
 



Kaupunki & esiintyminen (Syksy 2015) 
 
99 tunnin mittainen kurssi toteutui Kankaanpään taidekoulussa syksyllä 2015. 
Vastuuopettajana toimi Aapo Korkeaoja ja kurssin vetäjänä Eero YliVakkuri. Toimintaan 
osallistui taidekoulun 2. ja 3.vuosikurssin opiskelijat Karoliina Korvuo, Johannes 
Koskinen, AnnaLinnea “Ansku” Kukkonen ja Linda Mattila.  
 
Tämä asiakirja on koottu ryhmän toimesta jaettuun virtuaalikirjoitusalustaan. Selonteon 
ansiosta harjoitukset, menetelmät ja niihin liittyvä kirjallisuus sekä mediat voidaan muistuttaa 
mieleen jatkossa. Viiteosuuksiin on kerätty linkkejä inspiroivien taiteilijoiden ja 
organisaatioiden verkkosivuille. Toiminnan kirjaamisella pyritään samoihin tuloksiin kuin 
saduttamalla .  1

 
Kiitos Matti Velhonojalle, Frettille, Kankaanpään kaupunginsihteerille Mika Hatanpäälle 
sekä T.E.H.D.A.S ry:n porukoille Porin kaupunkikierroksesta. Kurssin päättävänä ulostulona 
osallistujat suunnittelivat harjoitteen, jonka ohjaisivat muulle ryhmälle.  
 
Julkaisua saa käyttää täysin vapaasti. 
 

PostIt / Viikko 1. 
Tahmalappu / KE 
Pellehyppy / TO 

Grid in the City / Viikko 2. 
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Kaupunkinomadi / Viikko 3. 
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Yhteiset harjoitteet / MA 

Johannes / Värikoodattu ostosreissu 
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Kirja ja artikkelikokoelma 

   

1 Lisää sadutuksesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sadutus  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sadutus


PostIt / Viikko 1. 
 
Luku ja videokotitehtävät pohjustavat tarkkailemaan kaupunkisuunnittelua poliittisena 
työmaana. Timo Ylimaunun artikkeli Legioonaleireistä ruutuasemakaavaan  kertoo, kuinka 2

kaupunkien asemakaavat ovat aikanaan saaneet alkunsa ja minkälaiset ideologiset motiivit 
ovat vaikuttaneet suomalaisen asutuksen kaavoitukseen. Al Jazeera Englishin toimittama 
dokumentti The Architecture of Violence  (25min) esittelee Palestiinan kansan ja Israelin 3

valtion välistä kamppailua arkkitehtuurin, kaavoituksen ja tieliikennesuunnittelun 
näkökulmasta.  

Tahmalappu / KE 
 
Post it lappu (eli tahmalappu) sulkeiset. Lapuille kerättiin huomioita kotikaupungin, 
Kankaanpään ja Berliinin hyvistä ja huonoista puolista. Kaupungit käsiteltiin kohde 
kerrallaan, tahmalaput ladottiin lattialle kaupungin asemakaavalta näyttävään 
sommitelmaan, huomioita luokiteltiin (geologiset, sosiaaliset jne.) ja kokonaisuus purettiin 
harjoitteen edetessä keskustelemalla. Osallistujat kuvailivat kaupunkeja ja kuvailujen 
pohjalta hahmoiteltiin miltä tulevaisuuden kaupunki ja kaupunkikokemus vaikuttaisi. Post it 
lappu sulkeiset esiteltiin menetelmänä, jolla valitusta kohteesta voidaan saada uutettua 
tietoa ja tehdä perusteltuja väitteitä.  
 

 

2 Timo Ylimaunu, 2014, Legioonaleireistä ruutuasemakaavaan  varhaismodernien kaupunkien 
regulointiideologiasta 
https://www.academia.edu/2919973/Legioonaleireist%C3%A4_ruutuasemakaavaan__varhaismodernien_kaupu
nkien_regulointiideologiasta   
3 Al Jazeera English, 2014, Rebel Architecture  The Architecture of Violence https://youtu.be/ybwJaCeeA9o  

http://www.academia.edu/2919973/Legioonaleireist%C3%A4_ruutuasemakaavaan_-_varhaismodernien_kaupunkien_regulointi-ideologiasta
https://youtu.be/ybwJaCeeA9o
https://www.academia.edu/2919973/Legioonaleireist%C3%A4_ruutuasemakaavaan_-_varhaismodernien_kaupunkien_regulointi-ideologiasta
https://www.academia.edu/2919973/Legioonaleireist%C3%A4_ruutuasemakaavaan_-_varhaismodernien_kaupunkien_regulointi-ideologiasta
https://youtu.be/ybwJaCeeA9o


Lounaan jälkeen kierrettiin koulu ryhmässä ja merkattiin Post itlappuilla kohtia, joka 
herättävät hyviä tai huonoja muistoja tai assosiaatioita. Kehityskävely osuuden painotus oli 4

tilan suomissa mahdollisuuksissa ja haasteissa. Kierroksen jälkeen laadittiin koulutilaa 
koskevia kehityssuunnitelmia (hieman kuten Kyösti Ylikuljun Osallistuvat menetelmät…  5

artikkelissa kuvataan). Yhteiseksi koulua koskevaksi toivomukseksi nimettiin että 
teoriaopetuksen paikkaa vaihdettaisiin säännöllisen epäsäännöllisesti, jotta tekemisen ja 
ajattelemisen välille ei muodostuisi kuilua.  
 
Koulutilan arkkitehtuuria kiiteltiin. Eri tasoissa olevat käytävät mahdollistavat katse jne. 
kontaktien syntymisen koulun tilojen poikki. Kohtaamiset kuvattiin “tahattomiksi koomisiksi 
kohtaamisiksi” (TKK). Koulun läpinäkyvyys nähtiin myös haasteena. Kun kaikki toiminta on 
julkista se tulee helpommin kontrolloiduksi. Vasta edistyessä taideopinnoissa saa 
henkilökohtaisen lukittavan tilan, jossa voi toimia kätkössä. 
 

Pellehyppy / TO 
 
11.00 Tapaaminen Kankaanpään uimahallissa. Pellehyppyharjoitus. Keskustelua ryhmän 
taiteellisista intresseistä. Keskustelut omasta taiteellisesta työskentelystä toteutettiin 
kelluessa. Uimahallia tarkasteltiin vallan ja vapauden näkökulmista. Keskustelua 
infrastuktuurista ja sitä miten kaavoituksen sekä julkisten palveluiden (Infrastruktuurin) avulla 
ohjataan kaupunkilaisten käytöstä (vrt. The Architecture of Violence video). Huomiona 
uimahallista, että sukupuolet on eroteltu (korjausehdotuksena esim. seksuaaliseen 
suuntautumiseen, uimarien pituuteen tai puoluekorttiin perustuva jako). Porukka tykkäsi 
laskea vesiliukumäkeä. 
 
13.30 Kaupunkikierros, kullakin opiskelijalla mukana kaksi vapaavalintaista työkalua. 
Kierroksella työkaluja kokeiltiin kaupunkirakenteisiin, minkälaisella meisselillä saisi minkäkin 
ruuvin irti ja mitä siitä seuraisi. Eläviin objekteihin kuten puihin ja pensaisiin kajoaminen 
herätti empatiaa toisin kuin ihmisen rakentamiin. Kävely hautausmaan poikki, Ansku intoutui 
toimimaan talkkarina ja avaamaan hautausmaan kulkuportin. Ryhmä organisoitui 
ratkaistakseen epätyydyttävän kouluruokailun ongelman yhden päivän osalta ja päätyi 
sijoittamaan yhdistetyt varansa itse valmistettuun papupataan. Myöhäinen lounas ja 
keskustelua opettajien asuntolalla (Sotka). 
 
Viikkotehtävä / Kotiläksy: Irrota päivittäin jotain kaupunkitilasta (työkalu vapaa) ja tuo se 
mukanasi kouluun, siirrä toiseen paikkaan tai vie kaupunkitilaan jotain sinne kuulumatonta. 
Jos toiminnasta ei jää esinettä, ele tulee dokumentoida ja dokumentaatiot kerätä 
esitystaiteen luokasta löytyvään sankoon. 

4 Kehittämiskävelyt on Setlementtiliiton lanseeraama kaupunkiympäristön kehittämiseen tähtäävä menetelmä. 
Kaupungin virkamiehet ja asukkaat kävelevät kaupungin läpi huomioiden ympäristöstä asioita joita voitaisiin 
yhdessä kehittää. Lisää: http://www.setlementti.fi/uusipaikallisuus/materiaalipankki/kehittamiskavelyt/  
5 Kyösti Ylikulju, 2014, Puolilehti: Osallistuvat menetelmät kaupunkisuunnittelussa – Case kaupungin kangas: 
http://www.puolilehti.fi/2014/10/01/osallistuvatmenetelmatkaupunkisuunnittelussacasekaupunginkangas/  

http://www.setlementti.fi/uusi-paikallisuus/materiaalipankki/kehittamiskavelyt/
http://www.puolilehti.fi/2014/10/01/osallistuvat-menetelmat-kaupunkisuunnittelussa-case-kaupungin-kangas/


Grid in the City / Viikko 2. 
 
Viikon aikana tutustuttiin Hakim Beyn kirjaamaan ajatukseen “Tilapäisistä autonomisista 
alueista” (eli Temporary Autonomous Zone / T.A.Z). East London Sukkah  (18min) 6

dokumentti esitteli juutalaisiin traditioihin kuuluvan tilapäisen maja/juhlapaikan 
rakennusprosessin Lontoossa. Burning Man Festival  (48min) elokuva kertoi yhdysvalloissa 7

säännöllisesti järjestettävän festivaalin toiminnasta ja motiiveista. Pätkä loi kriittisen 
katsauksen festivaalinen edustamiin arvoihin. Beyn ajattelusta luettiin lyhyt teksti Suomeksi  8

sekä Poetic Terrorismia (Eli PT)  käsittelevä ote filosofin manifestista. 9

 

Grid alkeet / MA 
 
Gridtyöskentelyn alkeet. Harjoitukset on koottu Anthony Howellin The Analysis of 
Performance Art kirjan , taiteilija Johannes Deimlingin PAS työpajojen  sekä 10 11

professori/taiteilija Jaan Toomikin  oppien pohjalta. Etäisiksi vaikuttajiksi voidaan nimetä 12

kontaktiimprovisaation varhainen kehittäjä Steve Paxton sekä Anne Bogartin edustamat 
Viewpoints menetelmät . 13

 
Harjoitteen perusteet seisten: Rento seisominen, hieman lannetta leveämpi haaraasento, 
polvien joustavuus (eli lievä koukku), lantion avonaisuus, keskivartaloa tukeva vapaana 
virtaava hengitys, harteiden rentous, lavat, käsivarsien aktiivinen oleminen (pingispallot 
kainalossa), elastinen kuminauha lantionpohjasta, päälaen läpi avaruuteen asti palauttaa 
ryhdin ja pitää niskan asennossa. Leuka hieman pystyssä ja jatkuvaa kehon jännitysten 
tunnistamista ja kokemista. 
 
Harjoitteen perusteet kävellen: Rintaranka ja nenä asetetaan samaan tiukkaan linjaan, 
keskitytään katseen reunoilla olevaan periferiseen näkökykyyn. Ojennetaan kädet eteen, 
kämmenet yhdessä ja katsotaan peukaloiden välisestä tilasta edestä valittuun 
kiinnekohtaan. Lukitaan katse ja avataan kädet hitaasti sivuille, jolloin näkökentän rajat 
hahmottuvat. Sormilla tehty pieni liike auttaa hahmoittamaan näkökentän äärirajat. 
Rauhallinen kävely rajatulla alueella ja käännöksiä vain 90 asteen kulmissa, liikkeen temmon 
nopeutusta ja hidastusta. Jännitteet/vuorovaikutuksessa oleminen suhteessa toiseen, tilaan 
sekä tilan sisään tuotuihin vieraisiin esineisiin (patja, tuolit, sanko, tiiliä, nyrkkeilysäkki). 

6 openvizor, 2012, The East London Sukkah https://vimeo.com/31423592  
7 Channel 4, 2000, Burning Man  Community or Chaos? https://vimeo.com/53507839  
8 Mikko Pelttari, 2009, Niin&Näin: Fight for Your Right to Party 
http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn09416.pdf  
9 Hakim Bey, 1991, Poetic Terrorism https://sniggle.net/Manifesti/poeticTerrorism.php  
10 Anthony Howell, 1999, The Analysis of Performance Art – A Guide to its Theory and Practice 
11 Taiteilija Johannes Deimlingin verkkosivut: http://www.bbbjohannesdeimling.de/   
12 Lisää Toomikin työskentelystä: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaan_Toomik  
13 Anne Bogart & Tina Landau, 2005, A Practical Guide to Viewpoints and Composition 
https://stilluntitledproject.files.wordpress.com/2014/11/annebogartandtinalandautheviewpointsbook.pdf  
 

https://vimeo.com/31423592
https://vimeo.com/53507839
http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn094-16.pdf
https://sniggle.net/Manifesti/poeticTerrorism.php
https://vimeo.com/31423592
https://vimeo.com/53507839
http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn094-16.pdf
https://sniggle.net/Manifesti/poeticTerrorism.php
http://www.bbbjohannesdeimling.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaan_Toomik
https://stilluntitledproject.files.wordpress.com/2014/11/anne-bogart-and-tina-landau-the-viewpoints-book.pdf


Harjoitusten välissä harjoitustilan rajauksen ja koon vaihtelu, rutinoitumisen jälkeen 
harjoittelijat katsovat toisiaan kohtaamistilanteissa ja viestivät pienillä eleillä. 
 
Runwaykävely japanilaisten marssien tahdissa: Seisomisessa opittujen huomioiden ja 
periferisen katseen ylläpitäminen erilaisten kävelyiden aikana. 
 
Kävely kouluympäristössä: Seisomisessa opittujen huomioiden ja periferisen katseen 
ylläpitäminen koulun käytävillä ja muissa tiloissa mahdollisimman luonnollisesti ja 
huomaamattomasti. 
 
Ryhmä kokeili harjoitteita suhteessa kameraan: kameran linssi rajasi esiintymistilan, jonka 
sisällä toimittiin harjoituksen ehdoilla. Tuloksena oli 10minuuttinen esitys, joka katsottiin 
harjoituksen päätteeksi. Eri harjoitusvaiheet purettiin päivän mittaan “parilla sanalla”. 
 

 
 

Mitä jos… / TI 
 
Rento seisominen lämmittely ennen jokaista kävelyharjoitetta. Gridtyöskentelyä kuten 
edellisenä päivänä. Lisäyksenä harjoite, jonka valmisteluaikana YliVakkuri poistuu hetkeksi 
tilasta. Tämän takaisin tultua harjoite alkaa. Vastuu esityksen lopettamisesta oli tarkoitus olla 
harjoitetta tekevillä, mutta puutteellisen kommunikaation seurauksena YliVakkuri lopettaa 
harjoitteen 15 minuutin jälkeen. 
 
Tutustuminen äänen käyttöön: Tavallinen äänenavaus, äänen resonointi kehossa, tilassa ja 
eri materiaaleilla. Äänen käyttöä harjoitellaan makuuasennossa tuottamalla eri puolilla 



kehoa resonoivia ääniä. Samassa tehdään naurujoogaa. Lopulta äänen käyttö osana 
kävelyharjoitetta. Perään kuunnellaan pätkä Meredith Monkin  jammailua. 14

 
Luetaan ääneen pätkä Janne Seppäsen Katseen voima  kirjasta. Puheena Descartes ja 15

kartesiolainen perspektiivi. Perspektiivioppi esitellään kulttuurillisena ja ideologisena 
tekniikkana, joka erottelee katsoja ja katsomisen kohteen esittäen että katsominen voisi olla 
neutraalia toimintaa, joka ei vaikuta ympäristöön. Kartesiolaisen perspektiivin vaihtoehdoksi 
esitellään keskiaikaisista maalauksista tuttu arvoperspektiivi, jonka mukaan merkittävimmät 
hahmot esitetään isompina ja vähempiarvoiset pieninä. Arvoperspektiivi tulee testatuksi 
videokuvalle suunnatussa harjoitteessa. 
 
Todellisuuden tutkimuskeskuksen  / Toisissa tiloissa  vaikutteinen harjoite “Mitä 16 17

jos…”. Harjoite on tuttu mm. TTKn Utopia konsultaatioista 2013 . Ryhmä istuu ikkunan 18

ääreen ja katsoo maisemaa. Jokainen lause aloitetaan sanoilla “Mitä jos..” kukin osallistuja 
jatkaa toisen puheen virittämänä omaa jossitteluaan. Harjoitteen edetessä muodostuu 
kokonaisuuksia ja paljastuu, että porukalla on paljon yhteisiä kysymyksiä ympäristöstä ja 
maailmasta. Harjoitteen purku. 
 

Kaupunkiattentaatti / KE 
 
Lämmiteltiin kropat läpsimällä ympäri raajoja ja ruhoa avokämmenillä. Aika kovaakin. Perään 
rento seisominenlämmittely. Esitys kameran kuvakentän rajaamassa tilassa ja 
kaksiulotteisella kuvapinnalla, ensin niin, että YliVakkuri oli tilassa läsnä esitykseen 
valmistautumisesta asti, seuraavaksi niin, että tämä poistui tilasta ja tämän palattua esitys 
alkoi. Ohjeena fokuksen kohdistaminen kannettavan, kuvaavan tietokoneen näytölle, oman 
tekemisen, tilan ja tilassa olevien asioiden hahmottaminen sen kautta. Kolmas esitys ilman 
videointia, myös niin, että YliVakkuri poistui tilasta pariksi minuutiksi ennen esitystä. 
 

 
 

14 Lisää Meritih Monkin toiminnasta: https://en.wikipedia.org/wiki/Meredith_Monk  
15 Janne Seppänen, 2003, Katseen voima – Kohti visuaalista lukutaitoa (Vastapaino) 
16 Todellisuuden tutkimuskeskus eli TTK (Vuodesta 2000) http://www.todellisuus.fi/  
17 Toisissa tiloissa (Vuodesta 2004) http://toisissatiloissa.net/  
18 TTKn Utopiakonsultaatiot http://www.todellisuus.fi/utopiakonsultaatio2/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Meredith_Monk
http://www.todellisuus.fi/
http://toisissatiloissa.net/
http://www.todellisuus.fi/utopiakonsultaatio-2/


Esityksessä tilassa oli vaatekappaleita ja roskis, tilaa ei oltu rajattu. Vaatteisiin liittyvät 
toimintamallit havaittu symbolillisiksi ja toiminta tyypilliseksi verrattuna aiempien päivien 
tiilien liikutteluun. 
 
Esimerkkinä kameralle suunnatuista esityksistä nousee Bruce Nauman ja katsotaan 
yhdessä Art MakeUp . Lyhyt esittely formalistisesta mediataiteesta, jossa esitystilana ja 19

ympäristönä saattaa olla videosignaali, filmin kemia tai kameran linssin rajaama näkymä. 
Videolla Nauman maalaa itsensä valkoiseksi ja katoaa samanväriseen taustaan. Ele on 
suhteessa videokuvan valkotasapainoasetusten mekaniikkaan. 
 
Jatkettiin samoja harjoitteita määritellyissä tiloissa eri puolella kaupunkia. Tiloina puiden 
rajaama alue koulun lähistöllä (hajut  ja pintojen tuntu myös  toimintaa ohjaavina), kahden 
auton välinen tila Dextran parkkipaikalla, Mahdollisuus muutokseenkampanjan 
mainoslakanan heittämä varjo, puistoalueella sijaitsevan veistoksen ympärillä ja muuan 
kujalla. Harjoite herätti keskustelua ryhmän sisäisestä voimistuneesta siteestä. Tätä 
selitettiin esim. yhteisten intressien korostumisella. Ympäristön normit loivat kontrastin 
ryhmän sisäiselle toiminnalle, mikä vahvisti yhteishenkeä. Ilmiötä verrattiin vähemmistöjen 
käyttäytymiseen enemmistön sisällä. 
 

 
 
   

19 Bruce Nauman, 1967, Art MakeUp https://www.youtube.com/watch?v=cOB5L89cC8A  

https://www.youtube.com/watch?v=cOB5L89cC8A


Päivän viimeisessä gridharjoitteessa ryhmä käyttää tekniikoita KCitymarketin sisällä 
tehtävässä kävelyssä. Harjoitteen kannalta uusi, virikerikas ja vahvasti  käytöstä ohjaileva 
tila vaikeuttivat keskittymistä. Omaa huomiokenttää oli supistettava sekä sidottava toiminta 
kärjistyksiin. Harjoitteen purussa nousee esiin, että ylilyöntejä tehtiin jotta pystyi pysymään 
harjoitteessa. Eri tempoiset liikkumiset kaupan tilassa tuntuvat repiviltä. Ryhmä kokeili eri 
tasoissa liikkumista (kyykyssä, varpaillaan) ja totesi, että asennot eivät tuntuneet kaupassa 
asiointiin kuulumattomilta: ylähyllyille pitää kurottaa ja alahyllyille kyyristyä. Nostettiin esille 
huomio, että hyllyjen keskitasolle asetetaan tietoisesti niitä tuotteita, joita kauppias haluaa 
eniten myydä. 
 
Kaupunkikävely itsenäisesti seuraten ja huomioiden erinäisiä kaupungin sisään rakennettuja 
reittejä, opastekylttejä ja kulkuvirtoja. Matkat dokumentoitiin. Purku koululla, jonka 
yhteydessä katsotaan Guy Ben Nerin Stealing Beauty , joka on kuvattu Ikeatavarataloissa. 20

 

Sokeritoukka / TO 
 
Kokoontuminen koululla. Sokeritoukan kulun seuraamista, keskustelua hyönteisistä ja 
loisista ja loiseudesta (esimerkkinä performanssitaiteilijana tunnetun Karolina Kucia  21

torakoiden kanssa tehdyt parasiittiprojektit). Puheessa torakoiden geeniperimä ja evoluutio. 
Viikkokotiläksyn dokumentaation läpikäyminen. Tämän asiakirjan luominen virtuaalipohjalle 
(ks. johdanto). 
 
Keskusteltiin appropriaation  käsitteestä ja mietittiin miten alakulttuurien visuaaliset merkit 22

löytävät tiensä massamedioiden kuvastoon. Katsoimme Rihanna Diamonds  videon 23

mietiskellen miten monimediallisesti nykypäivän populaarikulttuuri ulottuu arkeemme. 
Esimerkeissä kerrattiin Kanye Westin muotisuunnittelukokeiluja , Lady Gagan flirttailua 24

avantgardetaiteen kanssa, tämän hajustesarjaa  ja mm. JayZ:n tekemät pitkäkestoiset 25

rapperformanssit  galleriatiloissa. Keskustelua vastamedioinnista (Culture Jammin, 26

vastamainokset).  
 
Päättelyn mukaan vastamainokset ovat otollisia appropriaatiolle ja siten tehottomia 
vaikuttamisen keinoja. Myöskään jaottelu valta, vasta, alakulttuureihin ei vaikuta järkevältä 
sillä toimijoilla voi olla jalansijaa monilla eri kentillä. Esim. JLo on yht’aikaisesti 
katuuskottavasti Bronxin kulmilta sekä populaarikulttuurin ikoni. Puhuttiin että ylä, ala ja 
korkeakulttuureiden selkeät jakolinjat on murtuneet kun keskiluokka on voimaantunut ja 
kasvanut. Keskiluokan kiinnostukset ulottuvat kauas ja syvälle eri marginaalikulttuureihin. 
 

20 Guy Ben Ner, 2007, Stealing Beauty https://www.youtube.com/watch?v=U3yBQT9mfnw  
21 Taiteilija Karolina Kucian verkkosivut: http://karolinakucia.com/  
22 Lisää appropriaatiosta: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation 
23 Rihanna, 2012, Diamonds https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs 
24 Kanye Westin Yeezy mallisto 2015 http://www.adidas.com/us/yeezy  
25 Lady Gaga Fame hajuste 2012 https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga_Fame  
26 JayZ, 2013, Picasso Baby kera Marina Abramovic https://vimeo.com/80930630  

https://www.youtube.com/watch?v=U3yBQT9mfnw
http://karolinakucia.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation
https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs
http://www.adidas.com/us/yeezy
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga_Fame
https://vimeo.com/80930630


Beyhin viitaten käydään läpi vuoden 2013 kiekkovierasjuhlien mielenilmaisuja. 
Itsenäisyyspäivän presidentin vastaanoton juhlallisuuksia vastustaneiden protestoijen 
toiminnalle oli vaikea nimetä selkeää päämäärää. Yksittäisiä muutoksia tärkeämpää 
toimintaa on yhdensuuntainen ja määrittelemätön liike, joka tempaa mukaansa eri toimijoita27

. Miten liikkeen saisi organisoitua esim. ympäristönsuojelutyöhön? Porukkaa huolestutaan, 
että tällä kurssilla käytetyt harjoitteet on aika tehokkaita aivopesua ajatellen. 
Koulutetaankohan Isisin terroristeja samoilla konsteilla? Palmyran temppeleiden 
räjäyttäminen vaatii nykytaiteilijalle ominaista kriittisyyttä. Ainakin Yhdysvaltojen armeijan 
koulutuksiin kuuluu nykyisin meditaatiokoulutus . 28

 
Keskusteluun nousee Michel Serres, tämän ajatukset parasiiteista sekä luonnon 
approprioimisesta saastuttamisen kautta. Serres esittää että ihmiset merkitsevät ympäröivää 
luontoa kulttuurinsa jätteillä vallatakseen elintilaa. Filosofia tulkiten voidaan esittää ihmisten 
olevan tietoisia aiheuttamistaan ympäristökatastrofeista ja näin myös väittää heidän olevan 
tietoisesti välinpitämättömiä, oikeastaan jopa ylpeitä kulutustottumuksiensa aiheuttamista 
roskista. Roskaaminen voi olla varteenotettava keino merkitä ympäristöään ja julistaa sen 
omakseen . 29

 
Katsomme Norman Wilsonin SONE S/S (2014)  videon. Huomioimme, että 30

organisoituminen yhteisen liikehdinnän eteen tapahtuu tätä nykyä suhteessa verkkotilaan. 
Sone S/S teoksen mediatatiivinen tunnelma pyrkii välittämään katsojalle keinoja itsensä ja 
tottumustensa tunnistamiseen. Tavoitteena ei ole omien tarpeiden purkaminen (esim. 
kuluttamalla tai vallankumouksella) vaan omien tarpeiden huomioiminen ja tilan luominen 
havaintojen tekemiseen.  
 
Omien tottumustensa tunnistaminen verkkomediatulvassa on haastavaa. Erilaisten 
tarjousten puristuksessa on pyrittävä säilyttämään ote kehonsa materiaalisuudesta. 
Toiminnan ei tarvitse olla vastakkaista – rinnakaisuus ja vaihtoehtoisuus toimii yhtä hyvin. 
Viitataan keskusteluissa työväenliikkeen syntyyn Suomessa, kun raittiusliikkeen ja 
voimailuseurojen kautta pyrittiin saamaan työväki tietoiseksi omasta taistelevasta kehostaan. 
Puhutaan nykypäivän fitnessintoilusta, maratoonariministereistä ja kuraattori Jussi 
Koitelan  nostamasta huomiosta, että hyvinvointivaltio ei ole koskaan ollut vakaassa tilassa 31

– Se on pikemminkin saavuttamaton päämäärä, jonka eteen kamppaillaan jatkuvasti.  
 
Porukkaa alkaa masentaa, katsotaan video pellonluomisesta .  32

 

27 Eräs tilanteen sekasortoisuutta kuvaava teos on Timo Bredenbergin Control (2014) 
https://vimeo.com/88859113 , Video seuloo tilanteen, tämän kurssin puitteissa kiinnostavasta näkökulmasta. 
Myös Bredenbergin gradu Don’t Worry We’re from the Internet esittelee T.A.Z ajattelua onnistuneesti.   
28 Patrick Hruby, 05.09.2012, Washington Times: Marines expanding use of meditation training 
http://www.washingtontimes.com/news/2012/dec/5/marinesexpandinguseofmeditationtraining/?page=all  
29 Michel Serres, 2010, Malfeasance Appropriation Through Pollution? (Stanford University Press) 
30 Norman Wilson, 2014, SONE S/S, https://vimeo.com/101172118  
31 Taiteilija Jussi Koitelan verkkosivut: http://www.jussikoitela.com/  
32 Pellonluomista musiikin säestyksellä: https://www.riemurasia.net/video/Peltotoita/169145  

https://vimeo.com/88859113
http://www.timobredenberg.com/files/MaT_Bredenberg.pdf
http://www.washingtontimes.com/news/2012/dec/5/marines-expanding-use-of-meditation-training/?page=all
https://vimeo.com/101172118
http://www.jussikoitela.com/
https://www.riemurasia.net/video/Peltotoita/169145


Viikonlopun luku ja videokotitehtävinä Why the Rich Love Burning Man  artikkeli, joka luo 33

hyvin kyynisen katsauksen Burning Manfestivaaliin ja osoittaa esimerkkien kautta miten 
vapauden ja anarkismin käsitteet hyödynnetään markkinavetoisessa kehitystyössä 
piilaaksossa. Tämän rinnalla katsotaan Norman Wilsonin Workers leaving Googleplex  34

(11min), joka kertaa taiteilijan kokemuksia tämän työskennellessä Googlelle. 
Googlekampuksella työläisten liikkumista ja vuorovaikutusta kontrolloitiin kulkukorteilla ja 
rakennusten arkkitehtuurilla. Videon nimi viittaa varhaiseen Lumière veljesten Workers 
Leaving the Lumière Factory (1895)  elokuvaan, joka dokumentoi työläisten poistumista 35

veljesten tehdasrakennuksesta. Halukkaille bonustehtävänä Norman Wilsonin ja 
Christopher Kulendran Thomasin keskustelu, jossa approriaation, vastamedioinnin 
mahdottomuuden ja talouden teemat tulevat käsitellyksi mielenkiintoisesti Salon | Discussion 
| Art & Commerce  (52min). 36

 

Kaupunkinomadi / Viikko 3. 
 
Luku ja videokotitehtävinä kerrataan visuaalisten järjestysten käsitettä, tutustutaan 
ajatukseen johtajattomasta johtajuudesta ja perehdytään erääseen suomalaisen 
performanssitaiteen kantaryhmään Record Singersiin. Luettavana ote Seppänen Katseen 
voima s.4152 , Alanna Krausen No Boss Does Not Mean No Leadership  ja katsottava 37 38

Record Singers  ryhmästä kertova dokumentti (32min). 39

 

Matka Poriin / MA 
 
Keskusteltiin automatkalla kurssin päättävästä ulostulosta. Perillä tutustuttiin Iida Nikitinin 
maalauksin performansseja dokumentoivaan Esitysdokumentaatio / maalaus näyttelyyn 
Galleria 3h+k:ssa. Teokset on tehty T.E.H.D.A.S. ry kollektiivin sekä taiteilijan itsensä 
tuottamien performanssien pohjalta. Työskentelyn apuna oli hyödynnetty kuvatallenteita, 
taiteilija oli ollut osassa tilanteita läsnä myös esiintyjänä. Iida tutki teoksissaan esityksen 
läsnäoloa ja sen pysyvyyttä maalauksien kautta. Näyttely loi kriittisen katseen 
performanssitaiteeseen liitettyyn mielikuvaan, että ihmisten jakama kokemuksellinen hetki 
tuottaisi muita taidemedioita välittömämpiä kokemuksia. Nikitin toiminta tuo esiin, että 

33 Keith A. Spencer, 2015, Jacobini: Why the Rich Love Burning Man 
https://www.jacobinmag.com/2015/08/burningmanonepercentsiliconvalleytech/  
34 Norman Wilson, 2011, Workers Leaving the Googleplex https://vimeo.com/15852288   
35 Lisää “Workers Leaving the Lumière Factory” elokuvasta: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Workers_Leaving_the_Lumi%C3%A8re_Factory  
36 Art Basel, 2014, Salon | Discussion | Art & Commerce https://www.youtube.com/watch?t=62&v=748nJpuHvdc  
37 Seppänen, emt. 
https://www.dropbox.com/s/2obv33ny10useq2/2008_katseenvoimakohtivisuaalistalukutaitoas4152_jannese
ppanenvastapaino.pdf?dl=0  
38 Alanna Krause, 2015, No Boss Does Not Mean No Leadership 
https://medium.com/enspiraltales/nobossdoesnotmeannoleadershipc4c97c660252   
39 Record Singers: ¾  Johdanto ryhmän esitystaiteelliseen toimintaan. (2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ad_djPifNZw  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ad_djPifNZw


(varsinkin digiaikana) performanssiteokset aikaansaavat katsojissaan kokemuksia myös 
esitystilanteen ulkopuolella. Nikitin kirjoittaa näyttelytiedotteessa: 

 
Esitystilanteessa ei elä aidommin hetkessä tai ole varmemmin läsnä, kuin muuten: 
esitys ei ole takuu autenttisesta tapahtumasta. […] Kuva esityksestä, dokumentti, 
valokuva kiertävät kehää ja kyselevät suhdetta toisiinsa. Milloin dokumentista tulee 
esitys ja esityksestä kuva tai toistuva ele? Milloin valokuvasta tulee maalaus ja 
maalaamisesta performanssi?  40

 
Maalaukset olivat suhteessa T.E.H.D.A.S ry:n käynnistämään DArk  performanssiarkisto 41

projektiin. Yhdistys on dokumentoinut järjestämiään tapahtumia ja festivaaleja videolle ja 
valokuville vuodesta 2003 alkaen. Kokoelmassa on satoja videotallenteita Porista, 
Tampereelta ja kollektiivin kiertueilta. Viime vuosina arkistoa on kehitetty yhteistyössä Porin 
taidemuseon kanssa, mikä takaa mm. että tiedostomuodot ja teosten metadatan keruu 
hoidetaan kansallisten standardien mukaisesti. T.E.H.D.A.S ry:n puolelta vastuuhenkilönä on 
Juha Mehtäläinen, jonka työn tuloksena osa taltioinneista on saavutettavissa myös verkon 
kautta . Ryhmä on arkistointityön vaikutuksesta käynyt miettimään taidettaan ja 42

dokumentaatioita uudella tavalla. Nikitin kommentoi performanssien kuvaamisen ja 
myöhemmän arkistoinnin vaikutusta esiintymisiin: 
 

Myös se millainen suhde kuvaajaan on, kuinka läheinen hän on, vaikuttaa siihen mitä 
rajataan. Vieraana oleminen, vieraus ja läheisyys tunkeutuvat kuvaustoimintoihin ja 
kameraa pitävästä ystävästä voi tulla etäisyydet näkyville, vieraantumisessa, 
vieraudessaan hän monimutkaistaa suhteensa kuvattavaan, se ei ole enää selkeä ja 
läheisyydessään ymmärrettävä. […] Digitaalisuus ja nopeat teknologiat ovat saaneet 
kuvat virtaamaan entistä vauhdikkaammin ja sekoittumaan toisiinsa, niiden ollessa 
suhteita asioiden väleissä. […] Dokumenttiin ei voi luottaa varmana ja pysyvänä, 
muuttumattomana tukirankana tai jonakin johon palata varmistamaan tietonsa 
perusteita. Esityksen valokuvaaminen ja videotallenteet eivät arkistoi todellisia 
tapahtumia, mutta ne voivat olla itsessään täynnä kummallisia käänteitä, ne 
kouristelevat eivätkä pysy paikoillaan, alkavat värähdellä ja touhuta omiaan, käyvät 
läpi odottamattomia suunnanmuutoksia.  43

 
Yhdistyksen ja museon ajatuksena on ollut, että aineistoja voisi tulevaisuudessa sovittaa ja 
toimittaa niiden varassa uusia teoksia. Myös Nikitinin maalausnäyttely on tulkittava 
performanssidokumentaatioiden uudelleensovituksina. Esitystilanteet saivat uuden tason, 
kun niitä tarkasteli maalauspinnalta. Toiminta esittäytyi "eettisenä 
performanssidokumentaationa".  
 

40 Iida Nikitin, 2014, Näyttelytiedoite: Esitysdokumentaatio / maalaus 
https://www.pori.fi/tapahtumakalenteri/iidanikitinesitysdokumentaatiomaalaus.html#.VhP5NROqpBc  
41 Juha Mehtäläinen, 2014, T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyö arkistoinnin kehittämisessä: 
http://www.poriartmuseum.fi/fin/visuaalisen_kulttuurin_tallennus/viskutiedostot/Dark_Performanssiarkisto_TEH
DAS_Juha_Mehtalainen_20141203.pdf  
42 DArk verkossa: http://www.tehdasry.fi/dark/  
43 Nikitin, emt. 

https://www.pori.fi/tapahtumakalenteri/iidanikitinesitysdokumentaatiomaalaus.html#.VhP5NROqpBc
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http://www.poriartmuseum.fi/fin/visuaalisen_kulttuurin_tallennus/visku-tiedostot/D-ark_Performanssiarkisto_TEHDAS_Juha_Mehtalainen_20141203.pdf
http://www.tehdasry.fi/dark/


Tutustuimme galleriassa käynnin jälkeen Nikitinin, Ville Kirjasen, Jussi Matilaisen ja 
muutaman muun porilaisen taiteilijan työtiloihin kaupunkialueella. Tila oli saatu käyttöön 
kaupungilta äärimmäisen pientä vuokraa vastaan ja niiden käyttö oli ahkeraa. Nikitin saattoi 
ryhmän myös uuteen työtilaansa läheisessä korttelissa. Pihapiirissä oli kaksi käyttökelpoista 
puurakennusta, jotka saatiin käyttöön hyyyyvin edullisesti. Uusiin työtiloihin on myös 
suunniteltu ohjelmaa ja tapahtumia. 
 

 
 
Työhuonevierailuden jälkeen teimme Kutsuharjoitteen. Ryhmälle annettiin kuulokkeet ja 
ääninauhat, jotka johdatteli osallistujat itsenäiselle nauhoitteen ohjaamalle 
rukouskutsukävelylle. Äänitteellä kuultiin 14 erilaista Islamilaista adhania eli rukouskutsua. 
Niitä kuunnellessa pohdittiin kaupunkitilassa hallitsevia ääniä eri kulttuureissa ja 
uskonnoissa. Islamistisissa valtioissa rukouskutsut rytmittävät elämää viidesti päivässä. 
Tehtävänantona oli selvittää mitä vastaavia ääniä omassa ympäristössämme kuuluu. 
Kuuntelijat kävelivät kaupungilla vapaasti ja seurasivat minne kaupunki sekä äänite heidät 
vei. 
 
Harjoitteen jälkeen tapasimme kahvilassa, kävimme lyhyesti taidemuseolla ja kirpputorilla. 
Purimme harjoitetta kävelymatkalla T.E.H.D.A.S ry:n koordinoimalle lyhytaaltoasemalle . 44

Harjoitteessa toimineet nostivat esille rukouskutsun samankaltaisuutta kauppakeskusten 
mainosjuontojen, koulun välituntikellojen, väestöhälyttimien testausäänien sekä radio ja 
tvuutisten kanssa. Pohdittiin, mieltävätköhän vieraasta kulttuurista tulevat edellämainitut 

44 Lyhytaaltoaseman historiaa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_lyhytaaltoasema  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_lyhytaaltoasema


äänet uskonnollisiksi tai aatteellisiksi. Puhutaan myös tiktaalikista , geeneistä ja 45

kehonormeista. YliVakkurin puheenvuoro pohjasi vammaistutkija Elina Vaahtera  46

Sorbusgalleriassa antamaan Tiktaalik and the discovering of ”ourselves” luentoon . 47

 
EDIT// Koskinen teki Kutsuharjoitteen vko 3 edeltävänä sunnuntaina 
Kankaanpäässä klo 21 jälkeen. Pimeys suuntasi katsetta valitsemaan kiintopisteiksi 
pääosin valonlähteitä ja kellonaika vaikutti ympäristön aktiivisuuteen ja taustalla 
vaimeaan äänimaisemaa. Ns. abstraktit kiintopisteet kuten valon kajastus tai 
pelkistetyt betoniporsaat miellyttävämpiä kuin Mahdollisuus muutokseen kampanjan 
kyltti. Tutussa ympäristössä, jonka äänimaailman tunsi, tuntui ääninauhan sisältö 
ajoittain irralliselta musiikilta, jota sattui kuuntelemaan. Tästä huolimatta oli useita 
hienoja hetkiä, jolloin kulkiessaan yksin kohti valitsemaansa pistettä pystyi tuntemaan 
suuremman kollektiivisuuden, että kaikki lopulta kulkevat tuota samaa päämäärää 
kohti. Tunne katosi keskustassa, jossa harvakselta liikkuvat ihmiset kulkivatkin eri 
suuntaan. Suhde kiintopisteisiin korostui: rukouskutsujen soidessa valonlähde ikään 
kuin kutsui luokseen ja salli sinun tulla, kun taas hiljaisuudessa omasta asenteesta 
muuttui uhmakkaampi ja päättäväisempi, tällöin sinä olit se kuka päätti tulla, eikä 
sinua oltu kutsuttu. Voimakas kiinnostus siihen, mitä kutsuissa lauletaan. 
Voimakkaampi kiinnostus siihen, jos tulisi rytmittämään arjessaan tarkalleen 
kellonajallisesti 5 krt/vrk jonkin hengellisen riitin. Miten vaikuttaisi, että sen tekisi 
yksin, yhdessä toisen kanssa, erillään toisen kanssa, entä ryhmässä, entä jos kaikki. 
Nauhan kertoma kuvaus siitä, että kutsut keskeyttävät työpäivän ja kaikki rukoilevat, 
tuntui uskomattomalta näyltä ja sitä pyrki kuvittelemaan tapahtuvaksi Kankaanpään 
Rivieeralla.  

 
Yövyimme lyhytaaltoasemalla, joka T.E.H.D.A.S. ry on kunnostanut Porin kaupungin 
kulttuuri ja puistoyksiköiden tuella. Asemalla on joidenkin kollektiivin taiteilijoiden työtiloja, 
mm. Heikki Hautalan , jolla on alkamassa näyttely Poriginalgalleriassa 17.10. Valmistettiin 48

performanssimuhennosta ja puhuttiin lisää Kutsuharjoitteesta. Selailtiin valittuja taidekirjoja 
ja käytiin nukkumaan. Ennen nukahtamista YliVakkuri miettii voidaanko nukkuminen laskea 
opettamiseksi. 

 

45 Lisää Tiktaalikista https://en.wikipedia.org/wiki/Tiktaalik  
46 Aiheesta on viritteillä artikkeli, jota voi aikanaan hakea tutkijan verkkosivujen kautta. Elina Vaahteran julkaisuja: 
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/elinavaahtera(87bf00db4c8843f3823c3bcc3859699f).html  
47 Vappu Jalosen koordinoimassa tapahtumassa Sorbus galleriassa nähtiin myös Anna Zettin elokuva 
http://sorbusgalleria.tumblr.com/post/129011602168/annazettresearchdrama1620september  
48 Taiteilija Heikki Hautalan verkkosivut: https://heikkihautala.wordpress.com/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiktaalik
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/elina-vaahtera(87bf00db-4c88-43f3-823c-3bcc3859699f).html
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Toinen asema / TI 
 
Osa on nukkunut huonommin. Herätään silti reippain elkein, kevyet aamiaiset. Kävimme 
raikkaalla aamukävelyllä metsässä, kuuran marinoimissa maisemissa. Kierretään 
huomaamatta iso ympyrä metikössä ja fiilistellään että ollaan tultu toiselle aaltoasemalle, 
toiseen ulottuvuuteen. Puretaan sivumennen vkn.lopun luku ja mediatehtävät. 
 
T.E.H.D.A.S ryn puheenjohtaja, taiteilija Antti Pedrozo  tuli ennen lähtöämme asemalle ja 49

kertoi työtehtävistään. Antti on mm. ostanut valtaosan asemalla yhteiskäytössä olevista 
työkaluista (joita on paljon) omasta pussistaan. Keskustellaan stressin hallinnasta ja 
lyhytaaltoasemalla järjestetyistä yleisötapahtumista. Tulevaisuudessa asemalle perustetaan 
kahvila ja pian rakennettavat veistotilat mahdollistavat vannesahat sekä sirkkelit. 
Työskentelymateriaaleja on kertynyt yhdistyksen taiteilijoiden näyttelyistä ja projekteista. 
Kelaillaan että on järkevää hankkia taidetuotantojensa materiaalit sillä ajatuksella, että ne 
voidaan myöhemmin uusiokäyttää. Aseman tapauksessa uusiokäytetyt taidemateriaalit ovat 
löytäneet paikkansa mm. seinä ja ikkunalasin eristeinä. 
 
Lähtö Porista. YliVakkuri hölisee autossa, että ei ole yhteistä kieltä vaan yhteisymmärrys 
perustuu sattumiin ja loppupeleissä epäselviin sopimuksiin. Perustelee väitettä haparoiden 
sillä miten aakkoset ja hieroglyfit eroaa toisistaan . 50

 
Koululle saavuttua tavataan Koskinen, joka oli estynyt osallistumaan Poriretkelle. Kuullaan 
tämän viikonloppuna Limingan taidekoulun Taidemaraton  tapahtumassa suorittamasta 24h 51

/ 24kpl performanssin sarjasta. Esitykset olivat toteutettu työryhmässä ja ohjelman aikana oli 
nukuttu vain 3 tuntia. Koskinen kertoo että seuraavana aamuna tehty esitys jännitti, vaikka 
sillä ei ollut katsojia, kun tähän valmistautui Gridharjoitteita myötäillen. Pitkän sarjan aikana 
ajatukset siitä, mikä on performanssia ja mikä ei, olivat olleet voimakkaasti läsnä Koskisen 
mielessä. Esityksiä määritteleväksi tekijäksi tuntui löytyvän tekijän oma asennoituminen. 
Toisaalta katsojat saattoivatt olla mieltämättä esityksiä performanssiksi vaan esim. 
kesäteatteriksi. Esiintyminen luokiteltiin tehtävä orjentoituneeksi ja kestoon pohjautuvaksi 
performanssiksi.  
 
Esiintymismalleilla on risteävät perinteet. Eräs kestoon pohjaavan performanssin 
esimerkeistä on Tehching Hsiehin vuosi häkissä performanssi  ja maineikas tehtävä 52

orjentoituneen esiintymisperinteen toimija Mierle Laderman Ukeles , joka Touch Sanitation 53

(197780) projektin aikana kätteli kaikkia New Yorkin puhtaanapitolaitoksen työntekijöitä.  
 

49 Taiteilija Antti Pedrozon verkkosivut: http://atti.ch/  
50 Till A. Heilmann, 2010, Innis and Kittler: The Case of the Greek Alphabet: 
http://tillheilmann.info/mediatransatlantic.php 
51 Satu Koho, 06.10.2015, Forum24: Kahdesti kellon ympäri. Taidemaratonissa työskenneltiin lähes tauotta 
http://www.forum24.fi/sivut/artikkeli/8734/Kahdestikellonympri_Taidemaratonissatyskenneltiinlhestauotta  
52 Lisää Tehching Hsiehin työskentelystä: https://en.wikipedia.org/wiki/Tehching_Hsieh  
53 Lisää Mierle Laderman Ukeleksen työskentelystä: https://en.wikipedia.org/wiki/Mierle_Laderman_Ukeles  
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Kirjataan koko porukalla tätä asiakirjaa ja hajaannutaan hissukseen. Puhutaan että 
lukihäiriön sijaan pitäisi puhua lukiihmeellisyydestä. Lukihäiriön käsite alleviivaa 
normatiivisia maailmankuvia. 
 

Fanituskoulutus / KE 
 
Henkilökohtaiset ohjaavat tapaamiset. YliVakkuri tapaa kunkin kurssilaisen Postellin 
kahvilassa ja keskustelee käynnissä olevista projekteista sekä taiteellisista motiiveista 
kahden tunnin sessioissa. Kannustaa porukkaa matkustamaan Kankaanpäästä ja etsimään 
omia taiteellisia opintopiirejä, joiden kanssa jatkaa taitojen kehittämistä. Koulun jälkeen on 
tärkeää saada palautetta ja vinkkejä miten toimintaansa voisi edistää. Verkostoja voi 
rakentaa esimerkiksi järjestöjen lukupiirien kautta. Työ näiden eteen kannattaa aloittaa jo 
opintojen aikana. 
 
YliVakkuri kehottaa porukkaa fanittamaan kiinnostavina pitämiään taiteilijoita ja ajattelijoita, 
seuraamaan niiden julkisia esiintymisiä ja blogeja kuin hait laivaa sekä merkitsemään ylös 
tapahtumia (ja tapahtumiin liittyviä muita toimijoita) joissa nämä esiintyvät. Kun löytää 
luotettavan esimerkin, jonka työskentely vetoaa tähän voi myös ottaa yhteyttä. Lähettää 
vaikka sähköpostia ja kysyä vinkkejä mitä kirjoja lukea, millä festivaaleilla käydä ja mitä 
teoksia katsoa. Tämä kertoo fanittavansa mm. Jaakko Pallasvuota . 54

 
Nimetään luotettavia organisaatioita, joilta kysyä työharjoittelumahdollisuuksia ja joiden 
ohjelmaa seurata. 
 

1. New Performance Turku , on Leena Kelan  ja Christopher Hewittin  johtama 55 56 57

festivaali. Tapahtuman myötä on tuotettu paljon esitystaidetapahtumia mutta pelkän 
esitys toiminnan lisäksi, ohjelmaa on suunnattu yhteistyökuvioihin yliopistojen ja 
muiden ammattilaisyhteisöjen kanssa. Projekti on myös tuottanut oman 
videoarkistonsa  ja rikkaasti tekstejä. 58

2. Baltic Circle  on Helsingissä toimiva uudenteatterin festivaali, jonka porukoihin 59

kuuluu monialaisia esiintyviä taiteilijoita. Festivaalin esityksiä näkyy katutilassa, 
elokuvateattereissa ja totutuista poikkeavissa ympäristöissä. Circlen 
myötävaikutuksella on tuotettu mm. Suomen taidepoliittinen tapahtuma , 60

kansanedustajien ja puolueiden kulttuuriaatteita seulonut julkinen tilaisuus. Myös 
Baltic Circlen tapahtumista löytyy videojulkaisuja . 61

3. Pikseliähky  on uusiin medioihin kallellaan oleva organisaatio, joka muistetaan 62

digitaalisen kulttuurin marginaaleja esittelevistä festivaaleistaan. Myöhemmin 

54 Taiteilija Jaakko Pallasvuon verkkosivut: http://www.jaakkopallasvuo.com/  
55 NPTurku festivaalin verkkosivut: http://newperformance.fi/  
56 Taiteilija Leena Kelan verkkosivut: http://leenakela.com/  
57 Taiteilija Christopher Hewittin verkkosivut: http://www.liveartwork.com/  
58 NPTurku youtube kanava: https://www.youtube.com/channel/UCxR8gUhRjheicAhBbRqMA  
59 Baltic Circle festivaalin verkkosivut: http://balticcircle.fi/  
60 Suomen taidepoliittinen tapahtuma verkkosivut: http://www.suomentaidepoliittinentapahtuma.fi/  
61 Baltic Circlen videokanava vimeossa: https://vimeo.com/balticcircle  
62 Pikseliähky organisaation verkkosivut: http://www.pixelache.ac/  
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organisaatio on tullut tunnetuksi työpajatoiminnoista ja paikkasidonnaisista 
projekteistaan (mm. Suomenlinna Money Lab ). Organisaation toiminta on 63

rihmastomaista ja siihen on osallistunut myös esiintyviä taiteilijoita. Sen kautta 
saattaisi luoda verkostoja esim. Biotaiteen seuran  aktiiveihin jne. 64

 
Monia muitakin viitataan. Kannustavina esimerkkeinä Tussurock, Jättömääfestivaali , 65

Yfestivaali , Ehkäkollektiivi , Kuuma ankanpoikanen , TAMKin opiskelijoiden ainakaan 66 67 68

järjestämät Paskojenperformanssien iltamat , Mad House Helsinki  sekä Maija Hirvasen  69 70 71

taiteellinen toiminta. YliVakkuri kehottelee hakemaan työharjoitteluun mainittuihin ja 
vaihtoon ulkomaille. Puhutaan hitusen apurahanhaku ruljanssista, kannustaen tottumaan 
hakemusten tekoon jo opiskeluaikana – Näin kielteiset päätökset ei tule yllätyksinä 
valmistumisen jälkeen. 
 

Monttukahvit / TO 
 
Torstaina oli monttubileet. Harjoitteiden aikana puhuttiin englantia, keksittiin omat 
vieraskieliset alteregot. Näin osallistujiksi bileisiin saatiin mukaan Anna, ruotsalainen 
jazztanssija ja saksofonisti, Wendela, PohjoisCarolinasta lähtöisin oleva klassinen maalari, 
Cosmic Fox, Japanilainen tuolien monikäyttäjä ja muutenkin monialaisesti tuoleja 
hyväksikäyttävä taiteilija (hänen isänsä oli ninja). Kielen vaihto oli hauska juttu, huomasi 
miten vaikeaa oli puhua englanniksi taideasioista. Kommunikaatio alkoi pätkiä kun ei ollut 
sanastoa. Heräsi idea puhua yksi viikko englantia koko Kankaanpään taidekoulun 
oppilasporukalla. Tuli välähdys, että näin voisi vielä venyttää kuilua taideopiskelijoiden ja 
paikallisten välillä. Tosta saisi vaikka lopputyön! 
 
Kylmyydessä työskenteleminen oli virkistävää, aamu oli melko kirpakka. Se oli hyvällä 
tavalla raastavaa, herkisti ärsyyntymään pienistäkin asioista. Kylmyys piti hereillä ja vahvisti 
läsnäoloa. Tehtiin erilaisia kävelyharjoitteita samalla Gridperiaatteella kuin aikaisemmin 
kurssin aikana, yksinkertaisina versioina. Esimerkiksi äänellä kommunikoiminen päätettiin 
jättää pois. Valotilanne vaikutti siihen minkälainen perifeerinen näkökenttä oli. Monttua 
reunustavien puiden lomasta paistava aurinko määritteli lämmöllään työskentelytilan suurelta 
kentältä. Kylmässä pääsi myös harjoittelemaan kehon lämmittämistä lihasten ja mielen 
rentouttamisella luonnollisesti tapahtuvan jäykistymisen sijaan. 
 

63 Nold/Aubret/Jaschko, 2014, Autopsy of an Island Currency http://media.pixelache.ac/autopsy/autopsy.pdf  
64 Biotaiteen seuran verkkosivut: http://bioartsociety.fi/  
65 Jättömaa festivaalin verkkosivut: http://www.wastelandfest.net/  
66 YFestivaalin verkkosivut: http://yfestivaali.tumblr.com/  
67 Ehkäkollektiivi: http://www.ehka.net/  
68 Kuuman ankanpoikasen verkkosivut: http://kuumaankanpoikanen.blogspot.fi/  
69 Tapahtumien aikana esitettiin paskoja performansseja. Iltamia järjestettiin muutamaan otteeseen Tampereen 
Finlaysonin läheisessä Alyana ravintelissa. Järjestelyihin osallistui ainakin Pekka Ruuska, Pia Sirén sekä Paula 
Lehtonen.  
70 Mad House Helsinki verkkosivut: http://www.madhousehelsinki.fi/  
71 Taiteilija Maija Hirvasen verkkosivut: http://www.hirvanen.net/  
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Harjoiteltiin TaiChi Push Hands (Tui Shou)  kontaktiseisontaa, jossa nojattiin toista vasten 72

ensin ulomman käden kämmenselällä ja kyynärvarrella, sitten molemmilla käsillä ja liikkuen. 
Tuettiin kokoajan toista liikkeessä. Pohdittiin, että tasapainoharjoite parin kanssa on tehokas 
tapa etsiä omaa tasapainoa, koska tasapainon menettämisestä saa välittömästi selkeän 
palautteen (horjahtaminen). Mietittiin, että harjoitteen olisi voinut tehdä vaikka kerran 
aikasemmin kurssin aikana, esimerkiksi sisällä tai muuten suotuisammissa olosuhteissa, 
jottei keskittyminen olisi kiinnittynyt liikaa uuden harjoitteen oppimiseen, kun kylmyydessä oli 
jo tarpeeksi haastetta. 
 
Perään kahvirituaali (Valmistettiin Idido Natural pavuista, jotka on Etiopian Gedeon alueelta 
Yirgacheffestä. Paikka esiteltiin Afrikan Kankaanpäänä. Asukkaita Yirgacheffessä on tosin 
puolet enemmän, 20 000). Auringon noustessa kahvitauolla päätimme kuunnella uudestaan 
Rihannan Diamondsin auringossa välkehtivien kuuratimanttien kunniaksi. Seisoessamme 
paikoillamme auringon valo sulatti nurmen huurteen muualta paitsi varjoistamme, nurmeen 
piirtyi kuuran marinoitu varjograffiti. 
 

 
 
Aikaisemmin kun ollaan tehty ulkona, harjoitteisiin on lähtenyt kovemmalla liikkeellä. Tähän 
on saattanut vaikuttaa kohmeisuuden lisäksi se, että oli jo pidempi aikaväli edelliseen 
kertaan vastaavien harjoitteiden parissa. Muiden ihmisten läsnäolo ulkotilassa ei juurikaan 
vaikuttanut tekemiseen, montun pohjalla oli loppujen lopuksi melko kaukana tiestä ja 
viereisen koulun pihassa kulkevista ihmisistä. Satunnaisesti huomio kiinnittyi kuitenkin lasten 
kommentteihin, jotka olivat selkeästi meidän inspiroimiamme. 
 
Tehtiin omat ohjaavat harjoitteet: Kaikki saivat vuoronperään kehittää harjoitteen muulle 
ryhmälle ja ohjata sen etenemistä. Harjoitteet pohjasivat Gridtyöskentelyyn, joka oli jo 
ryhmälle tuttua. Muiden ohjaaminen oli hyvää harjoitusta uudenlaisen roolin ottamiseksi 

72 Videolla pari taichi mestaria harjoitteen parissa: https://www.youtube.com/watch?v=XALpOmuQR88  

https://www.youtube.com/watch?v=XALpOmuQR88


ryhmässä. Juteltiin asiasta enemmänkin, mm. että ohjaamisen sijaan voi puhua myös 
esitystaiteellisen toiminnan fasilisoinnista , sillä harjoitteiden ohjaaminen ei johda esityksiin 73

vaan jaettuihin kokemuksiin ja yhdessä oppimiseen. Samalla menetelmällä voi testata myös 
henkilökohtaisia esityksiä, esim. pyytämällä kaverin toimimaan kuten itse aikoo esityksessä. 
Näin toimintaa pystyy arvioimaan ulkoapäin ja sitä voi kehittää haluamaansa suuntaan. 
Fasilitoijan rooli syvensi oppimiskokemusta Gridharjoitteista. Pääsi näkemään toimintaa 
ulkopuolelta ja sai etäisyyttä harjoitteisiin. Vuorovaikutus muuttui erilaiseksi, harjoitetta sai 
kokea toisten kautta, kun niitä ohjasi ikään kuin ylhäältä päin. Siinä oli suoraa vaikutusta 
kuten taichiharjoitteessakin! Harjotteissa huomattiin kiinnostavia seikkoja, kuten jonkin 
objektin suurenemisen lähemmäksi kuljettaessa, kaltevan tason luomat erilaiset näkymät ja 
perspektiivit sillä kuljettaessa, haastavuus huomioida tilaa muuten kuin näköaistilla. Tauon 
jälkeen siirryttiin hautuumaalle jatkamaan harjoitteiden ohjaamista paranneltuina kävellen 
alueen poikki. Kokoonnuttiin kahvilaan ja jatkettiin tämän dokumentin kanssa. 
 
 
 
 

Ulostulot / Viikko 3.  

Yhteiset harjoitteet / MA 
 
Kurssin päättävänä ulostulona osallistujat suunnittelivat harjoitteen, jonka ohjaisivat muulle 
ryhmälle. Ohessa kuvaus harjoitusten kulkusuunnitelmasta, osallistujien palautetta 
työskentelyn etenemisestä ja vetäjän huomoita. 

Johannes / Värikoodattu ostosreissu 
 
Harjoituksen kulku: 
 
Harjoitteen tarkoituksena on pohtia ja tutkia väreihin liitettyjä ominaisuuksia, viestejä ja 
tarkastella kuinka ne tässä harjoitteessa ilmenevät ostoskeskuksessa. Olivat väreihin liitetyt 
ominaisuudet tai piirteet vapaita mielleyhtymiä, värien fysiologisia ominaisuuksia tai 
kulttuurin niille antamia merkityksiä. Harjoitteen sivutehtävänä voi tulla myös tietoiseksi 
kauppaan sisään rakennetuista reiteistä taikka omasta kauppakäyttäytymisestään, ja kuinka 
väreillä suunnistaminen muuttaa kulkua. Harjoite myös käyttää perifeeristä katsetta etsiessä 
tiettyä väriä ympäristöstä. Harjoite alkaa kirjoittamalla taululle värejä ja niiden alle niihin 
liitettyjä assosiaatioita. Jokainen valitsee oman värin, jota alkaisi keräämään Citymarketista. 
Paikan päälle saavuttua harjoitetta tekevillä on 15 minuuttia aikaa kerätä tuotteita. Lopuksi 
kohdataan ja jokainen esittelee ostoskorinsa sisällön. Tuotteet viedään takaisin paikoilleen ja 
siirrytään kaupan ulkopuolelle keskustelemaan huomioista ja vertaillaan niitä alkuperäisiin 
mielikuviin kyseisistä väreistä. 
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Palaute: 
 
KARO: Kiinnostava harjoite, hyvin ohjattu. Pohjustus oli tosi jees tehdä ennen 
tapahtumapaikalle menoa. Havaintona ehkä perinteiset sukupuolijakaumat, värit noudatteli 
paikoitellen niitä ajatuksia, joita pohjustuksessa yhdistettiin väreihin. Tuli myös olo, että 
kaikkea oikeastaan yritetään valmistaa kaikissa mahdollisissa väreissä, jottei mikään asia 
vain jäisi sen takia ostamatta ja että kaikki voisivat löytää itselleen mieleisen värisen 
tuotteen.. Tai ehkä kilpailija voi pitää valttinaan sitä, että tuo markkinoille tuotteen sellaisissa 
väreissä, joita ei ennen ole ollut tarjolla? Oli tosi elämyksellistä ensinnäkin mennä kauppaan 
eri tarkoituksella kuin yleensä ja valita koriin eri tuotteita kuin yleensä. Värikoodia 
noudatteleva ostoskori oli veikeä ilmestys. Puhuttiin jatkoprosessoinnista: valokuvat tietyn 
värisistä tuotteista ja esim maalaamisen harjoittelu tietyllä värillä. Tavaroiden haalimiseen 
voisi keksiä myös jonkin lisäohjeen, joka vähän rajaisi kelpuutettavien tavaroiden määrää 
(esim. tietyn värinen tuote, jossa selkeästi näkyy tietty väriin liitetty mielikuva). Kauppa on 
tosi haasteellinen ympäristö keskittyneeseen tekemiseen, siellä tipahtaa helposti 
arkiputkeen. Siksi siellä on ehkä myös hyvä harjoitella olemaan muuten kuin ostoksilla. 
 
ANSKU: Oli hyvä, että Johannes pohjusti tehtävän koululla. Se antoi aikaa pohtia ja herätellä 
kysymyksiä jo matkalla kauppaan. Miten värit ohjailevat kauppakierrosta? Mitä tällä värillä 
markkinoidaan? Olin valinnut värikseni mustan, josta tietenkin osasin jo valmiiksi arvailla 
kiertäväni vaate ja elektroniikkaosaston. Koriin päätyi vaatteiden ja elektroniikan lisäksi 
juomatölkki, asusteita, miesten hygieniatuotteita, sinappipullo, kahvipaketti, koiran 
talutushihna, lamppuöljyä, kenkälankkia jne. Päällimmäisenä ajatuksena mustasta väristä jäi 
mieleen se, että se markkinoi ajattomana ja neutraalina värinä itse itseään. Monta mustaa 
tuotetta ei edes erityisemmin mainosteta. Tälle vastapainona kuitenkin aloin pohtimaan 
mustalla brändäämistä, kuten mustaa kahvipakettia, jossa erikseen lukee MUSTA, tai 
mustaa pesuaine tai deodoranttipulloa. Hauska ja selkeästi ohjattu harjoite.  
 
Omat havainnot (JOHANNES): Kävin pohdintoja harjoitteen rajaamisesta  ja huomasin että 
aihe ja sen osaalueet voisivat kattaa kokonaisen päivän tai kurssin opiskelun. Huomioita, 
joita jäi mieleen harjoitteesta, oli mm. tuotteiden värien suunnittelussa hyllyympäristön 
muiden tuotteiden värimaailman huomioon ottaminen  ja mustaan väriin liittyvät kelat. 
Samaan aikaan kun musta on jokin vakio tai neutraali pukeutumisessa, jolla ei pyritä 
herättämään huomiota, sitä käytetään myös tuotteiden brändäämisessä tehokeinona (esim. 
Hämärä purkki  sinappi). Harjoitteen kehittämisehdotuksia oli mm. tuotteiden määrän 
rajaaminen pieneen kappalemäärään, jolloin vertailu helpottuisi ryhmässä, harjoitteen 
siirtäminen metsään, tai etsintäkriteerien muuttaminen koskemaan tietyn värin tiettyä 



ominaisuutta ( esim. oranssi  pirteys ). 

 

 

Ansku / Entä jos… huoneiden välillä 

 
Harjoituksen kulku: 
 
Harjoitteen lähtökohtana oli tutkia läsnäoloa silloin, kun vuorovaikutuksessa olevat osapuolet 
eivät ole samassa tilassa keskenään. Tapahtumapaikkana toimi kotini Kankaanpään 
keskustassa. Harjoituksen alussa asetuimme kaikki eri huoneisiin niin, ettemme pystyneet 
näkemään toisiamme. Tästä asetelmasta kävimme puolen tunnin ajan keskustelua “entä 
sitten”alkuisilla lauseilla. Keskustelun teemaa ei oltu määritelty, vaan ideana oli ottaa esille 
lähinnä siinä hetkessä mieleen juolahtavia asioita. 
Ohjeistuksessa nousi esiin huomio, ettei huoneessa tarvitse asemoitua tiettyyn pisteeseen 
tai kohdistaa katsetta koko puoleksi tunniksi samaan kohteeseen, vaan kaikissa huoneissa 
liikkuminen harjoitteen aikana oli vapaata. 
 
Palaute: 
 
KARO: Kiva että käytit entä josharjoitetta osana. Koti ympäristönä on mielenkiintoinen, 
haastava myös samalla tavalla kuin kauppa, tietyt toimet kuuluu sinne niin olennaisesti että 
tietyille urille on sitten vähän vaikeampi päästä. Siksi se on mielestäni hyvä paikka tehdä 
läsnäoloharjoitteita tms. Kiinnostavaa on se, minne mitä sitten joskysymykset toistuvasti 



ohjautuu. Ja se, miten tilassa käyttäytyy, kun toiset ei ole näkemässä tai kun perus oleilun 
sijaan tehdään taidetta. Ohjaus oli onnistunut. 
 
JOHANNES: Alkumielentila harjoitteeseen erosi aiemmasta kerrasta kun tehtiin “ Entä jos ”  
harjoitetta. Kotiympäristöön liittyi rennompi fiilis mitä luokkatilaan. En huomannut fiiliksen 
vaikuttavan keskustelun sisältöön. Yksin ollessa huoneessa katse tutki sensuroimatta 
ympäristöä mutta siitä ei tarttunut ainesta entäs sitten  lauseisiin. Pohdintoja sanaparin 
mahdollisesta sävyttämisestä ja kovaan ääneen puhumisen tuomasta nyansseista lauseiden 
asiasisältöön. Tajunnan räjäyttävä oivallus oli se että mitä voi väittää tekevänsä kun muut 
eivät näe ( esim. väittää olevansa ilman housuja ) tai tehdä asoita mitä ei tekisi muiden 
katseen alla ( esim. kaivaa nenää.) Mieltä kutkuttavia hetkiä oli myös kun keskustelu siirtyi 
mahtipontisista ja dramaattisista aiheista asunnossa olevaan nykyhetkeen. Hieno hetki oli 
myös kun Julle alkoikin soittamaan pianoa. Tai kun Eero äänitti oman lauseensa ja esitti sen 
äänitettynä. Harjoite oli selkeästi ohjattu ja annettu kesto oli hyvä. Jotain puhetta oli siitä, että 
olisi voinut antaa viestiä siitä että huoneissa saa liikkua ja toimia mutta itse viihdyin pelkkänä 
tarkkailijana. 
 
Omat havainnot (ANSKU): Oli mielenkiintoista päästä tekemään harjoitetta omassa 
kodissani. Se loi minuun sellaista voimakasta rentoutta, johon harvoin pääsee 
kouluympäristössä. Olosuhteet olivat näin ollen omasta mielestäni harjoitteeseen 
huomattavasti moniulotteisemmat kuin kurssilla aiemmin esitystaiteen luokassa tehdyn, 
hieman vastaavanlaisen harjoitteen tekoon. Hassua, että keskustelu kulki miljööstä 
huolimatta aika samankaltaisissa teemoissa kuin aiemmassa harjoitteessa.  
Oli kiinnostavaa huomata, kuinka keskittyneeksi kuuntelun seinien läpi kuunteleminen 
muuttaa. Pituus harjoitteelle oli tässä tilanteessa mielestäni hyvä, ja olisi kiehtovaa lähteä 
kehittämään samankaltaista harjoitetta eri pituisin aikarajoin ja varioivin toimin.  
Harjoitteen ohjeistaminen ja “vetäminen” kuumotteli minua jotenkin ajatuksena, mutta se 
paljastautuikin yllättävän rennoksi. En tiedä vaikuttiko tähän kotiympäristö vai se, että olin 
todella kiinnostunut kokeilemaan tehtävän toimimista tällä porukalla.  
Ihmisen läsnäolo erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa suhteessa toisiin ihmisiin kiehtoo 
asiana tästä eteenpäinkin. Ehkä vastaavanlaiset kokeilut jatkuvat, kuka tietää. 
 
 

Karo / Stalkkausta kaupassa 
 
Harjoituksen kulku: 
 
Kokoonnuimme Kankaanpään Smarketin edessä klo 15.00. Karoliina ohjeisti ryhmän 
jäseniä valitsemaan itselleen henkilön, jonka kauppareissua kunkin tuli seurata 
hienovaraisesti alusta loppuun tai tehtävälle varatun 20 minuutin ajan. Ohjeissa painotettiin, 
ettei seuraaminen saanut häiritä seurattavien rauhaa, seuraamisen tuli olla mahdollisismman 
huomaamatonta. Olennaista ei ollut niinkään seurattavan pitäminen jatkuvasti katseen 
kohteena vaan pikemminkin tietoisuus tämän liikkumisesta ja tehdyistä ostoksista. Mainittiin 
myös, että ostosreissun jäädessä reilusti alle 20 minuutin osallistuja voisi valita uuden 



seurattavan. Alkulämmittelyksi palauteltiin mieleen rento seisomistekniikka ja heräteltiin 
periferistä näkökykyä. 
 
Palaute: 
 
JOHANNES: Karon neutraalit sanavalinnat ja kasuaali olemus ohjeistusta annettaessa olivat 
erittäin iso plussa, sillä ajatus ihmisten vakoilemisesta meni voimakkaasti tunteisiin, mistä 
yllätyin itsekkin. Alkulämmittely oli hyvä aktivoimaan perifeeristä katsetta. Koin kuitenkin 
ongelmalliseksi ylläpitää perifeeristä katsetta kaupassa. Tähän luulen vaikuttaneen oman 
hermostuneisuuteni ja pelko että seurattava huomaa olevansa seurattu. Vaikka seuratun 
kauppakäyttäytyminen oli rauhallista, oma käytös pysyi säntäilevänä ja hermostuneena. 
Seuratessa pyrki ennakoimaan toisen siirtymistä ja rakentamaan luottamusta siirtymällä itse 
eri hyllyväleihin. Silti seurattava katosi muutaman kerran, mikä aiheutti paniikin. Aikatakaraja 
keskeytti harjoitteen. Seuratun ostoksien seuraaminen oli hankalaa, sillä seurattu laittoi 
kaikki ostoksensa suoraan mustaan reppuun. ( Olisinko saanut myymälävarkaan kiinni?!?! ) 
 
ANSKU: Ajatus lähtemisestä seuraamaan jotakuta kaupassa ahdisti alkuun. Mutta tehtävän 
aloitettua alkoi sisäistää hyvin sitä, kuinka voi tarkkailla ihmistä suoranaisesti tarkkailematta. 
Kokeilin montaa erilaista lähestymistapaa seuraamaani henkilöön. Menin välillä kaupan 
toiselle puolelle päästäkseni sitten takaisin aivan lähelle. Alkuun jännitti olenko liian 
läpinäkyvä, mutta kun rentouduin miettimään myös mitä itsekin voisin ostaa, jännitys lientyi 
ja tuntui, että minulla on kaupassa muukin näkyvä funktio kuin se, että seuraan jotakuta 
toista ostoksillaan. Aikaraja oli mielestäni kohtuullinen, vaikkakin seurattavani suoriutui 
hiukan nopeammin kauppareissustaan. Pääsin hänen peräänsä kassalle ja painoin mieleeni 
hänen ostoksensa. Miksi tein niin, en oikeastaan tiedä. En tiedä olivatko seurattavani 
ostokset niinkään niin kiehtovia kuin oma huomaamattomuusharjoittelu. Karo ohjasi tehtävän 
hyvän tyynesti ja selkeästi. 
 
Omat havainnot (KARO): Tuntemattomien ihmisten vakoileminen oli ajatuksena jännittävä 
ja saattoi herättää jopa vastustusta. Vakoiluun liittyy vahvasti pelko paljastumisesta ja siitä 
seuraavasta seurattavan loukkaamisesta. Puhuttiin, että joskus jopa liian pitkä katsekontakti 
tuntemattoman kanssa saattaa tuntua tungettelevalta  puhumattakaan tarkoituksellisesta 
seuraamisesta ja tarkkailusta (ja kaikki tämä siitä huolimatta, että miltei kenestä tahansa 
vastaantulijan hyväksyvä, rentoutunut katse tuntuu hyvältä). Osa porukasta havaitsi 
kuitenkin seuraamisen yllättävän helpoksi. Kaupan suorat kulkuväylät auttoivat 
hahmottamaan seurattavien reittejä, vaikka tämä saattoikin välillä kadota näköpiiristä. 
Seurattavan saattoi jättää hyvinkin etäälle, toisaalta vastaan tuli tilanteita, joissa saatettiin 
osua seurattavan kanssa vierekkäin samalle hyllylle.  
 
Tuntemattoman tarkoituksellinen seuraaminen herättää ristiriitaisia tunteita  toisaalta se 
tuntuu harmittomalta ja helpolta ja voisi ehkä kysyä, miksi ihmisten kulkemista julkisissa 
tiloissa ei saisi nähdä tai katsoa. Milloin katse täytyy kääntää pois? Kuinka monta sekuntia 
toista saa kohdatessa katsoa? Entä saako toista katsoa, jos tämä ei näe? Onko tällöinkin 
katsomisella joku sekuntiraja? Onko tästä näkökulmasta pohdittuna kauppojen tapa kuvata 
asiakkaidensa jokainen liike valvontakameroilla paljon rajumpi ele kuin mitä yleisesti 
ajatellaan? Ehkä ihmisillä on kuitenkin jonkinlainen luottamus siihen, että kukaan ei 



kuitenkaan katso materiaalia, jota valvontakamerat synnyttävät. Entä mitä seuraa siitä, että 
koneille annetaan enemmän oikeuksia kuin ihmiselle? Tai kun ihmisen katse piilotetaan 
koneen taakse? Miksi nähdyksi tuleminen näin arkisella tavalla voi tuntua niin jännittävältä? 
 

Teemakartta ja PERFO visiitti  / TI 
 
Aamu alkoi uimahallissa. Kelluttiin.. Laskettiin mäkeä. Genderöitiin ja kokoonnuttiin koululla 
lounaan jälkeen. Koottiin viikkotehtävän / kotiläksyn pohjalta kaupungin kartta (Viikkotehtävä 
esiteltynä “Pellehyppy / TO”). Käytiin tehtävä läpi ja sommiteltiin sen mukainen 
kaupunginkartta, kuvattiin se tämän asiakirjan kansikuvaksi. Monista tehtävän toteutus 
ideoista saattaisi viritellä julkisia taideteoksia. Johannes oli nautiskellut tehtävän kanssa, 
tehnyt hajuintervention ja lähetellyt postia tuntemattomille. Karoliina purki kaupunkia osiin ja 
Ansku oli tunnistanut tehtävästä itselleen tyypillisiä kaupunkiin vaikuttamistapojaan. 
Esineiden sijaan monet päivätehtävät oli ratkaistu valokuvaamalla. 
 

 
 

Soitettiin Kankaanpään kaupunginjohtajan sihteerille Mika Hatanpäälle ja udeltiin millä 
sopimuksella kristillinen projekti Mahdollisuus muutokseen, on saanut levittää mainoksiaan 
kaupunkitilaan (niitä on ihan joka pisteessä, tehtiin Gridharjoitetta suhteessa niihin 
aikasemmalla viikolla ks. Kaupunkiattentaatti / TO). Saatiin kuulla että kaupungilla ei ole 
Mahdollisuus muutokseen porukan kanssa mitään sopimusta vaan mainokset on levitelty 
kaupungille ilman lupia. Ne ovat siis hylättyä omaisuutta, jonka voisi halutessaan poimia 
talteen ja viedä vaikka löytötavarakeskukseen tai roskikseen. Uutinen oli  julkisen tilan 
hallintaan liittyviin nyansseihin harjaantuneelle ryhmälle shokki. Kurssin aikana tehtyjen 
harjoitteiden vaikutus ympäristöön vaikuttaa pienimuotoiselta uskonnollisen ryhmittymän 
kaupunkitilan haltuunottoon verrattuna. 

 



 
Ryhmä matkaa Tampereelle PERFO klubille ja näkee kolme esitystä sekä kuulee musiikkia.  
YliVakkuri on sopinut PERFO iltamaa kuratoineen Janne Rahkilan kanssa, että 
kurssilaisille napsahtaisi nakki paikan päällä, kuten tuolien siirtelyä ja yleistä hääräilyä 
järkkäämisessä. Myöhemmässä tekstiviestivaihdossa käy ilmi, ettei ryhmä saanut varsinaisia 
töitä, mutta nautti illasta sitä enemmän. 
 
Ohjelman aloitti Katri Kainulainen ja Maximilian Latva. Ryhmä teki tauolla huomioita 
esityksen yllätyksellisyydestä (esim. nuken sisältä paljastui vanun sijaan OIKEA sydän ja sitä 
sydäntä RAASTETTIIN raastinraudalla) ja yllätyksellisyyden tärkeydestä 
performanssitaiteessa.  Esityksessä oli teatterillisia eleitä ja ominaisuuksia, kuten poliisin, 
hoitsun ja Draculan rooliasut, mutta oli aivan selvää, että se oli performanssia. Seurueeseen 
liittynyt teatteria ja sen ohjausta opiskellut tuttava kommentoikin esitystä huonosti näytellyksi 
teatteriksi, jonka tempo oli aivan liian hidas. Performanssiesityksenä esitys oli vaikuttava ja 
ammattimainen. Ryhmää oli ilahduttanut esityksen tarjoama hajukokemus (väljähtänyt 
makkaran haju ja pistävä desifiointiaine), joka oli voimakkaassa osassa esityskokemusta. 
Osa ryhmästä koki sielunveljeyttä taiteilijapariin ja inspiroitui esityksen voimakkuudesta ja 
huumorista suuuresti. 
 
Linda Granforsin ja Aura Hakurin esityksen koettiin käsittelevän ystävyys ja/tai 
sisaruussuhdetta, miksei ehkä eri puolen minuuksia toimimassa yhdessä. Parivaljakko oli 
pukeutunut samantyylisesti ja heillä oli useita toisiinsa nähden symmetrisiä toimia. 
Esityksessä ryhmää oli lumonnut esiintyjien välinen herkkä side. Toinen esiintyjistä kertoi 
myöhemmin heidän työskennelleen yhdessä vuodesta 2001 asti. Vaikka esitys koettiin 
helpoksi tulkita, ryhmä koki tärkeäksi, että esityksessä oli tulkintaa hämmentäviä eleitä ja 
kohtia, joita ilman esitys olisi saattanut jäädä imeläksi ylistyslauluksi ystävyydestä. Yhdessä 
leikkiminen harsorulliksi, keinuminen ja toisen auttaminen muuntui välillä yhtä suopeassa 
tunnelmassa herneiden ampumiseen toisen naamalle ja bondagekuvastoon. Herkälle 
hiljaisuudelle antoi kontrastia loppupuolella poppikappale, joka soi Granforsin ja Hakurin 
keinuessa vanerilla käden kiedottuina toistensa ympärille ja hännät roikkuen ilmassa. 
 
Dialogist Kantor kaksikko tarjosi painostavan, levottoman ja passiivisagressiivisen 
esityksen, joka oli harkittu ja itsevarma alusta loppuun. Tämä esitys viimeistään osoitti 
lavakarisman, läsnäolon ja sisältä pursuavan tunnetilan voimavarallisuuden tärkeänä 
esiintyjän ammattimaisuutta ajatellen. Esityksen sisällä tapahtuva sattumanvaraisuus taikka 
“epäonnistuminen” tuli tulkittua ja koettua esiintyjän reaktion kautta tilanteeseen. Tuolit 
päässä tilan rakenteisiin törmäily ei tehnyt esityksestä liian koomista. Ilman tuota karismaa ja 
tunnetilaa kaksikon tekstiilien levitäminen ja tuolien ja pöydän siirtely olisi ollut enemmän 
noita objekteja, niiden käyttöä tai liikuttelua tutkivaa. Voimakas lavapreesens antoi 
esitykselle tarinan, jota ryhmässä tulkittiin esim. avioerona taikka ihmisyyden epätoivoisena 
taisteluna luonnonvoimia kohtaan. Ryhmässä leikiteltiin ajatukseslla, jos Dialogist Kantor 
olisikin vaihdettu kahteen rauhalliseen ja lavapreesensiltä huomaamattomaan esiintyjään. 
 
Kuolemaduo päätti illan körttiläisittäin kuolemalla tuikkujen ja virsien keskellä.  
 



Ryhmä koki illan onnistuneeksi ja palautti osalle uskon performanssin ammattimaisuuteen. 
Illan esitykset nähtiin hyvin toisiaan täydentävinä niiden erilaisuuden vuoksi ja vahvat 
lavapreesenssit pitivät esitysten kovaa tasoa yllä yllätyksellisten elementtien lisäksi. 
Hauskuudella ja angstilla nähtävästi pääsee pitkälle ja oli ilahduttava huomata 
angstisimmassakin kohdassa esiintyjäparin salaa virnottavan toisillensa. Kotimatkalla juotiin 
alkoholitonta juhlajuomaa, josta kuskin hampaat jäivät tahmeiksi, katseltiin revontulia ja 
keskusteltiin Auerin tapauksesta. Kirkas tähtitaivas loiskuvine revontulineen kylmää 
hohkavassa yössä päätti reissun romanttiseen estetiikkaan. Uuden luvun taas aloitti yritys 
saada 15 minuuttia sitten sulkeutuneesta Herkkupaussisnägäriltä ranuja. 
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Mustan auran uumenista 
paljastuu paljas pää 
kävelyn mestari 
heppatyttö 

 
On älykästä keskittyä olennaiseen 
hengitykseen ja seisoskeluun 

hyvä osata notkua 
kun pihistää kaupungilta filtterit 

 
Diamonds are forever 

hieroglyfit erottavat ammattilaisen 
äläkä usko mittään mitä mää sanon 
On hyvä opetella tulla tyrmätyksi 
tietää kaikkien sateenkaarten päät 

käydä uimassa ja laskea vesiliukumäkeä 
 

Karhean ja tumman nurmen alla 
tiedon ja tiedostamisen verkko tihenee 
taiteilijat ovat otollisia kasvupaikkoja 

ja nyt niillä kaikilla kuhisee 
 

Pöydän äärellä on vain kerran 2 tuolia 
mikä on sääli 

korviahan on aina kaikkialla 
asiakirja netissä syynättävänä 

 
Muutoksien ja mahdollisuuksien kohdalla 

isokenkäinen on esimerkillinen 
ja 3,5 viikon mysteeri ratkeaa 

 
Diamonds 4EVER 
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