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On ensimmäinen syksyni taidekasvatuksen opiskelijana. Päivittäisiksi kiintopisteiksi muodostuu koulu Arabianrannassa
ja koti Kannelmäessä, jonne olen muuttanut Porvoosta. Mediakasvatuksen peruskurssin yksi tehtävistä on mediapaasto.
Yhden vuorokauden ajan pyrin tunnollisesti välttämään kosketusta minkään median kanssa. Tietenkin tehtävä osoittautuu
mahdottomaksi ja nostaa mieleeni paljon pohdittavaa, mutta yksi oivallus jää erityisesti vaivaamaan minua.
Tehtävä sai minut huomaamaan, että ihmisen ja median suhde on erilainen sisä- ja ulkotilassa. Sisätiloissa päätösvalta median
kohtaamisesta on usein ihmisellä itsellään, mutta ulkotilassa voi harvoin valita median kohtaamisen tai kohtaamatta jättämisen
välillä. Lisäksi tehtävää tehdessä kiinnitin huomiota siihen, että sisä- ja ulkotiloissa viestien sisällöissä on perustavanlaatuinen
ero. Sisätiloissa kaupalliset viestit ovat vain yksi osa vastaantulevan informaation joukossa, kun ulkotilassa puolestaan viestien
sisältö on pääasiassa kaupallista. Näiden huomioiden seurauksena mielessäni muotoutuu kysymys, joka jää matkaseuraksi koko
opiskelun ajaksi: Eikö viestien tulisi olla sisällöltään monipuolisia juuri siellä, missä niiden kohtaamista ei voi välttää?
Neljä vuotta myöhemmin istun yleisössä Kiasma-teatterissa seuraamassa Ensin valtaamme museot -näyttelyyn liittyvän Urban/
street arts and Public Discourse -seminaarin avajaiskeskustelua. Otsikolla Urbaani-/katutaide Helsingissä on keskustelemassa
kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki sekä tutkijat Pilvi Kalhama ja Roope Mokka.
Minun on helppo olla samaa mieltä tilaisuuden puhujien kanssa, kun he kyseenalaistavat Helsingissä käynnissä olevan Stop
töhryille -kampanjan mielekkyyden. Mielestäni katutaide ja graffitit ovat yksi mahdollinen vastaus mediapaastotehtävän
nostamaan kysymykseen, ja lisäksi kokemukseni katutaiteesta ja graffiteista omassa elinympäristössäni ovat yhteissummaltaan
jääneet positiivisen puolelle. Kaduilla kulkiessa on mukavaa nähdä mainosjulisteiden seassa kanssakaupunkilaisten jättämiä
toisenlaisia viestejä.
Vaikka minun on helppo olla samaa mieltä keskustelijoiden kanssa ja mielestäni keskustelijoiden esiinnostamat näkökulmat ovat
asiallisesti perusteltuja, minua jää mietityttämään, miksi yhä vaikuttaa siltä, että todellisen keskusteluyhteyden syntyminen
Stop töhryille -kampanjan kannattajien ja vastustajien välillä on mahdotonta. Mihin keskustelu aina kilpistyy ja olisiko
keskustelun kilpistymistä mahdollista välttää?
Tätä kysymystä tarkastellessa mielessäni alkaa itää idea kaupunkitilaan sijoittuvista teoksista, joissa omalta osaltani ottaisin
kantaa katutaide- ja kaupunkitilakeskusteluun, mutta pyrkisin välttämään niitä elementtejä, joihin keskustelu yleensä tuntuu
kilpistyvän. Yksi keskustelun pysäyttävistä aiheista vaikuttaa olevan kysymys katutaiteen laittomuudesta.
Kuluu toiset neljä vuotta, joiden aikana etsin itseäni sekä ominta tapaani tehdä ja käsitellä asioita. Siinä välissä ehdin olla
kolme vuotta tekstiilitaiteen opiskelija, ja sen tiimoilta käydä myös vaihto-opiskelijana Yhdysvalloissa. Palaan kuitenkin
lopulta taidekasvatuksen maisteriopintojen pariin. On yhdeksäs syksyni Taideteollisessa korkeakoulussa. Istun pienessä
luokkahuoneessa Arabian entisessä tehdasrakennuksessa, ja mietinnän alla on opinnäytetyön aihe.
Ajatusprosessi, joka sai alkunsa ensimmäisen vuoden mediakasvatuksen kurssilla, ei ole jättänyt minua rauhaan. Vaikka Stop
töhryille -kampanja on edellisvuonna lakkautettu, kaupunkitilaan liittyvät kysymykset ovat yhä ajankohtaisia. Mielessäni on
edelleen pyörinyt ja etsinyt muotoaan ajatus kaupunkitilan lainalaisuuksia käsittelevistä teoksista ja nyt päätän tarttua toimeen.
Käynnistyy prosessi, jota voi myös kutsua taidekasvatuksen maisterin taiteelliseksi opinnäytetyöksi.
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1. Johdanto

1.1 Opinnäytetyöni lähtökohtia
Opinnäytetyöni yhdistelee lähtökohdikseen erilaisia
näkökulmia kaupunkitilaan. Ajatus ympäristöstä
ihmiseen vaikuttavana elementtinä nojautuu
ympäristöestetiikan perinteeseen. Kun ehdotan
kaupunkitilan tarkastelemista viestintävälineenä,
lainaan näkökulmia mediakasvatuksen alueelta.
Työni käytännön osuus taas ammentaa katu- ja
nykytaiteen kentältä.
Kaupunkitila ympäristösuhteen luojana

Taiteelliskirjallisessa opinnäytetyössäni pohdin
kaupunkitilan lainalaisuuksia taiteellisen
toiminnan keinoin. Kolme kaupunkitilaan
sijoittuvaa teoskokonaisuutta ja opinnäytetyön
kirjallinen osuus etsivät vastauksia kysymyksiin:
Millaisille tekemisen tavoille kaupunkitila on
avoin? Millä tavoin kuka tahansa voisi osallistua
kaupunkitilan muokkaamiseen? Onko olemassa
välineitä tai keinoja, jotka tekisivät kaupungista
vuorovaikutteisen tilan?
Lisäksi pohdin välineiden etsimisprosessia peilaten
sitä Paulo Freiren pedagogiikkaan ja taidemaailman
ilmiöihin. Paulo Freire kehitti kasvatusajatteluaan
Brasilian jälkifeodaalisessa yhteiskunnallisessa
tilanteessa, missä luku- ja kirjoitustaito
olivat konkreettisesti edellytys tasa-arvolle:
äänestysoikeuden saivat vain lukutaitoiset. Omassa
työssäni pohdin edellytyksiä kaupunkitilan tasaarvoisuudelle Freiren näkemyksiä soveltaen.
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Ajattelen, että suhde ympäristöön on oleellinen
osa ihmisen identiteetin muodostumista. MirkkaMaaria Niskasen1 pohdinnoista löydän tukea
omille kokemuksilleni. Niskanen kirjoittaa
ympäristön kokemisen vaikutuksista mielen
maiseman muodostumiseen liittyen: ”Suhde
ympäröivään tilaan on suhdetta itseemme. Samoin
identiteettimme on muodostunut suhteessa siihen
ympäristöön, jossa olemme eläneet, aistineet,
tunteneet. Jatkuva vuorovaikutussuhde yksilön
ja ympäristön välillä on sekä sisäiseen että
ulkoiseen olemiseemme vaikuttavana tekijänä
pohtimisen arvoinen.” 2 Opinnäytetyössäni
pohdin ihmisen suhdetta kaupunkitilaan.
Voisiko se olla vuorovaikutuksellinen? Ja mitä
vuorovaikutuksellisuudesta mahdollisesti seuraisi?

haltuunottamista on yritetty monenlaisista
näkökulmista aukotonta ratkaisua löytämättä.
Annikka Suoninen4 puhuu myös media-sanan
epämääräisyydestä. Hänen mukaansa sana on
perinteisesti määritelty välineenä ja tapana
siirtää merkityksiä. Tämän määritelmän hän
kuitenkin kyseenalaistaa vanhentuneena ja
muotoilee omassa tutkimuksessa käyttämälleen
media-sanalle sisällöksi olla ”jotakin
symbolista merkkijärjestelmää käyttävä väline
ja ilmaisutapa, joka tarjoaa sisältönsä kautta
käyttäjälleen elementtejä erilaisten merkitysten
muodostamiseen”.

Seija Ridell ja Pasi Väliaho3 pohtivat median
käsitettä kirjoituksessaan Mediatutkimus
käsitteiden kudelmana. He toteavat, että sanana
media on erittäin haastava määriteltävä, jonka

Jos tarkastellaan kaupunkitilaa mediana
ylläolevien määritelmien perusteella, se tuntuu
mahtuvan niiden molempien sisälle. Toisaalta asiaa
voisi tarkastella myös käytännöllisemminkin.
Kaupungissa liikkuessa kaupunkitila näyttäytyy
kulkijalle arkkitehtoonisten elementtien lisäksi
vahvasti myös sanoina ja kuvina. Kauppojen
ikkunoissa on mainoslauseita ja katujen varsilla
tienviittoja ja muita opasteita. Isoja seinäpintoja on
valjastettu liikkeiden sekä brändien esilletuomiseen
ja linja-autojen kyljet ja pysäkkikatokset kertovat
tarinoita sanoin ja kuvin. Antiikin Roomassa
kaupunkilaiset kokoontuivat keskustelemaan
yhteisistä asioista torille, foorumille. Näyttää
siltä, että tämänhetkinen kaupunkitila on myös
eräänlainen visuaalinen keskustelufoorumi, jossa
käydään vilkasta keskustelua. Erotuksena on, että
tähän visuaaliseen keskusteluun ei kaupunkilaisilla
ole kovinkaan suuria osallistumismahdollisuuksia,
vaan puheenvuorot jakautuvat kaupallisten tahojen
ja julkishallinnon kesken.

1
2
3

4

Kaupunkitila mediana

Niskanen, M. 1996.
Niskanen, M. 1996, 14.
Ridell, S. & Väliaho, P. 2006.

Suoninen, A. 2004.

Tässä mielessä kaupunkitilaa voi helposti verrata
aikakauslehteen. Lehdessä on sekä lehden
toimituksen tuottamia viestejä että kaupallisia
tiedotteita eli mainoksia. Lehtikin on pääasiassa
yksisuuntaista vuorovaikutusta, eikä lehden
lukijalla ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia
vaikuttaa lehden sisältöön. Tosin lukijalla on
mahdollisuus päättää haluaako tilata kyseistä lehteä
vai ei. Kaupunkitilasta muodostuvalle medialle
altistuminen taas on harvoin yksilön oma valinta.
Lehtiä paljon tuoreempi viestintäväline on
Internet, joka on tuonut mukanaan uudenlaisen
sosiaalisen median käsitteen. Sosiaalisessa mediassa
median käyttäjä voi osallistua mediaviestien
sisällöntuotantoon, kommentoida viestejä ja
esimerkiksi keskustella muiden käyttäjien kanssa
niistä. Sosiaalisen median myötä suosioon
tuntuu nousseen uudenlainen osallistavuutta ja
yhteisöllisyyttä korostava ajattelu, johon myös
opinnäytetyöni omalla tavallaan perustuu.
Kaupunkitila, katutaide ja taide
Graffitit ja myöhemmin katutaide ovat 80-luvulta
asti osallistuneet ilmiöinä kaupunkitilan
muokkaamiseen Suomessa. 5 Graffiti- ja
katutaideperinteelle on tosin ollut ominaista
toimintatapojen laittomuus, joten tästä
perinteestä kumpuavat yhteisen tilan
muokkaamisyritykset on usein tuomittu enemmän
tai vähemmän kriminaalina toimintana. Niinpä
graffitikeskustelussa provosoivimpana jylläävän
laittomuusnäkökulman varjoon jää helposti ajatus
kaupunkitilan muokkaamiseen osallistumisen
tärkeydestä ja positiivisuudesta ilmiönä. Itse näen
graffiti- ja katutaiteen perinteessä arvokkaana juuri
5

Berg, A. 2008.

osallistumiseen liittyvän asenteen.
Helsingin kaupungin kanta katutaiteisiin on 2000luvulla ollut varsin jyrkkä. Vuosien 2000-2008 ajan
Helsingin kaupunki piti yllä Stop töhryille -hanketta,
jonka tavoitteena oli pitää Helsinki puhtaana
graffiteista.6 Hankkeeseen käytettiin vuosien
varrella paljon resursseja ja rahaa: vuosibudjetit
liikkuivat miljoonissa euroissa.7 Toisaalta Helsingin
kaupunki on viime vuosina myös halunnut tukea
kaupunkilaisten osallistumista kaupunkitilassa
tapahtuvaan toimintaan. Esimerkiksi vuoden
2008 Helsingin juhlaviikoilla toimintansa aloitti
Kokemuksellisen kaupungin konsultti, joka on
taiteilija Meiju Niskalan ihmisiä osallistava
toiminnallinen kaupunkitaideteos. 8 Voisi kuitenkin
kysyä, kumpi on vaikuttanut enemmän ihmisten
mielikuviin osallistumismahdollisuuksista
Helsingin kaupunkitilassa: Stop töhryille
-kampanja vai Helsingin juhlaviikot? Ristiriita,
joka jää näiden kahden erilaisen osallistamiseen
liittyvän näkökulman väliin, toimi myös
osaltaan kimmokkeena opinnäytetyöni aiheen
muotoutumiselle.

1.2 Tutkimustehtävä
Opinnäytetyöni tutkimustehtävä on taiteellisen
toiminnan kautta etsiä ja pohtia välineitä, joiden
avulla kuka tahansa voisi laillisesti osallistua
visuaaliseen viestimiseen kaupunkitilassa. Välineillä
tarkoitan niin konkreettisia materiaalisia välineitä
kuin myös aineettomia asioita kuten toimintatapoja.
6 Ruohonen, J. 2010.
7 Hannula, M. & Suoranta, J. 2006.
8 http://www.kokemuksellisenkaupunginkonsultti.fi/?page_
id=67

Välineiden laillisuudella viittaan siihen, että voisin
huoletta neuvoa esimerkiksi oppilaitani tekemään
viestinsä näkyväksi julkisessa tilassa keskellä
päivää näitä välineitä käyttäen. Kaupunkitilassa
viestimisestä puhuessani tarkoitan katutilan
konkreettisia sanallisia tai kuvallisia visuaalisia
viestejä. En siis viittaa arkkitehtuuriin ja muihin
kaupungin rakenteellisiin elementteihin kuten
puistoihin, puihin, penkkeihin tai katuihin, vaikka
nekin voi nähdä visuaalisina viesteinä.
Tutkimustehtäväni nousee omien kokemusteni
pohjalta. Koen, että tällä hetkellä helsinkiläisillä
on hyvin vähän keinoja osallistua kaupunkitilan
visuaaliseen muokkaamiseen. Toki poikkeuksiakin
on: neulegraffitit ja flash mob -tapahtumat ovat
osoittaneet, että kaikkeen kaupunkitilassa
osallistumiseen viranomaiset eivät suhtaudu yhtä
tiukasti kuin graffiteihin ja tarroihin. Muiden
välineiden löytämiseen näiden rinnalle on kuitenkin
mielestäni tarvetta.
Työni mielekkyys taidekasvatuksen kannalta
Tutkimustehtäväni kytkeytyy taidekasvatukseen
useasta näkökulmasta. Vahvimmin aihe liittyy
mielestäni nykytaiteen, mediakasvatuksen ja
ympäristökasvatuksen osa-alueisiin.
Toteuttaessani tutkimustehtävääni taiteellisen
toiminnan kautta liitän opinnäytetyöni taiteen
tekemisen perinteeseen. Kaupunkitilaan sijoittuvat
teokseni hyödyntävät nykytaiteen toimintatapoja ja
ovat luonteeltaan katutaiteen ja ympäristötaiteen
välimaastossa. Opinnäytetyöni antaa näin ollen
omakohtaista kokemuspohjaa nykytaiteen kentällä
toimimisesta, ja tätä kokemuspohjaa voin tulevana
taidekasvattajana hyödyntää.
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Opinnäytetyöni lähtökohtia kuvaavassa luvussa olen
perustellut näkemykseni kaupunkitilasta yhtenä
median muotona. Mediakasvatuksen keskeisiä
ajatuksia on kehittää ihmisen medialukutaitoa.
Medialukutaito tarkoittaa henkilön kykyä
käyttää medioita ja tulkita niiden sisältöjä.9 Jos
televisionkatsoja tarvitsee medialukutaitoa,
miksi kaupungilla kulkija ei tarvitsisi? Kaupunki
mediana ansaitsee mielestäni yhtä lailla osakseen
mediakasvattajien huomion kuin sanomalehdet,
radio tai internet. Tutkimustehtäväni nostaa
tarkasteluun kaupungin medialuonteen
lähestymällä kaupunkitilaa visuaalisten viestien
julkaisualustana.

Yleisesti katutaiteeseen ja graffiteihin liittyviä
tutkimuksia ja kirjallisuutta on 2000-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen lopulla alkanut
vähitellen ilmestyä niin kaupunkitutkimuksen
kuin taiteen kentälläkin. Esimerkiksi Timo
Nyyssönen12 pohtii graffitien tekoa sosiaalisista ja
oikeudellisista näkökulmista artikkelissa Graffitit
– kamppailua julkisen tilan ilmiasusta? ja Johanna
Ruohonen13 tarkastelee graffititaidetta suhteessa
muihin julkisen tilan maalauksiin artikkelissa
Kansallistaiteesta graffitiin – maalaus julkisena taiteena
Suomessa. Katutaidekeskustelussa on keskiössä
kuitenkin useimmiten graffitit, kuten näissäkin
teksteissä.

Toisaalta tutkimustehtäväni liittyy
taidekasvatuksen eri osa-alueista myös
ympäristökasvatukseen. Yksilöllisen
ympäristösuhteen syntymiseen vaikuttaa
mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa. Tutkimustehtäväni keskeisenä ajatuksena
on löytää keinoja ja rohkaista vuorovaikutukseen
kaupunkitilassa.

Taidekasvatuksen opinnäytetöissä katutaide on
ollut esillä 2000-luvulla muutamaan otteeseen.
Kuitenkin niissäkin lähinnä graffititaiteeseen
keskittyen kuten esimerkiksi Antti Bergin14 Urbaania
kalligrafiaa -teoksessa, jossa käsiteltiin graffitin
alalajia tägäystä. Tuorein katutaidekeskusteluun
osallistuva taidekasvatuksen opinnäyte, 2010
keväällä valmistuneen Helena Björkin15 Avantgarn.
Textilier i gatukonsten, puolestaan käsittelee graffiteja
ja katutaidetta materiaalilähtöisesti.

Kaupunkitilasta aiemmin kirjoitettua
Kaupunkitilaa viestintävälineenä käsitteleviä
tutkimuksia on Suomessa tehty melko vähän.
Aihetta sivuavat kuitenkin mm. Pasi Kolhonen10
artikkelissaan Kadun kuvat – visuaalisen
kaupunkimainonnan muutoksia Helsingin
Aleksanterinkadulla sekä Mika Hannula ja
Juha Suoranta11 artikkelissaan Katutaide ja
brändilukutaito.

9 Suoninen, A. 2004.
10 Kolhonen, P. 2007.
11 Hannula, M. & Suoranta, J. 2006.
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Tässä keskustelussa mielestäni paikkaansa
puolustaa opinnäytetyöni näkökulma, joka
yhdistelee kaupunkitilaa käsitellessään ajatuksia
katutaiteesta, ympäristösuhteesta ja kaupunkitilan
medialuonteesta.

12 Nyyssönen, T. 2009.
13 Ruohonen, J. 2010.
14 Berg, A. 2008.
15 Björk, H. 2010.

1.3 Opinnäytetyöni rakenne
Opinnäytetyöni on taiteelliskirjallinen eli se
koostuu sekä taiteellisesta että sanallisesta
työskentelystä.
Taiteellisessa osuudessa lähestyin tutkimustehtävää
taiteellisen työskentelyn kautta ja tuloksena syntyi
kolme teoskokonaisuutta: Tämä on kuitenkin minun
kaupunkini, Haluan nähdä muutakin ja Kotivalot.
Fyysisesti teokset sijoittuivat kaupunkitilaan
Helsingissä lokakuun 2010 ja helmikuun 2011
välisenä aikana. Luonteeltaan teokset ovat
installaation ja taideteon väliltä. Esimerkiksi
Haluan nähdä muutakin -teoksessa Facebook-sivujen
tapahtumat ja pankkitilille vähitellen kertyvät
eurot ovat yhtä todellinen osa teosta kuin julisteet
pysäkkikatosten seinissä.
Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsittelen
tutkimustehtävää sanojen avulla. Kirjallisella
osuudella on siten kaksi päätavoitetta. Toisaalta
se pyrkii sanallistamaan taiteellisen työskentelyn
tuottamat havainnot ja kokemuksellisen tiedon
niin, että lukija voi siihen samaistua ja siten
ymmärtää. Toisaalta kirjallinen osuus tuo oman
lisänsä tutkimustehtävään liittyvän ymmärryksen
tuottamisessa, kun se jäsentää asioita ja ilmiöitä
sanallisesti sekä sitoo taiteellisen työskentelyn
avaaman kokemuksellisen tiedon laajempaan
kontekstiin.
Lisäksi kirjallisen osuuden tarkoitus on kiinnittää
opinnäytetyöni osaksi taidekasvatuksellista
keskustelua ja teoriaperinnettä. Koska
opinnäytetyöni aihe sivuaa keskusteluja niin
kaupunkitutkimuksen, mediakasvatuksen,
ympäristökasvatuksen, poliittisen taiteen,
ympäristötaiteen kuin katutaiteenkin alueilla,

mahdollisia tarttumakohtia oli runsaasti.
Tärkeimmäksi teemaksi nousi kuitenkin
välineiden etsintäprosessi itsessään, joten päätin
rajata muut aihealueet tämän opinnäytetyön
ulkopuolelle ja keskittyä tarkastelemaan
välineiden etsintäprosessin ydintä Paulo Freiren
kasvatusajattelun ja taiteen ilmiöiden rinnalla.
Kirjallinen osuus rakentuu kolmen ydintarinan
ympärille. Vain lehtiä aidassa, Rakenteita pitkin
taivaaseen sekä Tulta ja jäätä kertovat taiteellisen
osuuden kolmesta teoskokonaisuudesta. Jokaista
tarinaa edeltää teemallinen avaus, joka linkittää
välineiden etsintäprosessin eri vaiheita laajempaan
yhteyteen. Nämä teemat ovat havahtuminen,
kyseenalaistaminen ja inhimillistyminen. Lopussa
tarkastelen tutkimukseni tuloksia ja pohdin
prosessista nousseiden huomioiden merkitystä
yleisesti kasvatuksen ja taidekasvatuksen
näkökulmasta.

1.4 Tutkimisen tavat
Tekemällä taiteellisen opinnäytetyön osallistun
väistämättä myös keskusteluun siitä, mitä
taiteellinen tutkimus on. Joudun siis osaltani
vastaamaan kysymyksiin: Miten taiteellinen
tutkimus tapahtuu? Minkälaista tietoa se tuottaa?
Miten tätä tietoa voi jakaa?

taiteellisen työskentelyn tuotoksia. Kyseinen
ajattelutapa perustuu varsin kapeasti ymmärrettyyn
tiedon käsitteeseen ja tekee taiteilijan roolin
tutkijana turhaksi, koska ei ole mitään perusteita
sille, ettei analysoivan tutkijan rooliin voisi astua
kuka tahansa muu. Taiteellisessa tutkimuksessa
on siis luotettava siihen, että myös itse taiteellinen
toiminta tuottaa ymmärrystä eli tietoa, eikä vain
tämän toiminnan analysoiminen. Ymmärrys,
jota taiteellinen toiminta tuottaa, kätkeytyy
kokemukseen ja toiminnallisuuteen.
Tässä näkökulmassa taiteellisen tutkimuksen
haasteeksi nousee kokemukseen kätkeytyvän
tiedon välittäminen ja yhteiseksi saattaminen.
Kokemuksessa piilevän ymmärryksen muuttaminen
sanalliseksi piilevää ymmärrystä hukkaamatta
ei ole helppoa. Olen päättänyt lähestyä haastetta
tarinallisuuden kautta, koska tarinallisuus
mahdollistaa kokemusten välittämisen eri tavalla
kuin perinteinen tieteellinen kirjoittaminen.
Tarinoissa sanoista syntyy mielikuvia, jotka
houkuttelevat lukijaa eläytymään sanoissa
kuvattuun tilanteeseen. Eläytymällä lukija
voi tavoittaa tarinan toimintaan kätkeytyvää
kokemuksellista tietoa.
”Oleellista on, että tarinan maailma avautuu
kuulijalle uskottavana siten, että kuulija
alkaa eläytyä tarinan henkilöiden asemaan ja
ymmärtää heidän toimintansa vaikuttimia niissä
olosuhteissa, joissa he elävät. Todentuntuinen
simulaatio ei kuitenkaan ole pelkästään omien
kokemusten uudelleen elämistä, vaan se saattaa
avata jotain siinä määrin uutta, että kuulijalle
avautuu kokonaan uusi ymmärrys maailmasta.” 17

Oman näkökulmani aiheeseen olen muokannut
tukeutuen Mika Hannulan, Juha Suorannan ja
Tere Vadénin16 pohdintoihin. He kyseenalaistavat
ajatuksen taiteellisesta tutkimuksesta toimintana,
jossa ensin työskennellään taiteilijan roolissa ja
sitten siirrytään tutkijan rooliin analysoimaan
16

Hannula, M. Suoranta, J. & Vadén, T. 2003.

Sanallistamalla taiteellisen työskentelyni tarinoiksi
kutsun lukijan mukaan keskelle sen tapahtumista,
Helsingin katuvilinään. Eläytymällä tilanteisiin
lukijalle tarjoutuu mahdollisuus kokemuksen
kautta omaksua ja ymmärtää tämän opinnäytetyön
aiheista sellaistakin, mitä perinteisen tieteellisen
kirjoittamisen keinoin ei välttämättä olisi voinut
tavoittaa.

17

Heikkinen, H. 2001, 24-25.
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2. Kolme tarinaa eräästä Helsingistä
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Vain lehtiä aidassa
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i tarinan teema

Havahtuminen

Kuljen Hämeentiellä Elannon vanhan rakennuksen
viertä. Näköpiiriini osuu tutunoloinen hahmo,
jonka mieleni tunnistaa epäröimättä ja välittömästi
vanhaksi luokkakaveriksi. Vasta, kun hahmo
astuu lähemmäs, iskee hämmennys. Onko hän
sittenkään se, keneksi hänet äsken tunnistin?
Kymmenessä vuodessa piirteet ovat muuttuneet
juuri sen verran, että yhtenä hetkenä luokkakaveri
näyttää tavattoman tutulta ja seuraavassa
silmänräpäyksessä täysin vieraalta – ja sitten jälleen
juuri itseltään.
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Tuttuuden ja vierauden välimaastoon kätkeytyy
pieni havahtumisen hetki. Silmänräpäyksen ajan
mieli kiertyilee akrobaattisilla mutkilla, kun se
yrittää tarkistaa nykyhetken paikkansapitävyyttä.
Nämä “Onko sittenkään” -hetket kiehtovat minua,
koska ne väläyttävät silmieni eteen hetkeksi vanhan
tutun maailman vieraana ja outona. Joskus, kun
onnistuu tarttumaan tuohon toisenlaiseen näkyyn,
se voi sysätä mielenkiintoiselle tutkimusretkelle
löytämään jotain oleellista tästä maailmasta.
En ole ainoa, jota havahtumisen hetket
kiinnostavat. 1950-luvulla Yhdysvalloissa
taiteilijat pyrkivät tietoisesti tuottamaan
taideyleisölle havahtumiskokemuksia. He
järjestivät happeningejä, joissa yleisö joutui keskelle
tavanomaisia, kyllästyttäviä tai hämmentäviä
tapahtumia. Tavoitteena oli tilanteiden
hämmentävyyden kautta saada ihmiset yleisössä
ajattelemaan ja tulemaan tietoisiksi omista
käyttäytymis- ja ajattelumalleistaan eli puskea heitä
havahtumisen ja oivaltamisen prosessiin. Tämän
havahtumistavoitteen taustalla oli taiteilijoiden
näkemys ihmisen vieraantuneisuudesta
arkitodellisuutensa keskellä. He ajattelivat, että
modernin ajan ihminen on etääntynyt todellisesta
maailmasta ja toistaa päivittäisiä rutiineja koneen
tavoin vailla kosketusta elävään ja todelliseen.18
Brasilialainen pedagogi Paulo Freire puolestaan
näki havahtumisen yhtenä kasvatuksen
ensimmäisistä tavoitteista. Freire kehitti dialogista
kasvatusajatteluaan Brasilian jälkifeodaalisen
yhteiskunnan kouriintuntuvan epätasa-arvoisuuden
keskellä. Ympäröivän yhteiskunnan todellisuus
näkyy hänen puheessaan sorretuista (maatyöläiset)
ja sortajista (maanomistajat), ja siinä mielessä
18

Sederholm, H. 2000.

hänen kasvatusajattelunsa saattaa näyttää vain
yksittäiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen
sidotulta.19 Freiren dialogisen kasvatusajattelun
ydintä on kuitenkin sovellettu laajasti eri puolilla
maailmaa hänen teostensa julkaisemisesta lähtien. 20
Freiren puhe muuttuu ajankohtaiseksi antamalla
uusia merkityksiä sanoille sorrettu ja sortaja.
Freiren ajatuksissa vapauttava kasvatusprosessi
käynnistyy sorrettujen havahtumisesta
tiedostamaan oma sorrettuna olemisensa.
Sorrettuna oleminen saa yksilön kokemaan
todellisuuden asiana, jolle yksilö ei voi mitään,
ja on Freiren mukaan siksi lähtökohtaisesti
elämästä vieraantunut olotila. Ensimmäinen
askel irti vieraantuneesta olotilasta on tilanteen
tiedostaminen. 21
Sorrettujen maatyöläisten ja 1950-luvun
taideyleisön havahtumiskokemukselle on
yhteistä tutun ja itsestäänselvän näkeminen
yllättäen toisesta näkökulmasta, vieraana ja
outona. Havahtuminen ikään kuin vapauttaa
tarkastelemaan itseään ja ympäröivää todellisuutta
uudella tavalla, ja saattaa sen kautta sytyttää
kiinnostuksen itsestäänselviltä tuntuneiden
asiantilojen perimmäisten syiden kysymiseen.
Entä jos kadulla kulkiessa havahtumiskokemuksen
tuottamiseen ei tarvitsisikaan sattumalta
vastaantulevaa vanhaa luokkatoveria? Mitä pitäisi
tapahtua, että sama tuttuuden ja vierauden välinen
vuoropuhelu ja mielen hämmennys syntyisi pelkkää
katutilaa kasvoihin katsomalla?

19 Freire, P. 2005.
20 Tomperi, 2005
21 Freire, P. 2005.
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Kirjoitustaito hukassa
Minulla on viesti. Haluaisin kertoa tälle
kaupungille, että välitän siitä. Haluaisin kertoa
kanssakaupunkilaisille, että minäkin asun täällä.
Että olen yksi naapureista, yksi kanssamatkustajista
aamun ruuhkametrossa. Ja että saatoin istua
viereisellä penkillä eilisellä bussimatkalla tai
tulla vastaan valkoisen pyöräni selässä viikko
sitten siinä sillalla. Haluaisin kertoa, että nämä
kadut, talot, valopylväät, vastaantulijoiden kasvot,
kaupan näyteikkunat tai mainoskyltit pysäkeillä
eivät ole minulle yhdentekeviä. Ne ovat osa minun
jokapäiväistä ympäristöäni ja kokemusmaailmaani
ja sitä kautta osa minun elämääni. Ne ovat osa
minua ja siksi en voi olla välittämättä niistä.
Tämä on kuitenkin minun kaupunkini, laulaa Samuli
Putro Zen Cafen laulussa. Tuohon säkeeseen
kiteytyy ajatuksissani jotain oleellista siitä
hellyydestä, jota itse koen omaa kotikaupunkiani
kohtaan. Laulua lainaten haluaisin kirjoittaa
jonnekin meidän kaupunkimme kaduista
tykkäysviestini näkyviin. Mutta miten? Graffitien
tekeminen on laitonta. Let me love -tarroja
liimanneet tykkääjät saivat kovat rangaistukset eikä
Loesjen ajattelemaan herättelevät mietelauseet ole
saaneet jäädä näkyviin sähkökaappien kylkiin enää
vuosiin.
Asettelen jalkaa toisen eteen Tokoinrannan
satama-altaan reunaa pitkin. Iltakävely on
jälleen muuttunut aivoriiheksi. Silmät kiertävät
Tokoinlahden tummasta pinnasta kastanjapuiden
katuvaloissa hohtavaan lehvikköön, mutta mieli
askartelee muissa maailmoissa. Miten voisin
kiivetä mykkyyden muurin ylitse? Millä tavoin
voisin kiertää kaiken sen negatiivisen, mikä usein

tuntuu seuraavan siitä, että joku tavallinen ihminen
yrittää tuoda ajatuksensa esiin täällä meidän
kaupungissamme? Ei minulla tässä kohtaa ole
tarvetta haastaa riitaa enkä halua uhota. Ajattelen
vain, että tämä kaupunki ansaitsee tykkäysviestin,
ja uskon, että sellainen viesti voisi tuoda hyvää
tuulta myös kanssakaupunkilaisilleni. Pitäisi vain
löytää kirjoitustaito uudelleen. Kirjoitustaito meille
tavallisille ihmisille, jotta voisimme kirjata itsemme
näkyviin kaupungin kaduille ja tulla yhtä lailla
nähdyiksi ja tunnustetuiksi kuin ne toiset, jotka
ovat jo vuosia olleet äänessä meidän kaduillamme.
Uskon, että yleinen kirjoitustaito ja -oikeus ja sen
kautta toinen toistemme kohtaaminen – vaikka vain
pieninä viesteinä katutilassa – toisivat paljon hyvää
tähän kaupunkiin. Voisiko mykkyyden aika olla jo
ohi? Minne kirjoitusvälineet ovat kadonneet?

Kirjoitusvälineet hahmottuvat
Pyöräilen taas kerran vastatuulessa kohti koulua
Sörnäisten rantatiellä. Puista pudonneet lehdet
kerääntyvät tuulen muokkaamiksi keoiksi sinne
tänne tien molemmin puolin. Tajuan, että pyöräilen
keskellä materiaalivarastoa. Puista pudonneita
lehtiä on syksyisin joka puolella eikä kukaan pidä
niistä lukua. Lehdistä voisi helposti muotoilla
kirjaimia tai kuvia. Ainoa ongelma on, että
Helsingin ikuinen tuuli muokkaa melko nopeasti
teokseni toiseen muotoon, jos lehtiä ei kiinnitä
mitenkään.

ratapihan. Ohi kävelee monia ihmisiä. Junat
lähtevät laitureilta ja toiset palaavat niille. Olen
suunnitellut kirjoittavani viestini pudonneilla
lehdillä tähän aitaan niin, että se näkyisi oikein päin
junien suuntaan ja nurin päin puistossakulkijoille,
koska puistossakulkijat voivat halutessaan
pysähtyä tavaamaan tekstin, jos se jää heitä
kiinnostamaan, mutta junan kyydissä olijoilla ei
ole siihen mahdollisuutta. Paikan olen valinnut
sen perusteella, että aita on näkyvällä kohdalla
ihmisten keskellä. Minua kiehtoo myös ajatus
junalla keskustaan saapuvista matkustajista,
jotka Helsinkiin tullessaan näkevät ensimmäisten
asioiden joukossa anonyymin kaupunkilaisen
kotikulmilleen kirjoittaman tykkäysviestin.
Seison aidan edessä. Pitkään mielessä hellityn
ja haudotun viestini kirjaimiksi muuttuminen
on kiinni enää toimeen ryhtymisestä. Idean
muuttaminen toiminnaksi on lähes aina pelottavaa,
mutta nyt siitä tekee erityisen jännittävää se, että
tämänkertainen idea saa fyysisen muodon suoraan
elävän kaupungin keskellä. Mitä jos joku suuttuu?
Onko viestini sittenkään hyvän tuulen viesti? Mitä
jos positiiviseksi tarkoittamani idea muuttuukin
negatiiviseksi tullessaan todeksi? Onko minulla
oikeutta tähän tekoon? Uteliaisuus kuitenkin
voittaa pelon. Yhdestä asiasta olen varma: tämä idea
on joka tapauksessa kokeilemisen arvoinen.

On perjantai-iltapäivä. Laskeudun pyörän
selästä metallisen verkkoaidan luona, joka
erottaa Kaisaniemen puiston ja Rautatieaseman
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Lokakuun lopun iltapäiväaurinko lähettelee
viimeisiä säteitään ratapihan yli. Ensimmäinen
kourallinen lehtiä puristuu verkkoaidan rakoon,
sitten toinen siihen viereen muodostamaan
t-kirjaimen yläviivaa. Astun taaksepäin katsomaan
aikaansaannoksiani ja ympärillä kulkevien ihmisten
reaktioita.

heistä haluaa esittäytyä kädestä pitäen. Erään
toisen ohikulkijamiehen kanssa jään juttelemaan
pidemmäksikin aikaa taiteesta ja kaikesta
mahdollisesta kunnes alan miettiä jäljellä olevien
kirjaimien määrää sekä kylmältä tuntuvia varpaita
ja alan siirrellä painoa jalalta toiselle hieman
kärsimättömänä.

Miten tällainen arkinen, tyhjänpäiväinen toiminto
voi tuntua näin jännittävältä? On perjantaiiltapäivä ja koristelen tylsän näköistä metalliaitaa
sen juuresta poimituilla syksyn lehdillä pälyillen
ympärilleni kuin pahempikin rikollinen. Odotan
jonkun univormupukuisen juoksevan paikalle
Rautatieaseman suunnalta hetkenä minä
hyvänsä. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Jotkut
ohikulkijoista luovat muutaman kysyvän katseen
minuun ja aidassa olevaan kahteen lehtituppoon,
mutta muunlaisia reaktioita viestini ensimmäiset
pikselit eivät aiheuta. Rohkaistun ja jatkan lehtien
pujottamista aitaan. Pohdin huvittuneena, kuinka
osa ohikulkijoista varmaankin ajattelee että ”taas
joku taideopiskelija tekemässä jotain ihmeellistä
taideinstallaatiota”. Sinänsähän se onkin oikea
tulkinta, mutta miksi ympäristön muokkaaminen
olisi vain taideopiskelijoiden oikeus?

Kun tekstistä puuttuu vielä viimeisen sanan
kirjaimet, eräs rouva arvaa: ”Tuleeko siinä lukemaan
‘Tämä on kuitenkin minun kaupunkini’” Hauska
yllätys, että lausahdus on tuttu muillekin kuin vain
itseni ikäisille. Ainakaan kyseinen naishenkilö
ei vaikuta tyyppillisimmältä Zen Cafen yleisön
edustajalta.

Seitsemänkymmensenttisiä lehtituppokirjaimia
kasvaa yksi toisensa jälkeen verkkoaitaan ja sen
myötä myös ohikulkijoiden uteliaisuus lisääntyy.
Toiset huikkaavat kysymyksen tai kommentin
lennossa ja muutamat pysähtyvät kyselemään
tarkemmin. ”Mitä siinä lukee?”, ”Toi ei ainakaan
ole vandalismia!”, ”Eipä mene kaupungin varat
siivoamiseen.” Jotkut ohikulkijat kommentoivat
tekemisiäni ilman sanoja; saan osakseni hymyjä ja
nostettuja peukkuja. Kolmen ulkomaalaisen miehen
ryhmä pysähtyy kysymään, olenko taiteilija. Yksi
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Melkein valmista tekstiä jää kommentoimaan myös
pariskunta. ”Mitä sä haluut sanoo tolla tekstillä?”
ja ”Ooksä stadist?” kysyy mies. Kerron olevani
Porvoosta. ”Mä kelasinkin, et sä et pamlaa stadii”
Seuraa kertomus siitä, kuinka epäreilua on, että
maalta tullaan Stadiin ja aletaan päättää Stadin
asioista vailla todellisen Stadin tuntemista. Stadi oli
toisenlainen ennen, nyt on kaikki myllätty. Vaikka
mies kommentoi maalta Stadiin tulleiden tekijöiden
touhuja varsin kriittisesti, hän kohtaamisemme
lopuksi pehmentää, että välillä häntä huvittaa
vähän provosoida ja väitellä, muttei kuitenkaan
tarkoita, etteikö tämä aitatekstijuttuni olisi ihan
hyvä juttu.

Jatkan sanan ”kaupunkini” viimeistelemistä ja
mietin, että kohtaamalleni miehelle olisi ehkä
tehnyt hyvää, jos hän olisi voinut jo ajat sitten
saada jonnekin näkyviin tekstin ”Tää on hei
kuitenki mun stadi”. Jään myös miettimään
identiteettikysymystä. Kellä on oikeus sanoa
kaupunkia omakseen? Mitä tarkoittaa kokea
kaupunki omakseen? Itse olen asunut Helsingissä
yhdeksän vuotta. Kuinka kauan siihen yleensä
menee, että ihminen alkaa tuntea asuinkaupungin
omakseen? Mitä merkitystä asuinkaupunkiinsa
kotiutumisella on ja minkälaiset asiat nopeuttavat
tai hidastavat kotiutumista?
Aurinko on ollut horisontin toisella puolella ja
taivas tummana jo useamman tunnin, kun vihdoin
saan viestini valmiiksi. Teksti erottuu hyvin vasten
ohiajavien junien valoisia ikkunoita.
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Seuraavana päivänä palaan katsomaan
aikaansaannoksiani päivänvalossa. Lehtitekstin
parissa vietetyt tunnit ovat rohkaiseva kokemus.
Olen yllättynyt siitä, miten monet ohikulkijat
innostuivat kommentoimaan tekemisiäni ja
miten kannustavia kommentit olivat riippumatta
kommentoijan iästä tai olemuksesta. Tuntuu kuin
teoksen tekeminen ja ihmisten kohtaaminen olisi
vahvistanut omaa identiteettiäni ja kuuluvuuden
tunnetta. Tämä kaupunki on minun kaupunkini;
se on osa minua ja minä olen osa sitä. Pyöräilen
ystävän luokse Hakaniemeen iloisin ja innostunein
mielin. Päässä takoo ajatus ”lisää tätä”.

kuva: Sebastian Greger
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kuva: Sebastian Greger
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kuva: Sebastian Greger
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kuva: Sebastian Greger
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Metron ikkunajono vilistää ohi metalliverkkoaidan
toisella puolella. Olen Kulosaaren sillalla,
Kalasataman metroaseman vieressä ja tutkin
rakojen kokoa verkkoaidassa, joka erottaa metron
raiteet ja kävelytien toisistaan.
Tykkäysviestini julkaiseminen Kaisaniemen aidassa
jätti jälkeensä innostuksen kertoa tunteistani
muuallakin Helsingissä, ja nyt neljä päivää
myöhemmin seison seuraavaksi suunnittelemani
julkaisualustan vieressä. Raot ovat kapeampia
ja korkeampia kuin Kaisaniemessä, mutta
vaikuttavat silti soveltuvan lehtikirjoitteluun.
Tämän aidan juuressa ei ole kovin suurta määrää
puista pudonneita lehtiä, joten joudun kantamaan
niitä muutaman korttelin päästä suurella kassilla.
Puitteet ovat siis kohtuulliset ja sijainti sen takia
kiinnostava, että tämänkin aidan ohi kulkee
päivittäin paljon ihmisiä. Itäväylältä tulijat ohittavat
kohdan autossa tai bussissa ja monet Itä-Helsingin
asukkaat metron kyydissä.
Tälläkin kertaa aloittaminen tuntuu hieman
vaikealta, mutta lopulta päätän, että seuraavan
metron mentyä ryhdyn hommiin. Alan täyttää
aidanrakoja lehdillä. Aluksi pidän tauon aina
metrojunan ajaessa ohi. Joku minussa tuntuu olevan
vakuuttunut siitä, että junien kuskit varmasti
soittaisivat paikalle vartijan kertomaan, ettei
tällainen toiminta ole sopivaa. Vähitellen kyllästyn
työskentelyn jatkuvaan keskeyttämiseen ja päätän
olla välittämättä ohiajavista metroista.
Saankin jatkaa tavallisesta poikkeavaa puuhailuani
rauhassa. Silloin tällöin selkäni takana pysähtyy
bussi, josta ihmiset kiirehtivät metroon, mutta
toisin kuin Kaisaniemen puistossa täällä kukaan
ei näytä kiinnittävän minuun mitään huomiota.
Tai ei ainakaan paljasta kiinnittävänsä. Kirjainten
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viivat piirtyvät vähitellen aitaan. Kolmen tunnin
työskentelyn jälkeen lauseesta on noin puolet
kirjoitettuna, mutta nälkä ja kylmä saavat minut
kaipaamaan kotiin ja päätän jatkaa kirjoittamista
seuraavana päivänä.

Kannustavaa palautetta monelta
suunnalta
Seuraavana päivänä ennen Kulosaaren sillalle
palaamista tapaan ystävää. Hänellä on minulle
yllätys. Teekuppi kädessään hän ojentaa pöydän
yli tuoreimman Metro-lehden. Itse en ole sitä
vielä nähnyt, koska kotoa Arabiaan pyöräillessä
en ole poikennut missään, missä Metro-lehteä
jaetaan. Etusivulla on puolen sivun kokoinen kuva
aitaan pujotelluista lehdistä, jotka muodostavat
kirjaimia. Kuvan alapuolella lukee ”Pudonneista
lehdistä syntyi taideteos”. 22 Juttu perustuu
lukijan lähettämään kuvaan ja tekstissä todetaan,
että lehtiteoksen tekijästä ei ole tietoa. Tekijän
puuuttuessa toimittaja on päätynyt haastattelemaan
Zen Cafén Samuli Putroa, jonka sanoittama Zen
Cafén Minun kaupunkini-kappale on.
Olen yhtä aikaa huvittunut, imarreltu ja
hämmentynyt. Jonkun ohikulkijan mielestä
aitatekstini on ollut niin kiinnostava, että hän on
ottanut siitä kuvan ja halunnut vielä lähettää sen
Metro-lehden toimitukseen. Lisäksi Metro-lehtikin
on pitänyt teosta tarpeeksi mielenkiintoisena
etusivun uutiseksi. Huvittunut ja hämmentynyt
olen asian käsittelytavasta. Samuli Putron
haastatteleminen tuo asiaan mielestäni lähes
hilpeän surrealistisen sävyn, kun yhteys aiheen
22

Metro-lehti, 3.11.2010. Kts. liitteet.

27

28

ja haastateltavan välillä muistuttaa lähinnä
assosiaatioharjoitusten välituotosta. Toki
lainaukseni on tietoisesti tehty ja annan mielelläni
kaiken kunnian lauseesta Samuli Putrolle, mutta
olisiko Andy Warholin teoksesta kirjoitetussa
jutussa ensimmäisenä haastateltavana ollut
Campbellin elintarvikeyrityksen toimitusjohtaja?
Joka tapauksessa tykkäysviestini noteeraaminen
paikallislehdessä piristää ja pyöräilen kevein
ajatuksin takaisin Kulosaaren sillalle jatkamaan
tekstin kirjoittamista loppuun. Työ etenee
samoin kuin eilen. Metrot ajavat tasaisin väliajoin
editseni verkkoaidan toisella puolella ja silloin
tällöin bussit takanani jättävät kyydistä ihmisiä.
Muutaman tunnin kuluttua viimeinenkin i-kirjain
on pujoteltu aidanrakoon. Peruutan kävelytien
reunaan autotien puoleiselle laidalle nähdäkseni
monikymmenmetrisen tekstin kokonaisuudessaan.
Ihastelen valmista työtä hetken aikaa yksikseni
siinä kadulla. Olen tyytyväinen, vaikka
työskentelykokemus olikin erilainen Kaisaniemeen
verrattuna. Kyllä tämäkin aita yhden tykkäysviestin
ansaitsee. Kerään tavarani ja hyppään pyörän
selkään suuntana Tervasaaren toisella puolella
häämöttävä Katajanokka.

mielessäni ja leikin ajatuksella, että edustaja
olisikin sanonut ”jos teoksista on iloa jollekin, niin
niiden poistamista ei kiirehditä”.
Päivitän uutislinkin ystävieni nähtäväksi Facebookprofiiliin ja menen tyytyväisenä nukkumaan
Nukkuessani linkin perään kertyy ystäviltä
kannustavia kommentteja, jotka seuraavan päivän
tullen antavat energiaa vielä yhden tykkäysviestin
suunnittelemiseen.

Illalla löydän Metro-lehden uutisesta myös
verkkoversion, jossa on kirjoitettu asiasta hieman
pidemmin. Käy ilmi, että toimittaja on juttua varten
haastatellut myös Liikenneviraston edustajaa ja sen
perusteella kirjoittaa että ”lupia he eivät myönnä
aitaan taiteilulle, mutta jos teoksista ei ole haittaa
kenellekään, niin niiden poistamista ei kiirehditä.” 23
Mielenkiintoista kuulla Liikenneviraston kanta
aidoissa oleviin teoksiin. Pyörittelen lausuntoa
23 http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/pudonneista_lehdista_syntyi_piristava_taideteos/
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Vielä kerran
Kaisaniemen puisto ja Kulosaaren silta; keskusta ja
yksi kantakaupunkiin johtavista sisääntuloväylistä.
Kaisaniemen puistossa tykkäysviesti on jalankulkijoiden ja junamatkustajien nähtävissä, Kulosaaren
sillalla autoilijoiden sekä bussi- ja metromatkustajien
reitin varrella. Haluan kirjoittaa viestini kanssakaupunkilaisten nähtäväksi vielä kolmanteenkin
paikkaan. Paikkaa pohtiessa mieleni vaeltaa kantakaupungin kartan länsi- ja luoteisosissa. Ruoholahti,
Töölö? Kaikkien tykkäysviestien sijoittuminen
kantakaupunkiin tuntuu luontevalta, koska
kantakaupungin alueesta on muodostunut minulle
Kalliossa pitkään asuneena läheisin osa Helsinkiä.

aikana yhdisti minut ystäviini. Silloin tapasin
heitä usein keskustassa ja palasin sitten kotiin
Kannelmäkeen. Lisäksi olisi hauskaa kirjoittaa
viestini raitiovaunumatkustajienkin reitin varrelle –
ihan vain tasapuolisuuden vuoksi. Junan ja metron
matkustajat ovat jo päässeet tekstiäni tavaamaan.
Entisen Tilkan sairaalan kohdalla pysähdyn. Tilkkaa
vastapäätä, Mannerheimintien toisella puolella
kohoaa pieni kallioleikkaus, jonka päällä kulkee
verkkoaita. Paikka vaikuttaa erittäin sopivalta
kirjoitusalustalta viestilleni. Otan siitä muutaman
kuvan ja päätän palata lähipäivinä.

Pyöräilen Mannerheimintietä keskustasta poispäin.
Olen jo Meilahden kohdalla, mutta vieläkään
silmiini ei ole osunut sopivia verkkoaitoja.
Olin päättänyt kartoittaa Mannerheimintien
varrelle sijoittuvat mahdolliset kirjoituskohdat,
koska tie on keskustaan ja sieltä pois päivittäin
soljuvan ihmisvirran yksi pääsuonista. Omassa
elämässäni Mannerheimintiellä oli myös
roolinsa, kun se ensimmäisen Helsinki-vuoteni
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Viesti kalliolla
Olen kiivennyt kallion päälle ja tutkin parasta tapaa
saada lehdet pysymään aidassa, jonka raot ovat
tällä kertaa vinoruudun muotoisia. Verkkoaidan
vinoruuturakenne ei ole ainoa ero tämän ja
edellisten kirjoituspaikkojen välillä. Aiemmat kaksi
kertaa kirjoitin tykkäysviestini paikkoihin, jotka
olivat tavallaan ei-kenenkään-maata. Tällä kertaa
aita, johon tekstin kirjoitan on Mannerheimintien
ja asuinkerrostalojen pihan välissä, yhteisen ja
yksityisen rajalla. Paikkojen ero tulee esiin jo
ensimmäisessä täällä syntyvässä keskustelussa.
Ensimmäinen sana on valmis ja kerään hieman
etäämpänä lisää lehtiä seuraavien sanojen
materiaaliksi. Kahta pientä koiraa ulkoiluttava
pariskunta pysähtyy kohdalleni ja kysyy, olenko
minä tehnyt aidassa olevan tekstin. He jatkavat
huolestuneeseen sävyyn kysyen, mitä kaikkea
olen suunnitellut siihen vielä kirjoittavani. Kerron
suunnittelemastani viestistä ja saan huojentuneen
vastauksen, että he olivat pelänneet minun
kirjoittavan siihen esimerkiksi kirosanoja. He
asuvat aidan viereen kohoavassa kerrostalossa
ja aita kuuluu heidän piha-alueeseensa. He eivät
kuitenkaan pyydä minua lopettamaan tekstin
kirjoittamista vaan matkaa jatkaessaan toivottavat
onnea työskentelyyni. Palatessani aidalle olo
on nöyrä. Onko sopivaa tai reilua tehdä teos
alueelle, joka toisille merkitsee kotia? Pariskunnan
toivotuksien rohkaisemana jatkan kuitenkin
kirjoittamista.
Toinen kohtaaminen tapahtuu myös viereisen talon
asukkaan kanssa. Hieman yli kolmenkymmenen
oleva mies tulee innostuneena juttelemaan minulle.
Hänen mielestään on hyvä saada tähän heidän
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talonsa eteen jotain tavallistenkin ihmisten viestejä
vastapainoksi vastapäätä olevan Tilkan seiniin
toistuvasti ilmestyville suurille mainosjulisteille.
Lisäksi hän kysyy, onko Metro-lehdessä ollut
Kaisaniemen puiston lehtiteos myös minun
käsialaani. Saan siitä kehuja ja kuulen hänen
”käyneen maalailemassa” itsekin nuorempana.
Keskustelutuokion lopuksi hän toteaa, että ”täytyy
sitten vahtia, ettei lapset käy sotkemassa teostani”.

kuvat: Sebastian Greger
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Mitä jäi käteen
Astelen kauppakassit kädessä lumista Pohjoisrantaa pitkin. Virnistelen itsekseni
onnekkaalle ajoitukselle, kun kotimatkalla ajatukset eksyvät taas aitateksteihin.
Lumet tulivat vain muutama päivä sen jälkeen, kun sain kolmannen tykkäysviestini
valmiiksi.
Olen iloinen, että ehdin saada kolmannenkin teoksen valmiiksi ennen talven
tuloa. Oikeastaan olen iloinen, että ylipäänsä ryhdyin tähän kokeiluun. Kokemus
mykkyydestä on taakse jäänyttä. Olen löytänyt ainakin yhden tavan tuoda viestini ja
itseni näkyviin kaupungissamme. Kirjoitusvälineiden löytämistä vielä tärkeämmäksi
on kuitenkin muodostunut kokemus kanssaihmisten kohtaamisesta ja heidän
hyväksyntänsä saamisesta viestini esiin tuomiselle.
Kaikista kolmesta teoksesta olen saanut vain positiivista palautetta. Kaisaniemen
puistossa ja Ruskeasuolla sain sitä suoraan kohtaamiltani ihmisiltä. Kalasataman
teosta tehdessä kukaan ei tullut juttelemaan, mutta jälkeenpäin löysin Internetistä
ohikulkijan aitatekstistä ottaman kuvan ja kuvatekstin ”Tämä on kuitenkin minun
kaupunkini – Niin siinä lukee mutta oli hankala kuvattava. Ja kiirekin oli, metrolle.
Kaunis ele häneltä/heiltä, jotka tämän tekivät. Kiitos!” 24
Olinko antanut äänen myös kanssakaupunkilaisilleni kirjoittamalla oman viestini
näkyviin? Oliko aitateksti vastannut muidenkin kuin vain minun toiveeseeni nähdyksi
tulemisesta?
Samaistumisen kannalta oli luultavasti tärkeää, että tapa jolla viestini toin esiin, kiersi
viattomuudellaan kaikki laittomuuskysymykset. Jätin jälkeeni vain lehtiä aidassa
– kyllähän tuulikin välillä kiinnittää syksyn lehtiä erikoisiin paikkoihin. Koska en
tehnyt mitään laitonta, ohikulkijoiden oli mahdollista varauksetta kannustaa minua
tekemisissäni ja ehkä myös nähdä ajatukseni tuon teon takana.

24

kuva: Juha Snellman
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http://www.flickr.com/photos/dadaa/5157600904/

kuva: Juha Snellman
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II
Rakenteita pitkin taivaaseen
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ii tarinan teema

Kyseenalaistaminen
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Paulo Freiren dialogisessa kasvatusajattelussa
kysymykset ja kyseenalaistaminen ovat kaiken
kasvamisen avain. Vapauttava kasvatusprosessi saa
alkunsa, kun sorrettu havahtuu tiedostamaan oman
sorrettuna olemisensa. Kysymällä miksi ja miten
hän on kiinnittyneenä todellisuuteen, kasvatettava
voi päästä liikkeelle vapautumisessaan. Toisin
sanottuna havahtumisen voi synnyttää sopivilla
kysymyksillä, mutta vielä tärkeämpää on kysymisen
ja kyseenalaistamisen jatkaminen havahtumisen
jälkeen, jotta havahtumisen käynnistämä prosessi ei
pysähdy vaan syvenee. Freiren mukaan kasvattajan
tehtävä on kutsua kasvatettavat yhteiseen
ihmettelemisprosessiin, jonka kohteina ovat
maailma ja todellisuus. 25

Miksi se on vihreä eikä sininen? Kuka keksi, että
mansikanvärinen sanoo: ‘odota’? Mitä suojatie
suojaa? Onko suolla suojatietä?
Valot vaihtuvat, ylitämme suojatien ja käännyn
eri suuntaan kuin äiti ja lapsi. Hetken päästä
havahdun kysymään itseltäni: Miksi olin äsken
helpottunut siitä, etteivät lapsen kysymykset
olleet minulle osoitettuja? Eikö olisi voinut olla
varsin avartavaa etsiä lapsen kanssa vastauksia
kaikkiin niihin itsestäänselvyyksiin, joita koko
ajan ohitamme kaduilla kulkiessa? Todennäköisesti
se olisi saattanut tuottaa itselleni myös monta
havahtumisen ja oivaltamisen hetkeä.

Taiteessa puolestaan kysyminen ja ihmetteleminen
ovat olleet läsnä monessa muodossa. Kun taide
ymmärrettiin abstraktiksi käsitteeksi, vapauduttiin
leikittelemään sen itsensä kustannuksella ja sen
myötä myös yleisemmin ihmisten havainnoilla
ja käsityksillä. Duchampin radikaali readymadekyseenalaistus aiheutti kohua, mutta oli omiaan
tuomaan esiin jotain olennaista taiteen luonteesta.
Myöhemmin Yoko Ono teki teoksia, jotka olivat vain
kirjoitettuja “reseptejä” ihmisille (mahdottomien)
taideteosten toteuttamiseen. Jos pelkkä ajatus
saattoi olla taideteos, taiteen voi nähdä lähestyneen
olemukseltaan jo filosofiaa.26
Jatkuva kysyminen ja kyseenalaistaminen ovat
keinoja pysyä kiinni todellisuudessa ja välttää
siitä vieraantuminen. Kyseenalaistaminen rikkoo
illuusioita ja tekee näkymätöntä näkyväksi.

25
26

Freire, P. 2005.
Sederholm, H. 2000.
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Idea syntyy
Vaihdan painoa jalalta toiselle pysäkkikatoksessa.
Odotan raitiovaunua numero kuusi ja katse
harhailee pitkin pysäkin rakenteita. Silmät osuvat
mainosjulisteeseen ja havahdun muualla vaeltavien
ajatuksieni keskeltä. Pysähdyn tarkastelemaan
mainosta uudenlaisella mielenkiinnolla.
Itse sinisävyinen juliste ei ole mitenkään
erityisen mielenkiintoinen, mutta minut pysäytti
hajamielisten ja sattumanvaraisten ajatuksieni
muodostama kysymys: mitä jos mainoksen paikalle
haluaisikin oman viestinsä? Voisiko pysäkillä oleva
juliste olla kenen tahansa laatima? Voisinko minä
yhtä hyvin kuin mikä tahansa suuren luokan yritys
marssia pysäkin omistajan, JCDecaux’n, toimistoon
ja ilmoittaa haluavani oman viestin näkyviin
kaupunkitilaan?
Raitiovaunu kaartaa nurkan takaa pysäkille. Astun
sen kyytiin, mutta ajatukset jäävät pyörimään
pysäkkimainoksen ympärillä. Mitä enemmän asiaa
ajattelen, sitä kummallisemmalta tuntuu, etten ole
koskaan aikaisemmin pohtinut sitä. Ihan kuin olisin
aina ennen pitänyt pysäkeillä olevia mainosjulisteita
taivaasta tippuneina ilmestyksinä, jotka näkymätön
käsi säännöllisesti käy vaihtamassa meidän
kuolevaisten ihmeteltäviksi. Ihan kuin en tietäisi,
että mainosjulisteen tuo pysäkille aivan arkinen
tapahtumien ketju: yrityksellä on viesti, jonka
he haluavat laittaa esille, ja niinpä he ostavat
tällaisen palvelun toiselta yritykseltä. Miksi
siis ajatus yksittäisen kaupunkilaisen omasta
viestistä pysäkin seinässä tuntuu niin maagiselta ja
vallankumoukselliselta?
Tietysti julisteen pysäkille laittamiseen tarvitsee
rahaa. Raitiovaunun pysähtyessä Sörnäisissä

mittailen ikkunan läpi viereistä pysäkkimainosta
katseellani. Mitä tuon “Surffaa rajattomasti netissä”viestin tuossa oleminen voisi maksaa Elisa Oy:lle?
Yritän hahmottaa summia. Sata euroa pysäkin
mainostilasta kuulostaa pieneltä, samoin viisisataa
euroa. Toisaalta on vaikea uskoa, että tuollaisesta
yhdestä julisteesta yhdellä raitiovaunupysäkillä
pitäisi maksaa tuhatta euroa enempää. Sellaisen
summan voisi jo kerätä porukalla kasaan ja
vapauttaa yhden pysäkin mainoksista, edes
hetkeksi. Omista tutuista ja tutun tutuista voisin
hyvinkin löytää riittävästi ihmisiä, jotka haluaisivat
kolehtiluontoisesti laittaa siihen muutaman euron
likoon.
Päätän ottaa selvää pysäkin mainostilan hinnasta ja
mahdollisuudesta vuokrata sitä yksityishenkilönä.

JCDecaux ja media nimeltä
kaupunkitila
Istun sängyllä ja selaan kannettavani ruudulta
JCDecaux’n internetsivuja. Vaikka sivut ovat
avoimesti kaikkien ulottuvilla internetissä, ne
on selkeästi suunnattu vain markkinointiväyliä
etsiville yrityksille. Ainakin minusta tuntuu oudolta
lukea tekstiä, joka ikäänkuin kauppaa minua –
yksittäistä kaupungilla kulkijaa – yleisönä, jota
voi mennen tullen altistaa haluamilleen viesteille.
“Ulkomainontaa ei kuluteta vaan sille altistutaan” 27,
“Kun ihminen liikkuu kodin ulkopuolella, me
olemme paikalla. Ulkona ihminen on jatkuvassa
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja avoin
ärsykkeille.“ 28 Taas joku minussa hämmentyy.
27 http://jcdecaux.fi/fi/kuluttajan-ajankaytto.html
28 http://jcdecaux.fi/fi/ulkomainonnasta.html
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Puhuuko JCDecaux’n internetsivut todella samasta
kaupunkitilasta, jossa minäkin päivittäin liikun?
Kaupunkitila, joka minulle on välttämätön osa
arkipäivän elämää, onkin jollekin toiselle väline
myydä minun huomiotani. Mitä ihmeen teatteria
tämä kaikki on?
Ajatus toisenlaisen viestin istuttamisesta
kaupunkitilaan JCDecaux’n ulkomediarakenteiden
kautta alkaa tuntua todella houkuttelevalta.
Internetsivuilta löytyy JCDecaux’n hinnasto
ja pienen termienopettelutuokion jälkeen saan
selville, että pysäkkimainostilaa, joka hinnastoissa
kulkee nimellä ”abribus”, pitää ostaa vähintään 21
pysäkin verran. Tällaisen mediapaketin hinta on
verottomana yli 5000 euroa. Summa on lannistavan
suuri, mutta olen sen verran innostunut ideastani,
että päätän kuitenkin ottaa yhteyttä JCDecaux’n.
Sähköpostitse kysyn, onko yksityisten ihmisten
mahdollista vuokrata pysäkkien mainostilaa ja
voisiko sitä vuokrata vain esimerkiksi viideltä
pysäkiltä. Saan vastaukseksi, että mediatilaa
voi vuokrata kuka tahansa, mutta valitettavasti
olemassaolevia usemman pysäkin vuokrauspaketteja
ei ole mahdollista pilkkoa pienempiin eriin.

Saanko esitellä: Pähkähullu idea
Huomenna on itsenäisyyspäivä. Makailen
flunssaisena kotona ja kirjoitan viestiä, jonka
aion lähettää kaikille Facebook-ystävilleni.
Viestin otsikko on ”Pähkähullu projekti
pysäkkimainostaulujen parissa”. Kerron
viestissä lyhyesti ideastani vuokrata porukalla
pysäkkimainostilaa 21 JCDecaux’n pysäkiltä
toisenlaista viestiä varten ja pyydän ystäviäni ja
tuttujani katsomaan tarkempia tietoja Facebook-
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sivulta, jonka olen aiemmin iltapäivällä perustanut
tempausta varten.
En yhtään osaa arvioida, millaisen vastaanoton
Facebook-tempaukseksi muuntunut ideani voi saada.
Tiedän kuitenkin, että minua olisi kaduttanut, jos
olisin hylännyt koko idean, koska tarvittava summa
kuulosti niin suurelta. Tempauksen esittelytekstiin
olen kirjoittanut, että tavoitteena on kolmen
viikon kuluessa löytää noin tuhat osallistumisesta
kiinnostunutta ihmistä, jotka haluavat yhdessä
kustantaa Helsingin kaupunkikuvaan erilaisen
pysäkkijulisteen. Julisteeseen painettavan tekstin
olen ystävien avulla hionut muotoon ”Haluan nähdä
muutakin – 1000 ihmistä halusi vapauttaa tämän
tilan viikoksi kaupallisista tiedotteista” Valmiissa
julisteessa luvun 1000 kohdalle tulisi julistetilan
ostamiseen osallistuneiden ihmisten määrä.
Facebook ei anna minun lisätä viestin
vastaanottajakenttään kerralla enempää kuin
kaksikymmentä ystävää, joten illan aikana painan
useamman kerran viestinkirjoittamissivun
”Lähetä”-nappulaa. Samalla seuraan, kun luomani
sivu vähitellen herää eloon. Ensin sivun tykkääjät
ovat vain omia tuttujani, mutta jo muutaman tunnin
kuluttua sana näyttää levinneen oman tuttavapiirini
ulkopuolelle. Ilmeisesti en ole ainoa, jota kiehtoo
ajatus tavallisten ihmisten omasta viestistä pysäkin
mainosten tilalla.

Sosiaalisen median voima
Vuorokautta myöhemmin, itsenäisyyspäivän
iltana, istun epäuskoisena tietokoneeni ääressä.
Tempauksen Facebook-sivu on kerännyt jo 300
kannattajaa ja tempaussivun virtuaaliselle
seinälle on alkanut myös kertyä kommentteja itse

tempaukseen sekä yleisemmin kaupunkitilaan
ja mainoksiin liittyen. Tutut ja tuntemattomat
kannustavat ja antavat vinkkejä sekä tarjoavat
apuaan. Erityisesti minua ilahduttaa minulle
tuntemattoman Lotan kommentti: ”Voi kyllä!
Jostain tämäntapaisesta olen haaveillut jo pitkään.”
Kolmannen päivän aikana määrä lähes
kolminkertaistuu, kun iltaan mennessä tykkääjiä
on runsaat 800. Sivu itsessään näyttää alkaneen
toimia jonkinlaisena mainontaan ja kaupunkitilaan
liittyvänä foorumina, jossa ihmiset ilmaisevat
turhautumistaan katutilassa vallitsevaan
tämänhetkiseen valta-asetelmaan tai mainosten
paljouteen yleensä – tai molempiin. Jotkut
kommentoijista epäilevät myös tempauksen
toteutumisen mahdollisuutta: Suostuuko JCDecaux
laittamaan tällaisen viestin esille? Voiko rahat saada
kasaan? Ja eikö tällainen toiminta ole lain vastaista?
Yritän vastailla ja reagoida kommentteihin minkä
ehdin ja vähitellen alan tuntea itseni yhden naisen
tempaustoimistoksi.
Viikon kuluessa tajuan luoneeni jonkinlaisen
Facebook-ilmiön. Loppuviikosta sivulla on jo 3000
tykkääjää ja määrä vain näyttää jatkavan kasvuaan.
Näinkö moni muukin kokee tärkeäksi asiat, joihin
tempaukseni ottaa kantaa?

Otteita kommenteista Haluan
nähdä muutakin -tempauksen
sivulla Facebookissa.
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Voima ihmisissä
”Facebookissa on helppo klikata tykkäävänsä jostain
sivusta, mutta kuinka moni on oikeasti valmis
tekemään jotain konkreettista? Aiemmin syksyllä
yleislakkoa puuhannut Facebook-sivu keräsi 100 000
tykkääjää, mutta loppujen lopuksi eduskuntatalon
portailla seisoi vain kourallinen ihmisiä. Kuusituhatta
euroa on iso raha.” Kuuntelen ystäväni kriittisiä
pohdintoja. Tempauksen Facebook-sivun perustamisesta on kulunut kymmenen päivää ja minua
alkaa ensimmäistä kertaa todella huolestuttaa.
Ensimmäisen viikon aikana suurin murheeni oli
syytökset, joiden mukaan tempaukseni perustuu
laittomaan rahankeruuseen. Syytöksiin pystyin
kuitenkin vastaamaan konsultoituani asianajajaystävääni ja Poliisin lupaosaston vastaavaa konstaapelia.
He vahvistivat, kuten olin itsekin asian ajatellut,
että tempaus ei istu rahankeräyslupaa vaativan
toiminnan määritelmään.29
Ensimmäisellä viikolla projektini eteni myös sopimuksen allekirjoittamiseen JCDecaux’n kanssa. Muistan
myyntiedustajan vielä erikseen varmistaneen, että
ymmärränhän minä sopimuksen olevan nyt sitova.
Tähän olin epäröimättä vastannut myöntävästi,
koska tempauksen yllättävän nopeasti kasvanut
suosio Facebookissa oli rohkaissut uskomaan idean
onnistumiseen.
Nyt ystäväni kommentti saa minut kuitenkin epäröimään. Oliko sittenkin hölmön rohkeaa tehdä sopimus
ennen kuin minulla oli edes lopullista suunnitelmaa
siitä, miten käytännössä järjestän tarvittavan rahamäärän kokoamisen? Kuinka moni tempauksen
29 Poliisin internet-sivujen mukaan ”rahankeräys on toimintaa,
jossa kerätään yleisöön vetoamalla vastikkeetta rahaa”, mutta tässä
tapauksessa osallistujat saavat rahallaan julisteen pysäkille.
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Facebook-sivun tykkääjä on edes jaksanut lukea
koko infotekstin ja tietää idean perustuvan ihmisten
rahalliseen osallistumiseen?
Samana iltana perustan hermostuksissani Facebooktapahtuman, joka on tempaukseni Facebook-sivun
alasivu. Hei me maksetaan - Haluan nähdä muutakin!
-tapahtumasivun avulla toivon tekeväni tempauksen
idean mahdollisimman selväksi.
Seuraavana päivänä julkaisen Facebook-sivuilla
myös ohjeet tempaukseen osallistumisesta. Olen
päättänyt käyttää mahdollisimman kotikutoisia
menetelmiä osoittaakseni, että projektin voi todella
toteuttaa kuka tahansa. Otan käyttöön minulla sattumalta olevan tyhjän pankkitilin, jota en ole vuosiin
tarvinnut. Ehdotan halukkaiden siirtävän tälle tilille
3,00 euroa. Kolmeen euroon päädyn laskemalla, että
tempauksen kustannukset tulisivat katettua, jos puolet tempaussivun tämänhetkisistä reilusta neljästätuhannesta tykkääjästä osallistuisivat sillä summalla.
Viestiksi tilisiirtoon pyydän ihmisiä kirjoittamaan,
mitä he haluaisivat nähdä kaupunkitilassa. Nämä
viestit päätyisivät mukaan julisteeseen.
Maksutietojen julkaisemisesta ei kulu kuin pari
minuuttia, kun sivulle ilmestyy ensimmäinen iloinen
viesti: ”Maksoin! :)” Vaikken maksuohjeissa pyytänyt
ihmisiä mitenkään julkisesti kuittaamaan osallistumistaan, päivän aikana samanlaisia viestejä kertyy
sivuille runsaat viisikymmentä lisää ja siitä tuntuu
muodostuvan jonkinlainen yhteinen tapa. Monet
myös kertovat maksaneensa hieman ehdotettua
enemmän ja osa pyytää ilmoittamaan, mikäli tarvitaan lisää.
Illalla mieleni on jo levollisempi. Ehkä huoleni oli
sittenkin turha. Ehkä tempaukseni osoittaa, että
ihmiset ovat myös valmiita reagoimaan, kun he
kokevat asian tarpeeksi tärkeäksi.

”Haluan nähdä ystävällisyyttä tuntemattomia
kohtaan.”, ”Haluan nähdä aitoja hymyjä.”, ”Haluan
nähdä ihmisiä, jotka näkevät toisensa.”, ”Haluan
nähdä rakkautta.”, ”Haluan nähdä inhimillistä aitoa
elämää ja ihmisen kädenjälkeä!”
Poimin tiliotteelta osallistujien Haluan nähdä -viestejä
julistetta varten ja silmäkulmat ovat vähällä kostua.
Kuluneiden viikkojen aikana voimani ovat välillä
olleet koetuksella tempauksen kasvettua isommaksi
kuin olin osannut kuvitella. Ihmisten kirjoittamia
viestejä lukiessa minusta kuitenkin tuntuu, että tempaus on todella kaiken puurtamisen ja vaivannäön
arvoinen. Tempauksen avulla nämä viestit pääsevät
kaikkien nähtäväksi pysäkkikatoksien seiniin.
Tänään, tammikuun kolmantena päivänä eli runsaat
kaksi viikkoa maksuohjeiden julkaisemisen jälkeen,
rahaa on kertynyt 6118,32 euroa. Se on 220 euroa
yli tavoitteen. Poistin jo uudenvuodenaattona
tilinumeroni näkyvistä, jotta minulle ei kertyisi
ylimääräistä rahaa, mutta vielä tänäänkin tilille oli
ilmestynyt viiveellä kirjautuneita maksusuorituksia.
Tempauksen rahalliseen toteuttamiseen ehti lopulta
osallistua 1458 ihmistä, mutta Facebook-sivulle
ilmestyneiden kommenttien perusteella halukkaita
olisi ollut vielä senkin jälkeen, kun summa oli
kasassa ja poistin tilinumeron näkyvistä. Maksusuoritusten mukana tulleita pieniä viestejä kertyi
1311. Ne kulkevat julisteessa tasaisena tekstinauhana
koko paperin leveydellä.
”Tämä on hieno. Erityisen koskettavaa on, että
tuo pieni präntti, jota on paljon, on niin monen
ihmisen ääni. Siinähän kuuluu kokonainen kuoro!”
kommentoi yksi osallistuja julisteen ulkoasua
Facebook-sivulla.

Otteita kommenteista Haluan
nähdä muutakin -tempauksen
sivulla Facebookissa.
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Ihmisjoukko seisoo Havis Amandan aukiolla ja katselee paria, joka tanssii
argentiinalaista tangoa raitiovaunupysäkillä. On Haluan nähdä muutakin
-tempauksen avajaiset, ja tanssiesitys on ohjelmanumero, jota toinen tanssijoista
oma-aloitteisesti ehdotti joulukuun lopulla. Otin ilahtuneena tarjouksen vastaan.
Tanssiesityksen taustalla näkyy yksi Haluan nähdä muutakin -julisteista, joka on
illan aikana ollut monen silmäparin kiinnostuksen kohteena. Havis Amandan
aukiolla on pyörähtänyt arviolta satakunta ihmistä, joista monet minulle
tuntemattomia. Ihmisten avoimuus ja avuliaisuus on yllättänyt minut projektin
aikana moneen kertaan. Tanssiesityksen lisäksi olen saanut tarjouksia minulle
ennestään tuntemattomilta ihmisiltä myös julisteen suunnitteluun sekä
projektin dokumentointiin liittyen. Muutama hetki ennen tanssiesitystä nostin
avajaispuheessa maljan – ehkä hieman kliseisesti – meille tavallisille ihmisille,
koska minusta on ollut hienoa huomata tempauksen myötä, miten paljon hyvää
tahtoa ja voimaa meissä on.

kuvat: Juha Snellman
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kuva: Kaisa Snellman

kuva: Juha Snellman

kuva: Kaisa Snellman
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Uutispäivä Demarin toimittajan yhteydenotto
ratkaisi kuitenkin tilanteen. Yksi tempaukseni
lähtökohdista oli ollut toive herättää keskustelua
kaupunkitilassa tapahtuvan visuaalisen viestinnän
valtasuhteista, joten miksi en siis olisi yrittänyt
saada aikaan keskustelua myös perinteisen median
avulla? Otin Uutispäivä Demarin haastattelupyynnön kiittäen vastaan ja ryhdyin samantien muotoilemaan omaa lehdistötiedotettani.

Median pyörityksessä
Kello on kuusi perjantaiaamuna ja kadulla kotioven
edessä minua odottaa MTV3:n tarjoama taksi. Pian
olen matkalla Huomenta Suomen haastateltavaksi
läpi hiljaisen Helsingin. Katselen ohi liukuvaa,
lumista ja pimeää kaupunkimaisemaa ja yritän
arvailla, millainen kokemus minua odottaa. Olen
saanut kertoa tempauksestani toimittajille jo useaan
otteeseen, mutta tämä on ensimmäinen kerta
television suorassa lähetyksessä.
Toimittajille vastaileminen alkoi jo puolitoista
kuukautta sitten. Facebook-sivun perustamisesta oli
ehtinyt kulua vain vajaat kolme vuorokautta, kun
aamulla tietokoneen avatessa löysin sähköpostista
ensimmäisen yhteydenoton perinteisen median
suunnalta. Edeltävänä iltana yksi ystävistäni
oli juuri ehtinyt todeta, että kannattaisi harkita lehdistötiedotteen tekoa. En ollut suoralta kädeltä
innostunut ideasta, koska olin pitänyt hauskana
vaihtoehtona sitäkin, että tempaus olisi eräänlaisena
maanalaisena ilmiönä vain rauhassa kasvattanut
juuriaan ja puhjennut sitten yhtäkkiä yllättäen
kukkaan yhteisessä tilassa kaikkien nähtäväksi.

Perjantaiaamuna 10. joulukuuta olin laittanut matkaan lehdistötiedotteen otsikolla “Ruohonjuuritason
tempaus korvaa pysäkkimainokset taiteella”. Samana
aamuna Uutispäivä Demarissa 30 oli ollut koko
sivun juttu tempauksesta. Sen päivän kuluessa
puhuin puhelimessa Kirkko&Kaupunki -lehden,
omakaupunki.fi-sivuston ja Helsingin Sanomien
toimittajan kanssa. Se tuntui epätodelliselta ja
olin pohtinut, että mihin hermoon olen Facebooktempauksellani oikein osunut, kun yhtäkkiä löydän
itseni kertomasta tempauksesta ja sen taustalla
vaikuttavista ajatuksista useille toimittajille
muutaman tunnin sisällä?

Kysymys ei ole yllättävä. Suurin osa haastatteluista
ja lehtijutuista on käsitellyt tempausta
antimainoskampanjana – mikä toki onkin yksi sen
sisällöistä – ja haastatteluissa yleisimpiä minulle
esitettyjä kysymyksiä on ollut ”Mikä mainoksissa
ärsyttää?”. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin
jäänyt kysymys kaupunkitilassa vallitsevista
valtasuhteista. Vain Voima-lehden kirjoitus
toi esiin ristiriidan, mikä sisältyy siihen, että
kaupunkilaisten on rahalla ostettava mahdollisuus
vaikuttaa omaan kaupunkitilaansa. ”Kampanjan
vaikutus visuaaliseen ympäristöön ei ollut järin
suuri, mutta ehkä sitäkin merkityksellisempi
symbolisesti. Se osoitti kultaisen häkin kalterit.” 31

Epätodellinen olo ja ihmetys vain vahvistuivat,
kun seuraavien seitsemän viikon aikana sain
kutsuja vieraaksi useaan eri radiolähetykseen
(YleX:lle, Radio Vegaan ja Basso Radioon),
sekä tapasin, puhuin puhelimessa tai vaihdoin
sähköpostiviestejä yli kymmenen toimittajan
kanssa. Tämän viikon maanantaina, tempauksen
avajaispäivänä, tempauksesta oli pieni pätkä jopa
Ylen pääuutislähetyksessä. Ja nyt olen matkalla
MTV3:n Huomenta Suomen suoraan lähetykseen
vieraaksi. Mikä tempauksessani mahtaa olla niin
kiinnostavaa?
30
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”Entä televisiomainokset, ovatko ne yhtä
ärsyttäviä?” kysyy haastattelija. Vastaan, että
tempaukseni on keskittynyt kaupunkitilaan, koska
toisin kuin televisiossa kaupunkitilassa lähes kaikki
sanalliset ja kuvalliset viestit ovat sisällöltään
kaupallisia.

Kts. liitteet.

31

Tamminen, J. 2011.

JCDecaux’n asiakkaana
Helmikuinen päivä sisältää jo aavistuksen kevättä. Astelen
Aleksanterinkatua pitkin Katajanokalle päin. Lasken, että matkalla kadun päästä päähän ohitan seitsemän raitiovaunupysäkkiä
ja niiden mainosjulisteet. Pohdin pari viikkoa sitten toteutunutta
Haluan nähdä muutakin -tempaustani. Kuinka helppoa pysäkkimainostilan vuokraaminen olikaan loppujen lopuksi ollut?
Saatuaan sähköpostini, jossa kerroin kiinnostuksesta vuokrata
pysäkkimainostilaa, myyntiedustaja oli ehdottanut minulle tapaamista, jotta hän voisi esitellä tarkemmin JCDecaux’n tarjoamia
ulkomediapalveluja. Tapaaminen oli mielenkiintoinen, mutta
samalla tilanteessa oli ollut myös jotain huvittavaa. Olin istunut
potentiaalisen asiakkaan roolissa kuulemassa kaupunkimedian
hyödyistä ja erilaisista tavoista mitata näitä hyötyjä, vaikka tietyssä
mielessä tavoitteeni olivat aivan päinvastaiset: kaupunkimedian
käyttäminen yksityishenkilön hyödyttömän viestin julkaisemiseen.
Näkökulmien erilaisuus kiteytyi myyntiedustajan useampaan
otteeseen esittämään kysymykseen: Mitä julisteen nähneen henkilön
toivottiin tekevän? Olisiko julisteessa esimerkiksi internetosoite,
johon yleisö ohjattaisiin? Vastaukseni oli, että julisteeseen ei tulisi
mitään internet-osoitetta enkä toivoisi julisteen aiheuttavan sen
nähneissä mitään varsinaisia toiminnallisia reaktioita. Viestini
tavoite olisi saavutettu jo siinä hetkessä, kun viesti ilmestyisi
pysäkkikatokseen.
Lisäksi olimme tapaamisessa sopineet tempauksen ajankohdan
ja vuokrattavien pysäkkien määrän. Päivää myöhemmin sain
sähköpostissa tarjouksen, jonka olin hyväksynyt sähköpostitse.
Seuraavalla viikolla olimme allekirjoittaneet sopimuspaperit
ja samalla olin saanut tietooni päivämäärän, johon mennessä
julisteen aineisto olisi toimitettava painoon, sekä ohjeet
painettavaa aineistoa koskevista vaatimuksista. Lisäksi
myöhemmin, muutama viikko ennen julisteiden ilmestymistä
katukuvaan, sain listan tempauspysäkkieni sijainneista ja lopuksi
tietysti nelinumeroisen laskun ostamistani mediapalveluista.
Kaiken kaikkiaan mediatilan vuokraaminen oli ollut vaivatonta.
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Kävelen Aleksanterinkadun viimeisen pysäkin
ohi Ritarihuoneen kohdalla ja mietin, että tuokin
pysäkin seinä, jota nyt koristaa juomatölkin kuva,
on koko ajan minun tai kenen tahansa ulottuvissa.
Ainoa, mikä erottaa minut tuon juomatölkkijulisteen
esille ripustaneesta tahosta, on raha ja viestimisen
motiivit.

Mistä suosio johtui?
Istun huoneeni lattialla ja lajittelen lehtileikkeitä.
Pysäkkitempaustani seurannut mediahuomio
laantui muutama viikko sitten yhtä nopeasti
kuin oli alkanutkin, mutta tapahtumat
tuntuvat vieläkin hieman epätodellisilta. Miksi
mainostilan vuokraaminen paristakymmenestä
pysäkkikatoksesta sai tuhannet ihmiset
innostumaan ja nousi uutisotsikoihin?
Mainostilan vuokraaminen itsessään ei ole
mitenkään kovin erikoinen tapahtuma, ja erilaisia
porukkatempauksia on Facebookissa jatkuvasti.
Ensimmäisessä viestissä ystävilleni olin esitellyt
projektin pähkähulluna tempauksena. Olin
nimennyt sen pähkähulluksi, koska joku minussa oli
sanonut, ettei tällaista ideaa voi vakavin naamoin
ehdottaa. Vaikka olinkin ollut täysin vakuuttunut
idean toteuttamiskelpoisuudesta, joku siinä oli
tuntunut täysin epärealistiselta.
Yrittäessäni kysellä itseltäni, mistä sisälläni kytevä
epäilys oli noussut, ajatukseni palautuvat yhä
uudestaan takaisin siihen hetkeen, jolloin idea oli
tullut mieleeni. Olin katsonut raitiovaunupysäkin
seinää ja tajunnut, että se on yhtä lailla ostettavissa
kuin maitolitra kaupan hyllyllä – ja olin
hämmentynyt tästä ajatuksesta. Asiaa tarkemmin
ajatellessani olin tajunnut, että suhtaudun
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mainosjulisteisiin kuin ne tulisivat jotenkin ylhäältä
annettuna, minkä takia ajatus kenen tahansa
viestistä mainosjulisteen kohdalla oli tuntunut niin
maagiselta.
Tämä illuusio tuntuu istuneen minussa
tiukasti. Vaikka järjellä ajateltuna olin
pystynyt päättelemään, että mainostilojen
vuokrausta ei ole mitenkään rajoitettu, olin silti
tarkistanut JCDecaux’lta erikseen kysyen, että
yksityishenkilökin voi ostaa mainostilaa. Ja vaikka
olin saanut tuohon kysymykseen myöntävän
vastauksen ja pohtinut projektini kaikki käytännön
aspektit moneen kertaan, oli silti tuntunut
asiaankuuluvalta nimetä ideani pähkähulluksi.
Kertooko tempaukseni saama vastakaiun määrä ja
runsas mediahuomio siitä, että ideassa oli jotain
vallankumouksellista myös muiden ihmisten
mielestä? Itse olin yllättynyt huomatessani
kantavani sisälläni niin vahvaa illuusiota
huolimatta media-alalla toimimisesta ja kaikista
mediakasvatuspohdinnoista. Ehkä tämä illuusio on
jotain, mitä olemme yhteisesti oppineet kantamaan
sisällämme ja minkä kyseenalaistaminen siksi
pitää esittää hulluutena – edes lievässä määrin
hulluutena.

Vuorovaikutuksellisuus ja tasa-arvo
On aurinkoinen maaliskuun päivä ja odotan Aleksis
Kiven patsaan edessä Rautatientorilla. Olen sopinut
tapaavani Malmitalolla töissä olevan ihmisen, joka
lupasi laittaa Haluan nähdä muutakin -julisteen esille
Malmitalon aulaan.
Kun viikon kestävä pysäkkinäyttely oli tammikuussa
ohi sain kymmenkunta Haluan nähdä muutakin

-julistetta itselleni. Päätin, että olisi hauskaa
antaa mahdollisuus julisteen näkemiseen myös
muista kaupungeista tempaukseen osallistuneille.
Ilmoitin Facebook-sivulla julisteiden kaipaavan
uusia paikkoja tulla nähdyksi. Malmitalon Mirka
ja muutama muu ottivat minuun yhteyttä ja näin
Haluan nähdä muutakin -juliste kaikkine pienine
viesteineen pääsi vielä kohtaamaan ihmisiä ja
kertomaan tarinaansa Helsingin pysäkkikatoksista.
On hassua, että tempauksen organisoiminen
Facebookin tarjoamassa sosiaalisen median
ympäristössä on kuljettanut minut lukuisiin
erilaisiin todellisen elämän kohtaamisiin
tuntemattomien ihmisten kanssa. Koko projektia
olisi tuskin pystynyt toteuttamaa ilman
Facebookin kaltaista toimintoa, mutta olen
yllättynyt tempauksen ympärillä syntyneestä
vuorovaikutuksellisuudesta. Tuntemattomat ihmiset
kommentoivat, antoivat vinkkejä ja kannustivat
sekä keskustelivat keskenään.
Minulle tempauksen toteuttaminen konkretisoi
puheen sosiaalisen median demokraattisuudesta.
Voisiko sama vuorovaikutuksellisuus ja tasaarvoisuus toteutua vielä jonain päivänä myös
kaupunkitilassa?
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Inhimillistyminen

64

Kaupunkitutkija Taina Rajanti puhuu
kaupunkitilasta kontrollin tilana, jossa ihmiset
vertautuvat tavaroihin. Naputtelen muistiinpanoja
kannettavaani Kiasman teatteritilan katsomossa ja
kuuntelen kiinnostuneena lavalla seisovaa puhujaa.
Hänen mukaansa kaupallisuuden ollessa kontrollin
lähtökohta ja päämäärä sille alisteiseen asemaan
joutuvat yhtä lailla ihmiset kuin tavarat. Kontrollin
tilaksi muuttuneessa kaupunkitilassa tärkeintä on
tavaroiden – tavara-tavaroiden tai ihmis-tavaroiden
– mahdollisimman nopea kierto. 32
Ajatuksessa ihmisten rinnastumisesta tavaroihin
on jotain tuttua. Freire33 kuvailee Brasilian
jälkifeodaalisen yhteiskunnan epätasa-arvoa
piirtämällä kuvaa valtaapitävästä luokasta,
joka toteuttaa olemassaoloaan omistamisen
kautta. Freiren mukaan omistamiseen perustuva
ihmiskäsitys jakaa ihmiset omistajiin ja esineisiin.
Maatyöläiset ja muut alemman yhteiskuntaluokan
ihmiset, joiden asema oli alisteinen omistavalle
yhteiskuntaluokalle, vertautuvat tässä jaossa
esineisiin. Objektin asemaan joutuneena heillä
ei ole muuta olemassaolon tarkoitusta kuin mitä
sortajat heille asettavat. Freiren kasvatusajattelun
päätavoitteeksi voisikin kuvata ihmisten –
sekä omistaja-ihmisten että esine-ihmisten –
vapauttamisen todelliseen inhimillisyyteen.
Freiren näkemyksen mukaan todellinen
inhimillisyys on jatkuva prosessi, jossa ihminen
pyrkii tulemaan täydemmin ihmiseksi. Tämä
tapahtuu tiedostamisen ja toiminnan kautta, ja
sen mahdollistaa yksilön kokemus maailmasta
muuttuvana prosessina, johon he voivat vaikuttaa ja
osallistua. Vastakohtana on fatalistisen passiivinen
32
33

Rajanti, T. 2011.
Freire, P. 2005.

ulkoisiin olosuhteisiin tyytyminen, jolloin oletettua
elämää toteutetaan mekaanisesti sivustakatsojana.
Myös Euroopan suunnalla Freiren aikalaisten
keskuudessa nousi ajatus todellisesta ihmisyydestä
mekaanisuuden vastakohtana. Ranskassa
situationistit kritisoivat oman aikansa yhteiskuntaa
ja nimittivät sitä Guy Debordin johdolla
“Spektaakkeliyhteiskunnaksi”, joka latistaa
ihmisyyden televisiosta opittujen elämäntapojen
tahdottomaksi jäljittelyksi. Situationistien
ihanteena ihmisyydelle oli luova ja vapaasti omia
halujaan toteuttava ihminen. 34
Edellä esitettyjen ajatusten perusteella
inhimillistymisessä oleellisimpana voi nähdä
ihmisen vapautumisen sivustakatsojan
asemasta, jolloin hänestä tulee omista
vaikutusmahdollisuuksistaan tietoinen, aktiivinen
sekä luova toimija ja maailman toteuttaja.
Inhimillistyminen luo tilaa myös toivolle,
rakkaudelle ja aidolle vuorovaikutukselle35.
Luento on loppunut ja tupsahdan Kiasman
pyöröovien läpi tammikuisen kylmälle kadulle.
Mielessä pyörii monia ajatuksenpoikasia ja
kysymyksenalkuja. Miltä tämä kaupunki näyttäisi,
jos sen kaduilla kulkisi ihmis-tavaroiden sijaan
ihmis-ihmisiä? Mitä inhimillistyminen tai
epäinhimillistyminen tarkoittaa, jos tarkastelee
ihmisen toimintaa kaupunkitilassa? Onko
kaupunkitila mekaanisen olemassaolon toisintaja?
Voisiko yksilön inhimillistymisprosessi muuttaa
myös kaupunkitilaa?

34 Sederholm, H. 2000
35 Freire, P. 2005.
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Jäälyhdyn lämmössä
Keittiön ikkunan lämpömittari näyttää viittätoista
pakkasastetta. Talvi on tullut oikein kunnolla
Helsinkiin. Tuuletusparvekkeella on kaksi ämpäriä
täynnä vettä – tai tällä hetkellä oikeastaan jäätä ja
vettä, koska ne ovat olleet parvekkeelle eilisillasta
asti. Haen ämpärit sisään. Hetken päästä ne ovat
tarpeeksi sulaneet, että pystyn varovasti kumoamaan
ne ämpärin kerrallaan. Naputtelen hellävaroen
vasaralla ja naulalla reiän ämpärin muotoisen
jääpalan pohjaan ja kaadan sen sisältä ylimääräisen
veden pois. Ensimmäinen jäälyhty on valmis.
Asettelen lyhdyt rappusille kerrostalomme ulkooven eteen ja kynttilät niiden sisään. Rapsautan
tulitikkua tulitikkurasian kylkeä vasten ja vien
sen lepattavine liekkeineen nopeasti lyhdyn sisään
turvaan Kanavarannasta puhaltavalta tuulelta.
Kynttilän sydänlanka syttyy ja jäälyhty herää
eloon. Kohta myös oven vasemmalla puolella tuikkii
jäälyhty kynttilänvaloa.

Jään hetkeksi ihailemaan lyhtyjä kotitaloni
portailla. Ihan kuin talomme olisi herännyt
eloon ja toivottaisi nyt kadulla kulkijat
tervetulleiksi käymään peremmälle sisätilan
lämpöön. Käännyn ympäri ja suuntaan katseeni
Kanavarannan ohi pitkin jäätä valojen loisteessa
hohtaviin Tervasaareen ja Korkeasaareen. Mietin
jäälyhtyjä ja ajatusten jumiutumista tiettyihin
ajatusrakennelmiin. Miksi ihmeessä jäälyhtyjä
voisivat tehdä vain ne, joilla on oma piha? Jäälyhdyt,
jos mitkä, soveltuvat hyvin yhteisiin paikkoihin,
kuten tähän meidän talon portaille. Ne ovat
lähestulkoon ilmaisia, eikä niiden rikkoutuminen
haittaa. Lisäksi kevään tullen niistä ei jää jäljelle
muuta kuin mahdollisesti pari kynttilänloppua.
Katsahdan takaisin jäälyhtyihin portailla ja sitten
kotikatua ylärinteeseen, ja taas alarinteeseen.
Niin. Oikeastaan jäälyhtyjä voisi viedä ihan minne
tahansa – vaikka keskelle kaupunkia.

Lapsuuden talvia Porvoossa jäälyhdyt koristivat
kuin itsestäänselvyytenä. Äiti ja isä laittoivat
monta ämpäriä rivissä jäätymään kuistin
ulkoportaille ja niistä syntyneillä jäälyhdyillä
valaistiin pihapolut ja portin pieli. Lapsena ihailin
vanhempieni taitavuutta jäälyhtyjen teossa. Lyhdyn
syntyprosessissa oli jotain maagista ja kiehtovaa.
Jostain syystä nyt Helsingissä asuessa minulle ei
kuitenkaan ole koskaan aiemmin tullut mieleen,
että voisin tehdä jäälyhtyjä yhtä hyvin täällä. En
ole tullut ajatelleeksi, ettei jäälyhdyn laittamiseen
välttämättä tarvitse omakotitaloa ja omaa pihaa.
Tällä viikolla pakkasten alkaessa kiristyä ajatus
jäälyhdyistä nousi yllättäen mieleeni ja ryhdyin
tuumasta toimeen.
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Jäälyhtyjä raitiovaunujen viereen
Tuuletusparvekkeella odottaa kahdeksan valmista
jäälyhtyä. Kantoavuksi pyytämäni ystävät saapuvat
ja pakkaamme jäälyhdyt isoihin kasseihin. Reppuun
olen laittanut jo aiemmin kynttilät ja tulitikut –
muuta ei tarvitakaan.
Lähdemme kulkemaan Kanavarantaa pitkin kohti
keskustaa. Tuomiokirkko hohtaa valkoisena tummaa
taivasta vasten, kun astelemme Senaatintorin läpi.
Jatkamme Yliopistonkatua Helsingin yliopiston
rakennusten ja Kluuvin kauppakeskuksen ohi ja
lopulta Ateneumin editse Rautatieaseman luo. On
sunnuntai-ilta ja katuvalojen valaisemat kadut
ovat verkkaisessa liikkeessä ihmisten vaeltaessa
sunnuntain kunniaksi arkipäivän vauhtia
hitaammalla rytmillä.
Saavumme raitiovaunukiskoja reunustavalle kadunkaistaleelle, joka jää Rautatieaseman ja Makkaratalon
väliin. Pysähdymme jäälyhtyinemme ja ystäväni
katsovat minua kysyen. Tähänkö? Ajatuksenani
on sijoittaa jäälyhdyt niin, etteivät ne ole liian
selkeästi minkään tietyn tahon hallinnoimalla
alueella. Kauppojen tai kahviloiden edustalla niiden
tulkittaisiin helposti olevan kyseisten liikkeiden
somisteita. Silloin ne näyttäytyisivät vain yhtenä
uutena elementtinä liikkeiden imagonrakennuksessa
ja sitä en toivo. Toivon, että tuomani jäälyhdyt
voisivat näyttäytyä ohikulkijoille samanlaisina
pyyteettöminä pieninä ihmeinä kuin ne lapsuuden
kotipihalla näyttäytyivät minulle.
Vastaan ystävilleni, että johonkin tähän olin
ajatellut jäälyhtyjä, mutta huomaan itse seisovani
tekemättä elettäkään ensimmäisen lyhdyn
paikalleen asettamiseksi. Jälleen kerran ideasta
toimintaan siirtyminen tuntuu vaikealta. En ole
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kovin ujo ihminen ja siksi ihmettelen mikä minua
kahlitsee? Näinkö vahvasti minua sitoo jokin
tiedostamaton malli siitä, miten kaupunkitilassa
pitäisi käyttäytyä? Väliaikainen jähmettyminen
menee kuitenkin nopeasti ohi ja asettelen
ensimmäisen lyhdyn paikoilleen.
Ohiajavien raitiovaunujen matkustajat katsovat
ihmeissään, kun kumartelemme jäälyhtyjen äärellä
kynttilöitä sytytellen. Ohi kulkee myös joitain
Asematunnelista tulevia ihmisiä. Toiset katsovat
meitä uteliaana, mutta toiset ohittavat meidät
reagoimatta mitenkään.
Välittyyköhän ohikulkijoille mitään tämän
teon minussa herättämistä tunnelmista?
Kynttilöiden sytyttäminen jäälyhtyihin keskellä
keskikaupungin vilinää on yhtäkkiä vetänyt
mieleni herkäksi. Olemukseni täyttää hellyys
tätä katua, raitiovaunukiskoja, ohikulkijoita ja
vieressä nousevien talojen siluetteja kohtaan.
Samanaikaisesti huomaan ihmetteleväni tuota
tunnetta. Se tuntuu jotenkin oudolta ja epäsopivalta
tässä ympäristössä. Oikeastaan koko asetelmassa
on jotain outoa. Eihän sitä nyt kaupunkitilassa voi
tunteelliseksi heittäytyä, huutelee joku sisälläni. Se
olisi epäasiallista.
Jäljellä on vielä kaksi jäälyhtyä. Huomaan
Rautatieaseman edustalla kaksi houkuttelevan
näköistä pientä lumikasaa. Istutamme lyhdyt
kasojen päälle, yhden kummallekin kasalle. Toinen
kasoista on aivan Rautatieaseman pääovien edessä.
Jään hetkeksi katselemaan, kuinka kasan päällä
silmien korkeudella kynttilä lepattaa ja monenlaiset
ja monennäköiset ihmiset risteilevät tuon pienen
arkisen monumentin ohi.

kuva: Anna Haukka

kuva: Anna Haukka
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”Kaupunki on meidän!” tekee mieleni huutaa.
Yllättävä voimantunne on vallannut minut.
Näen sieluni silmin Helsingin, jonka kadut ovat
täynnä jäälyhtyjä. Hämmentävää tajuta, että sen
toteuttaminen ei oikeastaan vaadi muuta kuin
talvipakkasia, ämpäreitä, muutaman käsiparin ja
kynttilöitä. Tänä iltana minua oli auttamassa kaksi
ystävää, mutta periaatteessa olisin saanut idean
toteutettua ihan vain yhdenkin naisen voimin. Ei
siis tarvitse kuin yhden ihmisen, joka päättää ryhtyä
oman kaupunkinsa haltijakummiksi ja yhtäkkiä
kaupungin tunnelma voi olla aivan toinen.

Lisää jäälyhtyjä

Kotiin päästyäni päivitän innoissani kuvia Facebookprofiiliini. Yksi ystävistäni kommentoi kuvien
perään: ”Tyyppi oikeesti tykkää kaupungistaan”.

Pulkka osoittautuu hieman huonoksi apuvälineeksi.
Jo toisella suojatien ylityksellä yksi jäälyhdyistä
putoaa pulkasta ja menee halki. Kerään lyhdyn osat
ja totean, että palaset voisi ehkä vielä liittää yhteen.
Pelkään palojen kuitenkin hajoavan vielä pienempiin
osiin, jos yritän kuljettaa niitä pidemmälle, joten
kokoan palasista jäälyhdyn juuri siihen paikkaan.
Mariankadun ja Aleksanterinkadun risteys saa
näin oman jäälyhtynsä. Seuraavan kerran pulkka
pettää luottamukseni keskellä Senaatintoria ja
niin Senaatintorikin saa oman, hieman erikoisesti
keskelle toria sijoitetun lyhtynsä.

Pulkassa kolisee neljä jäälyhtyä ja suuri kassi
painaa olkapäillä. Ensimmäisen jäälyhtyseikkailun
tuotokset sulivat nopeasti, kun jo seuraavana päivänä
säätila muuttui lauhaksi. Mieltäni jäi kuitenkin polttelemaan haave teon toistamisesta. Viime viikolla
kovat pakkaset taas palasivat, joten rappukäytävämme
tuuletusparveke on saanut uudestaan toimia jäälyhtytehtaana ja -varastona. Ja nyt olen jälleen liikkeellä jäälyhtyineni, mutta tällä kertaa pulkan kanssa,
koska en ehtinyt organisoida kavereita kantoavuksi.

Kahden rikkoutuneen lyhdyn sattumanvarainen
sijainti tuntuu oikeastaan aika viehättävältä, mutta
jatkan kuitenkin Rautatieasemalle asti. Tuntuu kuin
jokin olisi jäänyt siellä kesken, koska edelliset lyhdyt
katosivat niin nopeasti sään lämpenemisen takia.
Mielessäni on ollut myös muita paikkoja, jonne olisi
hauskaa viedä jäälyhtyjä, mutta tämä on hoidettava
ensin. Asettelen jäälyhdyt suurin piirtein samoihin
paikkoihin kuin edellisellä kerralla ja sytytän
kynttilät. Hengitys huuruaa terävässä pakkasessa,
raitovaunujen jarrut kirskuvat ja ohi kulkee ihmisiä
paksuihin takkeihinsa kääriytyneenä. Katselen
tyytyväisenä lämpimästi hehkuvia jäälyhtyjä.
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Seuraavan päivän illansuussa palaan jäälyhtyjen luo.
Pakkanen tuntuu hieman kireämmältä tänään. Yksi viidestä
lyhdystä on kadonnut, mutta muut ovat omilla paikoillaan
ja näyttävät siltä, kuin kukaan ei olisi koskenutkaan niihin.
Sytytän kynttilät ja jään taas hetkeksi tunnelmoimaan. Jotkut
ohikulkijoista jäävät katsomaan lyhtyjä, mutta toiset eivät
huomaa mitään. Ennen Rautatieasemalle palaamista vein
neljä lyhtyä myös Pitkälle sillalle Kaisaniemen ja Hakaniemen
väliin. Siellä ohikulkijat tuntuivat reagoivat paljon enemmän
tekemisiini kuin täällä. Jotkut sillan ylittäjät kääntyivät
katsomaan taakseen ja saattoivat jopa vilkaista tuntematonta
kynttilänsytyttäjää uteliaasti silmiin. Rautatieaseman
ihmisvilinässä tunnelma on toisenlainen, mutta juuri sen takia
jäälyhdyt tuottavat niin mielenkiintoisen tunnelman.

Jäälyhtykohtaamisia
Pakkanen jatkuu. Olen jo muutamana peräkkäisenä
päivänä käynyt päivän hämärtyessä sytyttämässä kynttilät
jäälyhtyihin ja nyt olen sillalla jälleen. Sekä Rautatieasemalla
että Pitkällä sillalla jäälyhtyjen lukumäärä on pienentynyt
päivä päivältä, mutta olen positiivisesti yllättynyt siitä, että
niitä kuitenkin on vielä jäljellä.
Ohikulkeva nainen huomaa minut kantamassa lyhtyjä ja
kommentoi: ”Nämä ovat ihania. Minä tuossa ihmettelin,
että kukahan tällä tavalla toivottelee tervetulleeksi.” Kiitän
ilahtuneena. Hetken päästä huomaan sillan toisessa päässä
miehen ja lapsen. Lapsen eteenpäin tallustamisesta ei tahdo
tulla mitään, kun hän on jäänyt ihmeissään tuijottamaan ja
osoittelemaan taakseen jäävää lyhtyä. Kuulen lapsen kysyvän,
miten jäälyhtyjä voi tehdä, ja minua hymyilyttää. Hauskaa,
että sain jakaa lapsuuteni jäälyhtyihmetyksen jonkun täällä
asuvan lapsen kanssa. Tällä kynttilänsytytyskerralla saan
yllättävää palautetta vielä kolmannelta taholta, kun keskiikäinen pariskunta kävelee ohitseni. Kohdallani mies sanoo
kaksi sanaa pysähtymättä. ”Kiitos näistä.”
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Perjantaiaamuna matkalla töihin vien Pitkälle
sillalle vielä muutaman jäälyhdyn lisää. Eräs rouva
pysähtyy ja haluaa tietää, että minkä takia tuon
jäälyhtyjä tänne sillalle. Vastaan niiden olevan
niin kauniita siinä. Hän toteaa, että ”onhan siinä
vähän vaivaa” ja jatkaa: ”Ihanaa että ajattelet meitä
kaikkia”.
Epäsuoraa palautetta puolestaan osuu silmiini
Internetin kautta. Istun jälleen kerran koneeni
ääressä ja uteliaana kokeilen hakupalvelimeen
erilaisia sanayhdistelmiä: ”jäälyhty” ja
”rautatieasema”, ”jäälyhty” ja ”raitiovaunu”. Lopulta
”jäälyhty” ja ”Hakaniemen silta” vievät minut
yhdelle blogisivulle, jonka kirjoittaja oli huomannut
jäälyhdyt.
”Tänään aamulla oli kuitenkin taas sellainen
hetki, jolloin muistin miksi talvi on osaltaan
myös niin upea: Puut olivat huurteessa ja
Hakaniemen sillalle oli ilmestynyt jäälyhtyjä.” 36
Lisäksi Oma kaupunki -sivuston Kuvaviestitosiosta löydän kaksi eri kuvaa Pitkän sillan
jäälyhdyistä otsikoilla: ”Joku oli taituroinut ihania
jäälyhtyjä Pitkänsillan kaiteelle.” 37 ja ”Jäälyhtyjä
pitkällä sillalla: Torstaina yöllä joku oli laittanut
tunnelmallisia jäälyhtyjä pitkälle sillalle.” 38

36 http://tallainen-pienitytto.blogspot.com/
37 http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/puskaradio/
viesti/23738/
38 http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/puskaradio/
viesti/24002/
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Kaupunki ja tunteet
Raitiovaunu ajaa aurinkoisessa pakkassäässä
Hakaniemestä Kaisaniemeen. Istun kyydissä,
katson ulos ja ilahdun näkemästäni. Sillalla yksi
jäälyhty on nostettu sillan kivisen kaidetolpan
päälle. Edellisenä iltana olin laittanut kaikki lyhdyt
maahan kivikaiteen juureen, koska kaiteella lyhtyjen
kynttilät eivät pysyneet liekissä kovan tuulen takia.
Sittemmin joku on ilmeisesti tuuminut, että lyhty
sopisi paremmin kaiteen tolpan päälle. On hauskaa
huomata, että jäälyhty, jonka laitoin liikkeelle
viemällä sen yhteiseen tilaan, jatkaa elämää ja
liikkumista muiden käsissä.
Lapsuuden kotipihalla Porvoossa jäälyhdyt kertoivat
jonkun olevan kotona ja toivottivat tervetulleeksi.
Ne kertoivat myös välittämisestä. Jäälyhdyn
tekijöille piha ja muu elinympäristö eivät olleet
yhdentekeviä. Ne tekivät näkyväksi elämää.
Jään raitiovaunusta pois Varsapuiston kohdalla
ja lähden mietteissäni kävelemään loivaa mäkeä
Tuomiokirkolle. Jäälyhtyretkien tuottamat
oivallukset ovat jääneet pyörimään ajatuksissa.
Jäälyhdyn tuominen ja kynttilän sytyttäminen
keskellä keskustan liikennettä toivat esiin
mielenkiintoisen ristiriidan sisälläni. Jäälyhdyn
elementeissä on jotain alkukantaista ja tuli ja jää
kantavat paljon symbolisia merkityksiä samoin
kuin kynttiläkin. Jäälyhtyyn sisältyy siis paljon
tunnelatausta jo elementtiensä ansiosta, mutta
erityisesti elettä kaupunkitilassa toteuttaessa
omat tunteeni nousivat pintaan. Samalla huomasin
myös, että tunteellinen teko ja kaupunkiympäristö
tuntuivat mielikuvissani sopivan huonosti samaan
kuvaan. Ovatko tunteelliset teot jotain sellaista
mikä ei kuulu kaupunkitilaan?

79

80

3. Etsijän kotiinpaluu
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Mitä löysin?

Kuinka asenteen löytämisessä voisi opastaa?

Tutkimusretkieni päämäärä oli etsiä konkreettisia
välineitä, joiden avulla kuka tahansa voisi osallistua
kaupunkitilan muokkaamiseen. Kolme pientä
tutkimusmatkaa antoivat paljon enemmän kuin
olin olettanut. Opin, että välineinä kaupunkitilassa
viestimiseen voivat toimia yhtä hyvin pudonneet
lehdet aidanraoissa kuin pysäkkikatoksen
mainostila tai jäätyvä vesi ja kynttilät, mutta ennen
kaikkea opin, että tärkeimmät välineet ovat jotain
aineetonta: asenne, kyseenalaistamisen taito ja
kyky nähdä itsensä ja kanssaihmiset kaupunkitilan
aktiivisina toimijoina passiivisten läpivaeltajien
sijaan.

Tutkimustehtäväni sisälsi ajatuksen, että
tutkimusretkillä mahdollisesti löytämäni välineet
olisivat kenen tahansa ulottuvissa ja että tulevana
taidekasvattajana voisin näitä välineitä tarjota
muillekin. Jos löytämistäni välineistä tärkeimmät
eivät olekaan konkreettisia materiaaleja tai
toimintamentelmiä, joudun tarjousaikeineni
haastavaan tilanteeseen: miten saattaa kaikkien
ulottuville jotain niinkin abstraktia kuin asenne,
kyseenalaistamisen taito tai kyky nähdä itsensä?

Utelias asenne sai minut lähtemään liikkeelle,
pohtimaan ja kokeilemaan. Asenne toimi ikäänkuin
liikkeellesysäävänä voimana. Mutta olisinko
tullut ajatelleeksi pysäkkikatoksen mainostilan
vuokraamista ilman kyseenalaistamisen taitoa?
Kyseenalaistaminen ja asioiden perimmäisten
syiden kysyminen on yksi reitti löytää vaihtoehtoisia
keinoja asioiden tekemiseen erityisesti silloin, kun
vaihtoehdot tuntuvat olevan vähissä.
Ensimmäistä retkeä suunnitellessani olin utelias
sivustakatsoja, jota kiehtoi ajatus näyttämölle
astumisesta ja muutaman hetken valloittamisesta
oman äänen kuuluviin saamiseksi. Toisenlaisessa
roolissa käyminen sai kuitenkin kyseenalaistamaan
tähänastisen sivustakatsojan osan, mistä alkoi oman
kaupunkisuhteen uudelleenmäärittelyprosessi.
Sivustakatsojasta kasvoi oman osallisuutensa
tiedostava kaupunkilainen, jolle sana kaupunki ei
enää tarkoita sanaa ”he” vaan ”me” ja joka ei omasta
kotiovesta ulos astuessaan laita elossaolemista
tauolle.
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Näen omassa kasvutarinassani yhtymäkohtia
niin todellisuudesta vieraantunutta yhteiskuntaa
vastustavien taiteilijoiden kuin Paulo Freirenkin
visioihin. Havahtuminen kyseenalaistamaan
vallitsevien olosuhteiden mielekkyyttä voi
antaa sysäyksen prosessiin, jossa yksilö muuttuu
passiivisesta maailman sivustakatsojasta
aktiiviseksi todellisuuden osaksi ja tulee tietoiseksi
omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja sen myötä
vastuustaan.
Freire39 hahmotteli reitiksi asenteen löytämiseen
problematisoivaa kasvatusmetodia, jossa opettaja
ja oppilas tasavertaisessa dialogisessa suhteessa
etsivät kysymyksiin vastauksia ja vastauksien
pohjalta uusia kysymyksiä. Freire kuvasi
kasvatusnäkemystään vastakohdaksi perinteiselle
opettajajohtoiselle ja tallettamiseen perustuvalle
kasvatukselle. Freireä on kuitenkin kritisoitu siitä,
että hänen ajatuksensa olivat hyvin abstrakteja eikä
hän tarjonnut montaakaan käytännön esimerkkiä40.
Miten esimerkiksi suomalaisen peruskoulun
puitteissa voisi toteuttaa freireläistä aktiiviseen
39 Freire, P. 2005.
40 Tomperi, T. 2005.

ja täysipainoiseen ihmisyyteen kasvattavaa
pedagogiikkaa?
Kirjoituksessaan Koulun syyt? Juha Varto 41 pohtii,
kasvattaako suomalainen koululaitos tällä hetkellä
oppilaistaan omat vaikutusmahdollisuutensa
näkeviä yhteiskunnan jäseniä vai sivustaseuraajia.
Hän asettaa kyseenalaiseksi objektivistiseen
perinteeseen nojaavien asiatieto-oppiaineiden
mahdollisuudet kasvattaa ihmisiä muuhun
kuin passiivisuuteen, koska nämä oppiaineet
esittelevät maailman valmiina rakennelmana, jota
tarkastellaan ulkopuolelta ja ulkoa opetellen. Varto
arveleekin, että itsenäistymistä, omaa harkintaa,
arviointikykyä, itselähtöisyyttä ja eettisyyttä tukeva
kasvatus on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
jäänyt subjektivistisesta perinteestä ammentavien
taitoaineiden tehtäväksi. Taidon haltuunottaminen
on aina henkilökohtainen tapahtumasarja, jossa
tapahtumien keskipisteessä ei voi olla kukaan muu
kuin tekijä itse. Näin ollen taitojen kartuttamisessa
on kyse ihmistä aktivoivista prosesseista.

toimijuuden, joka minussa jo oli, kokemukseni
omista vaikutusmahdollisuuksista vahvistui ja
aloin myös ymmärtää asenteen merkityksen.
Voisinko taidekasvattajana olla kannustamassa
kanssaihmisiäni samanlaisiin havahtumisen,
kyseenalaistamisen ja inhimillistymisen
prosesseihin erilaisissa ympäristöissä?

Varton kahtiajako objektivististen ja
subjektivististen oppiaineiden välillä on varsin
jyrkkä. Itse olen taipuvainen uskomaan, että
asiatieto-oppiaineidenkin sisältöjä on mahdollista
käsitellä rohkaisten oppilaita aktiivisiksi
toimijoiksi – esimerkiksi Freiren kasvatusajattelua
soveltamalla. Tässä opinnäytetyössä kuvattu
toimijuuden vahvistumisen prosessi, joka
tapahtui taiteellisen työskentelyn kautta, tukee
kuitenkin mielestäni Varton näkemystä. Asenteen
paljastuminen tärkeimmäksi välineeksi tapahtui
vasta toimintaan perustuvan prosessin myötä.
Lähtemällä liikkeelle ja aktivoimalla sen pienen
41

Varto, J. 2005.
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5. Lopuksi
Onnistuinko tutkimustehtävässäni? Tavoitteenani
oli taiteellisen työskentelyn kautta etsiä ja
pohtia välineitä, joiden avulla kuka tahansa voisi
laillisesti osallistua visuaaliseen viestimiseen
kaupunkitilassa.
Taiteellinen etsimisprosessi tuotti itselleni
oivalluksia. Ymmärrykseni kaupunkitilasta,
itsestäni kaupunkilaisena ja kaupunkitilassa
toimimisen keinoista laajeni työskentelyn edetessä.
Löysin tekemisen kautta niin konkreettisia kuin
mielen tason välineitä. Tämän perusteella voin
todeta tutkimusprosessini tuottaneen tuloksia.

Opinnäytetyöni on nostanut esiin monenlaisia
kysymyksiä kaupunkitilaan liittyen. Mitä osallistuva
kaupunkilaisuus on ja miten sitä voisi kehittää?
Miten vuorovaikutteinen kaupunkisuhde vaikuttaa
ihmisen hyvinvointiin? Mitä tasa-arvoinen
kaupunkitila voisi olla?
Kysymykset eivät ole pieniä, ja niihin tuskin voi
löytää tyhjentäviä vastauksia minkään yksittäisen
tiedonalan alueelta. Voisivatko taide, katutaide ja
taidekasvatus kuitenkin osaltaan olla etsimässä
näitä vastauksia?

Entä onnistuiko kirjallinen osuuteni kahdessa
tehtävässään: välittikö se taiteellisen toiminnan
myötä kertynyttä kokemuksellista tietoa ja
tuottiko se sen päälle vielä oman osuutensa
tutkimustehtävään liittyvää ymmärrystä?
Kirjoittajan roolissa koin tarinallisuuden toimivaksi
tavaksi jakaa taiteellisen toiminnan tuottamia
kokemuksia. Se myös toimi minulle välineenä
taiteellisen työskentelyn tuottaman ymmärryksen
edelleenprosessoimisessa.
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Olen kävelemässä Ateneumin ohi, kun huomaan
maassa muovikassinriekaleen. Poimin sen ja vien
roska-astiaan pysäkkikatoksen luona. Käännyn
jatkaakseni matkaa, mutta huomaan, että edessäni
seisoo nuori mies ojentaen kättään. “Esimerkillistä
toimintaa” tokaisee hän ja haluaa kädestä pitäen
kiittää minua. Soperran yllättyneenä kiitoksen ja
jatkan matkaa hämmentynyt hymy kasvoillani.
Ei mikään hullumpi paikka tämä minun uusi
Helsinkini.
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Liitteet

Liite 1.

Haluan nähdä muutakin -pysäkit
1 Satamakatu (Kanavakatu)
2 Erottajan parkki (Mannerheimintie, pohjoinen)
3 Mannerheimintie itä (Aleksanterinkatu)
4 Mannerheimintie (Simonkatu)
5 Postikatu (Postitalo)
6 Mannerheimintie länsi (Kansallismuseo)
7 Kaivokatu (Makkaratalo)
8 Ruoholahdenkatu (Lapinrinne)
9 Yrjönkatu (Koulupuistikko)
10 Helsinginkatu vp. (Ooppera)
11 Mechelininkatu (Hesperianpuisto, läntinen)
12 Siltasaarenkatu (Hakaniemen tori, vastapäätä)
13 Kaisaniemenkatu (Varsapuisto, vastapäätä)
14 Kauppatori (Havis Amanda)
15 Runeberginkatu (Sammon puistikko)
16 Kaisaniemenkatu (Metroasema)
17 Mannerheimintie (Pohj. Hesperiankatu)
18 Tehtaankatu (Ullankatu)
19 Snellmaninkatu (Vironkatu, vastapäätä)
20 Aleksanterinkatu (Kluuvikatu, Mikonkatu etel.)
21 Fredrikinkatu (Kamppi)
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Liite 2.

Metro 4.11.2010

Liite 3. Uutispäivä Demari 10.12.2010
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Liite 4. Helsingin Sanomat 17.12.2010
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Liite 5. Kaleva Sunnuntai-liite 9.1.2011

93

Liite 6. Kirkko&Kaupunki 19.1.2011
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Liite 7.

Metro Live 21.1.2011

Liite 8. Ylioppilaslehti 21.1.2011

Liite 9.

Helsingin Sanomien Nyt-liite 21.1.2011
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Liite 10. Kansan Uutiset / Viikkolehti 21.1.2011
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Liite 11. Hufvudstadsbladet 28.1.2011

Liite 12. Helsingin Sanomat 25.1.2011

Liite 13. Voima 1/2011
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Liite 14. Aino 1/2011
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Liite 15. Arttu 1/2011

Liite 16. Huili No. 3 (osana juttua ”Mainoshyöky” ss. 18-23)
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