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Tiivistelmä 

 

Käsittelen pro gradu -tutkielmassani ympäristötaidetyöpajan mahdollisuuksia käsitellä Han-

nukaisen kaivoshankkeen aiheuttamaa ympäristökonfliktia. Äkäslompolossa toteutetussa 

ympäristötaidetyöpajassa pyrittiin lähestymään ympäristökonfliktia rauhanomaisin ja kes-

kustelua herättävin keinoin. Pohjaan tutkielmaani ympäristötaiteen, taideperustaisen ympä-

ristökasvatuksen, yhteisötaiteen, sekä aktivistisen taiteen teoriaan. Ympäristökriisin käsitte-

lyssä pohjaan myös ympäristösosiologian teoriaan.  

 

Hyödynnän pro gradu -tutkielmassani taideperustaisen toimintatutkimuksen metodologiaa. 

Aineisto on monimuotoinen ja koostuu video- ja kuvamateriaalista, äänitetyistä ryhmäkes-

kusteluista ja omista muistiinpanoistani. Analysoin aineistoa käyttämällä aineistoperustaista 

sisällönanalyysiä. Taidetyöpajassa tärkeään roolit nousivat vuorovaikutus ohikulkijoiden ja 

osallistujien välillä, sekä keskustelun herättäminen ja tietoisuuden lisääminen taiteen avulla.  

Pro gradu -tutkielman taiteellisen osion muodostaa videotaideteos ja valokuvia, jotka olivat 

esillä Kajo-galleriassa 12.4.2022 – 28.4.2022. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkas-

tella ja kehittää ympäristökonflikteja käsittelevää työpajatoimintaa. 

 

Asiasanat: aktivistinen taide, ympäristötaide, yhteisötaide, ympäristökonflikti, taideperus-

tainen toimintatutkimus, kuvataidekasvatus 
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Abstract 

 

The Hannukainen mine plan is a controversial topic in Kolari municipality. The purpose of 

the study was to examine the possibilities of addressing an environmental conflict through 

artistic ways in an art workshop. The environmental conflict was approached in the work-

shop through peaceful and dialogue provoking ways. The theoretical background of this 

study is environmental art, art-based environmental education, socially engaged art, activist 

art, and environmental sociology. 

 

The methodology of this study is art-based action research. The research material is diverse 

and consist of video material, pictures, recorded group conversations and notes. The most 

important part of the workshop was the interaction between group member and the commu-

nity. Art was used in the workshop to create dialogue and increase awareness. The artistic 

part of the study was introduced in an exhibition held at University of Lapland’s Kajo Gal-

lery 12.4.2022 – 28.4.2022. The purpose of this master’s thesis is to study and develop work-

shop activities that address environmental conflicts.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Valitsin tämän tutkimusaiheen, sillä olen kiinnostunut ekologisista kysymyksistä ja niiden 

käsittelemisestä taiteen keinoin. Hannukaisen kaivoshanke jakaa vahvasti mielipiteitä koko 

Lapin alueella. Sain ensimmäisen kosketuksen kaivoskysymyksiin lukiolaisena, kun Talvi-

vaaran kaivos sai runsaasti mediahuomiota. Matkustin Sotkamon Vuokattiin ja osallistuin 

kaivosta vastustavaan mielenosoitukseen. Vaikka paikalle saapui vain muutamia ihmisiä, 

kokemus oli vahva. Se oli myös ensimmäinen mielenosoitus, johon osallistuin. Kaivos he-

rätti vahvoja reaktioita puolesta ja vastaan, ja eräs kaivosta puolustanut virkamies joi kai-

voksen jätevettä kunnantalon edustalla. Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteenani on tai-

teen ja aktivismin yhdistäminen rauhanomaisin ja dialogia tukevin keinoin. 

 

Pro gradu –tutkielmani tutkimuskysymys on, miten taidetyöpajassa voidaan käsitellä ympä-

ristökonfliktia. Oman tutkimusaiheeni keskiössä on Kolarin Äkäslompolossa pidettävä työ-

paja. Työpajassa käsitellään Hannukaisen kaivoshankkeen vesistövaikutuksia erityisesti 

suhteessa uhanalaiseen meritaimeneen (kueri). Pajuveistoksen aiheeksi valikoituivat meri-

taimenen pää, suomut ja pyrstö. Ympäristötaidekurssin opettajien mukaan kala voidaan 

nähdä ulkopuolisena tekijänä ihmisten välisessä kiistassa.  

 

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristökonfliktissa on monta tekijää. Matkailu ja turismi 

on tärkeä elinkeino Kolarin kunnan alueella, ja tuleva avolouhos vaikuttaisi alueen vetovoi-

maisuuteen negatiivisesti turistien silmissä. Osa asukkaista on huolissaan erityisesti alueen 

luonnosta ja vesistöistä. Kaivoksen kannattajat toivovat kaivoksen tuovan Kolariin lisää työ-

paikkoja ja työpaikan perässä paikkakunnalle muuttavia ihmisiä. Myös kaivoksen lyhyt elin-

kaari huolettaa ihmisiä, sillä Hannukaisen kaivoksen kaltainen avolouhos voisi olla toimin-

nassa noin 20 vuotta. Kysymyksiä herättää, millaisen jäljen kaivos jättäisi paikkakunnalle. 

 

Pro gradu -tutkielmani teoreettiset lähtökohdat ovat aktivistisessa taiteessa, ympäristötai-

teessa, yhteisötaiteessa ja taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa. Lapin yliopistossa ke-

hitetty taideperustainen toimintatutkimus toimii tutkielmani metodologiana, mutta antaa sa-

malla eväitä myös taidetyöpajan kehittämiseen. Koska työpajassa käsitellään ympäristökon-

flikteja, pohjaan tutkielmaa myös ympäristösosiologian teoriaan. 
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Kolarin taidetyöpajaan osallistuivat Lapin yliopiston soveltavan taiteen opiskelijat ja Arctic 

Art and Design –maisteriopiskelijat (aad-opiskelijat). Työpajassa käsiteltiin ekososiaalisesti 

herkkää aihetta nykytaiteen keinoin, sillä Hannukaisen kaivoshanke jakaa mielipiteitä paik-

kakunnalla. Työpajan näkökulma oli luoda paikka dialogille, eikä julistaa yhtä ainoaa oikeaa 

vastausta. Työpajan yhteistyökumppaneilla, kuten Pro Ylläs -yhdistyksellä ja Destination 

Laplandilla on kuitenkin selkeä kanta kaivoksen vastustajina.  

 

Työpaja oli osa soveltavan taiteen opiskelijoiden ympäristötaiteen kurssia ja kuvataidekas-

vatuksen yhteisöprojekti -kurssia. Kun taidekasvatuksen kontekstina on nykytaide, konteks-

tuaalisuus, prosessikeskeisyys ja dialoginen toiminta korostuvat teknisen taidon opettamisen 

sijaan (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 2015, s. 435). Kuvataidekasvatuksen professorit Timo 

Jokela, Mirja Hiltunen ja kuvataiteen lehtori Elina Härkönen kirjoittavat, että yhteisöllisyys 

metodina tarjoaa tapoja ymmärtää ihmisten välisiä yhteyksiä, verkostoja ja yhteisiä päämää-

riä, toisin kuin yksilö- ja kulutuskeskeinen lähestymistapa (2015, s. 435). Hiltusen mukaan 

aikalaistaiteeseen liittyy yhä enemmän moniaistisuutta, kerronnallisuutta, taiteidenväli-

syyttä, intertekstuaalisuutta, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktivistisuutta (Hiltunen, 

2018, s. 88).  

 

Ympäristötaidetyöpajassa rakennettiin pajuveistos. Minulla on taustalla aiempaa kokemusta 

puisen veistoksen suunnittelusta.  Toteutimme pienryhmässä yhteisö, taide ja ympäristö -

sivuainekokonaisuuden projektikurssilla puisen hevosveistoksen Ylitornion Meltosjärvelle 

savottapihan yhteyteen. Paju oli kuitenkin materiaalina minulle uusi. Äkäslompolon työpa-

jassa toimin tutkijan ja dokumentoijan roolissa. Uskon, että tutkijan rooliin oli helpompi 

astua, kun olin itse saanut aiemmassa projektissa kokea veistoksen rakentamisen.  

 

Idea Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvään ympäristötaideteokseen pohjautui aiempaan 

Äkäslompolossa toteutettuun taidetoimintaan. Art Äkäslompolo on taidetapahtuma, joka on 

järjestetty jo kaksi kertaa. Art Äkäslompolo vastustaa Hannukaisen kaivoshanketta. Vuonna 

2018 tapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden joukossa oli kuvataidekasvatuksen profes-

sori Timo Jokela, joka käsitteli teoksessaan Kuerin matka Hannukaisen kaivoshankkeen vai-

kutuksia uhanalaiseen meritaimeneen, kueriin. Jokelan teos toimi teemallisena lähtökohtana 

pajuveistokselle, jota opiskelijat lähtivät tässä ympäristötaidetyöpajassa toteuttamaan.  



   
 

   
 

 
 

4 

 

Projektin yhteistyökumppanina toimivat Pro Ylläs, sekä Destination Lapland ja sen omistaja 

Mauri Kuru. Pro Ylläs on kattojärjestö, joka kokoaa alleen Hannukaisen kaivosta vastustavia 

tahoja, sekä tietoa kaivoshankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Mauri Kuru tarjosi osal-

listujille majoituksen, sekä taideteokselle paikan Äkäslompolon keskustan läheisyydestä. 

Taidetyöpajan voidaan katsoa olevan soveltavaa taidetta, kun se tehdään tiettyyn kontekstiin 

ja tietylle yleisölle. Tässä tapauksessa kontekstina toimi Hannukaisen kaivoshankkeen ai-

heuttama ympäristökonflikti Äkäslompolon ja Kolarin alueella ja veistoksen tilaajana Des-

tination Lapland ja Mauri Kuru. Työpaja sai näkyvyyttä myös Pro Ylläksen somekanavissa, 

sekä paikallislehti Kuukkelissa.  

 

Kathryn Grushka ja Allyson Hollbrook viittaavat Latheriin ja St. Pierreen (2013) todetes-

saan, että tutkimuksen tärkeys kuvataidekasvatuksen kentälle täytyy perustella, ja tutkijan 

tulee tiedostaa, että taideperustainen tutkimus voi haastaa vallalla olevia kasvatuksellisia nä-

kökulmia (2019, s. 191). Pro gradu –tutkielmani sitoo kuvataidekasvatuksen kentälle taide-

työpajatoiminnan kehittäminen toiminnan kautta. 
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2 TAIDE OTTAA KANTAA 

 

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassa taidetyöpajassa tehtävää aktivistista taidetta. Pa-

juveistotyöpaja kuului ympäristötaiteen kurssiin, joten ympäristötaiteen käsite on myös teo-

reettisesti tärkeä tutkielmassa. Koska veistosta tehtiin ryhmätyönä ja sen kontekstina toimi 

Äkäslompolon kyläyhteisö ja Hannukaisen kaivoshanke, teosta voidaan pitää myös yhteisö-

taiteena. Käsitteinä aktivistinen taide, ympäristötaide ja yhteisötaide käsittelevät osittain li-

mittäisiä teemoja. Ympäristötaiteella otetaan usein kantaa ympäristöön ja luonnonsuojeluun 

liittyviin aiheisiin. Yhteisötaide voidaan nähdä tapana vaikuttaa paikallisesti yhteisön sisällä. 

Yhteisöllinen taidekasvatus, sekä taideperustainen ympäristökasvatus tuovat mukaan taide-

kasvatuksellisen ulottuvuuden.  

 

 

2.1 Aktivistinen taide 

 

 

Taideteoreetikko Ulla Karttusen mukaan aktivistinen taide on syntynyt 1960-luvun lopulla, 

mutta muotoutunut omaksi taidemuodokseen 1990-luvulla. Aktivistisen taiteen avulla taitei-

lijat ovat ottaneet kantaa esimerkiksi ympäristöön, markkinoihin, rasismiin, aidsiin, seksis-

miin ja väkivaltaan (Karttunen, 2008.) Karttunen käyttää esimerkkinä taiteilija Joseph 

Beyusin performanssitaideteosta I like America and America Likes Me (1974), jossa Beyus 

tuo esille Meksikosta Yhdysvaltoihin suuntautuvan laittoman maahanmuuton, josta Yhdys-

vallat kuitenkin työvoimapoliittisesti hyötyy saadessaan halpaa työvoimaa (Karttunen, 

2008). Performanssiteoksessaan Beyus kuljetettiin lentokentältä silmät sidottuna galleriaan 

New Yorkissa, jossa hän sulkeutui kolmeksi päiväksi selliin kojootin kanssa (Karttunen, 

2008). 

 

Taidekriitikko Boris Groys kirjoittaa, että taideaktivistit eivät halua vaan kritisoida taide-

maailmaa tai niiden poliittisia ja sosiaalisia olosuhteita, vaan tehdä muutosta oikeassa maa-

ilmassa. Taideaktivismia voidaan kuitenkin kritisoida poliittisten aiheiden estetisoimisesta, 

koska taide voi viedä liikaa huomiota poliittiselta viestiltä. (Groys, 2014). Groys vastaa kri-

tiikkiin toteamalla, että taide voi toimia politiikan estetisoimisessa, jos se tähtää pysyvien 
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valtarakenteiden murtamiseen. Tällöin taide ja estetisoituminen luovat horisonttia menes-

tyksekkäälle poliittiselle toiminnalle. (Groys, 2014.) 

 

Kuvataiteen lehtori ja tutkija Maria Huhmarniemen mukaan ympäristökonflikteja voidaan 

käsitellä nykytaiteen avulla kahdella eri tavalla: protestitaiteella, sekä yhteisö- ja keskuste-

lutaiteella. Protestitaide herättää keskustelua ja ottaa kantaa. Yhteisö- ja keskustelutaide ra-

kentaa dialogia konfliktin eri osapuolten välille. (Huhmarniemi, 2018a, s. 159.) Äkäslompo-

lon työpajassa ympäristökonfliktia lähestytään yhteisö- ja keskustelutaiteen keinoin. Äkäs-

lompolon työpajan tavoitteena ei ollut suoranaisesti julistaa yhtä ainoaa vastausta kaivosky-

symykseen, vaan tarjota paikka ja foorumi käsitellä ekososiaalista ongelmaa. 

 

Hiltunen kuvailee väitöskirjassaan Yhteisöllinen taidekasvatus: Performatiivisesti pohjoisen 

sosiokulttuurisissa ympäristöissä Lea ja Pekka Kantosen yhteisötaideprojektien taidemuo-

toa, keskustelutaidetta, jonka pyrkimyksenä on synnyttää keskustelua taiteilijan ja yhteisön 

välille (Hiltunen, 2009, s. 53). Lea Kantosen mukaan parhaimmillaan keskustelutaiteen lop-

putuloksessa näkyy vuorovaikutusta, tai syntynyt taideteos voi itsessään olla vuorovaiku-

tusta (Kantonen, 2005, s. 269). Huhmarniemi viittaa taiteilija Teemu Mäkeen, jonka mukaan 

keskustelun herättämisessä on kuitenkin ongelmia, sillä taiteilija ei voi pysyä täysin neutraa-

lina aihetta kohtaan (Huhmarniemi, 2016, s. 19).  

 

Taidehistorioitsija T.J Demos’n mukaan ekologisten kriisien uhka on levinnyt myös visuaa-

lisen kulttuurin kentälle, mikä näkyy esimerkiksi yhteisötaiteen (socially engaged art), valo-

kuvauksen, luovan aktivismin ja arkkitehtuurin piirissä. Nykytaiteen avulla voidaan tuoda 

esille ekologisia ongelmia ja analysoida ekologista tuhoa, sekä luoda uusia malleja kestä-

välle ja tasa-arvoiselle elämälle (Demos, 2016, s. 7–10.) Huhmarniemi kirjoittaa väitöskir-

jassaan Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytai-

teen keinoin halunneensa taideproduktioillaan lisätä ymmärrystä kestävän luonnonvarapoli-

tiikan moninaisuudesta (Huhmarniemi, 2016, s. 152).  

 

Demos’n mukaan kiehtovimmat taiteelliset mallit voivat sitoutua post-kolonialistiseen eko-

logispoliittiseen käytäntöön ja kiinnittää huomiota paikallisten toimintojen yhteydestä glo-
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baaleihin ilmiöihin (Demos, 2016, s. 12). Hannukaisen kaivoshanke ei ole pelkästään pai-

kallinen ilmiö Kolarin kunnassa, vaan kaivoksen uhka on puhututtanut koko Lapin alueella. 

Kaivoksiin liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat olleet pinnalla koko maan tasolla. Tämä 

ilmenee esimerkiksi kansalaisaloitteissa, joissa vastustetaan kaivoksia ympäri Suomea. Tällä 

hetkellä, keväällä 2022 hallitus valmistelee uutta kaivoslakia. Työ- ja elinkeinoministeriön 

mukaan meneillä oleva kaivoslakiuudistus tähtää parantamaan kaivosten ympäristönsuoje-

lua ja toimintaedellytyksiä (TEM, 2022). Hallituksen tavoitteena on myös vahvistaa asian-

omaisten vaikutusmahdollisuuksia, mikä näkyy erityisesti siinä, että uudistuksessa on mu-

kana 18 eri sidosryhmää ja asiaan liittyvät saamelaiskäräjälain mukaiset neuvottelut on käyn-

nistetty (TEM, 2022).  

 

Andrew Brownin mukaan ympäristöä ja ekologian aihepiirejä voidaan lähestyä taiteessa eri 

näkökulmista; voidaan käsitellä ihmisen muuttunutta suhdetta maahan, maapallon muita 

eläinlajeja ja itseämme maanviljelykulttuurin muovaamina ihmisinä (Brown, 2014, s. 7). 

Ekologisia teemoja on käsitelty taiteessa ympäristöliikkeen synnystä 1960-luvulta lähtien, 

mutta viime aikoina kasvanut huoli ilmastonmuutoksesta on tuonut oman lisänsä taiteilijoi-

den työskentelyyn. Brownin mukaan nykyään ymmärretään yhä enemmän, kuinka ekologia, 

politiikka, teknologia, sosiaaliset käytännöt ja liike-elämä kietoutuvat yhteen. (Brown, 2014, 

s. 7.) 

 

Huhmarniemen mukaan tieteen- ja taiteenvälisissä projekteissa on usein aktivistinen tavoite, 

sillä niissä halutaan lisätä tieteen saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä (Huhmarniemi, 2016, 

s. 80). Tällöin voidaan käyttää havainnollistamiseen myös runollisia vertauskuvia, sillä kat-

sojat voivat kaivata taiteen keinoin tehtävää yksinkertaistamista (Huhmarniemi, 2016, s. 82). 

Äkäslompolon työpajassa veistoksen aiheeksi nousi uhanalainen meritaimen. Meritaimen 

toimii siis kuvallisena symbolina Hannukaisen kaivoshankkeelle ja edustaa luonnonsuojelun 

näkökulmaa. 

 

Huhmarniemi viittaa Scottiin todetessaan, että taiteilijoiden ja tieteilijöiden yhteistyö on tär-

keää ympäristöhaasteisiin liittyen, sillä yhdessä luotujen aktivististen strategioiden avulla on 

mahdollista vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon (Huhmarniemi, 2016, s. 83). Tiedettä ja 

taidetta yhdisteleviä uusia taidemuotoja ovat esimerkiksi biotaide ja art&sci (Huhmarniemi, 
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2016, s. 90). Biotaide kehittyi 2000-luvulla ja liittyy maa- ja ympäristötaiteen, performans-

sitaiteen ja käsitetaiteen jatkumoon. Huhmarniemen mukaan se on biotieteen ja nykytaiteen 

dialogia, ja biotaiteilijat ovatkin usein itse opiskelleet biologiaa tai työskentelevät yhteis-

työssä biologien kanssa. (Huhmarniemi, 2016, s. 77.) 

 

Demos kirjoittaa, että ilmastonmuutos on ensisijaisesti poliittinen kriisi, joka vaatisi sosiaa-

lisen, poliittisen ja ekonomisen elämän uudelleen järjestämistä. Ilmastokriisiä ei siis voida 

käsitellä ottamatta huomioon yritysten lobbauksen aiheuttamaa korruptiota, alkuperäiskan-

sojen oikeuksien loukkaamista tai poliisiväkivaltaa, sillä ne kaikki liittyvät poliittiseen eko-

logiaan. (Demos, 2016, s. 12.) Myös kaivoshankkeissa tulee ottaa huomioon alkuperäiskan-

sojen oikeudet, sillä kaivokset usein rajoittavat alkuperäiskansojen elinkeinonharjoittamista, 

kuten poronhoitoa. Huhmarniemi on käsitellyt poronhoidon, kaivosteollisuuden ja matkai-

luelinkeinon ristiriitoja väitöstutkimukseensa liittyneessä Kotipalkisilla – Konfliktien mai-

sema -näyttelyssä (Huhmarniemi, 2016, s. 64). Kotipalkisilla-installaatio koostuu vaatteista 

leikatuilla matonkuteilla päällystetyistä poroveistoksista, mikä korostaa ihmisen vaikutusta 

luontoon ja poronhoidon kulttuurisidonnaisuutta (Huhmarniemi, 2016, s. 66). Näyttelyyn 

kuului myös Terveisiä lapista -julistesarja, jossa poroaiheisiin postikorttikuviin on liitetty 

tietoa poronhoidosta (Huhmarniemi, 2016, s. 65).  

 

Brownin mukaan taiteilijat voivat pohtia, mitkä asiat tavallisessa elämässämme ovat johta-

neet esimerkiksi ilmastokriisin syntymiseen ja kokea velvollisuudekseen etsiä vaihtoehtoisia 

tapoja elää ja olla (Brown, 2014, s. 182). Brownin mukaan taiteilija voi tällöin toimia myös 

muotoilijan tavoin (2014, s. 182). Oma roolinsa on myös huumorilla ja leikkisyydellä, sillä 

taiteilija voi ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja vapaammin kuin muotoilija, jolloin taiteessa voi 

olla mukana esimerkiksi relaatioestetiikan muotoja, kuten performanssitaidetta (Brown 

2014, s. 182–183). 

 

Demos’n mukaan rohkeammat taiteilijat kyseenalaistavat myös taidemaailman ja -instituu-

tioiden poliittista ekologisuutta, ja siirtyvät gallerioista kohti kenttätutkimusta, luovia peda-

gogiikkoja, politiikkaa ja yhteistyötä kansalaisyhteisöjen kanssa (Demos, 2016, s. 13). Kart-

tunen toteaa, että aktivistinen taide keskittyy usein enemmän prosessiin, kuin valmiiseen 

lopputulokseen. Tärkeää aktivistisessa taiteessa on myös keskittyä todelliseen maailmaan, 
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eikä taidemaailmaan. (Karttunen, 2008.) Brown kirjoittaa, että taiteilijoilla voi olla paine 

tehdä taidetta, jonka lopputuloksena on jokin objekti. Samaan aikaan osa taiteilijoista ei koe 

eettisenä tuottaa lisää tavaraa, vaan haluaa keskittyä ennemmin prosessikeskeiseen taiteen 

tekemiseen, jonka tuloksilla on usein pitkäaikaisempi vaikutus. (Brown, 2014, s. 183.) 

 

Taiteen tutkija Kalle Lampela toteaa, että aktivistinen taiteilija on usein puoluepolitiikan 

ulkopuolella, sillä hän painottaa toimintaa. Lampela viittaa Karttuseen (2008) todetessaan, 

että aktivistinen taide on usein vastakohtana markkinakeskeiselle taiteelle. (Lampela, 2012, 

s. 77.) Karttunen kirjoittaa, että aktivistisessa taiteessa on tärkeää kuvastaa valittua ilmiötä 

totuudenmukaisesti, jolloin taiteilijan tarkoitusperät ovat samankaltaisia kuin tutkijalla tai 

journalistilla (Karttunen, 2008). 

 

Lampelan mukaan osa taiteilijoista on hyvin huolestunut ympäristöstä, ja he uskovatkin, että 

taiteella voidaan vaikuttaa ympäristöpoliittisiin kysymyksiin. Taiteilijat itse uskovat, että 

poliittinen vaikuttavuus saavutetaan juuri taideteoksilla. Lampela itse näkee taiteilijan vai-

kuttavan myös kansalaisena, ei pelkästään teoksillaan. (Lampela, 2012, s. 79.) Eräs Lampe-

lan haastattelemista taiteilijoista mainitsee myös taiteen yhteiskuntakriittisen tehtävän, ja 

kritisoi pelkästään esteettistä tai visuaalista taidetta (2012, s. 78). 

 

Usein taiteilijan tehtävä ei kuitenkaan ole antaa suoria vastauksia kysymyksiin, vaan pikem-

minkin kyseenalaistaa ja olla avoin uusille mahdollisuuksille (Brown, 2014, s. 8). Brown 

viittaa ekotaiteilija Helen Mayer Harrisonin ja Newton Harrisonin sanoihin todetessaan, että 

taiteilijan tehtävä on etsiä, löytää arvoja, arvostaa löytöjä, selkeyttää arvoja ja olla itsekriit-

tinen (2014, s. 8). Taiteen avulla voidaan saada katsoja näkemään maailma eri silmin tai 

vaikuttaa kokemuksen kautta positiivisesti ympäristöön ja käytökseemme (Brown, 2014, s. 

15). 
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2.2 Ympäristötaide 

 

 

Huhmarniemen ja Jokelan mukaan ympäristötaiteen juuret ovat kuvanveistossa, mutta se 

eriytyi omaksi taidemuodokseen 1960- ja 1970-luvulla maa- ja performanssitaiteen muo-

dossa (Huhmarniemi & Jokela, 2018b, s. 107–108).  Ympäristötaide oli syntyessään erilaista 

Englannissa ja Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvalloissa oli tuolloin saatavilla paljon koskema-

tonta maata, ja taiteilijat tekivät suurikokoisia teoksia kaivinkoneita käyttäen (Jokela, Hiltu-

nen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Yhdysvaltalaiset taiteilijat halusivat kiinnittää huo-

miota ympäristön tilaan. Englannissa ympäristötaiteilijat käyttivät hienovaraisempaa lähes-

tymistapaa, josta välittyi sakraali kunnioitus maata kohtaan. (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi 

& Valkonen, 2006.)  

 

Ympäristötaiteen edelläkävijöitä olivat Yhdysvalloissa esimerkiksi Hans Haacke, jonka teos 

Grass Grows esitteli ruohoa versovan multaisen kukkulan New Yorkin Howard Wise -gal-

leriassa vuonna 1966 (Demos, 2016, s. 38). Esimerkki suurikokoisemmasta ympäristötaide-

teoksesta on Agnes Denesin Wheatfield vuodelta 1982. Denes istutti viljaa World Trade 

Centeriä varten varatulle tontille New Yorkin keskustaan, sekä vastusti teoksellaan saavu-

tuksia korostavaa kulttuuria ja korosti pilaamattoman maaseudun ja rikosten täyttämän kau-

punkiympäristön vastakkainasettelua. Denes teki taiteellaan näkyväksi vision erilaisesta ur-

baanista maankäytöstä. (Demos, 2016, s. 42).  

 

Ympäristötaide on Jokelan mukaan paikkaan sopeutuvaa tai paikan määrittelemää (Huhmar-

niemi & Jokela, 2018b, s. 110). Huhmarniemi ja Jokela toteavat, että ympäristötaiteen raja-

tuimmassa muodossa taideteoksen materiaalinkin tulee olla paikalle ominaista, kuten maa-

ainesta, kiviä, kasveja, puuta tai lunta (2018b, s. 110). Voidaan puhua paikkasidonnaisesta 

taiteesta (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Äkäslompolon työpajassa 

tehty ympäristötaide on paikkasidonnaista taidetta.  

 

Paikkasidonnainen taide vaatii pohjatyötä, jossa perehdytään paikan kulttuurisiin ja yhtei-

söllisiin ulottuvuuksiin (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 24). Äkäslompolon työpajassa pajuveis-

toksen toteutus aloitettiin paikan kartoituksella. Osa paikan kartoituksesta oli mahdollista 
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tehdä etukäteen, sillä objektiiviseen paikan kartoitukseen kuuluvaa tietoa Äkäslompolosta 

löytyi internetistä. Hiltusen ja Jokelan mukaan objektiiviseen tiedonkeruuseen kuuluvat 

luonnontieteellinen tieto, asukastiedot ja tieto alueen rakennuskannasta (Hiltuen & Jokela, 

2001, s. 25). Perehdyimme etukäteen myös Hannukaisen kaivoshankkeeseen ja sen aiheut-

tamaan ekososiaaliseen kriisiin, mikä oli osa sosiokulttuurista paikan kartoitusta. Subjektii-

vinen paikan kartoitus tapahtui vasta paikan päällä Äkäslompolossa, kun opiskelijat tutus-

tuivat Äkäslompolon kylään, sekä veistokselle osoitetun alueen maastoon.  Subjektiiviseen 

kartoitukseen kuuluu kehollista läsnäoloa, kävelemistä paikan päällä ja paikan aistimista esi-

merkiksi kuuntelemisella ja haistelemalla (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 25).  

 

Ekoaktivistista taidetta tehdessä tulee Huhmarniemen mukaan ottaa huomioon materiaalien 

ja menetelmän ekologisuus, sekä prosessin eettisyys, mikä tulee esille esimerkiksi vuorovai-

kutuksessa ja dialogisuudessa osallistujien kanssa (Huhmarniemi, 2016, s. 89–90). Äkäs-

lompolossa järjestetyn työpajan materiaaliksi valikoituivat paju, rautalanka ja ruuvit. Paju-

veistos ei ole pysyvä taideteos, vaan kestää noin 5–10 vuotta, ennen kuin se alkaa rapistua.  

Rapistunut veistos voidaan purkaa, jolloin ruuvit ja rautalanka saadaan kerättyä pois luon-

nosta.  

 

Härkönen kirjoittaa Meltosjärven kylälle vuonna 2012 toteutetusta pajuveistoksesta ja pro-

sessista. Härkösen mukaan ympäristötaideteoksen tekemisessä tärkeään rooliin nousi paikan 

merkitys (Härkönen, 2016, s. 85). Pajuveistoksen aiheeksi valikoitui yhteisen suunnittelun 

myötä hauki, vaikka alun perin aiheeksi olikin suunniteltu vesilintua. Kyläyhteisö oli tiivis 

osa pajuveistoksen suunnittelua ja toteutusta. (Härkönen, 2016, s. 85–86.) 

 

Jokela ja Huhmarniemi kirjoittavat, että rakennetun ja luonnon ympäristön välimaastostakin 

voi löytää paikkoja taiteelle. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristötaidereitit, tienvarsitaide, 

maisemoivat taideteokset, sekä vaellusreitteihin integroitu taide. (Jokela & Huhmarniemi, 

2018a, s. 30.) Äkäslompolossa pidetyn työpajan pajuveistos voidaan nähdä myös tienvarsi-

taiteena, sillä teos on sijoitettu hyvin lähelle tietä. Työpajan yhteistyökumppani Destination 

Lapland tarjosi alueen, joka sijoittui Äkäsjoen läheisyyteen, autotien ja kevyen liikenteen 

väylän viereen. Jokelan ja Huhmarniemen mukaan tienvarsitaidetta voidaan tehdä myös 

kiertoliittymiin, alikulkutunneleihin tai levähdyspaikoille (2018a, s. 30).  
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Jokelan, Hiltusen, Huhmarniemen ja Valkosen mukaan tienvarsitaiteessa taide rikastuttaa 

arkea ja voi kertoa tarinoita (2006). Tienvarret nähdään usein epäpaikkana, sillä niistä ei 

välity paikan identiteetti (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Näimme mat-

kalla Äkäslompoloon esimerkin tienvarsitaiteesta, kun ajoimme pitkin Pallastunturin maise-

mareittiä. Reitin varrelta löytyy Kaija Kiurun teos Maan Kansi. Maria Huhmarniemi kertoi 

opiskelijoille hieman taideteoksen taustasta. 

 

Huhmarniemi ja Jokela toteavat, että ympäristötaide voi täyttää soveltavan taiteen tunto-

merkkejä, jos taiteen lähtökohtana ovat tilaajan käyttötarkoitukset tai toiveet. Soveltavaa tai-

teeseen liittyy vahva yhteys yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään, ja se ilmenee työpajojen, 

taidekasvatuksellisten interventioiden, näyttelyiden, sekä tila- ja paikkasidonnaisten taidete-

osten muodossa. (Huhmarniemi & Jokela 2018b, s. 115.) Äkäslompolon pajunveistotyöpa-

jassa side yhteisöön ilmeni vuorovaikutuksessa ohikulkijoiden kanssa, jotka jäivät katso-

maan ja kommentoimaan rakentuvaa taideteosta. Elinkeinoelämän yhteytenä toimi yhteis-

työkumppani Destination Lapland, joka tarjosi taiteelle paikan, sekä osallistujille majoituk-

sen. Yhteistyökumppanit Destination Lapland, sekä Pro Ylläs molemmat vastustavat Han-

nukaisen kaivoshanketta, ja suhtautuvat positiivisesti taiteeseen, joka tuo esille kaivoskysy-

mystä. 

 

 

2.3 Taideperustainen ympäristökasvatus 

 

 

Huhmarniemen mukaan taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa harjoitetaan ympäristö-

herkkyyttä ympäristötaiteen kautta, sekä muodostetaan omakohtaista ja intensiivistä luonto-

suhdetta. Huhmarniemi viittaa Grahamiin todetessaan, että kriittisen paikkasidonnaisen pe-

dagogiikan menetelmien avulla oppilaat muodostavat merkityksellisen ja empaattisen suh-

teen ympäristöön. (Huhmarniemi, 2016, s. 27–28.)  

 

Taideperustaista ympäristökasvatusta on kehitetty Lapin yliopistossa 1990-luvulta lähtien ja 

vuonna 2002 alkoi pitkäaikainen tutkimus talvitaiteen parissa. Vuosina 2004–2006 Hiltunen 
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johti Tulikettu-nimistä yhteisötaide- ja taidekasvatusprojektia, mikä keskittyi suomen- ja 

saamenkielisten yhteisöjen väliseen vuorovaikutukseen ja dialogiin Utsjoen kunnassa. (Huh-

marniemi, Jokela & Hiltunen, 2021, s. 2–3.) Fokus siirtyi luonnonmateriaalien kanssa työs-

kentelystä vähitellen vuorovaikutukseen luonnon kanssa ja lajien väliseen kanssatekemi-

seen. Huhmarniemi, Jokela ja Hiltunen viittaavat Plumwoodiin todetessaan, että ekologiset 

kriisit ovat vaatineet humanististen arvojen tarkastelemista ja siirtymistä ihmiskeskeisyy-

destä kohti empatiaa ja kunnioitusta muita lajeja kohtaan. Terminä keskiöön on noussut post-

humanismi. (Huhmarniemi, Jokela & Hiltunen, 2021, s. 4.) 

 

Posthumanismin käsitteen käyttö on yleistynyt viime aikoina kuvataidekasvatuksen tutki-

muksessa. Kuvataidekasvatuksen tutkija Henrika Ylirisku viittaa Braidottiin, jonka mukaan 

posthumanismin teoria kyseenalaistaa humanismin normatiivisuutta ja eurosentrisyyttä. 

Posthumanistiseen humanismin kritiikkiin kuuluu myös humanismin nimissä tehdyn syrjin-

nän, ekskluusion ja väkivallan huomioiminen. Humanistisen teorian ihminen on usein val-

koinen, länsimaalainen, mies, vammaton ja heteroseksuaali. Humanistinen teoria jättää osan 

ihmisistä ihmisyyden ulkopuolelle, jolloin he eivät saa samaa kohtelua. Myös eläimet ja kas-

vit kuuluvat ei-ihmisiin humanistisessa ajattelutavassa. (Ylirisku, 2021, s. 87.) Posthumanis-

min käsitteeseen vaikuttaa myös post-antroposentrismi, joka Yliriskun mukaan kritisoi ih-

misen ylivaltaa, sekä eliölajien välistä hierarkiaa (Ylirisku, 2021, s. 88). 

 

Huhmarniemi, Jokela ja Hiltunen viittaavat Ferrandoon todetessaan, että uusmateriaalismi 

voidaan nähdä posthumanismille rinnakkaisena teoreettisena ja metodologisena lähestymis-

tapana. Uusmaterialismiin kuuluu taiteen materiaaleihin, aisteihin ja esteettisiin näkökulmiin 

keskittyminen konseptualismin ja formalismin sijaan. Huhmarniemen, Jokelan ja Hiltusen 

mukaan uusmaterialismi näkyy ympäristö, taide ja yhteisö -opinnoissa luonnonmateriaalien 

moniaistisen ja kehollisen käsittelemisen, sekä pohjoisen kulttuurien tietämisen tavoissa, 

esimerkiksi alkuperäiskansojen tiedon, paikkasidonnaisen tiedon ja epäsuoran tiedon muo-

dossa. (Huhmarniemi, Jokela & Hiltunen, 2021, s.5.) Tulevat kuvataidekasvattajat tarvitse-

vat taitoja ympäristöahdistuksen käsittelemiseen, jotta voimavaroja voitaisiin kohdentaa ym-

päristönsuojeluun. Ympäristö, taide ja yhteisö -opintoja voidaan soveltaa myös ympäristö-

konfliktien selvittämiseen. (Huhmarniemi, Jokela & Hiltunen, 2021, s. 6–7.) 
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Äkäslompolon työpaja on osa Lapin yliopistossa kehitetyn taideperustaisen ympäristökas-

vatuksen jatkumoa. Työpaja kuului soveltavan taiteen opiskelijoille suunnatun ympäristö-

taiteen kurssiin. Koulutusohjelmana soveltava taide on uusi, ja vuonna 2021 aloittaneet opis-

kelijat ovat sen ensimmäinen vuosikurssi. Soveltavan taiteen juuret ovat Lapin yliopiston 

ympäristö, taide ja yhteisö -opintokokonaisuudessa, joka on käsitellyt arktisen alueen ongel-

mia ja ilmiöitä kansainvälisen ympäristötaiteen, yhteisötaiteen ja uuden julkisen taiteen kei-

noin (Jokela, Huhmarniemi & Paasovaara, 2020, s. 11). Soveltavan taiteen kehittämisessä 

keskeisessä roolissa olivat taidekasvatuksen sosiaalisesti aktiiviset menetelmät ja yhteisölli-

nen taidekasvatus (Jokela, Huhmarniemi & Paasovaara, 2020, s. 11).  

 

Huhmarniemi viittaa Jokelaan todetessaan, että soveltavan taiteen lähtökohtia ovat yhteisöt, 

sosiokulttuuriset ympäristöt, sekä paikat. Soveltavan taiteen pohjoisessa näkökulmassa pai-

nottuvat paikkasidonnainen julkinen taide, yhteisöllinen taidetoiminta ja soveltavan taiteen 

yhteys taidekasvatukseen. (Huhmarniemi, 2016, s. 20.) Lapissa soveltavaan kuvataiteeseen 

liittyy vahvasti myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen, esimerkiksi kulttuu-

riperinnön säilyttäminen (Huhmarniemi, 2016, s. 33). Soveltavan taiteen luonteeseen kuu-

luu, että sitä tehdään tiettyyn paikkaan ja kontekstiin. Usein soveltavalla taiteella on myös 

tilaaja, ja soveltavaa taidetta voidaankin tarvita erityisesti matkailualalla (Jokela & Huhmar-

niemi, 2020c, s. 22). Tässä tapauksessa teoksen tilaaja on yhteistyökumppani Pro Ylläs ja 

Destination Lapland. 

 

Aalto-yliopisto tarjoaa toisena yliopistona Suomessa kuvataideopettajaksi pätevöittäviä 

opintoja. Aalto-yliopistossa on viime vuosina tutkittu ympäristötaidekasvatusta, joka on kä-

sitteenä lähellä taideperustaista ympäristökasvatusta. Yliriskun mukaan ympäristötaidekas-

vatuksessa (EAE, environmental art education) taidekasvattaja käsittelee ekososiaalisia 

haasteita, sekä edistää ympäristötietoisuutta ja ekososiaalista oikeudenmukaisuutta (Yli-

risku, 2021, s. 6). Ylirisku näkee ympäristötaidekasvatuksen sateenvarjoterminä, jonka alle 

lukeutuvat esimerkiksi ekotaidekasvatus (eco-art education), paikkalähtöinen taidekasvatus 

(place-based art education), taideperustainen ympäristökasvatus (arts-based environmental 

education), earth art education ja kestävän kehityksen taidekasvatus (art education for sus-
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tainable development). Ympäristötaidekasvatus käsittelee ihmisen ja luonnon, sekä kulttuu-

rin ja luonnon välisiä suhteita. (Ylirisku, 2021, s. 20–22). Taideperustainen ympäristökasva-

tus voidaan siis nähdä myös osana ympäristötaidekasvatusta.  

 

Yliriskun väitöstutkimuksen perustana ovat kriittiset, feministiset ja kasvatukselliset post-

humanistiset teoriat (Ylirisku, 2021, s. 6).  Myös ekososiaalinen oikeudenmukaisuuskasva-

tus liittyy läheisesti taideperustaisen ympäristökasvatuksen tematiikkaan. Anniina Suominen 

viittaa Martusewiczin tutkimuksiin todetessaan, että ekososiaalinen oikeudenmukaisuuskas-

vatus (EcoJustice Education) perustuu kolmeen periaatteeseen, joita ovat moninaisuus, de-

mokratia ja kestävyys (Suominen, 2019, s. 143). Antroposentrismi, eli ihmiskeskeisyys, in-

dividualismi ja toive taloudellisesta kasvusta ovat syvällä länsimaisessa kulttuurissa ja vai-

kuttaneet tilanteeseen, jossa tuoton tavoittelu ja raha ovat arvostetumpia kuin ihmisen perus-

tarpeet (Suominen, 2019, s. 144). 

 

Yliriskun mukaan ympäristötaidekasvatuksessa on viisi painotusta, joita ovat materiaalien 

vastuullisuus, herkkyyden lisääminen ympäristöä kohtaan, merkityksellisyyden ja yhteisöl-

lisyyden rakentaminen ja vahvistaminen, kriittinen suhtautuminen normatiivisiin arvoihin ja 

käytäntöihin, sekä muutoksen tekeminen. (Ylirisku, 2021, s. 45–49.) Materiaalien vastuulli-

suutta voidaan lisätä vähentämällä jätteen määrää, sekä kierrättämällä. Tämä onkin jo ylei-

sessä käytössä Suomessa. (Ylirisku, 2021, s. 45). Yliriskun mukaan luonnonmateriaalit ja 

kierrätetyt materiaalit ovat jo käytössä, mutta materiaalien myrkyllisyyteen ja energiatehok-

kuuteen tulisi kiinnittää huomiota (Ylirisku, 2021, s. 45).  

 

Yliriskun mukaan ympäristökasvatus voi lisätä herkkyyttä ympäristöä ja luontoa kohtaan, 

jolloin ympäristöä aletaan hahmottaa kaikkien aistien kautta. Myös kokemuksellisuudella on 

suuri merkitys. (Ylirisku, 2021, s. 46). Ylirisku kirjoittaa, että taiteen tekeminen voi auttaa 

keskittymään ja syventymään aisteihin. Varsinkin lasten kanssa ympäristötaidekasvatuk-

sessa voidaan hyödyntää moniaistisia menetelmiä (2021, s. 46). Yliriskun mukaan osa tai-

dekasvattajista uskoo, että taiteen avulla voidaan luoda luontoon syvempiä yhteyksiä, kuin 

pelkän tieteellisen lähestymistavan kautta. Taide ja luonto voidaan myös nähdä samankal-

taisina, ja niiden välinen side on vahva. (Ylirisku, 2021, s. 46–47.)  
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Ylirisku toteaa, että ympäristötaidekasvatuksen tavoitteena voi olla yhteisöllisyys, sekä mer-

kitysten rakentaminen ja vahvistaminen. Ympäristötaidekasvatus voi kehittää ja vahvistaa 

merkityksellistä sidettä ympäristöön. Yliriskun mukaan taide voi olla tapa visualisoida pa-

rempia ympäristöjä ja elintapoja, sekä tehdä abstrakteista ja globaaleista käsitteistä itselle 

lähempiä. (Ylirisku, 2021, s. 47.) 

 

Yliriskun mukaan tärkeä osa ympäristökasvatusta on kriittinen suhtautuminen normatiivisiin 

arvoihin, tapoihin ja käytäntöihin. Ylirisku kirjoittaa, että Finley’n mukaan erityisesti ko-

lonalisaatiota, dehumanisaatiota ja jokapäiväisen elämän alistavia käytäntöjä tulisi tarkas-

tella kriittisesti. (Ylirisku, 2021, s. 48). Ylirisku viittaa Grahamiin kannustaessaan taidekas-

vattajia näyttämään opiskelijoille länsimaalaisen, institutionaalisen taiteen lisäksi myös pai-

kallista taidetta, outsider-taidetta ja alkuperäiskansojen taiteilijoiden taidetta. (Ylirisku, 

2021, s. 49). 

 

Muutoksen tekeminen on Yliriskun mukaan merkittävä osa ympäristötaidekasvatusta. Yli-

risku viittaa Hartikaiseen ja Mantereeseen todetessaan, että nuorten on tärkeää saada koke-

muksia omaan elinympäristöön vaikuttamisesta taiteellisilla keinoilla. (Ylirisku, 2021, s. 

49.) Ylirisku kirjoittaa, että Grahamin mukaan taiteen tekeminen voi olla strategia tehdä 

kannanottoja, jotka vaikuttavat sosiaaliseen tietoisuuteen ja edistävät muutosta (Ylirisku, 

2021, s. 49). Myös Demos toteaa, että nykytaiteen avulla ekologisia ongelmia voidaan tuoda 

esille ja taiteen avulla voidaan suunnitella tapoja kestävälle ja tasa-arvoiselle elämälle (De-

mos, 2016, s. 10). 

 

Suomisen mukaan EcoJustice –kasvattajien kanssa työskentelevät taidekasvattajat ja taitei-

lijat voivat auttaa yhteiskunnallisia ja ympäristöoikeus-aktivisteja ymmärtämään, miten tai-

detta voidaan käyttää oppimisen apuna (Suominen, 2019, s. 144). Suomisen mukaan taide-

kasvatus voi edistää kriittistä, tunteellista ja empaattista tietoisuutta ja dialogia, sekä kehittää 

solidaarisuutta ja ekososiaalista oikeudenmukaisuutta (2019, s. 145). 

 

Suominen kirjoittaa, että tiukasti luokkahuoneeseen rajattu ja harvan ihmisen vaivannäköön 

perustuva taideopetus on hänestä lannistavaa, ja hän tukeekin ajatusta opetuksen yhteisölli-

syydestä ja suorasta yhteydestä elämän eri osa-alueisiin (Suominen, 2019, s. 146). Suomisen 
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mukaan aktivistit, performanssitaiteilijat ja epätavallisia taidemuotoja suosivat taiteilijat 

ovat hyviä yhteistyökumppaneita taidekasvatukselle (2019, s. 146). Suominen on itse ko-

keillut yhteisopetusta voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa (Suominen, 2019, 

s. 147). 

 

 

2.4 Yhteisötaide ja yhteisöllinen taidekasvatus 

 

 

Mirja Hiltusen ja Jokelan mukaan yhteisötaide yhdistelee perinteisiä taidemuotoja ja koros-

taa vuorovaikutusta (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 17). Yhteisötaiteilijat työskentelevät ajan-

kohtaisten ongelmien parissa, ja yhteisötaiteilijan tehtävänä onkin välittää taiteen kautta em-

paattisesti kuulemaansa (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 17). Yhteisötaiteilijan ja taidekasvatta-

jan roolit voivat olla yhteisötaiteessa hyvin lähellä toisiaan (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 18).  

 

Mirja Hiltunen viittaa väitöskirjassaan Heikki Lehtoseen kuvatessaan yhteisöllisyyttä sosi-

aalisen vuorovaikutuksen tapana tai toimintaperiaatteena (Hiltunen, 2009, s. 46). Hiltusen 

mukaan yhteisöllinen taidekasvatus suhtautuu yhteisöön alueellisena yksikkönä, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen yksikkönä, sekä yhteenkuuluvuuden tunteiden yksikkönä (Hiltunen, 

2009, s. 47). Hiltusen mukaan yhteisöllistä toimintaa ilmenee, kun toimijoista muodostuvan 

ryhmän jäsenten ja ryhmän ulkopuolisten henkilöiden välille syntyy vuorovaikutusta (Hiltu-

nen, 2009, s. 47). Äkäslompolon ympäristötaidetyöpajassa yhteisön muodostivat soveltavan 

taiteen opiskelijat, Arctic Art and Design -opiskelijat ja kuvataidekasvatuksen opiskelijat, 

kurssin opettajat, sekä ohikulkijat. Työpajan yhteisöllisyyden mahdollisti vuorovaikutus pai-

kallisten ja turistien kanssa. Vuorovaikutusta tapahtui luontevasti, sillä veistoksen paikka 

sijaitsi vilkkaan kulkuväylän yhteydessä Äkäslompolon keskustassa.  

 

Hiltunen toteaa, että yhteisöllisessä taidekasvatuksessa pyritään dialogisuuteen ja erilaisuu-

den ymmärtämiseen eri osapuolten välillä auktoriteetin ja hierarkian sijaan (Hiltunen, 2009, 

s. 48). Yhteisöllinen taidekasvatus kyseenalaistaa perinteistä yhteisöihin liitettyä tiukkaa so-

siaalista kontrollia, sekä ulospäin rajautuvuutta (Hiltunen, 2009, s. 48). Jokelan ja Huhmar-

niemen mukaan keskustelutaiteessa tai dialogisessa taiteessa voidaan etsiä ratkaisuja ongel-
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miin yhdessä yhteisöjen kanssa, ja taiteilija voi toimia asiantuntijana tai toiminnan mahdol-

listajana (Jokela & Huhmarniemi, 2020c, s. 31). Äkäslompolon työpajassa opiskelijaryhmä 

tuli paikallisen yhteisön ulkopuolelta. Osa opiskelijoista ei ollut ikinä käynyt niin pohjoi-

sessa osassa Suomea. Työpajan kannalta oli merkittävää myös tutustua Hannukaisen kaivos-

hankkeeseen ja sen aiheuttamaan kahtiajakoon kolarilaisten välillä.  

 

Hiltunen viittaa Kesteriin todetessaan, että yhteistyöstä tai keskustelusta voi tulla taidetta 

vain, jos taiteilija onnistuu dialogilla aktivoimaan emansipatorisia näkökulmia (Hiltunen, 

2009, s. 54). Hiltusen mukaan taiteilijalle tärkeää on kuunteleminen, avoimuus ja empatia 

(Hiltunen, 2009, s. 54). Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa korostuu näiden lisäksi myös 

herkkyys hiljaisuudelle (Hiltunen, 2009, s. 56).  

 

Hiltusen mukaan yhteisöllisen taidekasvatuksen hankkeet erottaa perinteisestä sosiaalityöstä 

ja ympäristösuunnittelusta juuri taidelähtöisyys (Hiltunen, 2009, s. 60). Taide on yksi osate-

kijä dialogissa, ja se rakentuu taidosta, taiteen tekniikoiden ja materiaalin tuntemuksesta, 

sekä merkityksien luomisesta (Hiltunen, 2009, s. 60). Kuvataidekasvatuksen tutkija Marjo 

Räsänen on kehittänyt kokemuksellis-konstruvistista taideoppimisen mallia. Räsäsen mal-

lissa oppija kontekstualisoi omia kokemuksiaan ja soveltaa uutta tietoa käytännössä (Räsä-

nen, 2000, s. 12). Räsäsen mukaan kokemukset syntyvät ympäristön havainnoinnissa, sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa ja kuvien tekemisessä tai tarkastelussa nousseiden aistikoke-

musten pohjalta (Räsänen, 2000, s. 14). Hiltusen mukaan kokemuksellis-konstruvistisen tai-

deoppimismallin kuvaama oppimisprosessi kuvaa myös yhteisöllisen taidekasvatuksen pro-

sessia (Hiltunen, 2009, s. 61). Hiltunen nostaa yhteisöllisen taidekasvatuksen teoreettiseksi 

pohjaksi myös Arthur Eflandin integroidun taidekasvatuksen, jossa taide nähdään eri tie-

teenalojen ja oppiaineiden risteämäkohtana (Hiltunen, 2009, s. 61).  

 

Hiltunen viittaa Sederholmiin todetessaan, että keskustelutaiteen avulla voidaan luoda vuo-

rovaikutuksellisia toimintatapoja ja ohjata dialogiseen ongelmanratkaisuun (Hiltunen, 2009, 

s. 64). Lea Kantosen mukaan yhteisötaideprojektissa tapahtuu vaihtoehtoista tiedonvälitystä, 

kun osallistujat rakentavat esityksiä oman elämänsä pohjalta ja jakavat tietoa keskusteluissa 

toisensa kanssa (Kantonen, 2005, s. 268). Kantonen toteaa, että keskustelutaiteessa taide tu-

lee vähitellen esille vuorovaikutuksen aikana (Kantonen, 2005, s. 269). Kantosen mukaan 
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keskustelutaiteessa kauneimpana taiteena pidetään taidetta, jossa vuorovaikutus näkyy lop-

putuloksessa (Kantonen, 2005, s. 269).  

 

Projektit ovat keskeinen osa yhteisöllistä taidekasvatusta (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 41). 

Hiltusen ja Jokelan mukaan yhteisöllisen taidekasvatuksen projekteissa on seitsemän vai-

hetta: 1. etukäteiskartoitus, 2. toiminnan suunnittelu ja yhteistyötahot, 3. taidetoiminta, ta-

pahtumat ja näyttelyt, 4. tiedottaminen, 5. projektin seuranta, prosessi- ja loppuarviointi, 6. 

raportointi ja 7. uusi kierros (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 41–46).  Etukäteiskartoitus on pro-

jektien kannalta hyvin tärkeä, sillä tarve toiminnalle nousee yhteisöstä, ja pysyvän muutok-

sen aiheuttama toiminta ottaa huomioon paikan sosiokulttuurisen taustan (Hiltunen & Jo-

kela, 2001, s. 41). Myös ympäristötaide painottaa paikan kartoitusta. Projektien yhteistyöta-

hojen löytäminen ja työnjako on tärkeää yhteistyön kannalta (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 

42).  
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3 MENETELMÄ 

 

3.1 Taideperustainen toimintatutkimus 

 

 

Koska tutkimusaiheeni liittyy työpajatoimintaan, käytän tutkimuksessani taideperustaisen 

toimintatutkimuksen metodologiaa. Kuten toimintatutkimuksessa, myös taideperustaisessa 

toimintatutkimuksessa keskitytään suunnitteluun, toimintaan, havainnointiin ja pohdintaan 

keinoina parantaa käytäntöä (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 42). Jokelan ja Huhmarnie-

men mukaan taideperustaisen toimintatutkimuksen erityispiirteinä ovat taiteen toimintatavat 

ja intentiot (2020b, s. 42). Omassa pro gradu –tutkielmassani korostuu nyky- ja yhteisötai-

teen soveltaminen taidetyöpajatoimintaan. Taideperustainen toimintatutkimus mahdollistaa 

projektiin osallistuvien taiteilijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden välisen yhteistyön ja aja-

tustenvaihdon (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 2015, s. 445). Ryhmäkeskusteluiden avulla 

sain kokemustietoa myös työpajaan osallistuneilta opiskelijoilta. 

 

Jokelan ja Huhmarniemen mukaan taideperustaisessa toimintatutkimuksessa tutkimuspro-

sessi etenee syklisesti (2020b, s. 45). Tutkimusvaiheita ovat taustatyö, tutkimuksen organi-

sointi, tutkimuksen toteutussuunnitelman laatiminen, tutkimuksen tai intervention toteutta-

minen ja reflektioaineiston analysointi ja raportointi (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 56–

58). Tutkimuksen syklisyys tarkoittaa sitä, että missä tahansa toiminnan kehitysvaiheessa 

voidaan palata prosessissa taaksepäin ja muokata esimerkiksi tutkimuskysymystä tai tutki-

muksen toimintatapoja. Äkäslompolon työpajaa suunniteltaessa työryhmän tulikin hieman 

vaihtaa työpajan suunnittelun painopistettä, sillä alun perin työpajaa suunniteltiin osaksi 

Look North -hanketta. Kansainvälinen hanke jouduttiin kuitenkin perumaan, ja työpaja piti 

suunnata eri osallistujaryhmälle. Työpajan konteksti, eli Hannukaisen kaivoshanke ja Äkäs-

lompolo paikkana eivät muuttuneet, mutta työpaja piti kohdistaa soveltavan taiteen yliopis-

tokurssiin sopivaksi.  

 

Koska taideperustainen toimintatutkimus on situationaalista ja kontekstisidonnaista toimin-

taa, siihen liittyy aina taustakartoitusta, kuten paikka- ja yhteisökartoitusta (Jokela & Huh-
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marniemi, 2020b, s. 48). Äkäslompolon työpajan suhteen taustakartoitus tarkoitti tutustu-

mista Äkäslompolon ja Kolarin kuntaan, sekä Hannukaisen kaivoshankkeeseen ja sen mah-

dollisiin vaikutuksiin. Taideperustaisen toimintatutkimuksen seuraavassa vaiheessa tutkija 

tekee kirjallisuuskatsausta ja perehtyy aiempaan tietoon (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 

49). Tein itse kirjallisuuskatsausta aktivistisen taiteen, ympäristötaiteen, taideperustaisen 

ympäristökasvatuksen ja yhteisöllinen taidekasvatuksen käsitteistä. Käyttämäni käsitteet ku-

vaavat työpajassa tehtyä aktivistista ympäristö- ja yhteisötaidetta, sekä työpajan kasvatuk-

sellista näkökulmaa.  

 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen kehittämisen lähtökohta Lapin yliopistossa oli alun 

perin ympäristö- ja yhteisötaiteen kenttä, jossa yhdistyvät projektimuotoinen toiminta ja yh-

teisöllinen taidekasvatus (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 42). Taideperustaisen toiminta-

tutkimuksen kehityksen pohjana on Huhmarniemen mukaan ollut myös nykytaide, joka on 

kontekstisidonnaista, prosessikeskeistä, vuorovaikutteista ja dialogista (Huhmarniemi, 

2018b, s. 113). Jokelan ja Huhmarniemen mukaan taideperustainen toimintatutkimus pohjaa 

toimintatutkimukseen, taiteelliseen tutkimukseen ja taideperustaiseen tutkimukseen (2020b, 

s. 40). Taideperustainen toimintatutkimus hahmotetaan osaksi kriittis-realistista paradigmaa, 

tosin siinä voi olla myös tulkinnallis-hermeneuttisia tai tulkinnallis-kokemuksellisia piirteitä 

(Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 45).  

 

Tutkija ei myöskään lähesty yhteisön kokemuksia ulkopuolisesta näkökulmasta, vaan pyrkii 

vaikuttamaan niihin (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 47). Kasvatustieteen professori Tom 

Baronen ja taidekasvatuksen professori Elliot Eisnerin mukaan taideperustaista tutkimusta 

voidaan toteuttaa ei-diskurssiivisten metodien, kuten kuvien, musiikin tai tanssin kautta 

(2012, s. 1). Taideperustaisella tutkimuksella voidaan tehdä näkyväksi erilaisia ilmiöitä ja 

syventää ymmärtämystämme maailmasta (Barone & Eisner, 2012, s. 3). 

 

Käytän tutkielmassani taideperustaisen toimintatutkimuksen prosessikeskeistä suuntausta. 

Jokela ja Huhmarniemi kirjoittavat, että prosessikeskeisessä suuntauksessa tavoitteena on 

usein osallistujien voimaannuttaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja oppiminen (Jokela & 
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Huhmarniemi, 2020b, s. 48). Koska tutkimukseni sijoittuu taidekasvatuksen kentälle, on op-

piminen yksi työpajan tavoitteista, mutta tärkeää on myös lisätä osallistujien kokemusta vai-

kuttamisesta ja tarjota heille tila käsitellä ekologisia ongelmia taiteen kautta. 

 

 

3.2 Tutkimusetiikka 

 

 

Laadin tutkimukseen osallistuville suostumuslomakkeet ja tietosuojaselosteet. Tietosuo-

jaselosteesta käy ilmi, miten henkilötietoja tutkimuksessa kerätään, käsitellään ja säilytetään. 

Suostumuslomakkeessa opiskelija pystyi antamaan suostumuksen tutkimukseen osallistumi-

seen, ja/tai luvan julkaista kuvia ja videomateriaalia, joista osallistuja voidaan tunnistaa. 

Kaikki tutkimukseen osallistuvat antoivat luvan molempiin. Kysyin suostumuksen tutki-

mukseen myös kuvataidekasvatuksen projektiopiskelijoilta, sekä kurssin opettajilta. Minun 

oli helppo kerätä kuva- ja videomateriaalia, sillä jokainen osallistuja sai näkyä kuvissa, eikä 

videomateriaalista tarvinnut editoida ketään pois jälkikäteen. Lisäksi olo kameran takana oli 

vapautuneempaa, kun osallistujat tiesivät minun keräävän aineistoa tutkimukseeni. Suostu-

muslomakkeesta kävi myös ilmi, että työpajan aikana kerään aineistoa myös haastattelujen 

muodossa.  

 

Taideperustainen toimintatutkimus on laadullista tutkimusta, mutta toisaalta sen on pohdittu 

poliittisuutensa vuoksi voivan muodostaa oman tutkimussuuntauksensa laadullisen ja mää-

rällisen tutkimuksen seuraksi (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 45). Barone ja Eisner kir-

joittavat, että kaikessa ihmisen toiminnassa on mukana valta-asetelma, jolloin myös taide-

perustainen tutkimus voidaan nähdä sekä taiteellisena, että poliittisena (2012, s. 121). Ba-

rone ja Eisner viittaavat poliittisiin taiteilijoihin Nadine Gordimeriin ja Johnny Saldanaan, 

jotka puhuvat yhteiskunnan epäkohtien esiintuomisesta taiteen avulla (2012, s. 123). Poliit-

tiset taiteilijat etsivät oikeutta maailmassa, jossa tavat ja diskurssit ovat juurtuneet niin sy-

välle kulttuuriin, että niitä pidetään normaaleina (Barone & Eisner, 2012, s. 123). Taiteen 

avulla voidaan paljastaa tällaisia syvään juurtuneita narratiiveja, jolloin myös taideperustai-

nen tutkimus voi vahvistaa vaihtoehtoisia merkityksiä ja vähentää hallitsevan narratiivin 

(master narrative) voimaa (Barone & Eisner, 2012, s. 124). 
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Jokela ja Huhmarniemi viittaavat Jokelaan, Hiltuseen ja Härköseen (2015) todetessaan, että 

taideperustaisessa toimintatutkimuksessa voidaan pyrkiä ratkaisemaan yhteisöjen tai ympä-

ristöjen ongelmia palvelumuotoilun prosessien tavoin (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 43) 

Tutkimusaiheeni liittyy Hannukaisen kaivoshankkeen aiheuttamiin vesistöhaittoihin. Joke-

lan, Hiltusen ja Härkösen mukaan pohjoinen ympäristö muuttuu nopeasti esimerkiksi turis-

min ja kaivostoiminnan seurauksena, millä on vaikutuksensa myös alueen sosiaaliseen elä-

mään, ihmisten hyvinvointiin ja paikalliseen kulttuuriin (2015, s. 436). Hannukaisen kaivos-

hanke jakaa Kolarin asukkaiden mielipiteitä, eikä taidetyöpajan tarkoituksena ole ratkaista 

koko ongelmaa. Taiteella on kuitenkin oma roolinsa ympäristöongelmien käsittelyssä. Tai-

detyöpaja voi tarjota osallistujille paikan oppia aktivistisesta taiteesta ja sen tekemisestä. 

 

Taideperustaisen tutkimuksen poliittisuus on herättänyt myös kysymyksiä sen eettisyydestä, 

mutta Barone ja Eisner kirjoittavat, että eettisesti toteutettu taideperustainen tutkimus pikem-

minkin asettaa poliittisia kysymyksiä uuteen valoon, kuin julistaa yhtä oikeaa näkökulmaa 

(2012, s. 128). Ympäristötaidetyöpajan tarkoituksena ei ole myöskään suoranaisesti vastus-

taa kaivoshanketta, vaikka työpajan yhteistyökumppanit sitä vastustavatkin. Työpajan tar-

koituksena on herättää keskustelua. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa eettisiä kysymyksiä herättävät myös tutkijan etuoikeutettu 

asema ja valta päättää, kenen äänet tulevat kuuluviin (Barone & Eisner, 2012, s. 133). Barone 

ja Eisner ehdottavatkin tutkijan tuovan informanttien äänen kuuluville tutkimuksessaan ja 

kiinnittävän huomiota esimerkiksi kielenkäyttöön, että informanttien puhetta ei automaatti-

sesti käännettäisi akateemiseksi kieleksi (2012, s. 134). Olen itse huomioinut tämän tutki-

muksessani niin, että en ole kääntänyt osallistujien eri murteita tai puhekieltä yleiskieleksi. 
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3.3 Monimuotoisen aineiston kerääminen 

 

 

Pro gradu -tutkielmani aineisto on reflektioaineistoa, joka kuvastaa prosessia. Aineistooni 

kuuluvat suunnitteluun liittyvät muistiinpanot, dokumentoitua kuva- ja videomateriaalia työ-

pajasta, sekä osallistujien äänitetyt ryhmäkeskustelut. Litteroin äänitetyt ryhmäkeskustelut. 

Koska pro gradu –tutkielmani tarkoituksena on tutkia työpajatoimintaa, on oleellista, että 

aineistoa kerätään myös suunnitteluvaiheessa. Jokela ja Huhmarniemi kirjoittavat, että tut-

kimusprosessin aikaiset muistiinpanot ja taiteelliset tuotokset toimivat osana tutkimusaineis-

toa (Jokela & Huhmarniemi, 2020b, s. 45).  Keräsin aineistoa koko suunnittelu- ja toteutus-

prosessin ajalta.  

 

Koska keskityin työpajassa kuvaamaan video- ja kuvamateriaalia, otin välillä tarkkailijan 

roolin. En kokenut tuolloin olevani niinkään taidekasvattajan, vaan tutkijan roolissa. Osittain 

tähän vaikutti se, että työpajassa oli mukana kaksi kurssin opettajaa, joilla oli selkeä rooli. 

Koostin kuvaamastani videomateriaalista videoteoksen, joka on kestoltaan 3 minuuttia 33 

sekuntia.  

 

Ryhmäkeskustelutilanteita oli yhteensä kolme. Koska pajuveistosta rakennettiin kolmessa 

eri ryhmässä, tein myös haastattelut saman ryhmäjaon perusteella. En haastatellut kahta 

AAD–opiskelijaa, sillä he opiskelivat englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Halusin ke-

rätä koko aineistoni suomeksi. Haastattelin siis vain soveltavan taiteen opiskelijoita.  

 

Ryhmäkeskustelujen rakenne oli puolistrukturoitu, ja jätin mahdollisuuden jatkokysymyk-

sille. Tämän takia jokainen keskustelutilanne oli hieman erilainen. Viimeisessä ryhmässä oli 

vain kolme osallistujaa, sillä en sisällyttänyt kahta AAD-opiskelijaa ryhmähaastatteluun. 

Pienintä ryhmää oli oikeastaan helpointa haastatella, sillä ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus 

useampiin puheenvuoroihin, kuin viiden hengen ryhmissä.  

 

Stimuloitujen ryhmäkeskustelujen rakenne oli epämuodollinen, sillä keskustelujen osanot-

tajat olivat minun laillani opiskelijoita. Käyttämäni kieli on puhekieltä, mikä tulee esille te-
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kemissäni keskustelun aloituksissa ja kysymyksissä (liitteet 1–3). En ole lähtenyt muutta-

maan käyttämääni kieltä puhekielestä virallisempaan muotoon, tai puuttunut kielioppivirhei-

siin, joita usein puhekielessä ilmenee. Keskusteluihin osallistuneiden vastauksista olen hie-

man karsinut ”niinku” ja ”öö” -tyylisiä ilmaisuja, mutta en ole muuttanut heidän murrettaan 

tai käyttämiään termejä vastaamaan tieteellistä kieltä.  

 

Keskustelujen litteroimiseen toi sekä haastetta, että lisäarvoa se, että ne toteutettiin ryhmä-

muotoisina. Osallistujat pääsivät reflektoimaan aihetta yhdessä ja täydentämään toistensa 

vastauksia. Uskon, että tilanteet olivat hieman rennompia, kuin yksilöhaastattelut olisivat 

olleet, sillä osallistujat tuntuivat saavan tukea ryhmästään. Osallistujat uskalsivat myös olla 

eri mieltä toistensa kanssa ja tuoda oman kokemuksensa esiin. Uskon, että tilanteesta teki 

rennomman myös asemani kanssaopiskelijana, jolloin haastatteluun ei liittynyt niinkään 

auktoriteettiasemaa. 

 

Ryhmämuotoisuuden haasteita oli puheen päällekkäisyys, mikä hidasti litterointia. Toisaalta 

myös osa vastaajista saattoi jäädä hieman enemmän taka-alalle ja saada vähemmän puheen-

vuoroja. Useimmiten ryhmissä annettiin tilaa kaikkien vastauksille. 

 

 

3.4 Sanallis-kuvallisen aineiston analyysi 

 

 

Pro gradu –tutkielmani aineisto koostuu työpajasta kerätystä video- ja kuvamateriaalista, 

sekä äänitetyistä ryhmäkeskusteluista. Litteroin kolme äänitettyä ryhmäkeskustelua, ja käy-

tän niiden analysoinnissa aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja teemoittelua, ja pohjaan niitä 

käyttämääni teoriakirjallisuuteen. Pro gradu -tutkielmani taiteelliseen osioon kuuluvat koos-

tamani videotaideteos, valokuvat, sekä posteri. Videomateriaalin läpikäyminen editoimisen 

ja leikkaamisen yhteydessä on myös aineiston analyysimetodi. Videota leikatessani olen teh-

nyt valintoja, miten työpajan haluan esittää. Olen myös valinnut näkökulman, joka painottaa 

ryhmätyöskentelyn ja opiskelijoiden paikkakokemuksen rakentumista työpajassa. 
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Taideperustaisen toimintatutkimuksen yhteydessä kerättyä monimuotoista reflektioaineistoa 

voidaan analysoida jo kesken toiminnan kehittämisen, jolloin tieto prosessin onnistumisista 

ja toiminnan vaikutuksia osallistujiin voi auttaa kehittämään toimintaa (Jokela & Huhmar-

niemi, 2020, s. 52). Jokelan ja Huhmarniemen mukaan toiminnan aikainen prosessiarviointi 

korjaa ja suuntaa toimintaa (2020, s. 52).  

 

Kuva 1. Tutkimuksen aineiston käsittelyä. Kuvio: Laura Saari, 2022.  

 

Projektiin kuuluu myös taiteellinen produktio, joka julkaistaan usealle eri yleisölle, joita voi-

vat olla osallistuva yhteisö, sekä tiede- ja taidemaailma (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 

45). Pro gradu –tutkielmani taiteellinen osio on näyttely, joka esitetään näyttelyssä Lapin 

yliopiston Kajo Galleriassa 12.4. – 28.4.2022. Näyttelyssä on esillä videotaideteos, valoku-

via ja posteri.  

 

Keräämääni videoaineistoa oli yhteensä noin 100 minuuttia. Koostin niistä 3 minuutin ja 33 

sekuntin mittaisen videoteoksen. Kuvasin työpajassa lyhyitä, 30 sekuntin videopätkiä, sillä 

halusin saada tallennettua mahdollisimman monipuolisia kuvakulmia ja hetkiä työpajasta. 
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Alun perin olin suunnitellut kuvaavani myös time lapse -videota, mutta päädyin työpajassa 

jättämään sen pois. Time lapse -videossa kamera asetetaan jalustalle ja se ajastetaan otta-

maan still-kuvia tietyn aikaintervallin välein, esimerkiksi minuutin välein. Lopuksi kuvista 

koostetaan video, joka on käytännössä animaatio. Time lapse -videossa olisi näkynyt no-

peutettuna koko veistoksen tekeminen. Time lapse -videot soveltuvat kuitenkin paremmin 

muutaman tunnin työskentelyyn, kuin neljän päivän mittaisen työpajan taltioimiseen. Tote-

sin, että saan paremmin haluamaani videomateriaalia kuvaamalla lyhyitä videopätkiä. 

 

Videomateriaali muodostaakin merkittävän osan aineistoani. Työpajaa kuvaava videotaide-

teos Kueriveistos on osa tutkielman taiteellista osiota valokuvien ja työpajaa esittelevän pos-

terin lisäksi. Videomateriaalin kuvaaminen ja editoiminen toimi itsessään osana aineiston 

analysointia. Käydessäni läpi videomateriaalia pystyin palauttamaan työpajan vaiheita hyvin 

mieleeni, mikä vaikutti myös pro gradu -tutkielman kirjoitusprosessiin. Editoidessani video-

materiaalia työpajasta syvennyin samalla myös työpajan eri vaiheisiin. Videomateriaalin ku-

vaaminen oli tavallaan myös omaa paikan kartoitustani, tapa tutustua ympäristöön, johon 

taideteos tehtiin. Paikan hengen kuvaaminen videossa oli minulle tärkeää, sillä opiskelijoi-

den paikkakokemus toimi ympäristötaideteoksen pohjana. Halusin myös korostaa työpaja-

toiminnan sosiaalisuutta ja ryhmähengen muotoutumista.  

 

Aloitin kuvaamisen työpajan ensimmäisenä päivänä, kun saavuimme Äkäslompolon kes-

kustaan ja näimme alueen, jolle veistoksen pitäisi rakentua. Opiskelijat lähtivät aluksi kar-

toittamaan aluetta ja tarkastelemaan, mikä olisi sopiva paikka veistokselle. Kuvaajana kuljin 

mukana antaen opiskelijoille tilaa ja rauhan tehdä omia valintojaan. Paikkaan tutustuminen 

on tärkeä osa ympäristötaideteoksen tekemistä, joten halusin aloittaa videon sillä. Alueen 

reunalla kulki joki, ja sillalta pystyi katselemaan suoraan veteen. Opiskelijat valitsivat veis-

tokselle paikan hieman kauempana joesta, sillä maaperä oli kosteaa sen lähistöllä. Opiskeli-

jat ajattelivat myös kevään tulvia, ja heidän valitsemansa paikka oli korkeammalla.  

 

Kuvatessani pidin dokumentoimisen lisäksi mielessä videon visuaalisen puolen, sillä halusin 

monipuolista kuvamateriaalia. Kuvasin lähikuvaa, puolikuvaa ja kokokuvaa. Videon rytmin 

kannalta tärkeää oli kuvata myös ympäristöä ja sen yksityiskohtia. Kuvasin lähikuvaa alueen 
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kasvillisuudesta, sekä koko- ja puolikuvaa vieressä virtaavasta joesta. Halusin kuvata erityi-

sesti tien vierustalla kasvavia pajuja, joita käytettiin materiaalina veistokseen. Koska alue 

sijaitsi kevyen liikenteen väylän ja tien läheisyydessä, oli mahdollista kuvata aluetta korke-

ammalta ja kauempaa. Näkyvyys tieltä oli erittäin hyvä.  

 

Kuvatessani työpajan vaiheita, koin olevani osittain tarkkailijan, osittain kasvattajan roo-

lissa. Koska en ollut työpajan osallistuja, en myöskään osallistunut pajuveistoksen rakenta-

miseen. Kuvaamisen välissä valmistelin materiaalia työpajaan esimerkiksi kuorimalla pa-

juja. Koin asemani tutkimusaineiston kerääjänä hieman etäisenä suhteessa osallistujiin. Ku-

vatessani videota ja valokuvia halusin antaa osallistujille rauhan työskennellä, joten säästin 

kysymykseni ryhmäkeskusteluihin. Kasvattajan tai ohjaajan rooli korostui teoksen suunnit-

teluvaiheessa, kun pääsimme kertomaan opiskelijoille teoksen paikasta ja aiheesta.  
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4 YMPÄRISTÖKONFLIKTI TAIDETYÖPAJAN LÄHTÖKOHTANA 

 

4.1 Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristökonflikti 

 

 

Hannukaisen kaivoshanke on aiheuttanut Äkäslompolon ja Kolarin kunnan alueella keskus-

telua ja kiistaa jo pidemmän aikaa. Kaivoskysymys ei siis ole paikkakunnalla uusi ongelma. 

Lapin ympäristökiistoihin erikoistunut tutkija Mikko Jokinen kirjoittaa, että Hannukaisen 

kaivoshanke herätettiin 2000-luvun alussa, kun osa Rautuvaaran vanhaa kaivosta haluttiin 

ottaa uudelleen käyttöön (Jokinen, 2018, s. 156). Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyen 

on tehty myös taidetta aiemmin, esimerkiksi Art Äkäslompolo -tapahtumassa, jota käsittelen 

luvussa 4.3. Tässä tutkielmassa käsittelen syksyllä 2021 järjestettyä Lapin yliopiston ympä-

ristötaidekurssiin liittyvää työpajaa. Työpajassa toteutettiin meritaimenta, eli kueria esittävä 

pajuveistos Äkäslompolon keskustan läheisyyteen, tien varteen.  

 

Kaivosta vastustetaan ympäristösyistä, mutta myös elinkeinoon liittyvistä syistä. Turismi on 

Kolarin kunnassa iso työllistäjä, sillä kunnan alueella sijaitsevat Pallas-Yllästunturin kansal-

lispuisto, sekä laskettelukeskus. Kaivosta kannatetaan, sillä sen uskotaan lisäävän työlli-

syyttä paikkakunnalla. Jokisen mukaan kaivoskeskustelun alkuvuosina 2008–2012 puhuttiin 

vain kaivoksen myönteisistä vaikutuksista Kolarin työllisyyteen, sillä kukaan kaivoksen vas-

tustajista ei halunnut leimautua paikkakunnallaan “oman pesän likaajaksi”. (Jokinen, 2018, 

s. 157.) 

 

Sosiologian professori Jarno Valkosen ja sosiologian tutkija Kimmo Saariston mukaan ym-

päristökonflikti on polttopiste tai kulttuurinen tihentymä, joka tekee ympäristön yhteiskun-

nallisia ja kulttuurisia merkityksiä näkyviksi (2010, s. 101) Ympäristöön liittyvät ristiriitaiset 

odotukset voivat aiheuttaa ympäristökonflikteja (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 101). Ym-

päristökonflikteissa on usein eri tasoja, joita voidaan käsitteellistää arvo-, intressi- ja tiedol-

lisiksi konflikteiksi (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 107).  

 

Valkosen ja Saariston mukaan ympäristökonflikti voi olla tiedollinen konflikti, kun eri osa-

puolilla on erilaisia käsityksiä ja tietoa ongelmasta (2010, s. 108–109). Taustalla voi tällöin 

olla väärinkäsitys ja konflikti voidaan ratkaista oikean tiedon avulla (Valkonen & Saaristo, 
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2010, s. 109). Valkonen ja Saaristo toteavat, että arvokonfliktissa näkyy usein ristiriita luon-

non itseisarvon, sekä välineellisen arvon, kuten taloudellisen arvon välillä. Luontoarvoja 

määrittävät usein myös luokkakysymykset, sillä kulttuuriselle keskiluokalle ympäristöuhka 

on tärkeämpi, kuin muille ryhmille. Myös turismi ja vapaa-ajan virkistystoiminta luonnossa 

voidaan nähdä kulttuurisen keskiluokan harrastuksena. (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 107). 

Toisaalta luokkasidonnaisuutta on myös kyseenalaistettu, ja ympäristöongelmat on nähty 

luokkarajojen yli ihmisiä yhdistävänä tekijänä (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 108).  

 

Valkosen ja Saaristo toteavat, että ympäristökonfliktien intressiristiriidat liittyvät usein sa-

moista resursseista kiinnostuneiden eri toimijoiden vastakkainasetteluihin (Valkonen & Saa-

risto, 2010, s. 108). Tällaisia ryhmiä voivat olla teollisuus, metsän- ja maanomistajat, sekä 

luonnonsuojeluyhdistykset ja muut etujärjestöt (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 108). Hannu-

kaisen kaivosta vastustavia tahoja edustavat ainakin matkailuteollisuus, sekä luonnonsuoje-

luyhdistykset.  

 

Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia toimii eräänlaisena katto-organisaationa Hannukaisen kai-

voshanketta vastustaville tahoille. Pro Ylläksen verkkosivujen mukaan siihen kuuluvat yh-

distyksistä Äkäslompolon kyläyhdistys ry, Ylläksen Ystävät ry, sekä Ylläksen matkailuyh-

distys, ja yrityksistä Destination Lapland, Jounin Kauppa, Lapland Hotels, sekä Ylläksen 

matkailu (Pro Ylläs). Verkkosivut kokoavat yhteen tutkimus- ja tilastotietoa kaivoshank-

keesta, sekä linkkejä kaivosta vastustaviin kansalaisaloitteisiin. Tällä hetkellä, keväällä 

2022, Pro Ylläs tukee Saimaa ilman kaivoksia ry:n kansalaisaloitetta Kaivostoiminnalle RA-

JAT (Pro Ylläs).  

 

Hannukaisen kaivoshankkeen aiheuttamassa ympäristökonfliktissa kyse voi olla ainakin 

arvo-, sekä intressiristiriidasta. Osa kolarilaisista näkee alueen ympäristön arvokkaana luon-

non itseisarvon, osa taloudellisen arvon matkailun ja virkistystoiminnan kannalta, toiset taas 

näkevät taloudellisen arvon kaivoksen työllistävässä vaikutuksessa. Toisaalta kyse on myös 

intressiristiriidasta, sillä eri ryhmät, kuten matkailuyrittäjät ja kaivoksen kannattajat haluavat 

hyödyntää alueen resursseja eri tarkoituksiin. 
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Pohjoisia yhteiskuntia tutkinut tutkija Leena Suopajärvi kuvaa väitöstutkimuksessaan lappi-

laisen luonnonsuojelun kolmea erilaista konfliktiasemaa: alueellista jakoa (lappi vs. etelä), 

kulttuurista jakoa (maaseutu vs. kaupunki) ja sukupolvien jakoa (sotien ja jälleenrakennuk-

sen sukupolvi vs. lähiöiden sukupolvi ja nuoremmat) (Suopajärvi, 2001, s. 154). Suopajär-

ven mukaan maaseudulla asuvat ihmiset voivat kokea, että luonnonsuojelu rajoittaa heidän 

elämäänsä, eivätkä he voi vaikuttaa itse omaan ympäristöönsä (2001, s. 154). Suopajärvi 

viittaa Ilmo Massaan todetessaan, että luonnonsuojelu voidaan nähdä myös ekologisena ko-

lonialismina, jos lappilainen luonto esitetään koko kansan yhteisenä omaisuutena (Suopa-

järvi, 2001, s. 154). 

 

Vuonna 2012 Jokinen ja kumppanit toteuttivat suuren postikyselyn Hannukaisen kaivos-

hankkeeseen liittyen Kolarissa, Muoniossa ja Kittilässä. Yli 40 % kyselyyn vastanneista ker-

toi, että halukkuus palata Ylläkselle vähenisi kaivoksen myötä. (Jokinen, 2018, s. 157.) Eni-

ten kaivoksen vastustusta löytyi suunnitellun kaivoksen lähialueilta, Äkäslompolosta ja Yl-

läsjärveltä, jotka ovat riippuvaisia matkailusta (Jokinen, 2018, s. 157). Turismi on tärkeä 

elinkeino Kolarin kunnalle, ja Hannukaisen suunniteltu kaivos sijaitsisi vain 10 kilometrin 

päässä Ylläksestä (Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & kumppanit, 2016, s. 35).  

 

Vuonna 2013 alkoivat näkyä kriittiset mielipiteet kaivosta kohtaan. Samana vuonna Jokisen 

tutkimustuloksia julkaistiin, sekä arvio Hannukaisen ympäristövaikutuksista ilmestyi. (Joki-

nen, 2018, s. 157.) 2014 aloitetun adressikampanjan kaivosta vastaan allekirjoitti yli 49300 

henkilöä. Hannukaisen kaivoshanke jakoi Kolarin kuntalaisten mielipiteet tiukasti kahteen 

leiriin. Ylläksen lähikylissä vastustus on voimakkainta: Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Han-

nukaisessa ja Luosussa 80 % paikallisista asukkaista ei halunnut, että hanke toteutettaisiin. 

(Jokinen, 2018, s. 158.) Hannukaisen alueesta etäämmällä sijaitsevissa Kolarin kylissä kai-

voksella oli myönteinen vastaanotto, jopa 67 % halusi, että kaivoshanke toteutuisi ja uskoi 

sen vaikutusten olevan positiivisia. (Jokinen, 2018, s. 158–159.) Suhtautuminen kaivokseen 

oli siis sitä myönteisempää, mitä kauempana omasta asuinseudusta kaivos tulisi sijaitse-

maan.  

 

Myönteistä suhtautumista kaivokseen selittää Jokisen mukaan Kolarin kunnan korkea työt-

tömyys, sillä kaivoksen uskotaan vaikuttavan positiivisesti työllisyyteen (2018, s. 159). 
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Paikkakunnalla on jo ennestään teollisen kunnan identiteetti, jota kaivos vahvistaisi. Myön-

teisimmin suhtautuivat noin 60-vuotiaat miehet, joista osa muisteli lämmöllä työvuosiaan 

Rautuvaaran kaivoksessa. Jokisen mukaan nuoret, joita Hannukaisen kaivos työllistäisi eivät 

osoittaneet suurta mielenkiintoa kaivosta kohtaan. (Jokinen, 2018, s. 159.) Jokinen uskoo, 

että ajatus uudesta kaivoksesta voi olla toive saada myös vanhat hyvät ajat takaisin. Rautu-

vaaran kaivoksen loppuminen, sekä sementtitehtaan sulkeminen olivat taloudellisesti vai-

keaa kolarilaisille. (Jokinen, 2018, s. 159.) 

 

Rautuvaaran kaivos ja sementtitehdas työllistivät 1980-luvulla viideosan Kolarin väestöstä 

(Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & kumppanit, 2016, s. 35). Kaivospaikkakunnille kai-

voksen loppuminen on usein hankala paikka, ja kunnat joutuvat hakemaan taloudellista 

avustusta valtiolta (Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & kumppanit, 2016, s. 36). Suopa-

järvi ja kumppanit viittaavat Tiltoniin todetessaan, että jokaisen kaivoskunnan tulee varautua 

kaivoksen elinkaaren päättymiseen jo etukäteen (Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & 

kumppanit, 2016, s. 36). Kaivosyhtiöt tulevat usein paikallisen yhteisön, sekä Suomen ulko-

puolelta, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, valuvatko kaivoksen tuotot ulkomaille jättäen 

paikallisille vain ympäristövaikutukset (Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & kumppanit, 

2016, s. 37). Suopajärven ja kumppanien mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät usein saamaan mah-

dollisimman paljon luonnonvaroja mahdollisimman lyhyessä ajassa ja halvalla, ja myymään 

kun raaka-aineen markkinahinta on korkealla (Suopajärvi, Ejdemo, Klyuchnikova & kump-

panit, 2016, s. 37).  

 

Jokisen mukaan Hannukaisen kaivoshankkeen eteneminen on hidasta, mikä aiheuttaa jo it-

sessään kuormitusta ja epävarmuutta Kolarin kuntalaisille, sekä kiinteistönomistajille. Kai-

voksen lähialueen rakennuksia ei haluta kehittää kaivosuhan takia, ja kiinteistöjen jälleen-

myyntiarvo on huono. (Jokinen, 2018, s. 160.) 

 

Myös kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy on toteuttanut kyselyn Kolarin alueen asukkaille 

ja esitteli vuonna 2020 tiedotustilaisuudessa saamiaan tuloksia.  Kyselyyn vastasi 362 15–

79 –vuotiasta kolarilaista. Haastattelu toteutettiin puheluhaastatteluna ja push to web –kyse-

lynä. Suurin osa vastaajista vastasi kysymyksiin kuntalaisen asemasta käsin, mutta osa vas-

taajista oli myös matkailualan yrittäjiä, muita elinkeinon harjoittajia, paikallispoliitikkoja, 
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vapaa-ajan asukkaita tai poronhoitajia, tai vastasi kyselyyn jostain muusta näkökulmasta. 

(Hannukainen Mining Oy, 2020.) 

 

Kaivosyhtiön mukaan 237 kommenttia olivat myönteisiä. Selkeästi kielteisiä vastauksia oli 

88 ja neutraaleja 38. (Hannukainen Mining Oy, 2020, s. 7.) Myönteisenä nähdään esimer-

kiksi kaivoksen mahdolliset työllistämisvaikutukset. Kielteisissä mielipiteissä näkyy huoli 

kaivoksen vaikutuksesta esimerkiksi alueen matkailuun. Myös ympäristöhaitat ja kansallis-

puisto mainitaan kielteisissä vastauksissa. Vastauksissa on huolta myös alueen maineesta. 

(Hannukainen Mining Oy, 2020, s. 8–9). 

 

Tärkeää on ottaa huomioon, että tutkimus on kaivosyhtiön itsensä teetättämä, jolloin ainakin 

tulosten graafisessa esittämisessä on otettu huomioon kaivoksen markkinointi. Kyselyn tu-

loksia esittelevän diasarjan graafisessa toteutuksessa on korostettu erillisellä nostolla sitä, 

että 25 % vastaajista ei osannut sanoa, mikä kaivoksessa huolettaa. Kuitenkin jopa 46 % 

vastaajista on huolestunut ympäristön turmeltumisesta, mutta tätä tutkimustulosta ei ollut 

graafisessa toteutuksessa korostettu erikseen. (Hannukainen Mining Oy, 2020, s. 18.) On 

asenteellista kiinnittää katsojan huomio siihen, että huoli voi olla aiheetonta, jos sitä ei osata 

edes nimetä, kun lähes puolet vastaajista on huolissaan kaivoksen negatiivisista ympäristö-

vaikutuksista. 

 

Yleisin kaivokseen liittyvä huoli Hannukainen Minining Oy:n mukaan oli ympäristön tur-

meltuminen (46 % vastauksista). Toiseksi yleisin huoli oli vesien pilaantuminen (22 %). 

Myös Ylläksen matkailulle koituvat haitat olivat huolenaihe (19 %). Huolta on myös Muo-

nionjoen pilaantumisesta (7 %), lakien ja säännösten noudattamisesta (7 %), asukkaiden ter-

veyden ja toimeentulon riskeeraamisesta (6 %), lähivesien pilaantumisesta (6 %) ja Tor-

niojoen pilaantumisesta (5 %). Huomionarvoista oli huoli myös siitä, että kaivoshanke ai-

heuttaa riitaa kuntalaisten kesken (4 %). (Hannukainen Mining Oy 2020, s. 18.)  

 

Kaivokseen liittyvä ympäristöhuoli on siis varsin laaja-alaista. Eniten ollaan huolissaan kai-

voksen vaikutuksesta ympäristöön ja vesistöihin. Kaivos voi kuitenkin aiheuttaa myös 



   
 

   
 

 
 

34 

ekososiaalisia ongelmia tuodessaan vastakkainasettelua kuntalaisten välille. Kaivoskysy-

myksestä voi tulla kuntalaisten kesken asia, josta ei uskalleta puhua, sillä pelätään sen ai-

heuttavan konflikteja ja vastakkainasettelua.  

 

 

4.2 Meritaimen, eli kueri ja kaivoksen vesistövaikutukset 

 

 

Ympäristötaidetyöpajan lähtökohdaksi valittiin meritaimen, eli kueri. Sana kueri tulee saa-

men kielestä, ja näkyy paikannimissä, joita ovat Kuertunturi ja Kuerjoki (Jokela, 2021, s. 

83). Taidetyöpajan toteuttamisen kannalta oli tärkeää rajata aihetta. Hannukaisen kaivos-

hanke on laaja aihe, ja veistoksen toteuttaminen sen kontekstissa voisi olla opiskelijoille 

hankala hahmottaa. Uhanalainen meritaimen on yksityiskohta, joka kuvastaa isompaa kon-

tekstia, sekä uhkaa alueen ympäristölle. 

 

Veistoksen aiheena kala on hyvin konkreettinen, mutta myös kuvainnollinen. Veistoksen 

aihe mahdollistaa melko figuratiivisen lähestymistavan, mutta antaa mahdollisuuksia myös 

abstrahoida aihetta. Meritaimen edustaa luontoa, ja siihen kohdistuvia muutoksia ja uhkaa. 

Se, mikä vaikuttaa luontoon, vaikuttaa myös ihmiseen. Työpajan kannalta oli tärkeää rajata 

aihe kalaan ja kaivoksen vesistövaikutuksiin. Se helpotti suunnittelutyötä ja antoi työpajalle 

fokusta. 

 

Meritaimenidean taustalla oli Timo Jokelan teos Kuerin matka. Jokela toimi teoksen toteu-

tuksessa sekä taiteilijana, että tutkijana ja projekti on taideperustaista toimintatutkimusta (Jo-

kela, 2021, s. 75). Kuerin matka oli osa Art Äkäslompolo -tapahtumaa vuonna 2018. Jokela 

arvioi valitessaan meritaimenen taideteoksensa aiheeksi, että kalan kautta ihmisten olisi hel-

pompi puhua myös kaivoksen uhasta. (Jokela, 2021, s. 73.) Teoksen materiaaliksi valikoitui 

puu ja tekniikaksi perinteinen hirsirakentaminen, sillä hän arveli sen houkuttelevan teoksen 

työstämisen pariin myös paikallisia miehiä. Jokela halusi teoksellaan luoda tilan ja paikan 

keskustella, jotta paikalliset voisivat kertoa näkemyksiään ja huoliaan. Meritaimen nousi 

keskusteluissa symboloimaan joen luonnontilaa ja nousukalakantojen hyvinvointia. Teoksen 

työstämisestä ja keskusteluista syntyi myös videotaideteos, jonka kuvasi Mirja Hiltunen. 

(Jokela, 2021, s. 79–86.) 
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Jokela viittaa Pro Ylläkseen todetessaan, että Hannukaisen kaivoshankkeessa suurta huolta 

aiheuttavat vesistövaikutukset. Kaivoksen jätevedet laskettaisiin Tornio-Muoniojokeen. (Jo-

kela, 2021, s. 80.) Kaivoksen purkuvesissä Tornio-Muoniojokeen päätyisi metalleja ja ksan-

taatteja, jotka olisivat hyvin haitallisia kaloille (Jokela, 2021, s. 80). Arktisissa vesissä veden 

lämpötila myös hidastaa ksantaattien hajoamista, mikä nostaa riskejä verrattuna Etelä-Suo-

men vesistöihin (Pro Ylläs).  

 

Hannukaisen kaivos sijaitsisi Äkäsjoen ja Kuerjoen läheisyydessä, ja uhkana on, että kai-

voksen myötä jokien pohjavesi alenisi ja virtaus loppuisi talvisin. Jos joen talvivirtaus lop-

puu, syksyllä jokeen laskettu meritaimenen mäti ei selviydy talven yli, eikä pääse kuoriutu-

maan keväällä.  (Jokela, 2021, s. 81.) Joen talvikauden alivirtaamat määrittävät siis meri-

taimenkannan koon (Pro Ylläs). Tornio-Muoniojoessa kutee valtavasti lohia, mutta myös 

hyvin uhanalainen meritaimen (Jokela, 2021, s. 80). Äkäsjoki on meritaimenen kutemisen 

kannalta tärkeä joki, sillä Äkäsjoki tuottaa jopa 20–30 % Tornio-Muoniojoen alueen meri-

taimenista (Pro Ylläs). 

 

 

4.3 Taide ja kaivos Äkäslompolossa 

 

 

Äkäslompolossa on aiemminkin ollut Hannukaisen kaivoshanketta vastustavia taideprojek-

teja ja -tapahtumia. Hannukainen on Äkäslompolon viereinen kylä. Huhmarniemen mukaan 

kaivosta vastustetaan sen ympäristövaikutusten, sekä kaivoksen matkailu- ja luonnonvara-

elinkeinoihin vaikuttamisen vuoksi. (Huhmarniemi, 2018a, s. 159).  Äkäslompolon Karilan 

Navettagallerian ympäristössä toimii Art Äkäslompolo, vuonna 2017 alkanut nyky- ja ym-

päristötaidetapahtuma (Huhmarniemi, 2018a, s. 157). Tapahtuman tarkoituksena on tukea 

kyläyhteisön Hannukaisen kaivoshankkeen vastustamista, sekä tuottaa nykytaidetta Äkäs-

lompolon matkailualueelle (Huhmarniemi, 2018a, s. 157). Myös Timo Jokelan Kuerin matka 

oli osa Art Äkäslompolo -tapahtumaa.  
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Projektin ovat toteuttaneet Maria Huhmarniemen ja Satu Kalliokuusen muodostama taiteili-

jaryhmä, sekä nukketaiteilija Lea Kaulanen. Mukaan kutsuttiin myös muita pohjoismaisia 

nykytaiteilijoita. Toteutettu taide on tila- ja paikkasidonnaista. (Huhmarniemi, 2018a, s. 

157.) Lea Kaulanen tarjosi tapahtumalle paikan omalla maallaan ja toimi tapahtuman emän-

tänä (Huhmarniemi, 2018b, s. 114). Kaulanen kuuluu kunnanvaltuutettuna kaivosta vastus-

tavaan Meän Kolari -ryhmään (Huhmarniemi, 2018b, s. 116). Art Äkäslompolo -tapahtuman 

tavoitteina on tuottaa vuotuinen taidetapahtuma, tukea kylän yhteisöllisyyttä ja lisätä kes-

kustelua luonnon merkityksestä, sekä lisätä ympäristötaiteilijoiden verkostoitumista pohjois-

maissa. Tapahtumalla pyritään myös tuottamaan Äkäslompolon matkailun kannalta mielen-

kiintoinen kokonaisuus taidetta ja seminaareja kesäkaudelle. (Huhmarniemi, 2018a, s. 157–

158.)  

 

Esimerkiksi vuonna 2017 Äkäslompolossa työskentelivät taiteilijat Birgitta Linhart, Sofia 

Waara (Ruotsi), Maria Huhmarniemi, Katariina Angeria ja Anu Nirkko (Suomi). Osa teok-

sista oli väliaikaisia, osa usean vuoden kestäviä. (Huhmarniemi, 2018a, s. 158.) Vuonna 

2018 taiteilijoina olivat Birgitta Linhart, Katariina Angeria, Timo Jokela, Johanna Väisänen, 

Osk Vilhjalmsdottir (Islanti), Marianne Broch ja Matti Aikio (Norja). (Huhmarniemi, 2018a, 

s. 158). 

 

Birgitta Linhart toteutti yhdessä kyläläisten kanssa yhteisötaideteoksen Kohtaama, jossa 

osallistujat osallistuivat teoksen kaikkiin vaiheisiin ideoinnista ja teemoittelusta toteutuk-

seen. (Huhmarniemi, 2018a, s. 161). Timo Jokelan Kuerin matka pohjautui kyläläisten muis-

toihin. Mirja Hiltunen toteutti teoksesta videoteoksen. (Huhmarniemi, 2018a, s. 161). Art 

Äkäslompolossa oli ohjelmaa myös lapsille, kuten vuoden 2017 taidetyöpajat, sekä vuoden 

2018 lasten ympäristötaidereitti, johon kuului leikkimistä, laulamista ja keskustelua taiteen 

teemoista. (Huhmarniemi, 2018a, s. 161.) 

 

Maria Huhmarniemi toteutti vuonna 2017 kaksivaiheisesti teoksen, jonka ensimmäisessä 

osassa hän opetti kyläläisille pajuveistoa kaaospunontatekniikalla (Huhmarniemi, 2018b, s. 

116). Työpajassa Huhmarniemi toteutti kyläläisten kanssa osan installaatioon, joka koostui 

kota-aiheisista osista. Installaatio Uhkuu, puhkuu ja puhaltaa kuvastaa asumus- ja satutee-

moja, ja mahdollisti leikin ja kehollisen kokemuksen installaation sisällä. (Huhmarniemi, 
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2018b, s. 116). Tapahtumassa olikin tavoitteena tukea lasten leikkiä metsäympäristössä, sillä 

leikit voivat luoda positiivista kiintymystä paikkoihin ja luontoon (Huhmarniemi, 2018b, s. 

117). Huhmarniemen mukaan Uhkuu, puhkuu ja puhaltaa -teoksen kuvailussa oli viittaus 

kaivosuhkaan (2018b, s. 124).  
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5 ÄKÄSLOMPOLON PAJUVEISTOTYÖPAJA 

 

5.1 Pajuveistoksen suunnitteleminen 

 

 

Olen teemoitellut lukujen 5 ja 6 aiheet opiskelijoiden vastausten pohjalta. Luvussa 5 käsit-

telen työpajan eri työvaiheita suunnittelusta rakentamiseen, sekä vuorovaikutusta työpajassa. 

Luvussa 6 käsittelen, miten opiskelijat näkevät taiteella vaikuttamisen.  

  

 

Kuva 2: Tutkimusaineiston teemoittelu. Kuvio: Laura Saari, 2022.  

 

Mukana on ryhmäkeskusteluissa keräämiäni opiskelijoiden kokemuksia työpajasta. Paju-

veistoksen suunnittelu aloitettiin opiskelijaryhmän kanssa noin viikkoa ennen matkaa Äkäs-

lompoloon. Opiskelijoilla oli kaksi ohjattua suunnittelukertaa yhdessä. Työpaja järjestettiin 

elokuussa 2021. Siihen osallistuivat soveltavan taiteen opiskelijat, Arctic Art and Design –

opiskelijat (AAD), kuvataidekasvatuksen projektiopiskelijat Jenni Määttä ja Maria Patrikai-

nen, sekä yliopisto-opettaja Antti Stöckell ja yliopistolehtori Maria Huhmarniemi. Olimme 
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kuitenkin suunnitelleet taidetyöpajaa kuvataidekasvatuksen projektiopiskelijoiden ja kurssin 

opettajien muodostamassa ryhmässä jo työpajaa edeltävänä keväänä ja kesänä.  

 

Kuva 3: Työpajaan osallistuneet tahot. Kuvio: Laura Saari, 2022. 

 

Osallistuin työpajaan sekä aineistoa keräävänä tutkijana, että kuvataidekasvatuksen projek-

tiopiskelijana. Työpaja kesti neljä päivää ja sen yhteistyötahoina toimivat Destination Lap-

land, joka tarjosi osallistujille majoituksen, sekä kaivosta vastustava Pro Ylläs -yhdistys. 

Tilaus veistokseen tuli siis kaivosta vastustavilta tahoilta. Työpajan suunnittelussa oli mu-

kana myös professori Timo Jokela.  

 

Koska työpaja kuului minulle, Jenni Määtälle ja Maria Patrikaiselle kuvataidekasvatuksen 

yhteisöprojekti -kurssiin, olimme aloittaneet työpajan suunnittelun jo aiemmin keväällä. 

Alun perin Äkäslompolon työpaja kuului osaksi kansainvälistä Look North -hanketta, mutta 

koronan takia projekti muutettiin soveltavan taiteen opiskelijoille suunnatun yliopistokurs-

sin muotoon. Tapasimme kurssin opettajien kanssa ja pohdimme tulevan työpajan päälinjoja. 

Materiaaliksi valikoitui paju, sillä se on materiaalina helposti muokattava, ja sitä on saata-

villa paljon teiden varsilla.  
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Ympäristötaidetyöpaja kuului soveltavan taiteen ja AAD-opiskelijoilla ympäristötaiteen 

kurssiin. Timo Jokela piti heille alkuluennon ympäristötaiteesta. Tästä eteenpäin viittaan 

tekstissä sanalla opiskelija juuri soveltavan taiteen opiskelijoihin ja AAD-opiskelijoihin. 

Osallistuin Maria Patrikaisen kanssa toiselle harjoituskerralle, missä me kerroimme opiske-

lijoille tulevan veistoksen kontekstista. Hiltusen ja Jokelan mukaan etukäteiskartoitus on 

yksi yhteisöllisten taidekasvatusprojektien ensimmäisistä vaiheista (Hiltunen & Jokela, 

2001, s. 41). Jaoimme opiskelijoille tietoa, jota olimme keränneet tekemällä paikan kartoi-

tusta Äkäslompolon kylästä, sekä Hannukaisen kaivoshankkeesta ja sen aiheuttamasta 

ekososiaalisesta konfliktista paikkakunnalla. Minä kerroin opiskelijoille samalla tekeväni 

pro gradu -tutkielmaa ja keräsin opiskelijoilta suostumuksen tutkimukseen.  

 

Kurssin opettajat päättivät, että veistoksen aiheeksi tulee meritaimen, eli kueri. Valmiste-

limme Maria Patrikaisen ja Jenni Määtän kanssa esityksen opiskelijoille, jossa näytimme 

kuvia meritaimenesta ja kerroimme kaivoksen mahdollisista vesistövaikutuksista, sekä ka-

lan, että ympäristön näkökulmasta. Veistoksen aiheeksi valikoitui kala juuri siksi, että se 

veisi työn painopistettä pois ihmisten välisestä kriisistä, ja kääntäisi huomiota enemmän 

luontoon. Lisäksi kala koettiin ikään kuin ulkopuoliseksi ja neutraaliksi hahmoksi. Monet 

kaivoksen vastustajat ovat huolissaan kalastuksesta ja joen puhtaudesta (Huhmarniemi, 

2018, s. 160). Taidetyöpaja siis jatkaisi samaa meritaimeneen liittyvää teemaa, jota Timo 

Jokela käsitteli teoksessaan Kuerin matka. Katsoimme opiskelijoiden kanssa yhdessä Mirja 

Hiltusen toteuttaman videotaideteoksen Jokelan veistoksen synnystä. Videoteoksessa tär-

keänä osana ovat myös kyläläisten muistot (Huhmarniemi, 2018a, s. 161).  

 

Opiskelijat lähtivät suunnittelemaan veistosta pienryhmissä. Osa aloitti suunnittelun ryh-

mässä itsenäisesti ja esitteli oman luonnoksensa pienryhmälleen. Veistoksen suunnittelu ta-

pahtui luonnostelemalla ja keskustelemalla. Osa opiskelijoista etsi myös lisää tietoa meri-

taimenesta ja lähestyi veistoksen suunnittelua tiedonhaun näkökulmasta. Esimerkiksi suo-

muryhmässä lähdettiin etsimään lisätietoa kalan suomuista, ja tieto vaikutti myös suomujen 

visuaalisen ilmeen suunnittelemiseen. Opiskelija kertoo luonnostelun eri vaiheista:  
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Aluksi me just ideoitiin silleen pienryhmis. Ja selvitettiin asioita, et yks selvitti 

meritaimenta ja yks selvitti maantiedettä ja yks historiaa. Ja sit kerrottiin toi-

sillemme ja sit siit tehtiin luonnos sit siit ideasta. 

 

Osa pienryhmistä siis jakoi taustaselvityksessä tehtäviä ryhmän kesken, jolloin jokainen ryh-

män jäsen sai perehtyä yhteen osa-alueeseen tai yksityiskohtaan.  

 

Eräs opiskelija kertoo, että juuri aiheen tarinallisuus motivoi häntä tekemään taustatutki-

musta: ”Ja jotenkin kun se aihe selvis et niinku siinä oli niinku sellanen oikee tarina, niin se 

oli kiva sen pohjalta tehä taustatutkimusta ja semmosta.” Toinen opiskelija täydentää, että 

tutkiminen ja perehtyminen oli kiinnostavaa. Eräs opiskelija kertoo, millaista oli suunnitella 

veistosta ryhmätyönä lähiopetuksessa: 

 

Mun mielestä oli aika hauskaa tai silleen. Meni ainakin sillä meidän luonnos-

teluryhmällä aika mun mielestä ihan kivasti. Ja jotenkin tommosen korona-

ajan jälkeen oli ihan tota yllättävän hauska tehä taas livenä ryhmätyötä versus 

siihen etäryhmätyöskentelyyn, mitä harrasti koko vuoden. Vähän niinku jou-

hevammin meni.   

 

Hauskaa luonnostelusta teki se, että ryhmätyötä voitiin tehdä kasvotusten etäopetuksen si-

jaan. Opiskelijat kokivat taustatyön tärkeäksi ja mielekkääksi osaksi suunnitteluprosessia. 

Opiskelijoiden mukaan suunnitteluun olisi kuitenkin voinut varata enemmän aikaa, sillä aihe 

oli kiinnostava ja tarjosi paljon erilaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Opiskelija kertoo, 

mitä olisi toivonut lisää suunnitteluvaiheelta: 

 

Mä oisin ehkä jotenkin kaivannu siihen lisää aikaa. Tai jotenkin mulla on ehkä 

jotenkin, tai mua ois kiinnostanut tosi paljon ne kaikki ne teemat siinä, et sit 

huomas, et lähti aika kaukaa. -- Ja sitten oli ehkä mikä oli kans sellasta vähän 

hankalaa, et ku ei ollu nähny sitä paikkaa, eikä ollu sellasta henkilökohtasta 

suhdetta siihen oikeen. Eikä oikeen paikalliseen väestöönkään. Tai sen muis-

tan, että sitä mietin, et se ois ollu sellanen aika kiva. 
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Luonnostelu oli siis opiskelijoille myös haastavaa, sillä veistoksen paikkaa ei nähty vielä 

suunnitteluvaiheessa, eikä paikallinen yhteisökään ollut tuttu. Materiaalina paju oli osalle 

uusi, mikä myös teki veistoksen suunnittelemisesta vaikeaa. Veistoksen materiaali oli tie-

dossa jo suunnitteluvaiheessa, mutta se ei ollut kaikille opiskelijoille tuttu entuudestaan.   

 

Kuva 4: Veistoksen luonnostelua. Kuvat: Laura Saari, 2021 

 

Opiskelijoiden luonnokset sisältävät kuvia ja tekstiä. Esimerkiksi vasemman yläkulman 

luonnoksessa (kuva 4) on oranssi- ja mustasävyinen piirros kalasta, jossa on luodinreikiä. 

Kuvassa lukee: ”luuranko”, ”ruodot”, ”extinction” ja ”luodinreikiä”. Luodinreikien sisäpuo-

lella on X-kuvio, joka muistuttaa hieman elokapinan logoa. Toisessa paperissa on luonnok-

sia erilaisista putkimaisista ja kehämäisistä rakennelmista. Piirroksen yhteydessä lukee: 

”kestävä, tunneli?”, sekä: ”osittain pajun kuorta tai muuta vihreää”. Muurimaisen rakennel-

man vieressä lukee: ”kiesi”, ”ylläs”, ”läntinen/lounainen” ja ”lounaasta sisään”. Oikean ala-

kulman (kuva 4) alemmassa luonnoksessa näkyy tuntureita kuvaavia punaisia alueita. Tun-

tureiden nimet on kirjoitettu alueiden yhteyteen.  
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Lopulta pienryhmät esittelivät ideansa koko ryhmälle. Kurssin opettajan, Antti Stöckellin 

johdatuksella valittiin yhdistelmä eri ideoista: tehtäisiin loikkaava kala, joka näkyy osittain 

vedenpinnan alta (kuva 4, oikea alakulma). Näkyviä osia olisivat meritaimenen pää ja pyrstö, 

ja niiden väliin tehtäisiin yksittäisiä suomuja suurennettuina. Veistoksen osia suunnitellessa 

oli tärkeää ottaa huomioon tarvittavat tukirakenteet. Muotoa pitää siis suunnitella materiaa-

lin rajoissa.  

 

Kalan pään, sekä pyrstön suunnitelmat olivat melko figuratiiviset ja tunnistettavat. Veistos-

kokonaisuuden keskelle tulevat suomut rikkovat esittävyyttä ja tuovat teokseen lisää taiteel-

lista ilmaisua. Koska suurennetut suomut eivät välttämättä avaudu heti katsojalle, ne tuovat 

veistokseen lisää mielenkiintoa. Opiskelija kommentoi suomujen osaa veistoksessa: 

 

Mun mielestä on toisaalta aika hauska, et siellä on sellanen osa, joka ei oo 

niinku heti itsestäänselvä. Joo, että joutuu vähä miettii ja pohtii, et mikä se vois 

olla. 

 

Julkisille paikoille tehtävissä ympäristötaideteoksissa voidaan myös haastaa katsojan taide-

käsitystä. Jos katsoja odottaa näkevänsä esittävää, figuratiivista taidetta, voi abstrakti teos 

tuntua katsojasta erikoiselta tai uudelta. Opiskelijoiden suunnittelema esittävän ja abstrahoi-

van veistoksen yhdistelmä tarjoaa sopivasti tunnistettavuutta ja taiteellista näkemystä. Ny-

kytaidetta ei myöskään tarvitse aina tehdä lähtökohdaltaan helposti tulkittavaksi. Kuitenkin 

Hannukaisen kaivoshankkeen kontekstissa meritaimenen tunnistettavuus kalaksi vie katso-

jan ajatusmaailmaan luontoon ja lähivesistöihin.  

 

Koska veistoksen toteuttaminen oli osa yliopiston kurssia, ei sen avulla voitu ottaa suoraan 

kantaa Hannukaisen kaivoshankkeeseen. Veistosprojektissa oli kuitenkin yhteistyökumppa-

neina kaksi kaivosta vastustavaa tahoa: Pro Ylläs -yhdistys, sekä Destination Lapland, joka 

tarjosi veistokselle alueen ja osallistujille majoituksen. Veistos siis voitaisiin nähdä liittyvän 

Hannukaisen kaivoskysymykseen, mutta kalaa esittävä veistos ei itsessään tarjoa suoraa nä-

kökulmaa puolesta tai vastaan.  
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Noin viikon päästä ensimmäisestä yhteisestä suunnittelukerrasta opiskelijoiden kanssa läh-

dimme bussilla Äkäslompoloon. Bussimatkalla toinen kurssin opettajista, Maria Huhmar-

niemi, kertoi lisää taustatietoa Äkäslompolosta ja Hannukaisen kaivoksesta. Opiskelijat sai-

vat kuulla tässä vaiheessa projektin yhteistyökumppaneista enemmän.  

 

 

5.2 Pajuveistoksen rakentaminen 

 

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, miten pajuveistos rakennettiin Äkäslompolon keskustan lähei-

syyteen neljässä päivässä. Neljään päivään sisältyi matkustaminen, paikkaan tutustuminen, 

materiaalin kerääminen, sekä pajuveistoksen rungon rakentaminen, muodon täyttäminen pa-

juilla ja yksityiskohtien tekeminen, sekä viimeistely. Veistoksen rakentaminen oli kokonai-

suudessaan kokeilevaa tekemällä oppimista.  

 

Kuva 5. Paikan kartoitusta ja materiaalin keräämistä. Kuvat: Laura Saari, 2021. 

 

Työpaja alkoi tutustumisella veistokselle osoitettuun alueeseen (kuva 5). Maa-alue sijaitsi 

lähellä Äkäslompolon kylän keskustaa, ja se rajautui Kuerjokeen ja Ylläksentiehen. Veis-

toksen paikka sijoittui sillan läheisyyteen. Alue oli paikoitellen hyvin kosteaa ja soista, sekä 
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osittain metsäistä. Opiskelijat lähtivät kulkemaan alueella ja etsimään sopivaa paikkaa veis-

tokselle. Oli tärkeää, että maaperään saisi kiinnitettyä tukirankaan tarvittavat puut. Osa alu-

eesta rajautui siis pois, sillä maa oli liian pehmeää ja kosteaa. Opiskelijat huomasivat myös, 

että veistoksen voisi sijoittaa niin, että se näkyisi tieltä selkeästi. Alueen reunassa kulki ke-

vyen liikenteen väylä ja autotie.  

 

Paikkaan tutustuminen on tärkeää ympäristötaideteoksen tekemisessä myös paikan hengen 

kannalta. Ympäristötaide voi olla joko paikkaa hallitsevaa, paikalle ominaista tai paikan 

määrittelemää taidetta (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Äkäslompolon 

työpajassa tarkoituksena oli luoda paikan määrittelemää, eli paikkasidonnaista taidetta. Paik-

kasidonnaisessa taiteessa ympäristö määrittelee teoksen muotoa, materiaaleja ja syntypro-

sessia (Jokela Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Työpajassa opiskelijat olivat 

luonnostelleet teoksen muotoa luokkatilassa etukäteen, mutta pystyivät päättämään teoksen 

lopullisen muodon ja koon vasta paikan päällä. Maan muodot ja puusto rajasivat aluetta. 

Myös materiaali, eli puun rungot ja paju vaikuttivat teoksen muotoon. Veistoksen rakenne 

sopeutui siis sekä löydettyyn materiaaliin, että paikan ominaisuuksiin. Alun perin opiskeli-

joiden kanssa oli ollut puhetta, että kalaa esittävä veistos voitaisiin sijoittaa joen läheisyy-

teen. Maaperä oli kuitenkin hyvin pehmeää ja kosteaa aivan joen suistossa, joten teoksen 

paikaksi valikoitui kuivempi alue.  

 

Merkittävä osa paikkasidonnaisen taiteen tekemistä on paikan kartoitus, sillä ympäristötai-

deteos syntyy tekijöiden paikkakokemuksen pohjalta (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & 

Valkonen, 2006). Paikan kartoitusta voidaan tehdä pohjatyönä jo ennen varsinaisen veistok-

sen suunnittelemisen tai rakentamisen aloittamista (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Val-

konen, 2006). Me kuvataidekasvatuksen opiskelijat olimme tehneet paikan subjektiivista ja 

sosiokulttuurista kartoitusta, kun perehdyimme Äkäslompolon kylään ja Kolarin kuntaan 

paikkana, sekä Hannukaisen kaivoshankkeen ja uhanalaisen meritaimenen tilanteeseen. 

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristökriisiin perehtyminen kertoi myös paikan ekososi-

aalisesta kriisistä, sillä kaivos jakaa mielipiteitä paikkakunnalla. Jaoimme löytämämme tie-

don soveltavan taiteen ja AAD- opiskelijoiden kanssa luonnosteluun varatulla oppitunnilla, 

ja osa opiskelijoista etsi itse lisää taustatietoa aiheesta. Opiskelijat tekivät subjektiivista pai-
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kan kartoitusta etsiessään veistokselle paikkaa ja tutustuessaan Äkäslompolon kylään. Veis-

toksen lopullinen koko ja muoto mukautuivat maan muotoihin. Veistos syntyi siis ympäris-

tön ehdoilla. 

 

Veistoksen alkuvalmisteluihin kuului runkomateriaalin ja pajujen kerääminen. Pajun käyt-

täminen materiaalina työpajassa voidaan nähdä uusmaterialismina. Uusmaterialismissa 

luonnonmateriaaleja aistitaan ja prosessoidaan kehon kautta, jolloin niistä muodostuu uusia 

kokemuksia. Luonto voidaan nähdä kanssataiteilijana tai kumppanina. (Huhmarniemi, Jo-

kela & Hiltunen, 2021, s. 5–7). 

 

Runkomateriaaliksi valikoitui maasta löytyneitä puunrunkoja, kuten koivua ja paksua pajua. 

Työpajassa käytettiin luonnonmateriaalien lisäksi nauloja ja rautalankaa, jotka olivat hyö-

dyllisiä erityisesti rungon rakentamisessa. Paju on kestävä materiaali veistokselle, sillä se 

jäykistyy kuivuessaan (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 2006). Pajusta voidaan 

tehdä suuriakin veistoksia, jos ne sidotaan tukevaan rakenteeseen (Jokela, Hiltunen, Huh-

marniemi & Valkonen, 2006).  

 

Pajua kerättiin ensimmäisenä päivänä kuomukärryllinen, mutta sitä jouduttiin keräämään 

useita kertoja lisää työpajan eri vaiheissa. Alussa kerätty määrä pajua vaikutti suurelta, mutta 

sitä kului veistoksen eri osiin yllättävän paljon. Koska teos oli kooltaan suuri, useiden met-

rien pituinen, pajua tarvittiin paljon. Pajua jouduttiinkin keräämään työpajan jokaisena päi-

vänä. Huhmarniemen, Jokelan ja Hiltusen mukaan suuria ympäristötaideteoksia, jotka vaa-

tivat paljon materiaalia, voidaan pitää hieman kyseenalaisina. Paju kuitenkin kasvaa nope-

asti, ja sitä löytyy paljon niityiltä ja katujen varsilta. (Huhmarniemi, Jokela & Hiltunen, 

2021, s.6.) Näin ollen pajun keräämisestä ei ole ympäristölle suurta haittaa ja leikattu paju 

uusiutuu nopeasti. Pajun keräämistä voi pitää myös teiden varsien siistimisenä.  

 

Veistos muodostui suunnitelman mukaan kolmesta osasta, joten opiskelijat jakaantuivat kol-

meen eri ryhmään: pääryhmään, suomuryhmään ja pyrstöryhmään. Opiskelijat saivat muo-

dostaa ryhmät oman kiinnostuksensa mukaan. Ryhmistä tuli kooltaan melko tasaiset: pää-

ryhmässä oli neljä jäsentä, suomuryhmässä neljä jäsentä ja pyrstöryhmässä viisi jäsentä.  
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Kuva 6. Pajuveistoksen rakentamisen eri vaiheita. Kuvat: Laura Saari, 2021. 

 

Veistoksen rungon rakentaminen koettiin haastavaksi useassa ryhmässä. Opiskelijat kokivat, 

että kurssin opettajien tuki oli erityisen tärkeää rungon suunnittelemisessa ja kokoamisessa. 

Kurssin opettajat Antti Stöckell ja Maria Huhmarniemi olivatkin aktiivisesti mukana rungon 

rakentamisessa. Opiskelijoiden mukaan opettajien apua tarvittiinkin eniten rungon rakenta-

misvaiheessa.  

 

Pää- ja pyrstöryhmät tarvitsivat tukevimmat runkorakenteet veistosta varten, kun taas suo-

muryhmässä lähdettiin kokoamaan kehikkoja. Yksi opiskelija sanookin, että hän valitsi pyrs-

töryhmän, jotta oppisi veistoksen rakenteesta lisää: 

 

Mä itseasiassa valitsin, tää ryhmä, osin niinku intuitiivisesti olisin halunnu sii-

hen suomuryhmään, mutta siks koska mä ajattelin et tää on hyvä harjoitus op-

pia jotenki tämmösistä rakenteista. Sit mä ajattelin et joko pää tai pyrstö! Että 

vähän niinku haastetta enemmän. Niinku siinä on ollukki! Että olihan siinä 

kaikenlaista mietittävää miten se oikein menee. Ja en oo vieläkään oikein 

varma, että pysyykse pystyssä!  
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Myös runkoon tarvittavan materiaalin löytäminen koettiin haastavaksi. Kalan pyrstöä raken-

taneessa ryhmässä ollut opiskelija kertoo materiaalin etsimisestä: 

 

Ja ehkä sit se rakennerunkomateriaalin ettiminen oli se kaikkein, tavallaan kai-

kista haastavin osa. Et sit ku löyty ne, niin sithän se oli vaan saada ne jotenki 

niinku yhteen ja kokoon ja pysyyn pystyssä. 

 

 Koska kaikki veistoksiin tarvittava puu- ja pajumateriaali löytyi lähiseudulta työpajan ai-

kana, eivät opiskelijat voineet arvioida etukäteen, minkälaista materiaalia olisi tarjolla. Var-

sinkin pajumateriaalia täytyi käydä keräämässä useita kertoja nelipäiväisen työpajan aikana.  

 

Opiskelija kuvailee rungon rakentamista kokeilemiseksi ja erehtymiseksi. Toinen opiskelija 

kertoo rakentamisesta näin: 

 

Vaikee oli hahmottaa tolleen niinku ensikertalaisena. Nyt jos sen tekis uudes-

taan, tai mitä tahansa muuta, niin nyt se olis jotenkin ehkä helpompaa, kun sitä 

pystyis aattelemaan vaan tommosena. Mun mielestä se on vähän niinku tom-

monen lasten puumaja –tyyli lähtee rakentaa. Et keppi tohon ja tohon tommo-

nen niin joo. Ja tuntu, et liian tarkkaan koitti etukäteen miettii sitä rakennetta. 

Niinku sitten toi puu oli kuitenkin jotenkin vähän kieroo joka suuntaan. 

 

Pajuveistoksen rakentamista ei voinut täysin suunnitella etukäteen. Rungon materiaali, puun 

rungot ja paju asettivat rajoituksia tekemiselle. Opiskelija vertaa rungon rakentamista lasten 

puumajojen rakentamiseen, mikä kertoo tekemisen kokeilevasta ja leikkisestä luonteesta. 

Veistoksen rakentaminen oli oppimiskokemus, ja opiskelija kertookin, että hän osaisi nyt 

tehdä asioita eri tavalla, jos aloittaisi uuden veistoksen rakentamisen.  

 

Suomujen rakentaminen poikkesi kalan pään ja pyrstön rakentamisesta. Koska suomut olivat 

litteitä, niitä varten piti rakentaa kehikot. Valmiit suomut kiinnitettiin lepäämään puita vas-

ten. Suomujen rakentamisessa opiskelijoiden mielestä oli hankalaa saada ne pysymään suo-

rassa ja pystyssä. Pyöreän muodon rakentaminen pajusta koettiin helpoksi. Suomun raken-

teeseen upposi kuitenkin paljon pajua, ja opiskelijat kertovatkin, että aluksi vaikutti, ettei 



   
 

   
 

 
 

49 

työskentely etene yhtään. Mukavaa rakentamisessa oli kontrastin luominen valkoisilla, kuo-

rituilla pajuilla. Suomuja tehneen ryhmän opiskelija kertoo työskentelyn etenemisestä: 

 

Niin ja musta se oli kiva kun alko näkeen sitä muotoo ja sitä vähän niinku 

onnistuu ja sillee. Ja niinku alko tekee seuraava suomua, niin siinä -- silleen 

tietää vähän mikä toimii tai silleen. Nii se oli ihan kiva. 

 

Kun työskentely eteni, opiskelija alkoi saada myös onnistumisen kokemuksia. Työskente-

lyssä alkoi myös huomata, mitkä työskentelytavat olivat toimivia. Opiskelijat siis kehittivät 

omaa työskentelyään työpajan edetessä. Suomuryhmässä työskennellyt opiskelija pohtii, 

mitä muuttaisi omassa työskentelyssään: 

 

Ehkä siinä oli niinku jotenki sellanen, että -- jos me tehään kolme samanlaista 

osaa, nii sitten niistä tulee kuitenki vähän erilaisia, kun niistä näkyy se niinku 

draaman kaari. Et nyt ollaan tehty tällasta ja ei ollukaan ihan hyvä, ja seuraa-

vassa. Että niinku jotenki, jos se ois tutumpi materiaali, niin sit sen ois ehkä 

osannu suunnitella niinku alusta lähtien tietenkin erillä lailla. Mutta en mä toi-

saalta tiedä, et haittaako se, että se ei oo tuttu. 

 

Työskentely on selvästi opettanut jotain suomujen rakenteen suunnittelemisesta ja rakenta-

misesta. Myös paju materiaalina on tullut opiskelijoille tutuksi. Opiskelijan pohdinnastakin 

tulee ilmi, että aina ei tarvitse osata kaikkea, ennen kuin alkaa työskennellä. Työpajassa on 

ollut tilaa myös oppimiselle.  

 

 

5.3 Vuorovaikutus 

 

 

Opiskelijoiden vastauksista nousevat esille erityisesti vuorovaikutus ohikulkijoiden kanssa, 

sekä vuorovaikutus ryhmätyöskentelyssä. Taideteoksen ryhmämuotoisessa tekemisessä näh-

tiin paljon etuja. Moni osallistuja koki myös kiinnostavana ja hyvänä, että ohikulkijat ottivat 



   
 

   
 

 
 

50 

heihin helposti kontaktia ja pysähtyivät keskustelemaan. Keskusteluissa käsiteltiin myös pai-

kallisten ja turistien mielipiteitä kaivoshankkeesta. Opiskelija toteaa, että juuri niiden ihmis-

ten mielipiteitä tuleekin kuunnella, joiden elämään kaivos tulisi vaikuttamaan.  

 

 

5.3.1 Vuorovaikutus ohikulkijoiden kanssa 

 

 

 

Ympäristötaideteoksen tekeminen kevyen liikenteen väylän ja autotien välittömässä lähei-

syydessä kiinnitti useiden ohikulkijoiden huomion. Opiskelijat kertovat, että he ovat joko 

keskustelleet itse paikallisten ja turistien kanssa, tai kuunnelleet keskusteluja. Opiskelijat 

kuvaavat ohikulkijoiden reaktioita enimmäkseen positiivisiksi, osa myös yllättyneiksi: 

”Ehkä muutama semmonen yllättyny reaktiokin on tullut et siinä on ollu joku tämmönen 

isompi ajatus takana, et tehdään nyt vaan kala tähän joen viereen.” Yllättyneet reaktiot joh-

tuivat osittain siitä, että kaikki ohikulkijat eivät tienneet, että meritaimenta esittävän veistok-

sen takana oli syvällisempi merkitys. Keskustelut paikallisten kanssa ovat käsitelleet, mitä 

veistos esittää ja miksi sitä rakennetaan. 

 

Eroina esimerkiksi Härkösen pro gradu -tutkielmaan kuuluneeseen projektiin, jossa raken-

nettiin haukiveistos Meltosjärvelle, on yhteisön osallistumisen taso, sekä aiheen liittyminen 

kaivoshankkeeseen. Meltosjärvellä kyläläiset olivat mukana niin teoksen suunnittelussa, 

kuin rakentamisessakin (Härkönen, 2016, s. 85–86). Äkäslompolon työpajassa paikalliset 

eivät itse rakentaneet teosta, vaan osallistuivat keskusteluiden muodossa. Äkäslompolon me-

ritaimen toimii kannanottona ympäristön puolesta, kun taas Meltosjärven hauki kuvasi ai-

heena enemmän kylän historiaa.   

 

Äkäslompolon ympäristötaidetyöpajassa opiskelijat olivat läsnä tilassa, kun he pitivät tien 

varrella taukoa, tai rakensivat veistosta hieman kauempana tiestä. Opiskelijat olivat siis avoi-

mia ohikulkijoiden kanssa käytäville keskusteluille. Hiltusen mukaan yhteisölliseen toimin-

taan kuuluu vuorovaikutus ryhmän ulkopuolisten tahojen kanssa (Hiltunen, 2009, s. 47). 

Taideteoksen tekeminen herätti ohikulkijoissa uteliaisuutta ja heidän oli mahdollista kysyä 
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teoksen tekijöiltä kysymyksiä suoraan. Opiskelija kertoo vuorovaikutuksesta ohikulkijoiden 

kanssa: 

 

Niin ehkä kiinnostavinta oli tuo, että ihmiset pysähtyi siihen juttelemaan. Ja 

miten niitten kanssa pääsee vuorovaikutukseen tosi helposti siinä. Ihan vaan 

vaik ei meillä ollu mitään sellasta roolia, et ihan vaan, kun tekee ja istuu siinä 

tauolla ja juttelee ihmisten kanssa.  

 

Opiskelijat pitivät ruoka- ja lepotaukoja kevyen liikenteen väylän reunalla, joten ohikulki-

joiden oli helppo lähestyä heitä. Useat opiskelijat kertovat, että vuorovaikutus paikallisten 

ja turistien kanssa oli mukavaa. Opiskelija kommentoi, että hän olisi kaivannut kontaktia 

paikallisiin jo teoksen suunnitteluvaiheessa.  

 

Teoksen rakennusvaiheessa paikalliset ottivat helposti kontaktia ja pysähtyivät ihmettele-

mään. Vuorovaikutus oli tärkeää opiskelijalle, sillä se toi taideteoksen tekemiseen tarkoitusta 

ja tunnetta siitä, että taideteosta tehdään myös ihmisille. Opiskelija kertoo keskustelujen 

merkityksestä: 

 

Eihän meillä oo sitä niinku sisäpiiritietoo tästä, et miten se tulis niinku vaikut-

taa, vaan ne ihmiset jotka niinku elää. Heillä on ehkä se niinku tärkein mieli-

pide siihen kaivosasiaankin. 

 

Keskustelujen avulla opiskelijat ovat siis saaneet kuulla, mitä mieltä paikalliset ovat kaivok-

sesta. Hiltunen viittaa Sederholmiin todetessaan, että keskustelutaiteen avulla voidaan muo-

dostaa vuorovaikutuksellisia toimintatapoja ja siinä syntyvä dialogi voi toimia ongelmanrat-

kaisun apuna (Hiltunen, 2008, s. 63–64). Hiltunen viittaa Martin Buberiin todetessaan, että 

dialogi edellyttää, että sen osapuolet ovat läsnä ja tarkkaavaisia (Hiltunen, 2008, s. 55–56). 

 

Osa ohikulkijoiden reaktioista tuli myös non-verbaalisessa muodossa, esimerkiksi auton 

tööttäyksinä, tai peukalon näyttämisinä. Opiskelija kertoo non-verbaalisesta ja verbaalisesta 

kommunikaatiosta: 
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Ja niinku silleen hoksannu, et paljon ihmiset hidastaa, hidastaa ku ajelee autolla 

ja ottaa kännykällä kuvia. Yhen tyypin kanssa oon jutellu, mut hän ei ollu pai-

kallinen, mut hän oli erityisen innoissaan siitä, että me tehtiin tällasta suurta, 

mahtavaa veistosta. Että ei ollu, tai siis hän ei tienny, mikä on tota meritaimen, 

eikä hän tienny siitä kaivosjutusta, mutta sitten hieman kun hälle briiffasi asiaa 

hän oli silleen: ”Aa pitääpä ottaa heti selvää” ja että ota joo. 

 

Opiskelija pohtii, että reaktiot voivat kertoa siitä, että ihmisistä on kiva nähdä jotakin konk-

reettista, ja että Hannukaisen kaivoshanketta ajatellaan edelleen. Toinen opiskelija kommen-

toi, että veistoksen avulla voidaan päästä positiivisesti vaikeaan aiheeseen käsiksi. Teoksen 

rakentuminen kiinnosti myös koulumatkalla olevia lapsia. Opiskelija kertoo lasten reakti-

oista veistokseen: 

 

Lapset on ollu silleen, että vaaau, mikä toi o? Ja sitte mä ainakin oon oppinu 

niiltä vanhemmilta, jotka kertoo niinku konkreettisesti, mitä se tarkottaa heille 

sitte. 

 

Opiskelija kertoo, että paikallisten kanssa keskusteltaessa esiin tullut mielipide kaivoshank-

keesta on ollut yksimielinen, sillä lähes kaikki ovat vastustaneet sitä. Opiskelija kertoo, että 

ohikulkija pohti, olisivatko kaivoksen tuomat työpaikat sen arvoisia. Opiskelijan mukaan 

keskustelu turistien kanssa on ollut enemmänkin yleistä jutustelua. Maanomistaja kertoi 

opiskelijoille olevansa monennessa sukupolvessa paikallinen. Hänen puheestaan nousi opis-

kelijan mielestä esiin paikallisten vahva luontoyhteys. Luonto on paikallisille myös elin-

keino. Luontoa arvostetaan ja siitä halutaan pitää huolta.  

 

Opiskelija keskusteli maanomistajan kanssa, joka tarjosi veistokselle alueen. Maanomistaja 

oli alun perin ajatellut, että veistos sijoitettaisiin kauemmaksi tiestä, eräänlaiselle aukiolle. 

Opiskelija oli kokenut hyvänä sen, että maanomistaja oli ilmaissut oman mielipiteensä re-

hellisesti. Opiskelijat huomasivat kuitenkin alueeseen tutustuessaan, että maaperä oli hyvin 

soista ja pehmeää aukion kohdalla. Opiskelija toteaakin, että veistoksen rakenteita olisi ollut 

hyvin vaikea kiinnittää aukiolle niin, että veistos kestäisi tulvat. Tämä perustelu riitti maan-

omistajallekin.  



   
 

   
 

 
 

53 

 

Eräs osallistuja painottaa, että taideteoksen tekemisen seuraaminen herättää ohikulkijoissa 

enemmän mielenkiintoa, varsinkin kun he pääsevät keskustelemaan tekijöiden kanssa.  Opis-

kelijat rakensivat taideteosta julkisesti. Teoksen tekeminen näkyvällä paikalla antoi tekemi-

selle performatiivisen luonteen. Koska teosta tehtiin neljänä eri päivänä, kyläläiset pystyivät 

seuraamaan teoksen rakentumista vaiheittain. Taideteos ei siis ilmestynyt paikan päälle tyh-

jästä, vaan se syntyi vuorovaikutuksessa paikan ja sen asukkaiden, sekä vierailijoiden 

kanssa. Teoksen tekijöitä ja teoksen valmistumista tarkkailtiin. Teoksen suunnitteluvai-

heessa yliopistolla osa opiskelijoista puhui myös performanssin järjestämisestä. Sitä ei kos-

kaan järjestetty, mutta performanssi olisi hyvä tapa saada taideteokselle lisää huomiota. 

 

Yhteys paikallisiin työpajan aikana koettiin hyvin tärkeäksi. Opiskelija kertoo:  

 

Musta tää ois jotenki jääny silleen fiilikseltä jotenkin irralliseksi, jos niitä pai-

kallisia tai mökkeilijöitä tai muita ei ois jotenki saatu mukaan kertomaan niitä 

heijän fiiliksiä. 

 

Brownin mukaan taiteen etuna tieteeseen verrattuna on, että taide voi osallistaa paikallisia 

yhteisöjä ja kerätä laajempaa tukea (Brown, 2014, s. 8). Toinen opiskelija lisää, että taidete-

oksen tekeminen olisi tuntunut tunkeilevalta, jos kontaktia paikallisiin ei olisi tullut työpajan 

aikana. Opiskelijoiden mielestä tärkein mielipide kaivokseen tulee paikallisilta, joita asia 

koskettaa. Eräs opiskelija kertoo myös, että hän on oppinut kyläläisiltä, mitä kaivos konk-

reettisesti tarkoittaisi heille. Paikallisten mielipiteet ja ajatukset olivat siis opiskelijoille hy-

vin tärkeitä, ja toivat veistoksen rakentamiseen lisää merkityksellisyyttä. 

 

 

5.3.2 Ryhmätyön merkitys 

 

 

Useampi osallistuja puhuu ryhmätyöstä. He kertovat, että ryhmässä on mahdollisuus tehdä 

suuria projekteja nopeasti ja isommalla porukalla saa aikaan näkyvämpiä ja suurempia töitä. 

Työskentely on kollektiivista. Taiteen tekeminen ryhmässä on ollut osalle osallistujista 

uutta, ja sitä kohtaan on ollut aiemmin ennakkoluuloja: 
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Ja mulle ainakin se, että, yhessä tehään ja jotain tollasta tosi isoa. Niin se on 

ihan uutta ja aika sillain, et oli tietynlaisia ennakkoluuloja sitä kohtaan, sitten 

ehkä on päässy sellaisista irti ja niinku ehkä se voi olla ihan kivaa.   

 

Taiteen tekeminen ryhmässä osoittautui opiskelijalle positiiviseksi kokemukseksi, vaikka 

hänellä oli ennakkoluuloja sitä kohtaan. Toinen opiskelija samasta ryhmästä on kokenut sa-

manlaisia tuntemuksia: ”Joo, sama kans. Tai, mullakin ehkä samanlaiset ennakkotunnelmat 

tai silleen, mutta. Tai nyt miettii, että isommalla porukallahan saadaan näkyvämpää.” Ryh-

mässä työskentelemisessä on siis ollut etuja. Ryhmä voi saada aikaan näyttävämpiä teoksia. 

Opiskelija täydentää aiempaa kommenttiaan ryhmätyöskentelystä: ”Niin, totta! Siinä on sil-

leen tosi paljon voimaa. Jos vertaa siihen, että yksin tekee. Että silleen herättää kyllä ajatuk-

sia, että se vois olla ihan hyvä muoto.” 

 

Toisessa ryhmässä puhutaan ryhmädynamiikasta. Kalan päätä rakentaneessa ollut opiskelija 

kertoo ryhmätyöskentelystä: 

 

Ja mun mielestä siinä meillä on semmonen ryhmädynamiikka toiminu tosi hy-

vin, että ei oo ollu jotenkin mun mielestä mitään haastetta siinä. Tai jotenkin 

semmonen, kaikki on tosi luontevasti tehnyt jotakin, ja tarviiko tossa apua. 

 

Ryhmän jäsenten välinen työskentely on siis ollut luontevaa, ja opiskelijat ovat osanneet 

mennä tarvittaessa toistensa apuun. Toinen opiskelija täydentää, että heidän ryhmällään oli 

aika samanlainen visio veistoksesta.  
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Kuva 7: Materiaalin kerääminen ja valmisteleminen mahdollisti keskustelemisen ja ryhmäytymi-

sen. Kuva: Laura Saari, 2021 

 

Kuvatessani materiaalia videotaideteosta varten kiinnitin huomiota myös ryhmätyöskente-

lyyn, joka läpileikkasi koko työpajaa. Ryhmä oli jaettu kolmeen pienempään ryhmään, jol-

loin työskentely oli helpompaa, sillä jokaisella oli tilaa työskennellä veistoksen ympärillä. 

Työskentely oli hyvin yhteisöllistä myös materiaalin valmisteluvaiheessa. Osa opiskelijoista 

saattoi kerääntyä maahan istumaan ympyrään karsimaan pajun oksia ja keskustelemaan. So-

veltavan taiteen opiskelijoille työpaja toimi myös tärkeänä ryhmäytymisen muotona, sillä he 

olivat vasta aloittaneet opintonsa. Intensiivisen työpajan ja matkustamisen aikana oli mah-

dollista tutustua toisiin.  

 

Päivi Venäläinen kirjoittaa väitöskirjassaan yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Venäläisen 

mukaan yhteistoiminnallinen oppiminen voi auttaa oppijoita kehittämään luovia toiminnan 

taitoja, jos oppimisella on yhteys yhteisöön, oppijoilla on tunne yhteenkuuluvuudesta ja halu 

tehdä yhteistyötä yhteisen asian eteen. (Venäläinen, 2019, s. 254.) Opiskelijat kertovatkin, 

että yhteistyössä on voimaa. Tekemällä pajuveistosta yhdessä he pystyivät rakentamaan suu-



   
 

   
 

 
 

56 

remman veistoksen, kuin yksin. Rakentaminen oli myös nopeampaa yhdessä. Yhteenkuulu-

vuudesta kertoo kurssin ja työpajan aikana tapahtunut ryhmäytyminen. Opiskelijat pääsivät 

viettämään paljon aikaa yhdessä työskentelyn merkeissä, mutta myös vapaahetkinä esimer-

kiksi iltaisin.  

 

Venäläisen mukaan yhteistoiminnallisuutta voi ilmetä myös taideteoksen ja yksilön välillä, 

sillä taideteoksissa on aina mukana toisten ihmisten ajatuksia ja maailmoja (Venäläinen, 

2019, s. 255). Äkäslompolon kueriveistoksen kohdalla yhteistoiminnallisuutta tapahtuu ohi-

kulkijoiden ja taideteoksen välillä. Osa katsojista voi liittää meritaimenta esittävän veistok-

sen ajatuksissaan kaivoshankkeeseen, osalle se jää visuaaliseksi kokemukseksi. Joka tapauk-

sessa teosta on melkein mahdotonta ohittaa, jos kulkee Äkäslompolon keskustan läpi. Kun 

katsoja miettii teoksen merkitystä, tai mitä tekijä on halunnut taideteoksella viestittää, tapah-

tuu dialogia taideteoksen kanssa (Venäläinen, 2019, s. 255). Samoin myös taiteilijan tulee 

miettiä tehdessään taidetta, miten ajatuksen voi toisille esittää (Venäläinen, 2019, s. 256).  

 

Yliriskun mukaan ympäristötaidekasvatuksessa voidaan kehittää henkilökohtaista, merki-

tyksellistä ja vastuullista suhdetta luontoon, jota voidaan prosessoida taiteellisen toiminnan 

kautta ja jakaa toisille. Yhteisöllisyys voi olla myös yksi ympäristötaidekasvatuksen tavoit-

teista. (Ylirisku, 2021, s. 47). Jokelan, Hiltusen, Huhmarniemen ja Valkosen mukaan myös 

yhteisöllisessä taidekasvatuksessa tiedonhankinta perustuu kokemuksiin, ja tietoa sovelle-

taan yhteisöllisessä toiminnassa (2006). Taide voi olla kasvatuksellisesti merkittävä voima-

vara ja uudistaa yhteiskuntaa, jos se tulee yhteisön sisältä (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi 

& Valkonen, 2006). Äkäslompolon työpajassa työskentely lähti kaivoskysymyksen pohjalta, 

ja toive taideteokselle tuli yhteistyökumppaneilta.  

 

 

5.4 Paju taipui meritaimeneksi -näyttely 

 

 

Taide näkyi tutkimuksessa sekä opiskelijoiden tekemänä ympäristötaiteena, että tutkimuk-

sen analysointitapana. Jokelan ja Huhmarniemen mukaan taideperustainen toimintatutkimus 

on osallistujilleen ja yhteisölleen oppimisprosessi (Jokela & Huhmarniemi, 2020, s. 47). 
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Työpaja kuuluikin osaksi ympäristötaiteen ja kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektin kurs-

seja, joissa oppiminen oli selkeänä tavoitteena. Koostamani videotaideteos Kueriveistos, 

sekä 14 valokuvaa työpajasta muodostavat pro gradu -tutkielman taiteellisen osion. Pro 

gradu -tutkielman kannalta tärkeimmässä osassa on videotaideteos, jonka suunnitteleminen, 

kuvaaminen ja editoiminen olivat osa aineiston analyysiä. Sekä videon kuvaamisen, että edi-

toimisen yhteydessä tein aiheen rajaamista. Taide ja taiteilijuus olivat aiheina myös ryhmä-

keskusteluissa. Ryhmäkeskustelut kuuluvat taideperustaisen tutkimuksen prosessiin, ja kes-

kusteluiden avulla voidaan saada osallistujilta kokemustietoa (Jokela & Huhmarniemi, 2020, 

s. 46–47).   

 

Pro gradu -tutkielmani taiteellinen osio esitettiin näyttelyn muodossa 12.4.–28.4.2022 Lapin 

yliopiston Kajo-galleriassa. Näyttelyn koko nimi oli: Paju taipui meritaimeneksi – ympäris-

tötaidetta Äkäslompoloon. Näyttelyssä oli esillä myös A2-kokoinen posteri työpajan vai-

heista ja kontekstista. Posterin avulla voidaan lisätä tietoisuutta Hannukaisen kaivoshank-

keesta ja sen aiheuttamasta ympäristökonfliktista. Yliriskun mukaan tietoisuuden lisääminen 

ympäristöstä on yksi ympäristötaidekasvatuksen tavoitteista (Ylirisku, 2021, s. 47). Näyttely 

on kokonaisuudessaan hyvä mahdollisuus antaa tilaa kaivoskysymyksen käsittelemiseen, ja 

pitää aihetta pinnalla. Näyttelyn avulla myös opiskelijoiden työpanos saa ansaitsemansa esit-

telyn.  

 

Kuvatessani materiaalia videota varten työpajan aikana, minun täytyi tehdä valintoja kuvaa-

misen suhteen. Pajuveistoksen eri osia tehtiin kolmessa ryhmässä yhtä aikaa, joten minun 

täytyi jakaa huomiotani kolmen ryhmän kesken. Kuvauspäiviä oli neljä, ja uskoin saavani 

paljon videomateriaalia, joten kuvasin lyhyehköjä, noin 30 sekuntin mittaisia videoklippejä 

työskentelystä. Videoklippejä kuvasin 204, joten materiaalia oli noin 100 minuuttia. Lopul-

linen video oli pituudeltaan 3 minuuttia 33 sekuntia. Halusin pitää videon keston alle 5 mi-

nuutissa, sillä uskoin lyhyehkön videon sopivan myös näyttelyn kontekstiin.   
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Kuva 8. Video kuvaa erityisesti yhteisöllisyyttä. Kuvat: Laura Saari, 2021.  

 

Koostamassani videotaideteoksessa korostuu yhteisöllisyys (kuva 9). Pajuveistoksen raken-

tamiseen kuuluu neuvottelua ja yhdessä suunnittelua. Esimerkiksi rungon rakentaminen on 

eri palasten yhteen sovittamista. Halusin videossani painottaa työpajassa tapahtuvaa yhteis-

toiminnallista oppimista. Opiskelijat kertoivat, että yhdessä voi tehdä suurempia teoksia, ja 

työskentely on nopeampaa, kuin yksin. Videossa näkyy myös opiskelijoiden ryhmäytymi-

nen, esimerkiksi kuvassa, jossa opiskelijat istuvat ringissä mättäällä ja karsivat pajuja yh-

dessä. Venäläisen mukaan yhteistoiminnallista oppimista edistää oppijoiden tunne yhteen-

kuuluvuudesta ja oppimisen yhteys yhteisöön (Venäläinen, 2019, s. 254). Työpajassa opis-

kelijoilla oli myös yhteinen päämäärä. Äkäslompolon työpajassa yhteistoiminnallinen oppi-

minen näkyy yhteistyönä ja ryhmätyöskentelynä, joka antaa ja opettaa opiskelijoille jotain 

uutta. Samalla ryhmän koheesio parantuu. Yhteistoiminnallinen oppiminen liittyykin ter-

minä enemmän oppimiseen, kun taas yhteisöllinen taidekasvatus viittaa yhteisötaiteen pa-

rissa tehtävään taidekasvatukseen. Yhteisölliseen taidekasvatukseen kuuluu yhdessä yksi-

löiksi kasvaminen toisten kanssa (Hiltunen, 2009, s. 50).  
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Kuva 9. Paikan hengen kuvaaminen ja paikkaan tutustuminen ovat videoteoksen keskeisiä teemoja. 

Kuvat: Laura Saari 2021 

 

Videoteoksen avulla pystyin luomaan katsojalle aistittavaksi myös paikan henkeä, ja kuvaa-

maan, miten opiskelijoiden paikkakokemuksen pohjalta syntyy ympäristötaideteos. Työpa-

jan alussa opiskelijat tutustuivat alueeseen, ja alkoivat etsiä paikkaa taideteokselle. Hiltusen 

ja Jokelan mukaan paikkasidonnaisen taiteen kannalta pohjatyön, eli paikan objektiivisen 

kartoituksen lisäksi tulee tehdä myös subjektiivista kartoitusta. Subjektiiviseen kartoituk-

seen kuuluu kehollista läsnäoloa ja moniaistisuuden hyödyntämistä ympäristössä (Hiltunen 

& Jokela, 2001, s.25.) 

 

Videoteos alkaa kuvasta, jossa näkyy maisema sillalta Kuerjoelle (kuva 10). Opiskelijat kat-

sovat sillalta jokea ja sen takana siintävää tunturia. Joen toisella puolella on asuntovaunuja 

ja matkamuistomyymälä. Olemme Äkäslompolon keskustassa. Alue on autotien ja kävely-

tien varrella. Osa opiskelijoista jalkautuu maastoon, ja osa jää tielle katsomaan, miltä teos 

näyttäisi kauempaa. Ympäristötaideteoksen kannalta opiskelijoiden paikkakokemus on mer-

kittävä. Videon editoimisen kannalta videoklipit ympäristöstä ja sen kasvillisuudesta rytmit-

tivät työskentelyä, sillä niiden avulla saatoin luoda siirtymiä työskentelyn eri vaiheesta toi-

seen.  
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Halusin editoida videon niin, että kolmen eri pienryhmän työskentely kulkisi eteenpäin kro-

nologisesti, eli jokaisen ryhmän työvaiheita näytettäisiin rinnakkain. Toinen vaihtoehto olisi 

ollut editoida video niin, että jokaisen ryhmän työskentely näytetään erikseen alusta loppuun, 

mutta mielestäni se olisi korostanut liikaa ryhmien erillisyyttä. Kaikki opiskelijat kuitenkin 

keräsivät ja karsivat pajumateriaalia yhdessä ja viettivät ruokataukoja yhdessä.  

 

Hiltunen kuvailee väitöskirjassaan dialogista tilaa, joka mahdollistaa myös sanattoman ja 

hiljaisen vuorovaikutuksen (Hiltunen, 2008, s. 55–56). Halusin kuvata sanatonta vuorovai-

kutusta myös videoteoksessa jättämällä puheen videosta pois. Puheen tilalla videoteoksessa 

on säveltämäni pianokappale Willows. Halusin luoda videolle rauhallisen, mutta positiivisen 

tunnelman, sillä se kuvaa mielestäni hyvin työskentelyä ja yhteistoiminnallista oppimista 

työpajassa. Valitsemalla videon ääneksi taustalle vain musiikin, halusin myös kiinnittää huo-

miota toimintaan ja tekemiseen. Koska osallistujia ja tekijöitä oli mielestäni paljon, puheen 

jättäminen pois teki videosta rauhallisemman ja yhtenäisemmän kokonaisuuden. 

 

Kappaleessa on kolme erilaista teemaa, jotka toistuvat useita kertoja kappaleen ajan. Kap-

paleen syklinen ja toistuva rakenne kuvastavat työpajan rytmiä. Olen rytmittänyt videon niin, 

että kolmen eri ryhmän työskentely näkyy limittäin kronologisesti. Niinpä myös työskente-

lyvaiheet kertautuvat kolme kertaa, sillä jokaisen ryhmän työskentelyssä näkyy alku, keski-

kohta ja loppu. Musiikin äänitykseen ja miksaukseen sain apua Johan-Eerik Kukolta.  

 

Posteri toimi näyttelyssä infografiikkana. Posterin avulla pystyin tarjoamaan näyttelyvie-

raalle tietoa työpajasta ja Hannukaisen kaivoshankkeesta kirjallisessa muodossa. Posterin 

avulla katsoja saa lisätietoa Hannukaisen kaivoshankkeen vesistövaikutuksista, joita käsitel-

lään meritaimenveistoksen avulla. Vaikuttavan taideteoksen tarkoituksena on usein myös 

lisätä tietoisuutta, ja halusin myös näyttelyn jatkavan samalla linjalla. Yliopiston näyttelyti-

lat ovat avoimia yleisölle, joten pro gradu -tutkielmaan liittyvä näyttely antaa tilaa myös 

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristökonfliktille ja tarjoaa paikan keskustelulle. Poste-

rissa on kuvattu myös työpajan vaiheita ja ympäristötaideteoksen rakentumista sanallisesti. 

Posterin yläosassa oli kuva valmiista veistoksesta. Pyrin valitsemaan työskentelyä kuvaa-

viksi valokuviksi posteriin eri kuvia, kuin mitä näyttelyssä oli esillä.  
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Otin työpajassa 118 valokuvaa, joista valitsin 14 näyttelyyn. Ryhmittelin valitsemiani valo-

kuvia niin, että jokaisella valokuvalla on teemallinen pari. Ripustin valokuvat kahteen pääl-

lekkäiseen riviin. Valokuvat toimivat tukena videolle, sillä katsoja voi tarkastella esimer-

kiksi lopputulosta pitempään valokuvasta, kuin videolta. Valitessani kuvia kiinnitin huo-

miota myös ryhmätyöskentelyn kuvaamiseen, ja valitsinkin kuvia, joissa näkyi useampi kuin 

yksi ihminen.  
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6 TAITEELLA VAIKUTTAMINEN 

 

 

Osa opiskelijoista koki, että taiteella voi vaikuttaa. Vaikuttamisen keinoiksi nimettiin kes-

kustelun ja kysymysten herättäminen, sekä tietoisuuden lisääminen. Hiltunen viittaa Su-

sanne Lacyyn todetessaan, että taiteilija voi toimia kokijan, tiedottajan, analysoijan, sekä 

aktivistin rooleissa (Hiltunen, 2018, s. 89). Kun taiteilija toimii tiedottajana, hän kerää tietoa 

jostain tietystä asiasta ja kiinnittää muiden huomion siihen. Kun taiteilija toimii aktivistina, 

hän on osa yhteisöä ja pyrkii saamaan aikaan muutosta. (Hiltunen, 2018, s. 89.) Äkäslompo-

lon taidetyöpajassa taiteen rooli voidaan nähdä osaltaan tiedottamisessa, sillä taideteoksen 

tekeminen herätti ihmisten huomion ja sai heidät keskustelemaan Hannukaisen kaivoshank-

keesta opiskelijoiden kanssa. Tietoisuuden lisääminen on tärkeä osa vaikuttamista. Työpajan 

yhteistyökumppaneille on tärkeää, että kaivoskysymys pysyy pinnalla. Toisaalta teoksen ka-

lan- ja ympäristönsuojelunäkökulma voi myös vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Työpajassa 

tehty taide voidaan nähdä myös aktivistisena. Teos korostaa sitä, mitä me voisimme menet-

tää, eli puhtaat vedet, joissa meritaimenen on mahdollista elää ja kutea.  

 

 

6.1 Keskustelun herättäminen 

 

 

 

Opiskelijat kokivat hyvänä sen, että heidän tekemänsä taideteos herättää keskustelua. Yksi 

opiskelija myös toivoi, että keskustelua heräisi myös siitä, miksi paikkakunnalle tehdään tätä 

taideteosta. Toinen osallistuja mainitsi arvokeskustelun ja yhteiskunnassa esiintyvistä ar-

voista keskustelemisen esimerkiksi kaivoslakiin liittyen. Meritaimenveistoksen rakentumi-

nen herätti myös lehdistön huomion, ja Äkäslompolon paikallislehti Kuukkeli teki siitä leh-

tijutun. Opiskelija kertoo, että osa asukkaista, jotka viettävät osanvuodesta Äkäslompolossa, 

oli nähnyt tietoa pajuveistotyöpajasta Facebook-ryhmässä: 

 

Mmm, mä keskustelin jonkun kaa, en tiedä olikse, asuks se paikkakunnalla vai 

olikse käymässä mutta, oli tosi jotenki ilonen ja kiinnostunut ja jotenkin tosi 
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ilonen että tehtiin sitä, et jotenki tykkäs. Ja sitten, sellasten osavuotisten asuk-

kaiden kanssa puhuin, niin he oli niinku jostain facebook-ryhmästä nähny. Ne 

oli kyllä tosi hyvä juttu. 

 

Taideteoksen sanottiin herättävän kysymyksiä. Teemu Mäen mukaan taiteen avulla voidaan 

myös käsitellä kysymyksiä ja ongelmia, joihin ei ole lopullista vastausta (Mäki, 2014). 

Brown kirjoittaa, että ympäristötaide voi käsitellä kysymyksiä, kuten: tulisiko taiteilijoiden 

vain raportoida näkemäänsä, vai pyrkiä muuttamaan asioita paremmaksi? Mikä on taiteen ja 

propagandan välinen raja? Mikä suhde taitella on tieteeseen? (Brown, 2014, s. 8.) Opiskelija 

kertoo:  

 

Ja sillei, niinku et joo varmasti se, että siinä on joku taideteos, herättää kysy-

myksiä, mutta se että vielä nähdään, kun sitä tehdään ja siellä on ihmisiä ja 

sillai ja pääsee ne ohikulkijat keskusteleen siitä, nii minusta se on jotenki siistiä 

ja se varmaan vielä enemmän niinku herättää mielenkiintoa. 

 

Teos rakennettiin julkisella paikalla, jossa ohikulkijat pystyivät seuraamaan rakentamista 

usean päivän ajan vaihe vaiheelta. Keskustelujen kautta ohikulkijat pystyivät hetken ajaksi 

olemaan osa teoksen rakentumista. Brownin mukaan taide voi tarjota työkaluja reflektioon, 

keskusteluun, tietoisuuteen ja saada aikaan oikeaa muutosta (Brown, 2014, s. 8). Myös toi-

nen opiskelija toivoo teoksen herättävän keskustelua ja kertoo teoksen herättäneen jo raken-

nusvaiheessa paljon mielenkiintoa. Ihmisiä kiinnostaa, miksi opiskelijat rakentavat kalaa 

esittävää veistosta. 

 

Opiskelija mainitsee, että Äkäslompolossa turismi lisääntyy talvea kohden. Opiskelijan mie-

lestä on hyvä, että taideteos herättää kysymyksiä siitä, kuinka paljon kaivos tulisi vaikutta-

maan alueen turismiin. Turismi toistui aihepiirinä useissa vastauksissa. Moni opiskelija mai-

nitsi, että paikkakunta on pieni asukasluvultaan, mutta turismia ja ulkopaikkakuntalaisia on 

paljon. Eräs opiskelija toteaakin, että juuri turistit tuovat paikkakunnalle rahaa, joten alueen 

pitäisi pysyä sellaisena, jossa turistit haluaisivat edelleen käydä. Opiskelija pohtii kaivoksen 

vaikutuksia alueen turismiin: 
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Jos kaivoksen keski-ikä on 18 vuotta, niinku elinkaari on 18 vuotta. On suun-

nilleen. Ja sitten kuitenkin, jos se vaikuttaa turismiin negatiivisella tavalla, tai 

kun se vaikuttaa turismiin negatiivisella tavalla, niin ilman sitä kaivosta niitä 

turisteja ois varmastikin vielä niinkö kahenkymmenen vuoden päästä enene-

vissä määrin.  Mut sitten, jos pannaan kaivos tähän näin, niin mikä on sitten se 

tulevaisuus sen kaivoksen jälkeen? 

 

Similä ja Jokinen kirjoittavat, että sekä turismi, että kaivosteollisuus hyödyntävät luontoa, ja 

näiden alojen välinen suhde luonnonvarojen käytössä voi olla joko kilpailullinen, ei-kilpai-

lullinen, osittain kilpailullinen tai vastavuoroinen (Similä & Jokinen, 2018). Kilpailullisessa 

suhteessa yhden osapuolen luonnonvarojen käyttö rajoittaa toista osapuolta, ei-kilpailulli-

sessa suhteessa taas kaikilla osapuolilla on yhtäläinen oikeus käyttää luonnonvaroja ja vas-

tavuoroisessa suhteessa yhden osapuolen luonnonvarojen käyttö luo samalla toisille osapuo-

lille uusia mahdollisuuksia käyttää luonnonvaroja (Similä & Jokinen, 2018).  

 

Similän ja Jokisen mukaan kaivosteollisuus voi joskus vahingoittaa alueen turismia, jos kai-

voksen vaikutukset aiheuttavat muutoksia maisemassa, saastuttavat vesireittejä, aiheuttavat 

melua tai kaikkia näitä (Similä & Jokinen, 2018). Luontoon perustuva turismi on herkkä 

kaivosteollisuuden vaikutuksille erityisesti, jos turismin liikeideana on myydä kokemusta 

rauhallisesta ja koskemattomasta luonnosta, jossa asiakas voi harrastaa ulkoilma-aktiviteet-

teja ympäristössä, joka on suojassa melulta, turmeltuneilta maisemilta ja saasteilta (Similä 

& Jokinen, 2018).  

 

Similä ja Jokinen toteavat, että Kolarin kunnan turismiteollisuus on kaksinkertaistunut 1990-

luvulta, ja keskittynyt Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin ympä-

rille (Similä & Jokinen, 2018). Kunnan elinkeinorakenne on muuttunut selkeästi, ja Kolarin 

kunnassa vieraileekin yli 330 000 yön yli majoittuvaa turistia vuosittain (Similä & Jokinen, 

2018). Kolarin kunnan infrastruktuuria on kehitetty vahvasti turismin näkökulmasta (Similä 

& Jokinen, 2018).   
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6.2 Tietoisuuden lisääminen 

 

 

 

Kaksi opiskelijoista puhui tietoisuuden tai tiedon lisäämisestä taideteoksen avulla. Ylirisku 

viittaa useisiin lähteisiin todetessaan, että ympäristötaidekasvatus tähtää muutokseen joko 

puhumalla henkilökohtaisen muutoksen puolesta, lisäämällä tietoisuutta tai tarkastelemalla 

paikallisen ympäristön tai sosiokulttuurin piirteitä ja haasteita (Ylirisku, 2021, s. 60). Ää-

rimmillään muutosta voivat vaatia henkilökohtaisten ja paikallisten asioiden sijaan yhteis-

kunnalliset ja maailmanlaajuiset haasteet, jolloin ympäristötaidekasvatus voi olla väline tie-

toisuuden lisäämisessä (Ylirisku, 2021, s. 61). Äkäslompolon työpajan kohdalla kysymys on 

sekä paikallisesta, että globaalista ongelmasta. Kaivoskysymys koskettaa Kolarin kunnan 

asukkaita ja matkailuyrittäjiä, mutta on myös osa laajempaa ongelmaa Lapin ja koko Suo-

men alueella. Toisaalta kaivoshankkeet eivät rajoitu pelkästään Suomen alueelle. Kaivoksia 

tarvitaan, sillä moni teollisuuden ala hyödyntää kaivosteollisuuden materiaaleja.  

 

Eräs opiskelija kertoi, että hän keskusteli innostuneen ulkopaikkakuntalaisen kanssa, joka ei 

tiennyt mitään meritaimenesta tai Hannukaisen kaivoshankkeesta. Opiskelija kertoi hänelle 

lyhyesti molemmista, ja ohikulkija sanoi ottavansa heti selvää asiasta itsekin. Toinen opis-

kelija puhuu tietoisuuden lisäämisestä: 

 

Tänään myös tuli mieleen toi -- että jotkut ei ollu ees tienny siitä kaivoksesta. 

Nii sitte tuli sellanen olo, että tän avulla -- on tullu lisää sitä tietosuutta. Ja sit 

se auttaa myös aina, koska sit ihmiset -- voi jäädä miettii sitä, tai ne voi muo-

dostaa kannan siitä. Et jos ne ei tiedä, niin sit ne ei voi ottaa kantaa. 

 

Tietoisuuden lisääminen voidaan nähdä tapana vaikuttaa. Opiskelija korostaakin, että kun 

ihmisillä on tietoa asiasta, he voivat muodostaa oman mielipiteensä siitä. Yliriskun mukaan 

ympäristötaidekasvatuksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ympäristöstä ja eko-

logiasta (Ylirisku, 2021, s. 47). Osa Lampelan väitöskirjassaan haastattelemista kuvataitei-

lijoista uskoi, että ympäristötietoisuuden lisääntyminen muuttaisi myös ihmisten asenteita. 

Myös taiteilija pystyisi lisäämään tietoisuutta teoksillaan. (Lampela, 2012, s. 82).  
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Hiltusen ja Jokelan mukaan yhteisötaiteilija voi ottaa reportterin roolin, jolloin taiteilija ke-

rää tietoa yhteen ja jakaa sitä muille (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 18). Karttunen kirjoittaa, 

että aktivistisessa taiteessa taiteilija kuvastaa ilmiötä totuudenmukaisesti tutkijan tai journa-

listin tavoin, eikä estesisoi todellisuutta toisenlaiseksi (Karttunen, 2008).  

 

Myös Brown vertaa taiteilijaa tutkivaan reportteriin, joka dokumentoi, reflektoi ja kommen-

toi ympärillään tapahtuvaa paikallista ja globaalia muutosta. Taiteilijat voivat kiinnittää eri-

tyistä huomiota ihmiskunnan tuhoisaan käyttäytymiseen ympäristöä kohtaan. Osa taiteili-

joista myös uskoo, että joskus asian näyttäminen eri valossa voi riittää. Tällöin voimakas 

kuva tai taiteellinen kannanotto voi saada katsojansa pysähtymään, miettimään käyttäyty-

mistään, sekä asenteitaan uudestaan ja toimimaan. (Brown, 2014, s. 18–19). Eräs opiskelija 

pohti, olisiko veistoksen pitänyt ottaa selkeämmin kantaa kaivoshankkeeseen: 

 

Kyl mäkin mietin, et pitääkö tähän vielä laittaa joku lapio, että ne kaivaa sitä 

kalaa ylös, tai sillä lailla, että se olis, tai niinku, et sillon siinä olis näkyny sel-

lanen myös joku sanoma. 

 

Jos kalan yhteyteen olisi liitetty esimerkiksi lapio, se olisi voinut viedä ihmisten ajatuksia 

enemmän kaivoshankkeeseen. 

 

Kantosen mukaan yhteisötaiteilija voi hyödyntää julkisuuttaan taidemaailmassa tuodakseen 

esille yhteisöjen ongelmia ja saadakseen aikaan muutosta yhteiskunnassa. Kantonen viittaa 

ruotsalaiseen taiteilijaan Anders Krügeriin todetessaan, että taiteilija voi aloittaa paikallisille 

yhteisöille hyödyllisiä projekteja ja tiedottaa niistä. Julkisessa tilassa toimiva taiteilija tekee 

taidetta ihmisiä varten ja neuvottelee heidän kanssaan. (Kantonen, 2005, s. 272–273).  

 

Valkonen ja Saaristo kirjoittavat, että jos ympäristökonfliktin pohjalla on väärinkäsitys, voi-

daan konflikti ratkaista oikealla tiedolla. Tämä kuitenkin pätee vain, jos kiistan taustalla on 

väärinkäsitys elinkeinojen todellisesta tilanteesta (Valkonen & Saaristo, 2010, s. 109.) Hei-

dän mukaansa luonnonsuojeluun liittyvä konflikti voi olla seurausta myös tiedon puuttumi-

sesta, kuten Natura-luonnonsuojeluohjelman vastustus 1990-luvulla (Valkonen & Saaristo, 
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2010, s. 109). Demos kirjoittaa, että nykytaiteen avulla voidaan tuoda esille ja analysoida 

ekologisia ongelmia (Demos, 2016, s. 10).  

 

 

6.3 Aktivistinen taide ja opiskelijoiden oma taiteilijuus 

 

 

 

Opiskelijat kertoivat ympäristötaidetyöpajan joko vahvistaneen heidän omaa taiteilijuuttaan, 

tuoneen omaan taiteilijuuteen jotakin uutta, tai että heillä ei oikeastaan ollut taiteilijaidenti-

teettiä. Yksi osallistuja sanoi aluksi, että työpaja ei tuonut mitään uutta, mutta se oli hyvä 

muistutus ryhmätyön tärkeydestä. Myös muiden osallistujien vastauksissa korostuu ryhmä-

työ, sillä osalle opiskelijoista taideteoksen tekeminen yhdessä muiden kanssa oli uusi koke-

mus.  

 

Työpaja sai opiskelijat tuntemaan, että heillä on paljon mahdollisuuksia. Työpaja on ”avan-

nut kulttuuria pohjoisessa” opiskelijoille. Työpaja on siis tutustuttanut opiskelijoita pohjoi-

seen kulttuuriin. Työpaja on myös avannut taiteen maailmaa ja esitellyt ”uuden genren” tai-

teen tekemiseen ympäristö- ja yhteisötaiteen, sekä aktivistisen taiteen muodossa. Työpaja 

tarjosi mahdollisuuden kokeilla uutta työskentelytapaa. Opiskelija pohtii työpajan vaikutusta 

omaan taiteilijuuteensa: 

 

… kun mulla ei varsinaisesti oo mitään sellasta omaa juttua, tai semmosta tark-

kaa, mitä niinku haluais tehdä. Nii tää on ehkä tuonu semmosta keskustelua itseni 

kanssa siitä, että mitä mä haluaisin viestiä tulevaisuudessa omalla taiteella. Sillai 

on ollu opettavainen. 

 

Ympäristötaidetyöpaja on siis ollut apuna opiskelijoiden taiteilijuuden kehittymisessä. Se on 

antanut uusia vaihtoehtoja tekemiselle, mutta myös saanut osallistujat pohtimaan itseään tai-

teen tekijänä ja taiteilijana. Myös keskustelut esimerkiksi maanomistajan, Mauri Kurun, 

kanssa ovat tuoneet uutta näkökulmaa. Kantonen viittaa Kaprow’n todetessaan, että yhtei-
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sötaide tavoittelee yhteisön muutoksen lisäksi yhteistyön perustelemista taiteen näkökul-

masta (Kantonen, 2005, s. 270). Työpajassa yhteistyö opiskelijoiden kesken on ollut hyvin 

perusteltua, ja opiskelijat kokivat yhteistyön edesauttavan työskentelyä.  

 

Osa koki vaikuttamisen ja kantaaottavan taiteen vahvasti omakseen jo ennen työpajaan osal-

listumista. Muutama opiskelija kertoo, että työpaja on joko vahvistanut heidän omaa taitei-

lijuuttaan, tai että aktivistinen taide oli heille jo entuudestaan tuttu tapa tehdä taidetta. Kart-

tunen viittaa Nicolas Bourriadiin todetessaan, että aktivistinen taide voidaan nähdä erillisen 

taidemuodon sijasta osana nykytaiteen keinoja (Karttunen, 2008). Jos politiikka koettiin tär-

keäksi osaksi muuta elämää, sitä haluttiin tuoda esille myös taiteen kautta. Kantosen mukaan 

yhteisötaiteilija voi hyödyntää taidemaailman rahoitusta ja julkisuutta tuodakseen esille yh-

teisöjen ongelmia ja poliittisia epäkohtia (Kantonen, 2005, s. s. 272). Opiskelija poliittisten 

aiheiden liittämisestä taiteeseen:  

 

Jos elämässä muutenkin käsittelee politiikkaa ja tämmösii asioita, nii sit on 

hieno saada se myös mukaan siihen taiteelliseen tekemiseen. Itellä ainakin sel-

lanen. Siitä tulee ihan uutta potkua siihen tekemiseen. 

 

Toinen opiskelija kertoo: ”Omassa taiteilijuudessa on hirveän tärkeää tehdä omien arvojen 

mukaista taidetta. Tehdä mieluummin provosoivaa taidetta, kuin jotain, joka jää valjuksi.” 

Halutaan siis tehdä taidetta, jonka avulla voidaan nostaa käsittelyyn omalle arvomaailmalle 

tärkeitä aiheita ja toisaalta myös herättää rohkeasti mielipiteitä. Huhmarniemi viittaa taitei-

lija Teemu Mäkeen todetessaan, että provosoivat teokset onnistuvat usein herättämään par-

haiten keskustelua (Huhmarniemi, 2016, s. 19).  

 

Hiltusen ja Jokelan mukaan yhteisötaiteilija voi toimia aktivistin roolissa, jos hän ymmärtää 

sosiaalisia rakenteita ja instituutioita, tekee yhteistyötä, sekä perehtyy monimuotoisten ylei-

söjen kehittämiseen ja taiteiden ja tieteiden väliseen työskentelyyn. Aktivistina taiteilija 

työskentelee eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä yhteisön kanssa. Työskentelyn 

tavoitteena on saada aikaan muutosta. (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 18.) Opiskelija puhuu 

vaikuttamisesta paikallisella tasolla:  
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Ja ois jotenkin tosi siistii, jos tolleen taiteen keinoin vois vaikuttaa sellasiin, 

paikallisesti niinku tollasiin juttuihin. Et ne on ihan yhtä tärkeitä sellaset pai-

kalliset asiat, ku sellaset isot ja globaalit. 

 

Opiskelijan mielestä on siis tärkeää vaikuttaa myös paikallisella tasolla. Huhmarniemi viit-

taa Hiltuseen todetessaan, että taiteen avulla voidaan nostaa esiin yhteisöjen ja ympäristöjen 

vahvuuksia (Huhmarniemi, 2016, s. 19).  

 

Opiskelija toteaa, että taiteella voi tuoda asioita näkyväksi. Groysin mukaan taideaktivistit 

haluavat esimerkiksi lisätä tietoisuutta ympäristöhuolesta. Taideaktivistit haluavat muuttaa 

maailmaa ja tehdä siitä paremman paikan juuri taiteen avulla. (Groys, 2014). Huhmarniemen 

mukaan taide tekee tiedostamattomia ja sanallistamattomia merkityksiä näkyväksi (2016, s. 

152). 

 

Opiskelija toteaa suhteestaan aktivistiseen taiteeseen: 

 

Niin mä oisin, ehkä tosta herää mieleen, että mulla se on aina syntynyt niin 

vahvasti siitä luontosuhteesta usein teokset, se on ollu niinku siinä pohjana. 

Mutta se on vaan niinku jotenki ilmentäny sitä -- semmosta sisästä prosessia. 

Ja tota niin, kyllä joku teos oli semmonen, että tuli enemmän se mikä niinku 

maapallon tila on ja sillä lailla. Mutta jotenkin sitä en oo itse mieltänyt kos-

kaan, että tämä on kannanotto, vaan mä niinku elän sitä.   

 

Opiskelija ei siis itse ole pitänyt tekemäänsä taidetta kantaaottavana, vaikka onkin käsitellyt 

ekologisia ongelmia ja maapallon tilaa teoksissaan. Hän kuitenkin korostaa luontosuhdetta 

taideteoksen rakentumisen pohjana. Hänelle keskeistä on oman luontosuhteen pohtiminen ja 

käsitteellistäminen taiteeksi. Osa opiskelijoista pohti ylipäätään, onko heidän tekemällään 

taideteoksella vaikutusta. 

 

Myös opiskelijat, jotka eivät aiemmin olleet tehneet aktivistista taidetta, puhuivat taiteella 

vaikuttamisesta. Opiskelija kommentoi, että saa olla omia mielipiteitä. Opiskelijat huomasi-

vat työpajan aikana, mikä voima taiteella on, ja että ihmiset kiinnittävät huomiota erilaisiin 
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ympäristöihin tehtyihin taideteoksiin. Demos’n mukaan ympäristöön sitoutuneella taiteella 

on mahdollisuus politisoida taiteen suhdetta ekologiaan, ja todistaa luonnon monimutkaisia 

siteitä ekonomiaan, teknologiaan, kulttuuriin ja lakiin (Demos, 2016, s. 8). Taiteen luovien 

keinojen kautta voidaan kuvitella ja kuvata vaihtoehtoisia todellisuuksia, joissa esimerkiksi 

ihmisiä ei ole (Demos, 2016, s. 20). Yksi opiskelija kertoo olleensa aiemminkin mukana 

vastaavassa projektissa, jossa otettiin taiteen keinoin kantaa ympäristöaiheeseen.  

 

Opiskelijat puhuvat myös taiteen rauhanomaisesta ilmaisutavasta, ja että taiteella voi ottaa 

kantaa aiheuttamatta lisää konfliktia. Huhmarniemen mukaan taide voikin toimia konflikti-

tilanteissa keskustelufoorumina ja välittäjänä. Esimerkiksi yhteisötaiteilijat voivat riitatilan-

teissa valita puolueettomana pysymisen. (Huhmarniemi, 2016, s. 19.) Huhmarniemi viittaa 

Johanna Wahlbeckiin todetessaan, että taide voi olla eheyttävää ristiriitojen sovittelussa 

(Huhmarniemi, 2016, s. 20). Kantonen kuitenkin toteaa, että vuorovaikutuksen yhteisötai-

teessa ei kuitenkaan tarvitse olla täysin ristiriidatonta (Kantonen, 2005, s. 269).  

 

Kaikki opiskelijat eivät olleet samaa mieltä työpajan neutraaliudesta. Osa koki, että työpa-

jassa vastustettiin Hannukaisen kaivoshanketta. Kannanottoa ei koettu ongelmana, mutta 

opiskelijat olisivat toivoneet, että yhteistyökumppanien kanta kaivoshankkeeseen olisi tullut 

aikaisemmin työpajassa esille. Opiskelija kommentoi työpajan yhteistyökumppaneita: 

 

Mitä mun mielestä olis voinu ihan työpajan alussa painottaa ehkä. Koska sitä 

ei sanottu, että kenen kanssa tätä niinku yhteistyötä tehään, ja tavallaan siinä-

hän on jo selvästi ollu puolia, niinku tälle tilanteeseen. Vaikka sanottiin, että 

me ei oteta tässä mitään kantaa, mutta kyllähän se niiden yhteistyökumppanei-

den kautta näkyy se kanta, mikä mun mielestä olis pitäny kertoo heti lähtökoh-

tasesti, eikä läväyttää vasta bussimatkalla. Siis silleen et se ei oo se kaivosyh-

tiö, mikä on tän tilannu. Et oishan siinä eri merkitys sitten. Muutenkin jos lä-

hetään puolueettomana tahona tekee jotain, mutta sun yhteistyökumppani on 

selvästi jompaakumpaa mieltä, niin eihän se sillon oo, eihän me sillon olla 

Sveitsi.   
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Monet opiskelijat sanovat kuitenkin työpajan aiheen olevan heille tärkeä, ja että sen käsittely 

on tuntunut hyvältä. Opiskelija toteaa työpajan neutraaliudesta:  

 

Et just et vaik ei tavallaan oteta silleen ääneen kantaa, tai ei sanota mielipidettä, 

mutta kuitenkin ollaan sen asian äärellä ja kyllä se itestä tuntuu, et se on vähän 

sellasta aktivismii. 

 

Työpajan toiminta nähdään siis aktivismina, vaikka missään vaiheessa ei olekaan ääneen 

sanottu, että veistos vastustaa Hannukaisen kaivoshanketta. Asian nostaminen keskusteluun 

taiteen keinoin on jo itsessään aktivistinen teko. Toinen opiskelija taas piti työpajaa ja veis-

tosta neutraalina, ja hänen mielestään neutraali veistos sopi yliopiston profiiliin. Opiskelijan 

mukaan veistos oli siis neutraali, mutta liitetty Hannukaisen kaivoshankkeen kontekstiin.  

 

Toisaalta osa koki, että työpajassa olisi pitänyt ottaa vahvemmin kantaa kaivoshanketta vas-

taan, ja koki neutraaliuden hankalana. Opiskelija kertoo, että hän joutui työskentelyssä 

omalle epämukavuusalueelleen, sillä teos ei ollut selkeästi kantaaottava tai provosoiva. Yli-

riskun mukaan radikaalimpi lähestymistapa muutoksen tekemiseen tähtää muuttamaan ja 

uudistamaan yhteiskuntaa ja sen ydinarvoja (Ylirisku 2021, s. 50). Myös Karttunen toteaa, 

että aktivistinen taide tähtää sosiaaliseen muutokseen, eikä taiteen tule jäädä vain taiteeksi 

(Karttunen, 2008). Ylirisku viittaa Kallio-Taviniin ja Räsäseen todetessaan, että tällainen 

lähestymistapa kaipaa muutosta kasvatukseen ja pohjaa kriittiseen pedagogiikkaan, visuaa-

lisen kulttuurin opettamiseen ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta painottavaan taide-

kasvatukseen (social justice art education) (Ylirisku, 2021, s. 50).  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

 

Äkäslompolon ympäristötaidetyöpaja onnistui herättämään keskustelua teoksen rakentuessa 

kylän keskustaan. Ohikulkijoiden kanssa käydyt keskustelut olivatkin tärkeä osa aktivistisen 

taideteoksen tekemistä. Työpajan aikana käydyissä keskusteluissa opiskelijat saivat kuulla 

ihmisten mielipiteitä kaivoshankkeesta. Opiskelijat kokivat tärkeäksi sen, että paikallisten 

mielipiteitä kuunnellaan. Toisaalta työpajan avulla pystyttiin lisäämään tietoisuutta kaivos-

hankkeesta, ja sen vaikutuksista, sillä kaikki ohikulkijat eivät olleet aiemmin tienneet kai-

voshankkeesta. Vuorovaikutus paikallisten asukkaiden ja turistien kanssa mahdollisti taide-

teoksen yhteisöllisen ulottuvuuden ja liitti teoksen osaksi Äkäslompolon kyläyhteisöä. 

 

Opiskelijoiden kanssa käymissäni keskusteluissa nousivat esille erilaiset kurssin toteuttami-

seen liittyvät kehittämisehdotukset. Lisää aikaa kaivattiin erityisesti suunnitteluun. Myös 

subjektiiviseen paikan kartoitukseen ja paikalliseen yhteisöön tutustumiseen olisi kaivattu 

mahdollisuutta jo ennen varsinaista työpajaa Äkäslompolossa. Osa opiskelijoista olisi toivo-

nut myös, että projektin yhteistyökumppaneista olisi kerrottu selkeämmin ennen matkaa. 

 

Työpajan alussa opiskelijoille jaettiin tietoa Hannukaisen kaivoshankkeesta, meritaimenesta 

ja ympäristötaiteesta luennoilla. Jotta opiskelijat voisivat paremmin ymmärtää työpajan ta-

voitteen, on tärkeää käyttää aikaa työpajan kontekstiin ja paikkaan tutustumiseen. Myös 

opiskelijoilta nousi toive paikkaan ja yhteisöön tutustumisesta etukäteen. Pohjatyö ja alku-

kartoitus on tärkeä osa työpajaa, ja opiskelijoita tulee osallistaa siihen. Opiskelijat kertoivat-

kin, että heistä oli mielenkiintoista etsiä lisää tietoa Hannukaisen kaivoshankkeesta ja uhan-

alaisesta meritaimenesta. Tiedonhaku oli siis onnistunut osa teoksen suunnitteluprosessia. 

 

Onnistunutta työpajassa oli työnajako ja ryhmätyöskentely. Ryhmässä työskenteleminen on 

tärkeä osa ympäristö- ja yhteisötaiteen muotoja. Teoksen koko mitoitettiin osallistujajou-

kolle sopivaksi, jolloin veistoksen yhtä muotoa työsti noin 4–5 opiskelijaa. Vaikka keskus-

telua syntyi opiskelijoiden ja ohikulkijoiden välille orgaanisesti, ilman järjestettyä toimintaa, 

voisi tulevissa työpajoissa olla mukana yleisöä osallistava tapahtuma. Opiskelijoilla oli 

myös alun perin suunnitelma teoksen yhteydessä esitettävästä performanssista. Ajatusta per-

formanssista voisi jatkossa viedä eteenpäin.  
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Työpajan toteutusjärjestelyihin paikan päällä Äkäslompolossa kuului jakaantuminen pien-

ryhmiin. Osa opiskelijoista koki, että he olisivat itse voineet pienryhmissä jakaa työnjakoa, 

jotta kaikilla olisi ollut selkeästi eri tehtävät. Osa myös pohti, olisiko heidän ollut helpompi 

valmistella ensin kaikki pajumateriaalit ja alkaa vasta sitten työskennellä. Toisaalta aluksi 

voi olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon pajua veistokseen tulee kulumaan. Opiskelijat oli-

sivat toivoneet myös, että pajumateriaalista ja sen mahdollisuuksista olisi kerrottu enemmän 

etukäteen.  

 

Kantaaottavan tai aktivistisen ympäristötaiteen tulisi kiinnittää ihmisten huomiota, jotta se 

voisi herättää keskustelua. Veistoksen paikkavalinta on onnistunut, sillä se on vilkkaan tien 

varrella. Ylläkselle menevät ja Äkäslompolon keskustassa liikkuvat matkailijat näkevät veis-

toksen. Se on pitkäaikainen muistutus kaivosuhasta luonnolle ja meritaimenelle. Teos sai 

myös mediahuomiota ja paikallislehti Kuukkelissa julkaistiin uutinen teoksen rakentumi-

sesta (Renko, 2021, s. 24). Paikalliset tiedottivat ympäristötaideprojektista myös omassa Fa-

cebook-ryhmässään, mikä toi paikalle joitakin katsojia.  

 

Aktivistista taidetta tehdessä teoksen asettaman kysymyksen tai viestin tulisi olla selkeä kat-

sojalle. On mahdollista, että kaikki ohikulkijat eivät yhdistä meritaimenveistosta Hannukai-

sen kaivoshankkeeseen. Taide käyttää usein symboleja ja sisältää monimutkaisia merkityk-

siä. Haasteena on, välitetäänkö aktivistisen taideteoksen avulla tarpeeksi tietoa. Tällöin voi-

daan pohtia, mikä vaikutus taiteella on, jos se jää esteettiseksi kokemukseksi. Työpajan yh-

teistyökumppani Pro Ylläs olisi voinut olla näkyvämmin esillä. Jatkossa työpajojen yhtey-

dessä voisi olla keskustelua varten järjestettyjä tapahtumia, joissa yhteistyökumppani on pai-

kalla. Tapahtuma voisi toimia foorumina jakaa tietoa. 
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8 POHDINTA 

 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tutkia, miten ympäristötaidetyöpajassa voidaan käsi-

tellä ympäristökonfliktia. Elämme ilmastokriisin aikaa, ja ympäristökonflikteihin liittyvä 

taide on ajankohtainen aihe tutkimukselle. Tutkimukseni liittyi aktivistiseen taiteeseen ja 

ympäristötaiteeseen. Tutkimuksen metodologiana käytin taideperustaista toimintatutki-

musta. Keräsin aineistoa valokuvaamalla ja videokuvaamalla työpajaa, sekä haastattelemalla 

osallistujia ryhmäkeskusteluiden muodossa. Toteutin kuvaamastani videomateriaalista vi-

deotaideteoksen, joka esitettiin näyttelyssä yhdessä valokuvien ja työpajasta koostamani 

posterin kanssa. Ryhmäkeskusteluja analysoin aineistolähtöisesti teemoitellen ja teoriakir-

jallisuuteen tukeutuen.  

 

Opiskelijat puhuivat taiteella vaikuttamisen eri muodoista, kuten keskustelun herättämisestä 

ja tietoisuuden lisäämisestä. Useat opiskelijat toivat esille, että teoksen rakentuminen Äkäs-

lompolon keskustassa herätti huomiota ja ohikulkijoiden kiinnostuksen. Opiskelijat kävivät 

keskusteluja paikallisten ja turistien kanssa. Vuorovaikutuksesta ohikulkijoiden kanssa tuli-

kin tärkeä osa prosessia. Ympäristötaideteoksen rakentuminen kannusti opiskelijoita ja ohi-

kulkijoita rauhanomaiseen dialogiin, jossa sivuttiin Hannukaisen kaivoshankkeen aiheutta-

maa ympäristökonfliktia. Toisaalta vuorovaikutuksen merkitys myös ryhmässä huomioitiin, 

sillä osa opiskelijoista kertoi tämän olevan ensimmäinen kerta, kun he tekivät taidetta ryh-

mässä.  

 

Ympäristötaidetyöpaja antoi opiskelijoille mahdollisuuden pohtia omaa taiteilijuutta ja ko-

keilla heille uutta taidemuotoa. Samalla se oli uuden koulutusohjelman aloittaville opiskeli-

joille ensimmäinen kosketus Lapissa tehtävään paikkasidonnaiseen taiteeseen ja mahdolli-

suus ryhmäytyä ja tutustua uusiin opiskelukavereihin.  

 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen seuraavaan sykliin kuuluu työpajatoiminnan kehittä-

minen palautteen pohjalta. Seuraavassa työpajassa opiskelijoilla voisi olla enemmän aikaa 

suunnitteluun ja paikkaan tutustumiseen, ja yhteisön edustajan voisi kutsua etukäteen pai-

kalle. Näin opiskelijoilla olisi enemmän kosketusta yhteisöön. Tutkimusta voisi jatkaa jär-
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jestämällä uuden työpajan, jossa yhteistyötä yhteisön kanssa painotettaisiin enemmän. Työ-

pajan yhteydessä voisi järjestää esimerkiksi osallistavan tapahtuman. Tutkimuksessa käsi-

teltiin vain yhtä työpajaa, mutta opiskelijoiden kanssa keskustellessa nousi esille isompia 

teemoja, joita voisi hyödyntää jatkossa tulevia työpajoja suunnitellessa.  

 

Aihetta voisi tutkia lisää myös opiskelijoiden näkökulmasta aktivistisen taiteeseen. Voisi 

esimerkiksi selvittää, mitä aiheita opiskelijat haluaisivat käsitellä taiteellaan ja mihin he itse 

ottaisivat kantaa. Voisi myös selvittää, mitä taiteellisia keinoja vaikuttamiseen nousee opis-

kelijoiden keskuudesta ja onko heillä kokemusta taiteella vaikuttamisesta. Taiteen avulla 

voidaan vaikuttaa myös opiskelijoiden luontosuhteen muodostumiseen.  
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LIITE 1 

 

KESKUSTELUN ALOITUKSET, RYHMÄ 1 

 
 

Mulla oli muutamia tällasia kysymyksiä, mutta ne on aika avoimia, että voi heittää muuta-

kin. Voitais eka jutella työpajasta ja sen vaiheista. Millaista oli teidän mielestä lähteä luon-

nostelemaan veistosta?  

Mitenkäs sitten kun aloitte rankentaa sitä runkoa, niin millasta se oli?  

Miten sitten tää muodon tekeminen ja yksityiskohdat? Millasta se on ollu?  

Miltä se työpajan aihe tuntu alun perin? Tää niinkun tilanne tavallaan mihin te teette tämän 

veistoksen?  

No miten teijän mielestä se ympäristökonflikti näkyy tässä työpajassa erityisesti? Tai nä-

kyykö se?   

No millasta teidän mielestä on ollu sitten jutella niille kyläläisille, jotka mennee ohi ja näk-

kee mitä te teette?  

No mitä tekisitte toisin, jos saisitte tehä jotain muutoksia tähän?  Noo, tota, tietenkin jos 

tullee mieleen joku muu juttu niin voi sanoa siitäkin, mutta esimerkiks työpajaan ja aihee-

seen liittyen – aiheen käsittelyyn liittyen.  

Miten teijän mielestä tää työpaja ja sitten tällanen niinkun, No ei voi sanoo kantaaottava, 

jos oli tarkoitus olla silleen neutraali, mutta – 

Jos sanoo vaikka kantaaottava taide. Miten tällanen työpaja on vaikuttanut teidän omaan 

taiteilijuuteen? Tai onko se herättänyt jotain ajatuksia? 

Oisko teillä vielä jotakin lisättävää, mitä haluaisitte sanoa?  
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LIITE 2 

 

KESKUSTELUNALOITUKSET, RYHMÄ 2 

 

 

Mä voisin eka kysyä teiltä vähän tästä työpajan vaiheista. Millasta oli lähtee luonnosteleen 

tätä veistosideaa? 

No mites sitte, kun te aloitte tekee runkoja, niin minkälaista se oli?  

No millasta oli sitten yksityiskohtien tekeminen ja muodon hakeminen sen rungon päälle?   

Miltä tää työpajan aihe on tuntunut? Tietenkin tää kala, mutta laajemmin, kun tää liittyy tä-

hän kaivoshankkeeseen ja ympäristöjuttuihin.   

Tuossa ehkä vastasittekin jo, mutta voi täydentää vielä, että miten teidän mielestä tää ym-

päristökonflikti näkyy nyt tässä työpajassa? 

Haluutteko vielä kertoa enemmän, että minkälaisia keskusteluja ootte käyny kyläläisten 

kanssa? Onko niitä ollu? 

No miten teidän mielestä tällanen työpaja ja tällanen aihe, jossa käsitellän tällasta paljon 

mielipiteitä herättävää asiaa, miten tää työpaja on vaikuttanu vaikkapa teijän taiteilijuu-

teen? Vai onko vaikuttanut mitenkään? 

Onko jotakin mitä tekisitte toisin tässä työpajassa? 

Että tekiskö jotakin eri tavalla? 

Tulisko teille mieleen vielä jotakin muuta, mitä haluaisitte lisätä? Sanoa? 
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LIITE 3 

 

KESKUSTELUNALOITUKSET, RYHMÄ 3 

 
 

Ekana voisin vähän kysyä tosta työpajasta, että miten teillä, miten meni tuo luonnostelu ja 

ideointi? Mitenkä se lähti käyntiin? 

Mitenkäs kun teillä oli omiakin ideoita, niin miten se lähti käyntiin? Sillon ihan alussa? 

Miten sitten se rungon rakentaminen? Miten se sujui?  

No miten sitten toi se pinnan rakentaminen ja yksityiskohdat mitä ootte päässy tekemään? 

Miltä se on tuntunu? 

No miltä tää työpajan aihe on tuntunu? Eli tää kala ja sitten et se liittyy siihen kaivoshank-

keeseen? 

Oliko teillä muilla ollu niiden kyläläisten kanssa tai sitten matkailijoiden kanssa keskuste-

luja tai kohtaamisia? Millasia ne oli? 

No miten, miten sanoisitte tällanen työpaja jossa – ei nyt ehkä oteta kantaa, mutta käsitel-

lään tällaista niinkun ympäristökysymystä/ympäristökonfliktiaihetta, miten tällanen työ-

paja on vaikuttanut teidän omaan taiteilijuuteen? Että onko tuonu jotakin uutta tai? 

Niin, sää kerroit että tää oli ehkä sulle uusi juttu, että tää oli neutraali, niin ootko sä tehnyt 

jotakin aktivistista taidetta tai jotain sen suuntaista? 

No onko jotakin mitä te tekisitte toisin tässä työpajassa? 

Tulisko teille mieleen vielä jotakin tästä aiheesta?   

Millasta muuten oli jutella sen maanomistajan kanssa? Mitä siinä oli? 

Minne se ois halunnut sen? 

 

 

 

 


