 241.

”Opinnoista on mielestäni ollut 
suuri hyöty oman yhteiskunnal-
lisen tietämyksen vahvistami-
sessa ja tukemisessa. Kokonai-
suus oli ehdottoman hyvä.”

”Ihmissuhdeverkosto kasvoi 
tietysti entisestään. Lähiopis-
kelujaksot olivat antoisia ja ns. 
oppimiskansio on ollut käytössä 
kurssin jälkeenkin. Suosittelen 
mukaan lähtemistä ”järjestöjy-
rillekin”.”

”Olen saanut positiivista palau-
tetta paikallisista kollegoiltani, 
joten ainakin osa opitusta on jo 
muuttunut käytännöksi.”
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Kjaere kunstnere, takk for de fine 
figurene utenfjör kunstmuseet! Fle-
re ganger har jag sett på dem, og 
det er like bra hver gang. Tusen 
takk og lykke til I framtiden!
Hilsen Hilde, Oslo, Norge

Onko tämä jokin yhteinen 
kannanotto. Tai sitten en 
vaan tajua ja poikkesin 
vaan paikalle. Sai erittäin 
hyvälle mielelle, kiitoksia!
Terveisin viuhahtaja

ITE, 
ihana

! Muistu
ttava

. 

Carpe
 diem

.

Lökö

Ihailtavaa ”luovaa 
hulluutta”, upeita 
töitä. Kansantaide 
elää, kukoistaa ja 
on täällä pysyäk-
seen! Ei anneta 
pojat ja tytöt pe-
riksi! Kiitos,
Marketta ja Ree-
ta

Hyvät maalaaset,  tehkää veistoksia!Kuvanveisto-oppilas

Paras
 koke

mus v
uosik

ausiin
...

Opetta
ja
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Esko Koskisen ja Martti 
Langhedin veistoksia

Esko Koskisen veistos

Timo Peltosen puuveistos
Edvin Hevonkosken sammakko

Martti Langhedin 
musikantteja

Olavi Laihon harmonikansoittajat
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M aaseudun Sivistysliitto ja 
Kaustisella toimiva Kan-
santaiteenkeskus ovat 
tiivistäneet yhteistyötään. 
MSL avasi vuoden 2006 

alussa Kansantaiteenkeskukseen 
toimipisteen, joka vastaa liiton toimin-
nasta Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Poh-
janmaalla ja pohjoisessa Keski-Suo-
messa. Aluetoimisto siirtyi Kaustiselle 
Seinäjoelta.

MSL:n tavoitteena on verkottua 
tulevaisuudessa yhä voimakkaammin 
maakunnissa toimiviin kulttuurialan ja 
maaseudun kehittämistyön organisaa-
tioihin. Kun osapuolilla on hallussaan 
monentyyppistä osaamista, voimava-
rojen yhdistäminen avaa uusia mah-
dollisuuksia maaseudun kulttuuri- ja 
kehittämistyöhön. Synergiaa syntyy 
myös, kun tilojen ja välineistön käy-
tössä tehdään yhteistyötä.

Kaustisen toimipiste on tähän 
mennessä konkreettisin esimerkki 
tästä toimintamallista. Mallista saata-
van kokemuksen pohjalta on tarkoitus 
jatkossa uudistaa MSL:n alueellista 
toimintaa myös muualla Suomessa.

Maaseudun Sivistys-
liitto on jalkautunut 
nimensä mukaisesti 
ja avannut ensim-
mäisen maaseudun 
toimipisteensä.

MSL:n uusi 
aluekeskus 

P
ohjois-Karjala houkuttelee kesämat-
kailijoita kuvataiteen pitopöytään. 
Kattausten reitti kiertää kylien 
kulttuurikohteista taidemuseoiden 
näyttelyihin. Juuan Kivikeskuksen 
Kaikilla mausteilla – ITE-näyttelystä 

kestivieras löytää aidoimmat suomalaiset maut, 
mutta myös omaperäiset ja aromikkaat särpimet.

ITE on itseoppineiden taiteilijoiden kuvallista 
ilmaisua, kansan taidetta kansalle. Tunteen palo 
ja ilmaisun irtonaisuus rikkovat siinä iloisesti 
taiteen jäykät rajat. Kivikeskuksen näyttely kes-
kittyy ITE-taiteen uusimpiin virtauksiin. Esillä on 
nimeä saaneiden elämäntapataiteilijoiden tuo-
reimpia töitä, mutta myös aivan uusia tekijöitä. 

Tuttujen ITE-mestareiden teoksista maku-
hermoja hivelevät Alpo Koivumäen romuista 
hitsaamat savannin eläimet, peltinen suomen-
karjan lehmä ja traktorin renkaasta tehty karhu. 
Pikkulintujen taidokas veistäjä Viljo Luokkanen 
on siirtynyt isompien siivekkäiden tekoon ja tuo 
esille pöllöjä, huuhkajia ja kotkia. Edesmenneen 
Elena Maaskolan kivistä ja lasinsirpaleista som-
mittelemat naisellisen elegantit käsilaukut käyvät 
vuoropuhelua Erkki Pekkarisen metsähenkisten 
tuohiveistosten kanssa.

Uusia ITE-taiteilijoita on löydetty Maaseudun 
Sivistysliiton ja Kansantaiteenkeskuksen projek-
teissa, jotka ovat viime vuosina ja kuukausina 
suuntautuneet Pohjanmaalle ja Kainuuseen.

Näyttelyn tuottaa Maahenki Oy. Luonto- ja 
taideaiheisten kirjojen kustantajana tutuksi tullut 
pienkustantamo on laajentamassa toimialaansa 
kulttuurituotantoyhtiöksi. Kivikeskuksen ITE-
näyttely on ensimmäisiä Maahengen toteuttamia 
kulttuurihankkeita. n

KAIKILLA MAUSTEILLA

ITE-taidetta Juuan Kivikeskuksessa 19.5.–31.10.2006

AVOINNA: 
19.5.–14.6. ma–pe 10–17, la 10–15, su 11–16  
15.6.–14.8. ma–su 10–18  
15.8.–14.10. ma–pe 10–17, la 10–15, su 11–16  
www.kivikeskus.com

Juuan Kivikeskuksen 
kesänäyttely vie hulvattomalle 
matkalle ITE-taiteen maailmaan. 
Kuvataiteen karjalainen 
pitopöytä tarjoaa herkullista 
silmänruokaa – kaikilla 
mausteilla!

KAIKILLA MAUSTEILLA

Kulttuuriyhteistyön  
uudet haasteet
Yhteistyön tiivistymiselle on rakennet-
tu perustaa jo kauan. Kaustisen pit-
käjänteinen maaseutukulttuuriin pe-
rustuva kulttuurityö – ja kulttuuritahto 
koko Keski-Pohjanmaan alueellisena 
vahvuustekijänä – on ollut luontaisena 
lähtökohtana yhteyden syntymiselle.

MSL on vuodesta 1998 lähtien 
tehnyt Kansantaiteenkeskuksen kans-
sa tiivistä yhteistyötä suomalaisen 
nykykansantaiteen projekteissa, joissa 
on kartoitettu ja esitelty ns. ITE-tai-
detta. Yhteisin ponnistuksin on myös 
rakennettu kansainvälisiä verkostoja 
nykykansantaiteen alalla. 

Tavoitteena on nyt jatkaa ja kehit-
tää ITE-taiteen alueellisia kartoituksia. 
Haasteena on myös varmistaa ITE-
museon näyttelytoiminnan jatkuvuus 
ja taidekokoelman kartuttaminen. Uu-
sia mahdollisuuksia voi myös avautua 
kaustislaisten kulttuuritoimijoiden ja 
Maaseudun Sivistysliiton omistaman 
kustannus- ja kulttuurituotantoyhtiö 
Maahengen kesken.Alpo Koivumäen peltinen suomenkarjalehmä Minttu 

osallistuu Kivikeskuksen näyttelyyn.

Maaseudun kehittämisen 
haasteet
MSL on viime vuosina toteuttanut eri 
puolilla maata lukuisia maaseudun ja 
kylätoiminnan kehittämishankkeita. 
Ne ovat perustuneet paikalliselle tar-
peelle ja osallistumiselle, valtakunnal-
liselle osaamiselle ja kansainväliselle 
yhteistyölle.

Kaustisella toimiva Pirityiset ry. ja 
Maaseudun Sivistysliitto aloittivat syk-
syllä 2005 yhteisen kansainvälisen 
maaseutuyrittäjyyden kehittämishank-
keen. Tavoitteena on yritystoiminnan 
kehittäminen käytännönläheisesti ja 
vertaamalla oppien. Tämä asettaa 
haasteita yrittäjien keskinäiselle yh-
teistyölle alueellisesti, maakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti.

Kaustisen sijainti ruotsinkielisen 
alueen kyljessä tarjoaa MSL:lle hyvät 
mahdollisuudet kehittää alueellista 
yhteistyötään ruotsinkielisen sisarjär-
jestönsä kanssa myös Pohjanmaalla.

Liiton kaksi vakinaista aluesih-
teeriä Hannu Salo ja Leena Kuhno 
sijoittuivat vuoden 2006 alusta lukien 
Kaustisen toimipisteeseen. Määrä-
aikainen projektikoordinaattori Elina 
Vuorimies työskentelee osittain MSL:n 
ja osittain Kansanmusiikkisäätiön 
hallinnoimissa projekteissa. n

Harriet Holmström-Sandin Kylpyamme-lehmä. 
MSL ja Kansantaiteenkeskus ovat järjestäneet 

jo kuusi yhteistä kesänäyttelyä Kaustisella. 

40

Kaustisella

Arja Elovirta ja Raija Kallioinen

Raija Kallioinen
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P
ariisissa toimiva Halle 
Saint Pierre on outsider 
taiteen vireä keskus. 
Tyylikkäät näyttelytilat 
jakautuvat kahteen ker-
rokseen. Katutasossa 

on viihtyisä kahvila ja yksi Euroopan 
parhaista outsider-taiteeseen erikois-
tuneista kirjakaupoista. Yleisöä kulkee 
jatkuvasti sisään ja ulos.

Espirit de la Forêt (Metsän hen-
ki) -näyttely esittelee sveitsiläisen 
valokuvaajan Mario del Curton doku-
mentaatioita outsider-taiteilijoista eri 
maista. Mukana on kuvia Kanadasta, 
Serbiasta, Belgiasta ja Sveitsistä pa-
rinkymmenen vuoden ajanjaksolta. 
Metsän henki heijastuu paitsi kuvat-
tujen taiteilijoiden asuinsijoissa ja 
teosten materiaaleissa, myös heidän 
ilmaisunsa ”symbolisina metsinä” ja 
”ajattelun toteemeina”. 

Suomesta näyttelyyn on kutsut-
tu teoksillaan ITE-taiteilijat Martti 
Hömppi Nokialta, Aune Kinnunen 
Viitasaarelta, Pekka Lampinen Auras-
ta ja edesmennyt karkkilalainen Viljo 
Gustafsson. Valokuvaaja Veli Granö 
osallistuu tuoreella kuvasarjallaan 
parikkalalaisen Veijo Rönkkösen pat-
saspuistosta.

Halle Saint Pierren johtaja Marti-
ne Lusardy vieraili Suomessa syksyllä 
2002 tutustumassa nykykansantai-
teeseemme. Mario del Curto puoles-
taan teki pitkän Suomen-kiertueen 
pari vuotta sitten. He toimivat yhdes-
sä Metsän henki -näyttelyn kuraat-
toreina. Näyttelyn suomalaisena yh-
teistyökumppanina toimii Maaseudun 
Sivistysliitto. n

ESPIRIT DE LA FORÊT 
SPIRIT OF FOREST
20.3. – 27.8.2006  
Halle Saint Pierre 
2 rue Ronsard, 75018 Pariisi 
www.hallesaintpierre.org

METSÄN HENKI
ITE Pariisissa

Metsän henki leijailee 
Pariisissa Montmartren 
kukkulan juurella pitkin 

kesää 2006. Kansainväliseen 
outsider-taiteen näyttelyyn 

on kutsuttu suomalaisia 
ITE-taiteilijoita tuomaan 

pohjoisen aitoa alkuvoimaa. I
TE hengessä -näyttely esittelee 
kansanomaista taidetta, jonka 
aihepiirinä on usko erilaisissa 
ilmenemismuodoissaan. Tekijät 
ovat itseoppineita taiteilijoita 

Suomesta ja Euroopan maista.
Uskonto on jo keskiajalta lähtien 

ollut keskeinen kansantaiteen aihe. 
Uskonnollisten aiheiden piiri on laa-
ja ja kiehtova. Se sisältää ilmiöitä, 
käsitteitä ja kuva-aiheita eri usko-
musjärjestelmistä – shamanismista 
katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen 
kirkon oppeihin ja oppijärjestelmien 
persoonallisiin tulkintoihin. 

Näyttelyn teemoja ovat mm. perin-
teiset uskonnolliset kuva-aiheet kuten 
enkelit ja pirut, apostolit ja pyhät, 
taivas, paratiisi ja helvetti sekä näiden 
nykykansantaiteessa ilmenevät uudet 
tulkinnat. Keskiaikaisten kivikirkkojen 
pirut taistelevat nykykansantaiteessa 
enkelten kanssa, ja klassiset aposto-
liaiheet saavat outsider-taiteilijoiden 
käsittelyssä uusia tulkintoja. Esillä on 
ikoneja, vaivaisukkoja, saarnastuo-
leja, maalauksia ja veistoksia. Kes-
keisessä roolissa ovat puuveistokset, 
jotka lainataan Maija ja Volker Sall-
meierin naiivin taiteen kokoelmasta. 

ITE HENGESSÄ.
ITE hengessä -näyttely esittelee itseoppineiden 

taiteilijoiden tulkintoja uskosta ja hengellisyydestä. 
Silmät tuonpuoleisuuteen avaava näyttely on esillä 

Helsingin Taidehallissa kesällä 2006.

Ioana Popescu: Toisinto 
aiheesta Aatami ja Eeva 
(Pohjoistransilvanialaisen 
mallin mukaan), 2004.

Näyttelyn tuottavat yhteistyössä 
Helsingin Taidehalli ja Maaseudun 
Sivistysliitto. Maahenki Oy kustantaa 
näyttelyn yhteyteen julkaisun, jonka 
runsas kuvasto valottaa aihepiiriä rik-
kaasti. n

ITE HENGESSÄ
Helsingin Taidehalli 
17.6.–13.8.2006  
www.taidehalli.fi

Raija Kallioinen

Viljo Gustafssonin toteemi. 
Kuva: Aki Paavola.

Saara Suojoki
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V ahvan tervan tuoksuinen 
puukatto, mökki kuin namu-
pala, silmiä hivelevä vanhan 
sininen ulkokuori. Sisällä 
tuoreen puun sieraimia hi-

velevä pihkainen pehmeys. Kaukana 
metsälammen rannassa? Ehei, hälinää 
ja ihmisvilinää, kyselyjä, tiedusteluja ja 
lippuvarauksia: Sinkkolanmäen Eeme-
liin kolme aikuista ja kaksi lasta. Neljä 
lippua Kolme Iloista Rosvoa esitykseen. 
Mitä Vuokon kesäteatterissa tänä kesä-
nä menee? Missä on taidemuseo? Mil-
loin se Joensuun yö järjestetään?

Ja kysymyksiin saatiin vastaukset. 
Joensuun kaupungin torin järjestyk-
sestä valvovien virkamiesten ohjeis-
tuksella rakennettiin kulttuurikioski 
torin laitaan nopealla aikataululla. Se 
rakennettiin toukokuussa ja tuotiin to-
rin laitaan kesäkuun alussa. Kulttuuri-
kioski sijoitettiin Keskuskujan sinisen 
virran varrelle kesäkuukausien ajaksi.

Kesäteatterien esittelyä ja 
lipunmyyntiä
Joensuun seudulla toteutetun Joen te-
atterit esiselvityshankkeen tuotoksena 
Pohjois-Karjalan kesäteatterit toivoivat 
toimenpiteitä esitystensä yhteismark-

kinoinnin tiimoilta. Tämän pohjalta 
syntyi ajatus kulttuurikioskin pystyttä-
miseksi Joensuun torille. Hankesuun-
nitelman mukaisesti kulttuurikioski 
tarjoaa mahdollisuuden markkinoida 
kaikkien mukaan lähtevien teatterien 
kesän esityksiä. Kioskista voi ostaa 
lippuja myös eri teatterien esityksiin 
ja muihin tapahtumiin.

Kulttuurikioskista lähdettiin teke-
mään teatteritoimijoiden ja heitä tuke-
vien yhdistysten omaa. Näin lippuja 
ei tarvitse myydä välittäjien kautta. 

Kulttuurikioski tarjoaa oivan esitte-
lypaikan myös muille Joensuun seu-
dun kulttuuri- ja harrastustoimijoiden 
tapahtumille. Se on Joensuun seudun 
maaseutualueen kehittäjien ikkuna 
kaupunkilaisille. Toiminnan alkuvai-
heessa on haluttu keskittyä maaseu-
dun eri tapahtumien ja tilaisuuksien 
esille tuomiseen.

Kulttuurikioskin 
ensimmäinen kesä oli 
menestys
Kulttuurikioskin ensimmäistä kesää 
emännöi joensuulainen kulttuurivai-
kuttaja Kirsi Komulainen. Hänen mu-
kaansa lippuja eri esityksiin myytiin 

SININEN tupa 
SINISEN virran varrella
Timo Reko

E dellä esitetyt toimenpiteet 
eivät ehkä hurjuudellaan het-
kauta, mutta asiat ovat kylille 
tärkeitä. Huimiakin ideoita 
kylillä aina esitetään ja ide-

oidaan. Myös Ilomantsin kylien väki 
intoutui niitä esittämään kyläsuunni-
telmailloissaan

Kymmenen Ilomantsin kylää työsti 
viime talven aikana kyläsuunnitel-
mat itselleen Tulevaisuuden Verstas 
-koulutuksena. Kylillä synkisteltiin 
paikalliset ja laajemmatkin ongelmat 
esiin, ideoitiin sekä hurjia että käy-
tännönläheisiä kehittämisajatuksia 
ja työstettiin näiden pohjalta kehit-
tämisohjelmia oman kylän ja kylien 
yhteistyön kehittämiseksi. Ongelmia 
ja ideoita kirjattiin satamäärin ja 
toimenpide-ehdotuksiakin yhteensä 
lähes kaksi sataa.

Huhuksen, Kivilahden, Käen-
kosken, Lehtovaara-Korentovaaran, 
Mekrijärven, Mäkikylien, Naarvan,  
Sonkajan, Tokrajärven ja Tyrjänsaa ren 
kyläiltoihin osallistui yhteen sä 300 
kyläläistä. Kuudessakymmenessä eri 
kyläillassa puolelle Ilomantsin kylistä 
laadittiin omat kyläsuunnitelmat.

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-
Karjalan aluejärjestö sai kyläsuunni-

telmien työstämiseen hankerahoituk-
sen Vaara-Karjalan Leader -yhdistyk-
seltä 

Yhteistyöllä puolelle 
Ilomantsin kylistä 
kyläsuunnitelma
Kyläsuunnitelmien vetämisestä vas-
tuun kantoi Maaseudun Sivistysliiton 
Itäsuomen aluekeskus yhteistyössä 
Ilomantsin kunnan, Pohjois-Karjalan 
Kylät ry:n ja Ilomantsin 4H-yhdis-
tyksen kanssa. Uutta Maaseudun 
Sivistysliiton toteuttamassa kylä-
suunnitelmahankkeessa oli se, että 
samasta kunnasta saatiin puolet 
kylistä samanaikaisesti pohtimaan 
oman kylän tulevaisuutta ja eri kylien 
yhteistyötä. Tiedottaminen voitiin teh-
dä tehokkaasti. Jokaisesta kyläillasta 
ilmoitettiin paikallislehdessä Pogostan 
Sanomissa. Samoin lähetettiin kutsu-
kirje joka talouteen edellä mainittujen 
kylien alueella. 

Kyläläisten apuna kyläsuunnitte-
luilloissa oli neljä kyläsuunnittelijaa, 
joilla jokaisella oli kahdesta neljään 
”omaa kylää”. Kyläsuunnittelijoiden 
kiinteä yhteistyö, ajatusten ja ideoi-
den vaihto sekä kyläläisten esittä-

mien asioiden yhteisyys mahdollisti 
syvällisemmän paneutumisen kylien 
ongelmiin, ideoihin ja kehittämiseh-
dotuksiin. 

Kyläsuunnitteluiltojen eri vaiheet 
olivat esillä Maaseudun Sivistysliiton 
Itäsuomen aluekeskuksen internet-
sivustoilla. Ilomantsin kyläiltojen 
eri vaiheita ei ehditty viedä verkko-
keskusteluun chattailupalstalle. Sen 
verran vanhanaikaisesti oli hanke-
suunnitelma laadittu, että siihen ei 
resursseja riittänyt.

Kyläsuunnitelmailtojen tuotokset 
koottiin ja painettiin kunkin kylän 
kyläsuunnitelmiksi, ja yhteiset ideat 
ja toimenpiteet välitettiin Ilomantsin 
kunnan edustajille. Ilomantsi on niitä 
harvoja Suomen kuntia, jotka oikeasti 
panostavat kylätoimintaan. Hanke-
toiminnan lisäksi kunnassa on kylien 
kehittämiseen varattu myös rahaa.

Ja lopuksi niistä hurjista ideoista: 
Lumen keräily- ja pakkauskeskus 
Naarvaan, Venäjä-Tyrjä- pikalinja, 
Löhöily ja Pierujen Yö tapahtuma 
Sonkajaan, Välilaskukenttä Japanin 
lennoille Lehtovaaraan ja Hiippareita 
rajalle – vartijoille töitä! n

Innostumme

Kylähengen ylläpitämiseksi lähtee kylänkiertäjä 
kiertämään kyliä. Kylätalojen palvelut taiotaan 

tuotteiksi. Kylätoimikunnat muova-
taan yhdistyksiksi, ja joka kylään 

saadaan kyläavustaja. 

hieman yli 1 500 kpl. Tämä on reilu 
5 % kaikista maakunnan kesäteatte-
rilipuista. Vaikka kioski oli menestys, 
ei se ensimmäisenä kesänään yltänyt 
aivan tavoitteeseensa eli 8000 lipun 
markkinointiin. Syynä oli kioski-idean 
myöhäinen sytytys: liikkeellä olisi pi-
tänyt olla jo talvella. 

Kulttuurikioski jatkaa 
kesällä 2006
Kulttuurikioski pystytettiin ja käyn-
nistettiin Maaseudun Sivistysliiton 
Joensuun kulttuuriyhdistyksen 
hallinnoimana hankkeena. Kump-
paneina hankkeessa on mukana 
kesäteatteriyhdistysten lisäksi Poh-
jois-Karjalan Nuorisoseurojen liitto ja 
Kulttuuriyhdistys Kultivaattori Outo-
kummusta. Hankerahoitusta saatiin 
Joensuun Seudun Leader -yhdis-
tykseltä toiminnan käynnistämiseen 
kesäksi 2005. 

Kulttuurikioskin toimijat lupaavat 
ensimmäisen kesän kokemuksen poh-
jalta jatkaa myös kesällä 2006. Toi-
mijajoukkoa laajennetaan ja palvelua 
kesäteatterien suuntaan kehitetään, 
toteaa Kaisa Mustonen kulttuuriyh-
distys Kultivaattorista. n

Timo Reko Ilomantsista
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Kirsi Nevalainen, 
Timo Reko, 

Lea Konnu ja 
Markku Sivonen.

Kulttuurikioski Joensuun torin 
laidalla tarjoaa kesäisin kult-
tuurinälkäisille sekä pikapurta-
vaa ja että kulttuuria. Maaseu-
dun kulttuuritoimijat pystyttivät 
kesällä 2005 kioskin välittä-
mään tietoa lähikuntien alueen, 
juhlista, kesäteatteriesityksistä 
ja muista tapahtumista. 
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K
aikkosen teosten mate-
riaalit ovat yleensä kier-
rätettyjä, mutta uusissa 
yhteyksissä ne saavat 
uusia merkityksiä. Tila, 
sisätila tai ulkotila, raken-
nettu tai luonnon muo-

vaama, muuttavat noista materiaaleista 
rakennettujen teosten merkityksiä sekä 
tekijälle itselleen että katsojille ja koki-
joille. Merkityksiä luovat myös teosten 
nimet kuten Tie, Lähtö, Polku, Kotimat-
ka, Taitettu taival, Ja tuuli käy sinun 
ylitsesi, Saavutinko satamaa? Kykeninkö 
lentämään? Armon kerjäläinen. Niissä 
on jopa hengellisen kokemuksen tuntu.

Suurelle yleisölle taiteilija tuli tutuk-
si viimeistään kesällä 2000, kun hän 
valloitti Helsingin Tuomiokirkon korkeat 
portaat, pyhäksi ja muutenkin merkittä-
väksi koetun paikan, tuhansista erivä-
risistä vanhoista miesten pikkutakeista 
kootulla teoksellaan Tie. Portailla oli 
ikään kuin rukoukseen kumartuneita ih-
misiä. Kauempaa katsottuna se oli kuin 
abstrakti maalaus. Tie ihastutti, lumosi, 
kiehtoi, hämmästytti ja joitakin ärsytti-
kin. Ketään se ei jättänyt kylmäksi.

Kirkon portaiden historia antoi 
takeille uuden merkityksen. Arkinen 
aines pani katsojan ajattelemaan tuota 

seremoniallista paikkaa uudesta näkö-
kulmasta. Ja tietenkin vanhoilla takeil-
lakin on koskettava historiansa, niitä 
kantaneiden ihmisten historia.

Muistot kantavat ja 
yhdistävät
Merkitystä Kaarina Kaikkonen etsii 
myös elämälleen. Hän on kuvannut 
tuota etsimistä loputtomaksi metsässä 
kulkemiseksi, umpihangessa hiihtä-
miseksi ja suossa ja saloilla rämpimi-
seksi. Koko elämä on yhtä ja samaa 
sodankäyntiä ja turvallisuuden puolus-
tamista. Ääriviivan piirtämistä. Itsensä 
etsimistä uskaltamatta löytää.

Ja samalla kun hän etsii itseään, 
hän etsii myös isää. Hän on kirjoitta-
nut: ”Mutta moraalista rakennan itsel-
leni ankaran isän, joka kaivaa rajaojan 
erämaahan: tätä et ylitä niin, en minä 
ole itsenäinen.”Kaikkonen oli 10-vuo-
tiaana yksin kotona, ja näki, kun isä 
kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen. Hän 
ei osannut tehdä mitään isän autta-
miseksi ja siitä jäi syyllisyys, jota hän 
vieläkin kantaa.

Taidehallissa nähtyjen massiivisten 
takkiteostenkin lähtökohtana on isä, 
jolla oli aina puku päällään. Nykyisin 

KAARINA KAIKKONEN JA 

ESINEIDEN UUSI ELÄMÄ
Kaarina Kaikkonen on maamme kiinnostavimpia ympäristö- ja 
käsitetaiteen tekijöitä. Hän on saanut myös laajaa kansainvälistä 
huomiota. Hänen puhuttelevaa tuotantoaan nähtiin hiljattain Helsingin 
Taidehallin täyttäneessä yksityisnäyttelyssä. Maaseudun Sivistysliiton 
ja Helsingin Taidehallin yhteistyönä syntyi myös kirja Äidin tanssikengät 
– Kaarina Kaikkosen taide.
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Tyhjänä. Materiaali: miesten pikkutakit. 
Helsingin Taidehalli, 2005.
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Kaikkonen pitää takkia oman itsensä-
kin symbolina. Takit eivät ole pelkkää 
estetiikkaa, vaan niihin liittyy aina 
ajatus. Ensimmäinen takkiteos oli 
esillä vuonna 1988.

Äitinsä kuoltua vuonna 2002 hän 
piti muistonäyttelyn, joka sai nimensä 
hautajaisissa veisatusta virrestä Niin 
kuin muuttolintusen tie. Tuossa näyt-
telyssä oli äidin kaapeista löytyneitä 
aivan arkisia tavaroita, jotka olivat tai-
teilijan työstäminä muuttumassa äidin 
mukaan lentäviksi olennoiksi. Tanssi-
kengätkin saivat linnun tai hyönteisen 
muodon. Taidehallin yhden seinän 
täyttivät juuri tuollaiset olennot.

Kaikkosen useimmat teokset ovat 
todella suurikokoisia ja paljon työtä 
vaativia. Ne eivät ole yhden ihmisen 
hallittavissa. Niiden valmistamisessa 
on mukana suuri joukko ihmisiä, Kaik-
kosen oppilaita Taideteollisesta kor-

keakoulusta tai muita avustajia. Näin 
teokset luovat myös yhteisöllisyyttä.

Kaikkonen on kertonut etsivänsä 
työssään yksinkertaista, puhdasta 
ydintä, jotakin olennaista ja tärkeää. 
Olennainen tuntuu kuitenkin aina 
etääntyvän, sille ei ole selvää polkua. 
Hän sanoo, että yrittää tehdä aina 
paremman työn kuin aikaisemmin, 
mutta ei siinä aina onnistu.

Taiteesta voimaa
Tuomiokirkon teos muodostui Kaarina 
Kaikkoselle itselleenkin yllätykseksi. 
Sen voima oli niin suuri. Yllätys oli 
myös se, millaisia olivat katsojien 
reaktiot ja miten voimakkaasti yleisö 
sen koki.

Nuorena hän ei uskonut taiteen 
merkitykseen ja parantavaan voi-
maan. Mutta kun ihmiset silloin 
kertoivat, miten tuon teoksen edessä 
hengitys tasaantui ja tuli voimakas 
rauhan tunne, silloin hän alkoi itsekin 
ajatella, että taiteella on merkitystä. 

Tuli nöyräksi, kun ymmär-
si, että vastaanottaja onkin 
se, joka tekee teoksen. 

Taiteilija antaa virikkeen ja vastaan-
ottaja tekee lopullisen teoksen oman 
elämänkokemuksensa pohjalta. Tekee 
siitä sellaisen, minkä tarvitsee. n

ÄIDIN TANSSIKENGÄT

Äidin tanssikengät / Mother’s Dancing 
Shoes on kirja Kaarina Kaikkosen 
taiteesta. Taidekriitikko Marja-Terttu 
Kivirinta, professori Helena Sederholm 
ja kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen luo-
taavat Kaarina Kaikkosen taiteen lähtö-
kohtia, aiheita ja hänen suurimittaisten 
teostensa herättämiä tuntoja. Johtaja 
Nelson Herrera Ysla Kuubasta muistelee 
Kaarina Kaikkosen teoksen esilläoloa 
Havannan biennaalissa vuonna 2003 ja 
newyorkilainen tohtori Julia P. Herzberg 
kuvaa Kaikkosen installaatioita ”ihmi-
syyden olotilojen” ilmaisijoina.

Maahenki Oy 2005.
Yön kuningatar (yksityiskohta). 
Materiaali: naisten kengät.

Varjo. Materiaali: miesten pikkutakit. Helsingin Taidehalli, 2005.

Jää turvaksi, 1997. 
Materiaali: Raamattu.

Ääriviivani. Materiaali: wc-paperi. Helsingin Taidehalli, 2005.






