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KUVA: INTRO 
 
Eero Yli-Vakkuri, parhaiten tunnettu performanssitaitelijana. Performanssitaide on 
toimeenpanemisen taidetta. Osallistunut myös yhteisötaiteellisiin projekteihin.  
 
KUVA: ROSKALAVA 
 
Yhteisötaiteellinen toiminta monasti käynnistynyt ja koottu yhteen työpajojen avulla. 

- Kun työpajoja on tehnyt tarpeeksi, tulee mieleen onko myös opettaja. Tilanteen voi 
nähdä myös toisin päin, mitä jos työpajat ovat taidetta? 

- Työpajat ovat taideteoksina?  
- Esimerkki: Kuparinkeruu työpaja / Copper Scavenging as Alchemy (2012). 

- Pikseliähkyssä toimivan Andrew Gryf Patersonin järjestämä. 
Opetettiin seppä Jesse Sipolan kanssa mistä löytää kupariromua 
kaupunkitilassa, kuinka erotella kupari jätteestä ja missä myydä. 
Tehtiin roskasta rahaa. 

 
KUVA: KUPARIN MYYNTI 
 
Kun työpajaa lähestyy taideteoksena. Sitä voi lukea monesta suunnasta. 

- Jos katsoo ulkopuolelta:  
1. Näyttää opetustilanteelta. Seppä tekee eteen ja muut seuraa.  
2. Näytää mielenosoitukselta ja häiriköinniltä. Liikutaan päivänvalossa 

jätelavoilla, tehdään asioita joita ei normaalisti nähdä. 
- Jos katsoo sisäpuolelta 

1. Opitaan kuparijohtojen purkamiseen liittyvää käsityötaitoa. 
2. Opitaan toisenlaista tapaa nähdä rakennettua ympäristöä. Lähestytään 

kulutushyödykkeitä niiden sisältämien materiaalien kautta ja koetaan 
minkälaista työtä kupariromun käsittely on. 

 
KUVA: KUPARIN MYYNTI LINKIT 
 
Mediataiteen ympärillä yhdessä oppiminen on korostettua, teknologiat kehittyvät nopeasti. 
Osaaminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Nykypäivässä kiinni olevia taiteilijavetoisia 
itse-oppimista tukevat järjestöjä Helsingissä. 

- https://www.pixelache.ac/  
- https://temporary.fi/  

https://www.pixelache.ac/
https://www.dropbox.com/s/4fo4i4x6nwa09eu/20170502_tulevaisuudessa-kaikki-ovat-opettajia_eero-yli-vakkuri-hollo-instituutti.aac?dl=0
https://temporary.fi/
https://www.pixelache.ac/posts/copper-scavaging-waste-expedition-with-ore-e-refineries-30-8
http://hollo-instituutti.fi/


 

 
Työpaja-taiteellisella toiminnalla on kriitikkonsa. Kritiikki kohdistuu nimenomaan 
yhteisötaiteeseen. Mm. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship 
(2012) Claire Bishop. 

- Kriitikot esittää että työpaja-taiteen yleistyminen EI ole taiteilijan valinta. 
- Työpaja-taide on seurausta paineesta todistaa että taide on hyödyllistä 

- Osa laajempaa taloudellista ja poliittista projektia, joka välineellistää 
taidetta. 

- Tiedontuotanto ja taloudellinen kasvu on sitoutuneita toisiinsa. 
- Kun sanotaan että taide tuottaa tietoa voidaan sanoa että se on relevanttia. 

Vrt. “Hyvinvointitaide”. 
- Kriitikoiden mukaan taiteilijat ovat heittäneet kirveen kaivoon. Eivät usko taiteen 

voimaan. Ovat on alkaneet omatoimisesti kvantisoida omaa tekemistään 
(käyttäjämäärät ennen laatua). 

 
Kritiikki on osuvaa mutta on myös muita syitä yhteisöllisen-työpaja-taiteen yleistymiselle. 

- Yleisön muuttuminen: Ihmiset tietää mikä on oikein ja mikä väärin. Taide ei ole 
moraalinvartija. 

- Ihmiset tietävät ettei saa ostaa lihaa. Haluavat oppia tekemään parempaa 
kasvisruokaa. 

- Yleisöt haluaa työkaluja. 
 
KUVA: 1_kanava-intro 
 
Selasin youtubea ja tutustuin sattumalta käyttäjään RetroSnickers  

- https://www.youtube.com/user/RetroSnickers  
- Kanavaa toimittaa 19 vuotias Jose Reminisce. 
- Tekee lenkkitossujen entisöinti-videoita. 

- Lenkkitossut on muotia. Niitä kerätään.  
- Kuinka monella teistä on lenkkitossut? Tiesittekö tästä? 
- Ne on keräilykohteita. Kokoelmissa voi olla yli 200 lenkkaria. 

- Eks oo outoa? Lenkkarit on kertakäyttökulttuurin lippulaiva. Kenkiä jotka on 
suunniteltu rikkoutumaan. 

- 1990 luvulla valmistettujen lenkkareiden muovit ovat jo haperoituneet vaikkei 
kenkiä ole pidetty jalassa. 

- Hajoava/katoava luonne on johtanut siihen että joistain malleista on tullut 
keräilyharvinaisuuksia. Markkinalogiikka. 

 
KUVA: 2_lahikuva-rikkonaisesta 
 
Josen videoilla on yksinkertainen rakenne. Ensin esitellään mikä on rikki, kerrotaan mallista 
yksityiskohtia ja sitten seuraa nopeutettua videokuvaa, jossa käydään läpi kunnostuksen 
työvaiheet. 

- Pohjan irtihöyrytys, kontaktiliiman putsaus, peseminen, uuden pohjan liimaus ja 
muokkaus. Välillä Jose esittelee tuotteita joilla kunnostus työtä tehdään. 

- Videot on tutoriaaleja eli opastusvideoita. 

https://www.youtube.com/user/RetroSnickers


 

- Jos haluatte oppia miten korjata lenkkareita, kannattaa känntyä hänen puoleensa. 
- Jose on varmasti itseoppinut (En saanut häntä kiinni spostilla). 
- Muovien konservointi vaatii uudenlaista osaamista. 

- Muovit ovat iso kysymys nykytaiteen konservoinnin parissa. Mm. 
Polyuretaanisolumuovin konservointi (2012) Satu Mäkelä. 

 
KUVA: 3_kengan-kunnostus 
 
Museoiden tekemä muovinkonservointi tutkimus ei ole saavutettavaa. Tutkimukset tuskin 
saavuttaa Josea. Ei siksi etteikö tätä kiinnostaisi, päinvastoin! Vaikeaselkoinen teksti ei 
suo tarttumapintaa. Suunniteltu poissulkevaksi (Ehkä kaikki tiede on?) 

- Jose edustaa erilaista oppimisen kulttuuria: Tekee työnsä julkisesti, oppii 
tehdessään, kertoo avoimesti missä epäonnistui, saa palautetta ja kehittyy. 

- Josen ammatti on tiedon jakaminen ja uuden osaamisen kehittäminen. 
Koko prosessi on suunniteltu siten että siihen voi osallistua. 

- Jose luo: Joukko-älyllistettyä muovin konservointiosaamista. 
- Popularisoinut muovin konservoinnin, videoilla on miljoonia katsojia 

(3,8milj.) 
 
KUVA: 4_jose-reminisce 
 
Me ollaan katsottu videoita taideopiskelijoiden kanssa  

- Analysoitu Josen esiintymistä ja ilmaisua. Mistä on kysymys, mitä se tekee? Mitä me 
voimme oppia häneltä? 

 
Jose näyttäytyy post-apokalyptisenä guruna.  

- Muovijäte on valtava ongelma. Jose on onnistunut muuttamaan ongelman 
vauraudeksi ja kehittämään osaamista, jonka avulla voidaan luoda rakentavia 
suhteita muovin tuottamiin muutoksiin.  

- Hän tekee käsitöitä ongelmajätteen parissa. 
- Se on päässyt yhteyteen muovi-saasteen kanssa, luonut jonkinsortin 

eteenpäin vievän yhdessäolon kulttuurin jätteen kanssa.  
- Lisää muovijätteen kanssa elämisestä The Queer Futurity of Plastic 

(2017) Heather Davis. 
- Jose on käsityöläinen – Se tekee kunnostustyötä käsillään MUTTA se ei saa 

toimentuloa käsityöstään. 
- Saa toimeentulonsa luomalla työn teon estetisointeja. Meneviä videoita, 

joissa on omaperäistä kerrontaa ja vetävää musiikkia (Trap music). 
- Josen toiminta ehdottaa että artesaanin (tai taiteilijan) on turha 

odottaa saavansa toimeentuloa tuotteilla tai teoksilla.  
- Toimeentulo tulee välittämällä.  
- Sen sijaan että tekee ja myy – Niin osallistuu ja jakaa. 

- Pistää taideopiskelijat miettelijäiksi. Josen työ on kuin taidetta 
tai ainakin se on yhtä kiinnostavaa kuin taide. Tämä osaa 
ilmaista itseään. 

- Jose ehdottaa että suhde toisiin on keskeisempi kuin lopputulos. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47033/Satu_Makela.pdf?sequence=1
https://vimeo.com/158044006


 

- Hän on radikaali-opettaja. 
 
Post-humanistista oppimista 

- Jose luo muovin kanssa yhteiskulttuuria, hybridiosaamista. 
- Mutta myös youtube kasvattaja. Algorytmi, joka on suositellut minulle videon on 

tehnyt kasvatuspoliittisen päätöksen. 
- Järjestelmä on tunnistanut että olen huolissani tulevaisuudesta ja etsin avuja 

sopeutumiseen. Hakusanoina esimerkiksi “muovi” ja “antroposeeni”. 
Youtuben algoritmi tarjoaa vastaukseksi Jose Reminiscen lenkkitossun 
korjausvideot! 

- Mä olen tietokoneeni kasvattama. 
 
KUVA: BEUYS (SUN STATE, 1974) 
 
Lohdutuksena: Josen ja kumppaneiden työskentely on jatkumoa pitkään käynnissä ollelle 
kulttuurilliselle murrokselle. Hän seisoo jättiläisten harteilla. 

- Viimeistään 1970 luvulla organisoitui merkittäviä itseohjautuvaan kulttuurilliseen ja 
yhteiskunnalliseen toimintaan tähtääviä taiteellisia ryhmittymiä.  

- Mieleen tulee Joseph Beuys. Perusti “Office for Direct Democracy” (1971) 
vapaan taide/politiikka koulu-liikkeen Documenta taidetapahtuman 
yhteydessä. 

- Yleiskuva aiheesta: Pedagogical Paradigms: Documenta’s 
Reinvention (2010) Denise Frimer. 

- Opettamalla kansalaisille kuinka ilmaista itseä, pyrittiin tukemaan 
demokraattisen (moniäänisen) yhteiskunnan kehitystä. 

- Paljon vastaavaa liikettä (mm. Augusto Boal,  Paulo Freire) 
- Korostamalla itseoppimista pyrittiin kumoamaan yksikantaisia auktoriteettejä.  

- Mahdollisuus oppia maailmansotien virheistä. 
 
KUVA: HUOMIO LEHTI (1980) 
 
1970 luvulta eteenpäin liikettä edisti omakustanteet ja julkaisut (Underground kulttuuri / 
Magazinet) 

- Zinet on proto-blogeja. Kerrotaan omista mielenkiinnonkohteista omalla tavalla. 
- Osa viehkeyttä on seurata kuinka kivuliaasti ummikot oppii toimittamaan lehteä. 

- Lukijat seuraa numeron numeron perään mitä sen tekijät on oppineet 
toimittamisesta. 

- Esimerkin Huomio lehdessä (1980) opas kuinka tehdä omia lehtiä. 
- Liikehdintä pyrki tekemään lukijoista kirjoittajia. (Post-stukruralismi) 

- Vbloggausta mahdollistavana teknisenä ja esteettisenä kehityksenä: Public-access 
tv:t (Yhdysvallat 1970) sekä amatööri radioliike. 

- Public access ajattelun paikallisia variaatioita mm. Moon TV, A-TV, M2HZ.  
- Viimistään nämä tahot popularisoi ohjelmaformaatin tehdään jotain mitä ei 

osata mutta tehdään se silti. Esim. Arman Alizad (Kill Arman), 
MadAdventures jne. 

- Luoneet pohjan nykyiselle tubetus kulttuurille (ja tosi-tv:lle). 

http://oranssi.net/pienlehdet/lehdet/output-240.pdf
http://www.artandeducation.net/paper/pedagogical-paradigms-documentas-reinvention/
http://www.artandeducation.net/paper/pedagogical-paradigms-documentas-reinvention/


 

 
Miksi vastakulttuurit on korostaneet oppimista? 

- Poliittinen motiivi 
- Jatkuvaa oppimista korostamalla osoitetaan että yhteiskunta on pysyvässä 

muutoksen tilassa ja että siihen on mahdollista vaikuttaa. Yhteiskunta ei ole 
valmis rakenne joka sisäistetään.  

- Uuden oppimisen hetki (kun oppii lukemaan) todistaa yhä uudelleen että 
yhteiskunnallinen muutos on mahdollista. 

- Oppiminen todistaa että me voidaan muuttua 
 
KUVA: HARMAA 
 
Ristiriitaista.. Lenkkareita keräävä Jose on perinteisessä mielessä sellainen kansalainen, 
jota taiteilijat (kuten Beuys) yrittää saavuttaa taiteella.  

- Vanhana pohja-ajatuksena on että nuoret, jotka toteuttaa itseään 
kulutushyödykkeiden kautta ovat vieraantuneita. 

- Lenkkareita haaliva nuori on uhri – kuluttaja, jota yritetään eheyttää taiteella. 
- Ikäänkuin odottaa taiteilijaa sytyttämään innostuksen (vaikka tanssimiseen). 

- Mutta ollaan tilanteessa, jossa Jose on ottanut spektaakkelin haltuunsa, osallistuu 
siihen omilla ehdoillaan ja tuottaa maailmaan jotain uutta. 

- Mutta se on vapautunut eri ehdoilla kuin millä me suunniteltiin.  
- Se ei lannistunut saasteen määrästä vaan loi siihen (käsityöläisenä) 

odottamattoman suhteen (ehkä haluaa sitä jopa lisää). 
- Jose on emansipatioitunut myös taloudellisesti. 

- Todisteena: Perinteiset mediatoimijat on ahtaalla. Ne käytännössä kopioi sitä 
miten Jose ja sen vertaiset ilmaisee itseään.  

- Taiteilijaa ei enää tarvita vapauttajana tai mahdollistajana. Ihmiset on 
vapautuneita.  

 
KUVA: HARMAA MUKI 
 
Esitän on että yleisöä/oppilaita ei tarvitse vapauttaa ja että meillä on riittävästi hyviä 
instituutioita, jotka mahdollistaa toisten kohtaamisen.  

- Taide-instituutioon toimii periaatteessa hyvin mutta niitä johdetaan huonolla 
politiikalla. Tähän voi vaikuttaa äänestämällä! 

- Josen youtube kanava käy todisteena siitä että me voidaan taiteilijoina/opettajina 
vaikuttaa maailmaan. Muutoksessa kuluu noin 50 vuotta. Panokset kovenee!  

- 50 vuotta sitten lähdettiin järjestelmällisesti tekemään kuluttajista tekijöitä. Se 
onnistui. 

- Mun ehdotus siis on että vallankumous toimii. 
 
Mitä seuraavaksi? 

- Jos me nyt asetetaan yhtä kirkkaita päämääriä kuin 1970 luvulla niin ehditään vielä 
nähdä niiden vaikutus. 

- Kaikki inhimilliset instituutiot on osallistuneet siihen että maailma on ajautunut 
katastrofiin. Keiltä me voitaisiin oppia kuinka olla toisin? 



 

- Eläimiltä. 
- Maailmassa ei ole pelkästään taiteilijoita ja yleisöä (Opettajia ja oppilaita). On 

myös maailma itse. 
- Luodaan post-humanistisia instituutioita, jotka lukee mukaansa luonnon. 

 
KUVA: LAKAISUA 
 
Miten tässä onnistuu on epäselvää. Yritystä on ilmassa. Toivottavasti kirvoittaa keskustelua. 

- Saatiin 2014 käyttöön hevonen, taideprojektille (Hevoslinja) johon osallistui myös 
Hanna Karppinen, Jesse Sipola ja Pietari Kylmälä. 

- Kun saatiin hevonen niin pyydettiin kavereita talleille. 
- Meidän hevonen palveli public-access hevosena. Järjestettiin 

hevostalutuksia. 
- 2015 käytiin tuottamaan hevoskoulutuksia järjestyneemmin Pietari kanssa.  

- Kehitettiin “Hevonen ja esiintyminen 2015 / 2016” kurssit joita järjestettiin 
TeaKin avoimessa opetuksessa sekä 2017 Kankaanpään taidekoulussa 
(Performanssitaiteen kursseilla). 

- IssueX lehdestä löytyy aiheesta lyhyt teksti Hevonen on hyvä lehtori (2015) 
Kylmälä & Yli-Vakkuri. 

- Kursseille on haettu osallistujia, jotka ei ole kokeneita hevosten kanssa 
(Todistaa muutoksen mahdollisuudesta).  

- Parhaimmillaan kestäneet 2 viikoa. 
- Taiteellista toimintaa (luentoja, harjoituksia) rytmittää tavallinen tallityö 

- Paras tapa totuttaa joku hevoseen on ohjeistaa tämä luomaan 
lantaan. Pakko mennä lähelle hevosta ja pyytää tätä siirtymään. 

- Kun tietää mitä itse on tekemässä niin sen hevosen on helppo 
rentoutua. 

 
Taideopiskelijat luo lantaa ja haravoi hevostallin pihaa.  

- Toimintaa voi lukea monesta suunnasta (Kuten kuparinkeruutyöpajaa). 
- Haravoidaanko vai esitetäänkö haravointia? 
- Ei häiriköidä ympäristöä mutta häiriköidään ajatusta taideopetuksesta 

liittämällä se johonkin muuhun (edistetään eläinten hyvinvoitia). 
- Päämääränä ei ole taiteen autonomia vaan suhteellisuus (Lisää: Usefull Art 

(2011) Tania Bruguera. 
- Lisäksi voi katsoa hevosen näkökulmasta 

- Opiskelijat saavat palautetta taiteellisen toimintansa mielekkyyteen 
hevoselta. 

- Kannattaa tutustua myös Mari Keski-Korsun eläin- ja hevostoimintaan. Mm. 
Clydesdale Oracle again (2016). 

 
KUVA: CHILLAILUA HEPAN KANSSA 
 
Haasteita: Asiat tekee tolkkua vaan hevosen äärellä 

- Hevosenruho muodostaa areenan, jossa tuotetaan paikallista tietoa. Heti kun 
hevonen poistuu paikalta niin jutuissa ei ole tolkkua. 

http://www.artsufartsu.net/clydesdale-oracle-again/
http://www.taniabruguera.com/cms/528-0-Introduction+on+Useful+Art.htm
http://oree.storijapan.net/praxis/hevoslinja/#linkkeja


 

- Miksi pitää siirtyä? Tulevien instituutioiden täytyisi kyetä liikkumaan eläimen 
kanssa. 

 
KUVA: DOSENTTI TOIVOTTU POIKA 
 
VIDEO: Dosentti Toivottu Poika  (2014) suomenhevonen Toivottu Poika on dosentti 
Suomessa vuonna 1973 kokoontuneessa taiteilijavetoisessa Bellinin Akatemiassa. 
Dosentuurin myöntäminen ei ole tempaus vaan käytäntö. 
 

Puheenvuoron abstrakti: Tulevaisuudessa kaikki ovat opettajia 
 
Taideteosten avulla valistetaan ja vaikutetaan ympäristöön. Taiteilijat saattavat toimia 
esimerkiksi sorretun ihmis- tai ammattiryhmän äänitorvena, välittäen tietoa ryhmän 
kohtaamasta todellisuudesta. Esitysten välityksellä voidaan havainnollistaa esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja valoittaa poliittisen päätöksenteon käytäntöjä. 
Valeuutististen ja höttöisten verkkoviitteiden maailmassa taide-esitykset ovat jäsentyneet 
verrattain luotettaviksi tiedon lähteiksi. 
 
Taiteen muuttunut rooli heijastelee hyvin tilannetta, jossa olemme luopuneet ajattelusta 
jonka mukaan yhteiskunnan kehitystä tulisi ohjata yksikantaisten auktoriteettien toimesta. 
Johtaminen tai opettaminen ei enää onnistu määräilemällä vaan kehittymistä ohjaa 
tekijöiden oma suuntautuneisuus ja kyky omatoimiseen oppimiseen. Tämän vapautumisen 
seurauksesta ammatilliset taidot opitaan nykyään itse-ohjatusti esimerkiksi youtuben 
välityksellä. Eri-alojen ammattilaiset koreografeista ratsupoliisiin kehittävät osaamistaa 
katsomalla ja tuottamalla itse mediaa. 
 
Kun tieto on vapaata ja oppiminen omatoimista on instituutioiden kehitettävä uusia 
toimintamalleja. Puheenvuoro kertaa omatoimiseen oppimiseen liittyneitä murroksia 
taitelijanäkökulmasta ja luo avauksia tuleville instituutioille, jotka luodaan yhteistyössä 
ihmiskeskeisestä maailmankuvasta poikkeavien toimijoiden kanssa. Puheenvuoron aikana 
jaetaan kokemuksia Bellinin akatemian dosentin suomenhevosen Toivottu Poika esitystaide 
kursseilta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKrM55y1Z2s

