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1. JOHDANTO

Kohtasin ensimmäisen kerran toistakymmentä vuotta sitten Kainuun maisemissa
Suomussalmella performanssitaiteilija/koreografi Reijo Kelan luoman tilataideteoksen
Hiljaisen kansan. Silloin Hiljaisen kansan vierellä ei vielä ollut kunnan tekemää
parkkipaikkaa ja Niittykahvilaa. Myöhemmin Hiljainen kansa on saanut ympärilleen paljon
erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tilataideteos jäi mieleeni erikoisena ilmiönä kaukana
isoista kulttuurikeskuksista.
Tutkimukseni tavoite on tutkia Hiljaisen kansan kaksikymmentä vuotta jatkuneen
olemassaolonsa synnyttämiä kulttuurillisia ja yhteisöllisiä merkityksiä ja tapahtumia
kuvataidekasvatuksellisesta näkökulmasta. Tutkimukseni kohteena on tämä pitkään jatkunut
prosessi ja sen synnyttämät ilmiöt. Aihe on mielestäni tärkeä kuvataidekasvatuksen kentällä,
koska näin pitkään yhtäjaksoisesti jatkunut taideteoksen ja yhteisön / yleisön välinen toiminta
on harvinaista ja antaa näin mielenkiintoisen tutkimusalueen ja näkökulman myös
kuvataidekasvatuksen tutkimuksen käyttöön. Hiljainen kansa on pitkän olemassaolonsa
aikana luonut monenlaisia merkityksiä ja ilmiöitä ja muovannut näin alueensa
kulttuurielämää ja yhteisöä.
Yhteisötaiteen katsotaankin olevan hyvin vahvasti sidoksissa aikamme taiteen käytäntöihin,
jotka luodaan sekä taiteilijan että yhteisön pyrkimyksistä ja yhteistyöstä. Tämä suuntaus on
vaikuttanut siihen, että yhteisöllisen taiteen merkitys taidekasvatukseen on myös tullut
tärkeäksi. Yhteisölliseen toimintaan suuntautuvalla taiteella onkin vahvistuva merkitys
nykytaiteessa ja sitä kautta myös kuvataidekasvatuksessa ja sen tutkimuksessa. (Hiltunen ja
Jokela 2001, 13.) Vaikka Hiljaista kansaa ei ole koskaan julkisuudessa määritelty
yhteisötaiteeksi, niin kuitenkin se on saanut aikojen saatossa juuri yhteisötaiteelle ominaisia
piirteitä. Lisäksi uusin paikan tutkimus keskittyy ihmisen ja paikan väliseen kaksisuuntaiseen
ja jatkuvasti muuttuvaan vuorovaikutukseen.
Kuvataidekasvatuksen alueella on tehty paljon tutkimusta yhteisötaiteesta, mutta myös
paikkakäsityksistä ja sen suhteesta taidekasvatukseen. Ympäristökasvatuksella on ollut
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kiinteä suhde suomalaisessa taidekasvatuksessa jo 1970-luvulta alkaen. (Hyry-Beihammer,
Hiltunen ja Estola 2014, 5.) Lapin yliopiston kuvataideopettajakoulutuksen laitoksella on
kehitetty ja tutkittu paikkasidonnaista taidekasvatusta. Taiteellinen toimintatutkimus on ollut
siinä keskeinen menetelmä ja roolit ovat vaihdelleet tutkijasta taiteilijaan. Näin
paikkasidonnainen taide on tuotu kuvataiteen opettajankoulutuksen keskeiseksi osaksi Lapin
yliopistossa. (Jokela ja Hiltunen 2014, 78.)
Tutkimuksen aihealue sijoittuu maa-, ympäristö-, performanssi-, tila- ja yhteisötaiteen
alueelle, mutta ensisijaisesti kuvataidekasvatuksen alueelle, koska tutkin kohdettani
kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Tarkastelen myös sitä, miten Hiljainen kansa asettuu
näihin erilaisiin taidemääritelmiin.
Tutkimuskysymykseni ovat:
Millä tavalla Hiljainen kansa on muovannut alueensa kulttuurillista ja yhteisöllistä elämää?
Millaisia ilmiöitä se on tuonut alueensa kulttuuriseen ja yhteisölliseen toimintaan?

2. Hiljainen kansa
Hiljainen kansa syntyi Reijo Kelan Ilmarin kynnös performanssi-/maataideteoksen osana
1988. Myöhemmin vuonna 1994 Hiljaiselle kansalle löydettiin paikka Käpylän niityltä 30
km Suomussalmelta pohjoiseen. Tilataideteoksen kävijämäärä on ollut vuosittain noin 17
000. Teos puetaan uusiin vaatteisiin joka kevät ja syksy ja paikalla kävijät voivat myös itse
vaihtaa omaa vaatetustaan jonkin Hiljaisen kansan hahmon kanssa. (Helo, Komulainen ja
Lyytikäinen 2013, 30.) Paikallinen työttömien yhdistys jatkoi kansan vaatettamista ja
kunnossapitoa. Nykyisin sitä huolletaan nuorten työpaja Hanslankareiden, Niittykahvilan
työntekijöiden ja vapaaehtoisten ihmisten toimesta. Monien mielestä Hiljaisesta kansasta on
tullut osa suomussalmelaista maisemaa ja syrjäseudun ihmisten elämän symboli.
Syrjäseutujen asukkaiden, omillaan toimeen tulevien selviytyjien ääni kantautuu
kauas Hiljaisen kansan kautta (Helo ym. 2013, 30).

7

Vuonna 1994 Kainuu esittäytyi Helsingissä Senaatintorilla Kainuun maakuntatapahtumassa.
Heinäpäät ilmestyivät myös paikalle ja poistuivat myös hiljaisin äänin. Teos kuvastaa
maakunnan identiteettiä ja ihmisten tapaa suhtautua asioihin tavalla, jonka myös kainuulaiset
ymmärtävät. (Helo ym. 2013, 30.)
Hiljainen kansa oli kokonaisuudessaan Helsingissä Senaatintorilla 1994. Se oli aivan
mieletön urakka, joka hoidettiin talkoovoimin. Minulla on sellainen pienempi
porukka (30 Hiljaisen kansan hahmoa), jotka ovat olleet Euroopassa, Pietarissa ja
eri puolilla Suomea. Ne on mun yleisö. Ne on pystytetty johonkin puistoon tai aukealle
paikalle ja minä olen esiintynyt heille. (Reijo Kela)
Kelan 1980-luvun performanssiesityksissä kietoutuivat yhteen hänen henkilökohtaiset ja sen
ajan yhteiskunnalliset aiheet. Teosten aiheet nousivat alueen ihmisten kokemuksista, mutta
Reijo Kela itse oli myös kokenut henkilökohtaisesti maaseudulla tapahtuneen muutoksen ja
siirtymisen Kainuusta Etelä-Suomeen. (Suhonen 2008, 36.)
Ilmarin Kynnös - esityksen alussa Kela tanssii pellon päässä seisovan ladon katolla.
Mustalaislaulujen poljento vei kipakkaan tanssiin ja uhkarohkeisiin hyppyihin
kaltevalla ladon katolla. Esitys eteni kuvasta ja tilanteesta toiseen: sodan äänet
katkaisivat isännän verkkaisen niiton, pajupuskien takaa lensi ilmaan avuton, sätkivä
ruumis. Raivokkain tilanne koettiin piikkilanka-aitauksessa. Mies syöksyi näkyville
sananmukaisesti maan povesta ja tanssi surkean ja hurjan tanssin kiroten, sättien ja
viskoen turvemättäitä ympäriinsä. Lopuksi hän veti paljain käsin piikkilangat erilleen
ja astui kehästä. Viimeisessä kuvassa mies seisoi pellolla liikkumatta yleisöön päin,
takana Hiljainen kansa, 900 turvepäistä puuristeille puettua ihmishahmoa. (Suhonen
2008, 39.)
Performanssi-/maataide-esityksessä Ilmarin kynnöksessä perustarina oli ennen sotia
syntyneen pienviljelijän elämä lapsuudesta nuoruuteen, sitten rintamalle ja sen jälkeen sotiin.
Sodan jälkeen seurasi jälleenrakennus ja 1970-luvun suuret muutokset: peltoja paketoitiin ja
maksettiin korvausta siitä, ettei niitä viljelty, karja hävitettiin ja moni meni Ruotsiin. Monen
kainuulaisen osaksi jäi työttömyys kotiseudulla. (Heikkinen 2008, 77.)
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Minulla oli silloin sellainen ajatus, että kun Suomussalmella oli silloin työttömiä
valtavasti (973), niin myös pellolla olisi sama määrä hahmoja. Esityksen lopussa
nämä kaikki hahmot nousisivat ylös yleisöä vastaan pellosta. Yhtenä yönä tuli sitten
tämä idea näistä heinäpäistä. Näiden kanssa ei tarvitse tehdä kallista työsopimusta.
(Reijo Kela)
Hiljaisen kansan loppusijoituspaikaksi Reijo Kela valitsi 1994 Käpylän pellon 30 km
Suomussalmen keskustasta pohjoiseen. Paikan saama suosio aiheutti aluksi jopa
liikenneongelmia Viitostiellä. Kunta ja tielaitos pääsivät sopimukseen vuonna 2000, jolloin
tien varteen laitettiin näkyvät merkit nähtävyydestä. Kunta rakensi Hiljaisen kansan viereen
parkkipaikan ja pellon viereen ilmestyi myöhemmin Niittykahvila. (Heikkinen 2008, 96.)

Kuva 1. Kunta laittoi opasteen ja parkkipaikan, jotta liikenne ei häiriintyisi tiellä.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Hiljainen kansa on tämän jälkeen jatkanut omaa itsenäistä elämäänsä ja julkisuudessa ja
mainoksissa se on saanut tila- ja ympäristötaiteen määritelmän (Suhonen 2008, 40). Hiljainen
kansa on myös kesällä 2014 vierailulla Helsingissä Kainuun maakuntapäivillä. Siellä se oli
Reijo Kelan mukana pienenä ”juhlavaltuuskuntana”.
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Kuva 2. Hiljaisen kansan pienempi ”juhlavaltuuskunta” Helsingissä Kainuun maakuntapäivillä.
Kuvaaja T.Kanninen.

Tämä pienempi Hiljaisen kansan joukko on myös mukana tänä kesänä Helsingissä
muodostaen ”juhlavaltuuskunnan”. Tarkoitus on, että tämä joukko kiertää Helsinkiä.
Työnnän niitä maitokärryissä. Esittelen heille Helsinkiä ja ihmisiä ja katson kun ihmiset
juovat samppanjaa Kaivopuiston rannassa mattolaiturilla. Minä voin tarjota samppanjaa
myös Hiljaiselle kansalle. (Reijo Kela)

3. Hiljaisen kansan taideteoreettinen konteksti
3.1 Maa- ja ympäristötaide
Reijo Kelan Ilmarin kynnös esitellään yleensä julkisuudessa performanssi- ja/tai maataiteena.
Kun taas puhutaan Hiljaisesta kansasta, joka löysi nykyisen paikkansa Viitostien varrelta
1994, puhutaan tilataideteoksesta tai ympäristötaiteesta.
Hanna Johanssonin (2005) mukaan maataide muotoutui 1960 – 1970 lukujen aikana. Sen
mahdollisti taideteoksen ja taiteen instituutioiden monenlaiset muutokset tuona aikana.
Muutokset länsimaisen taiteen kentällä tapahtuivat taiteen tekemisen, esittämisen ja taiteen
vastaanottamisen tavoissa ja menetelmissä. Maataiteessa muutokset tapahtuivat siten, että
taiteen tekemisessä siirryttiin ulos ja luontoon. Tavoitteena oli tehdä taidetta, jossa paikka
koetaan olevan osa taideteosta. Paikaksi valittiin useimmiten etäinen seutu, erämaa tai
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muuten asumaton alue. Maataiteen parissa kehittyi ajatus, että taideteoksen tekoprosessi oli
oleellinen osa itse teosta ja näin taideteoksen merkitys itsessään väheni. (Johansson 2005, 14
– 15.)
1960-luvulla ympäristöarvot nousivat ihmisten kiinnostuksen kohteeksi ja kuvataide alkoi
myös lähestyä ihmisten kasvavia ympäristöarvoja vastaaviksi. Taiteen tekemisen uudet
muodot saivat näkökulmasta riippuen hyvin monenlaisia nimityksiä ja määritelmiä.
Suomessa ilmiöstä puhutaan useimmiten maa- ja ympäristötaiteena. Erilaisilla uusilla
käsitteillä ja määritelmillä haluttiin kuvata taiteilijoiden kokeilevaa ja tutkivaa työtä
luonnossa. Ympäristötaide syntyi maataiteena Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Tuohon aikaan
vallitseva modernismin käsite pelkistetystä muodosta synnytti suurikokoisia teoksia
luontoon. Teokset saivat myös voimakasta arvostelua osakseen, koska ne koettiin jopa
uhkana luonnolle. (Jokela 1995, 28.)
Maataide olikin USA:ssa 1960 - luvulla osa vallitsevaa modernia taidetta. Myöhäistä Henry
Moorea, Robert Morrisia, Yves Kleiniä, Tony Smithiä ja Phillip Kingiä. 1960-70–luku
käsitettiin yleisesti laajentuneen kuvataiteen aikakautena. Tuohon aikaan toimi taiteilijoita
esim. Robert Irwin, Richard Serra, Dennis Oppenheim, Richard Long ja Christo. (Malpas
2008, 42). Maataide on julkisuudessa erityisesti liitetty Robert Smithsonin ja 1967 - 1969
vuosien välillä toteutuneisiin lähinnä amerikkalaisten järjestämiin näyttelyihin. Liikettä on
pidetty ennen kaikkea yhdysvaltalaisena ilmiönä. Esillä oli teoksia, joiden materiaalina oli
usein luonnonmateriaaleja tai ne toteutettiin suoraan maahan ja luontoon. (Johansson 2005,
29.)
Kansainvälisessä taiteessa taiteilijoiden ja yleisön ympäristöstä kiinnostuminen kasvoi 1980ja 1990-luvuilla. Tällöin syntyi maataiteelle läheisiä ympäristötaiteen muotoja, kuten
esimerkiksi taidetta luonnossa ja luontotaide. Nämä käsitteet viittaavat ympäristötaiteen
ensimmäistä ja toista aaltoa seuranneeseen vaiheeseen, jolloin taiteen ja luonnon välistä
suhdetta pyrittiin aktivoimaan ja taiteilijoiden huomio siirtyi muun muassa ekologisiin
kysymyksiin. (Johansson 2005, 32.) Vuonna 1968 järjestetyn maataiteen ensimmäisen
näyttelyn teoksissa oli tärkeää niiden käsitteellisyys. Useimmiten maataiteen teoksiin on
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yleisön ollut mahdollista tutustua paikan päällä. Kuitenkin nämä teokset tunnetaan myös
valokuvista, kirjoituksista, piirroksista ja diagrammeista. (Johansson 2005, 48.)
Jokelan

(1995)

taideprosesseina,

mukaan
joiden

monet
tavoitteena

ympäristötaideteokset
on

muuttaa

nähdään

ihmisten

ympäristö-

suhtautumista

ja

omaan

ympäristöönsä. Ympäristötaideprosessit voivat tällöin sulautua osaksi luonnon omaa
muutosta tai joskus prosessi voi jopa parantaa luontoa. (Jokela 1995, 30.)
Vasta 1980-luvulla Suomeen alkoi tulla uusia maa- ja ympäristötaiteenmuotoja maailmalta.
Myös Suomessa taidekenttä avautui ja uudet taidemuodot, performanssi-, käsite-, video-,
maa- ja tilataide, löysivät tiensä suomalaiseen taiteeseen. Ajatus alkuperäisestä, kansallisesta
luonnosta haluttiin hylätä ja luonto ymmärrettiin mieluummin elävänä kokonaisuutena, johon
myös ihminen itse kuului ja josta myöskään kaupunkia ja kulttuuria ei enää erotettu.
(Johansson 2005, 73.) Suomessa tuli vaihtoehtoinen liikehdintä ja toiminta 1970-luvulla
taiteilijapiireihin
Mallanderin

lähinnä

ympäristöaktivisti-taiteilija-kriitikko-galleristi

aktiivisuuden

ansiosta.

Näinä

vuosina

syntyi

myös

Jan

Olof

taiteilijaryhmä

Elonkorjaajat. (Johansson 2005, 75).
Kameran käytön yleistymisen mukana syntyi myös moderni vaeltava taiteilija, joka kulki
luonnossa – tutki, havainnoi, eläytyi, teki omia rituaaleja – ja rakensi veistoksia tai
rakennelmia ympärilleen ja lopulta välitti tämän taideyleisölle prosessin aikana ottamiensa
valokuvien avulla. Vaeltavat luonnonkuvaajat jatkoivatkin hänen mielestään jo kulta-kauden
taiteilijoiden

käyttämiä

työtapoja.

Luontoa

kuvattiin

paikan

päällä

liikkumalla,

havainnoimalla ja kokemalla. Ero aikaisempaan oli välineellinen, mutta myös asenteellinen.
(Johansson 2005, 80). Taideilmiöistä erityisesti maa- ja ympäristötaide, happeningit,
minimalismi

ja

käsitetaide

saivat

aikaan

sen,

että

taiteessa

alettiin

käyttää

ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja ja toimintatapoja. (Sederholm 2007, 47.)
Venetsian biennaalissa oli 1978 teemana Luonnosta taiteeseen – taiteesta luontoon. Nyt
haluttiin korostaa taiteen uusia kysymyksiä ja haasteita ja samalla tuoda esille todellisuuden
ja taiteen muuttuneen suhteen, missä luonto ei olekaan enää taiteen esikuva eikä taiteessa
keskitytä pelkästään luonnon jäljittelyyn. (Johansson 2005, 85.) Suomesta biennaaliin
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osallistui Olavi Lanu teoksellaan, joka koostui erilaisista luonnonmateriaaleista tehdyistä
ihmishahmoista ja niistä otetuista valokuvista, nimellä Elämää suomalaismetsissä
(Johansson 2005, 85).
Jokelan (1996) mukaan ympäristötaideprojektien tärkeänä tavoitteena on paikan
kokemuksen kautta löytää merkityksiä, jotka mukautuvat luontoon ja joiden elementtinä tai
materiaalina on jollain tavalla koettu paikka (Jokela 1996, 173). Parhaimmillaan
ympäristötaideteos onkin osa sitä paikkaa, jossa se on syntynyt ja sitä ympäröivä tila on osa
ympäristötaideteoksen kokonaisuutta (Jokela 1996, 174).
Naukkarisen (2003) mielestä ympäristötaide voi olla lähellä meidän jokaisen arkista
ympäristökokemustamme. Ympäristötaiteeseen sisältyy monenlaisia prosesseja, luonnossa
kulkemista ja siellä olemista. Ympäristötaideteokset ovatkin kokonaistaideteoksia, joita
katsotaan, kuunnellaan, kosketellaan ja joskus jopa haistellaan ja maistellaan.
Ympäristötaiteen tekeekin mielenkiintoiseksi juuri se, että muutos ja moniaistisuus tekevät
vastaanottajasta aktiivisen osan itse teosta. Koko taideteoksen käsite kyseenalaistuu ja
muuttuu, koska vastaanottaja joutuu/saa päättää minkä näkökulman ottaa ja milloin.
(Naukkarinen 2003, 82 – 83.) Naukkarinen (2003) kysyykin kannattaisiko Reijo Kelan
Hiljaista kansaa lähestyä kesällä vai talvella, illalla vai päivällä? Päätöksen tekee jokainen
itse. (Naukkarinen 2003, 82 – 83.)

3.2 Performanssitaide
Reijo Kela tunnetaan julkisuudessa koreografina ja performanssitaiteilijana. Alkuperäisessä
performanssiesityksessä Hiljaisen kansan hahmojen tilalle Reijo Kela oli suunnitellut
mustiin pukuihin ja valkoisiin paitoihin puettuja eläviä miehiä, jotka nousisivat pellosta ylös
esityksen lopussa. Idea oli kuitenkin vaikea käytännössä toteuttaa (ks.s.9).
Performanssitaide tuli hyväksytyksi taidemuodoksi ja taiteelliseksi ilmaisuksi 1970-luvulla.
Tähän aikaan käsitteellinen taide oli synnyttänyt ajatuksen taiteesta, joka on enemmän kuin
vain pelkkä taide-esine, jonka voi myydä ja ostaa. Performanssitaiteesta tuli taiteilijoille
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keino rikkoa perinteisiä taiteen kategorioita ja löytää uusia suuntia ilmaisulleen. (Goldberg
1988,7.) Performanssitaiteesta tuli 1970- ja 1980-luvuilla kumouksellista kulttuurillista
toimintaa niin Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa kuin Japanissakin. Performanssitaiteesta
tuli postmodernismin tavoin vaikeasti määriteltävää taidetta. (Carlson 2006, 157.)
Mahtipontiset ulkoilmaperformanssit, joissa hyödynnettiin usein esim. puvustusta ja
rekvisiittaa, esitettiin lähes minkälaisissa tahansa luonnollisissa ja rakennetuissa
ympäristöissä. 1980-luvulla niistä tuli merkittävä kokeellinen esitysmuoto Euroopassa ja
Amerikassa. (Carlson 2006, 168.) Monet niin kutsutut paikkasidonnaiset esitykset
tapahtuivat epätavallisissa esityspaikoissa. Esityksissä kiinnitettiin erityistä huomiota tilan
konkreettisiin ominaisuuksiin ja joskus niissä tuotiin esille paikan sosiaalisia ja historiallisia
merkityksiä. (Carlson 2006, 170.)
Maataiteelle läheiseksi erityisesti Euroopassa tuli Arte Povera, köyhä taide. Arte Poveraan
liittyvät taiteilijat alkoivat vuodesta 1967 eteenpäin toteuttaa esityksiä ja aktioita, joihin
otettiin mukaan yleisöä ja jotka sisälsivät myös teoksen ympäristön. (Johansson 2005, 31.)
Performanssitaiteella oli aikaisemmin vakiintunut asema, kuin kehotaiteella, joka nousi
myöhemmin käsitteenä esiin. Kehotaide on maataiteen kanssa samanaikainen ilmiö ja näiden
taidemuotojen historiat kietoutuvatkin paikoin yhteen. (Johansson 2005, 42.)
Performanssitaiteeseen on antanut vaikutteita taiteen lajeista muun muassa futurismi, dada ja
surrealismi.

Käsitetaide on myös ollut yksi osa performanssitaidetta ja antanut sille

moninaisia merkityksiä. Lähellä sitä on myös aina ollut teatteri ja yleensä populaarikulttuuri
moninaisine muotoineen ja myös eri kulttuureiden vanhat rituaalit. (Performanssitaide
2015a.) Suomessa se tunnetaan yhtenä kokeellisen taiteen muotona. Performanssitaiteen
tutkimuksessa erityisesti Richard Schechnerin ja Victor Turnerin tutkimukset rituaaleista
ovat olleet merkittäviä. (Performanssitaide 2015b.) Järvisen (2000) mukaan Schechner
(1987) on tutkinut paljon eri kulttuurien teatteria ja teatterinomaisia ilmiöitä, performansseja.
Performanssit ovat vasta viime aikoina eriytyneet uskonnonharjoituksesta ”taiteeksi”
(Järvinen 2000, 1).
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Järvisen (2000) mukaan Arnold van Gennep (1960) kirjoittaa teoksessaan Rites of Passage
niin sanotusta siirtymäriittiteoriasta. Hänen mukaansa riitit ovat rituaaleja joiden avulla
ihminen siirtyy maantieteellisestä paikasta toiseen, sosiaalisesta asemasta tai ikävaiheesta
toiseen. (Järvinen 2000, 12.) Järvisen (2000) mukaan Schechnerin (1985) ja Turnerin (1982)
mielestä taas performanssi on liminaalisuuden paradigma, koska performanssissa esiintyvä
ihminen toimii aina ns. välitilassa, erilaisten identiteettien välissä (Järvinen 2000, 12).
Performanssitaide pyrkiikin kyseenalaistamaan sekä taiteen että elämän välisiä vakiintuneita
rajoja ja käsityksiä. Parhaimmillaan performanssitaiteesta ja esityksestä tulee tässä hetkessä
tapahtuvaa vuorovaikutusta ihmisten välillä. (Järvinen 2000, 13.)

3.3 Tila- ja installaatiotaide
Hiljainen kansa kuvataan useimmiten julkisuudessa tila- tai installaatiotaiteena. Sen
fyysisinä materiaaleina ovat puuristit, turve ja käytetyt vaatteet. Käpylän pellosta on tullut
sen pysyvä paikka ja pellolla liikkuvat ihmiset ovat tehneet siitä vuorovaikutteisen teoksen,
tilataiteen. Rauhalan (2012) mielestä installaatiotaide on taidetta, jossa katsojalla on
mahdollisuus astua fyysisesti teoksen sisälle. Sanaa installaatio käytettiin ensimmäisen
kerran 1960-luvulla. Nykyisin installaatio on jo niin vakiintunut osa länsimaista nykytaidetta,
että sitä on vaikea erottaa muista taidemuodoista. Sen olemukseen kuuluu, että se voi olla
osana erilaisia taidemuotoja. (Rauhala 2012, 60.) Rauhalan (2012) mukaan Margaret Morsen
(1993) mielestä performanssissa lavastus voi muistuttaa installaatiota, mutta koska
performanssitaiteessa taiteilija on teoksen subjekti, sitä ei voi pitää varsinaisena
installaatiotaiteena. Installaatiossa katsoja saa taiteilijan roolin ja hän pääsee leikkimään
installaatioon sisältyvillä erilaisilla elementeillä. Installaatiotaide onkin aina interaktiivista,
koska taiteen vastaanottajalla on aina mahdollisuus valita näkökulma tarjottujen
mahdollisuuksien välillä. (Rauhala 2012, 66.)
Tila- tai installaatiotaiteella tarkoitetaankin yleensä erilaisista aineksista ja/tai esineistä
koottua tilallista teosta, joka voi olla vuorovaikutteinen. Usein installaatiot sisältävät myös
kuvia, ääntä ja liikkuvia esineitä. Taidelajina installaatiotaide antaa yleisölleen
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mahdollisuuden fyysiseen interaktiivisuuteen teoksen ja tilan kanssa. Suurimmat tilateokset
ovatkin konstruktioita, joiden toteutuminen antaa mahdollisuuden niiden sisällä olemiseen.
Installaatiotaiteen kokeminen on siten aina myös moniaistinen tapahtuma, mikä edellyttää
kokijaltaan erityistä esteettistä herkkyyttä ja rohkeutta. (Installaatiotaide 2014)
Tilataide on rakennettu joko sisälle tai ulos esimerkiksi kaupunki- tai maisematilaan. Se on
kolmiulotteista taidetta, joka ympäröi katsojan ja jonka sisälle katsoja voi astua. Se liittyy
läheisesti ns. happening-taiteeseen, käyttäen keinoinaan valoja, ääniä ja toimintaa.
Happeningiin sisältyy usein taiteilijan julkinen esiintyminen osana tilaa. Christo ja JeanneClaude tunnetaan massiivisista saarien, talojen, siltojen ja maisemien paketoinneista.
(Töyssy, Vartiainen ja Viitanen 2007, 140.) Yksi tunnettu suomalainen tilataiteilija on
Maaria Wirkkala, joka on käyttänyt paljon valoa ja aikaa tilataideteoksissaan

3.4 Yhteisötaide
Hiljaisen kansan ympärille syntyneet ilmiöt, ihmisten toiminta ja siitä syntyneet merkitykset
ja rituaalit ovat rakentuneet kahdenkymmenen vuoden aikana, ilman, että niitä oli kovin
tietoisesti etukäteen suunniteltu. Perustoiminnan rakenteet on tietenkin luotu tietoisesti, esim.
Nuorten työpaja Hanslankareiden toiminta vaatteiden keräämiseksi ja Hiljaisen kansan
hahmojen kunnostus, vaatteiden riisuminen ja uudelleen pukeminen kaksi kertaa vuodessa.
Haapalan (1999) mukaan yhteisötaiteen syntykonteksti esityspaikkana sijoittuu usein ns.
perinteisen taidekontekstin ulkopuolelle. Yhteisötaiteen kohdalla tuntuukin joskus vaikealta
puhua teoksesta, koska se liittyy voimakkaasti taiteilijan ja yhteisön yhteiseen toimintaan.
(Haapala 1999, 81.) Yhteisötaide opettaa parhaimmillaan luopumaan tutuista ja turvallisista
ratkaisuista ja yleisesti taiteeseen liitetty luovuus edellyttää jonkinlaista epävarmuuden
sietokykyä. Yhteisötaiteessa ei pystytä suunnitelmallisesti kontrolloimaan kaikkea vaan taide
toimii monilla tasoilla. Yhteisötaiteessa on kuitenkin lähes yksinomaan toiminnallisia tasoja,
symboliset tasot osallistujat luovat itse. (Sederholm 2007, 37.) Toiminallisuus onkin tullut
taiteeseen sellaisten radikaalien avantgardeliikkeiden myötä kuin futurismi, dada ja
surrealismi (Sederholm 2007, 39). Futuristit korostivat toimintaa ja muutosta; he puhuivat
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taiteesta, jonka moniaistiset osatekijät löytyvät välittömästä ympäristöstä ja jossa katsoja
otetaan mukaan toimintaan. Dadassa taas tärkeää ei ollut lopullinen tuote, vaan tilanteen
luominen, prosessi itsessään. (Sederholm 2007, 40.)
Saksalainen taiteilija Joseph Beuys loi 1960-luvun aikana ajatuksen taiteesta, joka toimii
veistoksellisen periaatteen mukaan energiasysäyksinä, jossa myös ajatukset voivat olla
muotoiltavissa. Häntä kiinnosti ajattelu energiana, joka sysää liikkeelle myös fyysisiä ja
konkreettisia prosesseja. Sosiaalisen veistoksen muoto syntyy ajattelusta, kuuntelusta,
keskustelusta ja muusta vuorovaikutuksesta. Lopullinen taiteellinen muoto on prosessista
syntynyt yhteisymmärrys. (Sederholm 2007, 45.)
Yksi Beuysin kuuluisa aktivistisen taiteen teos oli 7000 tammea, joka muodostui 7000
suuresta kivestä. Kukin kivi viittasi tammipuuhun ja ostamalla yhden kiven organisaatiot tai
yksityiset ihmiset tukivat uusien tammien istuttamista. Näin yksilöt pystyivät taideteoksen
avulla olemaan osa prosessia, joka pyrki saamaan aikaan muutosta. Sosiaalinen veistos ja arkkitehtuuri -käsitteet ovatkin tulleet tunnetuiksi käsitteiksi juuri Beuysin taiteen kautta.
(Jokela ym. 2006, 2.)
Suomessa Lea ja Pekka Kantosen Teltta – projekti (1991 – 95) oli kolmessa eri kulttuurissa
toteutettu yhteisötaideprojekti. Kantoset asettuivat asumaan rakentamaansa telttaan
perheensä

kanssa

kolmen

erilaisen

etnisen

kansallisuuden

keskelle.

Heidän

työskentelytapansa muistutti etnografista kenttätutkimusta. Teosta esiteltiin sen jälkeen
videoinstallaatiomuodossa. Samassa tilassa oli myös esillä teltta ja materiaalia, joka oli
dokumentoitu projektin aikana. (Haapala 1999, 86.) Hiltusen (2009) mukaan Lea ja Pekka
Kantosen Teltta-projekti onkin hyvä esimerkki yhteisötaiteen ja performatiivisen taiteen
dialogisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Se oli taideprojekti, jossa keskustelusta ja
yhteistyöstä syntyi vuorovaikutteinen taideteos. (Hiltunen 2009, 52.) Keskusteluprosessia
korostavasta taiteesta on käytetty nimityksiä conversational art tai dialogical art (Kantonen
2007, 62).
Yhteisötaiteessa keskitytään välittömän pikakokemuksen tuottamisen sijasta pitkäjänteisten
kommunikointiprosessien kautta lisääntyvään ja ajan myötä uusiutuvaan tietoisuuteen. Taide
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ei vain kuvasta inhimillistä toimintaa tai heijasta yhteiskuntaa, eikä ole vain pelkkää
itseilmaisua, vaan voi tuottaa laajemmassa yhteiskunnallisessa mielessä uutta tietoa.
(Sederholm 2007, 41.) Yhteisötaide voidaan nähdä myös eräänlaisena käsitetaiteen ja
happeningin yhdistelmänä. Kuka tahansa voi olla siinä toimijana, jolloin varsinaista erillistä
yleisöä ei enää ole. Ihmiset, tila, käytetyt materiaalit, ympäristön luonne ja aika sulautuvat
toisiinsa. (Sederholm 2007, 53.)
Yhteisötaiteen alkuaikoina 1970- ja 1980-luvuilla sekä 1990-luvun alkupuolella taiteilijat
halusivat tehdä yleisön kanssa yhteistyössä valmiita taideteoksia. Viime vuosina kiinnostus
on kohdistunut enemmän yhteisötaiteen tekemisen prosessiin ja sen synnyttämään
keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

Yhteisötaidetta halutaankin lähestytä yleisön

osallistumisen kautta. Vuorovaikutteisuutta ei mitata pelkästään taiteilijan käyttämän
metodin tai yleisön määrän mukaan, vaan siitä syntyneen interaktiivisuuden mukaan.
(Haapala 1999, 90.)
Jokelan ym. (2006) mukaan Suzanne Lacy tunnetaan yhtenä merkittävänä yhteisötaiteen
edustajana. Hän oli järjestämässä Kaliforniassa vuonna 1984 Whisper, The Waves, The Windtaidetapahtumaa. Hän kokosi 154 yli 65-vuotiasta naista rannalle, jossa he keskustelivat
ikääntymisestä, kuolemasta, rakkaudesta, kauneudesta ja omasta elämästään. Valkoisiin
pukeutuneet naiset istuivat pöytien ääressä ja yleisö ja media saivat seurata heitä
ulkopuolelta. Teoksessa tiivistyi yhteisötaiteelle keskeinen tavoite antaa ääni ihmisille ja
ryhmille, jotka useimmiten jäävät näkymättömiksi ja joiden puhetta ei kuulla. (Jokela ym.
2006, 2.)
Suzanne Lacyn (1995) mukaan me olemme perinteisesti pitäneet yleisön ja taiteen suhdetta
enemmän tai vähemmän muuttuvana suhteena. Yleensä se nähdään taiteilijasta ja hänen
taiteensa kautta suuntautuvana prosessina kohti yleisöä. Taideyleisön passiivista roolia on
pidetty isona haasteena. Monet julkisen taiteen edustajat painottavat taiteen ja yhteisön
kaksisuuntaista vuorovaikutusta ja pitävät jopa ”tilaa” taiteilijan ja yleisön välissä
varsinaisena taideteoksena. (Lacy 1995, 177 – 178.)
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Suzanne Lacy (1995) on esittänyt kaavion, jonka avulla voi hahmottaa erilaisia
mahdollisuuksia taiteilijoiden toimia julkisen- ja yhteisötaiteen alueella. Kaavio itsessään ei
ole taiteilijaa sitova, vaan taiteilija voi tilanteen mukaan valita paikkansa janalla ja vaihtaa
sitä halutessaan. Lacy (1995) kuvaa siinä esimerkin miten tuoda omia tunteita
taideprojektissa välineeksi tehdä näkymätöntä näkyväksi. Taiteilija toimii tällöin kuin
antropologi lähestyen aluetta ”muut” ja havainnoi ihmisiä ja paikkoja hänen oman
paikkakokemuksen kautta. Näin toimien taiteilijasta tulee kanava muiden kokemuksille ja
muistoille. (Lacy 1995, 174.)
Reportterin roolissa taiteilija kerää tietoa ja muokkaa sitä muotoon, jossa voi jakaa sitä
eteenpäin. Taiteensa avulla hän suuntaa yleisönsä huomion johonkin erityiseen. Taiteilijan
roolin muuttuminen analysoijaksi sosiaalisessa tilanteessa, tuo taas kuvaan mukaan
tiedemiehen / naisen, tutkivan journalistin tai / ja filosofin. (Lacy 1995, 175 - 176.) Viimeinen
askel oletetussa jatkumossa on taiteilijan siirtyminen analysoijasta toimijaksi. Tässä
vaiheessa taiteen tekeminen on jo kiinnittynyt paikalliseen, kansalliseen tai globaaliin
tilanteeseen ja paikkaan ja yleisöstä on tullut aktiivinen osa teosta. (Lacy 1995, 176 – 177.)
Kantosen (2007) mukaan kyseenalaistaminen, järkyttäminen ja ravisteleminen ovat oleellisia
ominaisuuksia hyvälle taiteelle. Myös yhteisötaiteen tavoitteena on tuoda julkiseen tilaan
jotain outoa ja hämmentävää. (Kantonen 2007, 64.) Yhteisötaiteen yhtenä tärkeänä
tavoitteena pidetäänkin yleisöjen ja yhteisöjen identiteetin vahvistamista. Omien sanallisten
ja kuvallisten elämäntarinoiden kertominen ja esille tuominen vaikuttaa ihmisiin useimmiten
eheyttävästi ja vahvistavasti. Yhteisötaiteen yleisöiksi taiteilijat ovat usein etsineet
vähemmistöjä ja ihmisryhmiä, jotka eivät ole saaneet tarinoitaan riittävästi kuuluviin, kuten
esimerkiksi

työttömiä,

asunnottomia,

maahanmuuttajia

sekä

syrjäytyneitä

tai

syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. (Kantonen 2007, 65.)
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3.5 Paikkasidonnaisuus taiteessa ja taidekasvatuksessa
Hiljaisen kansan niityllä paikkana on ollut alusta asti syvä merkitys teokselle ja sen
synnyttämille ilmiöille. Reijo Kelan performanssiesitys Ilmarin kynnöksen ensimmäiset
esitykset tapahtuivat Lassilan pellolla Suomussalmen kirkonkylällä.

Peltoa on joskus

kutsuttu myös ”veripelloksi”, koska Talvisodan aikaan siinä kaatui suuri joukko torniolaisia
ja kemiläisiä hyökkäyksessä kirkonkylään linnoittautuneita venäläisiä vastaan. (Heikkinen
2008, 76.)
Ilmarin kynnös näytti, mitä on tapahtunut kainuulaismiehelle, jonka tie kulkee oman
pellon viljelijästä työttömäksi. Siinä on myös viittauksia viime sotiin, sillä itse pelto
oli talvisodan aikana taistelutanner. Ilmarin kynnös tehtiin elokuussa 1988
Suomussalmelle, Karhulan suoraan reunustavalle Lassilan pakettipellolle. Pelto on
esityspaikkana täynnä merkityksiä. Se on maaseudun toimeentulon ydin, pala ihmisen
ja kulttuurin muokkaamaa luontoa. Pelto on työn paikka ja tulos. Se on myös
jatkuvuuden ja elämän symboli ja siten arvokas ja pyhä. (Suhonen 2008, 39.)
Jokelan (1996) mukaan me koemme usein paikkoina ympäristöstä selkeästi erottuvat ja
itsellemme merkitykselliset alueet. Paikoilla onkin meihin voimakas vaikutus, vaikka emme
aina tiedosta sitä. Paikan kokemuksen merkitystä on usein vaikea havaita arkielämässä.
Usein vasta ajallinen tai tilallinen etäisyys saa meidät huomaamaan mitä paikka merkitsee
meille ja muistojen kautta paikat aktivoituvat uudelleen mielessämme. (Jokela 1996, 164.)
Hiltusen (1999) mukaan Yhdysvaltalainen taiteilija ja teoreetikko Robert Irwin (1985) on
luokitellut taideteosten paikkaan orientoitumisen erilaisia asteita. Perinteinen hallitsijapatsas
tai muistomerkki on paikkaa hallitseva. Taideteos voi olla paikalle ominainen, jolloin sen
suunnittelussa otetaan huomioon sen sopivuus kyseiseen paikkaa tai se voi olla paikan
määrittelemä. Paikan määrittelemässä teoksessa sen syntyä edeltää monipuolinen ja syvä
paikkaan tutustuminen, paikan historian, tarinoiden ja erilaisten merkitysten kautta.
(Hiltunen 1999, 44 – 45.)
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Paikkasidonnaisuuden käsitteen muodostuminen kuvataiteen ja kuvanveiston sanastoon
tapahtui 1960-luvulla esimerkiksi Robert Barryn, Richard Serran ja Daniel Burenin
veistosten tai installaatioiden kautta. Alun perin paikkasidonnaisiksi ympäristötaideteoksiksi
määriteltiin teokset, jotka sijoittuivat sen fyysiseen ympäristöön. (Johansson 2005, 65.)
Paikkasidonnaisessa ympäristötaideteoksessa paikka voi pitää sisällään myös katsojan, joka
havainnoillaan, liikkumisellaan tai toiminnallaan luo teokselle uusia merkityksiä ja sisältöjä
(Johansson 2005, 69). Ihmisten liikkuminen on antanut mahdollisuuden viedä taidetta kauas
ulos ihmisten luomista kasvukeskuksista.
Kiven (2010) mukaan Robert Smithson, joka oli amerikkalaisen maataiteen keskeisiä
taiteilijoita, toi taiteeseen myös käsitteen epätila tai epäpaikka. Paikka ja sen hahmottaminen
edellyttävät aina pysähtymistä. Loputtomiin jatkuva samanlainen ja monotoninen
automaisema, tasaisin välimatkoin toistuvat liittymät, risteykset ja maisemat voivat luoda
matkaajassa tunteen liikkumattomuudesta, epätilasta. (Kivi 2010, 148.)
Paikka on ihmiselle aina kokemus eli merkityssuhde. Me annamme aina omia merkityksiä
ympärillä olevalle todellisuudelle ja juuri noista merkityssuhteista syntyy paikkoja. Tärkeää
sisällöllisenä merkityksenä paikkakäsitteelle voidaan pitää kokemusta omasta yksilöllisestä
ja henkilökohtaisesta olemassaolosta. (Niskanen 2004, 92.) Nykyään myös ajatellaan niin,
että erilaiset ja intensiteetiltään vaihtelevat paikkakokemukset ovat osa meidän identiteettiä,
sen sijaan että me olisimme osa jotakin paikkaa (Knuuttila 2006, 10).
Johanssonin (2005) mukaan Beardsley (1989) katsoo, että maataiteen paikkasidonnaisuuden
ymmärretään olevan teoksen ja paikan välisen suhteen yhdistämistä. Maataiteen yhteydessä
puhutaan myös paikan hengestä, jolloin teoksen paikkasidonnaisuus ilmenee sen kyvystä
osoittaa oman paikkansa ja paljastaa sen suhteita lähiympäristöön. (Johansson 2005, 70.)
Suomessa paikan tutkimusta on alettu tehdä myös kasvatustieteen alalla. Taidekasvatuksen
tutkimuksessa paikka, paikkasidonnaisuus ja taiteen rooli siinä, ovat olleet lisääntyvän
kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena. Käsitteenä paikkaa tutkitaan ja havainnoidaan
ihmisten kokemusten kautta ja sen koetaan syntyvän henkilökohtaisen merkitysten ja
sidosten kautta. Edellisen näkemyksen mukaan mikä tahansa maantieteellinen alue ei siis ole
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paikka, vaan ihmiset rakentavat omaa henkilökohtaista suhdetta paikkoihin ja myös ihmisten
muistot ja tunteet kietoutuvat paikan kokemuksiin. Kokemuksellisuuteen muistojen kautta,
liittyy läheisesti myös sosiaalinen ulottuvuus ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta.
Nykyinen paikan tutkimus pitääkin oleellisena sitä, että paikan ja ihmisen välinen
vuorovaikutus

on

aina

kaksisuuntaista

ja

se

elää

jatkuvassa

muutoksessa

ja

vuorovaikutuksessa. (Hyry-Beihammer, Hiltunen ja Estola 2014, 4.)
Ihmiset eivät koskaan palaa muuttumattomina tuttuihin paikkoihin, sillä omat käsityksemme
ja kokemuksemme paikasta muuttuvat siellä olevien ihmisten, tapahtumien ja sitä
ympäröivän

maailman

kautta.

Voidaankin

puhua

paikan

ja

myös

ihmisten

vuorovaikutteisestä muuttuvasta identiteetistä. Paikan tutkimukseen on myös vaikuttanut
yleinen maailman yhdenmukaistuminen yhdessä lisääntyvän paikallisuuden arvostuksen
kanssa. Kasvatuksen ja paikan välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja tutkimuksessa
onkin olemassa monenlaisia näkökulmia ja käsitteitä: paikkalähtöinen, paikkaperustainen,
paikkasidonnainen, paikkatietoinen kasvatus. Näillä kaikilla erilaisilla käsitteillä halutaan
korostaa ja eritellä paikan merkitystä kasvatuksessa, opetuksessa ja tutkimuksessa. (HyryBeihammer ym. 2014, 5.)
Paikkakokemuksessa kietoutuvat yhteen tila, aika, ympäristö ja ihmiset. Ihmisten ja
yhteisöjen

paikkakokemusten

kautta

voidaan

ymmärtää

myös

ihmisten

ympäristökokemuksia ja heidän suhdettaan erityisiin paikkoihin. Yhteisöä ja ympäristöä ei
siten voida koskaan erottaa toisistaan kun puhutaan paikoista. (Jokela ym. 2014, 83.)
Taidekasvatuksen osana ympäristötaiteella onkin tärkeä merkitys. Ympäristötaideteos voi
parhaimmillaan olla paikan historiasta ja luonteesta syntyvä yhteisöllinen taideprojekti.
(Jokela 1996, 176.) Taide voikin avata monenlaisia näkökulmia nähdä paikka ja ihmisten
oma ympäristö ja se voi parhaimmillaan toimia sekä yksilön että yhteisön ympäristösuhteen
liikkeelle panevana voimana (Jokela 1997, 150). Taide vaatii kuitenkin myös ihmisten omaa
tulkintaa ja ymmärtämistä ennen kuin se voi toimia taidekasvatuksen välineenä esimerkiksi
ympäristökasvatuksessa (Jokela 1997, 149). Ympäristö- ja yhteisötaideprojekteja voidaankin
pitää myös taiteen avulla tapahtuvana paikkakasvatuksena, jossa tavoitteena on muodostaa
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uusia kokemuksia ja näkemyksiä erilaisista paikasta. Parhaimmillaan se on syvällistä ja
henkilökohtaista eläytymistä ja ymmärtämistä. Ihmisten paikkakokemuksissa yhdistyy tilan
ja ajan kokeminen. (Jokela ym. 2006, 3.)
Cantellin (2001) mukaan paikka yhdistetään myös kulttuuriin ja talouteen. Silloin puhutaan
kulttuurin tarjoamasta pääomasta, jossa tuotteet tai mielikuvat sidotaan paikkoihin liittyviin
arvoihin ja mielleyhtymiin. Ostamalla erilaisia tuotteita kulutamme myös niihin liittyviä
paikkoja. Puhutaan jopa ”paikkojen kannibalisoinnista”, jolloin kulutamme paikan
sosiaalista ja kulttuurillista voimaa hankkimalla paikkaan liittyviä tuotteita. (Cantell 2001,
56.) Luovuudella ja kulttuurilla onkin merkittävä vaikutus paikkakuntien ”brändäyksessä”.
Lisäksi monipuolinen ja rikas kulttuurituotanto lisää ihmisten hyvinvointia monella tasolla
ja sen vaikutus laajenee koskemaan myös tulevia sukupolvia.

4. Tutkimusmenetelmät ja aineisto
4.1 Etnografia tutkimusmenetelmänä
Olin itse mukana Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuudessa kesäkuussa 2014 ja
osallistuin myös moniin kesän aikana järjestettäviin tapahtumiin, joita oli Hiljaisen kansan
niityllä. Olin siten myös tutkijana osallistuva havainnoija. Tutkimusmenetelmänä minulla oli
etnografinen tutkimus.
Etnografia elää tutkimuksen aikana ikään kuin kahdella tasolla, toisaalta samaan aikaan
tutkimusaineistoja keräten ja niitä analysoiden, toisaalta tutkijan itse tutkimuskohteessa
liikkuen, havainnoiden ja haastatellen ihmisiä (Kortelainen 2013, 99). Etnografinen
tutkimusmenetelmä tunnustaa teorian ja käytännön molemminpuolisen vuorovaikutuksen.
Havainnot, joita tehdään, voivat pohjautua osaksi johonkin teoreettiseen näkökulmaan.
Tutkija kokoaa aineistonsa osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla. (Anttila 1998,
305.) Etnografisessa tutkimuksessa kaikilla tutkimuksiin osallistuvilla ihmisillä on
tutkimusta muokkaava rooli, jossa tutkija, haastateltavat ja koko ryhmä toimivat aktiivisesti
yhdessä. Tutkijan tavoitteena on pyrkiä näkemään ilmiöitä ja merkityksiä kaikkien
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osallistujien näkökulmasta. Tavoitteena on myös tutkittavan ilmiön lisääntyneen
ymmärryksen ja tiedon lisäksi aikaansaada myös osallistuvaa keskustelua. (Anttila 1998,
305.)
Anttilan (1998) mielestä etnografinen metodi suokin tutkijalle itselle enemmän
mahdollisuuksia persoonalliseen ja empiirisen aineiston käyttöön, kuin jotkut muut metodit
(Anttila 1998, 306). Sirpa Lappalainen (2007) mainitsee kirjassaan Etnografia
metodologiana, että ruumiillinen ja emotionaalinen läsnäolo tekee etnografisesta
tutkimusprosessista erityisen (Lappalainen 2007, 10). Etnografiselle tutkimukselle on myös
ominaista, että aineiston kerääminen, analyysi ja tulkinta kulkevat limittäin mukana koko
prosessin ajan. Alustavaa analyysia tutkija voi tehdä jo kentällä ja ensimmäisiä luonnoksia
tutkimusraportista voidaan kirjoittaa jo kenttätyövaiheen aikana. (Lappalainen 2007, 13.)
Etnografian

monenlaiset

aineistot

mahdollistavatkin

näin

useita

näkökulmia

ja

kysymyksenasetteluita. Mietola (2007) pitääkin etnografian etuna sen tarjoamaa
vuoropuhelua, joka mahdollistaa eri aineistojen välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Eri
aineistojen kautta syntyvä kuva tutkittavasta kohteesta myös syventää ja tarkentaa
tutkimuksen lopputulosta. (Mietola 2007, 176.)
Moniaistisuus liittyykin oleellisesti etnografiseen kenttätyöhön; siihen miten tutkija
havainnoi ja kokee tutkimuksen kohteen ja ihmiset. Tutkija parhaimmillaan ymmärtää ja
hahmottaa haastateltavien kertomukset ja kokemukset moniaistisesta näkökulmasta.
Moniaistisuus onkin etnografisessa menetelmässä myös tutkimusaineistojen tulkitsemista ja
ymmärtämistä. (Kortelainen 2013, 101.)
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4.2 Aineisto
Aineistona tutkimuksessani oli kirjallisuus, lehdet, lomakekyselyt, haastattelut, valokuvat ja
osallistuva havainnointi kenttämuistiinpanojen muodossa ja Hiljaisen kansan Facebooksivu. Hiljaisen kansan oma Facebook-sivusto on perustettu 2010. Osallistuvaa havainnointia
tein

osallistumalla

kesällä

2014

Hiljaisen

kansan

niityllä

oleviin

tapahtumiin

Suomussalmella. Osallistuin myös Helsingissä Kainuun maakuntapäiville Senaatin torilla.
Hiljainen kansa oli siellä pienimuotoisesti Reijo Kelan kanssa mukana tapahtumassa.
Osallistuvaan havainnointiin sisältyy erottamattomasti ottamani valokuvat erilaisissa
tapahtumissa. Ilman valokuvia kenttämuistiinpanot olisivat olleet puutteelliset. Valokuvat
kertovat ja palauttavat muistiin asioita, tapahtumia ja tunnelmia kuitenkin aina enemmän
kuin kirjoitetut muistiinpanot. Tutustuin kesän aikana myös muihin Suomussalmella oleviin
kohteisiin ja vain ajelin Kainuun jylhissä maisemissa saadakseni kokonaiskuvan alueesta ja
sen ihmisistä.
Tutkimalla Hiljaista kansaa ja sen merkitystä suomussalmelaisessa maisemassa ja
yhteisössä, kohteesta jäisi jotain oleellista pois, jos en tutkisi sitä myös tarinoiden ja
kertomusten näkökulmasta. Haastattelin kesällä Suomussalmella ihmisiä, jotka ovat olleet
jollain tavalla tekemisessä Hiljaisen kansan kanssa joko työn, harrastuksen tai vain katsojan
/ eläytyjän roolissa. Osa kysymyksistä koski myös aiheeseen liittyviä kertomuksia ja
tarinoita. Toivoin löytäväni niiden avulla ihmisten yksityisiä ja yhteisön kollektiivisia
muistoja ja kokemuksia aiheesta.

4.2.1 Kyselylomakkeet
Lähetin Suomussalmelle kunnan palveluksessa oleville 22 henkilölle kyselylomakkeen (Liite
1.) 12.2.2014. Halusin avata haastatteluprosessin valitsemalla kunnan palveluksessa olevia
ihmisiä, joiden yhteystiedot olivat julkisesti nähtävillä kunnan sivuilla. Valitsin esimerkiksi
sivistyslautakunnan jäseniä ja mahdollisesti paikallisen kulttuurin toimijoita. Samalla
toivoin, että kyseiset henkilöt mahdollisesti antaisivat minulle uusia tietoja henkilöistä, jotka
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tietäisivät asiasta enemmän tai olisivat jopa olleet aktiivisesti mukana Hiljaisen kansan
toiminnassa. Yksi kyselylomakkeen saajista olikin lähettänyt lomakkeen edelleen ihmiselle,
joka toimi työkseen Hiljaisen kansan parissa, nuorten työpaja Hanslankareissa. Vain kolme
henkilöä vastasi kyselylomakkeeseeni. Vastausprosentti oli siis odotusten mukaisesti pieni.
Tämä oli kuitenkin minulle ensi askel lähestyä suomussalmelaisia ihmisiä Hiljaisen kansan
puitteissa.
Kolmesta kyselylomakkeeseen vastanneesta henkilöstä yksi halusi esiintyä omalla
nimellään. Hän on työskennellyt Hiljaisen kansan parissa sen syntyajoista tähän päivään asti
ja toimii nuorten työpaja Hanslankareiden työpajavastaavana. Hänet olisikin voinut tunnistaa
jo vastauksiensa perusteella. Kaksi muuta halusi esiintyä nimettöminä. Nimesin kaksi
nimettömänä

esiintyvää

kyselylomakkeeseen

vastannutta

henkilöä

nimillä

suomussalmelainen.

4.2.2 Haastattelut
Valitsin Suomussalmella kesällä 2014 tapahtuviin haastatteluihin haastattelumenetelmäksi
teemahaastattelun, koska Hiljainen kansa tutkimuskohteena rajasi jo aihetta luontevasti ja
teemahaastatteluun liittyvä puolistrukturoitu haastattelu antoi sopivan väljän kehyksen
varsinkin Hiljaisen kansan niityllä tapahtuneille haastatteluille.
Hirsijärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelu ei varsinaisesti vaadi kuitenkaan
tietynlaista yhteistä kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia,
ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä (Hirsijärvi ja Hurme
2001, 48). Hiljaisen kansan kohdalla teema oli jo valmiiksi selkeä ja rajattu. Tekemissäni
haastatteluissa oli sekä strukturoituja, että lähes strukturoimattomia aineksia, koska osan
haastatteluista tein kyselylomakkeen muodossa ja osa oli aika vapaita haastatteluja
spontaaneissa tilanteissa.
Ruusuvuori ja Tiittula (2005) jakaa haastattelut kysymysten valmiuden ja sitovuuden mukaan
strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoitujen ääripäässä ovat
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lomakehaastattelut valmiine kysymyksineen ja vastausvaihtoehtoineen ja ne esitetään
kaikille haastateltaville samanlaisina ja samassa järjestyksessä. Valmiiden kysymysten
käytön taustalla on pyrkimys varmistaa, että haastattelija ei vaikuta haastateltavan
vastauksiin omilla mielipiteillään. Strukturoitujen ja strukturoimattomien haastattelujen
välimaastossa ovat puolistrukturoidut haastattelut. (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, 11.)
Teemahaastattelussa käydään haastateltavien kanssa läpi samat teemat, aihepiirit, mutta
kysymysten muotoilu ja järjestys voivat vaihdella. Strukturoimattomassa haastattelussa
rakenne muotoutuu lähinnä haastateltavan ehdoilla. Se ei ole tiukasti sidoksissa kysymys ja
vastaus-muotoon vaan muistuttaa enemmän vapaata keskustelua, jossa molemmat osapuolet
voivat nostaa puheenaiheita keskusteluun ja viedä sitä haluamaansa suuntaan. (Ruusuvuori
ym. 2005, 11 – 12.).
Teemahaastattelun etuna on se, että se ei sido haastattelua erityiseen kategoriaan, eikä ota
kantaa

haastattelukertojen

määrään

tai

miten

syvälle

haastattelussa

mennään.

Teemahaastattelu ottaa huomioon ihmisten tulkinnat asioista ja vuorovaikutuksella on siinä
suuri merkitys. (Hirsijärvi ym. 2001, 48.) Teemahaastattelu onkin aina lähempänä
strukturoimatonta, kuin strukturoitua haastattelua. Haastattelun aihepiirit ja teema-alueet
ovat kaikille samat. (Hirsijärvi ym. 2001, 48.)
Haastattelin kesällä 2014 Suomussalmella myös Reijo Kelaa, nuorten työpajan työntekijöitä
ja siellä työskenteleviä nuoria ja ihmisiä, jotka ovat toimineet tai toimivat Hiljaisen kansan
ympärille syntyneissä tapahtumissa ja toiminnassa. Haastattelin myös ihmisiä, joiden rooli
on ns. katsojan / vastaanottajan rooli.
Kun haastattelin ihmisiä, joiden kanssa en ollut etukäteen sopinut haastattelusta, esimerkiksi
Hiljaista kansaa pukemassa olevia ihmisiä tai vain paikalle sattuneita ihmisiä, oli
haastattelumenetelmäni lähempänä strukturoimatonta. Halusin näin antaa ihmisille
mahdollisuuden tuoda esille asioita, joita itse en ehkä olisi huomannut kysyä.
Ajallisesti pitemmät haastattelut nimesin henkilöiden omilla nimillä. Hiljaisen kansan
niityllä tapahtuneet haastattelut nimesin kahteen eri ryhmään: Talkoolaisia olivat Hiljaisen
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kansan kunnostus- ja pukemistilaisuuksiin osallistuvat ihmiset. Useimmat heistä olivat
paikkakuntalaisia ja jo useana vuonna tilaisuuteen osallistuneita. Akvarellikurssilaisiksi
nimesin edellisenä päivänä niityllä työskennelleet akvarellikurssilaiset. Heistä useimmat
olivat ei-paikkakuntalaisia ja näin näkivät kohteen enemmän ulkopaikkakuntalaisten
näkökulmasta.
Reijo Kelan kanssa olin etukäteen sopinut haastattelun päivälle, jolloin Hiljaista kansaa
kunnostettiin ja puettiin kesäkuun alussa. Kainuun Sanomien toimittaja sattui kuitenkin myös
haastattelemaan Reijo Kelaa samaisessa tapahtumassa ja sain häneltä luvan käyttää
haastattelua tutkimuksessani. Haastattelin Reijo Kelaa myös yksityisesti tapahtuman aikana.
Haastatteluaineiston minä tallensin yliopistolta lainatulle nauhurille, josta siirsin ne
tietokoneelleni ja litteroin useiden kuuntelukertojen jälkeen taas tietokoneelleni eri
tiedostokansioihin. Tavoitteena oli säilyttää mahdollisimman tarkasti ihmisten käyttämät
termit, ilmaisut ja myös murresanat. Jätin litteroimatta aineistoa, jossa tunsin haastateltavan
karkaavan puheissaan tutkimuskohteeni ulkopuolelle tai esimerkiksi kertovan jotain hyvin
henkilökohtaista. Osaa aineistosta en myöskään voinut käyttää, koska nauhoituksen aikana
navakka tuuli peitti puheen.

4.3 Aineiston analyysi
Aineiston analyysimenetelmänä käytin laadullista analyysia ja/tai etnografista analyysia.
Anttilan (1998) mukaan etnografinen analyysi tapahtuu periaatteessa samankaltaisten
periaatteiden mukaan kuin laadullinen analyysi. Apuna analyysissä voi käyttää teoriaa ja
toisten vastaavia tutkimustuloksia. (Anttilan 1998, 307.)
Analyysissä käytin myös Suzanne Lazyn (1995) kuvaamaa yhteisötaiteen kehää (luvussa
Hiljainen kansa ja yhteisöllisyys s. 71 - 72). Lazy (1995) esittää siinä yleisökeskeisen kuvan
toinen toisiaan läpäisevistä ympyrän kehistä kuvaamaan dialogia yleisön roolista taiteilijan
työskentelyn taustalla ja keskiössä. (ks. Lacy 1995, 171 – 185.)
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Aineistoa,

joka

koostui

kirjallisuudesta,

lehdistä,

osallistuvasta

havainnoinnista

kenttämuistiinpanojen muodossa, valokuvista, lomakekyselyistä ja haastatteluista, pyrin
käsittelemään heti alusta asti luokittelemalla ne eri tiedostokansioihin. Kun haastattelut
sijaitsivat samassa kansiossa esim. valokuvien ja kenttämuistiinpanojen kanssa, muistin heti
tilaisuuden, tunnelman ja ihmiset. Ensimmäisessä vaiheessa en vielä tehnyt mitään karsintaa
ja tiivistelmää ja en myöskään luokitellut mitään aineistoa turhaksi.
Hirsijärven ja Hurmeen (2001) mukaan laadullisen analyysin pääpiirteitä voidaan jaotella
seuraavasti ja tämä jaottelu on ollut myös minulla analyysin pohjalla: Analyysi alkaa
useimmiten jo haastattelutilanteessa. Kun tutkija tekee haastattelua, hän voi jo siinä
tilanteessa tehdä havaintoja ilmiöstä ja voi tyypitellä tai tehdä malleja syntyneistä
havainnoista. Aineistoa analysoidaan yleensä aika lähellä aineiston keruupaikkaa ja sen
kontekstia. Laadullinen tutkimus säilyttääkin aineistonsa sanallisessa muodossa. Tutkija
käyttää päättelyä, joka voi olla induktiivista tai abduktiivista. Induktiivisessa päättelyssä on
keskeistä sen aineistonlähtöisyys, kun taas abduktiivisessa tutkijalla on valmiina joitakin
teoreettisia ideoita, joita hän pyrkii tutkimuksessaan osoittamaan oikeaksi aineistonsa avulla.
(Hirsijärvi ja Hurme 2001, 136.)
Kesä 2014 olikin empiirisen aineiston keruuta Hiljaisen kansan niityllä ja Suomussalmella.
Analyysia tapahtui jo paikan päällä, mutta varsinainen analyysi alkoi kun olin kerännyt
kaiken aineiston, litteroinut ja kirjoittanut haastattelut puhtaaksi. Pyrin alusta asti tekemään
jotain alustavaa luokittelua, jotta saisin mielessäni jonkinlaisen kokonaiskuvan aineistosta.
Analyysini tuloksia peilaan tanskalaisen tutkijan Karen Vedelin (2011) tekemään
tutkimukseen Hiljaisesta kansasta. Karen Vedel oli kesällä 2007 Suomussalmella tutkimassa
Hiljaista kansaa ja siihen liittyvää historiaa ja merkityksiä suomussalmelaisessa maisemassa
ja yhteisössä. Hänen tutkimuksensa lähtökohtana oli Reijo Kelan paikkasidonnainen
performanssiesitys Ilmarin kynnös ja se miten esityksestä syntyi kahdenkymmenen vuoden
aikana rituaalisesti ladattu yhteisön tapahtuma. Hänen artikkelinsa on julkaistu teoksessa
Ritual Dynamics and the Science of Ritual otsikolla Clothing the Suomussalmi Silent People,
vuonna 2011.
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Tutkimuksessani vuorotteli induktiivinen aineistolähtöinen analyysi ja abduktiivinen
teoreettinen lähtökohta. Etnografinen tutkimusmenetelmä ja analyysi tunnustavat teorian ja
empirian molemminpuolisen vuorovaikutuksen (Anttila 1998, 305). Alustavaa analyysiä tein
oikeastaan jo haastattelutilanteissa kesällä Suomussalmella. Litteroin haastatteluaineiston
mahdollisimman nopeasti haastatteluiden jälkeen ja tallensin ne samoihin tiedostokansioihin
valokuvien kanssa. Litterointivaiheessa kuuntelin monta kertaa haastattelut läpi ja katsoin
niihin liittyviä valokuvia ja kenttämuistiinpanoja, jotta muistaisin ihmiset, tilanteen ja
tunnelman. Säilytin erityisesti tässä vaiheessa tärkeitä sanoja, sanontoja ja murteita. Pyrin
kuitenkin myös tiivistämään aineistoa tässä vaiheessa. Tätä vaihetta kutsutaan
aineistolähtöisen eli induktiivisen analyysin ensimmäiseksi vaiheeksi. Tavoitteena oli
aineiston pelkistys. Tässä vaiheessa karsin pois jo epäolennaista tietoa.
Alustavan analyysin yhteydessä otin mukaan myös teoriaa. Teoria auttoi minua aineiston
ryhmittelyssä. Aineiston kävin tässä vaiheessa uudestaan läpi ja ryhmittelyn avulla etsin siitä
samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia. Pyrin viemään aineistoa ryhmittelyn avulla muotoon,
josta voisin viedä sitä yleisemmälle ja syvemmälle tasolle.
Mäkelän (1990) mukaan kvalitatiiviselle aineiston analyysille on tunnusomaista aineiston
tunnistaminen ja luokittelu samankaltaisuuden mukaan. Analysoitava aineisto ryhmitellään
kategorioihin. (Mäkelä 1990, 54.) Ryhmittelin aineistoani tässä vaiheessa Hiljaisen kansan
toimintaympäristön ja erilaisten toimijoiden mukaan: Kainuu paikkana, Kainuun
tarinallisuus, Niittykahvila kokoontumispaikkana, Työpaja Hanslankareiden nuoret
toimijoina, Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuus ja Yleisö ja muut toimijat.
Kolmannessa vaiheessa tavoitteena oli saada aineisto synteesin tasolle, syvällisemmälle
tasolle. Tässä vaiheessa minulla oli myös mukana teoriaa, joka auttoi aineiston
abstrahoinnissa. Aineiston analyysin loppuvaiheessa jaoin aineiston viiteen erilaiseen
kategoriaan: Heinäpäiden vaatettamisen ritualistisuus, Niitty paikan muistina, Hiljainen
kansa, joka ei laula – paikka luomassa tarinallisuutta, Kulttuurilliset ulottuvuudet ja
Hiljainen kansa ja yhteisöllisyys.

30

5. Hiljaisen kansan toimintakontekstin kartoitus

5.1 Kainuu paikkana
Ensimmäinen omakohtainen kokemus Hiljaisesta kansasta oli ajalta, jolloin sen vieressä ei
ollut vielä parkkipaikkaa eikä kahvilaa, vain satoja vaatteisiin puettuja hahmoja keskellä
Kainuun vaaramaista maisemaa. Kesän 2014 aikana tutustuin myös muihin erityisiin
paikkoihin Suomussalmella, esimerkiksi Raatteen tiehen ja siihen liittyvään museoon.
Kainuulla ja Suomussalmella on hyvin voimakas ja merkittävä rooli paikkana Suomen
historiassa ja se näkyy myös ihmisten tulkinnoissa kun he puhuvat Hiljaisesta kansasta.
Talvisodan monumentti Avara Syli on valmistunut vuonna 2004. Se koostuu kolmen
hehtaarin alueesta, jonne on sijoitettu 17 000 isoa kivenlohkaretta ja 105 vaskikelloa, yksi
jokaista talvisodan päivää kohti. Kellot soivat kun tuuli käy. Kivet symbolisoivat sodan
uhrien määrää ja kärsimystä. (Raatteenportti 2014.) Suomussalmella Karhulanvaaran lähellä
on myös Alvar Aallon suunnittelema ja vuonna 1959 paljastettu Liekki-monumentti
talvisodan suomalaistaistelijoille (Helo ym. 2013, 63).
Aaltosen (2013) mukaan Kainuun kulttuuriympäristöt ja maisemat kertovatkin meille
tarinoita ja historiaa menneiltä ajoilta. Rajamaakunnassa ovat nähtävissä koko Suomen
kansakunnan sotiin liittyvät vaiheet ja rajan vaikutus ihmisten arkielämään. (Aaltonen 2013,
6.)
Valtakunnan itäraja Kainuun kohdalla on vuodelta 1595 ja se on vanhin valtionraja
Euroopassa.

Rajan

läheisyys

näkyi

Vienan

asukkaiden

kanssa

käytynä

kaupankäyntinä, mutta myös Raatteen tien sodan aikaisten puolustustaisteluiden ja
siviilien pakenemisreittinä. Raatteen tien taistelu käytiin talvisodassa Suomen ja
Neuvostoliiton välillä marraskuun lopulla 1939 alkuvuoteen 1940 osana
Suomussalmen taisteluja. Raatteen tiellä oli strateginen merkitys sodankäynnissä.
(Helo ym. 2013, 63.)
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Suomussalmelle tuli ensimmäiset asukkaat jo heti viimeisen jääkauden jälkeen noin 8000 7700 eKr. Hossassa näkyykin ihmisen kädenjälki 4000 vuoden takaa. Hossan tunnetuimpia
nähtävyyksiä

ovat

jääkauden

muokkaamien

harjumaisemien

lisäksi

Värikallion

kalliomaalaukset. (Heikkinen 2013, 207.) Hossasta onkin tullut yksi suosittu turistikohde ja
monet turisteille tarkoitetut linja-auto retket tekevät ensin vierailun Hiljaisen kansan niityllä
ja jatkavat sitten matkaansa Hossaan. Hossassa on järjestetty jo monena kesänä Muinaistulet
– muinaisiin myytteihin keskittyvä kulttuuritapahtuma, jossa on suomalaisiin myytteihin
perustuvia erilaisia tapahtumia. (Hossa 2015)
Kainuu on myös jylhien järvien ja sinisten vaarojen maakunta. Karu luonto ja
historia valtion rajalla ovat muovanneet kainuulaisista sitkeän kansan, jonka
kädenjälki näkyy hyvin säilyneessä ympäristössä. Maakuntalaulussa Kainuu
kuvataan surkeiden soiden synkeäksi kotipaikaksi, jossa maa on luotava uudestaan
ja paikalle jäävät vain vahvat ja rohkeat, samalla kun todetaan raukat vain menköhöt
merten taa. (Aaltonen 2013, 9.)
Kainuulaista kulttuuri-identiteettiä yhdistäviä tekijöitä ovat käsityökulttuuri, kädentaidot,
sanataide ja kirjallisuus. Karppisen ja Porasen (2001) mukaan usko puhuttuun ja kirjoitettuun
sanaan on aina ollut Kainuussa vahva. Perinteet, kalevalaisuus, talonpoikaiskulttuuri,
tietynlainen vanhakantaisuuskin kuuluvat kainuulaiseen kulttuuriin. Kainuulaiseen kulttuuriimagoon katsotaan myös sisältyvän luonto ja siihen liittyvä eksotiikka. Karppisen ja Porasen
(2001) mielestä Kainuuseen liitetystä kielteisestä kulttuuri-imagosta on kuitenkin haluttu
päästä irti, pois ”nälkämaa- ja köyhyys-imagosta”. (Karppinen ja Poranen 2001, 73.)
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Kuva 3. Julkisuudessa on joskus kritisoitu Hiljaisen kansan ”nälkämaa imagoa”.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Kainuulaisissa lehdissä onkin joskus kirjoitettu mielipidesivuilla, että Suomusalmen
matkailumainoksissa paljon esiintyvä Hiljainen kansa ”rääsyissä” vahvistaa liian paljon
Kainuuseen perinteisesti liittyvää mielikuvaa köyhyydestä ja nälkämaasta.

Kuva 4. 20-vuotisjuhlakesänä kansa haluttiin pukea juhlavaatteisiin.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Kesä 2014 oli Hiljaisen kansan olemassaolon 20–vuotinen juhla ja siksi Nuorten työpaja
Hanslankarit toivoivat vaatekeräysilmoituksissaan, että ihmiset lahjoittaisivat erityisesti
juhlavaatteita; hameita, paitoja ja kravatteja. Hiljaisen kansan hahmot haluttiin näyttää
maailmalle juhlavaatteissa.
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5.2 Kainuun tarinallisuus
Hiljaisen kansan yhteydessä ei voi unohtaa Kainuun tarinallista historiaa ja nykyaikaa. Se
vaikuttaa Kainuussa ja Suomussalmella ihmisten tavassa ilmaista itseään ja näkyy myös
aktiivisena kulttuuritarjontana. Tarinallisuudella on pitkät ja vakiintuneet muodot koko
Kainuussa.
Heikkisen ja Rovion (2006) mukaan tarina on ajassa etenevä tapahtumasarja, joka pitää
sisällään ajan, paikan, tapahtumat, henkilöhahmot ja juonen (Heikkinen ja Rovio 2006, 118).
Kertomus on tarinan esittämistä erilaisilla keinoilla. Samasta tarinasta voi muodostua
erilaisia kertomuksia ja yhdessä kertomuksessa voi olla osia useista tarinoista. (Heikkinen
ym. 2006, 118.) Kerronnan tai tarinan sisältö voi olla totta tai tarua. Tätä kokonaisvaltaista
prosessia voi kutsua tilanteen mukaan sadunkerronnaksi, tarinankerronnaksi, taiteelliseksi
kerronnaksi tai pelkästään kerronnaksi. (Martin 2004, 78.)
Suomalainen kansalliseepos Kalevala sai hahmonsa Elias Lönnrotin Kainuusta keräämän
kansanrunousaineiston pohjalta. Koko Kainuun voidaan siis katsoa olevan Kalevalan
syntypaikkaa, vaikka valtaosan runoista Lönnrot keräsi Vienan Karjalasta. Paras Kainuusta
kerätty runoaines on etupäässä loitsuja. (Lönnrot 2015.)
Klassiset shamanistiset kulttuurit ovat maantieteellisesti lähellä Suomea ja suomalaisilla
tietäjillä oli viime vuosisadalla yhteyksiä myös samanismiin (Järvinen 2000, 2). Järvisen
(2000) mukaan Siikalan (1992) mielestä monia shamanistisia piirteitä on löydettävissä
Kalevalasta, muusta kansanrunoudesta ja suullisestä perinteestä (Järvinen 2000, 3).
Suomussalmella sijaitsevaa Hossan Värikalliota pidetään myös Suomessa shamanistisesti
rikkaimpana kalliona. Aiheesta oli pitämässä luentoa elokuussa 2014 professori Juha
Pentikäinen Muinaistulet – muinaisiin myytteihin keskittyvässä kulttuuritapahtumassa
(ks.s.32 Kainuu paikkana).
Myös Ilmari Kiannon tuotannolla on ollut merkittävä vaikutus Suomussalmella ja Kainuussa.
Suomussalmella onkin perustettu 1984 Ilmari Kianto – seura. Seura on rekisteröity
valtakunnallinen yhdistys, mutta sen kotipaikka on Suomussalmi. Seuran tarkoituksena on
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mm. vaalia Ilmari Kiannon kirjallista tuotantoa ja tukea kirjailijan kodin, Turjanlinnan,
säilymistä Kiannon aikaisessa muodossa. (Kianto 2015)
Kainuulaisen tarinallisuuden yhteydessä on hyvä muistaa myös kainuulainen huumori. Se
näkyy tänä päivänä myös Hiljaisen kansan niityllä tavassa miten ihmiset pukevat hahmoja ja
kommentoivat Facebook-sivulla näkemäänsä. Hiljaisen kansan oma Facebook-sivu on
perustettu 2010 ja siitä on tullutkin ihmisten virtuaalinen kokoontumispaikka.
Hiljanen kansa parraemmissansa suolle taas koppouneet on. On rippipukkuo,
häävimpää sukkuo, tunnelma uskomaton. On hurtuukihammeita, katseita sammeita,
lippalakkeja joellakin nään. Kansa Kaenuusta, jaloa vielä, aatteessa paloa, heijät
nähessä alas paenan pään. Hiljanen kansa parraemmissansa suolle taas koppeuneet
on. (Luokkanen 2014)

Kuva 5. Niityn huumoria.. Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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5.3 Niittykahvila kokoontumispaikkana
Kun Hiljainen kansa löysi nykyisen paikkansa Käpylän pellolta Viitostien varrelta, ei niityllä
ollut aluksi muuta kuin Kainuun vaarat ympärillään. Teoksen vaikuttavuus oli ilman muuta
silloin tehokkaampi, koska

yksinäiset hahmot

puettuina värikkäisiin

vaatteisiin

hätkähdyttivät jokaisen ohiajavan matkailijan. Ihmisten pysähtyminen tien varteen autojen
kanssa aiheutti kuitenkin liikenneongelmia ja siksi kunta hankki ensin paikalle opasteen ja
sitten rakennutti parkkipaikan autoille. (ks.s.9.)

Tämän jälkeen Kuutamokeikat-

matkailuyritys perusti paikalle Niittykahvilan. Se työllistää kesäisin paikallisia nuoria
kahvilatoiminnallaan ja siitä on kehittynyt vuosien saatossa Hiljaisen kansan ympärille
syntyneen toiminnan sydän ja kokoontumispaikka.
Kuutamokeikat on pienimuotoinen matkailuyritys, joka on syntynyt Hiljaisen kansan
kupeeseen: Kuutamokeikkojen toiminta on kehittynyt pikkuhiljaa Hiljaisen kansan
ympärille. Hiljaisella kansalla on musiikki-, tanssi- ym. esityksiä, jotka sopivat sinne
hyvin. (Matero-Seppänen)
Niittykahvilan ilmestyminen Käpylän pellolle Hiljaisen kansan viereen on antanut ihmisille
mahdollisuuden pysähtyä nauttimaan nokipannukahvia ja lettuja Hiljaisen kansan parissa.
Pysähtymisen ja kokoontumisen mahdollisuus synnyttää aina tarinoita ja kertomuksia
aiheesta tai/ja aiheen vierestä. Paikasta on tullutkin ohi ajavien matkalaisten suosittu
pysähtymispaikka

ja

monenlaisten

musiikki,

tanssi

ja

muistelutilaisuuksien

kokoontumispaikka. Niittykahvilassa järjestetään myös tilattuja ohjelmallisia tilaisuuksia,
työpajoja ja näyttelyitä. Kesällä 2014 siellä avattiin uusi näyttelytila, jossa on pysyvästi esillä
myös Reijo Kelan tuotantoa esittelevä näyttely.
Niityllä on järjestetty jo monena kesänä erilaisia musiikkitapahtumia. Moniin tapahtumiin
kunta järjestää linja-autokuljetuksen, muulloin ihmiset tulevat paikalle omilla autoillaan.
Koska niitty sijaitsee Viitostien varrella, niin paikalle tulee myös hetken mielijohteesta
ihmisiä, jotka ovat ajamassa Kuusamoon tai Suomussalmelle päin. Tieltä avautuukin
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mielenkiintoinen näky; sadat Hiljaisen kansan hahmot houkuttelevat ihmisiä pysähtymään
ja osallistumaan niityn ilmaisiin tapahtumiin.

Kuva 6. Heinäkuussa oli Maitolaituribluussit.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Heinäkuun 18. pnä Niittykahvilassa oli neljännen kerran Maitolaituribluussit, jossa oli tällä
kertaa esiintymässä Sakari Kukko ja Sheila Surban. He esittivät suomalaisia kansanlauluja
kansainvälisin maustein. Paikalla oli paljon ihmisiä nauttimassa kesäillan leppeydestä ja
musiikista.
Musiikitarjonta jatkui viikon päästä. Heinäkuun 23. pnä oli Menneitä muistaen – Hiljaisen
kansan laulelot – tilaisuus Hiljaisen kansan niityllä. Tilaisuutta johti Hannu Musakka.
Paikalle oli kokoontunut kuuntelemaan ja laulamaan ihmisiä ja näin samalla muistelemaan
menneitä aikoja Suomussalmella.
Kun me kokoonnutaan tänne Hiljaisen kansan luokse laulamaan, niin ihmisten
mielissä ovat menneet ihmiset kuin laulutkin, joita he lauloivat. Tähän tämän alueen
ensimmäiseen yhteislaulutilaisuuteen on koottu lauluja vanhoista koululaulukirjoista
paikallista kirjailijaa, Ilmari Kiantoa, unohtamatta.. Taustalla esiintyy varmasti
suurin ja hiljaisin enkelikuoro, mitä missään koskaan on ollut. (Musakka)
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Syksyllä 2014 oli vielä varsinainen Hiljaisen kansan 20-vuotisjuhla, jossa myös Reijo Kela
esiintyi (ks.liite 2). Kainuun sanomissa oli ilmoitus tulevasta tapahtumasta ja paikalle
odotettiin paljon ihmisiä yhteiskuljetusten muodossa. Kunta onkin alusta asti ollut mukana
tukemassa tilaisuuksia niityllä esim. kuljetusten muodossa. Niityllä tapahtuville tilaisuuksille
antaakin erityisen tunnelman myös se, että paikka sijaitsee kuntakeskuksen ulkopuolella
keskellä kainuulaista maisemaa.
Hiljaisen kansan 20-vuotisjuhla tarjoaa 120 vieraalle ainutkertaisen kokemuksen 12.
– 14. syyskuuta. Tanssija-koreografi Reijo Kela palaa juhlasyksynä kansansa pariin
ja tanssii niittytuvalla kolmena iltana. (Rautio 2014a, 10.)
Niittykahvilassa onkin huomattu, että Hiljaisen kansan vetovoima ei ole hiipunut vuosien
aikana ja kahvilaan saapuu ihmisiä järjestettyihin tilaisuuksiin, mutta myös ohi ajavat
matkalaiset pysähtyvät ihmettelemään Hiljaista kansaa ja nauttivat samalla Niittykahvilan
idyllistä. Niittykahvilan olemassaolo on tarjonnut ihmisille mahdollisuuden pysähtyä.
Ajaessani tietä Kuusamoon päin, havahduin yhtäkkiä ihmeelliseen, epätodelliseen
näkyyn: suolla, vai oliko se niitty, seisoi satoja ihmishahmoja puettuna erilaisiin
vaatteisiin. En tajunnut mistä oli kysymys! Huomasin niityn vieressä olevan kahvilan
ja päätin pistäytyä siellä. (Tuija)
Kiven (2010) mukaan Robert Smithsonin mielestä paikka ja sen hahmottaminen edellyttävät
aina pysähtymistä. Loputtomiin jatkuva samankaltainen ja monotoninen automaisema,
tasaisin välimatkoin toistuvat liittymät, risteykset ja maisemat voivat luoda matkaajassa
tunteen liikkumattomuudesta, epätilasta. (ks.s.21 Paikkasidonnaisuus taiteessa ja
taidekasvatuksessa, Kivi 2010, 148.)
Niittykahvila on antanut mahdollisuuden, syyn ja luvan pysähtyä. Pysähtymisen
mahdollisuus taas synnyttää ajatuksia ja kytköksiä omiin muistoihin, tähän päivään ja
tulevaan. Joskus uudenlainen kokemus yllättävässä paikassa voi vahvistaa katsojan omia
elämänvalintoja ja ratkaisuja.
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Kun sitä tekee suuria päätöksiä elämässään, niin sitä jotenkin etsii vahvistusta
ympäriltään ja se Hiljainen kansa siellä pellolla oli sillä hetkellä minulle jotain
sellaista (Tuija).
Karen Vedelin (2011) mukaan Hiljaisen kansan niitystä on myös tullut monille ihmisille
jonkinlainen pyhäkkö spontaaneille tapahtumille ja hiljaisille pyhiinvaelluksille (Vedel 2011,
433). Hiljaisen kansan Facebook-sivuilta voi katsoakin näitä ihmisten spontaaneja
tempauksia niityllä. Mukana on hääpareja, musikantteja runoja ym. Monet tulevat porukalla
paikalle, pysähtyvät musisoimaa, viettämään polttareita jne. Siellä on nähty myös
epätavallisia

kulkuneuvoja

ja

erilaisia

vaatteiden

vaihtajia.

Reijo

Kela

kertoi

haastattelussaan, että hän aluksi vastusti uusien toimijoiden tulemista niitylle, mutta ymmärsi
sitten sen merkityksen.
Vastustin aluksi kaikkea tätä mitä sen ympärille on syntynyt. Suomussalmi on
sitoutunut tähän ja asioihin sitoutumistahan on aivan liian vähän. Tämähän voi jopa
työllistää jonkun! (Reijo Kela)
Paikka tarjoaa ihmisille epätavallisen hetkellisen irtioton tavallisesta arjesta muodossa, jossa
kainuulainen historia, tarinallisuus, muistot ja visuaalisuus yhdistyvät samassa paikassa.
Ilman paikalla olevaa Niittykahvilaa monet ajaisivat tämän kokemuksen ohi.

5.4 Työpaja Hanslankareiden nuoret toimijoina
Suomussalmella toimivalla nuorten työpaja Hanslankareilla on alusta asti ollut tärkeä
merkitys Hiljaisen kansan vuosittaisessa kunnostamisessa ja vaatettamisessa. Ilman työpajan
toimintaa Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuudesta ei olisi voinut tulla joka
vuotinen toistuva yhteisöllinen tapahtuma.
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Kuva 7. Reijo Kela ja Hanslankareiden nuoria talkoissa.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Työpaja Hanslankarin toiminta-ajatuksena on pääasiassa 17 – 28 vuotiaiden
työllistäminen. Tavoitteena on, että nuori työpajan toiminnan kautta tiedostaisi omat
vahvuutensa ja kehittämisalueensa ja jossa nuorella on tekemisen, ohjauksen ja
keskustelujen kautta mahdollisuus perehtyä työelämän perusasioihin, tulevaisuuden
suunnitteluun ja oman elämän hallintaan. (Nuorten työpaja 2014)
Tekstiiliosaston ohjaaja Virpi Wegelius-Rantaeskolan mukaan työpaja Hanslankarit on ollut
Hiljaisen kansan toiminnassa mukana alusta asti. Työpajalla on kolme osastoa: tekstiili-,
puu- ja metalliosasto. Joka osastolla on viisi nuorta ja yksi ohjaaja. Työllistämistukipaikkoja
on ollut yleensä neljä, mutta nykyisin niitä on vähennetty ja on enemmän otettu
kuntoutettavia

nuoria.

Kuntoutumispaikkojen

Työllistämistukipaikoilla
aika

vaihtelee

tilanteen

nuoret
mukaan

ovat

puoli

kuukaudesta

vuotta.
eteenpäin.

Kuntoutettavat ovat vain muutamana päivänä viikossa ja sitten tilanteen mukaan lisätään
päiviä ja tunteja. (Wegelius-Rantaeskola)
Nuorten työpaja Hanslankarit kerää talvella Hiljaiselle kansalle vaatteita ja lajittelee ne.
Työpajan ohjaajat ja nuoret ovat alkukesällä riisumassa ja pukemassa Hiljaisen kansan
vaatteita ja uusimassa turvepäitä ja puuristejä. Loppukesällä kansalle lisätään talvivaatteita.
(Wegelius-Rantaeskola)
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Vaatteita kerätään koko talvi. Me otetaan vastaan kesä- ja talvivaatteita ja ne
lajitellaan täällä kesä- ja talvipusseihin. Koska nyt on Hiljaisen kansan juhlavuosi,
meillä oli lehdessä juttu, jossa toivottiin juhlavaatteita; miesten pukuja, housuja,
kravatteja ja naisten juhlahameita. Hameet ovat parhaita, koska ne heiluvat
mukavasti siellä pellolla tuulessa. Myös puserot...villapuseroita käytetään myös
kesällä...talvivaatteissa takkeja. Talvivaatteiden on oltava edestä auki tai muuten
helposti puettavia. Alkukesästä vaihdetaan kaikki turvepäät ja silloin on helpompi
pukea päälle myös vaatteita, jotka voi pujottaa ylhäältä. (Wegelius-Rantaeskola)
Työpajan ohjaajat ovat myös huomanneet vuosien aikana ajan ja ympäristönsä muutoksia,
jotka myös vaikuttavat vaatteiden saatavuuteen. Toisaalta vaatteista luovutaan nopeammin
kuin ennen, mutta vanhojen vaatteiden kierrätykseenkin on luotu uusia tehokkaita
järjestelmiä.
Hiljainen kansa on tietenkin Hanslankareille iso projekti noiden vaatteiden kanssa.
Alussa otettiin vaatteita vastaan muutaman viikon ajan, mutta jossain vaiheessa
vaatteiden määrä väheni, koska kylälle tuli näitä vaatteiden vastaanottopisteitä
kauppojen eteen. Talvivaatteita ei meinaa riittää. Kaksi kolme vuotta on tullut
vaatteita vähemmän, yrityksiltä on saatu vanhoja työvaatteita, T-puseroita tulee aika
paljon. (Wegelius-Rantaeskola)
Lea

Matero-Seppänen

työskentelee

työpaja

Hanslankareiden

palveluksessa

työpajavastaavana. Hän on ollut alusta asti mukana Hiljaisen kansan toiminnassa ja on
nähnyt jo monet kunnostus- ja pukemistilaisuudet siihen liittyvän työpajan toiminnan
näkökulmasta.
Nuorten työpaja pukee kansan uusiin vaatteisiin joka kevät. Päät vaihdetaan ja uusia
kehikoita lisätään ”kaatuneiden” tilalle. Hän kertoo myös miten on aina hienoa
kulkea kansalaisten joukossa, tuntea ja nähdä muutos. Siitä alkaa kesä! (MateroSeppänen)
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Nuorten työpaja Hanslankareiden toiminnan kautta Hiljaisen kansan olemassaololle ja
jatkumiselle on luotu toimiva, järjestäytynyt organisaatio. Ilman sitä tämän kaltainen pitkään
jatkunut toiminta ei olisi ollut mahdollista. Reijo Kela (2014) kertoi haastattelussaan, että
hän on joskus suunnitellut Hiljaisen kansan tulevaa toimintaa esim. siten, että työllistämällä
paikallisia nuoria työpajassa voisi Hiljaiselle kansalle suunnitella ja valmistaa tietynlaisen
teeman mukaiset asut.

5.5 Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuus
Hiljaisen kansan hahmojen rikkoutuneet puukehikot on vaihdettu tai kunnostettu ja hahmot
on riisuttu menneen talven vaatteista ja puettu työpaja Hanslankareiden keräämiin ja
lajittelemiin vaatteisiin ensin kesäkuussa ja talvivaatteita on sitten lisätty hahmoille syksyllä.
Tämä kunnostus, vaatteiden riisuminen ja pukeminen on toistunut kahdenkymmenen vuoden
ajan kaksi kertaa kesässä. Tapahtumalle on ihan selvästi muodostunut vakiintuneet käytännöt
ja rutiinit. Kun tulin niitylle päivänä jolloin oli tarkoitus kunnostaa kansaa ja vaatettaa
hahmoja, oli siellä jo hyvin kokeneen oloinen porukka työn touhussa. Niittykahvilan pöydät
olivat täynnä siististi laskostettuja vaatepinoja, niityn reunassa oli iso kasa mustia jätesäkkejä
täynnä sinne pakettiautoilla tuotuja vaatteita.

Kuva 8. Vaatepinoja ja talkoolaisia odottamassa Hiljaisen kansan pukemista.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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Työpajan nuoret alkoivat reippaasti työhön ohjaajiensa opastamana. Ensimmäiseksi
hahmoilta poistettiin kaikki edellisenä kesänä maasta otetut turvepäät. Ne kerättiin niityllä
oleviin mustiin muoveihin ja kaksi miestä veti ne läheisen metsän siimekseen. Kun turvepäät
olivat poistettu, hahmoilta riisuttiin kaikki vaatteet, jotka kerättiin jätesäkkeihin. Sen jälkeen
alkoi varsinainen vaatteiden pukeminen. Siinäkin oli käytännössä hyväksi koettu käytäntö;
housut tai hameet kiinnitettiin nitojilla poikkipuihin ja vasta sitten tuli puseroiden, huivien,
laukkujen, korujen ja solmioiden vuoro.

Kuva 9. Hanslankareiden nuoret kantamassa vaatesäkkejä niitylle.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Kuva 10. Menneen talven hahmojen turvepäitä vedetään pois metsään.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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Päivä oli tänä kesänä kaunis, mutta ohjaajien kertomusten mukaan monesti töitä on tehty
räntäsateessakin. Silloin nuorien kannustaminen ja motivoiminen työhön on voinut olla
haastavaa, mutta aina työ on tullut tehtyä. Tänä kesänä mukana oli myös päiväkoti
Ruukinkankaan työntekijöitä ja lapsia. Lapset olivat tuoneet mukanaan omia vanhaksi
jääneitä vaatteita, jotka puettiin varta vasten heille tehtyihin pieniin puukehikkoihin.
Ollaan täällä ensimmäistä kertaa. Lapset ovat saaneet tuoda omia vanhoja vaatteita,
joita puetaan pienten puuristien päälle. Huomaa kyllä ketkä ovat harjoitelleet
pukemista nuken kanssa! (Päiväkoti Ruukinkankaan työntekijä)

Kuva 11. Päiväkoti Ruukinkankaan lapsi pukemassa pieniä hahmoja.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Kuva 12. Päiväkoti Ruukinkankaan lapsia ja aikuisia talkoissa.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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Maaseutualueilla talkoo- ja vapaaehtoistyön merkitys kulttuuritoiminnan parissa on aina
ollut merkittävä kulttuuria tuottava ja ylläpitävä voimavara – niin myös on aina ollut
Kainuussa (Karppinen ja Poranen 2001, 68). Hiljaisen kansan niityllä tämä onkin näkynyt
vuosikymmeniä. Vuodesta toiseen kunnostus- ja pukemistilaisuudessa on ollut paljon
vapaaehtoisia talkoolaisia, jotka vain haluavat osallistua omalla työpanoksellaan toimintaan.
Monille tapahtumasta on tullut odotettu tilaisuus, johon valmistaudutaan keräämällä omista
kaapeista vanhoja vaatteita vietäväksi Hiljaiselle kansalle.

Kuva 13. Edellisen vuoden vaatteet on melkein riisuttu ja pellolla odottaa jätesäkeissä uudet
käytetyt vaatteet. Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Tanskalainen tutkija Karen Vedel oli tarkkailemassa kesäkuussa 2007 Hiljaisen kansan
vuosittaista vanhojen, menneen talven vaatteiden ja turvepäiden riisumista ja uusien
pukemista. Hän näki ja havainnoi tapahtumassa ei-suomalaisena erilaisia asioita kuin me
suomalaiset. Vedel (2011) huomasi, että paikalla olleet nuorten työpajan nuoret, työntekijät
ja paikalle tulleet vapaaehtoiset toimivat hyvin tottuneesti ja suomalaiseen tyyliin, lähes
ilman puhetta. Kun kaikki vaatteet ja turvepäät oli riisuttu hahmojen päältä, työntekijät
huokaisivat hetken aivan kuin kunnioittaen jäljelle jääneitä paljaita puuristejä. (Vedel 2011,
418).

Tapahtumassa onkin nähtävissä myös hyvin suomalaiskansallisia piirteitä; eri

sukupolvien kohtaamista talkoissa ja hetkittäin jopa uskonnollista hartautta.
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Kuva 14. Hiljainen hetki niityllä, kun kaikki hahmot on riisuttu.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Myöhemmin loppukesästä paikalla oli jälleen ihmisiä, jotka lisäsivät kesävaatteiden päälle
talvivaatteita suojamaan kansaa Kainuun kylmältä talvelta. Sama rituaali on toistettu kahdesti
vuodessa vuodesta 1994 alkaen. (Vedel 2011, 419.) Hiljaisen kansan vuosittain toistuvassa
pukemisrituaalissa yleisö näkee ja tunnistaa itsensä. Ihmiset tuovat niitylle omia tunteita ja
muistoja vaatteiden muodossa. (Vedel 2011, 429.)
Alun perin Hiljainen kansa oli puettu Ilmarin kynnöksessä kauttaaltaan mustiin miesten
pukuihin kuvaamaan kainuulaisen miehen tietä pienviljelijästä työttömäksi työnhakijaksi.
Vuosien saatossa hahmojen vaatetus on muuttunut ”naiselliseksi” ja yleisilme tätä kautta
värikkäämmäksi. Ilmiötä selittää tietenkin se, että juuri naiset keräävät ja tuovat vaatteita
kansalle, mutta ehkä halutaan myös jollain tasolla olla vaikuttamassa kansan ”imagoon”.

Kuva 15. Suurin osa vapaaehtoisista talkoolaisista on naisia.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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Titus Verhen (2013) mukaan ihminen kohtaa ympäröivän maailman vaatteen kautta. Vaatteet
ovat siis paljon muutakin kuin vain kulutustuotteita. Verhe (2013) kirjoittaa käsitevaatteesta,
joka on itsessään merkityksellinen. Lisäksi sen vuorovaikutus ruumiin tai ympäröivän tilan
ja todellisuuden kanssa synnyttää uusia merkityksiä. Lisäksi vaatteella on kyky irtautua
vallitsevasta todellisuudesta ja arjesta. (Verhe 2013, 80.)
Hiljaisen kansan niityllä tapahtuva hahmojen pukeminen uusiin ”käytettyihin vaatteisiin” on
varsinkin naisille tuttua toimintaa. Tämä selittääkin sen miksi suurin osa vapaaehtoisista
talkoolaisista on naisia. Vaatteiden kautta he suorittavat arkista rituaalia, joka pitää sisällään
monikerroksisia merkityksiä suhteessa itseen ja ympäröivään tilaan. Pukemalla hahmoja he
samalla viestivät ympäröivän maailman kanssa. Vaatteet ovat materiaalina tuttuja ja niiden
kautta on totuttu ilmaisemaan omaa identiteettiä ja toisaalta tulkitsemaan muiden ihmisten
statusta ja asemaa yhteisössä.

Kuva 16. Niityltä löytyy tyylikkäitä asukokonaisuuksia.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Monesti huomaa, että siellä on vaihtunut vaatteet. Omat vaatteet on laitettu tilalle ja
viety Hiljaisen kansan päältä itselle mieleiset. Taskuista löytyy kaikenlaista...on tehty
uusia asukokonaisuuksia. (Wegelius-Rantaeskola)
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Tämän päivän näkökulman Hiljaisen kansan hahmojen pukemiseen ja monikerroksiseen
symboliikkaan antaa helsinkiläisen bändin Broken Thought Walking Back - musiikkivideon
kuvaus niityllä. Kuvausluvan bändi on saanut Reijo Kelalta. Se on julkaistu Hiljaisen kansan
Facebook sivulla 27.1.2014.

Kuva 17. Helsinkiläinen bändi Broken Thought kävi kuvaamassa musiikkivideon Walking
Back niityllä. Kuvaaja tuntematon.

Musiikkivideossa palataan Reijo Kelan Ilmarin kynnöksen alkujuurille nuoren miehen
muodossa. Nuorella miehellä on samanlainen tumma puku päällä kuin alkuperäisillä
hahmoilla oli Lassilan pellolla yli kaksikymmentävuotta sitten. Silloin tummapukuiset
mieshahmot kertoivat kainuulaisen pienviljelijän kovasta elämästä muutosten kourissa ja
työttömyydestä.
Musiikkivideossa mustaan pukuun pukeutunut nuori mies palaa juurilleen tyhjän salkun
kanssa ja katsoo nykyistä elämäänsä menneisyydestä käsin. Musiikkivideossa on mukana
Hiljaisen kansan vaatteiden riisumisrituaalia ja vaatteiden vaihtamista hahmojen kanssa.
Nuori mies riisuu omat vaatteet hyisessä säässä hahmojen keskellä ja videon lopussa hän
huomaa yhdellä hahmolla lämpimän villapaidan, jonka hän pukee päälleen. Musiikkivideo
kertoo nuoren miehen paluusta juurilleen, ehkä takaisin elämän perusarvoihin. Tämän
musiikkivideon myötä Hiljaisen kansan kaksikymmentävuotta kestänyt hiljaisuus palautuu
takaisin alkujuurilleen.
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5.6 Yleisö ja muut toimijat
Hiljainen kansan ympärille on vuosien aikana syntynyt monenlaista toimintaa ja tapahtumaa
paikallisten ihmisten ja muualta tulleiden ihmisten toimesta. Paikallisesta yhteisöstä ja
yleisöstä on tullutkin osa Hiljaista kansaa, vaikka hiljaisuudesta on syntynyt myös paljon
ääntä ja puhetta. Osa ihmisistä on työpaja Hanslankareiden työntekijöitä ja nuoria, jotka ovat
toiminnallaan sitoutuneet kansan kunnostamiseen ja pukemiseen kaksi kertaa vuodessa. Osa
on taas Niittykahvilan työntekijöitä, jotka kesäisin tarjoavat kahvia ja lettuja niityllä. Lisäksi
alueella vierailee kesäisin tuhansia ihmisiä, jotka ovat ajamassa Kuusamoon päin tai
Kuusamosta etelään päin. Hiljainen kansa on saanut myös paljon ulkomaisia vierailijoita,
jotka saapuvat paikalle joko omalla autolla tai busseilla. Hiljaisen kansan oma Facebooksivu on myös synnyttänyt virtuaalista yhteisöllisyyttä.
Reijo Kelan luomaan tilataideteokseen on tutustunut kesäkaudella 2014 hieman päälle 20 000
ihmistä. Tilastoidut käynnit ovat ajalta, jolloin Niittykahvila oli auki eli kesäkuun alusta
elokuun loppuun. (Rautio 2014b, 10.) Hiljainen kansa sai talvivaatteet päälleen 1.10.2014.
Pukeminen sujui vauhdilla työpaja Hanslankareiden ja Kajaanin ammattikorkeakoulun
matkailun koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden avustuksella. Kesällä
opiskelijat tekivät asiakastyytyväisyys kyselyn Hiljaisella kansalla. Kyselyn perusteella
kävijöiden keski-ikä on 46 vuotta ja suurin osa tulee paikalle omalla autolla. Kävijöiden
joukossa on huomattava määrä eri kansalaisuuksia kiinalaisista slovenialaisiin. (Rautio
2014b, 10.)
Sihvolan (2000) mukaan ajatus vahvasta paikallisyhteisöstä voi tänä päivänä tuntua monille
vieraalta

ajatukselta.

Elämänmuotomme

on

muuttunut

enemmän

ja

vähemmän

yksilökeskeiseksi ja monikulttuuriseksi. Yhdenmukaistavia eivät ole vain perinteitä
säilyttävät paikallisyhteisöt vaan myös globaali markkinatalous ja massakulttuuri. Niiden
paineessa ihmiset tuntevat välillä halua kuulua johonkin omaperäiseen ja ainutkertaiseen
yhteisöön. Yhteisöllinen identiteetti koetaankin yhä enemmän vapaaehtoisesti valituksi ja
henkilökohtaisten ratkaisujen tuloksena syntyneeksi, kuin sellaiseksi, johon kasvetaan sisään
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suoraan lapsuudessa. Vahva paikallinen identiteetti voi syntyä kun ihmiset ovat
toteuttamassa jotain paikallista kokemusta vaativaa hanketta. (Sihvola 2000, 69 – 70.)

Kuva 18. Vapaaehtoisia talkoolaisia pukemassa kansaa.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Hiljaisen kansan parissa tapahtunut kaksikymmentä vuotta jatkunut toiminta onkin
malliesimerkki edellisen kaltaisesta omaperäisestä paikallisesta hankkeesta. Se ei olisi ollut
mahdollista ilman kunnan tarjoamaa tukea toiminnalle. Kun tapahtuman jatkumisen kannalta
tärkeät rakenteet on luotu, ihmisten halu tehdä talkoita hyvän asian vuoksi on mahdollista.
Ihmisillä on myös luontainen tarve kuulua johonkin ryhmään ja Hiljainen kansa ja sen
ympärille vakiintunut toiminta on antanut siihen puitteet ja mahdollisuuden.
Valittiin vaatepusseista tyylikkäitä vaatteita ja puettiin ne itsemme päälle. Haluttiin
olla yksi heistä (Hiljainen kansa) ja seisoa siellä heidän joukossaan. Kuvasimme
toisemme ja tarkoitus on lisätä kuvat Facebookkiin. (Talkoolainen)
Hiljaisen kansan ympärille syntyneissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa on ollut vahvasti läsnä
myös edesmenneiden ihmisten historia, muistot ja tunteet. Aluksi teos liitettiin vahvasti
Reijo Kelan persoonaan ja hänen näkemykseensä kainuulaisesta maisemasta ja elämästä
siellä. Aikojen saatossa teos on kuitenkin saanut omia itsenäisiä merkityksiä ja sisältöjä siellä
toimineiden ihmisten kautta. Hiljainen kansa on omalla hiljaisella tavallaan antanut tilaa
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ihmisten omille kokemuksille, muistoille ja tunteille. Taideteos on alkanut elää omaa
itsenäistä elämäänsä yleisön ja paikallisten ihmisten kanssa ja näistä jokavuotisista
tapahtumista on tullut tärkeä osa itse teosta.

Kuva 19. Kun Hiljainen kansa on saanut ”uudet” vaatteet ja vuorossa uusien turvepäiden
laitto hahmoille. Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Yleisön rooli liittyykin läheisesti sekä paikkaan, että taideteoksen ja taiteilijan rooliin.
Hiltusen (1999) mukaan Suzanne Lacy (1995) pitää yhteisötaidetta aina empaattisena ja se
syntyykin useimmiten taiteilijan tarpeesta käydä vuoropuhelua yleisönsä kanssa. Yleisö
kuitenkin antaa teokselle aina sen viimeisen muodon. Se on prosessi, jossa ihmisten
yksityinen puhe ja dialogi muuntuvat julkiseksi ja yleiseksi teoksi. (Hiltunen 1999, 52.)
Nykytaiteessa onkin paljon muotoja, joita on vaikea kuvailla tai määritellä perinteisiä
käsitteitä käyttäen. Nykytaide näyttäytyy prosesseina, joiden alkua ja loppua on vaikea
joskus hahmottaa. Taide ei myöskään enää eristäydy omaan norsunluutorniinsa erilleen
muusta maailmasta ja näin taiteesta on tullut aktiivinen osa sosiaalisen todellisuuden
muotoutumista. (Sederholm 2002, 76.)
Hiljaisen kansan kohdalla prosessi itsessään on syntynyt ja kehittynyt paikallisten ihmisten
ja toimijoiden systemaattisella aktiivisuudella, eikä päällimmäisenä ajatuksena toiminnassa
ole suinkaan ollut tehdä ”taidetta”, vaan lähinnä jatkaa jotain tärkeää, joka on yhdessä
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saatettu alkuun. Reijo Kela vahvasti suomussalmelaisena persoonana on myös vaikuttanut
”henkeen, jossa puhalletaan yhteen hiileen”.
Minä olen aika tiukka näissä omissa tekijänoikeuksissa. Olen kuitenkin nyt
nöyrtynnä, hyvässä mielessä. Yritän olla puuttumatta liikaa, vaikka se on minulle
vaikeaa. Ihmisille pitää antaa vastuuta ja nämähän tekee hienoa työtä. (Reijo Kela)
Hiljaisen kansan kohdalla tämä on tapahtunut sen pitkään jatkuneen olemassaolon myötä
vaivihkaa. Paikallisista ihmisistä ja vierailijoista on tullut erottamaton osa Hiljaisen kansan
luomaa tilaa ja teosta. Hiljaisen kansan sijainti Viitostien varrella on herättänyt myös
monenlaisia reaktioita ohikulkijoissa ja sinne pysähtyneissä ihmisissä. Niityllä on myös ollut
kursseja ja työpajoja. Niityllä oli kesällä 2014 akvarellimaalauksen ryhmä, joka oli jo vuosia
kokoontunut maalaamaan kesäisin Kainuun maisemia ja kulttuurikohteita. Hiljainen kansa
oli ollut jo kolmena kesänä maalareiden maalauskohteena. Akvarellikurssin vetäjänä oli
Maikki Haapala, joka kertoi toiminnastaan:
Minä

olen

Helsingistä

ja

toimin

Suomen

akvarellitaiteen

yhdistyksen

koulutussuunnittelijana. Täältä päin tuli viesti, että kyllä siellä Etelä-Suomessa on
kaikenlaisia hienoja kursseja, mutta tänne Kainuuseen ei kukaan eksy! Siksi
ruvettiinkin katsomaan mahdollisuuksia järjestää akvarellikurssi tänne Kainuuseen.
(Haapala)
Hiljaisen kansan niitylle vakiintuneet monenlaiset kulttuuritapahtumat ja tempaukset
osoittavatkin, että Hiljaisen kansan olemassaolo on synnyttänyt alueelle hyvin rikkaan ja
monipuolisen toimintakonseptin. Jokainen yksittäinen tapahtuma, joka kerää ihmisiä yhteen,
synnyttää aina myös uusia tilaisuuksia. Esimerkiksi kesällä ollut yhteislaulutilaisuus syntyi,
kun tilaisuuden järjestäjä oli vuosikauksia ajanut Hiljaisen kansan ohi matkalla pohjoiseen
ja takaisin ja saanut idean järjestää kyseinen Menneitä muistaen - yhteislaulutilaisuus.
(ks.s.37 Niittykahvila kokoontumispaikkana) Alueelle on siis vuosien aikana tullut
monenlaisia ihmisiä ja toimijoita, joiden rooli voi vaihdella kulttuurin vastaanottajista ja
kulttuurin tuottajiin.
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6. Hiljainen kansa kulttuurisena ja yhteisöllisenä ilmiönä
6.1 Heinäpäiden vaatettamisen ritualistisuus
Hiljaisen

kansan

kunnostus-

ja

pukemistilaisuudesta

kaksi

kertaa

vuodessa

kahdenkymmenen vuoden aikana, on tullut yhteisön vuosittain toistuva rituaali, johon
valmistaudutaan jo edellisen talven aikana ja jota monet ihmiset odottavat. Taustalla on
työpaja Hanslankareiden pitkään jatkunut toiminta kerätä, lajitella ja kuljettaa vaatteet
niitylle. Jokakesäinen hahmojen heinäpäiden vaihtaminen uusiin, puuristien kunnostaminen,
edellisen talven vaatteiden riisuminen ja hävittäminen ja lopuksi uusien käytettyjen
vaatteiden pukeminen, antavat tapahtumalle ritualistisen luonteen.
Järvisen (2000) mukaan rituaaleista puhutaan useimmiten uskonnollisissa yhteyksissä.
Moniin uskonnon määrittelyihin sisältyy monenlaisia toistoja ja rituaaleja. Uskonto ja
rituaalit limittyvätkin usein tarkoittamaan samankaltaisia asioita ihmisten mielissä.
Uskonnollisen kontekstin ulkopuolella rituaaleilla tarkoitetaan useimmiten ei-rationaalista
toistuvaa käyttäytymistä, joskus jopa neuroottista käyttäytymistä. (Järvinen 2000, 18.)
Viime vuosikymmeninä maalliset rituaalit ovat saaneet enemmän huomiota osakseen.
Johanssonin (2005) mukaan kameran käytön yleistyminen toi taiteeseen modernin vaeltavan
taiteilijan, joka kulki luonnossa – tutki, havainnoi ja suoritti omia rituaaleja ja lopulta välitti
tämän taideyleisölle valokuvien avulla (ks.s.12 Ympäristö- ja maataide, Johansson 2005,
80).)
Rituaaleista onkin tullut yksi osa kuvataidetta. Rituaaleja voi suorittaa taiteilija ja välittää
rituaalien taiteelliset tulokset edelleen yleisölleen. Hiljaisen kansan kohdalla vuosittain
toistuvilla kunnostus- ja vaatettamistapahtumilla on aikojen saatossa synnytetty rituaaleja,
joita työntekijät, talkoolaiset ja yleisö toistaa. Tilaisuuksista otetaan joka vuosi valokuvia ja
ne julkaistaan matkailumainoksissa ja Hiljaisen kansan Facebook-sivulla. Tilaisuuksia on
myös videoitu ja videoita voi katsoa kunnan nettisivuilla. Tilaisuuksien kuvaamisella ja
niiden esille saattamisella on samankaltaisia ritualistisia merkityksiä kuin maa- ja

53

ympäristötaiteen dokumenteilla ja niiden esilletuomisella näyttelytilassa. (ks.s.11 - 12 Maaja ympäristötaide, Johansson 2005, 48.)
Carlsonin (2006) mukaan Richard Schechner (1985) on luonut rituaaleille käsitteen
käyttäytymisen toisinto, joka painottaa toistamisen prosessia ja jatkuvaa tietoisuutta jostakin
alkuperäisestä käyttäytymisestä. Inhimilliset kulttuurit pitävät sisällään laajan kirjon erilaisia
käyttäytymisen toisintoja. (ks.s.14 – 15 Performanssitaide, Carlson 2006, 73 – 74.)
Ritualistisuus on myös saanut vaikutteita shamanismista, jota näkyy myös suomalaisessa
kansanrunoudessa, suullisessa perinteessä ja Kalevalassa (ks.s.34 Kainuun tarinallisuus).
Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuudessa monet ihmiset liikuttuivat kertoessaan
kokemuksistaan. Osa ihmisistä oli tehnyt Hiljaisen kansan hahmojen pukemisesta oman
henkilökohtaisen rituaalin hyvästellä edesmenneet rakkaat, joiden pitämiä vaatteita he toivat
kansalle.
Kun minun äitini kuoli, se on semmoinen prosessi se suruprosessi. Milloin voi tuoda
niitä vaatteita tänne ja pukea ne Hiljaisen kansan hahmojen päälle. Meni siihen viisi
vuotta! (Talkoolainen)
Joku toinen teki vanhojen työvaatteiden tuomisesta siirtymäriitin jäädä eläkkeelle. Eläkkeelle
jääneet hoitajat kertoivat, että heidän mielestään hoitajien työ on myös ”hiljaisen kansan
työtä”. Tuomalla vanhoja hoitajien takkeja kansalle he jatkoivat symbolisesti vielä hoitajan
työtään ja taas hakemalla takit pois seuraavana kesänä, luopuivat lopullisesti hoitajan
roolista. Tällä siirtymärituaalilla he tekivät työstä luopumisen ja hoitajan roolista
irrottautumisen helpommaksi.
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Kuva 20. Eläkkeelle jäävät hoitajat toivat Hiljaiselle kansalle omat hoitajat.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Minä jäin eläkkeelle hoitajan työstä ja minulle tuli tarve luopua siitä työstä siten, että
tälle Hiljaiselle kansalle voisi tuoda omat hoitajat. Minä sain sairaalalta hoitajien
vanhoja asuja ja me lähdettiin niitä tuomaan tänne. Tänä kesänä tuntui, että ne pitää
käydä ottamassa pois. (Talkoolainen)

Kuva 21. Hanslankareiden nuori pukemassa hahmoja.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Hiljaisen kansan hahmot saivatkin päälleen hoitajan takkeja, jotka taas vaihtuivat naapurin
pikkutyttöjen vaatteiden vaihtamisen myötä ehkä tulevaisuuden hoitajien symbolisiksi
takeiksi. Näin niityllä toistui monien ihmisten erilaiset rituaalit: toiset tekivät jäähyväisiä

55

menneille asioille ja ihmisille, kun samaan aikaan toiset pukivat tulevaisuuden toiveita ja
odotuksia vaatettamisen muotoon. Hiljaisen kansan niityn vieressä asuva naapuri kertoi:
Yhtenä kesänä kaksi lastenlastamme halusi mennä pukemaan kansaa. Lupasin heidän
ottaa kaapista leningin. Se ei sitten ollutkaan ihan se tarkoittamani leninki. Toivat
tullessaan hoitajan takin, kun joku oli pellolla neuvonut, että vaatteita saa vaihtaa.
En raaskinut mennä hakemaan leninkiä pois. (Uutinen)
Vaatteiden riisumisen, hävittämisen, pukemisen ja vaihtamisen rituaalissa on läsnä eriikäisten ihmisten oman elämän rituaaleja, jotka lomittuvat toinen toisensa päälle tehden
vuosittain toistuvasta rituaalista yhteisöään hoitavan ja vahvistavan tapahtuman. Ihmiset
käyvät niityllä tekemässä omaa suru- tai luopumistyötään ja henkilökohtainen rituaali tulee
osaksi Hiljaista kansaa.
Ihmiset käyttävät tätä myös vähän terapiana. Eräs työtoverini toi tänne tätinsä
jäämistöstä vaatteita. Hän halusi sillä tavalla kunnioittaa hänen muistoaan. Tämä
puhuttelee ihmisiä monella tasolla. Tämä voi olla terapiaa! (Talkoolainen)
Carlsonin (2006) mukaan Arnold van Gennepin (1960) tavoitteena oli kehittää malli, joka
selittää kuinka rituaali säätelee yksilöiden tai kokonaisten yhteiskuntien siirtymistä
tilanteesta toiseen. Hän keskittyi niihin seremonioihin, joiden kautta yksilöt vaihtoivat
rooliaan yhteisössä. Termi siirtymäriitti on yleisesti yhdistetty tähän prosessiin.
Siirtymäriitteihin kuului alun perin kaikki seremoniat, jotka liittyivät yksilölliseen tai
sosiaaliseen muutokseen, esimerkiksi siirtymä sodasta rauhaan, sairaudesta tervehtymiseen
tai

säännöllisesti

toistuvaan

kalenterin

muutokseen

ja

vuodenaikoihin.

(ks.s.15

Performanssitaide, Carlson 2006, 32.)
Tyhjensin kotona kaappeja ja tulin tänne talkoisiin, täällähän tarvitaan apuja! Yritin
valita mahdollisimman kirjavia vaatteita, mutta huomasin, että niitä kesähameita
olikin yllättävän vähän kaapeissa. Tämä Suomen kesä on niin lyhyt, että ne vähät
kesähameet tulee pidettyä ihan puhki, eikä niitä repaleita kehtaa tänne tuoda!
(Talkoolainen)
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Hiljaisen kansan hahmojen kunnostus- ja pukemisrituaalin kautta varsinkin vanhemmat
ihmiset ovat tehneet jonkinlaista siirtymäriittiä sodasta rauhaan. Lisäksi hiljaisuus voi
Vedelin (2011) mukaan myös kuvata sodasta tulleiden miesten hiljaisuutta; sodasta ei
puhuttu ja tietynlainen hiljaisuus periytyi myös seuraaville sukupolville (Vedel 2011, 436).

Kuva 22. Paljaat ristit niityllä.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Jotenkin tämä Hiljainen kansa vei meidän sielun. Kun vaatteet on riisuttu näin
alkukesästä, niin hetken pellolla on vain paljaat ristit. Se muistutti myös sodista. Se
on ihmisen osa! (Talkoolainen)
Antropologi Victor Turner (2007) kirjoittaa siirtymäriittien liminaaalivaiheesta, jossa
tapahtuu muutos paikassa, tilassa, sosiaalisessa asemassa tai iässä. Liminaalisuuden tai
liminaalisten henkilöiden ominaispiirteet ovat aina monimerkityksellisiä ja näin ollen heidän
piirteitään sosiaalisessa ja kulttuurisessa siirtymissä ilmaistaan symboliikalla. (ks.s.15
Performanssitaide, Turner 2007, 107.) Hiljaisen kansan hahmoista on pitkän ajan kuluessa
muodostunut tällaisia liminaalisia hahmoja. Ihmiset pukevat heille omia muistojaan ja
kokemuksiaan ja näistä muodostuu yhteisö, johon yksilö voi symbolisesti samaistua ja tulla
näin osaksi paikkaa ja konkreettista yhteisöä.
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Aivan kelpo olisin jos minäkin jäisin vain tuonne seisomaan Hiljaisen kansan sekaan.
Kukaan ei huomaisikaan ja erottaisi muusta Hiljaisesta kansasta, vaikka olenkin
elävä ihminen. Koen olevani myös itse tuollainen hiljainen ihminen, en silleen
osallistu enkä piä ääntä. Olen vähän sellaista hiljaista väkkee! (Talkoolainen)

Kuva 23. Joskus ihmiset samaistuvat Hiljaisen kansan hahmoihin ja paikkaan.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Carlsonin (2006) mukaan Turner (1969) esittää, että liminaaliset tilanteet tarjoavat
tietynlaisiin kulttuureihin tai yhteisöihin kuuluville ihmisille, arjesta etäällä olevan tilan, josta
käsin yksilö voi tarkastella kulttuurisia koodeja ja merkityksiä (Carlson 2006, 36).
Mahdollisuus tarkastella Hiljaisen kansan hahmoja toiminnan kautta tai vain katselijan
roolissa, antaa ihmisille mahdollisuuden katsoa omaa elämäänsä ja suhdetta paikkaan ja
muihin ihmisiin uudenlaisesta näkökulmasta.
Olen syntyisin Suomussalmelta, mutta olen ollut täältä pois jo yli 40 vuotta. Tämä
pysäyttää aina! Silloin kun olin täällä enemmän, niin tuntui, että kaikki oli liian
lähellä. (Akvarellikurssilainen)
Järvisen (2000) mukaan van Gennepin (1960) mielestä siirtymäriitit ovat rituaaleja, joiden
avulla ihmiset siirtyvät ihmisen maantieteellisestä paikasta, sosiaalisesta asemasta tai
ikäryhmästä toiseen. Siirtymäriitit noudattavat kolmiosaista kaavaa: irtautumisvaiheessa
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yksilö irtoaa vanhasta, liminaalivaiheessa hän on välitilassa kuulumatta vanhaan tai uuteen
ja liittymävaiheessa yksilön uusi asema vahvistuu ja vakiintuu. (ks.s.15 Performanssitaide,
Järvinen 2000, 12.) 1960-luvulla myös suomalaiset taiteilijat toteuttivat tapahtumia, joissa
rituaalisuuden etsintä sulautui myös yhteiskunnallisiin aiheisiin. Riitissä oli tunnistettavissa
kolme osaa; ensin irtaantumisen kautta virittäydyttiin ns. välitilassa ja lopuksi palattiin
takaisin sivilisaation ja arjen piiriin. (Hiltunen 1999, 141.)
Hiljaisen kansan pukeminen onkin rituaalisesti informoitu tapahtuma, joka on sidottu
kalenteriin; vuodenaikojen vaihtuminen, ajan kuluminen, vanhan muuttuminen uudeksi.
Rituaaleihin sisältyy kulttuurisia käytäntöjä, symbolisia merkityksiä ja tapahtuma on täynnä
rituaalisia aspekteja. Edellisen vuoden vaatteet poltetaan, johon rituaalina liittyy syklinen
kuvio elämästä ja kuolemasta. (Vedel 2011, 437.) Monet ihmiset kertoivat hetkestä, jolloin
Hiljaisen kansan turvepäät ja vaatteet olivat riisuttu ja niityllä oli vain satoja paljaita
puuristejä. Niityllä oli tällöin hetken aikaa maagisen pysähtynyt tunnelma. Ihmiset
vaistomaisesti hiljenivät ja pysähtyivät hetkeksi. Paljaat puuristit kertoivat jokaiselle
ihmiselle oman henkilökohtaisen muiston menneistä tapahtumista ja ihmisistä.
Kaitavuoren (2004) mukaan ritualistiset tilat on useimmiten erotettu muusta maailmasta
erilleen. Ritualistinen tila on ennen kaikkea olemisen, liikkumisen sekä katsomisen tila, jossa
rituaaliin osallistujat vahvistavat yhteisön olemassaoloa ja omaa kuulumista siihen. Kävijät
suorittavat omaa rituaalista performanssia, jolle annettu tila on kehys. Ritualistisen
performanssin kautta välitetään ajatuksia, arvoja ja sosiaalista identiteettiä. (Kaitavuori 2004,
134.)
Reijo Kelan esittämä performanssi/maataide-esitys Ilmarin kynnös oli tekijänsä oma
performanssiesitys, jossa Hiljainen kansa seisoi hiljaa esityksen taustalla. Aikojen saatossa
tapahtumat

ja

siellä

toistuvat

rituaalit

ovat

muuntunut

yhteisönsä

omaksi

performanssiesitykseksi. Vuosittain toistuvissa esityksissä ja rituaaleissa jokainen yksilö tuo
oman henkilökohtaisen panoksensa kokonaisuuteen nimeltä Hiljainen kansa. Jokainen voi
itse valita oman panoksensa määrän ja laadun esityksessä ja näin rituaalit toimivat yleisönsä
ja toimijoidensa ehdoilla.
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6.2 Niitty paikan muistina
Viitostie Kajaanista Kuusamoon muodostaa pitkän, sinänsä komean maisemallisen matkan,
jossa ei ole tottunut näkemään mitään yllättävää. Hiljaisen kansan sijainti ”keskellä ei
mitään”, antoi teokselle hätkähdyttävän vaikutuksen, varsinkin ennen kahvilan, parkkipaikan
ja kyltin ilmestymistä sen vierelle. Hiljaisen kansan sijainti etäällä ihmisten rakentamasta
ympäristöstä, antaakin teokselle erityistä merkitystä ja vaikuttavuutta.
Alkuperäisellä paikallaan Lassilan pellolla Suomussalmen keskustan tuntumassa oli paikalla
erityisen suuri merkitys paikkakuntalaisille. Sotaan liittyvät muistot ja merkitykset ovat
siirtyneet Hiljaisen kansan mukana sen nykyiselle paikalle, Käpylän pellolle. Hiljainen
kansa on liitetty myös Suomussalmen kunnan nettisivuilla samaan kategoriaan kuin Hossan
kalliomaalaukset, matkamyymälät, museot ja Talvisodan muistomerkki Raatteen tiellä.
Hiljaisen kansan merkitys on kuitenkin muutakin, kuin vain olla vaikuttava Suomussalmen
mainos maailmalle. Taustalla on myös syvempi yhteys paikan myytteihin, muistoihin ja
tarinoihin. Varsinkin vanhemmat ihmiset ovat kokeneet teoksessa yhteyksiä kainuulaisten
ihmisten

kovaan

elämään

sotien

varjossa

ja

myöhemmin

yhteiskunnallisiin

rakennemuutoksiin, jotka muuttivat kainuulaisen ihmisen elämän lopullisesti.
Johanssonin (2005) mukaan Beardsley (1989) puhuu paikan hengestä, jolloin teoksen
paikkasidonnaisuus ilmenee sen kyvystä osoittaa oman paikkansa sen suhteessa
lähiympäristöön (ks.s.21 Paikkasidonnaisuus taiteessa ja taidekasvatuksessa, Johansson
2005, 70). Aaltosen (2013) mukaan kulttuuriympäristö on aina myös maiseman muisti. Se
kertoo ajasta ennen meitä ja johdattaa taas aikaan meidän jälkeemme. Paikallinen
kulttuuriperintö tuo ajallisen jatkumon paikkaan ja se muovaa paikan asukkaiden identiteettiä
ja kuvaa itsestä. Kulttuuriympäristössä kohtaavat aina luonto ja ihmisen jälki. (Aaltonen
2013, 6.) Raivion (2004) mukaan menneisyyden muistaminen onkin aina luonteeltaan
sosiaalista. Yksilön omat muistot liittyvät ja mukautuvat osaksi jonkin suuremman ryhmän,
kuten perheen, paikallisyhteisön tai kansakunnan yhteistä muistia ja identiteettiä.
Kollektiivinen muisti ei ole yhteisön jäsenien pysyvä ja muuttumaton muistipankki.
Päinvastoin se on menneisyyden tapahtumia ja niihin liittyviä muistoja yhteen punova,
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aktiivinen prosessi, jonka puitteissa menneisyyden muistot, tarinat ja myytit syntyvät ja
muuntuvat uudelleen nykyisyydessä. (Raivo 2004, 143.)
Karen Vedelin (2011) mielestä jokavuotinen Hiljaisen kansan pukemisrituaali liittyy paikan
muistiin. Hiljaisen kansan pukemisrituaali reflektoi muistin eri kerroksia. Hän yhdisti
rituaalisen aspektin paikkasidonnaisuuteen, paikalliseen identiteettiin ja kulttuuriseen
muistiin. Hänen mielestään pukemisen rituaali aktivoi yksilön ja yhteisön muistia. Paikka
yhdistää ritualistisen aspektin paikkasidonnaisuuteen, paikalliseen identiteettiin ja
kulttuuriseen muistiin. (Vedel 2011, 422.) Monet niin kutsutut paikkasidonnaiset
performanssiesitykset ovatkin liittyneet epätavallisiin esityspaikkoihin ja niissä on kiinnitetty
erityistä huomiota tilan konkreettisiin ominaisuuksiin. Joskus niissä on nostettu esiin paikan
sosiaalisia ja historiallisia yhteyksiä. (ks.s.14 Performanssitaide, Carlson 2006, 170.)
Olin katsomassa Lassilan pelolla Reijo Kelan esitystä Ilmarin kynnös. Minulle jäi
siitä erityisesti mieleen porot, jotka oli rakennettu sellaisista pitkistä puista, risuista
tai taipuisista puista ja Reijo veti niitä sillai, että se kuvasi niiden laukkaamista. Ja
muistan myös miten Reijo tanssi sellaisessa ladossa. Hiljainen kansa oli siinä
mukana. Olen käynyt täällä sen jälkeen joka vuosi katsomassa taideteosta ja kahvilla
Niittykahvilassa. Käytän täällä myös aina vieraita katsomassa Hiljaista kansaa.
Näissä vaatteiden pukemistalkoissa olen nyt ensimmäistä kertaa. Minulla ei ole omia
puettavia vaatteita mukana vaan käytän vaatteita näistä vaatepusseista.
(Talkoolainen)
Alkuperäisessä Ilmarin kynnöksessä Lassilan pellolla Reijo Kelan performanssissa
sulauduttiin paikan muistoihin ja myytteihin. Peltoa nimitetään joskus ”veripelloksi”, koska
pellolla oli kuollut paljon sotilaita talvisodan aikana (ks.s.20 Paikkasidonnaisuus taiteessa ja
taidekasvatuksessa). Reijo Kelan performanssi kuvasi myös kainuulaisen miehen hiljaista
raatamista, työttömyyttä ja rakenteellista muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuitenkin
jo tuolloin esityksessä oli myös läsnä paikan historiaa ja sitä kautta myös paikan muistia.
Tämä historia, myytit, tarinat ja itse esityksen muisto siirtyivät Hiljaisen kansan mukana
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Käpylän pellolle. Hiljaisen kansan pukemistilaisuuksissa ihmiset toivat ja tuovat edelleen
paikkaan lisää omia henkilökohtaisia muistojaan ja kokemuksiaan.
Toiset ihmiset liikuttuvat Hiljaisesta kansasta. Monille vanhoille ihmisille se tuo
mieleen sodan ja kainuulaisen ihmisen nöyränä elämisen. (Uutinen)
Jokelan (1996) mukaan yksilöllisessä taide-kokemuksessa ihmisellä on mahdollisuus
kohdata jotakin erityistä omasta itsestään, arvomaailmastaan ja tunteistaan. Tämä yksilön
kokemus paikasta voidaan nähdä arvojen ja tunnetilan vertauskuvana. (Jokela 1996, 172.)
Ihmiset näkevät ja kokevat Hiljaisen kansan niityllä takautuvasti omia ja lähiympäristön
ihmisten kokemuksia ja tunteita. Kokemukset voivat joskus jopa auttaa näkemään oman
elämänsä suuremmissa puitteissa ja auttaa

hyväksymään omia henkilökohtaisia

elämäntilanteita tai ne voivat myös antaa rohkeutta tehdä muutoksia omassa elämässä.
Näin Hiljaisessa kansassa suomalaisen kansan, joka sinnikkäästi puurtaa eteenpäin.
Minulle se kertoi myös ihmisen vapaudesta seisoa missä haluaa ja hiljaa. Tajusin
siinä niityllä, että näinhän se on, että isoimmat päätökset tehdään aina
hiljaisuudessa. Tätä hetkeä ja kohtaamista Hiljaisen kansan kanssa en unohda
koskaan. Ajattelin silloin että tämä vaihe elämässäni päättyi tähän. Jokin uusi alkaa
ja nämä tyypit vain seisoo täällä hiljaa. (Tuija)
Reijo Kela onkin tuonut alun perin omassa performanssissaan Ilmarin kynnös näkyviin
paikkaan liittyviä muistoja ja merkityksiä. Performanssiesityksen kautta näkymätön on
muuttunut näkyväksi. Hän teki tällöin havaintoja paikasta ja ihmisistä hänen oman
paikkakokemuksensa kautta. Kun esitykseen liittyvä Hiljainen kansa siirrettiin myöhemmin
Käpylän pellolle, esityksessä oleva näkymätön muuntuneena näkyväksi, siirtyi myös kansan
mukana uudelle paikalle. Sen jälkeen alkoi uusi vaihe Hiljaisen kansan elämässä. Siitä tuli
itsenäinen taideteos, joka alkoi elää omaa elämäänsä uudenlaisten merkitysten ja
tapahtumien kautta. Hiljaisesta kansasta tuli täällä kanava ihmisten kokemuksille ja
muistoille. (ks. Lazy 1995, 174.) Reijo Kela on ollut näiden kokemuksien ja muistojen
liikkeellepaneva voima ja alku.
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6.3 Hiljainen kansa, joka ei laula – paikka luomassa tarinallisuutta
Kainuun rikas tarinankerronnan traditio on läsnä myös Hiljaisen kansan niityllä (ks.s.34 –
35 Kainuun tarinallisuus). Vanhat tarinat elävät ihmisten tulkinnoissa, kun he kertovat omista
kokemuksistaan paikasta ja sen historiasta. Hiljaisen kansan ympärille on aikojen saatossa
syntynyt monenlaista toimintaa ja myös tarinoita, jotka ovat jatkaneet elämäänsä teoksen
rinnalla. Monet tarinat ovat tulleet erottamattomaksi osaksi itse teosta ja näin antaneet sille
myös uusia ulottuvuuksia.
Kainuu esittäytyi Senaatin torilla Helsingissä, oliko se 1994. Reijo Kela ja apuna
olleet ihmiset olivat pystyttäneet Hiljaisen kansan Suurkirkon portaille yöllä.
Seuraavana aamuna vanha mummo istui torilla, odotti ja odotti ja kysyi lopulta
ohikulkijalta: ”Milloin se tuo kuoro ruppee laulamaan?” Sen jälkeen Hiljainen kansa
sai joskus lisäliitteen – joka ei laula! (Haapala)
Varsinkin vanhemmat ihmiset ovat tehneet vaatteiden vuosittaisesta pukemisesta
tapahtuman, jolloin myös edesmenneet ihmiset ja tapahtumat ovat läsnä tilaisuudessa
muistojen ja tarinoiden muodossa. Hiljaiset hahmot houkuttelevat ihmisiä tekemään omia
tarinoita ja tulkintoja paikasta ja yleensä kainuulaisesta elämästä.
Kyllähän siinä on se tarina haja-asutusalueen ihmisistä. Mitä pohjoisemmaksi
mennään sitä vähemmän ihmisiä. Kansa on aika hiljaista ja vaikka pidettäisiinkin
ääntä, niin ei se aina tuota tulosta elämän järjestelyissä ja yhteiskunta- ja
politiikkajutuissa. (Akvarellikurssilainen)
Meillä on luontainen taipumus tarinalliseen ilmaisuun, mutta ympärillä oleva kulttuuri
kehittää sitä myös kertomisen traditioillaan. Tarinoiden avulla ihminen rakentaa omaa
elämäänsä, mutta myös suostuu siihen, että elämä rakentaa häntä. (Vesanen-Laukkanen, Sava
ja Martin 2004, 27.) Aivan niin kuin Reijo Kela kertoi haastattelussaan; Vanhat vaatteet,
jotka kerätään ja puetaan hahmojen päälle, kantavat mukanaan näiden ihmisten elämän ja
tarinat.
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Täällä on näillä hahmoilla päällä näitä vaatteita, joita ovat kantaneet eri ihmiset.
Vaatteenkantaja on joku ja hänellä on oma historiansa ja myös vaatteen tekijän
historia. Se synnyttää tarinoita ja nyt tässä on vain nämä ristit, joiden päälle puetaan
uusia vaatteita ja tehdään uudet ”heinäpäät”. (Reijo Kela)
Ihmiset, jotka tuovat näitä vaatteita Hiljaiselle kansalle, ovat mukana synnyttämässä uusia
tarinoita ja kertomuksia. Näistä tarinoista ja kertomuksista syntyy jatkuvasti uudistuva,
muuntuva, elävä ja monitasoinen hybriditaideteos. Vedelin (2011) mukaan Hiljainen kansa
onkin hybriditaideteos, joka on sidottu tarinoiden ja myyttien kautta elämään, kuolemaan,
aikaan, ikuisuuteen, yksilöllisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Hänen mielestään se pitää sisällään
muistin prosessin myös tarinoiden muodossa. (Vedel 2011, 435.) Tästä prosessista on
syntynyt itseään ruokkiva yhteisöllinen tapahtuma, jossa monien yksilöiden muistot ja
kokemukset tulevat osaksi paikkaa ja yhteisöä ja monista tarinoista muotoutuu monitasoinen
rikas kokonaisuus.
Kesällä 2014 Hiljaisen kansan niityllä oli akvarellikurssi, joka käytti opetuksessaan hyödyksi
paikan tarinoita ja liitti ne kuvataidekasvatukselliseen pohdintaan ja opetukseen.
Akvarellikurssilaiset maalasivat niityllä Hiljaista kansaa ja samalla eläytyivät tarinoiden
avulla paikan henkeen.
Akvarellikurssin jokaiselle päivälle on eri tehtävä ja paikka. Yhden päivän olemme
maalaamassa Hiljaista kansaa. Jokaiselle päivälle on jokin henkinen viesti ja teema,
joka liittyy kuvataidekasvatukseen. Eli ei vain aleta maalaamaan Hiljaista kansaa.
Kurssin alussa lähdettiinkin liikkeelle siten, että ajateltiin mielessä Kainuuta ja
Hiljaista kansaa sen tarinalla; kerroin Ilmari Kiannosta, Kainuusta ja nälästä.
Minulle opettajana onkin mielenkiintoista aina liittää opetus kyseisen paikan henkeen
ja miljööseen. Täällä mietitään, että miten täällä Kainuussa? (Haapala)
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Kuva 24. Maikki Haapala ohjaa akvarellikurssilaisia Hiljaisen kansan niityllä.
Kuvaaja T.Kanninen 2014.

Raivo (2004) kirjoittaa, että menneisyyden muistaminen onkin aina luonteeltaan sosiaalista.
Yksilön omat muistot liittyvät ja osittain sulautuvat osaksi jonkin suuremman ryhmän, kuten
perheen, paikallisyhteisön tai kansakunnan yhteistä muistia ja identiteettiä. Kollektiivinen
muisti ei ole koskaan yhteisön jäsenien muuttumaton ja pysyvä muistipankki tai tietovarasto.
Päinvastoin se on menneisyyden tapahtumia ja muistoja yhteen punova, aktiivinen prosessi,
jonka puitteissa menneisyyden muistot, tarinat ja myytit luodaan, tuotetaan ja uudistetaan
nykyisyydessä. (Raivo 2004, 143.)
Tapasin niityllä ouvon naisen, pörröpäisen ja ujonlaisen. Juttelin ”kertulle” niitä
näitä, kehasin Kainuun kommeita säitä. Liekkö ees taivaalla pilvenhäivää, sanoin ja
nakkasin käsipäivää. Samalla ehdotin Guutteen Taakkii, Hellouta, Gu Daata,
latinaakki. Eipähä virkannu kerttunen mittää, kylläpä ylpeetä olla pittää. Kertulle
sanoin, et ”lähenki tästä, tajiatki olla Näljängästä. (Näkemätön mies ja ulkomaan
elävä 2014)
Hiljaisen kansan niitystä onkin tullut paikka, jossa Kainuun monivaiheinen historia sotineen
ja ihmisten kollektiiviset muistot ja tarinat kohtaavat yksilöiden toistamissa rituaaleissa tai
pelkästään ihmisten hiljaisessa läsnäolossa. Vuosittain vaihtuvat hahmojen vaatteet tuovat
tarinoille ja kertomuksille jatkuvuutta ja rikasta kirjallista ja visuaalista kerrontaa.
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6.4 Kulttuurilliset ulottuvuudet
Hiljainen kansa on ollut paljon esillä julkisessa sanassa ja toiminut näyttävänä
Suomussalmen matkailumainoksena Raatteen tien ja Hossan kalliomaalausten rinnalla. Näin
se on myös vahvistanut yhteisönsä ja paikan tunnettavuutta maailmalla.
Kyllä tämä tunnetaan ulkomaillakin, en tiedä kuinka laajasti, mutta koko ajan
enemmän. Tätähän on jo kuvattu niin paljon mainoksiin ja sen sellaisiin. Olen kuullut
tai lukenut, että ihmiset lähettävät ulkomailta vaatteita kulttuuritoimistolle ja
pyytävät pukemaan niitä Hiljaiselle kansalle. (Talkoolainen)
Vaikka jossain vaiheessa joku on ehkä ollut myös sitä mieltä, ettei Hiljaisen kansan
hahmojen pukeminen ”rääsyihin” ole mitään hyvää mainosta paikkakunnalle (ks. Vedel
2011, 430). Karppisen ja Porasen (2001) mukaan Kainuussa onkin haluttu tietoisesti eroon
”nälkämaa- ja köyhyys-imagosta” (ks.s.32 Kainuu paikkana, Karppinen ja Poranen 2001,
73). Myös hahmojen vaatettaminen on joskus saanut ristiriitaista arvostelua osakseen.
Joskus joku oli tuonut tänne kansallispuvun, joka oli Hiljaisen kansan hahmon
päällä. Se herätti keskustelua lehdissä; paheksuntaa ja kritiikkiä. (Talkoolainen)
Julkisella sanalla ja medialla onkin ollut merkittävä rooli Hiljaisen kansan tunnetuksi
tulemisessa ja toisaalta taas tunnettavuus on auttanut saamaan esimerkiksi tukea kunnalta
toiminnan jatkamiselle. Hiltusen (2009) mukaan dialogin välineitä taiteessa ja yhteisöllisessä
taidekasvatuksessa ovatkin tapahtumat ja teokset ja niiden näkyvyys myös julkisessa sanassa
(Hiltunen 2009, 264). Hiljainen kansa on myös median kautta siirtynyt Kainuun
matkailumainontaan.

Kuhmossa

ja

Suomussalmella

on

hyvin

elinvoimainen

ja

poikkeuksellisen laadukas kulttuurisektori sekä alalla toimivia yrityksiä. Luonto- ja
kulttuurinähtävyydet, asema Suomen kalevalaisimman maakunnan osana ja porttina Vienan
Karjalaan sekä raja-alueen Vienan karjalaiset kylät ovat alueen vahvuus. (Kainuun
kulttuurimatkailu 2014.) Hiljaisen kansan kunnostus- ja pukemistilaisuudessa oli myös
mukana kuvaaja, joka kuvasi tapahtumaa Wild-taiga ry-hanketta varten. Hiljaisesta kansasta
onkin tullut tärkeä osa kainuulaista visuaalista mainosta maailmalle.
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Olen täällä töissä ja kuvaan tätä tapahtumaa Wild-taiga ry-hanke Kulttuurimatkailun
kansainvälistämishanketta varten. Kuvia käytetään netissä, ilmoituksissa, julisteissa
jne. Uusia kuvia tarvitaan koko ajan. Uuteen-Seelantiin asti on mennyt kuvaterveisiä
Hiljaisesta kansasta! (Karttimo)
Timo Cantellin (2001) mukaan kulttuurin ”brändäyksessä” myydään paikkaan liittyviä
tuotteita tai mielikuvia maailmalle ja samalla tehdään myös paikkaa tunnetuksi (ks.s.23
Paikkasidonnaisuus taiteessa ja taidekasvatuksessa). Hänen mukaansa kulttuuri etsii uutta,
rikkoo sovinnaisia rajoja, kyseenalaistaa ja kyselee. Kulttuurin avulla viedään yhteiskuntaa
eteenpäin tuottamalla esteettisiä arvoja, joita on joskus lähes mahdoton pukea sanoiksi.
(Cantell 2001, 59.) Cantellin (2001) mukaan johtavat kulttuuriekonomistit William Baumol
(1966) ja William Bowen (1966) ennustivat jo 1960-luvulla kulttuurisektorille merkittävää
roolia yhteiskunnallisen tasa-arvon ja lasten koulutusmahdollisuuksien vahvistamisessa.
(Cantell 2001, 59.) Paikallisella kulttuurilla voi siis olla merkittävä rooli myös tulevien
sukupolvien elämässä.
Hiljaisen kansan kulttuuriset ulottuvuudet ovat kuitenkin muutakin kuin vain siitä otetut
kuvat maailmalle. Se on synnyttänyt monenlaista toimintaa ja tapahtumaa ja näin toiminut
omalla alueellaan myös sosiaalisena taiteena. Hiltusen (1999) mukaan Sarvan (1998)
mielestä sosiaalisen taiteen tavoitteena on aina synnyttää monitasoista dialogia ympäröivän
yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. Hänen mielestään ei ole tärkeää mitä puhutaan, vaan tärkeää
on olemassa oleva ja jatkuva vuorovaikutus. (Hiltunen 1999, 53.) Hiljaista kansaa ja sen
ympärille syntynyttä toimintaa voidaankin pitää sosiaalisena taiteena. Se on synnyttänyt
vuosien aikana monenlaista vuorovaikutusta yhteisönsä ja ympäristönsä välillä ja sisällä,
mutta myös oman alueensa ulkopuolella.
Hiljaisen kansan voikin sanoa toimineen oman alueensa yhteisön ja myös ulkopuolisen
yhteisön sosiokulttuurisena innostajana. Kurjen (2000) mukaan sosiokulttuurinen
innostaminen käsitteenä syntyi Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen. Alun alkaen siinä
on ollut lähinnä kysymys pedagogisesta tiedostamisesta, osallistumisesta ja sosiaalisen
luovuuden liikkeestä. (Kurki 2000, 11.) Suomessa innostamista on ollut vanhimmissa
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muodoissaan runonlaulu- ja arkkiviisuperinteessä ja erilaisissa sadonkorjuu- ja muissa
juhlissa, leikeissä ja tarinoissa (Kurki 2000, 10). Sosiaalinen innostaminen käsitteenä on
tullutkin nyt Suomeen yhä tiedostetummin ja keskustelu kansalaisyhteiskunnan ja
kolmannen sektorin vahvistumisesta nostavat aiheesta käytyä keskustelua pintaan (Kurki
2000, 11).
Sosiaalisen innostamisen kautta kaksikymmentä vuotta sitten alkanut Hiljaisen kansan
toiminta on poikinut monenlaista erilaista toimintaa Suomussalmella ja tuonut sinne myös
lisää ihmisiä muualta jo pelkästään turistien muodossa. Kurjen (2000) mukaan
sosiokulttuurisen innostamisen ajatuksena on, että innostamisen avulla autetaan ihmisiä
herkistymään ja toteuttamaan itseään esimerkiksi taideprojekteissa. Se kasvattaa ihmisen
tietoisuutta toimia organisoidusti ja aikaansaa liikettä ja muutosta. Sosiokulttuurinen
innostaminen suuntautuukin ihmisten välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen
lisäämiseen. Puhutaan sosiaalisesta transformaatiosta, joka mahdollistaa luomaan tilanteita,
joissa pyritään parantamaan ihmisten elämän laatua. Transformaation käsitettä on Leena
Kurjen (2000) mielestä yksinkertaistettua kääntää sanalla muutos, koska muutosta on
monenlaista. Transformaatiossa onkin kyse lähinnä muutoksesta, joka suuntautuu ihmisten
ja yhteisöjen laadun parantamiseen. (Kurki 2000, 19 – 20.)
Muutos voi olla jotain ei-mitattavaa. Taiteen kautta ihmiset käyvät usein läpi sisäisiä
prosesseja ja tunnistavat esimerkiksi oman roolinsa yhteisössään. Muutos voikin tapahtua
parantuneen itsetuntemuksen kautta. Monet haastateltavat tunnistivatkin itsensä Hiljaisen
kansan hahmojen kautta ja näin pystyivät ikään kuin tarkastelemaan itseään ulkoapäin.
Kurjen (2000) mukaan innostamisen keskeinen tavoite onkin saada ihmiset tietoiseksi omasta
roolistaan yhteisössään ja sitä kautta myös yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Innostaminen
on kaiken sellaisen toiminnan yhdistelmä, jossa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi
omassa yhteisössään. (Kurki 2000, 20.)
Hiljainen kansa on olemassaolollaan opettanut, että taiteen tekoon voivat myös
paikalliset ihmiset osallistua ja että oma ympäristö voi olla taidetta. ”Taiteen ei
tarvitse olla hienoa!” (Suomussalmelainen)
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Hiljaisen kansan ympärillä tapahtunut toiminta onkin ollut ihmisille luontevaa ja jollain
tavalla

tuttua

rutiinia

ilman

paineita

ns.

korkeakulttuurista.

Kunnostus-

ja

pukemistilaisuuksissa kesäisin on ollut työvälineinä kuokat, lapiot ja kasa mustiin
jätesäkkeihin kerättyjä vanhoja vaatteita. Jo välineet ja materiaalit ovat olleet tuttuja ihmisille
ja pukemisen rituaali on kaikille tuttua. Tekemisen ja välineiden arkipäiväisyys on tehnyt
toiminnasta sosiaalista ja yhteisöä vahvistavaa vuorovaikutusta. Läsnä on myös
vuodenaikojen kierto ja sen aikaansaamat muutokset.
Hiljainen kansa muuttaa muotoaan ja ulkonäköään vuodenaikojen mukana ja siten
sopii ja sulautuu maisemaan hyvin. Se on lisännyt yhden mielenkiintoisen maamerkin
kuntamme alueelle. (Suomussalmelainen)
Hiljaisen kansan ja sen yleisön ja yhteisön välille on syntynyt dialogisuutta ja
vuorovaikutusta. Ihmiset kokevat syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta toiminnassa, jonka
tiedetään jatkuvan vuodesta toiseen. Kun kesä on ohi, niin ihmiset alkavat jo keräämään
tulevan kesän vaatteita Hiljaiselle kansalle.
Ehkä nämä ovat Suomussalmen viimeiset hahmot. Eihän me tiedetä kuinka paljon
täällä on enää hahmoja sadan tai kahden sadan vuoden kuluttua. (Reijo Kela)
Lea Kantosen (2007) mukaan yhteisötaiteilijat haluavatkin kohdistaa teoksensa
paikallisyleisölle ja yhteisölle. Yleisön mielipiteen kysyminen tai huomioonottaminen
mielletään usein merkiksi taiteilijan heikkoudesta tai epävarmuudesta. Pelätään, että
taideteoksen arvo ja merkitys heikkenee, jos taiteilija tekee yleisönsä kanssa liikaa
kompromisseja. (Kantonen 2007, 61.) Hiljaisen kansan kohdalla ei näin ole käynyt, vaan
taideteoksen merkitys ja arvo on vain vahvistunut yleisön ja yhteisön toiminnan kautta.
Taideteoksen luoja Reijo Kela on ollut aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Hän ei ole
halunnut keinotekoisesti olla estämästä yleisön ja ympäröivän yhteisön halua olla osa tätä
tilataideteosta, vaan on ollut mukana tukemassa tätä prosessia.
Karppisen ja Porasen (2001) mielestä rikas kulttuuritarjonta ja sitä kautta lisääntynyt
myönteinen imago houkuttelevat muuttajia paikkakunnalle ja toisaalta taas hillitsee
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poismuuttoa (Karppinen ja Poranen 2001, 74). Suomussalmen kulttuurimyönteinen
suhtautuminen jo Hiljaisen kansan kaksikymmentä vuotta jatkuneena toiminnan tukemisena
onkin synnyttänyt myös lisää uutta toimintaa. Kainuun Sanomissa (2014) oli artikkeli
paikkakunnalla monena kesänä toimineesta kansainvälisestä ympäristötaiteen työpajasta.
Työpajan

vetäjä

nimeää

lehden

haastattelussa

Suomussalmen

maailman

taideystävällisimmäksi kunnaksi (Laakso 2014, 11). Hiljainen kansa on yksi osa tätä kunnan
taidemyönteistä ilmiötä. Kunnalle on tärkeää saada alueelle kulttuuritapahtumia, jotka tuovat
yleisöä ja asiakkaita paikkakunnalle. Kainuussa ei nähdä kulttuurilla olevan suurta
merkitystä vain itsenäisenä elinkeinona, vaan yhdistettynä matkailuun. Sama koskee
kulttuurin työllistävyyttä.

6.5 Hiljainen kansa ja yhteisöllisyys
Hiljaisen kansan ja sen yleisön välinen suhde on muovautunut kahdenkymmenen vuoden
aikana toistuvien erilaisten tapahtumien ja niistä syntyneiden merkitysten kautta. Yhteisö ei
ole yhtenäinen samankaltainen joukko, vaan se muodostuu monenlaisista ihmisistä ja
toimijoista. Osa on kunnan palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana
toiminnassa jo alusta asti. Vapaaehtoiset talkoolaiset muodostavat pääasiassa naisista
koostuvan joukon. Onhan naisten rooli yleensäkin miettiä vanhojen pois heitettävien
vaatteiden kohtaloa ja Hiljaisen kansan kunnostu- ja pukemistilaisuus antaa järkevän syyn ja
merkityksen luopua vanhoista vaatteista. Ennen vanhoista vaatteista leikattiin matonkuteita
ja niistä kudottiin mattoja. Niihin liittyvät muistot ja merkitykset siirtyivät uuteen käyttöön.
Nyt vanhoja poisheitettäviä vaatteita voi pukea Hiljaiselle kansalle kesällä tapahtuvissa
talkoissa ja muulloinkin kesän ja jopa talven aikana.
Päätettiin lähteä tänne, kun kaappi on täynnä vaatteita. Ei raaskittu polttaa niitä ja
eivät kelvanneet matonkuteiksi. Ja jos tässä elämä loppuu, niin ei tarvita vaatteita.
Semmoista! (Talkoolainen)
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Seuraavassa käsittelen Suzanne Lacyn (1995) esittämän yhteisötaiteen yleisökeskeisen kehän
avulla Hiljaisen kansan olemassaolon aikana syntyneitä erilaisia toimijoita ja yleisöä. Lacy
(1995) esittää yhteisötaiteen yleisökeskeisen kuvan toinen toisiaan läpäisevistä ympyrän
kehistä kuvaamaan keskustelua yleisön roolista taiteilijan työn taustalla ja keskiössä. (ks.s.28
Aineiston analyysimenetelmät, Lacy 1995, 178 – 180.) Kehän ytimessä on alku, joka
muodostaa luovan kannustimen ja voiman. Tästä ytimestä kumpuavat kuvat ja rakenteet ja
ilman tätä ydintä varsinainen työ ei voi alkaa. Hiljaisen kansan ympyrän kehän ytimessä on
performanssitaiteilija ja koreografi Reijo Kela ja hänen performanssiesityksensä Ilmarin
kynnös 1988. Tästä alkoi teoksen varsinainen elämä.
Seuraavalla kehällä on työtoverit ja vastuunkantajat. He ovat kiinteästi mukana alusta asti
omistaen aikansa, energiansa ja koko identiteettinsä prosessille. Usein tähän ryhmään kuuluu
sekä taiteilijoita että yhteisön jäseniä. Tässä ovat myös kaikki ihmiset ja tahot, jotka olivat
alusta asti tukemassa tapahtumaa ja järjestämässä sitä. Hiljaisen kansan kohdalla varsinkin
työttömien yhdistyksellä ja työpaja Hanslankareiden toiminnalla on ollut oleellisen tärkeää
merkitys alusta alkaen. Sen on mahdollistanut Suomussalmen kunnan tuki ja halu olla
mukana tapahtumassa.
Kolmannella tasolla toimivat vapaaehtoiset ja ne, joille toiminta on oikeastaan suunnattukin.
Siihen voi sisältyä yhteisön omia jäseniä ja eri organisaatioiden edustajia. Tämän jälkeen
tulevat yhteisön välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset ja vierailijat. Vierailijat voivat
tuoda mukanaan omia muistojaan ja kokemuksiaan paikasta. Sitten tulevat kaikki
vapaaehtoiset, jotka lähtivät mukaan joko toimijoina ja/tai yleisönä, kun Hiljainen kansa
löysi nykyisen paikkansa Viitostien varrelta. Kehään seuraavaksi tulivat vierailijat ohiajavien
matkalaisten ja turistien muodossa.
Toiseksi uloimmalla kehällä on media ja yleisö, joka osallistuu prosessiin esim. lukemalla
tapahtumasta lehdistä tai katsomalla televisiota. Projektin vaikutus jatkuu yleensä
näyttelyiden ja tapahtumien jälkeen raporttien, dokumenttien ja kritiikin muodossa.
Uloimmalla kehällä on ihmisten laajentunut kokemusmaailma, tunteiden, muistojen ja
myyttien muodossa. Kehä ei ole tiukasti omiin kehiinsä sidottu rakenne, vaan elävä ja
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hengittävä
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tasojen

muodostama

kuva

toimivasta

vuorovaikutusprosessista

taideprojektissa. Hiljaisen kansan kohdalla tämä viimeinen kehä on aistittavissa kesän
tapahtumissa ja ihmisten haastatteluissa. Läsnä ovat ihmisten tunteet, muistot, mutta myös
ilo ja usko tulevaisuuteen: monet hääparit käyvät esimerkiksi kuvauttamassa itsensä niityllä.
Karen Vedelin (2011) mukaan Hiljaisessa kansassa on karakterisoitunut muutos, särkyvyys
ja hajoaminen. Se on monumenttina avoin ja sillä on useita rooleja ja tasoja yhteisössään.
Sen tavoitteena ei ole sitoa mennyttä, vaan pitää muistot elävinä hyväksyen samalla ajan
kulumisen. (Vedel 2011, 438.) Kantosen (2007) mielestä yhteisötaiteen tärkeänä tavoitteena
onkin yleisöjen ja yhteisöjen itseluottamuksen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen
lisääminen. Ihmisten omilla sanallisilla ja kuvallisilla elämäntarinoilla on merkittävä rooli
heidän eheyttämisprosessissaan. (Kantonen 2007, 65.)
Hiljainen kansa on antanut ihmisille mahdollisuuden käsitellä kipeitäkin asioita turvallisten,
toistuvien toimintojen ja puitteiden kautta. Niitylle ei mennä kuin taidemuseoon, jonka monet
ihmiset voivat kokea vaikeaksi ja itselle vieraaksi paikaksi peilata omaa elämää. Niittykahvila
antaa paikan pysähtyä ja käydä dialogia niityn hahmojen, itsensä tai muiden kanssa ja
muodostaa näin myös reflektiivisen yhteisön. Hiltusen mukaan (2009) reflektiivisyys
edellyttää kuitenkin ihmisten omaa halua ja kykyä kohdata ja ymmärtää yhteisön ja paikan
ulkopuolella olevaa maailmaa. Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa eheäksi persoonaksi
kehitytään yhteisössä yhdessä toisten ihmisten kanssa. Reflektiivinen yhteisö rakentuu ja
muotoutuu jatkuvassa dialogissa, jonka myötä yhteisön jäsenille kehittyy realistinen
tietoisuus itsestä suhteessa omaan yhteisöön, ympäristöön ja maailmaan. (Hiltunen 2009, 50.)
Hiljainen kansan parissa ihmiset voivat käsitellä omia henkilökohtaisia muistoja ja asioita
haluamallaan tavalla. Ihmiset ”pukevat muistojaan” Hiljaisen kansan hahmoille vaatteiden
muodossa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yksityisestä kokemuksesta on tullut omaa
identiteettiä vahvistava kokemus, joka parhaimmillaan voi taas tukea yhteisöllisyyttä. Taide
toimii tässä ihmisten kokemusten liikkeellepanevana voimana. Hiltusen (2009) mukaan
taiteen kautta yhteisö voikin tuoda esille ja jakaa itselle sekä ympäristölleen merkityksellisiä
asioita ja teemoja. Näin taide ja sen ympärille syntynyt toiminta voi havahduttaa yhteisön

72

myös muistamaan ja huomaamaan syrjään tai huomiotta jääviä asioita. Taidetoiminta
parhaimmillaan huomioikin yhteisön, ympäristön ja sen traditiot ja prosessissa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat myös tulevaisuuteen. (Hiltunen 2009, 3.)
Hiljainen kansa on opettanut ymmärtämään, että tällainenkin voi olla taidetta!
(Matero-Seppänen)
Hiljaisen kansan ympärille syntyneessä toiminnassa taide toimii performatiivisesti, saaden
yhteen eri ikäryhmiä, toimialoja ja erilaisia toimijoita (ks. Hiltunen 2009, 52, ks.s.17
Yhteisötaide). Sederholmin (2002) mukaan nykytaide toimiikin usein performatiivisesti,
joka tarkoittaa, että jotakin ilmaistaan toiminnallisesti, performatiivien avulla (Sederholm
2002, 76 -77). Performatiivista taidetta voidaan kuvailla myös taiteiden tai arkielämästä
kerätyn materiaalin kollaasimaiseksi yhdistelmiksi. Tilapäisyys, ohimenevyys ja asioiden
ja/tai materiaalien ritualistinen toistuminen, kuuluvat erottamattomasti performatiiviseen
taiteeseen. Erityisesti yhteisötaiteessa performatiivisyys keskittyy toimintaan ja toiminnan
toistumiseen. (Sederlholm 2002, 77.)
Yhteisöllinen taidetoiminta perustuu usein yhteisön menneisyyteen ja traditioihin. Hiljaisen
kansan ympärillä tapahtunut toiminta on vaikuttanut samalla tavalla sen ympärillä olevaan
yhteisöön. Toiminta on jatkunut näennäisesti samanlaisena kahdenkymmenen vuoden
aikana, mutta samankaltaiset vuosittaiset rituaalit ovat kuitenkin muuntuneet muistuttaen
taiteellista prosessia, jossa itse prosessista tulee merkityksellinen. (ks. Hiltunen 2009, 76 –
77). Hiltusen (2009) mukaan yhteisö voikin toiminnan ja tietoisuuden vuorovaikutuksen
kautta vaikuttaa siihen osallistuviin ihmisiin heidän identiteettiä vahvistavana tekijänä ja
vaikuttaa sitä kautta myös koko yhteisöön myönteisesti (Hiltunen 2009, 256).
Omalla hiljaisella tavallaan Hiljainen kansa on luonut itsestään oman alueensa paikan
muistin ja sitä kautta vahvistanut yhteisönsä sosiaalista vuorovaikutusta ja identiteettiä. Se
on myös synnyttänyt paikkasidonnaisia käytäntöjä, tarinoita ja rituaaleja. Varsinkin
vanhemmat ihmiset kokivat syvästi Hiljaisen kansan läsnäolon Käpylän pellolla ja siihen
vuosien aikana syntyneen rituaalin pukea hahmoja, vahvana muistutuksena menneistä
tapahtumista ja ihmisistä.
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Hiljainen kansa kuvaa suomussalmelaisia. He ovat vaatimattomia ja sitkeitä ihmisiä.
He ovat aikojen kuluessa joutuneet ottamaan vastaan koettelemuksia, nostamatta
siitä suurempaa porua. (Suomussalmelainen)
Hiljaisen kansan oma Facebook-sivu on myös synnyttänyt virtuaalista yhteisöllisyyttä
(ks.s.25, 48 ja 49). Ihmiset käyvät kuvaamassa itseään ja toisiaan niityllä ja lisäävät näitä
kuvia Hiljaisen kansan Facebook-sivulle. Kuvia ja kommentteja tulee ulkomailta asti ja näin
Hiljainen kansa on siirtynyt elämään myös kansainvälistä yhteisöelämää. Yksityisten
ihmisten henkilökohtaiset rituaalit ja kokemukset ovat synnyttäneet yhteisöllisyyttä, joka taas
on laajentunut kattamaan myös elämän paikallisuuden ulkopuolella. Taide voikin
parhaimmillaan

olla

kanava

laajentuneelle

maailmankuvalle

ja

tehdä

yksilöstä

maailmankansalaisen.

Kuva 25. Hiljainen kansa valmiiksi puettuna. Kuvaaja T.Kanninen 2014.
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7. YHTEENVETO
Käsittelin alussa erilaisia kuvataiteen tyylilajeja, saadakseni mahdollisimman laajan kuvan
niistä kuvataiteen ilmiöistä, joita esiintyi Hiljaisen kansan syntyhistorian aikoihin. Lisäksi
halusin tutkimuksessani määrittää Hiljaisen kansan paikan näiden taidemääritelmien
joukossa.

Amerikassa

ja

Euroopassa

esitettiin

1980-luvulla

kokeellisia

ulkoilmaperformansseja. Reijo Kelan Ilmarin kynnös onkin esitelty julkisuudessa
performanssi- ja maataiteena. Hiljaisen kansan kohdalla on yleensä puhuttu ympäristö- tai
tilataiteesta. Teos ei varsinaisesti täytä ympäristötaiteen määritelmiä, mutta toisaalta on
ymmärrettävää, että se helposti mielletään sellaiseksi. Ympäristötaide on lähellä meidän joka
päiväistä ympäristökokemustamme. Muutos ja moniaistisuus tekevät yleisöstä osan itse
teosta.

Hiljaisen

kansan

kohdalla

tämä

yleisön

ja

taideteoksen

jonkinlainen

yhteensulautuminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Läsnä on myös näkökulmien ja
vuodenaikojen variaatiot. Lisäksi ympäristötaiteeseen oleellisesti sisältyvä paikan käsite
antaa teokselle ainakin paikallisten ihmisten näkökulmasta ympäristötaiteen muotoja. Usein
ympäristötaideteos onkin paikkansa osa, siitä syntynyt ja siihen kuuluva.
Tilataiteeksi Hiljainen kansa on helppo määritellä varsinkin hetkellä, jolloin kunnostus- ja
pukemistilaisuudessa kaikki hahmojen vaatteet on riisuttu ja pellolla on pystyssä vain paljaat
puuristit. Monet ihmiset puhuivatkin tästä lähes sakraalisesta hetkestä. Myös tilataiteen
määritelmä, jossa ihmisillä on mahdollisuus olla teoksen sisällä, koskea ja tuntea teos
moniaistisesti, tekee siitä tilataidetta. Tutkimukseni keskeinen näkökulma on yhteisötaiteen
näkökulma, vaikka Hiljaista kansaa ei ole koskaan julkisuudessa määritelty yhteisötaiteeksi.
Se on ymmärrettävää, koska teoksen syntyaikoihin ei tunnettu vielä yhteisötaiteen käsitettä
ja se ilmiönä muutenkin on syntynyt myöhemmin.
Tutkimuskysymyksinä minulla oli millä tavalla Hiljainen kansa on muovannut alueensa
kulttuurillista ja yhteisöllistä elämää ja millaisia ilmiöitä se on tuonut alueensa kulttuuriseen
ja yhteisölliseen toimintaan? Tutkimukseni vastaa, että Hiljainen kansa on synnyttänyt
pitkään jatkuneen interaktiivisen prosessin, jossa se pelkällä olemassaolollaan ja siihen
liitetyillä rituaaleilla on synnyttänyt koko ajan lisääntyvää kommunikaatiota ja uusiutuvaa
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tietoa. Rituaaleista on tullut monille ihmisille ns. siirtymäriittejä, joiden avulla he käyvät läpi
omia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Hiljaisen kansan hahmoista on
tullutkin liminaalisia hahmoja, joiden päälle ihmiset pukevat omia kokemuksiaan ja joihin
he voivat samaistua tullen osaksi paikkaa ja yhteisöä. Hiljaisen kansan niitystä on myös tullut
yhteisönsä kulttuurisen paikan muisti, josta jokaisella on mahdollisuus ammentaa
tarvitsemansa annoksina, joita tuntee kykenevänsä vastaanottamaan ja käsittelemään. Taiteen
voima onkin jakaa tietoa ja kokemuksia muodossa, jossa yksilöllä on mahdollisuus kohdata
kipeitäkin asioita itselle sopivassa muodossa ja määrässä.
Kainuun rikas tarinallinen historia ja nykypäivä ovat myös antaneet Hiljaiselle kansalle
erityisyyttä, joka näkyy mm. sen Facebook-sivuilla. Taustalla elävä kertomisen traditio on
luonut uutta visuaalista kerrontaa, joka taas edelleen rakentaa yksilöiden omaa identiteettiä
suhteessa omaan ympäristöön ja koko maailmaan. Pukemalla Hiljaisen kansan hahmoille
muiden ihmisten käyttämiä vaatteita, ihmiset samalla pukevat omia ja muiden ihmisten
elämäntarinoita ja kokemuksia visuaaliseen muotoon. Hiljaisesta kansasta on tullutkin oman
alueensa monitasoinen hybriditaideteos.
Hiljainen kansa on myös toiminut alueensa sosiokulttuurisena innostajana. Sosiaalisen
transformaation kautta se on mahdollistanut alueensa ihmisten elämän laadun parantamisen.
Laadun parantuminen ei ole materialistista, vaan lähinnä ihmisten välisen kommunikaation
ja vuorovaikutuksen lisääntymistä, joka taas parhaimmillaan voi aikaansaada muutosta.
Muutos edellyttää kuitenkin viime kädessä aina yksilön omaa halua ja kykyä kohdata muiden
ihmisten, yhteisön ja myös ulkopuolisen maailman ilmiöitä. Reflektiivisyys on jatkuvaa
vuorovaikutusta yhteisön sisällä ja ulkopuolella. Lisääntynyt itsetuntemus helpottaa
kohtaamista muiden ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Hiljaisen kansan ympärille syntynyttä
toimintaa ei ole yleensä julkisuudessa nähty yhteisöllisenä taidetoimintana eikä
taidekasvatuksellisena prosessina. Kuitenkin juuri tämä puoli teoksessa on vuosien aikana
vahvistunut ja antanut teokselle uudenlaisia merkityksiä. Taide toimii siinä performatiivisesti
yhdistäen ihmisiä ja yhteisöä suhteessa ympäröivään maailmaan.
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8.

POHDINTAA

Hiljainen kansa Suomussalmella oli minulle tutkimuksen alkaessa erikoinen taidekokemus.
Sen sijainti ympäristössä, jossa ei odottanut näkevänsä mitään vastaavaa, teki siitä erityisen.
Tutkimusmenetelmänä etnografia antoi minulle tutkijana mahdollisuuden muuttaa rooliani
joustavasti tilanteen mukaan ja käyttää erilaisia aineistoja. Ajankohta oli tutkimukselle
antoisa, koska oli Hiljaisen kansan 20-vuotisjuhlavuosi.
Halusin tutkimuksessani jättää näkyville mahdollisimman paljon ihmisten omaa kerrontaa,
koska se mielestäni kuvaa parhaiten omaa tulkintaani kesän tunnelmista ja ihmisten
ajatuksista Hiljaisen kansan niityllä ja paikkakunnalla. Tutkimuksen aikana minulla oli
etuoikeus havainnoida millaisia asioita ja tapahtumia onnistunut taidetapahtuma voi
aikaansaada yleisön ja yhteisön kanssa ja miten se parhaimmillaan voi jatkaa elämäänsä jopa
kaksikymmentä vuotta. Paikallisella kulttuurilla on aina merkittävä vaikutus ihmisten
omanarvon tunteeseen ja sitä kautta koko yhteisöön ja ympäröivään maailmaan. Antamalla
paikallisille erityispiirteille sille kuuluva arvo, vahvistetaan aina myös yksilöiden ja
yhteisöjen kykyä luoda uutta, joka parhaimmillaan pitää kylät ja kaupungit elävinä paikkoina
elää.
Tutkimukseni osoittaa, että onnistunut yhteisöllinen taideprojekti tai tapahtuma voi puhutella
ihmisiä monella tasolla. Jos halutaan toteuttaa ajallisesti pitkään jatkuva taiteellinen projekti,
johon alueen ihmiset ja muut toimijat sitoutuvat, toiminnassa tulee ottaa huomioon alueen
erityispiirteet. Ympäristö- ja yhteisötaiteessa paikkasidonnaisuus toiminnan lähtökohtana,
antaa mahdollisuuden soveltaa tutkimustani yhteisöllisten taideprojektien suunnittelussa ja
tutkimuksessa. Siksi tutkimuksellani on myös taidekasvatuksellinen merkitys. Tutkimukseni
voi antaa uusia näkökulmia ja ajatuksia myös muiden alueiden yhteisötaideprojektien ja
työpajojen käyttöön.
Mahdollisessa jatkotutkimuksessa aiheesta voisi löytyä vielä uutta ja spesifisempää tietoa
tarkemman teeman ja haastateltavien rajauksen kautta. Tutkimuskohteen rinnalla voisi olla
myös vertailevaa aineistoa vastaavasta tai vastaavista kohteista.
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Liite 1
Opiskelen kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa ja teen pro gradu – tutkielmaani aiheesta
Hiljainen kansa - osana Suomussalmelaista maisemaa ja yhteisöä. Minua kiinnostaa aihe
20 vuotta jatkuneena yhteisöllisenä tapahtumana ja toivoisinkin eri-ikäisten ja erilaisten
ihmisten ajatuksia ja kokemuksia aiheesta.
Olisitko ystävällinen ja vastaisit alla oleviin kysymyksiini sähköpostitse tai postitse
(vastaanottaja maksaa postimaksun). Vastauksia käsittelen nimettömästi. Yksittäistä
vastaajaa ei voi tunnistaa tutkimuksestani. Jos haluat, niin voit myös esiintyä omalla nimellä
tutkimuksessani (jos olet esimerkiksi toiminut näkyvästi Hiljaisen kansan toiminnassa
mukana).
Toivon, että annat itsestäsi seuraavia taustatietoja:


sukupuolesi



ikäsi



haluatko esiintyä nimettömänä

Kysymykset:
1. Kertoisitko lyhyesti asumishistoriasi Suomussalmella (kuinka kauan olet asunut
alueella).
2. Kirjoita vapaamuotoinen kuvaus Hiljaisesta kansasta (oma näkemys teoksesta ja sen
ympärille syntyneestä toiminnasta).
3. Millä tavalla teos on vaikuttanut mielestäsi Suomussalmen kulttuurimaisemaan ja
näkyvyyteen?
4. Mikä on oma suhteesi teokseen (oletko ollut joskus mukana sen ympärille
syntyneessä toiminnassa)?
5. Muuta aiheeseen liittyvää (esim. erilaisia tarinoita, kertomuksia ja tapahtumia).
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Liite 2

Hiljaisen Kansan 20 v. juhlat

Päivämäärä: 12.9.2014 - 14.9.2014
Paikka:

Hiljaisen kansan niitty

Osoite:

Viitostie 547

Karttalinkki:
http://www.infokartta.fi/koordinaattilinkki.php?kainuu,3589675,7223212,Hilj
ainen_kansa
Kunta: Suomussalmi
Hinta: Vapaa pääsy
Lajit: Kylätapahtumat
Kuvaus:
Hiljainen Kansa viettää 20 v. juhliaan nykyisellä paikallaan 12.-14.9.2014.
Hiljaista Kansaa juhlistetaan Reijo Kelan juhlaa varten suunnittelemalla
produktiolla.

Tarkempia lisätietoja ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.
Lisätietoja tai järjestäjä:
Kulttuuripalvelut
044 511 9871
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