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Kesän jäsentiedote 1/2007
Hyvää alkanutta kesää kaikille Suomen InSEAn
jäsenille,
Suomen InSEAn kesäisessä jäsentiedotteessa
1/2007 esitellään Lapin yliopiston taidekasvatuksen
laitoksen ja Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston ajankohtaisia kansainvälisiä
hankkeita ja projekteja. Mukana esittelyssä on lisäksi koulujen ja museoiden välinen uusi yhteistyöprojekti hanke nimeltä Kadun varrella.
Taidekasvatus näyttäytyy kokeilevana ja monimuotoisena. Mielenkiintoista on havaita, kuinka
taidekasvatuksen painopisteet ovat Pohjois- ja Etelä-Suomessa samoilla alueilla. Yhtäältä tutkitaan
suomalaista ympäristöä ja ympäristökasvatusta
taidekasvatuksessa, toisaalta idän lähinaapureita
ja kaukaista Afrikkaa. Samanlaisista kohteista huolimatta painotukset ovat osin paikallisia ja näyttävät
suomalaisen taidekasvatuksen monimuotoisuutta.
Artikkeleita onkin mielenkiintoista lukea suhteessa
toisiinsa.

saan TaiKin tutkimusryhmästä, joka liittää Mantereen näkemykset lähtökohtiinsa. Tutkimusryhmään
kuuluvat Mari Järvinen, Henrika Ylirisku ja Jan van
Boeckel. Boeckel avaa mielenkiintoisesti tutkijoiden
erilaiset lähtökohdat ja näkökulmat ympäristöpainotteiseen taidekasvatukseen. Tutkijat jakavat käsityksen luontosuhteen muuttumisesta, jollei peräti
katoamisesta urbanisoitumisen myötä. Kukin heistä
tutkii aihettaan omasta metodologisesta näkökulmastaan luoden ymmärrystä muuttuvaan ympäristöömme ja taidekasvatukseen.
Artikkeleissa kerrotaan kansainvälisistä hankkeista
Itäisissä naapurimaissa. CIMO rahoittaa FIRST-ohjelmalla Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen verkosto-ohjelmaa, jolla tuetaan opettajien
ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Virpi Nurmela, Mirja
Hiltunen ja Anna Ivanova kirjoittavat artikkelissaan
Lapin yliopiston koordinoimasta FIRST-ARTSMO
“The Texture of the City” –Puppetry Workshopin
järjestämisestä, tavoitteista ja tuloksista. Työpaja
pidettiin Pietarissa, joka oli työpajan paikka ja aihe.
Jokainen ryhmä tutustui Pietariin huolella ja erikoisistakin näkökulmista. Pietarista tuotettiin esitys,
johon työpajoista saatiin perinteistä tietotaitoa.

Vaikuttava historia ja nykyisyys kertovat pohjoisen
Tutkija Eija Riitta Parkkinen kirjoittaa artikkelissaan
vankasta ja omintakeisesta kuvataidepainotteisesta tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kahden päivän
ympäristökasvatuksesta. Maria Huhmarniemen ja
opintomatkasta Kalingradiin. Matka on osa laajemAnniina Koivurovan artikkeli kertoo Lapin yliopiston
paa Contemporary Artlife around the Baltic Sea  
taidekasvatuksen laitoksen ja Edda-verkoston to-projektia, joka alkoi taidekasvatuksen osastolla
2006.
teuttamasta lumi- ja jääveiston intensiivityöpajasta
Lainion lumikylässä Ylläsjärvellä. Työpaja tekee näkyväksi talvitaiteen mahdollisuudet taidekasvatukTaidekasvatus Afrikassa on myös keskeinen alue.
Pirkko Pohjakallio kirjoittaa Taideteollisen korkeasessa ja visualisoi paikallista kulttuuria, perinnettä
ja pohjoisen luontoa. Opiskelijat Hanna Lehtonen,
koulun taidekasvatuksen osaston Ugandan vaihtoSuvituuli Pölli ja Piia Pöntinen kirjoittavat toisesta
ohjelman taustasta. Opiskelija Susanna Koskelan
lumi- ja jääprojektista Jäämeren rannalla. Tämä
kirjoittaa artikkelissaan Banaanikori ja karvalakki
projekti oli Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitok- – suomalainen Ugandassa viiden viikon opintomatsen, Kirkkoniemen ja Vesisaaren Opus-järjestöjen
kasta Afrikkaan opiskelijan näkökulmasta pääosin
sekä Kirkkoniemen ja Vesisaaren koulujen ja oppipäiväkirjamerkinnöin.
laitosten yhteinen talvitaidetapahtuma. Jäämeren
henki muovautui lumiveistoksiin ja talvitaidetapahLapin yliopiston taidekasvatuksen laitokselta Linda
Sjöholm ja Mari Salo kirjoittavat kokemuksistaan
tumaan.
Namibiassa. Wapendeka? How did you wake up?
kertoo opiskelijoista toteuttamassa taiteen maisMeri-Helga Mantereen viitoittama ekologinen ympäristökasvatus taidekasvatuksessa näkyy Taideterin lopputyötä sarjakuvatyöpajoissa sosiaaliskulttuurisesta näkökulmasta. Sarjakuvatyöpajojen
teollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla.
tarkoituksena oli herättää osallistujien sosiaalisHollantilainen Jan van Boeckel kirjoittaa artikkelis-


kulttuurinen tietoisuus ja saada näkyviin kulttuurin
omintakeisuutta ja arjen kokemuksia. Tekijät ovat
julkaisseet aiheesta kirjan.
Mukana on myös kaksi aihetta, jotka eivät sijoitu suoraan edellisiin aihekokonaisuuksiin. Tarja
Tryggin artikkeli Mahdollisuuksia kansainväliseen
yhteistoimintaan ja yhdessä tekemiseen avaa taidekasvatuksen osaston kansainvälisiä hankkeita
laajemmin. Artikkeli kertoo myös Puolan kansainväliseen valokuvaukseen liittyvästä Profile-työpajasta sekä antaa käsityksen Tryggin väitöskirjatyöhön liittyvän solarigarfian työpajoista ympäri
maailmaa.
Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen
osasto on mukana keskieurooppalaisessa hankkeessa IP Teacher training in Art Education. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutui Utrechtissa vuosina 2005–2006. Hanke jatkui vuonna 2006–2007.
Martina Paatela-Nieminen kirjoittaa hankkeen toteutuksesta meillä Suomessa. Hankkeen kolmas
vaihe pidettiin Rotterdamissa 2006–2007. Tästä
kirjoittaa opiskelija Jyri Äärilä ja pohtii, voiko yhteisötaidetta opettaa.
Viimeinen oma kokonaisuutensa liittyy Kadun
varrella-näyttelyyn, joka on Sinebrychoffin taidemuseossa 1.10.–31.12.2007. Leena Hannula
esittelee siihen liittyvää pedagogista museoiden ja
koulujen välistä yhteistyöprojektia, joka edelleen
laajentaa taidekasvatusta.
Suomen InSEA on järjestänyt jäsenilleen kaksi
tapahtumaa keväällä 2007. Leena Hannula esitti
24.5. Sinebrychoffin taidemuseossa näyttelyn
Naisten Salonki - naistaiteilijat 1700-luvun Euroopassa. Tilaisuudessa keskusteltiin myös InSEAn
tulevasta kongressista Jyväskylään 2011. Suomen InSEAn jäsenet saivat osallistumiskutsun
Viron kansainväliseen taidetapahtumaan 29.6-1.7
On the doorstep of the world tree ”ILMAPUU LÄVEL” . 10th Youth Song and dance celebration.
Tapahtumaan liittyy kansainvälinen taidekasvatuksen kongressi, joka pidetään 28.6.Kumussa.

Lämpimin terveisin Martina Paatela-Nieminen

Tiedotteen kansikuva:
Mirja Hiltunen – Reherseals
Tiedotteen kokoaminen ja taitto Martina
Paatela-Nieminen



Edda-verkosto Lainion lumikylässä
Maria Huhmarniemi & Anniina Koivurova

Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitos ja Edda-verkosto toteuttivat yhdessä lumi- ja jääveiston intensiivityöpajan Lainion lumikylässä Ylläsjärvellä. Työpajaan osallistui pohjoismaalaisia opiskelijoita kuvataidekasvatuksen ja luokanopetuksen koulutusohjelmista. Opetus aloitettiin etäoppijaksolla, jossa tutustuttiin talvitaiteeseen ja suunniteltiin omia veistokokonaisuuksia. Leirillä toteutettiin lumireliefejä ja lumi- ja
jääveistoksia lumihotellin käytäviin, huoneisiin ja jääravintolaan.  Samalla pohdittiin taiteen ja ympäristön
suhdetta, taidekasvatuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja yliopistojen kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia.
EDDA on pohjoismainen taidekasvatuksen koulutusta antavien korkeakoulujen Norplus-verkosto. Sen
tavoitteena on luoda yhteispohjoismainen keskustelufoorumi, joka reflektoi visuaalisen kulttuurin ja kuvataidekasvatuksen kentällä käytävää diskurssia niin koulussa, opettajakoulutuksessa kuin laajemminkin osana yhteiskuntaa. EDDAssa kehitetään pitkäjänteisestä yhteistyötä kuvataidekasvatusta antavien
pohjoismaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. Tavoitteena on jakaa tietoa eri maiden koulutuksen rakenteista, kuvataidekasvatukselle asettamista tavoitteista ja kurssisuunnitelmista, kannustaa
yhteiseen pohjoismaiseen kehitystyöhön kaikilla kuvataidekasvatuksen alueilla sekä edesauttaa edellä
mainittuja tavoitteita tukemalla opettaja- ja oppilasvaihtoa yhteistyöorganisaatioiden kesken. (Ks. http://
www.eddanorden.org)
EDDA-verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Suomesta Lapin Yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu ja Vaasa
Åbo Akademi, Ruotsista Uumajan yliopisto ja Tukholmassa toimiva Konstfack, Tanskasta Kööpenhaminan opettajankoulutuslaitos (Copenhagen Day- and Evening college of Teacher Education), sekä Norjasta Telemarkin ja Oslon korkeakoulut. EDDAn liittyy tulevina vuosina todennäköisesti myös islantilaisia
ja eestiläisiä instituutioita. Vuosittaisten opettaja- ja opiskelijavaihtojen lisäksi EDDA laajentaa toimintaansa intensiivikursseilla, joista ensimmäinen järjestettiin Lapissa Lainion lumikylässä tammikuussa
2007.    

Talvitaidetta pohjoismaiseen taidekasvatukseen
Lumi ja jää ovat luontevia taidekasvatuksen materiaaleja pohjoismaisille kuvataideopettajille. Suurin osa
leirin kolmestakymmenestä osallistujasta oli tehnyt aiemmin vain lumiukkoja tai lumiveistoa koululaisena. Siksi työpaja herätti laajaa kiinnostusta kaikissa Edda-verkoston oppilaitoksissa. Vain Uumajan yliopiston osallistuminen estyi paikallisen opetusharjoittelun vuoksi. Kaikista muista oppilaitoksesta valittiin
leirille kolmen tai neljän opiskelijan osallistujaryhmät. Lisäksi intensiivikurssiin osallistuivat ESJA-verkostoa edustava Jan Erik Sørenstuen Adgerin yliopistosta Norjasta ja NordFo-verkostoa edustava Jostein
Sandven Telemarkista, Norjasta.
Työpajan ohjaajia olivat Timo Jokela ja Maria Huhmarniemi ja koordinaattoreita Anniina Koivurova ja
Virpi Nurmela. Lisäksi työpajan ohjaamiseen ja toteuttamiseen osallistui kaksi kuvataidekasvatuksen
opiskelijaa: Inga Annala ja Priita Pohjanen. Heidän osallistumisensa liittyi kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektiopintoihin.
Lainion lumikylä on Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitoksen monivuotinen yhteiskumppani. Siellä on


toteutettu säännöllisesti kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden lumi- ja jääveistoleirejä. Kahtena vuonna
toimintaan on osallistunut myös lukio-opiskelijaryhmiä Toppilan lukiosta Oulusta. Lisäksi Lainion lumikylä ja taidekasvatuksen laitos ovat toteuttaneet yhdessä talvitaiteen ja lumirakentamisen koulutuksia Kirkkoniemessä ja Vesisaaressa Norjassa. Yhteistyö on molemmille osallistujille antoisaa: Lumikylä tarjoaa
opiskelijoille innostavan talvitaiteen harjoitteluympäristön sekä korkealaatuista lunta ja jäätä. Opiskelijat
puolestaan toteuttavat lumikylän visuaalisen ilmeen. Yhteisenä tavoitteena on kehittää talvitaiteen keinoin kulttuurisesti kestävää matkailuympäristöä. Lähtökohtana on, että lumikylän teokset kertovat pohjoisesta paikallisesta kulttuurista, luonnosta ja perinteestä. Lainion lumikylä ei siis ole luminen ja jäinen
disneyland, kuten monet muut vastaavat matkailuympäristöt.

Lena Bodan, Janne Kermanin ja Mari Järvisen suunnitteleman huoneen päädyssä on Iso Karhu
-tähtikuvio. Sitä vastapäätä nukkuu nainen karhun syleilyssä pohjoisten kansojen legendan mukaisesti. Kuvat: Jan Erik Sørenstuen.
Neljän viikon etäopiskelujakso toteutettiin Discendum Optima -oppimisympäristössä. Siellä osallistujat
esittäytyivät toisilleen, perehtyivät talvitaiteen kirjallisuuteen ja verkkosivustoihin sekä esittelivät luonnoksiaan talvitaideteoksiksi. Oppimisympäristö sisälsi myös johdannon Lainion lumikylän talvitaiteen
teemaan. Aihemaailmaksi oli valittu pohjoiset uskomukset ja tarinat ihmisten ja eläinten suhteista. Muutamat kurssin opiskelijoista kirjautuivat oppimisympäristöön säännöllisesti ja noudattivat tehtävänantoja
aikataulun mukaisesti. Suurin osa kurssilaisista osallistui etäoppijaksoon kuitenkin vain satunnaisesti.
Ongelmia oli kirjautumisessa, oppimisympäristön käytössä ja päällekkäisissä aikatauluissa muiden opintojen kanssa. Osa osallistujista ei myöskään ollut harjaantunut verkko-opiskeluun. Siten etäoppijakso ei
vastannut tavoitteitaan. Tulevaisuudessa verkko-opiskelua on kehitettävä entistä käyttökelpoisemmaksi,
koska se tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden vuorovaikutukseen pitkien välimatkojen ja
maiden rajojen ylitse.


Maria Olsen, Sivelin Kjolstad ja Jostein Sandven toteuttivat revontuliaiheisen sviitin. Se
herätti työpajassa keskustelua siitä, miten hyvin lumi- ja jää soveltuvat arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikan materiaaleiksi ja miten samankaltaisia kuvataide- ja käsityökasvatuksen
työprosessit voivat nykyään olla. Kuvat Timo Jokela.
Työpajassa työskenneltiin yhteistoiminnallisesti pienryhmissä. Kukin ryhmä vastasi yhden sviitin, käytävän tai aulatilan reliefien ja veistosten suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmät jaettiin luonnostelun ja
ideoinnin pohjalta siten, että kussakin ryhmässä oli osallistujia eri yliopistoista. Työpajan lopuksi suurin
osa osallistujista toteutti myös pieniä jääveistoksia itsenäisesti.

Jan van Boeckel toteutti oman jääveistoksensa leirin päätteeksi.
Kuvat Timo Jokela ja Jan van Boeckel.
Leirielämä, kuten majoittuminen hirsimökkeihin, saunominen ja yhteiset illanvietot tiivistivät työpajan
tunnelmaa. Osallistujat korostivatkin, että Lainion lumikylän sijainti asutuksesta syrjässä tuki intensiivikurssin tavoitteita. Leirillä oli aikaa rauhoittua keskusteluihin taidekasvatuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista.   
Osallistujat kokivat intensiivityöpajat, vaihto-ohjelmat ja tutkimusyhteistyön kehittämisen keskeisiksi
toimintamuodoiksi. Keskustelun tuloksena Edda-verkosto päätti anoa rahoitusta Norplus-ohjelmasta
seuraavan intensiivipajaan. Mikä rahoitus myönnetään, ympäristö- ja yhteisötaidetyöpaja toteutetaan
Telemarkissa, Norjassa. Koska leirillä oli mukana myös Esjan ja Nordfon edustajat, käytiin keskusteluja
verkostojen toimintaperiaatteista ja yhteistyömahdollisuuksista. Yhdessä totesimme tarpeen verkostojen väliseen tiedotukseen. Intensiivityöpaja oli erinomainen foorumi kokoontumiseen, yhteistyön tiivistämiseen ja pohjoismaisen taidekasvatuksen edistämiseen.

Lisätietoja:
Dokumenttivalokuvia työpajasta: http://olos.ulapland.fi/mm/talvijulkinen
Huhmarniemi, Jokela & Vuorjoki (toim.): Talven taidetta 2003.
- (toim.): Talven taito, 2003.
- (toim.): Talven tuntemus, 2004.
- (toim.):, 2004 (cd-rom).
Brunni, Hovila & Nikula (ed.): SnowNow DVD, 2004.



Talvitaidetta Jäämeren rannalla
Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli, Piia Pöntinen

Lumi- ja jää-projekti 2006 oli Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitoksen, Kirkkoniemen ja Vesisaaren Opusjärjestöjen, sekä Kirkkoniemen ja Vesisaaren koulujen ja oppilaitosten yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena
oli talvitaiteen soveltaminen pohjoisten matkailuyrittäjien, koulujen ja oppilaitosten yhteistoiminnaksi,
ja arkkitehtuurin sekä lumi- ja jääveiston yhdistäminen taiteelliseksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana oli
suunnitella paikkasidonnaisia teoksia. Teosten aiheet nousivat koulutukseen osallistuneilta yrittäjiltä ja
opiskelijoilta ja ideoiden veistoksellinen hahmo työstettiin koulutuksessa.
Lumi- ja jää-projekti polkaistiin käyntiin lumirakentamisen seminaarilla marraskuussa 2005. Molemmilla
paikkakunnilla pidettiin kaksipäiväinen seminaari, jonka jälkeen matkailuyrityksissä, oppilaitoksissa ja
kouluissa valmistettiin lumimuotteja ja lumiveistotyövälineitä sekä ideoitiin koulutuksessa toteutettavia
lumirakennuksia ja veistoksia. Koulutuksen tilasi ja organisoi Kirkkoniemen ja Vesisaaren Opus ja
päärahoittaja oli Innovation Norge. Koulutus huipentui Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitoksen johdolla
toteutettuun näyttävään lumi- ja jääveistotyöpajaan Kirkkoniemessä ja Vesisaaressa 14.2.–22.2.2006.
Projektiin osallistuivat Lapin yliopistosta professori Timo Jokela, lehtori Maria Huhmarniemi sekä opiskelijat
Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli ja Piia Pöntinen. Projektissa mukana toimivat useat matkailuyrittäjät
Finnmarkin maakunnasta, sekä paikalliset ammattilukiot, kulttuurikoulut ja peruskoulut. Hankkeen
vetäjinä toimivat Terje Aslaksen ja Jens Pedersen Opus-järjestöstä. Aslaksen oli myös projektin aloittaja
ja suunnittelija, joka tutustuttuaan professori Jokelaan sai idean lumirakentamisen mahdollisuuksista
Finnmarkin alueella. Opus-järjestön kautta toteutettu projekti tavoittikin lukuisia yksityisyrittäjiä, museoita
ja kouluja mukaan toimintaan.
Videregående skole on norjalainen ammattilukio, jossa on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinnon
ohella ammatillinen tutkinto rakennustekniikan, ravintola- ja sosiaalialan yms. aloilta. Oppilaat ovat noin 16–20vuotiaita nuoria, joista osa asuu viikot koulun asuntolassa.



Kulturskole on taiteen perusopetusta antava koulu, joka toimii harrastuspohjalta iltaopetuksena. Koulussa
voi opiskella musiikkia, kuvataidetta ja teatteria.




Jäämeren rannikkokaupunkien henkeä tavoittelemassa
Kirkkoniemi 14.–17.2.2006
Toisena talvitaideprojektin kohteena oli Varangin vuonon itäpuolen 6000 asukkaan Kirkkoniemi, joka on
myös monikansallinen teollisuus-, satama- ja rajakaupunki, kolmen maan, Norjan, Suomen ja Venäjän
risteyksessä.
Kirkkoniemeläisten kanssa yhteistyötä lähdettiin rakentamaan sähköisen oppimisympäristön Optiman
kautta. Yhteistyö sujui luontevasti heti alusta alkaen, kommunikaation tapahtuessa englannin ja
ruotsin kielillä, toisinaan jopa norjaksi. Optiman kautta projektiin osallistuvilla oli mahdollisuus tutustua
lumirakentamiseen, työvälineisiin ja aiemmin tehtyihin lumiteoksiin, laittaa ideoitaan muiden nähtäväksi
sekä saada opastusta lumirakentamisen teknisissä ongelmissa.
Kirkkoniemessä projektiin osallistui nelisenkymmentä paikallisen ammattilukion oppilasta, muutamia
opettajia ja paikallisia matkailuyrittäjiä. Lumirakennelmien sijaintipaikka, satama-alue matkustajalaiva
Hurtigrutenin terminaalin vieressä osoittautui karuudestaan huolimatta upeaksi toimintapaikaksi. Alue
sijaitsee meren rannassa, parin kilometrin päässä Kirkkoniemen keskustasta. Aurinkoisena talvipäivänä
merituulen vihmoessa paikka muuttui kauniiksi. Valkoiset lumikasat hohtivat kilpaa satamaan ankkuroitujen
ruosteenväristen kalastusalusten kanssa tunturien kehystäessä merinäkymää.
Työskentely aloitettiin lumimuotteja ja iglua rakentamalla. Iglun jatkeeksi syntyi vauhdilla lumiseinämä, kun
innokkaat oppilaat hyppivät lumimuoteissa tiivistäen lunta veistettäviksi kuutioiksi. Pieneen lumimuottiin
mahtui kerralla ainakin kahdeksan ihmistä. Kylmän jäykistämät jäsenet notkistuivat ja nauru hersyi. Muotin
sisällä, vaneriseinien suojassa hypellessä oli helppo tutustua toisiimme.
Lumikuutioiden valmistuttua veistoksia ja reliefejä hahmoteltiin hiilellä lumen pintaan. Rantaan nousi lohi,
merelle tähyilevä valas ja iglu, joka jatkui seinämänä kahteen suuntaan. Iglun seinämistä muodostui
mielenkiintoisia muotoja, muistoja alueen historiasta, vanhoista kalastusvälineistä ja esineistä, joita
aikoinaan käytettiin elannon hankkimiseen. Matkailuyrittäjät veistivät omia tunnuksiaan jääkimpaleisiin,
jotka nostettiin iglun sisäseinille. Iglun katon rajassa lenteli oppilaiden kaivertamia metrisiä sääskiä, iglun
ulkoseinissä oli myös muutamia lumeen veistettyjä reliefejä.

Optima on Lapin yliopiston sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa etäopiskelun ja
– opetuksen internetverkossa.
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Vesisaari 20.2.–22.2.2006
Vesisaaren alue on kiehtova suomenkielisen kveenihistoriansa kautta. Suomesta 1850–luvun vaihteessa
kalastamaan ja maata viljelemään tulleen siirtolaisväestön, kveenien, jälkeläisiä elää yhä tänäkin päivänä
Vesisaaressa, suomenkieli on myös osittain säilynyt. Monikansallisuus on yhä osa Vesisaarta sen
perinteiden ja virikkeellisen kulttuurielämän ohella. Tulevan työpajan teemaa lähdettiin tavoittelemaan
alueen paikan hengestä, historiasta ja luonnon läheisyydestä.

Vesisaaren projektissa tehtiin meren rantaan, kirjaston vieressä olevalle aukiolle iglu, joka toimi
kuningasravun vartalona. Igluun kiinni tehtiin noin seitsemän metriä pitkiä ja puolitoista metriä korkeita
lumiseinämiä, ravun jalkoja. Iglun sisäänkäynnin viereen veistettiin kolme metriä korkeat ravun sakset.
Veistosten ja reliefien tekemiseen osallistui matkailuyrittäjien lisäksi yhteensä noin 80 koululaista ja 40
Videregående skolen opiskelijaa.
Vesisaareen saapuessamme oli iglu jo valmis. Työmaalla aloitettiin seinämuottien teko, ja oppilaat
pääsivätkin heti työskentelemään. Lumiseinät nousivat hetkessä kun oppilaat hyppäsivät muottiin
polkemaan lunta raikuvan laulun säestyksellä. Ravun jalat olivat valmiit jo iltapäivällä ja reliefien
kaivertaminen päästiin aloittamaan.

Ravun meren puoleisiin jalkoihin kaiverrettiin
kuvia merenalaisesta elämästä. Työskentely oli
nopeaa, oppilaat saivat kuvansa valmiiksi parissa
tunnissa. Aivan lähelle meren rantaa tehtiin
rantarapu valmistamalla lisää lumiseinämiä, joihin
kaiverrettiin reliefejä. Lukiolaiset kaiversivat meriaiheisia reliefejä iglun sisälle ja ulkoseinään.
Rantaan tehtiin turskaveistos, noin neljä metriä
pitkä ja reilun metrin korkea.
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Vesisaaressa alueesta tuli hyvin toiminnallinen
sen sijainnin vuoksi. Kirjastossa kävijät tulivat
tutustumaan lumitöihin työskentelyn aikana. Myös
monet koululaiset saapuivat koulupäivän jälkeen
takaisin työmaalle lapioimaan lunta tai vain leikkimään
lumikasoissa. Vaikka viimeistä työpäivää hankaloitti
lämmin keli ja pari tuntia jatkunut vesisade, työtä
jatkettiin koko ajan, ja kaikki valmistui ajallaan.

Molemmilla paikkakunnilla talvitaidekokonaisuuksien valmistumista juhlittiin avajaisilla. Vesisaaressa
pidettiin keskiviikko-iltana avajaistilaisuus, jossa kuultiin sekä puheita että musiikkia. Koululaiset esittivät
itse sanoittamansa laulun ”krabbelivet” eli ravun elämää. Kulttuurikoululaiset soittivat ”talvimusiikkia” erilaisin
lyömäsoittimin ja vesisaarelaisista aikuisista koostuva kuoro lauloi. Avajaisten lopuksi yleisö kiersi alueella
tutustumassa lumiveistoksiin.

Taide vaikuttaa yhteisöön
Talvitaiteen työpajat saivat runsaasti huomiota paikallisissa medioissa. Työpajoja esiteltiin paikallistelevision
uutislähetyksissä. Myös maakunnan lehdissä oli useaan otteeseen lumityöpajoista artikkeleja, joihin oli
haastateltu oppilaita ja matkailuyrittäjiä. Lehtiartikkelit antoivat erittäin myönteisen kuvan Lapin yliopiston ja
Opuksen järjestämästä talvitaidetapahtumasta.
Työmaiden tohina houkutteli paikalle uteliaita vierailijoita katsomaan, kokemaan ja leikkimään.
Talvitaidekokonaisuuksia aiottiinkin käyttää kevättalvella paikkakuntien tapahtumissa: koiravaljakkoajeluiden,
hiihtokilpailujen ja leijalautailun tapahtumaympäristöinä. Projekti oli suunniteltu norjalaisten taholta erittäin
hyvin. Myös hankkeen kouluyhteistyö onnistui yli odotusten: kouluissa oli valmistauduttu talvitaidepäiviin
huolellisesti ja opettajat sekä oppilaat olivat innostuneita ja motivoituneita.

12
Talvitaideprojekti meille opiskelijoille itsellemme oli hyvin innostava kokemus. Saimme olla mukana
pitkäkestoisessa projektissa, jossa edettiin koulutuksesta käytännön toteutukseen ja raportointiin
sekä seminaariesitykseen. Saimme myös olla vaikuttamassa yhteisöön oman osaamisemme kautta.
Huomasimme että kielikään ei ole esteenä, kun on suuri into tehdä ja luoda. Mukana olleilta oppilailta,
opettajilta ja yrittäjiltä saimme positiivista palautetta teknisistä taidoistamme ja projektin suunnittelusta.
Huomasimme että monelle projektiin osallistuneelle jäi into jatkaa työskentelyä lumen kanssa. Koimme
oma innostuksemme olleen positiivisena vaikuttajana ja innostajana.
Kuvat: Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli, Piia Pöntinen

KIRJALLISUUTTA
Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.) 2003. Talven taidetta: puheenvuoroja
talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta. Lapin yliopisto, Rovaniemi.
Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.) 2003. Talven taito: ohjeita lumi- ja
jääveistoon. Lapin yliopisto, Rovaniemi.
Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.) 2004. Talven tuntemus: puheenvuoroja
talvesta ja talvitaiteesta. Lapin yliopisto,  Rovaniemi.

Maaliskuussa 2006 pidettiin Lapin yliopistossa Art in the North-seminaari, jossa esiteltiin
pohjoisessa toteutuneita taideprojekteja ja taidekasvatushankkeita.
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The formation of an international research group on arts-based environmental education
Jan van Boeckel

In the early nineties, art educator Meri-Helga Mantere, at that time researcher at the Faculty of Art
Education of the University of Art and Design (UIAH) in Helsinki, introduced the concept of arts-based
environmental education. According to her, this pedagogic approach aims at an “openness to sensitivity,
new and personal ways to articulate and share one’s environmental experiences, which might be beautiful but also disgusting, peaceful but also threatening” and it is grounded on the belief that sensitivity to
the environment can be developed through artistic activities.  In December 2006, three students at UIAH
– Mari Järvinen, Henrika Ylirisku and Jan van Boeckel (author of this article) – initiated a feasibility study
on the requirements, scope and potential of establishing a doctorate research group on the theme of
this cross-disciplinal and innovative form of education.
The historical antecedents of arts-based environmental education in Finland go back 1971, the year
that the first European regional INSEA congress was held in Finland. Its theme was “Environmental
Protection in Art Education.” Pirkko Pohjakallio, who studies the different multidisciplinary approaches to
environmental education in the context of Finnish art education since the 1970’s, points out what the accompanying rationale was: “One reason for making the theme was the wish to emphasize the manifoldness and diversity of our environmental problems – [they] are not purely biological, economic and social
ones but also aesthetic ones, and are consequently part of art education, not only as separate subjects
of study but also as integrated parts of other subjects dealing with our living environment.”
Twenty years later, at the time the Earth Summit took place, the big UN Conference in 1992 on Environment and Development in Rio de Janeiro, Meri-Helga Mantere articulated the unique Finnish approach
to an international readership in the seminal article “Ecology, Environmental Education and Art Teaching” (appearing in the INSEA publication Power of Images), Meri-Helga wrote that, in her view, ecological thinking and action should be regarded as a guiding principle of all education. She argued that art
education can play an important role in the development of new forms of environmental education. To
her, a genuine appreciation of nature and motivation to act for the good of the environment are based
above all on positive and valued experiences and these are often of an aesthetic nature. Such experiences can be generated by open and immediate contact with the phenomena of nature and the often
new and fresh view of these phenomena that art provides. Meri-Helga stresses the importance of creating better environments, objects, and lifestyles, as part of sustainable development. Arts subjects can
develop a positive image for a way of life that conserves nature. The alternative – seeing an ecological
lifestyle primarily in terms of restriction and austerity – implies that a change will only be accepted as a
last resort. Through art “it is possible to develop the mythical, metaphorical and deep-level psychological levels of man’s relationship with nature into a constructive resource, in which factual information
achieves deeper meanings.”
Fifteen years after Meri-Helga wrote her article, UIAH doctorate students Mari Järvinen, Henrika Ylirisku
and Jan van Boeckel aim to take the thread up again and to focus on the artistic, pedagogical and philosophical implications of arts practice within environmental education.
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A remarkable event in this regard (in which both Mari and Jan partook as teachers), was the IP Teacher
Training in Art Education project in the spring of 2006. Each year, an international group of students
from Finland, Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands work together during a condensed
period to exchange different teaching cultures, didactics and goals. In 2006, the project took place in
Helsinki at the School of Art Education at the University of Art and Design. The special theme for that
year was arts-based environmental education. In retrospect one may say that the IP-project can be
seen as a new start for Finnish environmental art education at the School of Art Education.
In 2006 and the spring of 2007, UIAH senior lecturer Pirkko Pohjakallio has been providing intensive
courses on environmental art, and Mari Järvinen presented an intensive three-week course on making
art in nature.

Research group
Besides assessing and commenting on each others’ research activities, the members of a research
group collaborate together on a defined project or problem. A good research group has breadth, so that
its members also become familiar with developments in science outside of their own specific area. In
a way, a research group holds “the institutional memory” too. Through the years, UIAH has developed
environmental art as a separate research field. In the context of research on art education, the theme of
environmental education is also taken up as a subfield of inquiry. Regrettably, however, after an enthusiastic start in the nineties with Meri-Helga Mantere and her group, the arts-based environmental education approach is currently no longer a focal area of research at UIAH. The establishment of a research
group may be seen as an effort to revive the field again.
Once the research group is formed, one of the first activities will be to map the research field (its components, the relevant parties and stakeholders) and to make a survey and initial assessment of all the
studies made on arts-based environmental education thus far.
With a grant of the Research Institute of UIAH, Mari, Henrika and Jan are now conducting a feasibility
study on the viability of setting up a research group. As part of the preparations, two of them partook
in a pan-Nordic workshop on snow and ice sculpting which was hosted by the University of Lapland in
January 2007. They met with key people involved in arts-based environmental education in Rovaniemi,
such as Professor Timo Jokela, and doctorate researchers Mirja Hiltunen and Maria Huhmarniemi. Contacts were also established with Jan Erik Sørenstuen of the Nordic ESJA Network. Jan-Erik has worked
for twenty years in the field of arts and crafts education at the Agder University College in Norway, and
more specifically he has specialized on an area that he calls “nature art and aesthetic documentation in
teacher education.”
Below follows an overview of the different perspectives that are now brought to the group.
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Mari Järvinen
Mari is an art pedagogue (MA) and graphic designer. Her doctorate research project is entitled Connecting Waters. Mapping and comparing the Nordic approaches to arts-based environmental education. Her
master’s thesis was a pedagogical experiment called “Nordic Messages from the Seas.” In the project
she sailed together with young people from all the Nordic countries from Finland to Iceland, around
Iceland, and back again to Finland. During the voyage they worked with cultural themes. In this experiment, new connections were established and the participants learned to appreciate that in the Nordic
countries people share a similar relationship with the surrounding nature. Mari believes that this relationship might now be changing and the young people in the cities are drifting away from a direct connection to untamed nature: “We ought to pay attention to this before they drift too far.”
To Mari, discussions about what genuine sustainable development entails, and about how the contact
between humans and nature can be improved, should have their ramifications for contemporary pedagogy in general. This is all the more urgent because new generations of children will be living more and
more in urban environments and most likely will not have a self-evident relationship with untamed nature.
Ever since she participated in the Nordic Messages project, Mari has been interested in continuing to
work with the methods that were developed and to engage in new and continuous forms of co-operation
between Nordic people – both at the local and the international level. She explains: “During my studies
I participated in courses lead by Meri-Helga Mantere, Satu Kiljunen, Jussi Heikkilä and Markku Hakuri,
who used arts-based environmental education-related methods in their teaching in a very inspiring way.
As part of my studies I also partook in several environmental projects, which used art-inspired pedagogical methods for the purpose of reaching the audience. We worked together with specialists from
different fields. My responsibility was building exhibitions and designing workshops both for the planning
group and for the audience. My aim with this research project is to establish and to maintain functioning networks, which are good for discussion and information sharing and who also engage in ‘hands on’
arts-based environmental education activities.”

Mari’s assessment of the field in the Nordic countries is that there are many arts-based environmental
education projects going on at the grass roots level. She believes that it would be important to get more
out of the most successful projects, by studying them more closely on the conceptual level. Through
that she hopes to contribute to the articulation of the qualities and advantages that an artistic approach
will bring along when integrated in environmental education. Her study can be seen as part of the ideological discussion about the educators’ possibilities to deal with questions of ecology, philosophy and
nature aesthetics.
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Henrika Ylirisku
Henrika’s research project is called Making images in and about nature. The impact of studying the
environment by means of artistic methods on the human-nature relationship. Like Mari, Henrika is an
art pedagogue (MA). She has also studied geography and anthropology. Henrika has participated in
different arts-based environment education and environmental art projects. Her research interest is in
how different artistic exercises help develop observation skills and how long-term artistic practices could
deepen the student’s relationship with the environment and offer him or her new perspectives.

Henrika: “In my work as art teacher I have had the chance to notice a change in the kind of image-making that happens when one goes out into nature with the purpose of making pictures. For example, if the
goal was to portray the forest by night or to draw croquis on basis of a live model by the side of a camp
fire, the result could be that some brave visual imagery was produced. Image-making that takes place
out in nature – especially when the familiar environment is left behind – seems to change our relationship with and attitude towards the environment. What seems to be changing too is the level of importance that we attribute to things. Something special is happening to the way the world is perceived, and
to the self, seen as part of it.”
In her research project Henrika wants to analyze the encounter of theory and practice at different levels
and from different angles – sometimes engaging in theoretical studies, sometimes producing her own
artistic work, and sometimes carrying out pedagogical experiments. Her goal is to find a fresh perspective on the interface of art and discourse on the environment. Environmental education as a subject in
itself is not the main focus in Henrika’s inquiry. She would rather see her focus as “the practice of art
education through investigating nature by artistic means’. Taking the thinking of Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty and Martin Buber as point of departure, Henrika will look at different aspects of the
Western human-nature relationship: What happens in that relationship when artistic methods are employed and what kinds of conversations and interactions are carried out? Transforming the perceptions
and engaging in direct experience are central in her research.
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Jan van Boeckel
Jan van Boeckel has a background in cultural anthropology, art teaching and documentary filmmaking,
and is currently conducting a doctorate research project entitled An ethnographically informed inquiry into
the epistemological foundations of arts-based environmental education. He focuses specifically on the
added value of art practice in the context of nature and environmental education. Inspired by indigenous
peoples’ cultures, his own engagement in art and art teaching practices, and his experiences of living
close to wilderness areas of Sweden, his interest has moved to art as a means to connect to what David
Abram aptly called “the more-than-human-world”. In his research he intends to address specifically the
tensions between trying to “open the senses” whilst coping with the current ecological crisis. Coming to
terms with this issue seems all the more pressing when working with children.
Jan’s interest in arts-based environmental education is partly based on his view that more conventional
types of nature and outdoor education seem less and less able to spark interest among young people.
In his important book Last Child in the Woods: Saving our children from nature-deficit disorder, American
author Richard Louv quotes a teenage child who says that he rather plays inside, because “that’s were all
the electrical outlets are.” To more and more children, “nature is boring”.  In the Netherlands, Jan’s home
country, the situation is particularly alarming: studies found that only 17 percent of the children between 8
and 18 years like to be in nature. Many have never been inside a nature reserve.
One way of defining art is that it can offer a person (both as a “producer” and as a “consumer” of art)
unique, often non-cognitive ways of interpreting and signifying experiences in the world. Art can feed and
guide our sensibility for reality and life. Art activities have a tendency (or at least potential) to reach, in different degrees of intensity, the sensory, perceptual, emotional, cognitive, symbolic and creative levels of
human beings. They can sharpen and refine our perception and make us sensitive for the mystery of the
things around us. In the context of learning about nature, art thus has a potential that conventional approaches lack. As Peter London (author of Drawing Closer to Nature) once said: “An artist has the capacity to see something as if he or she sees it for the first time.” There is this connection with the sense of
wonder, with awe. It is seeing in a state of “radical amazement.”
Jan is particularly interested in how an artistic approach can make children’s senses more aware and
thus help them to connect to nature. An equally important aspect of art is its ability to deal with contradiction and ambiguity. The scope and magnitude of today’s environmental crisis is hard, if not impossible,
to grasp. According to a broad survey that was conducted in the Netherlands, 63 percent of the children
between 8 and 18 worry more about the state of nature and the environment than about terrorism. If this
is the case, how do children deal with this “dark side” of our current existence? One way of coping is by
what psycho-analyst Robert Jay Lifton called “psychic numbing”: a reduced emotional responsiveness to
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overwhelming experiences. Yet, by ignoring the problems, they do not go away. For children, they may
pop up in a nightmare, or unexpectedly find a way of expression in art works. It is here that arts-based
environmental education can also be of special value. In the words of Meri-Helga Mantere:
… this requires that the teacher undertakes a sufficiently deep investigation of his or her
own relationship with the crisis of the environment and its threatening scenarios. The
teacher cannot gain credibility in this therapeutic venture if he or she cannot, dares not, or
will not, look at those images, experience the necessary personal feelings and treat them
to make them a source of energy replacing blindness to the environment, hopelessness or
a feeling of powerlessness. This deep-level process is demanding for the educator, and no
one can be lead into it from the outside. Only the person concerned can choose this path
himself. As a representative of the arts, he or she is at any rate also a representative of the
deeper level of the psyche more than others in the school environment – and whether he
or she wants to or not. We also know that man’s interior and exterior environments are reflecting each other and are interdependent. It is our own choice at which level, exterior or
interior, we prefer to work more.
In this way, arts-based environmental education can help children in taking away the ”blinders” which so
many of us have put on to be able to keep functioning normally in our current society.

Photographer is Karen van der Molen.
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Jan is interested to study if there is a relationship between making a conscious effort to facilitate children to open the senses in nature through art practice, and an increased ability to look the environmental crisis “straight in the face.” In other words: once children have become more aware of their connection to nature, does that mean that they are better equipped to deal with the contradictions of modern
human existence (rather than living in a continued state of numbing, of reduced emotional responsiveness), or does it perhaps make them too vulnerable, in the sense that in the modern world there seems
to be little room for (let alone survival value in) increased “awareness” of our environment.
Jan has been conducting workshops on arts-based environmental education in Norway, Sweden and
the United Kingdom. He facilitated the Art in Place – Linking Art to Ecology course at Schumacher College in September 2006, with teachers Peter London, Antony Gormley and Peter Randall Page. in the
UK. One of the contributions he hopes to bring to the research group is his broad international network.

International outreach

Mari, Henrika and Jan have found that, on the international level, the interest in arts-based environmental education is considerable. Nevertheless, there is little documentation available on arts-based environmental education practices in Finland, let alone analysis and reflection on its merits and potentials.
An effective research group on arts-based environmental education may change this situation. Re-establishment of a focus on arts-based environmental education at UIAH will be of importance not only to
the field of teacher education in general, but also to UIAH at large, given its interest in environmental
studies and sustainability enhancing approaches in general.
In the context of the research activities, the group will map the potentials for cooperation in an even
wider international level. Important institutes (beyond the Nordic countries) to cooperate with are for
example the above-mentioned Schumacher College and the Research Cluster on Art, Nature and the
Environment (RANE) at Falmouth University College in Falmouth.  Others are the Metta Earth Institute
in Vermont, USA, and the Eco-Art Network, a worldwide association of professionals dedicated to the
practices of ecological art.
The research group has found that there are interesting and inspiring arts-based environmental education activities going on in the world ranging from such diverse places as Pueblo Indian communities in
New Mexico, USA, Kerala in India, and Johannesburg in South Africa.
To sum up: a big added value of the new research group at UIAH may be that through it, the international art and environmental education community learns about exciting initiatives and arts-based environmental education approaches that are being developed in the Nordic countries, and, vice versa, that
through the research group, knowledge of arts-based environmental education practices elsewhere in
the world can be infused into current art and environmental education practices in Finland and the other
Nordic countries.

The research group will soon launch its own website at www.naturearteducation.org.
Jan van Boeckel jvanboec@uiah.fi
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FIRST-ARTSMO
“The Texture of the City” –Puppetry Workshop
Virpi Nurmela
Coordinator of the FIRST-ARTSMO –network
Faculty of Art and Design
University of Lapland

Mirja Hiltunen
Lecturer in Art Education
Faculty of Art and Design
University of Lapland

Dr. Anna Ivanova
Puppetry Department
Turku University of Applied Sciences

FOREWORD
The Centre for International Mobility CIMO started FIRST Programme in 2000 to enhance Finnish
– Russian co-operation in higher education. Finnish and Russian institutions form networks for whose
activities they can apply funds from FIRST Programme. ARTSMO, established in 2000, is a network of
music, fine arts, theatre arts and design institutions which has six Russian and seven Finnish partner
institutions. The network offers possibilities to exchanges for both students and teachers. In addition,
the network organised already three intensive programmes to promote and intensify understanding, exchange of expertise and co-operation between ARTSMO institutions
In April 2006, for a third time, a group of Finnish art and design students took the train to St. Petersburg,
Russia to join a Finnish-Russian FIRST-ARTSMO Intensive Programme. The Intensive Programme
was organised in the Saint Petersburg Theatre Arts Academy, Department of Puppetry. Finnish students
were offered an insight in a high quality Russian puppetry education as well as a chance to explore the
booming art scene of the city of Saint Petersburg. The spell of the city holds on: once more Saint Petersburg offered both the setting and source for the course. But it was the people who made the course.
The devotion of the Russian and Finnish teachers, passion of the students to puppetry, and motivation
to share expertise and experiences created unique atmosphere for the students to learn and work in
groups towards the end performances.  Something very remarkable took place in that workshop. This
article is a part of a brochure and a dvd,  which were published as an attempt to share some of the
knowledge and experiences gained during the intensive programme.

The Texture of the City – Puppetry Workshop
Aim
The Workshop aimed to bring together Finnish and Russian students and teachers. In the framework of
the workshop the participants were to learn teaching methodologies and practices of both countries. The
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Finnish students were offered a possibility to get an insight into the high level Russian education in the
field of puppetry and as well as to get acquainted with the metropolitan of St. Petersburg with its booming
art scene. In addition the students were to acquire skills in working in international teams.       

Approach
St. Petersburg is overflowing with hundreds of famous and readily available scenic routes where ways
of millions of tourists from all over intersect every day. The goal was that during those 12 days of our
project the participants laid down and covered a totally new route, nonexistent before. We walked dozens of kilometres, climbed up numerous roofs, descended into cavernous basements, got lost in the
labyrinths of the city in search of our own angle.
Alone we would never have found all the hidden stairways and basement doors that lead into little puppet theatres. It was the most fantastic part of the trip! –JohannaThose shows have deeply touched something inside me with their invisible radiating warmth and security feeling. I felt like being in a fairy tale world even when I went back to the streets after show. – Ingrida
We tried to understand what the city and its inhabitants are made of. Working for hours at the ateliers of
the Theatre Arts Academy, we tried to understand that with our hands, by touch, creating our own puppet Petersburg, employing simple tools and rough textures to recreate our subtle experiences. Only two
things united us - Petersburg, our theme; and puppets, our language which we learned to speak, overcoming all kinds of barriers.
Our working method was to show things that we couldn’t say by words. Every discussion was a little
performance. –ElinaIn spite of the intensity of the project; in these few days we have created, rehearsed and performed
five group etudes, we never forgot that, in the heart of things, we’ve come here for an adventure. The
ultimate goal was to experience something totally new, the great unknown. Had we started seriously
contemplating the differences in the cultural and educational traditions of our countries, or professional
subtleties, or economic necessities, we would have never been able to start doing anything. But instead,
we just cruised the city theatres and then created theatre of our own - a pleasure totally, perfectly therapeutic.
I really enjoyed making it and we sort of started to grow into it during those days and what we showed
was total expression of what we have experienced in the St-Petersburg city and its people.- Ingrida-

Method for experiencing the city
In the field of art the environment has long been seen from the so-called phenomenological point of
view. This means that the focus is on those experiences, mental landscapes, and meanings that are
constructed in the individual mind by the environment through personal interpretations and history of
experiences. Thus, we understand our environment as experiences that we create with our own actions
and perceptions. It is this phenomenal, experienced, and lived environment, rather than the physical environment, that interests art and art education – that was the case in our The Texture of the City – Pup-
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petry Workshop, too.
When I look at it now, there could not have been a better chance to get acquainted with this magnificent
city with such a vivid and colourful history and culture. Having been a great admirer of Russian literary
tradition, the city appeared to me as some imaginary setting, which was certainly an ideal starting point
for an artistic journey and experience
-TanjaDuring our stay in St. Petersburg we experienced our environment as perceived and personally meaningful emotional content, as social and functional content, and as cultural meanings. Art that combines
the environmental and the communal acts as a kind of phenomenological analysis aims at clarifying the
structure of the human life-world and understanding it from the ethical, aesthetical, and social standpoints through art. The City became meaningful for us.
Contemporary art uses such labels as site-specific art or environmental art to describe art that is influenced by its surroundings. Such art requires a personal relationship with the physical qualities of a
place and analysis of the phenomenal experience it arouses. Merely acquiring objective and experience-based information is not enough -knowledge of the history and stories behind the place is necessary. Furthermore, one must analyse the iconology of the place, i.e., the meanings given to the place by
others in the community. We started to find the narrative, textual nature, and meaning of the city, which
takes not only discussions, interviews, and empathetic participation in its everyday life, but also knowledge of literary, photographic, and other available material. The collected material gave a place to the
narrative of the city which served as a basis of making art in puppet theatre conte

Private moment between the city and I.

A starting point for a performance.

Puppetry offers a good way to examine things, life, self. In a certain way a concrete form, because of
the symbolism it offers in many directions. -NikoThe students produced five end performances in groups. The topic was connected to the city of St. Petersburg being The Texture of the City which was approached from various angles and processed in the
group work towards the end performance.
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So, for achieving the goals of the workshop, struggling for performances finished enough to share with the
others was essential. They make me to see the city in a new, more profound way, experimental learning
has taking place. –Johanna-

Every discussion was a little performance.

Creating the stage design.

It was very nice that our Finnish guests started the project with a clear and proper emotional understanding of our city - «the city of rain”, “the autumn city”. It was something concrete that they tried to
express in their abstract visual work. –IrinaThe daily routine of the workshop consisted of observation classes such as acting, directing, constructing and designing, lectures by teachers and lots of group work. Furthermore, we made together exploratory journeys in to the hidden architecture of the city, we were able to experience gorgeous puppetry
theatre shows and rehearsals and even had time to just wander around really trying to get under its
skin.
Besides the gorgeous city, which was starting to make a chaos in my mind, thoughts and blushes of
new ideas, there was one more cure for the soul we experienced. It was the puppetry theatre and lot of
shows and students’ rehearsals that we saw. –IngridaWorking process was demanding but at the same time very rewarding

Student rehearsals and magnificent shows.

Experimental learning with a self made puppet.
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I was stricken with the Finnish participants’ ability to work hard… I mean, even physically speaking… I
was trying to fix a hinge, unsuccessfully, when a fragile and modest Finnish girl (a designer!) came up to
me and with one stroke made it professionally precise. Amazing! –ValerySo we spoke in all the meanings we found, with pictures and acting, with voices and objects. All the
groups started dealing with concrete materials and objects quite soon because it was impossible to plan
without language. The moments of understanding were beautiful”. – JohannaEverybody was very flexible in hearing others’ opinions, although we discovered the space between
the Russian and Finnish students’ way of thinking when it came to performing (thing) in a conceptual or
realistic way. –SatuAfter the workshop all students made a report, which was an important part of the learning process.
Reporting was integrated as an inseparable part of the process; the results of the activities of different
groups were presented in our final products, in the shows, but in writings and visualisations, too. Reporting is necessary in many ways. If problems have emerged during a project, an evaluation and a description of the evaluation results makes it possible to learn from experience. If a project has been successful, the report outlines how the success can be replicated.
This project is ended now and I do not want to continue it: it was made for the specific place in St. Petersburg with specific people. However, I got an idea what is needed for a performance and I got lots of
material for a new performance as a final result. -OutiWe Finnish students learned to transpose the feelings awaked by the city to different kinds of words,
stories, materials, shapes and characters.-EmiliaIn truth, everybody taught everybody. What we did was absorb inspiration - from everybody, and everything, around us. And we were lucky enough to have found ourselves in a spot where everything was
inspiring - the people, the city, its playbill, in which, as if especially for our visit, a fantastic variety of puppet events and shows were collected. We paid the city back by complete openness. We feel that the
meeting - the real meeting of spirits - has taken place.

Rehearsals

Puppetry ‑ an artistic journey and experience
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All in all the ARTSMO workshop was an eye-opening experience to all of us. To me personally it managed no only to open my eyes but to open my other senses as well. I definitely fell in love with the city of
St. Petersburg and by experiencing a tiny part of its culture I realised the enormous artistic and cultural
potential it really has to offer. -TanjaThe most important part was trying out a totally new direction in understanding theatre. The energetic
and emotional impact of the workshop stayed with us for months to come. –Tatjana-

Farwell!

Photograps:
Mirja Hiltunen

Teachers:
Anna Ivanova-Brashinskaya, Turku University of Applied Sciences (leader)
Alexander Stavissky, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Tamara Stvinsskaya, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Irina Rode, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Irina Shumara, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Mirja Hiltunen, Department of Art Education, University of Lapland
Antti Tenez, Department of Media, University of Lapland

Students:
Eeva Kaisu Hiltunen, Department of Art Education, University of Lapland
Johanna Latvala, Department of Art Education University of Lapland
Paula Nordfors, Institute of Fine Arts, Lahti Polytechnic
Emilia Ahonen, Institute of Design, Lahti Polytechnic
Ingrida Liepyte, Institute of Design, Lahti Polytechnic
Nikodeemus Toukola, Institute of Design, Lahti Polytechnic
Tanja Lahti, Sibelius Academy
Tapani Imporanta, Department of Industrial Design, University of Lapland
Kalle Pohjapelto, Department of Media, University of Lapland (documentation)
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Outi Sippola, Department of Puppetry, Turku Polytechnic
Satu Karppinen, Department of Media, University of Lapland
Elina Jauhiainen, Department of Art Education, University of Lapland
Irina Korolyova, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Valeriy Barinov, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Michael Verkevich, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Ekaterina Gudozhnyk, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Alesja Kovalyova Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Roman Vilchyk, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Julia Miranova, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Elizaveta Turkhan, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Maria Boluchevskaya, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Nadezhda Starikova, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Diana Ramenskaya, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Alyona Kuchkova, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Vera Lukjanenko, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy
Tatjana Privatkina, Department of Puppetry, St. Petersburg Theatre Academy

The St. Petersburg shows included in the IP program:
«Rider. Cuprum» Kukolny Format Theatre
«Vertep» Theater N
«Hamlet» Mark Bornstein
«Circus on Your Palm» Puppet Theatre Department of the Theatre Arts Academy
”Time for Fun” Puppet Theatre Department of the Theatre Arts Academy
“My Carlson” Karlsson House Theatre
“Circus on Strings” Victor Antonov
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Taidekasvatuksen tutkijat kaksi päivää Kaliningradissa
Eija Riitta Parkkinen

Tutkimme paikallista väriä kansainvälisissä merkeissä
Vuosi sitten toukokuussa 2006 teki Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston tutkijoista ja
jatko-opiskelijoista koostuva ryhmä opintomatkan Kaliningradiin. TaiK on mukana Baltian maihin suuntautuvassa taide- ja kulttuuriyhteistyössä: ”BaltArt” on monille jo tuttu nimike erilaisine taidetapahtumineen, opiskelijoiden vaihtoineen ja konferensseineen. Se perustettiin Tallinnassa v. 2005 Juha Varton ja
Mari Krappalan aloitteesta Hanna Karkun ohjeita noudatellen. Tähän ”Contemporary Artlife around the
Baltic Sea” -ryhmään kuuluu nykyisin n. kaksikymmentä yliopistoa, monia taideinstituutteja, kuraattoreita ja yksittäisiä taiteilijoita eri puolilla Itämeren aluetta.
Tällä kertaa mukana matkanjohtajana oli dosentti Mari Krappala, sekä muita TaiK:issa vaikuttavia virolaisia, suomalaisia ja latvialaisia taidekasvattajia. Matkan tarkoituksena oli luoda koulutukseen ja taiteeseen liittyviä kontakteja ja tehdä pienimuotoista kulttuurintutkimusta. Kaliningrad on erillinen, militaristinen tukikohtansa, joka kuuluu Venäjän valtioon. Näin Kaliningradista usein kerrotaan, mutta kukaan ei
ole minulle kertonut, että Kaliningrad on myös mielenkiintoinen historiallinen kaupunki saksalaisvivahteisine vanhoine rakennuksineen ja keväisen kauniine kastanjapuineen, jotka kukkivat runsaasti tuossa
laajalle levittäytyneessä kaupungissa, jonka lähialueet ulottuvat merenrantaan.
Olin tuolla kevätretkellä itse ensimmäistä kertaa kaupungissa, josta usein olin kuullut nimen, mutta harvoin olin tavannut ketään, joka olisi kertonut käyneensä siellä. Lainasin pikapikaa turistioppaan, josta
sain selville, että olin menossa paikkaan, jota jotkut saattoivat pitää jopa vaarallisena. Kysymykseksi tuli
uskaltaisinko ollenkaan lähteä sinne, jos pelättäväksi tulisi katurosvoja ja muita kummallisia hörheltäjiä.  
Tarkemmin mietittyäni totesin, että ajanhan usein iltaisin Helsingin metrolla töistä kotiin, ja vielä öisellä
raitiovaunulla keskustan halki. Muistin, että matkaryhmämmehän koostui lähes kymmenestä taidekasvattajanaisesta, joiden tietoa ja tavaraa pursuvat kassit olisivat taatusti hyviä itsepuolustusvälineitä. Mitäpä siis pelkäämään, ei muuta kuin vain äkkiä tilaamaan Venäjän viisumia matkatoimistosta.

Pysähdys Unimuseossa
Ensin me Suomessa asuvat matkalaiset, viisi huimapäätä reput selässä menimme Seutulasta lentokoneella Pietariin. Virolaiset ja latvialaiset kumppanit menivät bussilla ja autolla maitse suoraan Kaliningradiin. Suorat lennot Suomesta Kaliningradiin olivat joko mahdottomia tai hyvin kalliita. Niinpä käytimme välilaskun hyödyksemme ja kävimme Pietarissa psykoanalyysin suurmiehen, Sigmund Freudin elämäntyön tutkimukselle omistetussa Unimuseossa. Dosentti Krappala oli onnistunut järjestämään meille
vierailun tähän merkilliseen museoon, jonka uumenissa istui jo valmiiksi ryhmä unien maailmaan perehtyneitä asiantuntijoita kirjat käsissään. Tunnelma oli kuin Tshehovin romaanista; siellä istui hartaasti
keskustellen muutama nainen ja mies koristeellisesti kuvioidussa hämärässä huoneessa. He tuskin
vilkaisivat meihin, kun ohitimme heidät vaivihkaisesti. Tultuamme museoon oli näet käytävän sivussa
olleesta makuukamarista tullut oppaaksemme salaperäinen mies. Hän esitteli meille koristeellisen tapettihuoneen seinillä olevia Freudin elämästä kertovia mustavalkoisia valokuvia.  Menimme sisempään,
tummaan huoneeseen, jonka kuvien keskellä tarkkaan katsoen kohtasimme peileistä omat kasvomme.
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Ihmiset huoneiden valokuvissa olivat pysähtyneet hetkeen, jonka saattoi tulkita monella tavalla, Freudin
omia kertomuksia muistellen tai itse tulkiten. Minä näin mustavalkoisessa katukuvassa isoäitini lapsena
juoksemassa posliinipäinen nukke kädessä. Toisaalta tuntui jotenkin merkilliseltä, että jotkut saattoivat
olla niin kiinnostuneita Freudin teksteistä ja elämäkerrasta, mutta tämä paikka
oli todella sitä varten.
Ilmeisesti museo oli erityinen, koska se oli minullekin yllättävä sukellus Pietarin katujen kiireestä ja
nostatti mieleen unohtuneita muistoja. Oli epätodellista kohdata unen valtakunta keskellä kirkasta kevätpäivää. Kun palasimme kadun vilinään ja raskaat vanhat ovet kolahtivat kiinni takanamme, kysyin
mielessäni, kuka olikaan ollut tuo mustatakkinen mies, joka oli opastanut meitä asiantuntevasti, vakaasti
ja puhuen saksaa huolitellun mietiskelevään sävyyn, kuin pohdiskellen sanomaansa.

Unimuseo. Valokuva Eija Riitta Parkkinen

Sisämaan lennolla Kaliningradiin
Seikkailun seuraava vaihe oli ottaa sisämaan lento Pietarista Kaliningradiin. Suoriuduttuamme lentokentän lähtöselvityksistä pienehkö kone hujahti lyhyessä ajassa etelämmäs rannikolle. Koneen matkustajat
olivat enimmälti venäläisiä. Laskeuduimme kevyesti kentälle. Olimme Venäjän sotilasalueella, erillisessä
paikassa, jonne ei muualta Venäjältä päässyt saman valtion kamaraa pitkin. Kaupunki on etelämpänä
kuin Latvian Riika ja pohjoisempana kuin Puola. Ja silti olimme Venäjällä?  Armeijan läsnäoloa ei juuri
huomannut. Valokuvia emme saaneet ottaa, joku tuli huomauttamaan kameroista. Muutama sotilas oli
menossa jonnekin pienen kenttähallin poikki, heidän kulkunsa ei näyttänyt mitenkään vahvasti sotilasalueen toiminnalta. Etsimme mahdollista paikallisbussia lentokentältä kaupunkiin, mutta vaikka joku
keltainen bussi tuli, kaikki pysäkillä seisojat pyörittivät päätään. Aikamme kyseltyämme totesimme, että
viisainta oli ottaa taksi. Iloisesti hihkuen sullouduimme taksin kyltillä varustettuun henkilöautoon, jonka
penkit juuri ja juuri riittivät hoikille ja ketterille tutkijoille. Sylikkäin oli toki tunnelmallista matkustaa ja
katsella vehreitä kevätmaisemia. Vihdoin perillä keskustassa, missä trolleybussit tohottivat kovaa ohi
ja raitiovaunut kilisivät ja kolisivat sinne ja tänne, pysäytti totinen kuljettajamme taksin hotelli Moskovan
ovelle.
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Hotelli oli hyvin siisti ja huoneiden remontointi oli osittain vielä meneillään. Hissit johtivat pitkiin käytäviin.
Huoneet olivat korkeat ja vuoteet pehmeät. Oranssit verhot somistivat kapeita ikkunoita ja televisiosta
näkyi uutistenlukijattaren vakava katse. Tunsin vahvasti olevani Venäjällä. Jossain näkemieni asioiden
vivahteissa oli venäläisyys. Se ei ollut vain kuulemani kieli, vaan se oli jokin ihmisten olemuksessa
viipyvä sipaisu. Kun katsoin taksinkuljettajan vakavia silmiä tuulilasin peilissä tai hotellin vastaanottoapulaisen hymytöntä suuta, tiesin olevani Venäjällä. Se ei ollut muuttunut. En nähnyt noiden suljettujen
katseiden taakse.
Mutta Kaliningradin taiteilijat näyttivät minulle taiteensa keinoin, mitä he ajattelivat. Jo töiden nimissä näkyi ”Punainen”. Oliko se menneen väri vai oliko se uuden uskalluksen merkki?

Tietokonetaiteilijoita tapaamassa
Tavattuamme virolaiset ja latvialaiset kollegamme hotellin juuri uusitussa kahvilassa, jonka seinät oli
koristeltu eksoottisia alastomia naisia esittävillä keltaisilla kuvilla, olikin aika aloittaa kulttuurikatselmus
historian havinaa ja uutta aikaa suhisevassa kohteessamme. Kartat kädessä lähdimme dosentti Krappalan jäljessä etsimään taiteilijoiden taloa. Pikku kujia tepasteltuamme tulimmekin korkean harmaan
rakennuksen eteen. Oli kuin olisin nähnyt edessäni 1970-luvun moskovalaisen virastotalon tai hotellin.
Sisäpuolelta tunnelma oli samanlainen. Hissillä menimme korkeuksiin ja haeskelimme oikeita ovinumeroita kapeiden käytävien perukoilta. Oliko rakennus ollut aiemmin hotellina, se ei minulle koskaan selvinnyt. Nenää ei voinut mennä puuteroimaan käytävän helpotushuoneeseen. Se oli liian karsittu paikka.
Ei peiliä, ei lukkoa ovessa.
Suljettujen ovien takaa viidennen kerroksen yläpuolelta löysimme jonkun virkailijannäköisen naisen,
joka tiesi missä meidän kuului olla. Vai olisiko meidän hänen mielestään pitänyt olla paikalla jo edellisenä päivänä, tai kenties vasta seuraavana? Tuo hameessa sipsutteleva hahmo oli kuin Dostojevskin
huoneistojen kadonnut ja laihtunut vuokraemäntä, joka kulki ympäriinsä avainnippuja helisytellen. Vaikka en muinoin venäjää opiskelleenakaan oikein päässyt selvyyteen kuka oli hukassa tai keitä piti tavata,
jostakin silti ilmestyivät ne etsimämme hienovireiset taiteilijat. He tulivat toimistoon aivan yllättäen, yksi
toisensa jälkeen. Heidän eleissään ei ollut paniikin häivää. He ottivat meidät ystävällisesti vastaan ja
kertoivat työskentelystään pitkään ja perusteellisesti.  Niin istuimme iltapäivää suuressa luokkamaisessa
toimistohuoneessa, jonka ikkuna aukesi valoon, ja kahvinkeitin porisi iloisesti.  Katsoimme kannettavasta tietokoneesta taiteilijoiden videoteoksia ja kuuntelimme tietokonemusiikkia. Nuori taiteilija Elena Gladkova toimi tulkkina huomaavaisen rauhalliseen tapaansa.
Näkemäni kaliningradilaisten taiteentekijöiden teokset olivat ajan hermolla. Videoiden kuvallinen tekniikka ja musiikin synkronisointi oli huippuluokkaa. Teosten sisällöt olivat hyvin omaperäisiä ja yksilöllisiä.
Mukana oli urbaaneja, moniselitteisiä ihmiskuvauksia ja poliittista symboliikkaa sisältäviä luontokuvia.
Elena Gladkovan ihmiskuvissa oli mukana Freudin unien epätodellinen hetki. Hän on mm. nimennyt
erään teoksensa nimellä ”Freud and Movies”(2005). Teoksessa hän luo henkilökohtaisia merkityksiä ja
purkaa psykoanalyyttista teoriaa. Yury Vasiliev taas on käsitellyt videoissaan punaista väriä venäläisen
yhteiskunnan historiassa.
Pidin kyseisessä taiteilijoiden talossa kokemastani taiteesta, ja sillä ei tuntunut olevan rajoja. Aivan kuin
Kaliningradin taiteilijat loihtisivat omaa totuuttaan harmaassa bunkkerilinnoituksessaan. Heidän työskentelyssään ei ollut havaittavissa vanhanaikaisuutta. Muistin käyntini Pietarissa 1990-luvun puolivälissä,
jolloin venäläisessä taiteessa oli vielä havaittavissa kaipuu Eurooppaan ja sieltä toivottaviin vaikutteisiin.
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Niin nopeasti vierivät vuodet ja se kenen luulet kulkevan takanasi, johtaakin tietäsi edessäpäin. Tosin
Kaliningrad on erillinen vyöhykkeensä, mutta silti, sen nykypäivän taiteilijat marssivat nyt eturivissä. Venäläisen kulttuurin monisäikeinen rytmi on muuttunut omavaraiseksi sykkeeksi, joka ei enää kysele mitä
Euroopalle kuuluu ja mitä sieltä tulee.
Kaliningradin taiteilijoiden teoksista on laajemmin kirjoittanut mm. Mari Krappala ja muu matkaryhmä
TaiK:in nettijulkaisussa ”Synnyt” 1/2007.

Opintokäynti Kantin yliopistolle
Käyntikohteenamme oli myös filosofi Immanuel Kantin nimeä kantava yliopisto. Kantin filosofia ei nykyisin ole eniten esillä Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen tutkimuksen paradigmassa, mutta
koska Kant ja kantilainen filosofia tulee kuitenkin usein mainituksi eri yhteyksissä, minusta tuntui juhlavalta saada vierailla hänen nimeään kantavassa yliopistossa.
Saavuimme laatikkomaisen valkoisen rakennuksen edustalle. Oli jännittävää katsella miltä opiskelijat
näyttivät. No, heitä ei paljoa ehtinyt tarkastella, sillä he olivat yhtä kiireisen näköisiä kuin Suomessakin;
juoksivat sinne ja tänne matkapuhelimeen puhuen tai joivat pikaisesti
kahvinsa pahvimukeista alakerran kahvilassa. Alakerroksessa oli myös suuri neliömäinen keskiaula,
jonka sivulla, himmeän lasiseinän takana oli suuri auditorio, jossa oli runsaasti väkeä kuuntelemassa
luentoa. Aulan sivusta meni yläkertaan leveät kierreportaat, joiden suuntaan joku paikallinen miesopettaja vinkkasi meitä. Opettajat ja oppilaat ottivat meidät yläkerran kokoussalissa  ystävällisesti vastaan.  
Saimme kuulla yliopiston toiminnasta ja vastavuoroisesti esittelimme kukin omia tutkimuksiamme sekä
Taideteollisen korkeakoulun toimintaa. Opettajat antoivat meille lahjaksi useita yliopiston toimintaa käsitteleviä kirjoja. Monet venäjäksi ja saksaksi kirjoitetut teokset käsittelivät myös Kantin elämäntyötä ja
hänen merkitystään Kaliningradin historian  tärkeänä henkilönä.
Tutustuimme vierailun aikana yliopistolla myös opettajana ja tutkijana toimivaan Anna Karpenkoon. Hänen erityisalanaan  on Pohjois-Amerikan tutkimus. Hänellä on jo ennestään kontakteja Suomeen, mm.
Turun yliopistoon. Oli hauska vaihtaa kuulumisia hänen kanssaan, varsinkin kun itsekin olen PohjoisAmerikan kulttuureita opiskellut Helsingin yliopistossa. Vaikutelmani Kantin yliopiston monipuolisuudesta vakuuttivat minut.

Otan valokuvan menneestä historiasta
Kaliningrad oli minun silmissäni voimakas yhdistelmä venäläistä kulttuuria, kultakupolisia kirkkoja ja
ajanmukaisia kouluja. Katukuvaan antoivat vahvan leimansa raitiovaunut, trolleybussit ja saksalaistyyppiset historialliset talot. Toreilta ja basaareista saattoi tehdä yllättäviä löytöjä,
voi löytää kirjoja ja koruja, leivonnaisista ja leivistä puhumattakaan. Osa ryhmästämme kävi myös katsomassa lasten taidetunteja paikallisessa koulussa ja monet meistä haastattelivat paikallista koulunuorisoa toriaukioilla. Otin valokuvan torin laidan korkeasta venäläisestä talosta, joka oli koristeltu Venäjän
historian tärkeillä vuosiluvuilla.
Minä taas tutkin sukuni juuria tai juuria sukuun, joka ehkä oli minun. Olin saanut numeron matkapuhelimen omistajalle, joka asui Kaliningradissa. ”No, onko tämä nyt taidetta vai kasvatusta”,
kysyin, kun pyysin matkatoveriani, latvialaista kollega Ilze Vitolaa tulkiksi puhelinkeskusteluuni.
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”I don’t know, but we will find out!” vastasi reipas tutkija ja niin me soitimme tuntemattomalle sukulaiselleni Kaliningradissa. Puhelimeen vastasi kirkas naisenääni. Seuraavana eli toisena ja viimeisenä matkapäivänäni tapasin tuon tuntemattoman naisen, jonka iäkkään äidin olin tavannut  Suomessa sukujuhlissa joitakin vuosia aiemmin. Oli hyvin outoa tavata joku, jota oli tullut tapaamaan täysin tietämättä kuinka
kohtaaminen kehittyisi. Tämä tapaaminen sujui kuitenkin hyvin. Tutkija Vitola tulkkasi venäjää minulle ja
minä hymyilin kaikilla kielillä.
Tuntematon sukulainen kertoi minulle äitinsä vanhempien tarinan istuessamme kahvila
Soljankassa tuona toukokuun aurinkoisena päivänä vuosi sitten. Tarina oli tyypillinen suomalaistarina
sota-ajalta Pietarin seudulta. Anjan, tämän tuntemattoman sukulaisen isoisoäiti oli leiponut leipää leipomossaan Pietarissa, kun oli tullut käsky, että suomalaisten piti siirtyä Siperiaan. Anjan isoäiti ja hänen
miehensä lähtivät neljän lapsensa kanssa. Vain vanha isoäiti sai jäädä kotiin leipää leipomaan. Hän oli
liian vanha matkustaakseen.
Ensimmäisenä talvena Siperiassa kuolivat tauteihin Anjan isoäiti ja isoisä. Vain lapset olivat kyllin vahvoja kestääkseen Siperian kylmää talvea. He jäivät yksin ja heidät siirrettiin lastenkotiin. – ”Hyvään lastenkotiin”, nyökkäsi Anja. ”Tämä oli hyvä lastenkoti, ei sellainen kuin jotkin toiset, ne joissa lapsia käytettiin seksuaalisesti hyväksi. – Ei, tämä ei ollut sellainen, vaan tämä oli hyvä, ja lapset saivat hyvän kasvatuksen ja työtä. Siitä saan kiittää sitä, että äitini pärjäsi elämässään. Hän sai muuttaa takaisin. Hän
tuli Tallinnaan ja avioitui. Minä synnyin Tallinnassa. Koko elämäni aikana en saanut kuulla, että minulla
on suomalaiset sukujuuret. Vasta kaksi vuotta sitten, kun äitini tuli Kaliningradiin, hän kertoi sen kaiken
minulle. Minä olen tallinnalaisen, venäläisen perheen tytär, tai niin minä ainakin luulin ennen. Nyt asun
ja teen työtä Kaliningradissa Minulla on koti venäläisen mieheni kanssa meren rannalla ja menen joka
aamu uimaan. Tyttäreni opiskelee yliopistossa. Poikani on merimies ja hän purjehtii Marokkoon.” Anja
hymyili ja näytti minulle valokuvia perheestään. En ehtinyt käydä hänen kodissaan meren rannalla, sillä
Kaliningradin lentokenttä oli menossa remonttiin juuri merkityn paluupäivämme jälkeen. Tästä syystä
emme voineet viipyä kauempaa, sillä lentoaikatauluamme ei voinut siirtää. Erosin haikein mielin uudesta sukulaisesta. Hän painoi lähtiessään käteeni kiiltävät, tummanpunaiset, kivistä tehdyt helmet. ”Nämä
ovat terveiset Siperiasta!” hän sanoi kyynelet silmissään. Käännyin kannoillani ja lähdin raitiovaunujen
tukkimalla kadulle toivoen pääseväni kadun yli takaisin hotelli Moskovaan.

Schiller tähyää tulevaan
Aivan ohimennen hänet huomasin, kun juoksin ensimmäisenä Kaliningradin päivänä puiston viertä  ryhmämme perässä. Näin suurmiehen. Teoreetikkona ja kasvattajana tunnetun Schillerin patsas seisoi vihreällä nurmikentällä luodaten katseensa puiston poikki. Tuo harmaa, pukuun puettu miespatsas oli harvinaista kyllä selvinnyt sotilaallisten taistelujen melskeestä aivan ehjänä. Tarina kertoo, että patsaaseen
oli sota-aikaan kirjoitettu niin saksan kuin venäjänkin kielellä teksti: ”Säästäkää tämä patsas, älkää tuhotko sitä!” – Ehkä joku kuuli tämän avunhuudon, sillä patsas seisoo yhä uljaasti paikallaan, toukokuun
kukkaloistoisten kastanjapuiden vaalean hohtavien kukkien pilvimassassa, aprikoiden mitä tulevaisuus
mahtaa tuoda tullessaan Kaliningradille, taidekasvattajille ja tulevaisuuden lapsille.
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Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston Ugandan
vaihto-ohjelma
Pirkko Pohjakallio

Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin rahoitettava vuonna 2004 alkanut North–South -ohjelma oli alkuun kolmivuotinen. Sen pilottihankkeessa olivat mukana Saharan eteläpuolinen Afrikka, Peru ja Egypti. Tavoitteena ovat pysyvät yhteistyösuhteet suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välillä.
North–South -ohjelma tuli sopivaan aikaan, koska taidekasvatuksen osastolla on ollut jo vuodesta
2000 vaihtosopimus ugandalaisen Kampalassa toimivaan Kyambogo-yliopiston ja Makerere-yliopiston
Industrial Arts -osaston kanssa. Molemmissa on taidekasvatuksen koulutusohjelma, johon kuuluu opettajan pätevyyden lisäksi taiteen tai muotoilun sekä kaupallinen koulutus.
Vanhan sopimuksemme puitteissa kolme yhteistyöyliopistojen opettajaa Ugandasta osallistui jo kesällä 2001 taidekasvatuksen osaston järjestämään Adeea-seminaariin. (Ks. http://arted.uiah.fi/adeea/.)
Seminaarissa ugandalaiset ja kenialaiset vieraat esittelivät maidensa taide- ja muotoiluopetusta. ItäAfrikassa 1990-luvulla toteutettuja suomalaisia taiteen ja muotoilun alan kehitysyhteistyöhankkeita
esiteltiin suomalaisten toimesta varsin kattavasti. Kyseisiä suomalaisia taidehankkeita analysoiva TKO:
n lopputyö valmistui samana vuonna (Mäkinen ja Määttä 2001: Suuntana Afrikka. Taidekasvatus osana
kehitysyhteistyötä). Taidekasvatuksen osaston Uganda-yhteyksiä aiemmasta kenialaisen lukion taidekasvatushankkeesta on tehty kaksi lopputyötä (Ajanki ja Paajanen 2000 sekä Toppari 2003).
Syksyllä 2002 ugandalainen Kyambogo-yliopiston opettaja Joan Kekimuru oli opettajavaihdon puitteissa taidekasvatuksen osastolla tutustumassa suomalaiseen taidekasvatukseen. Suomesta vuorostaan
oli opiskelija Hanna Kayiwa vuonna 2003 opiskelemassa Makerere-yliopistossa ja opetusharjoittelussa
Kampalassa. Taidekasvatuksen e-pedagogy -opiskelija Lincoln Kayiwa  on organisoinut kaksi opintomatkaa Ugandaan.
CIMO:n North–South -apurahan turvin tuli tammikuussa 2005 Kyambogo-yliopistosta neljä opiskelijaa
vaihtoon puoleksi vuodeksi taidekasvatuksen osastolle. Syksyllä 2005 viisi TKO:n opiskelijaa vietti viisi
viikkoa Kampalassa tehden paikallisessa koulussa opetusharjoittelujakson ja opettaen animaatiota
koululaisten lisäksi myös yliopiston opiskelijoille ja opettajille. Olin Tarja Kankkusen kanssa samaan
aikaan ensimmäisen North–South -ryhmän kanssa suunnittelemassa yhteistyön jatkoa. Osallistuimme myös valtakunnalliseen kuvataideopettajien konferenssiin, jossa keskustelimme taidekasvatuksen
mahdollisuuksista ja erilaisista lähestymistavoista maissamme.
Kolmivuotisen hankkeen puitteissa on järjestetty opiskelijavaihtoa vuosittain. Myös yksi ugandalainen
ja lisäksemme yksi suomalainen opettaja on tutustunut toistensa koulutukseen ja kulttuuriin. Lisäksi
yksi taidekasvatuksen jatko-opiskelija Makerere-yliopistosta on tekemässä Taideteolliseen korkeakouluun tohtorin tutkintoaan.
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Teacher Molly. Kuvataideopettajien seminaarista marraskuussa 2005.

Opiskelijat Petra Heikkilä, Rauni Eskelinen, Tuukka Vuorinen, Susanna Koskela
ja Riikka Notkola kuvataideopettajien seminaarissa marraskuussa 2005
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Tällaisten yhteistyöhankkeiden ja -muotojen kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhdessä toimimista,
jotta voisi oivaltaa mitä mahdollisuuksia ja kumpaakin osapuolta innostavia oikeita kehityskohteita on
olemassa. Kolme vuotta on lyhyt aika, mutta sen mahdollistama intensiivisyys on ollut tärkeää. Ugandalaiset opiskelijat ovat olleet erittäin aktiivisia ja  selvästi pystyneet hyötymään Suomessa opiskelustaan. He ovat kertomansa mukaan saaneet sellaisia taitoja ja myös elämää koskevaa ymmärrystä, jota
olisi ollut ilman vaihtomahdollisuutta hankalaa hankkia. Tekstiviestit kulkevat kaiken aikaa ahkerasti
Suomen ja Ugandan välillä. Edwin Wycliffin ja Henry Kwizeran sivut antavat käsitystä siitä, mitä he
muun muassa tekivät viime syksynä Suomessa Fulbright-professorimme Karen Keifer-Boydin kurssilla.
http://www2.uiah.fi/~wtusiime/
http://www2.uiah.fi/~hkwizera/
Syksyn 2005 suomalainen vaihto-opiskelija Susanna Koskela kirjoittaa:
”Ugandan matkan koin mahdollisuutena syventää ymmärrystä erityisesti omasta kulttuuristani ja
itsestäni, mutta myös lähtökohtana maailman laajemmalle tarkastelulle. – – Opiskeluni punainen
lanka ja syventymiskohde on kansainvälisyys, joten Uganda-projekti kokonaisuudessaan on tärkeä osa opintojani. Matkalla meille heräsi valtavasti kysymyksiä ja ideoita vaihdon jatkomahdollisuuksista, kulttuurien yhteentörmäyksestä ja itselleni erityisesti Suomen monikulttuurisuudesta.
Näitä ajatuksia olemme ryhmässä työstäneet matkan jälkeen editoimalla matkan videomateriaalia, tekemällä harjoitusraporttia ja pitämällä Afrikka-seminaarin. Riikan [Notkola] kanssa olemme
saaneet kipinän osallistua Taksvärkki Ry:n kansainvälisyyskasvatusmateriaalin suunnittelemiseen. Tärkeä tapamme käsitellä kokonaisvaltaisena elämyksenä kokemaamme matkaa on tutkia
sitä taiteellisesti ja tehdä siitä (pedagoginen) näyttely Lumeen Galleriaan 28.8.–8.9.2006.”
Ryhmän tekemä Afrikan tähti -näyttely, joka toimi pelin tapaan, opasti katsojan kulttuurien väliseen
vuorovaikutukseen. Se oli pedagogisesti ja taiteellisesti toimiva näyttely, jonka esittäminen jatkossa
muuallakin on mahdollista. Syksyn 2005 ryhmän Susanna, Riikka ja Rauni [Eskelinen] tekevät yhdessä
lopputyötä Uganda-kokemukseensa ja kansainväliseen taidekasvatukseen liittyen.
Olemme rakentamassa juuri kaikkien suomalaistan vaihdossa olleiden opiskelijoiden kanssa verkkoon
Wiki-ympäristöä, jonka tarkoitus on toimia vuorovaikutustilana ugandalaisten ja suomalaisten taidekasvattajien väillä. Kokoamme sinne kaikki vaihtoon liittyvät raportit, opintosuoritukset sekä videoita
ja kuvia. Sinne tulee myös keskustelu- ja julkaisupaikka. Syksyllä Kampalaan menevä ryhmä esittelee
tämän yhteisen alustan ja ohjaa sen käyttöön.
Ensimmäisen ugandalaisen opiskelijaryhmän yksi jäsen, Ndawula Moses, on perustanut valmistuttuaan Kampalaan videostudion. Moses on ollut korvaamaton apu kaikille Ugandan vaihto-opiskelijoille,
lämmin, osaava ja huolehtivainen. Hän tarvitsisi digikameran studioonsa. Jos haluat olla mukana tukemassa Moseksen työhön käsiksi pääsemistä, ota yhteyttä! Olen keräämässä tukiryhmää.
Valokuvat Pirkko Pohjakallio
Pirkko.pohjakallio@uiah.fi
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Mangopuu ja talonmiehemme. Susanna Koskela

Banaanikori ja karvalakki – suomalainen Ugandassa
Susanna Koskela

Miksi lähteä sellaiseen maahan kuin Uganda, jos matkasta kertoessani kaikki pelottelevat
muistuttamalla hirmuvaltias Idi Aminista? Ennen lähtöä ystävät halaavat ja melkein voi kuulla heidän
sanovan: ”Rutistetaan oikein kunnolla, kun ei tiedä, milloin sitä taas näkee”. Toki minuakin pelotti milloin
kauhea liikenne tai malariahyttyset, mutta olin kuitenkin menossa ystävieni luo pääkaupunkiseudulle
kampuksen vartioituun vierastaloon. Ugandan matkan koin mahdollisuutena syventää ymmärrystä
erityisesti omasta kulttuuristani ja itsestäni, mutta myös lähtökohtana maailman laajemmalle
tarkastelulle. Onnistuisinko minä näkemään ihmiskunnan monimutkaisia valtakuvioita ja kulttuurien
välisiä yhteistyömahdollisuuksia? Olin innoissani päästessäni osaksi tällaista tehtävää.
Marras-joulukuussa 2005 me, Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen kolmannen ja neljännen
vuosikurssin opiskelijat, teimme siis viiden viikon opintomatkan Ugandaan Kyambogon yliopiston
Art & Design -osastolle. Ryhmäämme kuuluivat opiskelijat Rauni Eskelinen, Petra Heikkilä,
Susanna Koskela, Riikka Notkola ja Tuukka Vuorinen sekä opettajamme Pirkko Pohjakallio ja Tarja
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Kankkunen. Kyambogon yliopistoon ja paikalliseen elämänmenoon tutustumisen lisäksi teimme
matkalla kenttäharjoittelumme animaatioprojektin muodossa. Matkamme oli osa kansainvälisen
henkilövaihdonkeskuksen CIMOn hallinnoimaa NORTH-SOUTH Higher Education Network Programme
-ohjelmaa. Sen rahoitus tulee ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista, ja käytännön
toteutuksesta vastaavat suomalaiset korkeakoulut. (CIMOn ohjelmat 20.3.2006.)
Vaikka itse olimme ennen matkaa varsin tietämättömiä ohjelmamme korkealentoisista tavoitteista,
toteutuivat ne mielestäni kohtuullisen hyvin. Taustatietona kerrottakoon, että ”NORTH-SOUTH
on verkostoyhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on luoda pysyviä yhteistyösuhteita suomalaisten
ja kehitysmaiden korkeakoulujen välille ja siten edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista
kehitystä. Ohjelma noudattaa YK:n vuosituhatjulistuksen ja Suomen uuden Kehityspoliittisen ohjelman
päämääriä keskeisimpänä tavoitteenaan äärimmäisen köyhyyden poistaminen. Ohjelma tukee
Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteutumista lisäämällä kansalaisyhteiskunnan osallistumista
kehitysyhteistyöhön ja vahvistamalla kansallista kumppanuutta kehityksen puolesta. Ohjelman
pilottivaiheeseen (2004–2006) osallistuvat Suomen lisäksi Saharan eteläpuolisen Afrikan maat sekä
Egypti ja Peru. NORTH-SOUTH -ohjelmalla tuetaan korkeakoulujen vastavuoroista opettaja- ja
opiskelijavaihtoa sekä verkostoyhteistyötä valmistelevia vierailuja.” (CIMOn ohjelmat 20.3.2006.)
Valmistauduin Raunin ja Petran kanssa matkaan käymällä teollisen muotoilun osastolla
WorlDesign-kurssin, jolle osallistui erimaalaisia luennoitsijoita ja opiskelijoita kuten ugandalaiset
vaihto-opiskelijamme. Kurssilla hahmoteltiin designnäkökulmasta yhteistyön mahdollisuuksia ja
ongelmia kolmannen ja ensimmäisen maailman välillä. Viime keväänä otimme Riikan kanssa
osaa opetushallituksen järjestämään kansainväliseen Global Education -seminaariin, joka pyrkii
edistämään Euroopan laajuisesti kansainvälisyyskasvatusta osana opettajiksi opiskelevien opintoja.
Samalla kerrottiin muutaman esimerkkimaan avulla yliopistojen kansainvälisyysopintojen käytännön
toteutuksesta. CIMOn järjestämä lähtövalmennus antoi puolestaan valmiuksia ymmärtää eri kulttuurien
toimintamalleja sekä selkeän paketin terveyteen ja turvallisuuteen kuuluvista seikoista, jotka olivatkin
suurin huolenaihe matkalle lähdettäessä.
Osastollamme opiskelevan ugandalaisen Kayiwa Lincolnin sekä kevääksi 2005 saapuneiden
vaihtoyliopistomme Kyambogon neljän vaihto-opiskelijan kanssa käydyt keskustelut auttoivat myös
paljon meitä, kun valmistauduimme matkaan. Lisäksi tapasimme useita taiteen alalla työskenteleviä ja
Afrikassa käyneitä ihmisiä kuten Kati Reijosen, sillä yritimme saada tuntumaa siihen, mikä Ugandassa
suoritettavan opetusharjoittelumme idea voisi olla. Teema harjoittelullemme nousi animaattorikuvittaja Antonia Ringbomin tapaamisesta. Hän on työskennellyt useiden vuosien ajan Senegalissa
tehden lasten kanssa pala-animaatioita, jotka kertovat eläintarinoiden kautta niin aidsin vaaroista kuin
ympäristönsuojelusta.
Niinpä mekin innostuimme opettamaan animaatiota ympäristö- ja mediakasvatuksena. Harjoittelumme
toteutimme sekä Suomessa että Ugandassa kaksipäiväisenä työpajana. Ensimmäisenä päivänä teimme
lasten kanssa esineiden kautta draamaharjoituksia ja toisena päivänä lapset animoivat omien tärkeiden
arkiesineidensä kohtaamisen web-kameran, kannettavan tietokoneen ja freeware-ohjelmien avulla.
Tarkoituksenamme oli kulttuurivaihto, jossa ugandalaiset ja suomalaiset lapset pääsevät tutustumaan
animaatioiden avulla toistensa arkeen. Lopulta vain suomalaiset lapset näkivät ugandalaisten lasten
tekemät animaatiot. Samoilla välineillä teimme myös animaatiotekniikan esittelykursseja yliopistolla
taidekasvatuksen opiskelijoille. Matkamme päätteeksi lahjoitimme välineet heidän käyttöönsä.
Kannettavan tietokoneen olimme saaneet lahjoituksena Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskukselta.
Matkalla meille heräsi valtavasti kysymyksiä ja ideoita mm. vaihdon jatkomahdollisuuksista, kulttuurien
yhteentörmäyksestä ja itselleni erityisesti Suomen monikulttuurisuudesta. Näitä ajatuksia olemme
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ryhmässä työstäneet matkan jälkeen: editoimalla matkan videomateriaalia, järjestämällä Afrikkaseminaareja sekä rakentamalla pelin muotoon kulttuurien välisen kasvatuksen näkökulmasta
Afrikan Tähti -näyttelyn Mediakeskus Lumen galleriaan syksyllä 2006. Näyttelyssä oli esillä
myös lasten tekemät animaatiot. Riikan kanssa olemme saaneet kipinän osallistua Taksvärkki ry:
n kansainvälisyyskasvatusmateriaalin tekemiseen. Loppujen lopuksi tämä meille huima Ugandan
opintomatkasta alkanut prosessi on johtanut minun, Riikan ja Raunin osalta yhteisen lopputyön
toteuttamiseen. Olemme mukana projektissa, jossa tuotamme opetusmateriaalia kulttuurien väliseen
kasvatukseen.
Tein myös matkaan liittyen taidekasvatusseminaarityön Karvalakki ja Banaanikori, matkakokemus
kasvuvälineenä kulttuurien väliseen mediakasvatukseen, josta tämä teksti on lähinnä pieninä otteina
koottu. Matkalla kirjoitin päivittäin päiväkirjaa, joista jälkikommenttien kanssa muodostui keskeinen osa
seminaarityötäni. Seuraavassa päiväkirjaotteita seminaarityöstäni:

8.11.2005 Omalla Sohvalla
Helsinki
Huokaus Hmm. Miten tämän nyt aloittaisi. Kymmenen päivän päästä olen Ugandassa. Pakko sada
järjestellä ajatuksia, sillä vuoden valmistautuminen on luonut ennakkopaineita. ”NEITSEELLINEN
MATKA”, sanoi Kati. ”Kunpa voisi lähteä vielä ensimmäisen kerran. Kuukausi on lyhyt aika. Siinä ajassa
ehtii vain kuherrella tai saada shokkihoidon loppuelämäkseen”. Toivottavasti muistan nauttia enkä vain
analysoida. Olla ihminen ja oppia.
18.11. Mielikuvien vallassa
perjantai klo 00:33
Kyambogon yliopisto, guesthouse. 1. päivä.
Lento oli nautinnollinen räkätaudista ja korvakivuista huolimatta. Ruokaa. Ruokaa. Ruokaa. Puoliksi
tyhjä kone ja Libyan huimaava aavikko. Lentoasemalla. Mikä lämpö ja maan mehevä henkäys.
Muistan taas miltä lämpö tuntuu. Heinäsirkkojen siritystä ja MOSES. Meidän rakas Moses, Joseph ja
Mike. Kuinka lämpimästi täällä tervehditäänkin. Tosin hyvinkin etäiseltä vaikuttaa Florence, kai Vice
Chancellorimme.
     Ahtaudumme mukavaan koulun matatuun. Alkaa jännittävä ajomatka Kampalaan. Liikenne on
tosiaan toista, toista kaistaa myös. Tuntui, että törmäämme joka hetki vastaantulijaan. Kävelijöitä ja
boda bodia ilmestyi tienvarteen salakavalasti. Guesthousilla kuulin Pirkolta, että olimme ajaneet kissan
päälle.
     Vaihdamme kuulumisia. Minusta tuntuu, että tahdon olla vain hiljaa ja ihmetellä: ihmisiä on niin
paljon. ”Asunnot” ovat valaistuja näyteikkunoita ja nukkekoteja tiellä matkaajille. Teiden varsilla on
paljon kulkijoita. Moses yllättää muistikapasiteetillaan kysellessään niin monen Suomessa tavanneensa
opiskelijan kuulumisia. Mike tapailee sanaa Mannerheimintie. Moses tulkkaa second hand shop on
kierrätyskeskus.
     Saavumme Kampalaan. Meille esitellään innoissaan kaupunkia: bensa-asemia,
autonrenkaittenvalmistustehdas, Afrikan paras baari, prostituoituja. Hei, eihän Kampala olekaan niin
valtava arkkitehtonisesti. Rakennukset ovat aika matalia.
at guesthouse:
Voi Moses. Ihanaa kuinka meistä huolehditaan. Saimme hienon talon, jossa on 4 makkaria,
yhteinen tila, keittiö ja kylppäri. Jääkaappiin oli meille varattu ruokaa. Moses aikoi tulla laittamaan meille
aamiaista klo 7.00. Pyysimme että tulisi vasta 9.30. Kauheinta ehkä oli, että meitä varten oli ostettu
mikro ja tv.
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Mitä karvalakki ja banaanikori kertovat kahdesta erilaisesta kulttuurista? Ainakin sen, että me
tarvitsemme mielikuvia ja ennakkokäsityksiä jäsentääksemme ja ymmärtääksemme maailmaa.
Stereotypiat auttavat meitä suhtautumaan ympäristöömme. Pelkistämiskuvioissa on kuitenkin vaaransa
ennakkoluulojen synnyttäjinä, jos niiden syntymekanismeja ei tunne. Stereotypioillahan on harvoin
mitään tekemistä todellisuuden kanssa. (Kulttuurien välinen kasvatus 2000, 74.)
Entä kuinka paljon media on luomassa kuvastoa meille asioista, joihin emme ole kyenneet
olemaan välittömässä kosketuksessa? Kuvittelivatkohan ystävämme, että olisimme tunteneet itsemme
aivan avuttomiksi ilman televisiota ja mikroa? Matkalla korostui ilmiö, että länsimaalainen ihminen on
olemassa omistamisen kautta. Meihin suhtauduttiin kuin joulupukkiin, jolla on varaa lahjoittaa mitä vain.
Toisaalta meille oli tuliaisten haaliminen tärkeää. Jouduinkin matkan myötä jälleen arvioimaan rikkauden
ja köyhyyden määritelmiä uudelleen sekä tietynlaisen rikkauden oikeutusta vain pienelle osalle
maapallon väestöä.
28.11.2005 Media vuorovaikutuksen lähtökohtana
Maanantai klo 20.15
Raportti ensimmäisestä harjoittelupäivästä Greenhill Academyssa.
“This is a school shoe. My shoe will act as a poor lazy old man. He moves in this motion “tap, tap,
tap…” It always sits around and admires our hardworking people who always pass him.”
- Kevin Ndauwla P.G.P Tämä oli siis meille ensimmäinen harjoittelu, jossa emme tienneet onko sopivaa tilaa, aikaa, määrää
lapsia sekä haluamamme ikäisiä lapsia. Ihmeellistä kyllä, kaikki kävi kuin leikki ja kaikki oli kuin
olimme toivoneetkin. Aamupäivällä oli kaksi pajaa. Rauni ja Riikka esittelivät opiskelijoiden tekemiä
animaatioita, tekivät omat plärät sekä kokeilivat animaation tekoa. Tuukan, Petran ja minun pajassa
treenattiin äänen ja draaman tekoa. Lapsista näkyi heidän näytellessään, että kehon kieli ja draama oli
heille helppo tapa ilmaista itseään. Rytmi ja tanssi ovat osa elämää.
     Työpäivän päätteeksi käytiin Petran kanssa sähköposteilemassa. Välikylän koululaiset olivat taas
laittaneet postia. Hauskaa kun he kysyvät asioita, joita en ehkä ole tullut erityisesti ajatelleeksi. Ajattelin
säästää viestiketjumme. Surullisempi tapaus oli, kun lähdimme ”nettikahvilasta” ja kohdallamme
pieneen noin 3-vuotiaaseen pikkupoikaan törmäsi vauhdilla mopo. Poika lensi useamman metrin. Tuntui
kurjalta. Eikä poikaa edes suljettu lohduttavaan syliin, vaan ehkä hänen veljensä roikotti häntä kuin
rääkyvää apinaa selkä syliin päin. Poistuimme paikalta ja toivoimme, että emme valkoisuudellamme
aiheuttaneet onnettomuutta kiinnittämällä itseemme lapsen huomion.
  
30.11.2005 Tarinat, uskomukset ja eläytyminen
keskiviikko
Tänään oli siis tarkoitus vierailla Moseksen äidin koulussa speach-day juhlapäivänä ja palata hyvissä
ajoin hyvästelemään Pirkko. Menomatkalla koululle taisin melkein rukoilla. Pelkäsin julmetusti matatun
kyydissä, joka kiisi varmaan 140 km/h ja ohitti missä vain. Noh kerranhan sitä vain kuollaan. Kitumaan
en kyllä haluaisi jäädä.
    Koululla meitä oli vastassa suuri, lämmin ja karismaattinen nainen, siis Moseksen äiti. Lapset esittivät
banaanin syömiseen sekä naisen raskaaksi tulemiseen liittyvän laulun. Tuntui ihan käsittämättömältä
7-vuotiaan tytön eläytyminen moiseen rooliin erittäin aidosti. Hauska ugandalainen tapa huomioida
hyvä esiintyjä, on tuoda kesken esityksen hänen käteensä rahaa tai karkkia. Paluumatkalle penkin alla
matkasi kolme kanaa kahden sentin etäisyydellä Raunin jalasta.
     Siis Moseksen ja Petran yhteissynttärit oli aika huikaiseva kokemus. Juhlat oli täysin valmiiksi
ohjelmoitu. Ugandalaiseen perinteeseen kuuluu ihmeellinen arvoitusten kerronta ” how far is too far?”
siinä sitten arvuuteltiin ja naurettiin. Noh tämä oli vielä ihan kivaa. Pelottavampaa oli, kun laatikko
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kiertää musiikin soidessa vieraalta vieraalle ja musiikin pysähtyessä, jos siis laatikko sattuu olemaan
kohdallasi, sinun on poimittava laatikosta lappu ja toimittava sen mukaan. ”laula ja tanssi Michael
Jacksonin laulu yleisön edessä”. Kiitin luojaani ettei mulle tullut se lappu vaan Tuukalle, joka teki
hienon BillyJean-shown. En todellakaan tuntenut oloani mukavaksi, kun minut pyydettiin muitten
eteen tanssimaan Isaacin kanssa. Myöhästyneille kerrottiin: ”You’ll be punished, esittäkää jotain
vauvoillemme. huh huh. Moses kylläkin piti tippa linssiin - kiitospuheen. Moses on meidän enkeli.      
17.12.2005 Ehkä matkan lämpimin päivä. Siis sydämessä.
Lauantai klo 00:21
Tänään oli toisen kerran matkamme aikana olo, että olen elokuvassa sivustakatsojana. Tutut talot
lipuvat ohi, jo ehkä viimeistä kertaa. Sama vieras tunne oli myös saapumisyönä. Lähtö tekee tuloaan.
     Aamuvarhain kiiruhdimme siis ensimmäiselle omatoimiselle matkallemme. Kristillisestä kirjakaupasta
olisi löytynyt vaikka mitä, mukaan tarttui: kasa kauniita joulukortteja, Good Manners-kirjanen sekä
African vitalogy, a step forward in African thinking. Kirjakaupan valikoimasta saattoi päätellä paljon myös
yhteiskuntaa koskevista asioista: hiv, aids, raskaus, kuolleet vanhemmat, true storys…
     Käymme pikasuihkussa ja olemme todella väsyneitä yhdeksän tunnin kaupunkikierroksen jälkeen.
Tiedossa on pitkä ilta Josephin isällä ja vielä pitäisi muka jaksaa illalla mennä tanssimaan. Kello on nyt
siis kuusi.
          Kaikki kääntyi kuitenkin riemuksi. Tapasimme Josephin perheen ja naapurit ja pääsimme
ugandalaiseen joulupöytään (jos olisimme tienneet, että saamme moisen kunnialounaan, emme olisi
syöneet kahteen päivään, emmekä todellakaan olisi syöneet itseämme todella halki tuntia ennen uutta
ruokaa). Tänään saimme siis syödä kahdesti parasta ruokaa matkan aikana. Halkeilen jo. Saimme
äidiltä vielä lahjaksi ananaksen, appelsiineja ja hänen kutoman maton. Olimme todella otettuja.
Kurkistus jonkun kotiin kera lämpimän vastaanoton sai tuntemaan jotain sellaista, josta haluaisin
ottaa palan itseeni ja Suomeen. Mukaan olisi voinut myös kaapata Josephin naapureiden lapset.
Ilman pyyntöä he esittivät meille monta tanssia taustamusiikin tahdissa. Ei kyllä kolmevuotiaalta olisi
parempaa rytmi- ja tanssitajua voinut vaatia.
21.12.2005 Kestääkö ystävyys
Keskiviikko
Kohta ollaan kotimaan kamaralla. Uganda tuntuu jo kovin kaukaiselta.  Jotenkin jo nyt ymmärrän
Moseksen sanat ” aika ja välimatka ovat ystävyyden pahimmat viholliset”. Moses on kyllä todellinen
ystävämme, jota me kaikki kunnioitamme ja haluamme auttaa. Ja vielä yksi asia Moseksesta: Matkalla
Entebben lentokentälle Moses lauloi meille pienelle paperille kirjoitetun rakkauslaulun ”I’m not ready for
goodbye” – kuinka moni maailmassa tekee tällaista?              
24.2.2006  Ajatuksia nyt – ote seminaaritutkielman työpäiväkirjasta
Perjantai
Eilen olin Riikan synttäreillä ja meni yö Ugandaa pohtiessa.
Mitä voin näyttää tulevassa matkasta kertovassa näyttelyssä aidosti muille? Minkä kuvan annan
näyttelyllä ulkopuolisella maassa käymättömälle? Picasson eksotiikkaa? Halventamista? Huomaan,
että olin laittanut isolla tähän työpäiväkirjani alkuun sanat: minulle on tärkeää lähimmäisen rakkaus ja
luottamus.
   Pääajatukseksi kiteytyi, että emme voi niinkään kertoa näyttelyssä toisesta kulttuurista vaan siitä,
mitä me opimme itsestämme. Siis miten seminaarityöstänikin ei tulisi eksoottinen kertomus? Samalla
huomaan, että tutkimalla itseäni saan eniten apuja toimia kasvattajana. Ei se, että kieltäisi kulttuurien
olemassaolon, vaan että ymmärtäisi kohdatessaan ”toisen”, mitä merkityksiä siihen voi sisältyä.
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WAPENDUKA? HOW DID YOU WAKE UP?
Four comics workshops in Namibia
Linda Sjöholm & Mari Salo

The 28th of June 2006 we, Linda Sjöholm and Mari Salo, were finally at the Helsinki-Vantaa airport
rising to the aircraft that would take us to the southwest part of Africa, Namibia. The aim of the trip
was to collect report data to our Master Thesis by arranging comics workshops for young Namibian
people. The idea was to use comics as a medium of socio-cultural animation. As art education-students
the funding for this kind of project was not obvious. However, with a small grant for exchange studies
from the University of Lapland and the monthly study grants from the Finnish government, we could
somehow finance the two and a half months that we spent in the country. Yet we had to pay some of our
own pockets as well, but it was worth it.
Namibia is a desert like country. It is about two times the size of Finland with only 1, 8 millions
inhabitants from various tribes and groups. 20% of Namibians are HIV-positive. Namibia is developed
compared to many other African countries. Yet the European-style capital Windhoek is a big contrast for
most of the country side villages that still conserve their traditional ways of life. For the traditional men,
the amount of cows and women can be the measurement of their manhood. Namibia, a former colony
of Germany, got independent from South Africa only at the beginning of 1990’s. 6% of the population is
white. Namibia has a lot of postcolonial problems and the rate of HIV is one of the highest in the world.  
We went to Namibia for the following reasons. We wanted to do something concrete at the field. We
were interested in community art, development co-operation, and multicultural projects. We wanted to
put ourselves in a new challenging situation. The reason for choosing especially Namibia was because
we found many contacts in there and it seemed potential socio-cultural field. We found out that Finland
and Namibia have a lot of co-operation starting already from the mission work at 1800 century. The
contacts, the people, and organizations that helped us, we arranged together. We used internet and met
many people in Finland who could assist us in various ways. There was some existing contact between
the University of Lapland and the University of Namibia which helped us in the beginning. We arranged
four workshops in Namibia: Three of them inside the capital Windhoek and one in the northwest of
Namibia, in smaller village called Opuwo.
The starting point for the action in the comics workshops was socio-cultural animation. Socio-cultural
animation aim is to activate people to take part in their community and wake up their consciousness
(Kurki 2000). A Brazilian educator, Paolo Freire, and his critical pedagogy: the pedagogy of the
oppressed, had inspired us. His idea was that educational action should be attached to people’s
everyday reality and problems and within learning people would get aware of their situation and start
to improve it (Freire 1970). We wanted to give the young participants a chance to talk and make
statements about issues concerning their everyday life, through the medium of comics. The questions
of western values versus traditional values, alcohol and drug abuse, HIV, women’s rights and politics
rose up from the groups’ conversation, which acted as an inspiration for the final comic works. The
final comics of the participants were exhibited in various places in Namibia and also some of them got
published in few magazines. The participants made clear statements by handling their everyday life,
culture and problems in their comics.
The first workshop was held in the suburbs of Windhoek, at John Muafangejo Art School, in the black’s
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location of Katutura. The art school empowers young black art students for independent art making.
The school is famous of its card board printing technique, which doesn’t however get the appreciation
it deserves because of its “black origin”. Next workshop was arranged in the north part of Namibia,
Opuwo, which is famous of its Himba habitants. Himba- tribe is one of the world’s oldest cultures
conserving its original traditions. In Opuwo we got to know Ombetja Yehinga- organisation, which
shares information about HIV using art as a media. Through this organization we collected a group
of youth that were dropped from the school or finished with the primary school, to attend the comics
workshop. Once back in Windhoek we taught comics making for art students at the University of
Namibia. We invited some of the girls from the university to the continuation workshop held with Sister
Namibia- organization, which fights for women rights. Through the workshop we tried to find a comics
artist/ illustrator for their magazine.

Comics as a medium is good, since it allowes to simplify and handle complicated issues by using
humour and drama. Also you can do this with a very low cost. Photocopies, low-tech black and
white prints, posters etc. are technically simple and flexible as the director of Finnish World Comics
organisation Leif Packalen points out. (Packalen and Odoi 1999) Since we did not have a big budget,
the technique of comics suited us perfectly. Also comics takes easily the readers attention and is
therefore a good media for sharing information. It enables to handle stories from participants own life
and the language does not have to be a problem, since the language used in comics is usually compact
and simple.
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During the time that we spent in Namibia we both drew travel diary in form of comics and this way
processed and deepened our experiences in the new country and culture. Once in Finland, we
published the stories in one book called “Hekuluweijaa! –76 päivää sarjakuvaruudussa” which means:
Hekuluweijaa! (“Hurray” in one of the indigenous languages) -76 Days in a panel. For publication,
we got a grant of 1500 euros from Grafia Ry, a Finnish organisation for people on the field of graphic
design. The book can be bought now in different places in Rovaniemi and we hope it will give
information and inspiration for its reader.
After the project, we set up an exhibition about the whole project in one of the galleries in the University
of Lapland. The exhibition was the artistic part of our Master Thesis. Wapenduka? (How are you? / How
did you wake up?), was one of the first greetings that we learnt in Namibia. We wanted the public to
hear the voices and ideas, the problems, and statements of our Namibian “sisters and brothers” as well
as our own interpretation of the project. We hope that the exhibition opened up new point of views and
gave inspiration for the projects in the future.

Photos: Linda Sjöholm & Mari Salo
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Mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistoimintaan ja yhdessä tekemiseen
Tarja Trygg

Kansainväliseen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen on olemassa erilaisia sopimuksia. Taideteollisessa
korkeakoulussa niin opettajilla kuin opiskelijoillakin on mahdollisuus hakea vaihtoon vaihto-ohjelmissa
mainittuihin kouluihin. Euroopan, Amerikan ja Aasian lisäksi Pohjoismaissa taidekasvatusta antavien
taidekoulujen välillä on yhteistyösopimus Edda-Norden. Myös Balttian maiden kanssa Taideteollisen
korkeakoulun kansainvälinen osasto IAC pitää yhteistyötä tärkeänä. Se tukee ja kannustaa sekä
opettajia että opiskelijoita lähtemään vaihtoon, konferensseihin ja jakaa matka-avustuksia. Nordplusohjelman alainen vaihto-ohjelma Edda-Norden on suunnattu erityisesti kuvataideopetusvaihtoa varten.
Esimerkkinä pohjoismaisesta yhteistoiminnan lisäämisestä ja aktiviteetin tarjoamisesta on yhteinen
työpaja, jonne osallistujat jäsenkouluista valitaan hakemusten perusteella. Tammikuussa 2007 toteutui
ympäristötaiteen Snow and Ice –kurssi Lapissa. Osallistujat perehtyivät ennen työpajan alkua Lapin
yliopiston tarjoamaan ympäristötaiteen etäopiskelumateriaaliin ja tekivät ennakkotehtävän. Voit lukea
raportin lumiveistos-työpajasta osoitteesta: http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/b1_lainio/lainio.html
Työpajaan osallistuneen Jan van Boeckelin kuvalliseen sivustoon pääset osoitteesta: http://www.
hellefors.se/kommun/cloudberry/snow.htm
Taidekasvatuksen osaston opiskelijoita on ollut harjoittelemassa Keniassa. Nykyisin vaihto-ohjelma on
siirtynyt Ugandaan, Kyambogoon. Vastavuoroisesti afrikkalaisia on opiskellut TaiKissa, TKO:lla.
Kansainväliset konferensseissa on jaettu ideoita, solmia yhteistyökumppaneita ja liittyä kansainvälisiin
ohjelmiin. TKO oli mukana Hollannin ja Sveitsin taidekorkeakoulujen kanssa yhteisessä IP-ringissä
(teacher training in art education), jossa kolmen vuoden ajan yhteistoiminta sai konkreettiset 10
päivän mittaiset opetusjaksot. Nämä järjestettiin vuorollaan kussakin maassa. Cumulus-konferenssien
yhteydessä yhteisissä tapaamisissa päätettiin seuraavan vuoden opetusjaksojen sisällöt. Tiedonkulun
varmistamiseksi tietoja päivitettiin yhteisillä web-sivustoilla.

Osallistuminen opiskelijoiden kanssa Puolan kansainväliseen valokuvauksen PROFILEtyöpajaan
Vuosi 2008 on juhlavuosi Poznanin taideakatemian järjestämälle PROFILE- tapahtumalle. Tämä
kansainvälinen tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi ja seuraava Profile´08 on 10. kerta ja se
ansaitsee tulla juhlituksi. Olen osallistunut opiskelijoiden kanssa neljä kertaa Profile-tapahtumiin. Joka
kerta sillä on ollut eri teema. Ensimmäisen kerran sain kutsun sinne 1998, jolloin aiheena oli The
trace of my body. Opettajien tehtävänä oli pitää esityksiä aiheesta ja esitellä, mitä kunkin koulussa
oli tapahtunut ja tehty viimeisten kahden vuoden aikana. Puolan ja Balttian maiden lisäksi kutsuttujen
koulujen listalla oli Helsinki, Berliini, Wien, Göteborg ja Praha.
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Työpajan ideana oli työskennellä annetun teeman inspiroimana ryhmissä ja esitellä viikon
lopussa tulokset yhteisessä näyttelyssä.
Tapahtumapaikkana oli maaseudulla sijaitseva pieni Skoki niminen kylä, jossa Poznanin
taideakatemialla on kaksikerroksinen kartanoa muistuttava rakennus puutarhan keskellä.
Piharakennuksessa oli yksi suurennuskoje, jota varaamalla saimme vapaan vuoron aamuksi klo 6.
Työpajassa meille annettiin pääluvun mukaan metreittäin valoherkkää mustavalkoista paperia, joka
käärittiin mustaan muoviin ja päälle kirjoitettiin Helsinki Group. Meillä oli rajallinen määrä materiaalia
käytettävissä ja tarkoitus oli tehdä yhdessä yhteinen teos tai teossarja aiheesta ruumiini jäljet.
Ensimmäisenä päivänä puolalaiset opiskelijapojat demonstroivat teemaa pienimuotoisilla
performansseillaan. Olimme huolissamme puolalaisten kemikalioiden roiskimisesta suoraan paljaalle
iholle ja hämmästyneinä katsoimme alastomien poikien painia valoherkällä materiaalilla. Pohtiessamme,
miten suojata ihoamme, tuli ensimmäisenä mieleemme tuorekelmun käyttö, mutta wieniläisten ryhmä
ehti kokeilla sitä ennen meitä ja kuultuamme, ettei se toiminut, mietimme toisenlaista ratkaisua.
Menimme yöllä hiekkakentälle ja käytimme hiekkaa peittämään valoherkän materiaalin opiskelijan
ympäriltä olevan alueen. Salamavalolla valotimme opiskelijan paperille, hiekat karistimme pois,
sienellä kehitimme paperin, kiinnitimme kuvan ja puutarhaletkulla huuhtelimme lakanan kokoisen
yhteisteoksemme puutarhassa olevassa kylpyammeessa. Lopuksi nostimme kuvan kuivumaan
puuseinään, jossa se pysyikin hyvin ampumalla niittejä kuvan reunaan. Jäljellä olevan paperin
valotimme suurennuskojetta apuna käyttäen piharakennuksessa. Käänsimme suurennuskojeen
heijastamaan seinälle negatiivin, jossa näkyi pitkätukkainen opiskelija. Valotuksen aikana olimme
leikaavinamme negatiivissa näkyviä hiuksia. Tuloksena oli fotogrammin ja mustavalkovedoksen
yhdistäminen samaan kuvaan. Työpajan viimeisenä päivänä kukin ryhmä laittoi työnsä esille näyttelyyn
puutarhaan, jossa kullekin ryhmälle oli osoitettu tietty alue.
Viikon aikana olimme nähneet valtavan määrän kuvia, minkälaista valokuvaopetus on eri kouluissa ja
minkälaista valokuvataidetta niissä on tehty viimeisten kahden vuoden aikana. Asuimme viikon ajan
saman katon alla. Päivät täyttyivät ohjelmasta aamusta alkaen. Iltakymmeneltä oli vielä päivän ohjelman
mukaisesti viimeisten esitysten kuunteleminen ja sen jälkeen vielä illan viettäminen kylän ainoassa
kapakassa, joka oli tehty varastotilaan. Tilaa oli laajennettu katoksella ja se oli suosittu paikka ilta illan
jälkeen. Mukana olevat TKO:n opiskelijat päättivät ensimmäisenä iltana mennä istumaan puolalaisten
opiskelijoiden väliin ja tehdä tuttavuutta, mutta puolalaisten ujous puhua englantia oli yllättävä este
vilkkaalle keskustelulle. Ihailin tulkkitytön jaksamista tulkata puolalaiset vitsitkin iltamyöhään koko
päivän simultaanitulkkauksen päätteeksi.
Viikon lopussa kommunikointi sujui huomattavasti sujuvammin ja opiskelijat ystävystyivät helposti.
Skokista palattuamme Poznaniin pääsimme vielä tutustumaan taideakatemiaan. Saimme yöpyä koulun
vierasmajassa, joka oli koulun entisen professorin testamentilla lahjoittama ateljee. Illalla meidät
kutsuttiin taideakatemian englanninopettajan kotiin. Aamulla jatkoimme matkaa junalla Krakovaan
tutustumaan siellä olevaan TaiKin vaihtokouluun. Skokissa tapaamani Krakovan koulun opettaja muisteli
70-luvulla Taikista vierailleita opettajia, kuten Jouko Koskista, Antero Salmista jne.

Mielenjääneitä hyviä muistoja
Tästä ensimmäisestä osallistumisen kokemuksesta puolalaisten järjestämään työpajaan on jäänyt
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hyvät muistot yhdessä tekemisestä. Jos tapahtuma olisi vuosittain, se voisi menettää uutuuden
viehätyksensä. Mutta kahdessa vuodessa on ehtinyt jo tapahtua selvästi paljon, joten tapahtumaa jää
odottamaan, mikä on seuraava teema. Valinta halukkaista lähtijöistä on muotoutunut teeman mukaan.
Yhtenä vuotena teemana oli valokuvasta tehdyt lopputyöt, joten mukaan valikoituivat opiskelijat, jotka
olivat tehneet tai tekemässä lopputyötä tältä alueelta. Kustannuksiin olemme hakeneet apurahoja Taikin
yleisistä apurahoista, IAC:lta ja TKO:lta.

Opiskelijan näkökulma kansainväliseen tapahtumaan osallistumisesta
Tähän mennessä kaikki ne kerrat, jolloin olemme osallistuneet näihin kansainvälisiin työpajoihin, ovat
olleet ikimuistettavia. Opettajana minun on ollut helppo innostaa uusia opiskelijoita osallistumaan, kun
tiedän mihin olen heitä viemässä ja mitä meiltä odotetaan. Valmistautuminen uusiin teemoihin on ollut
innostavaa yhdessä tekemistä. Mitä opiskelijalle merkitsee osallistuminen kansainväliseen työpajaan?
Sitä kannattaa kysyä suoraan mukana olleelta opiskelijalta. Taidekasvatuksen opiskelija Juho Hellsten
oli mukana Profile 2006 tapahtumassa, jossa teemana oli daguerrotypia. Mitä sinulle Juho merkitsee
osallistuminen kansainväliseen työpajaan?
Viime keväinen opintomatkamme Puolaan, Poznanin taideakatemian järjestämään Profile
’06 -valokuvauksen workshoppiin, oli elämys. Sen lisäksi, että pääsimme tutustumaan
muun maalaisiin taideopiskelijoihin, saimme myös katsauksen itäeurooppalaiseen
nykyvalokuvaukseen. Työpajaan osallistuneet koulut Tsekistä, Slovakiasta, Saksasta ja eri
puolilta Puolaa esittäytyivät vuorotellen, näyttäen niin opiskelijoiden kuin professorienkin
viimeaikaisia töitä.
Suurin osa työpajan osallistujista tuli valokuvataiteen laitoksilta, ja oli mukana muutama
elokuva- ja uusmediaosastokin. Taidekasvatusta edustimme me suomalaiset. Aluksi
jännitimme omaa esiintymisvuoroamme, koska tunsimme itsemme ”amatööreiksi”
kamerataiteenlajeille puhtaasti omistautuneiden taiteentekijöiden seurassa. Ainakin
puolalaiset opiskelijat olivat enimmäkseen jo valmistumassa, siis opinnoissaan meitä
huomattavasti pidemmällä olevia. Jännitys osoittautui kuitenkin turhaksi. Illanistujaisissa
puhuimme toistemme töistä, saimme palautetta puolalaisilta opettajilta, ja muodollisuudet ja
(suomalaisin silmin tiukat) hierarkiat kutakuinkin unohtuivat.
Työpajan jälkeen jatkoin matkaani Krakovaan, tutustumaan paikalliseen Week of
Photography -festivaaliin, yhden matkakumppanini jäädessä viettämään uusien
tuttavuuksiensa kanssa Poznanilaista taideopiskelijaelämää, ja toisen palatessa Berliiniin
työskentelemään oman valokuvausprojektinsa kanssa.
Työpaja, yhdistettynä Krakovan ”Valokuvauksen viikkoon”, antoi minulle runsaasti uusia
ideoita valokuvan parissa työskentelyyn, loi suhteita ulkomaisiin opiskelijoihin, ja oli kaikin
puolin virkistävä ja uutta näkökulmaa antanut kokemus.
Juho Hellsten
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Kuva: Ryhmäkuva osallistujien valmistautumisesta Profile´06 tapahtumaan, jossa teemana oli
Daguerrotypia

Opettajavaihdosta
Innostukseni lähteä opettajavaihtoon mahdollisimman kauas, minulle tuntemattomiin maihin, johtuu
halustani saada solarigrafeja maailman eri leveysasteilta. Solarigrafiaan sain kipinän Profile´02tapahtumasta ja olen siitä lähtien tutkinut tätä menetelmää. Projektin web-sivun myötä vuonna 2005
ja 2006 Pinhole Vision uutissivulta www.pinhole.com/archive426 se on levinnyt lumipalloefektin tavoin
maailmanlaajuiseksi taideproduktioksi, joka on osa tekeillä olevaa väitöstyötäni.
Toinen sattumalta tullut kimmoke juonsi juurensa erään intialaisen jatko-opiskelijan kutsusta. Hän oli
aikoinaan kiinnostunut työskentelemään projektissani ja tarkoitus oli kehittää ensimmäisiä verkkoopetusideoitani. Rahoituksen epäonnistumisesta huolimatta yhteys ei katkennut, vaan hän kutsui
minut Intiaan. Vastasin kohteliaasti, että ehkä joskus myöhemmin. Puolen vuoden kuluttua hän esitti
kutsunsa uudelleen ja kysyi miten olisi nyt matka Intiaan? Kerroin kutsusta muotoiluosaston tekstiilin
lehtori Maija Pellonpää-Forssille, jonka kanssa minulla on ollut yhteistyötä useamman vuoden
ajan. Olen kuvannut hänen kirjoihinsa tarvittavia kuvia. Innostuimme molemmat lähtemään Intiaan
tutustumaan Rajastanin alueen taiteeseen. Mietimme rahoituksen järjestämistä ja päätimme tarjota
luentoja TaiKin vaihtokouluun Ahmedabadissa. Meille ehdotettiinkin sieltäpäin, että voisimme tulla
pitämään kahden viikon kurssin ajankohtana, jolloin heillä on vapaasti valittavien kurssien periodi.  
Tästä alkoi uusi yhteistyön muoto räätälöidä yhteinen kurssi haluamaamme vaihtokouluun. Samalla
reissulla vuonna 2003 saimme yhdistettyä työskentelymme National Institute of Designissa ja
intialaiseen tekstiilitaiteeseen tutustumisen. Bangaloressa opiskelevan jatko-opiskelijan isä suunnitteli
meille pidennetyn viikonlopun ohjelman haluamiimme kohteisiin, kuten esimerkiksi paikalliseen
tekstiilitehtaaseen Jaipurin lähellä.
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Mitä opimme ensimmäisestä opettaja-vaihdostamme?
Kurssin pitämistä ei kannata aloittaa heti samana päivänä lentokentältä saapumisen jälkeen. Pitkän
matkan uuvuttamina työn aloittaminen tuntui kuin olisin tipahtanut toiselta planeetalta täysin erilaiseen
ympäristöön. Ilmaistessani tuntemukseni opiskelijoille saimme heidän sympatiansa ja anteeksi erilaisen
käytöksemme ja länsimaalaisen pukeutumisemme. Aikaerosta toipuminen ja orientoituminen paikkaan
vie ensimmäisen tulopäivän. Vähitellen opimme käytännön kautta tarkkailemalla saamaan selvää
asioista, päivärytmistä, ruokailutavoista, pukeutumisesta ja käyttäytymisestä. Saimme kutsun rehtorin
puutarhajuhliin, jonne pukeuduimme paikallisten tapaan, kurthaan ja opimme kietaisemaan huivin
kaulalle intialaisittain. Tämän meille opetti kansainvälisten asioiden koordinaattori. Valokuvapimiöön
tai kirjastoon mentäessä sandaalit tuli jättää oven ulkopuolelle niille varattuun paikkaan. Tiedusteltuani
etukäteen kuinka monta tietokonetta saamme kurssilaisten käyttöön meille vastattiin, että niin monta
kuin tarvitsette. Epäilykseni oli turhaa, tietokoneluokassa koneita oli yli 80.

Ensimmäisestä opettajavaihdostamme saimme niin hyvät kokemukset, että uusi manner oli jo
mielessä.
Cimon tiedotteissa huomasimme apurahamahdollisuuksista Argentiinaan. Taideteollisen korkeakoulun
kansainvälinen osasto IAC välittää tietoja vaihtokouluista. Laitoimme hakupaperit vireille ja otimme
yhteyden vaihtokouluun.
Buenos Airesin yliopisto halusi viikon kurssin opettajille ja toisen opiskelijoille 2004. Välineitä yliopistolla
ei ollut samalla tavalla kuin Ahmedabadissa. Opiskelija saattoi tuoda skannerin kotoa, kun luokassa
ei sellaista ollut. Alakerran kopiopalvelussa opiskelijat joutuivat odottamaan parikin tuntia saadakseen
kopion. Olimme opiskelleet espanjaa sen verran, että pystyimme puhumaan preesensissä ja
opiskelumateriaalimme oli käännetty myös espanjaksi. Se että meitä oli kaksi opettajaa oli erinomainen
asia. Esitystemme aikana toinen pystyi vuorollaan tarkkailemaan tunnin kulkua. Ellei kaikki pysyneet
mukana, pyysimme englanninkieltä parhaiten taitavaa selostamaan asian espanjaksi.
Työskentelimme yliopistolla joka päivä klo 13-18. Bussimatka keskustasta kampusalueelle kesti
tunnin. Yliopistolle oli helppo mennä, mutta takaisinpäin täysinäisen bussin ja pimeyden takia oli
vaikea jäädä bussista oikealla pysäkillä. Erehtyessämme pysäkistä ja joutuessamme tuntemattomille
kaduille menimme ensin syömään ja katsoimme vasta sitten karttaa, missä oikein olimme ja miten
suunnistamme majapaikkaan.
Kurssien päätyttyä järjestimme yhteisen tilaisuuden, jonne saapui yliopiston hallintojohtajakin.
Tarkoituksemme oli järjestää näyttely kurssin tuloksista. Seinille emme saaneet kiinnittää mitään. Meille
varattuun tilaan pääsimme vain puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Emme päässeet etukäteen edes
katsomaan tilaa. Se oli lukittuna, eikä sinne ollut ikkunoitakaan, josta olisi voinut kurkistaa, millainen
tila meillä oli käytettävissämme. Esittelimme kurssien tulokset, työskentelyn etenemisen eri vaiheet
havainnollisesti PowerPoint-muodossa heijastaen esityksen auditorion valkokankaalle. Espanjan kielen
tekstityksen tarkistamiseen saimme apua kurssilaisilta. Ala-aulassa oli joka päivä ilmoitukset päivän
aikana tulevista tapahtumista. Myös meidän esityksistämme ilmoitettiin näyttävästi.
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Mitä opimme?
Espanjan alkeiskurssista oli hyötyä. Maijaa Pellonpää-Forssilla oli mukana espanjan oppikirja, josta
hän viimeisenä iltana huomasi, että viimeisessä läksykappaleessa oli kaikki ne sanat, jotka olisimme
tarvinneet. Espanjan opiskelumme jatkui ja Barcelonan yliopisto tuntui hyvältä valinnalta seuraavaksi
kohteeksi. Vuonna 2005 osaisimme jo käyttää puheessamme mennyttäkin aikamuotoa.

Uusien kulttuurien kohtaaminen
Maailmanlaajuinen taideproduktioni on julkaistu netissä vuoden 2006 lopussa www.solargraphy.com.
Yli 300 purkkiassistenttia on osallistunut neulanreikäkameroitteni kiinnittämiseen ohjeitteni mukaan
ympäri maailmaa. Vielä on purkkeja valottumassa ja lisään solarigrafien maailmankartalle parhaita vielä
2007. Halu saada kartutetuksi solarigrafeja eri puolilta maailmaa vie katseen jälleen uuteen kulttuuriin,
Aasiaan.
Neuvottelut Tokion Tama Art yliopiston kanssa alkoivat 2006 ja olemme lupautuneet vetämään kurssin
50 opiskelijalle toukokuussa 2007. Solarigrafian soveltaminen kankaanpainantaan on herättänyt
innostusta niin itsenäisinä taiteen muotoina kuin soveltavana metodina yhdistää näitä toisiinsa
uusien mallien suunnittelussa. Tätä kirjoittaessa Tokioon suuntautuva opettajavaihto on edessä ja
kirjeenvaihtoa on käyty japanilaisen professorin kanssa. Kurssin aikataulusta, tavoitteista, tehtävistä on
sovittu etukäteen ja materiaalin japanilaiset haluavat kääntää ennakkoon omalle kielelleen.
Kuvat: Professori Takahashin ottamat kuvat kurssilaisista, jotka ovat juuri saaneet ennakkotehtävän.

49

Mitä odotamme tältä opettajavaihdolta?
Odotamme erilaisen kulttuurin kohtaamista, kirsikankukkien huumaa. Selviytymistä suuressa
metropolissa, jossa kuulemma matka keskustasta Tama Art yliopistoon voi kestää kaksikin tuntia
riippuen kuinka monta vaihtoa joudumme tekemään. Suuren ryhmän opettaminen tuo omat haasteensa.
Japanilaisten käyttäytymissääntöjen oppimista ja toisten ihmisten huomioimista enemmän kuin mihin
meillä olemme tottuneet. Japanin maisemien vangitseminen neulanreikäkuvauksella kiinnostaa minua
erityisesti ja uusien solarigrafien saaminen maailmankartalle. Hauska nähdä miten japanilaisuus
näkyy solarigrafien soveltamisessa uusiksi malleiksi kankaanpainantaan ja miten aasialainen kulttuuri
vaikuttaa meihin.

Miksi kansainvälisyys on tärkeätä?
Nykyään verkottuminen on helpottanut ja nopeuttanut tiedon kulkua ihmisten kesken. Kuitenkin
henkilökohtaiset tapaamiset ovat avainasemassa, suhteiden luomiset ja yhdessä tekemisen
kokemukset luovat pohjaa vuorovaikutukselle ja yhteistyön jatkamiselle. Uusien näkökulmien tuominen
opetukseen vaikuttaa myös oman opetuksen kehittämiseen. Opiskelija- ja opettajavaihdoissa teemme
omaa maatamme ja kulttuuriamme tunnetuksi ja vieraan kulttuuriin tutustuminen auttaa ymmärtämään
paremmin ihmisten välistä kanssakäymistä.

Lyhenteet:
TaiK (taideteollinen korkeakoulu)
TKO (taidekasvatuksen osasto)
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IAC (kansainvälisten asioiden osasto)
Erasmus (vaihto Eurooppaan toiseen Erasmus-kelpoiseen korkeakouluun. Erasmus vaihdot perustuvat
kahdenvälisiin sopimuksiin, joita TaiKilla on 104 korkeakoulun kanssa. Erasmus on Socrates-ohjelman
alainen vaihto-ohjelma, jossa TKO:lla on 17 osastokohtaista partneria)
Sokrates (vaihto-ohjelma)
Cimo (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, joka jakaa apurahoja ja jonne raportit ja tilitykset
lähetetään)
Edda-Norden (Education, Design and Art, www.eddanorden.org, joka on Nordplus-ohjelman alainen
pohjoismainen vaihto-ohjelma, joka on suunnattu erityisesti kuvataideopetusvaihtoa varten).
Nordplus-vaihdot tapahtuvat pohjoismaisten korkeakoulujen välillä.
Cumulus (European Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media. Se järjestää
mm. yhteisiä konferensseja)
Cirrus (is a team of 20 universities from all corners of Nordic and Baltic countries). Se on Nordplusohjelman alainen koko TaiKin pohjoismainen vaihto-ohjelma mukaan lukien Viron, Latvian ja Liettuan)
IP (International Program)
Tarja.trygg@uiah.fi
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Ympäristöpainotteinen taidekasvatus Sokrates-ohjelmassa:
Intensive programme teacher training in art education
Suomessa 2006–2007
Martina Paatela-Nieminen

Suomalaisten taidekasvattajien organisoimassa CUMULUS-työpajassa Tallinnassa 2003 heräsi kiinnostus yhteistyöhön eri maiden taidekasvattajien välillä. Utrecht School of Artsin opettaja Marjolijn
Brussaard ehdotti yhteistä Sokrates-ohjelman Erasmus-hanketta, jota ideoitiin yhdessä useammassa
CUMULUS-konferenssissa. Hankkeen nimeksi muotoutui IP Teacher training in Art Education.
Erasmus-hankkeen instituution koordinaattorina toimi Marijke Delamarre, ja projektin koordinaattorina
oli Marjolijn Brussaard, jonka tilalle tuli ensimmäisen vuoden jälkeen Ellen Ekkers. Hanke suunniteltiin
nelivuotiseksi projektiksi seuraavasti: 2004–2005 Utrecht, 2005–2006 Helsinki, 2006–2007 Rotterdam ja
2008–2009 Zürich. Hankkeessa olivat mukana Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Willem de
Kooning Academie, Hogeschool van Rotterdam (WdKA), Hochschule für Gestaltung und Kunst Zurich
(HGKZ), Københavns Dag‑ og Aftenseminarium (KDAS) ja Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto. Projekti sai ensimmäiseksi vuodeksi Sokrates rahoitusta, mutta muina vuosina projekti on
rahoitettu toisin. Keskeinen idea on säilynyt samana, vaikka osa korkeakouluista on vaihtunut myöhemmissä projekteissa. Esimerkiksi toisena vuotena mukaan tuli Hogskolen i Oslo, avdelning for estetiske
fag (HIO).
IP-ohjelman tarkoituksena on selvittää yhdessä valittua aihetta tai teemaa ja sen eroja eri maissa sekä
luoda ymmärrystä aiheen erilaisiin käsittelytapoihin ja ilmentymiin taidekasvatuksessa. Opiskelijat ovat
joka vuosi uusia, jotta yhteistyömahdollisuus voidaan taata mahdollisimman monelle. Jokaisessa maassa toimii oma koordinaattori, joka vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä CUMULUStyöryhmän ja opettavan opettajan kanssa sekä hoitaa virallisia paperitöitä ja kirjeenvaihtoa. Suomessa
projektin yhteyshenkilönä toimi Martina Paatela-Nieminen vuosina 2005–2006 ja 2006–2007.
Intensive programme teacher training in art educationin ensimmäinen vaihe toteutui Utrechtissa, ja siitä
on kirjoittanut assistentti Marika Raita ja projektissa mukana olleet kuvataiteen opiskelijat. Heidän artikkelinsa löytyvät Suomen  InSEAn jäsentiedotteesta 3/2005.
Intensive programme teacher training in art educationin toinen vaihe toteutui Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa keväällä 13. –19.3. 2006. Tätä vaihetta kuvataan tässä artikkelissa. Hankkeessa oli
mukana taidekasvatuksen osasto ja sen henkilökunnasta Pirkko Pohjakallio, Tarja Kankkunen, Martti
Raevaara, Riitta Vira, Marika Raita, Annika Fredriksson ja Martina Paatela-Nieminen. Suomalaiset
mukana olleet opiskelijat ovat Helena Björk, Mikko Kettunen, Aino Nieminen, Hanna Parviainen, Karoliina von Schantz, Maria Annala, Antti Berg, Fredrik Bäck, Emmi Hietanen, Teija Isometsä, Pekka
Rättyä, Hanna Masih ja Katja Torn. Ulkomaiset korkeakoulut, opettajat ja opiskelijat olivat seuraavat:
Hogeschool voor de Kunsten Utrechtista (HKU) opettajat Ellen Ekkers ja Til Groenendijk sekä opiskelijat
Jasmijn Visser, Hilde Dijk, Wouter Sluis ja Nicky la Fleur; Willem de Kooning Academie, Hogeschool
van Rotterdamista (WdKA) opettaja Marleen van Arendonk ja opiskelijat Patricia Knijff, Margreet Kolbe,
Meggie Plat, Julia Morrien ja Bettine Kalis; Hochschule für Gestaltung und kunst Zurichista (HGKZ)  
opettajat Verena Widmaier ja Emilio Paroni sekä opiskelijat Chiara Cavelti, Silvia Osterwalder, Annina
Zaugg, Anja Zimmermann, Tobias Berger ja Francois Blatter; Hogskolen i Oslo, avdelning for estetiske
fagista (HIO) opettaja Laila Belinda Fauske ja opiskelijat Kjell Olav Lyseggen, Joakim Bergersen, Kine
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Borg, Line Pedersen, Marthe Moe Schøyen ja Mari Olsgaard Rønhovde; Københavns Dag‑ og Aftenseminariumista (KDAS) opettajat Mette Wergeland Dinsen ja Lene Bang‑Jensen sekä opiskelijat Christina
Helena Melanchton, Michelle Nørbo Jensen, Rikke Kornerup Walter ja Hanne Jakobsen. Mukana oli 27
ulkomaalaista opiskelijaa.
Projektin ohjelma ja sisältö painottui ympäristökasvatukseen. Millaista (taidepainotteista) ympäristökasvatusta kussakin maassa opetetaan? Mitä kukin aiheella ymmärtää? Markku Hakurin ja Timo Jokelan
luennot avasivat suomalaista ympäristötaidetta ja taidekasvatusta. Opetus rakennettiin suomalaisen
ohjelman mukaisesti erilaisten ympäristötyöpajojen avulla, joissa painottuivat ympäristökasvatuksen eri
puolet: rakennettu ja esineympäristö, yhteisöllisyys ja ympäristötaide (katso ohjelma). Valittavissa oli
kaksi eri työpajaa, johon ilmoittauduttiin ennakkoon. Pirkko Pohjakallio esitteli rakennettua ympäristöä
Helsingissä siten, että vieraat tutustuvat Helsingin arkkitehtuuriin ja muutamiin tärkeimpiin rakennuksiin
paikan päällä. Työpajan tarkoituksena oli selvittää mm. erilaisia tilakokemuksia: kuinka rakennus näyttäytyy eri tavoin postikortissa,  tilallisena kokemuksena ja kokemuksen jälkeisenä kuvana.  Samanaikaisesti oli ohjelmassa Jan van Boeckelin luentopainotteinen työpaja taidepainotteisesta ympäristökasvatuksesta, jossa  lasten herkkyyttä luontoa kohtaan kehitetään taiteen keinoin.
Liisa Aholainen, Designmuseon pedagogisesta yksiköstä esitteli käyttö- ja designesineiden tekoprosessia. Hauska ja havainnollinen kokemus oli Aholaisen teettämä tehtävä, jossa piti selvittää miten herkästi
vahingoittuva kanamuna tulee suojata A-nelosen paperiarkilla, jotta se ei mene rikki painon pudotessa
sen päälle. Yrityksiä oli monenlaisia, mutta vain kaksi selvitti visaisen tehtävän. Tästä olikin hyvä jatkaa
muotoilun pariin. Aholainen esitteli Designmuseon virtuaalilinkkiä www.idelab.uiah.fi, teollisen muotoilun
laboratoriota, josta opiskelijat tekivät tehtävän. Lopuksi käytiin Arabian museossa tutustumassa suomalaiseen taide- ja käyttökeramiikan muotoiluun. Samanaikaisesti Mari Järvinen piti Suomenlinnassa
työpajaa yhteisöllisestä taidekasvatuksesta. Kurssin ideana oli tutkia taidetta, yhteisöä ja ympäristöä
ulkona luokkahuoneesta.

Kuvassa Liisa Aholainen testaamassa opiskelijoiden A-nelosesta tehtyjä kanamunansuojia.
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Työpajojen lisäksi tutustuttiin kouluihin, joissa opetetaan eri tavoin ympäristökasvatusta. Vierailtiin valinnaisesti joko Kallion lukiossa ja Kuvataidelukiossa, Käpylän ylä-asteella tai Etelä-Kaarelan yläasteella.
Koulukäynnit antoivat konkretiaa opetukseen.
Ohjelmassa tutustuttiin myös muiden korkeakoulujen opiskelijoiden esittämiin ympäristöaiheisiin projekteihin taidekasvatuksessa.  Esitysten perusteella oli helppo huomata miten ympäristöpainotteiseen
taidekasvatukseen suhtaudutaan eri tavoin ja miten laajasti jo pelkkä ympäristötaidekasvatuksen käsite
ymmärretään. Opiskelijat valottivat projektiaan työstämiensä Power-point –ohjelmien avulla. Esimerkiksi tanskalaisten opiskelijoiden esittelyn kohteina olivat ympäristötaiteilijat, kuten Glarbo, Marianne
Hesselbjerk, Ole Barslund, Steffen Tast, Britt Smelvær, JØrn RØnnau, JØrn Hansen, ja projektit, kuten
Tisvilde, Lejre, Ledreborg castle ja Anholt. Ympäristöaihetta oli jatkettu kuvataiteen opetuksessa  huopakankaalla siten, että lapset olivat tehneet huopaeläimiä osaksi ympäristöä.
Toinen erilainen esimerkki tuli Sveitsistä, jossa opiskelijat ja joukko opettajia ottivat osaa ELIA-kongressiin Luzernissa ja työstivät taidepainotteisia ympäristöprojekteja neljä viikkoa. Aiheet olivat hyvin erilaisia. Yksi opiskelijaryhmä suunnitteli osallistujien ohjaamista Luzernin kongressitalolle värien, yllätyksellisten performanssien, installaatioiden, filosofisten ja provokatiivisten ohjeiden ja keskusteluiden avulla.
Sightseeing in Paris kertoo virtuaalisesta patsaasta, joka pystytettäisiin Pariisin Billancourtiin. Patsaan
tarkoituksena oli toimia kunnianosoituksena siirtolaisten työlle.
Kolmas sveitsiläinen projekti koostui yhteistyöstä paikallisen taideoppilaitoksen kanssa Filisur-nimisessä
kylässä, jonka luonne tunnettuna turistinähtävyytenä muuttui, kun kylän ohi suunniteltiin rakennettavaksi
ohitustietä. Opiskelijat tuottivat ehdotuksia Filisurin tulevaisuudelle. Eräs sveitsiläinen opiskelija valokuvasi Zürichin Hafnerstrasse 60:tä niin, että paikantunne, tilan ja valokuvan konstruointi jäisi minimiin.
Hän otti valokuvia varjoista ja rakennetusta ympäristöstä niin, että niistä ei voinut tunnistaa paikkoja.
Katsojan tehtäväksi jäi rakentaa paikka omassa mielessään. Erään toisen opiskelijan projekti Having
lunch with koostui haastattelusta ja valokuvaamisesta. Hän tarjosi kuudelle ohikulkijalle lounaan Altstettenin ostoskeskuksessa ja valokuvasi heitä syömässä. Kuvien ohella esitettiin tarina haastatelluista.
Kolmannen Power-point esityksen mukaan norjalaiset huomioivat ympäristönkasvatusta kestävän kehityksen käytännöllisestä näkökulmasta ja käyttävät opetuksessa ainoastaan ympäristöystävällisiä maalausmateriaaleja. He esittävät opiskelijoidensa töitä, jotka oli tehty erilaisin ympäristöystävällisin menetelmin.
Matkan kohokohtana oli Meri-Helga Mantereen järjestämä retki Nuuksion Kattilanpuistoon. Mantere ohjasi  osallistujat busseilta  kotaan saakka luontoon hiljentyen. Kuljimme hiljaisena jonona toistemme perässä parin kilometrin matkan puhumatta, kamerat ja puhelimet suljettuina. Kuuntelu, kehollisuus ja mietiskely virittivät taidekasvatuksen ja ympäristökasvatuksen pariin. Päästyämme kodalle Mantere kertoi
ohjelmasta. Naiset ja miehen menivät vuoroin uimaan avantoon ja lämmittelemään savu-saunaan, jonka
jälkeen oli suomalainen illallinen Kattilan pienessä kämpässä. Vieraat olivat varsin rohkeita ja hakivat
unohtumattomia elämyksiä uimalla lumessa ja avannossa sekä kävelemällä jäällä pelkässä pyyheliinassa. Kodassa oli ohjelmaa läpi illan. Niels Lipasti ohjasi takkatulen äärellä puukon käyttöä, veistelyä ja
vuolemista. Kodassa oli myös myöhemmin jouhikolla soittoa ja yhteislaulantaa. Lämpöisillä porontaljoilla
vuoratut istuimet olivat mukavia, eikä illan kylmyys päässyt kotaan asti. Mantere jätti hyvästit osallistujille kodassa sytyttäen kullekin oman kynttilän ja jakaen bussimatkalle ”sieluystäviä”. Kynttilämeri muotoutui hitaasti bussille tähtitaivaan valossa, jonka lumousta eivät sähkövalot turmelleet.
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Tunnelmaa kodassa

Illan päätteeksi Meri-Helga tarjoaa valoa
lähtijöille. Kuvassa Jan van Boeckel.

Viimeinen ilta huipentui opiskelijoiden järjestämään illanviettoon. Ruokailua, ohjelmaa ja tanssia elävöitti
Sheryll-hahmo, jonka vaikutus yleisöön oli taattu. Ohjelmaa jatkettiin letkajenkalla ja opiskelijoiden lauluesityksillä.
Saimme ohjelmasta ja järjestelyistä hyvää palautetta. Kritiikki kohdistui pääosin siihen, että osaston
omat opiskelijat eivät osallistuneet liiemmälti työpajoihin. Ulkomaalaisista opiskelijoista oli ikävää, että
he tapasivat suomalaisia opiskelijoita liian vähän. Tämä johtui käytännössä siitä, että opiskelijat olivat
auttamassa järjestelyissä, ja heidän aikansa meni pääosin vieraista huolehtimiseen ja siihen liittyvään
valtaisaan taustatyöhön.

Kuvat Martina Paatela-Nieminen

Lisää infoa:
CUMULUS<http://www.cumulusassociation.org/>
Markku Hakuri http://www2.uiah.fi/~mhakuri/
Lapin yliopisto, Taidekasvatuksen laitoksen projektit <http://www.ulapland.fi/?deptid=17180>
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Overall Program
IP Socrates Teacher training
from 13 march - 19 march 2006
in Finland 			
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Yhteisötaiteellinen projekti – Voiko yhteisötaidetta opettaa?
Jyri Äärilä

Pieni joukko Taidekasvatuksen opiskelijoita osallistui lukukaudella 2006–2007 kansainväliseen Yhteisötaiteellinen projekti -kurssiin. Kurssikuvaus oli kiehtova; toteuttaa yhteisötaideprojekti kansainvälisesti ja
vapaasti ilman instituutioiden ohjausta. Projekti osoittautui kuitenkin aivan toisenlaiseksi ja herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia.
Ote kurssikuvauksesta:
Tavoitteena on luoda käsitystä kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksista perinteisten taidekasvatusinstituutioiden (esim. koulut, kuvataidekoulut, museot) ulkopuolella. Mahdollisia yhteistyötahoja ovat
esimerkiksi lapsi-ja nuorisotyö, vapaa sivistystyö, järjestöt, seurat, harrastusryhmät, liitot, kerhot, kaveriporukat, satunnaiset ohikulkijat jne. Sosiokulttuurista innostamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja
monialaista kulttuurityöntekijyyttä pohditaan osana kuvataideopettajuutta.
Yhteisöpedagoginen projekti – kurssi järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Aiempina vuosina kurssilla on vain tutustuttu kohdemaan yliopistoon ja opetukseen mutta tänä vuonna kurssilla edettiin opetusharjoittelumaisempaan suuntaan. Projekti toteutettiin kansainvälisissä pienryhmissä ja se huipentui
yhteiseen pedagogiseen projektiin Hollannissa. Tämänvuotisena isäntäkaupunkina toimi Rotterdam josta yhteistyöyliopistona Willem De Kooning Academy. Lisäksi osallistujia oli Hollannin Utrechtista Sveitsin
Zürichista ja Suomen Taikista. Suomesta projektiin osallistui 5 taidekasvatuksen opiskelijaa ja opettaja.
Projektia lähdettiin toteuttamaan jo syksyllä Moodle – internet keskustelu- ja työskentelyfoorumin avulla.
Kansainvälisiin pienryhmiin jakautuminen toteutettiin Moodlessa siten että jokaiseen ryhmään tuli osallistujia eri maista ja ryhmän vetäjäksi joku projektin opettajista. Ryhmät valitsivat virtuaalisten keskustelujen pohjalta itselleen projektin joka oli tarkoitus toteuttaa kurssin huipennuksena kohdemaassa. Projektien työtavat vaihtelivat perinteisestä maalauksesta katutilan kyseenalaistamiseen mutta kaikille yhteistä oli että työskentely tapahtui määrätyssä ”yhteisössä” yhdessä koululuokan kanssa. Kohdemaassa
oli myös tarkoitus perehtyä yhteisötaiteeseen luennoilla joita lopulta järjestettiin vain yksi.
Kaikki ei sujunut aivan suunnitellusti. Jo Moodlen käyttäminen välineenä kansainvälisessä joukossa
osoittautui haasteelliseksi. Aikataulujen sovittaminen yhteisten keskustelujen aikaansaamiseksi oli hankalaa jonka lisäksi projektin pohjatyö jäi pääosin kohdekaupungin ryhmäläisille. Kurssin alkaessa olimme siinä käsityksessä että projekti voisi olla kokeellinen ja toimia instituutioiden ulkopuolella. Kuitenkin
kurssin puolivälissä kuulimme että projekti tulisi toteuttaa paikallisissa kouluissa. Emme olleet asiasta
kovinkaan innostuneita mutta sopeuduimme ajatukseen. Esimerkiksi oman kansainvälisen ryhmämme
ideaksi muodostui toteuttaa yksi suuri kuva, joka koostuisi pienemmistä taulupaloista. Palat oli tarkoitus
tehdä yhteistyössä paikallisten koululaisten ja asukkaiden kanssa ja niissä tulisi ilmetä miten nämä mieltäisivät oman yhteisönsä ja ympäristönsä.
Rotterdamiin lähdimme 3.3. harmaan sään ja hienon yhteishengen vallitessa. Pian kaupunkiin saavuttuamme törmäsimme kansainvälisyyden haasteisiin. Jos keskustelut internetissä olivat osoittautuneet
haasteellisiksi, niin vasta kasvokkain eriävät näkemykset tuntuivat konkretisoituvan. Omassa ryhmässämme oli epäselvyyttä esimerkiksi tehtävien jaosta ja projektin toteutustavasta. Joissain ryhmissä
myös osallistumattomuus aiheutti hämmennystä.
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Ensimmäisinä päivinä aloimme huolestua ja kokea ettei ”kurssimme huipennus” vastannutkaan odotuksia. Odotimme kurssikuvaustamme mukaillen mahdollisuutta kokeelliseen yhteisötaiteeseen mutta
päädyimmekin tavalliseen kouluun tavalliseen kuvataideopetustilanteeseen. Asia häiritsi meitä Suomesta saapuneita ja otettuamme asian puheeksi myös Sveitsiläiset yhtyivät näkemykseemme. Moni meistä
koki, ettei luovuudesta tai yhteisötaiteesta voitu puhua. Projektista oli tullut vain arkista taidekasvatusta
useamman opettajan johdolla. Kuvaavaa oli erään Sveitsiläisen toteamus että oli vaikeaa puhua edes
taidekasvatuksesta! Projektin mielekkyys oli siinä määrin kyseenalalaista että tilanteesta pidettiin yhteinen keskustelutilaisuus. Huomionarvoista oli että lähes kaikki opiskelijat ja osa opettajista koki samoin. Osasyy tilanteen vaikeuteen osoittautui erilaisiksi kurssikuvauksiksi. Ilmeni että Hollantilaisilla oli
erilainen kuvaus ja siten jo lähtökohtaisesti erilaiset odotukset. Myös pakollisuus toteuttaa projekti yhteistyössä koulun kanssa koettiin vaikeaksi. Oli hankalaa tulla toisesta maasta ja eri opetuskulttuurista
vieraaseen kouluun vain pieneksi hetkeksi ja sitten lähteä takaisin. Voidaan tavallaan puhua tilanteesta
jossa jokainen on pakotettu tekemään jotain; sekä opettajat, että oppilaat. Herää kysymyksiä: Pystyykö
näin tekemään taidetta tai puhua toimivasta yhteisöstä? Onko koulu toimiva yhteisö? Voidaanko yhteisötaidetta edes opettaa koulumaisesti? Tämän kokemuksen pohjalta vastaisin jokaiseen kysymykseen
kieltävästi. Tämänkaltaisessa opetustilanteessa kontaktin luominen oppilaisiin on erittäin haasteellista.
Oppilaat eivät tunteneet oman ryhmämme projektia aidosti kiinnostavaksi ja todellista vuoropuhelua ei
syntynyt. Myös opettaja-oppilassuhde oli vaikea. Samanaikaisesti toimivassa opettajaryhmässä on pohdittava jokaisen opettava rooli hyvin tarkkaan. Huomasimme että luokkatila oli aivan liian pieni viiden ohjaajan yhtäaikaiselle toiminnalle. Vain yksi voi olla kerrallaan äänessä ja siten luoda toimivan kontaktin
oppilaisiin joka kestää kuitenkin vain hetken. Myös omien opettajiemme toiminta ja rooli oli hieman epäselvää. Kurssi olisi kokeiluluonteisuudessaan kaivannut selkeämpää johtamista ja välillä opettajammekaan eivät kokeneet projektia mielekkääksi. Mikäli olisimme voineet tehdä projektimme täysin vapaasti
vailla instituutioita, olisivat myös opettajamme voineet osallistua täysillä ja kenties olisi syntynyt jotain
aidosti kokeellista ja kehittävää.
Kaikista vaikeuksista huolimatta ryhmät päättivät toteuttaa omat projektinsa ja myös onnistuivat siinä.
Jälkikäteen ajateltuna ristiriitamme projektin sisällä olivat hedelmällisiä. Ne ruokkivat keskustelua ja saivat meidät opiskelijat ja opettajat kyseenalaistamaan omat tekemisemme. Jouduimme kohtaamaan ja
käsittelemään erilaisia taidekasvatuskäsityksiä ja jouduimme tekemään kompromisseja. Ongelmista poikineet keskustelut opettivat eniten toisistamme ihmisinä ja toistemme opetuskulttuureista. Taidekasvatus ja yhteisötaide osoittautuivat paljon hankalammiksi asioiksi kuin olisimme ennen kurssia uskoneet.
Esimerkiksi Rotterdamilaisille ei tullut mieleenkään kyseenalaistaa työskentelyn mielekkyyttä kouluympäristössä. Heille koulu edusti yhteisöä kun taas me Suomalaiset koimme kouluympäristön rajaavana,
jopa turhana kurssin ideaa ajatellen. Pieni kriisimme kuitenkin syvensi kurssia ja oli siten lopulta hyödyllinen.
Yhteisöpedagoginen projekti -kurssi oli tänä vuonna kokeiluluonteinen ja sisälsi siksi monia pulmatilanteita. Se oli kuitenkin haasteellisuudessaan opettavainen: Taidekasvatuksen opiskelijoille olisi tarpeellista päästä vastaavanlaiseen tilanteeseen keskustelemaan ulkomaisten saman alan opiskelijoiden
kanssa ja ratkomaan yhdessä omaan alaan liittyviä kysymyksiä. Kurssi olisi hyvä irrottaa kytkennästään
kouluun ja antaa opiskelijoille täysin vapaat kädet kurssikuvausta mukaillen. Ensi vuonna kun isäntäkaupunkina toimii Sveitsin Zürich, vaikeuksista on toivottavasti opittu.

59

Kuvassa oikealla ylhäällä sveitsiläinen opettaja Emilio Paroni. Kuva: Jyri
Äärilä

Kuva: Jyri Äärilä
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KADUN VARRELLA-näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 1.10 -31.12.2007
Leena Hannula

KADUN VARRELLA on pedagoginen museoiden ja koulujen yhteistyöprojekti, missä tutkitaan
1880-1930-luvun kulttuurihistoriaa erityisesti monikulttuurisuuden näkökulmasta. Tutkimme 1800-luvun
teollistumisen vaikutuksia kahden merkittävän taiteen keräilystä tunnetuksi tulleen perheen omaisuuden
karttumiseen ja mahdollisuuteen yksityiseen taiteen keräilyyn. Monella keräilijällä on
ulkomaalaistausta ja se heijastuu yhteiskuntaan mielenkiintoisilla tavoilla. Tukholmalaisen Hallwyllin
perheen juuret ulottuvat Pommeriin ja Sveitsiin, helsinkiläisen Sinebrychoffin Venäjälle.
Yhteistä Tukholman Hallwyllien ja Helsingin Sinebrychoffien keräilijöille oli yksityisten kokoelmien
muuttaminen julkisiksi ja niiden testamenttaaminen valtiolle. Tästä näkökulmasta voi nähdä museot myös
kotien interiööreinä. Seuraavat teemat liittyvät koulutyöskentelyyn:
-kodin porvarillinen tyyli aikakautensa ja kaupungistumisen heijastajana
-teollistuminen ja ulkomaisen työvoiman tarve
-miesten ja naisten työolot ja tehtävät
-kaupunginmuseoiden erilaiset miljööt tutustumiskäynneiksi
-rakennukset menestyneen teollisuusperheen monumentteina
-teknisten uudistusten käyttöönotto asumisessa ja teollisuudessa

TARKOITUS
Projektin yleisenä tarkoituksena on tutkia ja kehittää museon mahdollisuuksia välittää syvempää tietoa
vuosisadan vaihteen kulttuurihistoriasta. Perinteinen muoto on tarjota kouluille opastuksia
ja työpajoja, mutta tällä projektilla haluamme laajentaa osallistumista myös näyttelyn suunnitteluun
myös draamapedagogiikan keinoin. Toivomme voivamme lisätä oppilaiden ymmärrystä teollistumisen
ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksia ihmisten elämään ja kaupunkikuvaan.
Helsingin kaupunginmuseon museolehtorit tuottavat visuaalista materiaalia ja elävöittävät mennyttä
aikaa pedagogisella diaesityksellä, joka esitellään Sinebrychoffin Punaisessa kellarissa. Tukholman
kaupunginmuseo tekee vastaavanlaista työtä Hallwyllin museon ja koulujen kanssa. Keräämme lopulliset
museoiden ja koulujen tuotokset yhteen vuonna 2009, jolloin esitämme ne Tukholmassa.

TAVOITE
1. Museo monipuolisena oppimisympäristönä
a) oppilaat voivat toimia vuorovaikutteisesti museon kanssa
b) opettajat voivat saada uusia keinoja opetusmenetelmiinsä
c) museot voivat toimia tiedonjakajina
2. Tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään, muista ja
oppimistapahtumasta yleensä
3. Tukea oppilaan toimimista korkealaatuisella tavalla sekä laajentaa hänen käsitystään museoon
liittyvästä sisällön tuottamisesta
4. Oppia työskentelemään yhdessä suuremman ryhmän kanssa, joka tähtää
samaan päämäärään
5. Löytää museoiden tuella yhteisiä ja eroavia piirteitä Suomen ja
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Ruotsin kulttuureista vuosina 1880 -1930
Toivomme voivamme kehittää hyödyllistä,
moniaineista opetusmateriaalia
sekä tutkia draamapedagogiikan mahdollisuuksia
tiedon syventäjänä.
Tuloksista toivomme saavamme kirjallista ja
verkkoon tuottavaa
materiaalia myös saavutettavuuden edistämiseksi.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Koulut: Maunulan yhteiskoulu/kuvataideopettaja
Päivi
Seiskari, Rudolf Steinerskolan i Helsingfors/
luokanopettaja ja
kotitalousopettaja Lena Lietepohja ja
kuvataideopettaja Kirsi
Aarbakke,Hagelstamska högstadiet/
kuvataideopettaja Johanna
Stenman,Kallion lukio/ puheilmaisun opettaja Kaisa
Osola ja kirjallisen
ilmaisun opettaja Eva Kärnä-Koskinen.
Museot: Helsingin kaupunginmuseo, Sinebrychoffin
taidemuseo,
Halllwyllin museo ja Tukholman kaupunginmuseo.
Muut yhteistyökumppanit: Kuvataiteen
keskusarkisto,
Erikinkartanonteatterin edustaja Eija Ahvo sekä
Opetushallituksesta Gun
Oker-Blom.

