Esiintyminen ja solidaarisuus 2019
TI-KE harjoitteet
Jokainen suunnittelee kurssin lopuksi toiminnallisen ja/tai käsitteellisen harjoitteen. Sen voi
halutessa suunnitella ja ohjata myös yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Varataan
reilusti aikaa tekemiseen, yli 1h per. harjoite. Harjoite esitellään muulle ryhmälle tekstillä ja
toiminta suoritetaan koko ryhmän toimesta (ellei erikseen ohjeisteta). Harjoitteen tavoite on
jakaa muulle ryhmälle ajatuksia, joita kurssin myötä on herännyt. Kuvaus harjoitteesta
jaetaan yhteiseen asiakirjaan ja se voidaa jakaa myös ryhmän ulkopuolisille. Tekstin voi
julkaista ryhmän sisäiseen käyttöön jo nyt tai vasta heti vetämänsä harjoituksen yhteydessä.
Kunkin harjoitteen jälkeen käydään lyhyt palautekierros, palautetta kirjoitetaan myös
harjoite-esittelyn yhteyteen.

Harjoitteiden kuvaukset
Milla
Jokainen osallistuja saa käsiinsä ohjeet sekä karttapaperin. Kartta sisältää paikan jossa me
olemme- tässä tapauksessa taidekoulu, sekä jonkin matkaa ympäröivää ulkoaluetta. Kartta
on tulostettu Google mapsista ja ohjeet olen kehitellyt aikaisempia äänestyskävelyohjeita
varioiden. Vapaata liikettä ja tutkimusta kartan alueella
- Lähdet 45 min ajaksi kuljeskelemaan ohessa olevan kartan alueella
- Älä puhu muille harjoitteen tekijöille harjoituksen aikana
- 45 min kuluttua harjoituksen alkamisesta näemme taas luokassa
- Piirrä näkyvästi kulkemasi reitti karttaan
- Tee jo matkalla karttapaperiin ja/tai puhelimeen muistiinpanoja, dokumentaatiota
havannoistasi (muu liikenne, kohtaamiset, äänet..) ja ideoista
- Voit pysähtyä ja kerätä saalista milloin vain
- Huomioi ajankulu!
Harjoitus alkaa pian, ja sen päätyttyä tarkastellaan kuljettuja reittejä ja kokemuksia.
Hyvää kulkua, tietää hyvää purkua.

Sini
RIEMULLISESTI KOHTI METALLIKYLÄÄ
Moshing (engl. moshing < engl. mashing = 'murskaaminen', 'musertaminen') on
aggressiivinenyksinkertainen tanssityyli, jota harrastetaan yleensä punk- ja
metallimusiikkikonserteissa. Englannin kielessä tyylistä käytetään myös termiä hardcore
dancing; suomenkielistä yleistermiä ei ole, ja suora suomalaistus "moshaus" viittaa pään
rajuun heilutukseen, joka on englanniksi headbanging.
- Wikipedia
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Minna
Avaruushomokommunistmitaidekoululuksus -spa day
(hoitojen nimet inspiroituneena Pontus Purokurun esseestä: Täysin automatisoitu
avaruushomoluksuskommunismi, jota luettiin kurssilla)
Henkilökuntanasi toimii seremoniamestari Minna ja koulutettu joogaohjaaja/hieroja Jorma.
Tarjolla Lehtikuohu-shampanjaa (alkoholiton), jonka jälkeen seurataan allaolevaa ohjelmaa:
1. Megaluksus jalkakylpy
Lämmin jalkakylpy sisältää puhdistavaa merisuolaa ja eteeristä öljyä, öljyt ovat ensin
tuoksuteltavissa ja saat valita itsellesi mieleisen. Kylvyn kesto n.10-15min.
2. Täysin automatisoitu päähieronta
Jorma tekee jalkakylpyjen ohessa halukkaille intialaisen päähieronnan* asiakasta
kuunnellen. Yhden hieronnan kesto 5-10min.
3. Kookosöljyjen homoläträys
Kylvyn jälkeen jalkoihin hierotaan pehmentävää luomu-kookosöljyä**, jonka jälkeen
voit pukea puhtaat puuvillasukat, jättää öljyn vaikuttamaan, valmistautua joogaan ja
rentoutukseen.
4. Avaruusjooga ja -rentoutus
Tehdään muutama helppo, hermostoa rauhoittava ja jumeja sulattava yin-joogaliike.
Yhdessä asanassa (asennossa) viivytään pitkään ja nautiskellen venytyksestä.
Asanoiden jälkeen ohjattu loppurentoutus viltin alla maaten. Nukahtaminen on
sallittua, jopa suotavaa. Kesto yhteensä n.30-40min.
* Päähieronta on rentouttavaa ja kevyttä. Voit myös ohjeistaa hierojaa, jos joku tuntuu
epämukavalta
** Voit halutessasi hieroa kookosöljyn jalkoihin myös itse tai jättää vaiheen kokonaan pois
--Miksi avaruusluksushomokommunismi -spa day?
Kurssin aikana eri yhteyksissä heräsi diskurssi luksuksen käsitteestä. On kiinnostavaa
huomata, että kaikille kehoille erilaisissa elämäntilanteissa se ei välttämättä tarkoita samaa.
Tein omassa sosiaalisessa mediassani kyselyn miten termi käsitetään ja mainitsin
vaihtoehtoja “luppakorvakanien rapsuttamisesta päikkäreihin kesken päivän, päähierontaan
tai perikyyriin, hiljaa olemiseen yhdessä, syvällisistä kahvikeskusteluista aggressioiden
purkuun huutamalla, tanssimiseen, johonkin hyvään juomaan, hyvän kirjan lukemiseen tai
Netflixiin, roadtripiin, joogaan ja venyttelyyn, avantouintiin”. Vastauksissa toistui yhdessäolo,

tanssiminen, jooga, hieronta. Myös pelaaminen ja lukeminen koettiin rentouttaviksi. Kyselyn
tulokset tosin ovat aika suppeasta otannasta: pääosin taideopiskelijoita ja -ammattilaisia
jonkinasteisesta punavihreästä kuplasta, suomalaisia, ikäjakaumaltaan n. 22-45 vuotiaita.
Moni ei välttämättä osaa ajatella työssä hyvinvointia erillisenä, tapahtuvana
toimintana. Taiteilija työskentelee monesti yksin ja työ niin kokonaisvaltaista, ettei siitä
irtautumista tavallaan edes kaivata. Tunnetaan, että taukoja ei voi pitää tai pahimmassa
tapauksessa edes koeta ansaitsevansa. Näyttely jää pitämättä ja seuraava apuraha
saamatta, ellei puurra viimetipassa vuorokauden ympäri. Oli työ kuinka mieluista tahansa,
tauotus on olennainen osa kokonaisuutta ja myös työn lopputulosta.
Mielekkäästäkin työstä voi väsyä - siitä on itseasiassa erityisen helppo uupua
huomaamattaan, kun ei koe tarvetta hiljentää vauhtia tai intensiteettiä. Vapaalla kentällä
toimivalle taiteilijalle järjestettyjä työhyvinvointipäiviä harvoin on edes olemassa tai niistä
harvoin tiedetään, ainakaan uran alkuvaiheessa. Työn ja vapaa-ajan suhdetta taiteellisissa
prosesseissa on tarpeetonta koittaa väkisin hahmottaa samalla tavalla kuten
toimistotyöläinen, joka sulkee oven takanaan klo 16. Jokaiselle löytyy varmasti
omanlaisensa tasapaino.
Halusin ottaa harjoitteeseeni elementtejä, joita itse käsitän luksukseksi ja hyvää oloa
tuottavaksi. Sellainen, johon itse haluaisin osallistua. Mielestäni rentoutuminen, ilo ja mielen
tyyneys ovat parasta itsensä hemmottelua.

Fanni
Oikeaoppisen teroittamisen taito ja ”Minusta” ´. Varoitus: Suorite vaati teräaseiden käyttöä
joten muistathan olla varovainen sormien kanssa. Saat tuoda oman puukon, mattoveitsen
yms. jos haluat, mutta paikanpäällä saa teriä käyttöön joiden käyttö käydään yhdessä läpi.
Voit myös halutessasi tuoda omat kynät jos haluat teroittaa niitä. Perehdymme myös
sarjakuviin, mutta siitä lisää huomenna!

Iina
Harjoite koostuu kahdesta osiosta. Toinen osio esitellään harjoitteen tekijöille, kun
ensimmäinen osa on suoritettu ja välipalaute on käyty läpi.
Osa 1. Pääset kulkemaan rakennuksessa vapaasti. Aikaa on 10 minuuttia, jolloin
tiloja tulee tutkia monipuolisesti. Liiku mahdollisimman monissa paikoissa. Tee
muistiinpanoja asioista, jotka tuntuvat merkityksellisiltä.
Välipalaute: Jokainen osallistuja kuvailee muutamalla sanalla kokemustaan ja
millaisiin asioihin kiinnitti huomiota tutkailun aikana.
Osa 2. Istuudu pyörälliseen toimistotuoliin. Pue silmillesi pahvikiikarit eli
putkinäkölasit. Tuolissa tulee istua koko kakkoskierroksen ajan ja lasit on oltava päässä. Tee
uusi tutkimuskierros. Merkitse muistiin huomionarvoiselta tuntuvia asioita. Käy tutkimassa eri
tiloja. Aikaa tähän on 20 minuuttia.
Palaute: Jokainen osallistuja saa vuorollaan kertoa kokemuksestaan. Mihin asioihin
kiinnitit huomiota kakkoskierroksella? Miten ne suhtautuu ykköskierroksen huomioihin?
Miten määrätyt rajoitteet vaikuttivat tilatutkimukseesi? Miten tässä rakennuksessa on
huomioitu esteettömyys?

Kurssikuvaus
Taiteilijana toimiminen edellyttää, että osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja että
uskaltaa altistua poikkeaville ajatuksille. Yhteistyötä tarvitaan jo pelkästään siihen että saa
teoksia esille. Yhteistyössä toimiminen voi myös synnyttää täysin uudenlaisia, vierailta
tuntuvia ideoita. Jotta voi tunnistaa yhdessä syntyviä ideoita on rohkaistuttava toimimaan
totutusta poikkeavilla tavoilla ja opeteltava herkistymään toisten mielipiteille. Yhteistyötä voi
tehdä myös muiden kuin ihmisten kanssa.
Tämän kurssin aikana tehdään yhteistä päätöksentekoa tukevia
performanssiharjoitteita (mm. ryhmäliikuntaa kahvakuulien parissa & tanssia) ja pohditaan
miten voidaan tuottaa toisia huomioivaa ja tukevaa taidetta. Kehollisen toiminnan lomassa
harjoitellaan kirjoittamaan kollektiivisesti ja kokeillaan kuinka taiteellista toimintaa voidaan
edistää kevyen mediatuotannon välineillä (esim. älypuhelimella). Kurssin suuntaa ja
toimintoja ohjataan säännöllisillä ryhmäkeskusteluilla sekä äänestyksillä. Luento-osuuksissa
käydään läpi performatiivisuuden teoriaa.
Kurssi voi tuntua jännältä koska siihen kuuluu liikuntaa ja ryhmätöitä, mutta juuri
tämä jännä tunne on hyvä merkki siitä että kannattaa osallistua. Liikkumisharjoitukset
suoritetaan turvallisessa ja syrjinnästä vapaassa ilmapiirissä. Lisäksi luetaan muutamia
ajankohtaisia ekologiaa ja ihmisoikeuksia käsitteleviä tekstejä. Kurssin päätteeksi
toteutetaan yhteinen harjoite-kavalkadi. Ohjelma on suunnattu yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen tähtääville taiteilijoille (jotka eivät pelkää kummituksia).
Esimerkkejä liikunnallisista harjoitteista https://youtu.be/pxZILKcVbAY
Kurssissa on kolme kulmakiveä
1. Keholliset harjoitteet
a. Kahvakuula voimistelu liikuntakeskuksessa. Tavoitteena opetellä tekemään
vieraalta tuntuvia koreografioita yhdessä, oppia muilta seuraamalla ja
totuttautua tekemään jotain vieraalta tuntuvaa.
b. Grid-työskentely. Hitusen kontakti-improvisaatioon kallellaan olevaa yhdessä
liikkumisen malli, joka tavoitteena on kehotietoisuus ja tietoisuus oman kehon
suhteesta sekä vaikutuksesta muihin/tilaan.
2. Lukeminen ja kirjoittaminen (ja vähän katselu & kuuntelu)
a. Luemme kurssin aikana yhden valikoiman artikkeleita Pontus Pourokurun
“Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi” (2018) kirjasta.
Ensimmäisellä viikolla luetaan kappale Toisenlainen maailmanloppu on
mahdollinen, toisella viikolla nimikkoluku Täysin automatisoitu
avaruushomoluksuskommunismi ja viimeiseksi Peggy Pierrotin keskustelupiiri
ohjeistus (2017). Käydään tekstit yhdessä läpi.
b. Kirjoitamme päivittäin kollektiivista kurssipäiväkirjaa (verkon yli Google docs).
Jokaisen tulisi tuottaa n. 100-400 sanan verran tekstiä päivässä, jossa kertaa
mitä on tehnyt päivän aikana tai esittelee mitä on oivaltanut tai aikoo oivaltaa.
Kirjoitetaan omaa ja myös kommentoidaan toisten tekstejä.
c. Katsotaan videotaidetta ja tanssia, joka komppaa päivittäistä ohjelmaa.
3. Näkymätön käsi (lautasen rikkominen) ja äänestyskävely -harjoitteet.

Ohjeistus jaetun kurssipäiväkirjan kirjoittamiseen
Eero
Ehdotan että seuraamme vastaavaa kirjoitusasua. Ensin omana nimi, muotoiltuna “Heading
3” kokoon ja sitten huomiot päivän tapahtumista, muistiinpanoja lukutehtävistä sekä niiden
herättämistä oivalluksista. Google Docsin yläpalkista löytyy “Tools” valikko, josta löytyy
“Word count” työkalu, jolla voi laskea merkkimäärän. Jos haluaa käyttää linkkejä, ne voi
upottaa tekstii “Insert” valikosta löytyvällä “Link…” komennolla. Myös esim. Tällä työkalulla
voi myös laskea tekstin sanamäärän. Kun tuntien jälkeen herää kysymyksiä, niitä voi esittää
täällä. Lisäksi voi jakaa mielekkäitä linkkejä kuten tanssi-karaoke videoita. Linkin sisältö on
hyvä ilmoittaa tekstissä. Tässä tekstissä on alle 108 sanaa.
● Eero: Toisten tekstejä kommentoidaan uudessa listatussa sisennyksessä (ylävalikon
“Bulleted list”). Käytetään omaa nimeä. Harjoitellaa toisten tekstien kommentointia
yhdessä heti kun tekstejä kertyy.
○ Eero: Ja jätetään asiakirjasta lopulta näkyviin vain harjoitteet ja kurssikuvaus.
Osuudet joita ei halua näkyvän ryhmän ulkopuolisille kätketään ███████.
Tehdään mustausta tekstien päälle ja valmistelen lopullisen asiakirjan sen
pohjalta. Meille jää lopulta käyttöön tämä asiakirja (josta lopulta poistan
mustaukset), sekä .pdf tiedosto josta on mustattu osuudet joita ei halua
ryhmän ulkopuolisten tietävän.
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Päivä 1
Tutustuminen kurssin ohjelmaan, ensimmäiset grid-harjoitukset (tiukoilla säännöillä).
Lukutehtävää vaihdetaan (suomenkieliseen). Harjoitellaan pyörimistä lattialla, asennetaan
Wire ohjelmat viestintäkanavaksi ja tutustutaan Google Docsin käyttöön. Esittely
viikottaisesta Ouija-lauta harjoituksesta. Viikon päätteeksi luokkaan jätettyyn vatiin
sijoitetaan lasiesine. Ryhmän jäsenten on rikottava esine seuraavan viikon alkuun
mennessä. Esine pitää rikkoa salassa, niin ettei kukaan tiedä kuka lasi on rikkonut. Viikot
alkavat Ouija-lauta tyyppisellä istunnolla, jonka avulla koitetaan arvuutella kuka lasin on
rikkonut. Harjoite testaa minkälaisia esityksiä “näkymätön käden” käsite tuottaa. Harjoite on
kehittynyt Bini Adamzcakin Communism for Kids (2017) kirjan innoittamana. Adamzcak
esittelee ajatuksen markkinoita ohjaavasta näkymättömästä kädestä, absurdina ja
mielipuolisena ideana ja kuvailee, kuinka uskomatonta on että taloustieteijilät ovat antaneen
vallan yhteiseloa koskevan päätöksenteon Ouija-laudan kaltaiselle prosessille eli
markkinoille. Harjoite-esittely englanniksi.

Sini
Olen eläin laumassa. Vaappuva ankka, jolla suunta kuitenkin selkeä. Kireästä pehmeään.
Pehmeässä on koti. Suuntana koti.
● Milla: Olla kotona, olla kotina!
● Fanni: Kotina kotilo, kotilosi spiraali, kultainen leikkaus.
● Minna: ████████████████ Jotenkin tosi lohduttavia lauseita. Kotoisa.
● Eero: █████████████████████████████ vaappuvuus ███████████
█████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████
● Iina: ███████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████ Varmaa.

Minna
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████ Vatsan, varsinkin pallean rentouttaminen
vaikeaa, johon tietoinen syvähengitys auttoi. Kävelyharjoitteen hitaassa osassa ilmeni kipuja
nilkassa ja alaselässä kun kiinnitti liikaa yksityiskohtiin huomiota, jotka sulivat nopeammassa
kävelyssä ja liikkumisesta tuli rennompaa.
● Iina: Mulla oli samankaltaisia huomioita. Joskus nilkat tai etenkin jalkapöydät (sieltä
alapuolelta) tuntuu menevän jumiin jos seisoo pitkään paikallaan tatamilla.
Huomaan liian monessa asiassa edelleen suorittavani █████████████
█████████████ ████████████████████████████████ Olen muutaman
viimeisen kurssin ansiosta päässyt siitä jo hieman eteenpäin, hetkittäin vapaaseen,
pakottomaan tekemiseen ja tajunnanvirtaan. ███████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████ Teen sen kanssa töitä
jatkuvasti, tietoisesti. █████████████████████████████

● Sini: 💛 ██████████████████████ tuttu ███████████████████.
Päivästä kaikkiaan jäi mukavan rento olo, olen pitkästä aikaa enemmän hereillä kehossani
j█████████████████████████████████████████████████████████
Ihanaa että ryhmä on pieni ja on tuttuja ihmisiä. Rento ja luottamuksellinen fiilis ryhmästä
█████████████████████████████████████████████████████████
● Milla: █████████████████████████████ Jos joku haluaa olla mukana
████████████████████████ Terkuin! Ja kiitos kaikille
█████████████ se oli ihan ok. Onneksi mennään ███████████████████
kun on kyse. Jos ei ole vielä lisännyt videoita on
███████████████████████ nyt tarjolla. Niitä tulee myöhemmin keväällä ja
syksyllä ja talvella ja sit se on i███████████████ niin pieni ja kevyt ja sit ku on
niin pieni ja kevyt ja ████████████████████ niin paljon ██ mahdollista. Ps.
Edellinen ██████████████ automaattikirjoitusta tekstinsyötöllä. Ajattelin että se
on ██████████████████████
● Fanni: Itsekin koin päivän kaikin puolin rennoksi ja ehkäpä juuri pienen ryhmän
vuoksi~ (و)̵˂ ̵˃ و
● █████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
███████████████ tunnustellaan miten on päätynyt tiukkaan tilanteeseen ja
sitten vetäydytään turvallisesti pois.
█████████████████████████████████████████████████████
█████
∠(

」∠)＿

Fanni
Seisomis harjoitus jätti rentoutuneen ja rauhallisen olon jonka seurauksena huomaan nyt
kirjoittaessa huomioivan vartaloa ja hengitystä tarkemmin. Päivä loi itse asiassa muutenkin
mielenkiintoisen seesteisen tunteen ottaen huomioon edeltävien päivien vierastamisen
kurssia kohtaan. Istuminen on ollut päivän suurin haaste.
● Minna: Samaistun, istuminen on saatanasta. Miten silti on aina niin vaikea päästä
liikkeelle, vaikka tietää sen tekevän hyvää. P.S. se sun päiväkirja-sarjis tältä kurssilta
oli jotain niin parasta!!!
● Iina: ████████████████████████████████████████████
██████████████ Seesteinen tunne on mukava. █████████████████
nautin tuolittomuudesta.
Ehdin jo perehtyä ”Communism for kids” ensimmäiseen kolmeen lukuun ja ehdin kirjoittaa
hieman muistiinpanoja aiheesta:
● Sini: apua kun naurattaa vaan niin et kerkesit samana päivänä lukea annetut
kappaleet. 😀 #sanoeikotiläksyille
Mielenkiintoinen näkökanta siinä suhteessa ettei kumpikaan osapuoli, niin kapitalismi kuin
kommunismi, ole pahoja vaan toistensa ruokkijoita
Miellyttävintä oli lukea kappale ”how did capitalism arise” joka tuotiin esille sadun keinoin.

Pidän asioiden yksinkertaistamisesta ja kirjan nimi viittasi jo valmiiksi siihen, että tulen
luultavasti nauttimaan sen lukemisesta (haluaisin oman kopion jopa)
● ████ Tsib dibu inda dribu hazaa ziku ala marza ligu pigy pigu. Omra tomra hazaa!!!
● Eero: Joo tää on tärkee muistaa. Kun käydään sitä kirjaa läpi en maanantaina niin
muistutellaan tätä mieleen.

Iina
Oon jo aiemmin pyrkinyt kiinnittämään huomiota omaan jalkojen asentoon seistessä ja
kävellessä, █████████████████████████████████████████████
Tietoinen rentouttaminen vaatii paljon keskittymistä ja saattaa välillä aiheuttaa jännitteitä
muualla, esim. selässä. Tuntuu kuitenkin hyvältä löytää ainakin hetkellisesti pehmeä,
tasapainoinen tila. Kävely, jossa keskittyminen väistämättä hieman pirstaloituu, auttaa
luonnolliseen rentoutumiseen. Mitä nopeampi tahti, sitä luonnollisempi/rennompi olo.
● Milla: Vakionopeudensäätimet. Vaihde 1, vaihde 2, vaihde 3.
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████ ne osaavat kaikenlaista.
● Sini: ██████████████████████████████████████████
████████████████ Onko mahdollista edes että hidas kävely tuntuisi
luontevalta? Tässä ajassa.
○ Eero: Lisäsin ton tekstin painotuksen tähän. Musta toi on todella keskeinen
kysymys. Tiettyjen nopeuksien ylläpitäminen on vallankäyttöä, jota mm.
kaupunkisuunnittelussa harjoitetetaan. Moottoriteillä voidaan jakaa yhteisöjä.
Katotaan “Performatiivisuus” luennon lopuksi yksi video joka selittää tätä
tarkemmin. Yks on kanssa että jos haluu kiinnittää jonkun huomion, kävelee
sen ohi tosi hitaasti.
■ Eero: Kolmantena päivänä yhteiskävelyn aikana pysäytettiin porukalla
auto kun ylitettiin tietä. Se oli jännä hetki missä tää pohdinta kiteytyi.
● Fanni: Komppaan nopean tahdin ja rentoutumisen tunnetta! Itse en ole kiinnittänyt
seisomiseen oikeastaan ollenkaan huomiota joten ihailtavaa, että olet löytänyt tien
tunnistamaan seisomisen luontevuuden!
● Minna: Kolmas komppaaja täällä. Slow motion -kävely tosin muuttuu helpommaksi
mitä pidempään sitä tekee. Nyt huomasi, kun ei ollut hetkeen tehnyt, vaapututti!
● Eero: ███████████████████████████████████████████████
███████████Tällä kurssilla me harjoitellaan harjoittelemista. ████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████
○ Minna: Koyaanisqatsi-fiilis, kyllä!
○ █████████████████████████████

Milla
███████████████████████ Jos kiteyttäisin █████████████ sanaan ████
maadoitus. Olen ███████████ parhaimman █████████████████████████
sylissä pala taivasta. Tuntuu että █████████████████████████████
█████████████████████████████ koko päivä, ████ ███████████████

██████████████ käsiksi yhä syvemmin. Ja ███████████ taas ██████████
teräviä havaintoja sekä █████████████████ heijastuvaa ███████████ Olentoja,
asioita, esineitä. ███ luomaan ja ymmärtämään ████████████████████ yhä
tietoisemmin. █████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████  lempeä
hyväksyminen. ██ välinpitämätöntä ███████ taikka tuhoavaa, █████████████████
████████████ uuden kasvulle. Irroittaa. █████████████████████████████
oikeassa paikassa. Nämä kaikki ihmiset tuntuvat sattuneen tielleni juuri sopivasti.
Ääreisnäön harjoitus on pienesti hykerryttävää ja sävyjä avaavaa. Sormia on kuin onkin
ihana heilutella. Taidan kimaltaa. ██████████████████████████████
████████████████████████████Tämän juuri visualisoimani uuden Relax portin
teoria on yksinkertainen ja ihana. Ihmettelen sitä ████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████
Tässä on elämää. Omissa käsissä, omissa päissä, vapaus olla mitä on. Vastuu. Ps. Hiihdin
iltapäivällä koulusta kotiin. Se oli hauska pieni jatke päivän harjoitteille. Oli jännää
havannoida liukuja ja painoja, ylämäkiä ja laskuja. Ja ihailla taakseen jättämiä hassuja jälkiä,
ihan hetken vain. Kiitos tästä päivästä!
● Iina: ███████████████ Hyvällä kohti hyvää. ██████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████
● Sini: En ole koskaan ██████████ pitäisi varmaan testata. ██████████
███████████████████
● Eero:  ████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████ (Patterns of Life, 2015
█████████████████████████████████████████████████████
█████ ”taidan kimaltaa” █████████████████████████████
● Fanni: Pakko ihailla tekstin sulavaa virtaa, jäin ihan koukkuun. Relax-portti kehkeytyi
myös sisälleni ja tuntuu sileältä ja pehmeältä.
● Minna: Maadoittuminen <3 Ja kimaltaminen. Ja hyvä kun muistutit siitä ääreisnäön
harjoitteesta, oli herättelevä.

Päivä 2
Harjoitellaan kahvakuulaamista Kankaanpään liikuntakeskuksen voimailuhallissa.
Turkkilainen maastanousu, yhdenkäden heilautukset ja kevyet kyykyt onnistuu. Harjoitellaan
hallittua pyörimistä, istunnan kautta ylös. Suoritetaan ensimmäinen äänestyskävely-harjoite.

Minne tästä? (Äänestyskävely)
Kävelyharjoitus. 8-120 osallistujaa.
1.

Nimetkää ryhmälle puheenjohtaja ja ääntenlaskija.
a. Puheenjohtaja esittelee harjoitteen ja pitää huolta että kaikki ymmärtävät kuinka
kävelyn aikana toimitaan.
b. Puheenjohtajan tehtävä on kutsua äänestys koolle sitä mukaan kuin osallistujat
tekevät aloitteita. Hän ei voi äänestää, eikä tehdä aloitetta.
c. Ääntenlaskijan tehtävä on laskea äänet ja pitää huolta siitä että valittujen
aloitteiden käytäntöjä noudatetaan.
2. Äänestäkää mihin ilmansuuntaan lähdette kulkemaan.
a. Ehdotus joka saa eniten ääniä voittaa ja sen määrittämää suuntaa liikutaan,
kunnes joku tekee ensimmäisten aloitteen (ensimmäistä suunta-äänestystä ei lasketa
aloitteeksi).
3. Ryhmän on liikuttava yhtenä massana jotta että kaikki pysyvät kuuloetäisyydellä.
a. Henkilö jonka ehdotus on valittu vie joukkoa.
b. Ääntenlaskijalla on velvollisuus pitää huolta että suunta pysyy tarkkana.
4. Jokainen osallistuja on velvoitettu tekemään yhden aloitteen josta äänestetään.
a. Aloite voi koskea mitä tahansa toimintaa. Esimerkiksi mihin suuntaan
risteyksessä käännytään tai miten toimitaan vaikeasti ylittävän esteen äärellä.
b. Aloitteen voi esittää heti kun haluaa. Sen esittämispaikkana voivat toimia
polunristeykset ja merkittävät luonnonilmiöt.
c. Jokaisen osallistujan tulee esittää yksi aloite.
5. Kun aloite on esitelty ryhmälle siitä äänestetään.
a. Äänestystulos päättää ryhdytäänkö aloitteen mukaiseen toimintaan. Kaikki paitsi
puheenjohtaja saavat äänestää.
b. Kaikkien on osallistuttava toimintaan joka on äänestetty suoritettavaksi.
6. Mikäli ehdotus saa puolet äänistä se toteutetaan ehdoitta. Mikäli aloite saa alle puolet
äänistä, jatketaan edeltäneen aloitteen määrittämää toimintaa.
a. Ainoastaan seuraava aloite-äänestys katkaisee edellisen aloitteen määrittämän
toiminnan.
b. Kaikki aloitteet joista äänestetään lasketaan aloitteiksi.
7. Jokaisella on velvollisuus huomauttaa mikäli harjoite äityy epämukavaksi ja pyytää
puheenjohtajaa pysäyttämään eteneminen.
a. Pysähdys kestää siihen saakka kunnes joku tekee seuraavan aloitteen tai
epämukavuus on muuten väistynyt.
8. Kävely saavuttaa puolenvälin kun kaikki ovat tehneet aloitteen josta on äänestetty.
a. Tämän jälkeen äänestetään uusista säännöistä ja palataan alkupisteeseen.

Eero
Ensimmäinen äänestysharjoitus.
Alla äänestyksen kohteet.
1. (I) (Ensimmäinen harjoitus äänestys) Kohti lumikasaa 5/5
2. (S) Polkua pitkin 5/5
3. (F) Liljan raittia niin pitkälle kun menee 3/5
4. (I) Kävellään tuohon suuntaan kolmiolle asti 5/5
5. (ME) Aidan suuntainen kulku, koskien aitaan ⅘
a. Iina toivoo että vastalause kirjataan: “Vähän epäilyttävää toimintaa”
6. (MT) Päin mäntyä
a. Sini: Esittää vastalauseen ja toiminta keskeytetään.
Harjoite saavuttaa puolenvälin. Uusiksi säännöiksi kirjataan: “Sama kuin vanhat säännöt
mutta kaikilla kaksi (2) mahdollista aloitetta ja myös puheenjohtaja saa tehdä aloitteen, mutta
ei saa äänestää”. (Seuraava teksti osuus siirretty tähän Fannin muistiinpanoista ja kieliasu
sovitettu) Fanni ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja tämä äänestettiin hyvin tuloksin rooliin.
Johtajuuskauden aikana tällä ei ollut äänestysoikeutta mutta tämä sai tehdä aloitteita ja näin
ne etenivät:
1. (F) Tielle päin, pois täältä ⅘
2. (MT) Mäntyyn ylös 1/5
3. (MT) Kuorman kyytiin 0/5
4. (I) Kävellään kävelytietä pitkin ylittämättä suojatietä ⅘
5. (E) Lähetystorille ja kojut läpi yhdessä ⅗
6. (E) Iina toimii Lähetystorilla ajan sihteerinä ja vahtii tehtävän suoriutumista ⅘
7. (ME) Äänestys kuka saa pipon 5/5
8. (I) Pyydetään myyjää arpomaan kuka saa lunastaa pipon 5/5
9. (F) Lunastetun pipon omistaja pitää pipoa päässään harjoituksen loppuun asti ⅘
10. (S) Aloite 4 suoritus ja kirpputori katselmus ulkopuolelta ⅘
11. (S) Liljanraitin kautta ruokalan oville ⅘
12. (ME) Sisälle, eteisessä kengät pois, performanssi luokkaan, ringin muodostelma 5/5

Fanni
Kahvakuulaaminen olin oudon hauska kokemus! En tosissani ollut uskoa että pääsisin
makuuasennosta nousemaan seisontaan 4kg kuulan kanssa, mutta jotenkin onnistuin sen
tekemään ainakin 20 kertaa. Liikunnallisen suoritteen jälkeen palattiin koululle ja ruokakin
tuntui makoisammalta kuin yleensä ja tarkoituksellisesti söin hitaammin ja yritin välttää
kiirehtimistä, tuntui mukavalta. Äänestyskävely tuntui alkuun selitettynä hankalalta mutta
kuten yleensä, suorite muuttui hauskaksi, hulvattomaksi tai jopa ratki riemukkaaksi.
● Iina:█████████████ urheilun ████████ jälkeen ruoka maistuu paremmin!
Hauskuus on hyvästä, iloa on vaikea saavuttaa pakottamalla ██████████████
████████████████████████████████████████████
● Sini: ███████████████████████ pro puheenjohtaja █████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████

●

Eero: Tullaan tekemään kohtalaisen paljon kahvakuulailua ja on kiva seurata
█████████████████████████ Jos tunnistat että voimailu saa aikaan
muutoksia ███████████████████████████ olisi kiva kuulla niistä.

Iina
Aamulla ajattelin, että on tosi hurjaa lähteä heti aamusta ██████████████████████
kuntoilemaan. Kahvakuulailu oli toki hieman haastavaa, mutta kivaa ja tuntui siis
hyödylliseltä ja mielekkäältä. Kuin huomaamatta jäi se 2kg paino käyttämättä. Suihku
keskellä päivää oli varsin virkistävää, █████████████████████████████ Tuntui
hieman hullulta se, että ensin urheiltiin ja sitten kaikki yhdessä näprätään kännykkää.
Hauska huomio nykymaailmasta. Kävelyharjoite oli leikki, joka mahdollisti muutoin
epäsopivalta tuntuvaa toimintaa. Tuntuu myös opetukselta ja havainnoinnilta yhteiskunnasta.
Ohjeiden tulkinnanvara ja luova toteutus mietityttää usein myös kävelyleikin ulkopuolisessa
maailmassa. ██████████████████████ vapaus on ████████████████ tullut
vastaan ███████████████████████ hämmentävältä.
● Minna: Samalle hihittelin eilen ja tänään, jotenkin absurdi olo kommentoida
kirjoittamalla toisten tekstejä, samassa huoneessa, kaikki näpräten omaa kännykkää
███
● Fanni: Omaan mieleen jäi kanssa hyvin kirkkaasti kuinka 2kg painoa ei otettu kuin
matkaseuraksi ja voih olisipa ollut isompi pyyhe että olisin kanssa suihkussa voinut
kipaista.
● Sini : Eduskuntasimulaatiossa tuli mietittyä kyllä että meneekö päättäjilläkin näin
nopeaa ███████████████████████████████████████ ja
paluumatkalla äänestetään kuka saa lunastaa pipon.
● Eero: Musta on lystikästä että taiteilijoille aamuliikunta on hurja kokemus, siinä missä
monille muille ammattiryhmille se on normaali aamuohjelma. Toi kännykän räpläys
on hyvä huomio, siinä luokassa kun istuttiin se näytti tosi keskittyneeltä toiminnalta.
Pidä kiinni tosta vapauden hämmentävästä tunteesta, käydään sitä läpi yhdessä.

Milla
Torstai 31.1. En ole pitkään aikaan liikuskellut päivän aikana näin monipuolisesti. Etenkään
näin motivoituneen ryhmän kera. Tässä nyt juuri taitaa olla päivän haastavin ryhmähetki,
sillä täällä kirjoitusalustalla on ruuhkaista. Tämä alusta on huvittava, mutta myös pätevä,
hauska ja nyt tämä tuntuu jo ilkikuriselta. Joku hämmentää soppaani nyt. No, nyt muihin
harjoitteisiin.
Kahvakuulailu oli ihanaa ja paikkana mainio keltasine alustaneen- ottaen huomioon
aamuolosuhteen mahdollisen lähtökohtaisen jäykkyyden. Keltainenhan virkistää ja opettaa.
Kuulailua auringon laella, auringon lailla. Terveisiä nimettömälle hanhelle. Kaikesta tästä
tulee aivan hulvattoman leikkisä fiilis…. Mietin olenko päiväkodissa. En vieläkään.
Kävelyharjotus näyttäytyi jännänä. Tuntuu kuin maailma olisi auki, mutta silti oma
tahto oli rajoitettua. Sepäs vasta pistää miettimään ehdotuksien laatua. Silti olo oli retkellä
kepeä ja stressitön. Tykkään kulkea erikoisia reittejä. Tai ainaki leikkiä ajatuksilla reiteistä.
Huomaan olevani varsinainen ihmettelijä. Tunnun tulevan onnelliseksi siitä, kun saan/ehdin
tai vain annan itseni jäädä ihmettelemään. Tässä harjotuksessa jäi aikaa myös sille. Tilathan
sille on aina vaihtelevasti tarjolla, ihmettelylle. Kävelyretken monipuolisuus on ihailtavaa.

Piirsin myös reittimme ylös. Sitä voisin koettaa mahdollisuuksien mukaan jatkaa seuraavillaki
retkillä ja jossain vaiheessa koostaa niistä jotain. Paljon herää ideoita harjotuksen
dokumentoinnista ja mahdollisuuksista, mutta se ei lienee tässä vaiheessa niin akuuttia
kuiten. Säännöt on tiedossa. Onko?
Kirpputorilla huomasin monenlaista silmiinpistävää, mutta nyt se kaikki tuntuu hyvin
pitkälti yhteiseltä massalta. Olisin halunnut ostaa sieltä lasten karaoke DVD-levyn meille
tänne, mutta eihän lapsella ole tässä tapauksessa mukana rahaa millä ostaa. Ja se voisi olla
lopulta turhake. Miksi siis ottaa riskiä sijoittaa niin hulluun hankkeeseen? Tästä tuli mieleen
että tämä koko kurssi on melko hupsun oloinen hanke. Metodit ovat monet, luojan kiitos!
● Iina: Urheilupaikka on mieletön! Kivaa lähteä ulos koulusta ja samalla tutustua uusiin
paikkoihin Kankaanpäässä.
● Minna: Tykkäsin kovasti äänestyskävelyssä pähkähulluista ehdotuksistasi, joista
toista et äänestänyt :D Hieno testi ;) Ja sama ajatus, en ole varmaan vuosiin liikkunut
yhden päivän sisällä näin monipuolisesti. ██████████████████████████
● Fanni: Leikkisä ja reipas kävely oli kyllä ihanaa juurikin vallattomassa ryhmässä!
Hauskasti sanottu että onko säännöt tiedossa koska en ollu monesti itsekään varma
ja naurua kumpuaa.
● Ilostuin mainitessasi keltaisen. Ja ihmettelemisen. Jälkimmäistä täytyisi harjoitella
itsekin enemmän, olla kosketuksessa sisäiseen lapseen.
● Eero: Leikkisyyden korostaminen tuntuu hyvältä mutta koitetaan tästä eteenpäin
täsmentää minkälaisia vaikutuksia harjoitteilla on. Koitetaan kirjata vaikka jo kävelyn
aikana ylös huomioita, jotta kokemuksista on helpompi oppia.

Minna
Ajattelin ensin että oman kehon kipuilut liikkuessa ärsyttäisi, mutta olin suht sinut niiden
kanssa, ärsyyntymättä. Lähinnä huvitti ajatus omasta ██████████████████████
raihnaisuudesta. ███████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████ liikkuminen ja kehon
kuuntelu tekee todella hyvää.
Järjestöjyrä-kävely oli hulvaton, Normaalien Maihinnousu, voi apua <3 Tästä tuli nyt
lentävä lause. Nauroin pitkästä aikaa vedet silmissä, joka teki mielelle yhtä hyvää kuin
liikkuminen keholle. Mutta myös pohjimmainen ajatus yhteisestä, solidaarisesta
päätöksenteosta "lennosta" oli kiinnostava. Huomasin olevani omissa päätöksissäni jotenkin
ihmeen arka, konfliktien pelko, ehkä sillä jotenkin suojelee itseään.
Päiväkirjamainen, julkinen kirjoittaminen tuntuu olevan itselle tällä hetkellä hieman
väkinäistä, mutta ehkä just siksi tarpeellista.
Tässä muuten linkki siihen podcastiin avaruushomoluksuskommunismista, josta
mainitsin tunnilla.
● █████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████
● Sini: ███████████████████████ nauru syntyy siitä kun sielu tanssii.
█████████████████████████████████████████████████████
█████🌿██████████████████████████████████████████████
████████████ ei näitä “palautteita” välttämättä näin ääneen sanelisi.

●

●

Eero: Mikä tää “Normaalien Maihinnousu” oli? ████████████████████████
Ja koitetaan käydä kohti konflikteja yhdessä, voi hyvinkin paljastua ettei ne ole
konflikteja ollenkaan tai että on ja sehän olis hienoa jos saadaan sellainen
käsittelyyn. Podcastistä.. “██████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████ Nää puhujat on mun mielestä aika nihilistisiä ja esittää
musta kiusallisen väitteen että luksushomokommunismi tarkoittaisi enemmän aikaa
itselle. Mun mielestä tulevat kommunismit alkaa juuri ensikädessä siitä kun kuvitelma
siitä mitä “itse” on muuttuu. Ekholmin näyttelyn maksuttomuuden jälkimarkkinat on
hyvin ajateltu. Että sitä saa esittää vaan ilmaiseksi. “Avataan poliittinen mielikuvitus”.
○ Minna: Eero, Normaalien Maihinnousu oli se, kun Sini teki aloitteen, että
“kävellään tästä koululle ‘normaalisti’” tarkoittaen ymmärtääkseni vaan, ettei
aitojen ali ryömimistä tai katoille kiipeilyä matkalla. Alkuperäinen esitys taisi
olla ‘suoritetaan kotiinpaluu normaalisti’, mutta mielessäni käänsin sen
(Normandian maihinnousua mukaellen) Normaalien Maihinnousuksi.
■ Eero: Kiitos täsmennyksestä! Toi on hyvä käsite ajatella.
Iina: ███████████ nauraminen ███████████████████ on terveellistä.
Sitä on tutkittu. Se puhdistaa kehoa, kun keuhkoissa happi kiertää syvällä joka
kolkkaan. Tämän olen oppinut naurujoogatunnilla. Nauramista pitäisi siis harrastaa
useammin. Joissain tilanteissa se tosin tuntuu epäsovinnaiselta ja jopa hävettävältä.
○ Eero: Hei tehdään naurujoogaa vaikka huomenna!

Sini
█████████████████████████████████████████ puolialasti hylkeenä,
█████████████ opastetulla kiertoajelulla █████████████████████████████
█████████████████████████████ tiedustelee opiskeluistani ja ihmettelee että ei
olisi arvannut taideopiskelijan näyttävän noin normaalilta ██████████████████████
██████████████████ Jäin kuitenkin miettimään tarkoittiko hän kommentillaan
ulkonäköäni vai ruudulla viliseviä sisäelimiäni.
● Eero: █████████████████████████████ Kiinnostavaa myös että ne
“vilisee”. █████████████████████████████ ████████████████
█████████████ Nopeus on suhteellista.
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████ Eli en tiedä löytyykö vastaanottohuoneesta
valkotakkinen valmiina suorittamaan minule vatsantähystyksen, vai lämminsorminen
misukka aikeissa antaa minulle päähierontaa. ███████████████████
█████████████████████████████████████████
██████████████████████████████ Kokemus tuskin on pelkkä meh.
██████████████████████████████ riemuretki ilman huomioliivejä.
██████████████████████████████ ███████████████████
███████████ siihen varatuilla reiteillä ██████████████████████████████
███████████████ Oliivi.
● Minna: Taideopiskelijalle lajityypilliset sisäelimet kuulostaisi varsin jännittävältä
kategorisoinnilta ██ Jopa jännittävämmältä kuin ulkonäön perusteella tapahtuva.

●

●

Hyvä kuitenkin että olet kunnossa, lääkärien pöydillä makailut yleensä vähän jäätäviä
kokemuksia. Ja kyllä, pilkkihaalari olisi hyvä seuraavalle eduskuntakävelylle ja toiset,
ehkä kolmannetkin villasukat.
Fanni: Hyvin on täynnä ja hyvältä näyttää! Lumessa kömpiminen muuttui itsellä
kyseenalaiseksi valinnaksi kun sukkien keräämä lumi alkoi sulaa ja märkä oli huhuh!
Haalari ostoksille —>
Iina: Hyvä tarina! Oiskohan markkinoilla tilaa normaaleille turistimatkoille
sisäelimiin? Niinku että bussilasteittain käytäisiin. Ehkä siellä telkkarissa voi
näkyä se matka tai no miksi ei tuulilasissa ja sivuikkunoissa. Takana ois se valo
ja ulkomaailma turvana.
○ Eero: Nää sisäelin asiat tulee uudestaan vastaan siinä päivänä 7
läpikäydyssä What Shall We Do Next? (2014) videossa. Siinä kohtaa missä
se yks pyörittelee kieltä poskessa ja kertoja kuvailee kuinka kielen liikkeet
voidaan tunnistaa mikrofonin kautta ja hyödyntää jossain käyttöliittymässä.
Mä oon kuullut että tanssijat pystyy tuntemaan omat sisäelimensä, ne
kuulemma harjoittelee sitä. Mä nippanappa tunnen jotain mahassa jos koitan
mutten tiedä mitä se ees on. Avaisana on toi “normaali turistimatka” – Näille
on todellakin kysyntää, oon aivan varma!

Päivä 3
Aamun aloittaa Ouija-lauta koe. Ämpäriin jätetty lautanen on rikottu, keräännymme
mdf-levyn ääreen johon on kirjattu kaikkien etukirjaimet ja X merkkaamaan “jotain muuta”.
Kokeena on että kun kaikki laittaa sormen väärinpäin sijoitetulle läpinäkyvälle lasille, se
osoittaisi kuka on rikkonut lautasen. Kokeen aikana lasi liikkuu X merkin päälle. Kävelemisen
harjoittelu jatkuu. Lämmitellään tärisemällä ja läiskimällä. Harjoitellaan myös pomppimista ja
romahtamista. Voidaan kääntyä vapaasti ja pysähtyä. Kokeillaan liikkumista suhteessa
kameraan. Tuloksena video joka käydään läpi yhdessä. Lounaan jälkeen tehdään luku- ja
video katselutehtävän purku, jonka jälkeen äänestyskävelyharjoite. Lopulta palataan
luokkaan puimaan tapahtumia ja kirjoittamaan.

Eero
Huomioita lukutehtävästä “Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi” (2018)
Purokuru. Luettavana kappale Toisenlainen maailmanloppu on mahdollinen s.31-56.
Saarnamainen teksti, liturginen luettelo eri ajattelijoista ja perään omia päätelmiä. Vaikea
luottaa kirjoittajaan. Hyvä nosto Anssi Kelalta että “Koulutus ei enää takaa mitään”. Zombie
on tulevaisuudettoman maailman perushahmo. “Elin tälläistä Eurooppaa todeksi
muutaman vuoden” – Kiva ajatus elää jotain todeksi. Onko olemassa Pontuksen
esittelemää “prekariaattiliikettä” oikeasti? Yleisiä fiiliksiä mitä jää käteen: “Olis pitänyt tehdä
muistiinpanoja”, “... rinnastaan elämään”. “Historia kiinnostaa!” “Veti surulliseksi” “Mihin ite
haluaa panostaa on että mitä tästä huolimatta” “Onko tää totta? Mistä voi tietää?” “Mitä ne
kolme tähteä merkitsi? Siinä tekstissä. [Jolla kappaleet oli eroteltu]” “Tuntuu vähän.. Ei voi
tietää onko se totta vaikka niin on kirjoitettu”. “Tuntui jännältä että se oli kirja mutta se kertoi
niin tuoreista asioista. Oon ajatellut että kirjat kerto vanhasta maailmasta että ne eri oo
reaaliaikaisia”. “Tuntuu blogilta enemmän!”

Huomioita videosta Patterns of Life Julien Prévieux (2015). Grace, eli hienoeleisyys.
Liikeratojen optimointi liukuhihnalla. Mitä ergonomisemmat liikkeet sitä suurempi teho. Teho
= Performance. Punaviherkuplan tiedostus. Elektroninen kulunhallinta. Liike muuttuu
kuvioksi (pattern) ja kuvio itsessään muuttuu pääomaksi (vakoojien softat jotka tunnistaa
kuvioita esim. ihmisryhmien liikkeessä). Paikannuspannat totaalikieltäytyjille. Aresti.. Kaikki
tämä on jatkoa valistuksen ajan linjojen ominaista kauneutta korostavan muotokielen
ylivallalle. Technology of Motion. Luonto-dokumentti. Tuntuu siltä että pitää tietää kaikki,
kaikki tuntuu käsittämättömältä.
Huomio kävelyltä. Auton pysäytti. Aika joka yhdessä kuljetaan merkitsee. Tanssia
autojen kanssa.

Iina
Äänestyskävelyn äänestykset
1.
2.
3.
4.
5.

(E) Cittarille, sisään infopisteelle ⅘
(F) Kirkolle, ovien ulkop. ⅕
(I) Kierretään kauppa ostamatta mitään ja kuljetaan tultua reittiä takaisin. ⅗
(S) Seuraavasta risteyksestä tien toinen puoli, muuten sama. 5/5
(ME) Kiivetään tästä katolle. ⅕
a. Puoliväli, uusien sääntöjen äänestys:
i.
F: 6 aloitetta, keneltä tahansa ja kaikki saa äänestää 4/6
ii.
S: Mentäs vaan koululle 4/6
iii.
F: Rajattomat aloitteet, mutta pj:lla veto-oikeus. ⅚
a. Sini pj:ksi, Iina jatkaa ääntenlaskijana.
1. (E) Mennään Rivieeran laiturille. ⅘ (PJ käyttää veto-oikeutta)
2. (F) Peruskoulun pihalle. ⅗
3. (I) Juostaan. ⅘
4. (ME) tilanteen keskeytys!
5. (E) Juostaan kävelytahtiin. ⅘
6. (MT) Ruokojärvenkatu 15 vierailu ⅗ (PJ käyttää veto-oikeutta)
7. (ME) Paasikivenkatu 26:een. ⅗
8. (F) Kaikki ottaa torilta lunta mukaan PKK26:n pihalle. ⅕
9. (E) Raahataan toista jalkaa kohteeseen PKK26. 4/4
10. (ME) Vaihdetaan osoite PKK24. (Jää käsittelemättä, koska asianomistaja poistuu
ennen äänestystä)
11. (MT) Vaihdetaan jalkaa. ¾
12. (F) Vaihdetaan jalkaa tunteiden mukaan. 4/4
13. (F) Vaihdetaan osoite PKK24 ¾
14. (I) Mennään aurattua reittiä kohteeseen. 2/4 (pj puoltaa)
15. (MT) Freestylenä sisälle. ¾
Aamulla mieli tuntui virkeältä viikonlopun jäljiltä, mutta päivän mittaan keho tuntui väsyvän.
████████████████████████████████████ tieto siitä, että tullaan tekemään
samoja asioita uudestaan ja uudestaan. No, toistoa. ████████████████
███████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███
██████████████████████████████ nyky-yhteiskunnassa pitäisi olla
vähän jokaisen asian asiantuntija. ██████████████████████████████
██████████████████████████████ On toki hienoa jos jollakin löytyy aikaa ja
ymmärrystä selvittää maailmanmenoa, █████████████████████ tuntuu, etten mä
oikeen mistään mitään tiedä (niinku Anssi Kela). Politiikkakin on siksi vaikeaa kun siellä
pitää perehtyä asioihin tosi syvästi, jotta voi tehdä hyviä päätöksiä. Ja siellä mun mielestä
pitäis tehdä niitä hyviä. Koulussa leikkiessä voi sitten tehdä hassuja ja ei ehkä niin hyviä
päätöksiä. Sini taisikin muuten mainita siitä, että oli pakannut itselleen päiväkotikassin
mukaan kouluun.██████████████████████████████ sinne mennään
leikkimään.
Äänestyskävelyssä tuntui muodostuneen kirjoittamaton sääntö siitä, että pitää olla
hiljaa kun suoritetaan etappia, ██████████████████████████████
███████████ tuntui vähän ärsyttävältä.
● Eero: Toi asiantuntijuus kuumostus on munkin mielestä tosi. █████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████
██████████████████████ Oman äänen löytäminen on vaikeaa. Tulee
mieleen että sekin voi olla hyvä sauma toimia, että ei ota asiantuntija-painetta sanoo
vaan “minun mielestäni” ja sillä hyvä.
● Iina: Itse pyrin toimimaan nimen omaan tolla Mun mielestä -periaatteella tai Mun
käsityksen mukaan… Kuulin huhua… -muoto on kans hyvä jos ei ████████████
██████████████████ halua ottaa painetta väittämän todellisuudesta. Tuli
vielä mieleeni liittyen aiemmin mainittuun punaviherkuplan tunnistamiseen, että
████████ syy lähteä Kankaanpäähän ███████ oli █████ tarkastella tuota
kotikaupunkini Helsingin kuplintaa pienen etäisyyden päästä. Vähän sama tilanne
kuin grid-harjoituksessa ulkopuolelta tarkkailu. ██████████ tekisi mieli hypätä
mukaan (aina välillä). Tarkastelijan asema on varsin hyvä.
○ Eero: Kiinnostava siirtymä kulkea näistä meidän pienistä grid-harjoitteista
laajemmin oman kaupunkisuhteen käsittelyyn! Tää punaviher-kuplaisuus on
kyllä vaikea taso ylittää.. Joskus tuntuu että vierailut sen ulkopuolella
vahvistaa sitä. Ehkä vois koittaa olla Helsingissä kuin Kankaanpäässä? Toi
“huhun” ottaminen puheeksi on kanssa hyvä. Huhujen kautta jäsentyvä tieto
on viime aikona tunnustettu ihan tosissaan. Esim. ton #metoo liikkeen myötä.
○ Iina: En oo varma, onko Kankaanpäässä oleminen parempaa kuin
Helsingissä oleminen. Kummassakin ympäristö vaikuttaa niin paljon
tekemisiin, että on vaikeaa vertailla. No, oleminen olemisena ja
kommunikaatio on sitten asia erikseen. Mun näkökulma.

Milla
Lukuharjoitus vaikutti minuun sillä tavalla että tajusin kuinka vähän tiedän spesifitietoa
maailman menosta ja historiasta. Tämä taas herättää kysymyksiä että miksi on näin omalla
kohdallani. Tarviiko kaiken kiinnostaa? Eikö kotipihan kiven seuraamisesta saatu tieto riitä

kansalaisena olemiseen. Tuskin. Uutistulvaan hukkumunen ja informaation seulonnan
haasteet.
● █████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████ ██████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
██████ ██████████████████████████████ ██████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████ ██████ ███████████████████████ ███████
███████████████ ███████████████████████████████████
tieto laskeutuu kirjahyllyjen läpi ja ali ryömiminen on yksi tapa ottaa tieto haltuun.
█████████████████████████████████████████████ ███████
███████████████████ ██████████████████ ████████████
██████████████████████████████████ ███████
███████████████████████████████████████ Eli että jos haluaa
lukea tanssimalla se käy(!) mutta on sitten tanssittava kanssa.
● Milla: Kiitos, tarinat.
● Minna: ██████████████████████████████ ████████████████
██████████████  Välillä mieltä kalvaa peruskuvio, että mitä vähemmän tietäisi,
sitä vähemmän ahdistaisi. ██████████████████████████████
██████████████████████████████ Tuntuu myös, että mitä enemmän
tietää, sitä vähemmän huomaa tietävänsä ja lopputuloksena - tiesi maailman
tilanteesta kuinka paljon tahansa - tuntee itsensä tietämättömäksi/riittämättömäksi
joka tapauksessa. Loputon suo :D
Kävelyharjoitukset saivat jotain herättävää aikaan, liikkuminen on mukavaa. Romahtaminen
vapauttaa. Pysähtyminen on tärkeää.
Äänestyskävelyssä puheenjohtajana oleminen tuntui helpolta, koska ei tarvinnut
miettiä ehdotusvaihtoehtoja tällä kertaa. Oli erilaista seurata muitten toimintatapoja tästä
perspektiivistä. Ja omia. Kylmässä olisi hyvä esittää selkeitä ja yksinkertaisia juttuja, ettei
tarvisi seistä paikallaan kauvaa. Jalat kylmeni. Sääntöjenvaihto oli yllättävän monimutkaista
tänään ja oivalsin tämän retken jälkeen yhä paremmin kuinka optimoida matkankulkua.

Sini
Tarpeeksi vaatetta niskassa kävelylle, sukkia niin paljon että kenkä puristi. Puristin tänään
käsiä nyrkkiin vähemmän kuin viimeksi. Vaikka tunsin itseni idiootiksi puheenjohtajana.
Nauru peittää typeryyden, tai antaa sen anteeksi. Olen mielummin se sivusta huutava. Teen
lisäyksiä, en päätä mitään. En kuitenkaan elämässä. Kaiketi. Tänään mentiin enempi
pistemäisesti kohteesta a kohteeseen b. Ei selvää että tätä katua kuljetaan tai käteni
osoittamaan suuntaan. Se oli virkistävää.
● Minna: En sopeudu pakkasiin ikinä. Tänäänkin sain itselleni flunssan aikaiseksi.
Yleensä viiletän pyörällä pipo silmillä mahdollisimman nopeasti kohteesta a
kohteeseen b. Kauniiden talvimaisemien ihailu on parasta kaakaokuppi kourassa
viltin alta suoritettuna, villasukissa ja parhaassa tapauksessa kissa kainalossa. Koti
on mitä on <3

●

Eero: “Ei ole huonoa säätä on vaan puutteellista pukeutumista” sanottin jossain
partionkaltaisessa. Näissä harjoituksissa tulee kiitettävästi kohdattua kylmyyttä ja
ootte kaikki pärjänneet sen kanssa hyvin! Kylmyys on kiinnostava kokemus. Jos joku
haluu tai tietää missä voi mennä avantouimaan niin mua kiinnostais. Kun
ilmastonlämpeneminen kiihtyy niin kylmyydestä tulee luksusta, kannattaa nauttia
vielä kun voi. Ei kannata olla armoton itselleen, mä luulen että aika monilla on vähän
hölmö olo puheenjohtajan tehtävistä. Sen hölmöntunteen kohtaaminen tekee hyvää.
○ Minna: Voisi sanoa myös “ei ole huonoa säätä, on rahanpuutetta”, jos ei ole
varaa hankkia tarpeeksi pitäviä vaatteita kovin pitkille pakkasulkoiluille :(
Myöskään flunssassa ulkoilu kovassa pakkasessa ei ole pidemmän päälle
kovin kannatettavaa. Kokeilin muuten avantoa viime talvena ensimmäistä
kertaa. Oli niin kammottava kokemus, että hyvin todennäköisesti jäi
viimeiseksi. Ymmärtääkseni on ihan fysiologinen seikka, että joillain kylmänja kivunsieto vaan on lähtökohtaisesti parempi. ███████████████
█████████████████████████████████████████████
Jokaisella on oma tapansa nauttia talvesta, toiselle se voi olla pikapyrähdys
lumimaisemassa josta saa hyvän mielen pitkäksi aikaa, toiselle avantouinti tai
koko päivän kestävä tunturivaellus -30°C pakkasessa. Jotenkin kannattaisin
ryhmätyöskentelyssä mieluummin kaikille kehoille sopivia
kompromisseja, jotka voivat olla joskus tylsiä, mutta ovat kuitenkin
solidaarisia. Josta tuli mieleen, että jossain kommentissa puhuttiin myös
kyllästymisen kokemuksen hedelmällisyydestä, joka on erittäin hyvä pointti ja
jota olen itsekin koittanut lähivuosina opiskella (voitaisiinkin koittaa zazenia ;)
).
■ Eero: Olen samaa mieltä siitä että kiinnitetään jatkossa enemmän
huomiota ryhmätyöskentelyssä siihen mihin taivutaan yhdessä. Kiitos
tämän esiintuomisesta. Käydään huomenna ennen lähtöä läpi kunkin
odotuksia ja ajatuksia ennen kuin mennään ja käytetään sitä
keskustelua pohjana jatkossa. Mikä on “zazen” mua kiinnostaa, jos
haluat esitellä tai vaikka vetää harjoituksena?
■ Minna: Eero, zazen on zen-buddhalaista istumameditaatiota.
Lisätietoja löytyy vaikkapa täältä:
http://www.zazen.fi/whatIsZen/zazenGuide.html
Olen käynyt varsinaisissa sesshineissä (yhteinen istumissessio) vain
muutaman kerran, joten en ihan uskaltaudu harjoitusta vetämään ,
██████████████████████████████
██████████████████████████████  Hengityksen
laskeminen istumameditaation aikana on omasta mielestäni hyvä
tekniikka, “Laskeminen on perusharjoitus, jota voi tehdä vaikka
vuosikausia. Siinä lasketaan ulos- ja sisäänhengityksiä yhdestä
kymmeneen, yhä uudestaan. Mikä tahansa keskeyttää laskemisen,
ainoastaan aloitetaan ykkösestä. Harjaantumisen myötä katkoksia
tulee vähemmän ja keskittyminen syvenee.” Tämä on myös oman
kokemukseni mukaan aika nöyräksi vetävä harjoite. Ensimmäisellä
kerralla kun olin sesshinissä, pääsin 45 min aikana laskuissani
muistaakseni kolmoseen…

● Eero: Kiitos täsmennyksestä
○ Iina: Kankaanpäässä lähin avantomahdollisuus lie Venesjärvellä (n. 10 km
päässä) tyyliin ke ja la. Sit on joku seurakunnan leiripaikka missä tiistaisin. En
oo varma onko se julkinen vuoro
████████████████████████████████████████████████
██████████ ██████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████
Tuntuu että harjoitteisiin on varsinkin aamuisin vaikea uppoutua ajattelematta muuta. Itku
kuristaa kurkkua koska mieli on mitä on. Koti on mitä on. En tiedä olenko kuitenkaan ylpeä
itsestäni että suoritan hiljaa. Toisaalta, eipä se itkukaan auta. Hampaat yhteen puristuneena
romahtaa ja toivoo ettei kiille petä. Liikkumatta paikallaan löydän sopivan tyhjän itsestäni,
rauhan ja sovun. Tänään liike ei imarrellut.
Videota katsellessa mielessä onnellinen paikka. Minä ja Heureka.
Risotoksi nimetty pöperö, mitä ruokalasta tänään sai, oli kammottava häväistys
risottoa kohtaan. Kuinka julkeavat.

Minna
█████████████████████████████████████████████████████████
███ ██████████████████████████████ ██████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███ ████████████████████████████████████████████████████
hyvänä oppimiskokemuksena lukemisesta - tai lukijana olosta - oli ensimmäisen päivän pitkä
teksti, tai lähinnä sen vaikutukset jälkeenpäin kun ilmeni, etten ole ainut joka on kriiseillyt
olevansa 'huono lukija'. Tästä voimaantuneena luin viikonloppuna kokonaisen kirjan, joka
vielä vuosi sitten olisi ollut tällä keskittymiskyvyllä mahdotonta. Tai näin olen tähän asti
luullut ja helpottavaa huomata olleensa väärässä.
██████████████████████████████
██████████████████████████████
● ██████████████████████████████ █████████████████████
██████████████████████████████ ███████████
Videon aikana simultaaninen keskittyminen englannin kuullun ymmärtämiseen ja videon
sisältöön oli hankalaa. En osannut päättää kumpaan pitäisi keskittyä, joten molempien
hahmottaminen jäi puolitiehen. Videosta jäi mieleen kirkkaimpana keltaisen nauhan
virittäminen kehikkoon.
Sisätiloissa kävelyharjoitteet tuntui tänäänkin varsin mukavilta, varsinkin romahtelu ja
pysähtely. Harjoitus tuntuu itselle luontevammalta tehdä ilman silmälaseja, jolloin ei kiinnitä
yksityiskohtiin turhaa huomiota tai näe muiden ilmeitä. Pystyy uppoutumaan vain omiin
tuntemuksiin. Itsensä katsominen ruudulta reaaliajassa ja valmistautumatta oli aavistuksen
häiritsevää, harjoittelun harjoittelua ██████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██ ██████████████████████████████ ██████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████

Edelleenkin, musta on tosi hykerryttävä ajatus että me harjoitellaan lukemaan,
kirjoittamaan ja kävelemään! Ihan parasta! Ja ihan tosissani nyt tarkoitan tätä, koska olen
joutunut viime vuosina priorisoimaan ja ajattelemaan vähän kaiken tekemiseni uudelleen.
● Eero: ██████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████ █
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████ ██████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████ ██████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████
opitaan lukemaan lukemista ja kävelemään kävelemistä.

Fanni
Jalat tärisivät ja unen sekainen tila ei antanut aikaa ajatuksille.
Luettelen päässäni päivän kulkua:
Lautasen murhamysteeri - ooji-lauta- X syyllinen.
Seistään- kävellään -romahdetaan -kävellään ja romahdetaan - videoidaan kävely
Ruoka
Tekstin läpi (sivulle 40 asti) [prekariaatti, anssi kela, päivi uljas]
Video - tanssi, katse, liike, valvonta
Ulos äänestyskävelylle
Kelaan päivää edes ja takas, mutta tunteita en tänään tuntenut, muistan vain tärinän.

Päivä 4
Kahvakuula harjoittelu etenee hyvin. Turkkilaisen maastanousun läpikäynti, gobliinikyykyt
(paino edessä) ja vatsalihas sarjat. Palloiluhallin seinäjulisteet inspiroi. Suoritettiin
kuunteluharjoite (noise? eli melu, kohina) ja siitä keskustelua. Äänestyskävely vaikuttuu
kuuntelu harjoituksesta. Kannustettuna kotikuunteluna One Man And A Fly (2015) Radu
Malfatti.

Eero
Kahvakuulamassa oli vaan kaksi osallistujaa. ███████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████ Musta on magee kela että teillä on
Kankaanpään taidekouluaikoina Personal Trainer (eli PT).

Minna
Flunssassa kotona. ██████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████
● █████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
○ ████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████

Milla
akku lopussa.

Iina
███████████████████████ jatkuu. Käytännössä ████████████████████
kivaa silti. Keskipäivän nokoset houkutteli ajatuksena ja äänien kuuntelu toimi lähes
meditaationa.
Naapurit kuulolla ja huomioitu.
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████
Hiljaisuus ja lintujen äänien kuuntelu. Seikkailu. Uudet säännöt kaikuvat kerrostalojen
seinistä.
●

Minna: Joskus hiljaisuus, sen kuunteleminen ja yleensäkin kuuntelemaan
pysähtyminen on hyvästä. Itselläni edellisen äänestyskävelyn hiljaisuus ja apatia
johtui väsymyksestä, jonka alkava flunssa aiheutti.

Viimeisen säännön soljuva seikki* kohti tuntematonta ja sieltä takaisin. Suklaa on hyvää.
*=leikin ja seikkailun yhdistelmä.
●

Eero: Joo on samaa mieltä että toi äänestyskävely tuntui vaikeelta ajatukselta mutta
sitten helpotti ja muuttui kivaksi kun päästiin vauhtiin. Niinsanottu “kyllästyminen” on

usein palkitseva kokemus, jos sen ottaa tosissaan – Mä melkeen väittäisin että se on
ainoo hetki jossa tapahtuu jonkilaista ajattelua.

Sini
Äänestyskävely
1. (MT) Seurataan lentokoneen äänen suuntaan 3/3
2. (E) Valitaan joku ääni jota seurataan. Aloitteen puolesta äänestäjät ehdottavat ääniä
joista äänestetään. Puheenjohtaja päättää viimekädessä 3/3
a. (MT) Lähin linnun ääni kulloinkin ⅔
b. (E) Kankaanpään hämärä humina ⅓
c. (S) Aloitteentekijän ääni 0/3
3. (S) Punatiilistä taloa kohti, pysähdytään betonipaaluille ⅔
4. (MT) Samat säännöt mutta rajattomat aloitteet, puheenjohtaja saa äänestää ja tehdä
aloitteita, samat toimihenkilöt 0/4
5. (E) Vain yksi aloite, ei äänestystä, toteutetaan, ei toimihenkilöitä 2/4
a. (MT) Mennään meille.
Jos olisin joutunut yksin, olisin paennut. Vaikka en halua joutua ryhmässä on siinä nyt jokin
turva. Joutua. Joutuin. Kuula nousi. Härkää sarvesta ja perse helläksi. Haaveilin
painavemmasta, lisää haastetta vaikka juuri lopetin itkemisen. Masokisti.
● Minna: Itkemistä on nyt ilmiselvästi ollut liikenteessä...
Äänissä kaikua, samanlaista mitä Last of Us tarjoilee taudin valtaamassa maailmassa. Mietin
niitä maisemia, mietin kuvitteellista metsästyskivääriä ja tulikärpäsiä. Tänään taitaa olla
Simsin sijaan pleikkariherkkua.
Pienen piirin äänestys, kävellen, nauraen. Äänien perässä. Annoimme linnuille
vallan.
● █████████████ linnuille ████████████████████████████████
harjoite  ███████████████████████ Ne käytti valtaansa ovelasti.
● █████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
○ ████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
■ ████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
████████

Fanni
Avaan silmäni. Tunnen tärinän vähäisestä unesta ja päätän olla liikkumatta. Kello on 11:40
enkä liiku. Olen saanut viestejä. Haluan nukahtaa.

Päivä 5
Perus kahvakuulien heiluttelua, nostelun lomassa käydään läpi kuntosalin eri laitteet ja
tarkastellaan niitä kuten taideteoksia. Lounaan jälkeen kävelyharjoittelua, harjoitustilan
kokoa muutetaan lennossa. Testataan parityöskentelyä puhumis/tanssi-ohjeistuksella:
“Olenko mä maa? Olenko mä ilma?” käsien asennoilla seuraten. Harjoite pohjaa Maria
Hupfieldin ja Natalie Diazin esitykseen “All Visible Directions Between Sky and Water”
(2018), josta lyhyesti tässä. Testataan edellistä myös osana kävelyharjoittelua.
Äänityöskentelyä, nauru-joogan kautta kehon resonoinnin huomioimiseen. Katsotaan
ikkunasta ja kysytään “Mitä jos.. ?” kysymykseen saa vastata vain kysymyksellä. Tehdään
Toisissa tiloissa -ryhmän opastama, helmen-sneppaus harjoite (Oikealta nimeltään: “Green
Peas”) joka löytyy Pilvi Porkolan toimittamasta Performance Artist’s Workbook (2015)
kirjasta s. 125. Tehdään kävelyharjoitetta ohjaten omaa liikkumista seuraamalla oman
kännykkä-kameran ruutua.

Iina
Päivä on tuntunut tavallista pidemmältä. Siihen on mahtunut niin paljon tekemistä, erilaisia
jännitteitä ja varmasti väsymystäkin.
Helmestä seikkailukaveri ja jossittelusta leikki. Mitä jos mitä jos menettää
merkityksensä? Oonko mä taivas ei merkkaa enää mitään vaikka alussa se oli ylevää ja maa
takaisin maan pinnalle vetävää.
● Eero: Myös merkitysten suhteellisuuden toteaminen voi tuntua myös menetykseltä..
Vaikee selittää.. Ootas.. Olin yhdessä lukupiirissä ja yksi puhuja käsitteli
etuoikeuksiaan valkoisena miehenä. Sen tulkinta oli että viimeaikainen
oikeisto-populistinen/toxis-maskuliininen poliittinen aalto, jossa valkoiset miehet
esittää itsensä uhreina, on seuraus siitä että valkoiset miehet on tulleet tietoisiksi siitä
että heillä on etuoikeuksia ja pelkästään etuoikeuksien tunnistaminen (elio
merkitysten suhteellisuuden havaitseminen) voi tuntua järkyttävältä. Se voi tuntua
joillekkin jopa sorrolta.

Milla
Aamun kahvakuulailut sujui rauhallisissa merkeissä. █████████ kahvittomalla aamulla █
osuutta asiaan. Muistin liikkeet ihan hyvin, selkä tuntuu kestävän ihan ok. “Taukojumppa” eli
katsaus kuntoilulaitteiden olemukseen oli mukavaa. Tavara joka on tehty keholle
otettavaksi. Massan siirtoa. Siirtyykö rauta siellä ihmisiin? Vai jääkö rauta sinne?
Voimankiertouuni. Voisiko näiden laitteiden kanssa löysäillä oikein antaumuksella?
● █████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████ Artor Jesus Inkerö.
█████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████ Building a Better Body: Male Bodybuilding,
Spectacle and Consumption (1999) Jon Stratton. .██████████████████
███████████████████████████████████████████████████
kehonrakennus liittyy Fordilaisen sarjatuotannon kehitykseen. ████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████
Iltapäivällä tapahtui tosi paljon. █████████████████████████
████████████████████████████████████████████. Tämä ensin
tekeminen ja heti kommentoiminen käy välillä todella raskaaksi. ███████████████
████████ pikkuHILjAA. ███████████████████████ viisaita sanoja, ja ██
█████████████████████ puuta heinää. Välillä herää ajatus harjotteiden
mahdollisesta typeryydestä/ ███████████████████████████████
██████████████████████████████████████ turhuudesta. Se on
██████████ avain ████████████████████████████████████████ Mitä
jos- tapahtumasta pidin aivan erityisesti, koska oli vapaus jossitella mitä vain ääneen. Käytyä
vaihtoehtoja läpi. Mietin mikä voima tällä on. Ihmiset tuntuvat olevan kasvaneita
jossitteluun.JOS sin syövereistä on varmasti kaivettu monta aarretta, sekä lietsottu monia
pelkoja. Itse olen usein saanut █████████████████ jos-ajatuksia. ████████
██████████████████████████████████████
● Iina: ██████████████████████████████████████████████
Suojausmekanismin rakentaminen. ██████████████████████████████
███████████████████████

Sini
Uusia lihaksia. Huutavatkin lujaa. Täällä me ollaan! Nosta sitä, me tykätään! Nosta, nosta!
Kylmään ja kolkkoon kuntosaliin oli hauskaa tutustua taidenäyttelynäkökulmasta. Varmaan
parempaa tapaa ei olekaan "huijata" epäluuloinen soutamaan. Se maastanosto alkoi
kiinnostamaan.
Eero: Tehdään maastanostoja eli Maveja siis!
Iltapäivään mahtui paljon erilaista. Päällimmäisenä mielessä ihana, syvä
keskittyminen punaisen helmen uhmakkuuteen. Ikkunasta kyttääminen kädet lanteilla. Mitä
jos tää onki mulle jo tuttua? Siinä kun olisi vielä sumppia ryystänyt sokeripalan läpi. Nauruni
on hehehheheheee, tuntuu pallean tanssina. Vapautumisena. Kävelyä ja älylaitteen lasia.

Minna
Aamulla kouluun pakkasessa kävellessä flunssa ja päänsärky alkoi taas nostaa päätään.
Koululla ei ketään, luokka tyhjä. ██████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████

Päivä 6
Äänestyskävely pienellä porukalla torilla. Luento performatiivisuudesta, poststrukturalismista
ja postmodernista Richard Schechnerin P
 erformance Studies: An Introduction (2013) kirjan
mukaisesti. Kappale, johon luento nojasi Esityksellisyys ja performatiivisuus (s.199-267)
suomeksi (2016). Ohessa luennolla käytetyt mediat.
● Stimulus Progression (1970?) MUZAK
● Extended Play 7" (1968) J.O. Mallander & Yle Merisää
● Shoot (1971) Chris Burden & HP Mopohyppy leikkaamaton versio (2001) Duudsonit
● Real Snow White (2009) Pilvi Takala
● Forge Blower (2016) Primitive Technology & FLAMMA (2008) Helmut Smits
● Israel: The architecture of violence (Eyal Weizman) (2014) Al Jazeera & Conical
Intersect (1975) Gordon Matta-Clark

Eero
Äänestyskävely aloitetataan torilta.
Ensin harjoitusäänestys (äänestykset 1 & 2).
1. (E) Toria myötäpäivään 3/3
2. (I) Pujotellaan autoja 1/3
3. (ME) Samaa toimintaa toiseen suuntaan 3/3
4. (I) Koko tori leikaten kahdeksikko terävillä kulmilla 3/3
5. (E) Hiippailaan piipputyypin luo ja haistellaan piippua / seurataan 2/3
Uudet säännöt päätetään.
1. Otetaan suuta joltain tyypiltä ja seurataan sitä kunnes tulee nälkä 4/4
Ryhmä hajaantuu etsimään suuntia, seuraa kalan perkausta, kyselee ihmisiltä. Porukka
sanoo “kaikkihan on tässä”. Yksi kertoo taidekehästä. Päädytään rauhanturvaajien
monumentille. Ihmetellään sitä, tekstit on erit suomeksi ja englanniksi.

Minna
Aamulla olin orientoitunut kuuntelemaan luentoa. Oli tyyni ja levollinen olo, koska ajattelin
että saan vaan olla hiljaa ja keskittyä oppimaan, tykkään luennoista. Lähdettiinkin

äänestyskävelylle! █████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████ Teen kokoajan itsestäni tavallaan harjoitteisiin
melko liittymättömiä huomioita, suhteutettuna omaan ahdistusta tuottavaan
kokonaistilanteeseen. ██████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████
Loppukävely oli mukava ███████████████████████ varsinkin patsaan
ympäri kiertely ja peace-merkin teko lumeen. Myös kontaktin ottaminen "ulkopuolisiin".
Mukava ja leppoinen toritunnelma.
Videoista terävimpänä jäi mieleen Pilvi Takalan performanssi ja se minkä tunnillakin
mainitsin. Olisi ollut hienoa, jos hän olisi lähtenyt tosissaan haastamaan näennäisiä
valta-asetelmia sillä, että olisikin tullut vaatteidenvaihdosta aina vaan uutena
Disney-prinsessana, monta kertaa: "Käskitte vaihtamaan vaatteet", ja jatkanut
performanssia. Keskustelu huvipuiston henkilökunnan kanssa olisi ollut kiinnostavaa
kuultavaa. ██████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████ Joutuuko Prinsessa Ruusunen
putkaan, jos ei suostu pukeutumaan "NORMAALISTI"?! Normaaliuden käsitettä jäin taas
pohtimaan ja ärsyyntymään. Tekisi mieleni vähän tökkiä tikkuja normaaliuden lihaan sekä
kapuloita turhan ja jäykän byrokratian rattaisiin. Herättäisiinpä simulaatiosta. Minäkin. Välillä
on jo sentään toinen silmä auki ██████████████████████
████████████████████████

Iina
Alle viiden tunnin yöunet ei riitä pitämään keskittymiskykyä yllä iltapäivään saakka. Pulla on
hyvää ja usein pelastaa ███████████████████████ Wienerit ei oo ihan yhtä hyvää
kuin peruspulla (pp) tai munkkirinkilä. Niissä vaatimuksena tosin on ehdoton tuoreus.
Piippu, jonka sisältö karistetaan muovitötteröön. Hypnoottinen kalashow. Torin poikki
diagonaalisti hiihtävä ukko, joka kysyttäessä kertoo olevansa matkalla perussuomalaisten
kokoukseen. Peacemaking.
●

●
●

Minna: Torin poikki diagonaalisti hiihtävä persu-ukko on ajatuksena ja lauseena jo
niin absurdi, että hykerryttää. Vielä kun tämän näki ██████████ livenä
███████████ ████████████! Oon aiemminkin muissa yhteyksissä miettinyt
tätä Kankaanpään perussuomalaistuneisuutta, joka on aika ahdistavaa ja pelottavaa.
No, taidekoulukuplassa on hyvä olla <3
○ +1
Eero: Onko nää lyhennelmät kuten pp armeijasta? KK = Konekivääri jne?
Iina: En tiiä. En oo käynyt armeijaa.
○ Eero: :)

Sini
Aamulla hammaslääkäri. Kerroin että en jaksa olla enää pelkopotilas. Antti on kunnon mies,
empaattinen, samalla jämpti. Semmoisesta minä tykkään. Parin viikon päästä uudestaan,
nyt on helpompi kun tietää mitä tapahtuu. Sain ottaa kuvan kuvasta jossa oli kuvattuna
hampaani.
Luennosta mieleen jäi hissimusiikki, performatiivisuus esityksessä ja tuoreen pullan
tuoksu. Bounty maistui suussa, kynä piirteli omia kirjaimia. Kotona mätkin zombeja.
● Minna: sama hissimusa jäi mieleen, auttoi ihme kyllä keskittymään, vaikka
aiemmin keskittyminen on ollut toivotonta, jos taustalla on mitä tahansa ääniä.

Päivä 7
Aamun aloittaa Ouija-lauta koe. Ämpäriin jätetty lasi on rikottu, keräännymme mdf-levyn
ääreen johon on kirjattu kaikkien etukirjaimet (myös Eero merkitään). X merkkaa jotain
muuta. Kokeen aikana lasi liikkuu F merkin päälle (Fanni ei ole paikalla). Lukutehtävänä on
ollut Täysin automatisoitu avaruuhomoluksuskommunismi kirjan nimikkoluku (s.115-150) ja
katseltavana What Shall We Do Next? (2014) Julien Prévieux. Päivä jatkuu keskustelulla,
joissa todetaan että kurssissa on liikaa ohjelmaa. Päätetään hiljentää tahtia ja syventyä
suoritettaviin tehtäviin. Eeron väätäntämä vitsi “taidekoulun personal trainerista luksuksena”
saa kritiikkiä: “Luksusta kenen mukaan se on luksusta?”. Keskustellaan siitä miten kurssi
lopulta kiteytetään. Minkälainen ulostulo, manifesti tai aineellistuminen olisi luonteva tapa
esittää ja palauttaa mieleen kurssin aikana opittu. Ajatuksina mm. Hommata luokkaan kaniini
ja seurata sitä, mennä Ylämaan karjatilalle, tehdä pastissi jostai Prévieux’n videosta ja tehdä
video kuntosalilaitteiden kokeilemisesta (röhnöttää niillä rennosti).

Eero
Huomioita lukutehtävästä. Accellationanismi hyvin esitelty. Ajatus että alhk-liike ei
sammaloidu kun sen nimi on lystikäs on ärsyttävä, tuntuu sisäpiirin jutulta (mutta toisaalta
motivoiva). Tekstissä on väärinkäsitys sitä mitä algoritmit tekee, ne tekee vanhaa maailmaa
– Ei uutta. Tuntuu että utopia koskee vain keskuksissa asuvia. Taideaineita opettavat
algoritmit on jo täällä (youtube ehdotukset). “Markkinoilta on turha odottaa
vallankumouksellisten teknologioiden kehittämistä” – Totta! Miksi ihmiset pitäis vapauttaa
planeetan elinpiiristä avaruuteen? Homo sanalla houkutellaan esiin ja käynnistellään
ajattelua. Onko SAMKin kustantama PT luksusta jota teksti kuvaa? “.. Miten niin parhaat
utopia syntyy kriisissä? Musta tuntuu että ihan päinvastoin. Mä ainakin teen rohkeimpia ja
parhaita teoksia kun oon hyvin ravittu eikä tarvii stressaa riittääkö rahat.

Milla
Palaan tästä nyt torstaiseen luentoon. Olen merkinny muistiin mm sanoja: LUKEE,
performatiivi on toimituslause, poststruktualismi (tuhota natseja)?, toisto (kekkonen,
Kekkonen, kekkonen), toistot korostuu, esitys-representaatio jostain, performanssi
tehtäväorientoitunutta. Daa, Deridaa- sanojen voima/pahaenteisyys.
● Eero: Tossa se suurinpiirtein oli.
Vaikeaa arvioida mikä on sanomisen arvoista tähän väliin. Tänään lauta ehdotti
lasinrikkojaksi Fannia. Fanni ei ollut paikalla. Olikohan tämä totta? Onko seurassa aina suuri
tietäjä..Viime viikko taisi olla raskas, muistan kuinka tehtäviä oli paljon ja muistan kuinka
neutraalisti pyrin niihin suhtautumaan. Nyt ne ovat pullamössöä ytimissä. Alkoi
naurattamaan kun suuria tuloksia ei vielä näy lihasmassassa, tai sen mahdollisuus jos
näkyisikin kuin taikaiskusta. Ehkäpä seisomimen silti tuntuu jo jämäkämmältä. Katsoin
viikonloppuna tämän Eeron aijemmin linkkaaman Inkerön rakennustöitä- ihan tosi outo
muutos. Vierastan noin pitkälle rakennettuja kehoja. Ne on kuin jotain avaruustyyppejä. Joo

Iina
███████████████████████ ███████████████████████
███████████████████████ yritin sunnuntai-iltana kodinhoidon jälkeen paneutua
███████████████████████, mutta eihän siitä oikein mitään tullut kun silmät eivät
olleet yhteistyössä. ██████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████
██████████████████████████████████████████████ On
mahtavaa ██████████, että päivän aikana on tilaa myös keskustelulle, pohdinnalle ja
luovalle ideoinnille. Päällimmäisenä mielessä tietenkin salikulttuurikeskustelu. Se on jollakin
tavalla kiehtova maailma, tosi etäinen juttu omasta elämästä ja senkin vuoksi varmaan
kiinnostaa. Tai siis kun se on niin iso osa valtavirtakulttuuria, kai. Saliselfiet, oman
kehityksen esittely somessa. Tässä linkki viittaamaani persekulttuurisisältöön. Vaikka
uudelleen ███████████ perseen esittely ei olekaan niin merkittävää.
███████████████ Jos liikkuu somen puolella niin kannattaa tutustua esimerkiksi häsiin

(perusmuoto häsä, hashtag) #gym #gymshark #gymlife #gymgirl ja lista jatkuu loputtomiin.
███████████████ ███████████████████████
● Minna: “”En haluais telkkarissa n*ssia, mutta joskus lähtee lapasesta.",
"Mahdollisimman nopeasti vaan lihaan kiinni ja treffeille.", "Vaikka täällä biletetäänkin
paljon, niin parhaimmat bileet on mun housuissa."”. Sillälailla. Vaikkakin on hyvin
surullista, on myös jollain tavoin mielenkiintoista ajatella millainen elämän ketju/polku
on sen takana, joka ajaa ihmisen tilanteeseen, että on omasta mielestään PAKKO
nussia televisiossa vaikkei haluaisi 😂 En ole koskaan katsonut ensimmäistäkään
näistä saarellaselviytyjä/naimisiin näkemättä/bridezilla-realitysarjoista, en ole
omistanut televisiota jostain 90-luvun lopulta ja olen siitä tyytyväinen. Olen vielä
tyytyväisempi, etten tiedä näistä realitysarja-maailmoista mitään. Mitä enemmän
tiedän (esim. vahingossa lehtien lööpeistä), sitä vähemmän toivon tietäväni.
○ Iina: Sori siitä! ███████████████████████ reality ███████
████████████████
- Minna: Ei se mitään :D Lisäyksenä vielä noihin hashtageihin:
#vaintreenijutut #huomiohuoraus #fitness
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████ Oho, eksyin vähän someen. #kahvakuulaflossaus + dab?
Viikonloppuna yllättäen mieleen nousi käskevä lause: rentouta lihakset, joita et juuri
nyt tarvitse.
● ███████████████████████ kahvakuula-flossaus-poseerausia. ████
█████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████

Sini
Raskasta on ollut, jatkossa ehkä toisin. Ei ole pakko turvautua happyplaceen. Aamun
videossa näytettiin käsimerkkejä, myöhemmin ne muuttuivat älylaitteen käytöksi. Kun
selitettiin. Selitys toi rauhan, veti pressun ympäriltä. Fantasioin hyvästä kahvista, pupuista,
erityisesti niiden nenistä, peppuselfieistä ja kuntoilun videoimisesta. Tuli naurettua paljon ja
huomasin että tämä porukka on jotenkin erityinen minulle. Harmittaa kun Fanni ei ole täällä
nyt, koska häntäkin tämä mietteeni koskee. Tässä porukassa koemme jotain mikä yhdistää,
tuo samanlaisia ajatuksia ja tekoja. Ajatusten ja tekojen kautta.
Kahvinkeitin on osa täysin automatisoitua avaruushomokommunismia. Saatana.
● Minna: Perkele!!! 🧡 Kannatan myös selityksiä etukäteen, siten entuudestaan
vieraaseen asiaan on helpompi päästä sisään niin, että siitä jopa muistaa jälkeenpäin
jotain. Eli oppii. █████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████
● Eero: ██████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████ mä oon
ajattellut niitä ensikädessä meidän suorittamien harjoitteiden näkökulmasta. Me
harjoitellaan liikkumaan samantyyppisillä tekniikoilla ja oon ajatellut että videot on

suorassa suhteessa tekemiseen. ███████████████████████ harmi että ne
teksti osuudet on tuntuneet raskailta.

Minna
Ouji-lauta. Fanni. Aina tulee se, joka ei ole paikalla, mystiche.
Keskusteltiin oleellisista asioista kurssin tahtia koskien. Huomasin onnekseni, etten
ole ollut ainut, jolle uusien asioiden multitaskaus-tykitys on ollut aika rankkaa. Tähän
mennessä olen vaan ruoskinut itseäni, että olen paska ihminen kun en pysy perässä tai
ymmärrä. Oli todella helpottavaa kun asiasta puhuttiin yhteisesti ja sama fiilis ollut enemmän
tai vähemmän kaikilla. ████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████ Laidasta laitaan mennään, tällä hetkellä koitan Aapon studiotyöskentelyn
kurssilla (joka menee tässä alla/päällä/sivussa toukokuulle saakka) tehdä asioita
mahdollisimman pitkällä aikajänteellä, tutkia aikaa ja fiilistellä tekemisen/asioiden
valmistumisen hitautta, minkä aspektin ajankulu itsessään tuo tekemiseen ja teokseen, ja
taas tällä päällekäisellä kurssilla käydään kaikki kovalla tahdilla ja äkkiä seuraavaan, vaikka
kolme edellistä olisi omassa prosessoinnissa kesken,  ███████████████████████
██████████████████████████████████████████████ (kieli, tanssi,
eleet, visuaalisuus). Oppimista tapahtuu tottakai myös lihasmuistiin, eli jos nyt vaan käydään
pikaisesti asiat läpi, niiden analysointi voi jatkua pitkälle kurssin jälkeenkin. Muutoin tämä
olisikin ihan validi oppimiskeino, mutta kurssien jälkeen alkaakin heti seuraavat. ████
██████████████████████████████████████████ mieluummin
määrällisesti vähemmän ja syväanalysoidumpaa, kuin kurssin puitteissa
mahdollisimman paljon sellaista, joka ei jää edes mieleen. Tämän päivän videon
sisällössä olisi ollut kattamaan vaikka koko päivän ohjelma :███████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████
Kiitos että keskusteltiin. Tykkään pienestä ja tiiviistä ryhmästä tosi paljon!
● Eero: Joo samoin! Hyvä että käytiin läpi rytmitystä. Tehdään jatkossa rauhallisemmin,
enää ei oo kun yks lukutehtävä (avaruushomoluksuskommunismin kritiikki) ja sitten
hommat on pulkassa.
Kurssin lopputulema olisi kiva tehdä ryhmänä, jäi hykerryttämään ajatus kuntosalilaitteiden
veistosmaisuudesta, selfie-kulttuurista ja kuntosalin väärinkäytöstä. Ja munkkitarjoilusta
salilla. ███████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████

Siitä inspiraatiota sitten: https://www.youtube.com/watch?v=4U9U9HS_ljs
https://www.facebook.com/LADbible/videos/lazy-dog-chills-in-the-gym/4438505252863297/
● █████████████████████████████████████████████████████
████████████████ baletti-kahvakuulaaja-jonglooraajat.

Päivä 8
Täyspitkä kahvakuula harjoitus. Maastanousut, kyykyt, heilautukset. Sarjojen välissä
saliselfiet. Käsi, olka ja yläselkä painottunut treeni. Lisää saliselfieitä, pari maastavetoa.
Luokassa kävelyä kännykän kanssa, ruudulla näkyy selfie ja seurataan toista.
Kontakti-harjoittelua, t ai-ji-push-hands tyyppinen pari-harjoitteita, josta pienissä erissä
kontaktiin ilman kontaktia. Lisää kännykkäkuvaus kävelyä, painotus maastatyöskentelyyn.
Kaikkien kuvaamat videot katsotaan yhdessä siten että ruutut on sommitelltu lattialle.
Tässä lista muutamista kontakti-impro-liike porukoista. Usein jamit on ilmaisia ja
niiden alussa käydään yhdessä läpi millä rajaehdoilla toiminta ohjaantuu (eli ei tarvii jännittää
ettei osaa vaan porukka on vastassa ja pitää huolta että harjoite pysyy kaikille mukavana).
● Kontakti-improvisaatio Helsinki
● Kontakti-improvisaatio Tampere
● Sunnuntai Jamit (Helsinki)

Milla
Kahvakuula-aamu enkä ollut haamu kun vain kuvissa, luvattomalta olla tuntui salilla
kuvaamassa. Ei ollut paljoa kasvanut massa mutta hyvin pääsin nousemaan maasta ja totta,
painoa voi kasvattaa ja niin liikketkin voi yhtäkkii olla helpompi tehdä. En voi olla
mainitsematta lämmittävää aurinkoa matkalla koululle. Ajattelin että nytkö se on
kevätaurinko. Iltapäivällä harjotukset oli passelin rauhallisia ja hyvä meininki toistemme kans
toimiesa. Tuommoset pariharjotteet tuntuu parhaimmillaan ekstaattisilta. Saalis kuvavirrasta
on mielenkiintoinen. Vielä kun joukossa olisi muutama tiikeri ja susi.. Ajattelen että se
videoiden katselu oli hauskempaa ku se itse kuvaaminen, mutta tämähän toimii tästedes
hyvänä kannusteena kuvaamiseen kun tietää että voi saada hienon katsomon aikaan
saaliista. Oikeastaan vähän kuin saalistusta oli tuo kuvaaminenkin haaliessa kuvaan kaveria
taii muuta mielenkiintoista.
● Eero: █████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
● Iina: ██████████████████████████████████████████████
Luvattomuus, kirjoittamattomat säännöt. ████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████

Iina
Kahvakuulaus oli varsin hauskaa pitkästä aikaa. Ryhmäselfie mut ei groupie.██████████
█████████████ Kaikki samaan aikaan jotain.
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████ kun pääsi vähän somettamaan gymikuvia niin ärsytys oli
unohtunut. Tää on jotenkin niin överi läppä varmaan koko juttu ████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████ mahtava ja nautinnollinen. ████████████████████████████████
● Eero: Joo kannattaa syödä tosi reippaasti. Kahvakuulailu vie energiaa. Minkälaista
palautetta sait somessa?
○ Iina: Tilastointi: kuva 1 (otsikko: Aamu gymil -selfie) 27 tykkäystä (klo 23.35)
kommentit: Hyvä hyvä!; ”isku/räjähdyshymiö” Boom! / kuva 2 (otsikko: Queen
of the kettlebell hall ”hymiö, jolla aurinkolasit”) 26 tykkäystä (klo 23.35)
kommentit: Fitnessguru!; Ihan parhait nää! ”sydänsilmähymiö”; Lihajeesus!! /
kuva 3 (otsikko: belfie) 22 tykkäystä (klo 23.35) kommentit: ”itkunauruhymiö,
käsivarsihymiö”; Bbest ”käsivarsihymiö, sydänsilmähymiö”. Huomioitavaa:
kyseisellä yksityisellä instagram-tilillä on 83 seuraajaa, tykkäysten lukumäärä
vaihtelee tyypillisesti 6 ja 18:n välillä. Yleensä kukaan ei kommentoi.
■ ████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████
■ Milla: Vau mitä huomiota. Kahvakuulalla taidemaailman huipulle ja
näkyväksi!? Fitnesperformanssailijat
● Eero: Liikeoletetut-ryhmä esittää
Jatkan tähän vielä jotain. ██████████████████████████████████
██████████████████████████████████ tutkielma omasta kehosta suhteessa
toiseen kehoon, niinku annetun painon ja kulloisenkin kontaktipinta-alan vaikutus ja
muutokset. ███████████████████████ tuntuu vähän jännittävältä t█████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████ mitä jos jyrää liikaa ja samalla vaikka ei tajua antaa tilaa toiselle. Eli jos ei osaa tai
muista lukea toista ████████████████ ██████████████ ██████████████
████████████████ ████████████████████████ ██████
█████████████████████████████████████████████ Se alkoi tuntua
enemmän tanssilta.
Oon illan mittaan miettinyt tota somekulttuuria ja esim. ruutuaikaa, paljon käyttää
aikaa siellä laitteistoissa. En oo päässyt mihinkään varsinaiseen lopputulemaan. Millaisia
kuvia vaik instagramiin yleensä tai eniten laitetaan? Onko kuvat itsestä (enää?) edes se
tyypillisin sisältö? Muita somestereotypioita: maisemat, ruoka-annokset, lemmikit. Sit se on
tietenkin nykyään mainosalusta. ██████████████████████████████████

sinne oli tarkoitus laittaa juuri napattu kuva johon sitten kiva retrofiltteri; taidekuvia,
estetisoituja havaintoja elämästä. Tai arjesta. Tai mistä vaan. Ei niillä aiheilla silleensä oo
väliä. Sydäntä ei painettu jokaiselle kaverin kuvalle vaan siksi, kun se on kaveri tai kuvalle
joka on kuvakaappaus jonkun coolin tyypin uudesta kappaleesta spotifyssa (=ei hieno
valokuva). ██████████████████ Loukkaanko mä █████████ jotakuta █████,
joka harrastaa treenikuvien lataamista someen sillä, että pistän puoliksi läpällä omia
kahvakuulailukuvia? Vai oonko mä nyt vaan osa sitä treeniyhteisöä? Hyväksynnän haku
tykkäyksien lukumäärillä… Mietin tässä vielä, että kiinnostaako edes ketään joku
sometilastointi..?
Mä ██████████ yritän r█████ hillitä ██████ puhelimen ███ käyttöä ██████████
████████████████████████████████████
● Eero: ██████████████████████████████████
████████████kuumana siitä että niitä instataan, sillä ne saa ███████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████. Siinä käyttöliittymätanssivideossa sitä elettä
näytettiin käsisymbolilla ja se tuntu kiinnostavalta. Kiinnostavaa toi kelaaminen noista
kontakti hetkistä. Ajatus “kontaktipinta-alan vaikutuksta” on messevä, samaanaikaan
materiaalinen ja sosiaalinen määre.

Minna
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████ Olkapään kipuilu haittasi
kahvakuulakoreografioita, mutta huomasin kehittäväni väleihin omia liikkeitä, joilla pääsen
suurinpiirtein samaan lopputulokseen. Selfieiden otossa huomasi, ettei kestä katsella omaa
naamaansa kuvista, mutta niissäkin kehitin omat strategiat ja otin kuvia, joissa se oma
karmea naama ei ollut niin olennainen osa :D Eeron tanskankieliset ohjeistukset oli parasta
ikinä!
● Sini: Lisää tanskankielistä opetusta kouluun! Pakkotanskaa..
● ██████████████████████████████████████████████
Tänään tuntui, että aiempi kurssin kovasta tahdista keskustelu rentoutti omaa olemista
███████████ enkä enää jännitä sanoa omia mielipiteitäni tai tehdä asioita niinkuin
itsestä tuntuu hyvältä. Kaikki on erilaisia kehoja ja mieliä, helpottavaa huomata. Aiemmin
jonkun äänestyskävelyn yhteydessä puhuin konfliktien pelosta, omien ajatusten esiintuonti ei
aina väistämättä tuotakaan konfliktia vaan keskustelua ja kompromisseja. Kiva huomata
tämäkin.████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
“Selfiekävelyn” tulokset olivat hykerryttävän kivaa katsoa monelta näytöltä
yhtäaikaisesti. Jäi fiilis, että sitä tekisi mieli tehdä enemmän ja kehittää vielä eteenpäin.
● █████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████ Yks mikä unohtu sanoa oli että
mun mielestä eri videoiden epäsynkat oli tärkee osa kokonaisuutta. Kun ne meni
epäsynkassa niin ehti nähdä saman tilanteen montakertaa. ████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████
○ Iina: ██████████████ no miksei! ███████████████████████
○ Minna: Liiketoimintakerho. Liikemies-(tai naisoletettu)kerho.
■ Eero: Liikeoletettu!

Sini
Muistan heränneeni aamuun innokkaana, elävänä. Kahvakuulailua ja selfieitä. Selfie
someen. Saan kommenttia punaisuudestani. Heh, tuuppa ite vääntämään. Voit vaikka
ihastua. Jotenkaan huhkimisen jälkeen ruoka ei maistunut, syy moiseen ilmeni sitten kotona.
Migreeniä ilta. Vielä siinä päivällä kun otettiin kontaktia, tuntui tosi hauskalle. Kontaktissa
selfien muodossa, kontaktissa käsivarsilla. Mielikuvamarjastusta. Ai juku että oli mahtava
nähdä videomme yksissä.
● Eero: Joukossa on voimaa, kun koko porukka tekee samaa juttu niin jotkin
yksinkertaiset pienet asiat kertaantuu ja alkaa tuntua mielekkäiltä tai erityisen
mielettömiltä. Se on kiva nähdä.

Päivä 9
Onnistuneet kahvakuulakuviot. Maastanousut ja jalkasarjat. Matka Poriin, visiitti Porin
taidemuseoon jossa Nasan Turin näyttely. Museokäynnin jälkeen äänestyskävely
kauppakeskus Puuvillassa. Paluumatkalla bussissa kuuntelutehtävänä “Mitä kuuluu+” äänite
(48min). Äänitteellä joukko itähelsinkiläisiä nuoria ja näiden äitejä jakaa kokemuksiaan
kaupunkitilan äänimaisemista. Äänessä on islaminuskon vaikutuspiiriin kuuluvista
kaupungeista lähtöisin olevia äitejä ja heidän Suomessa kasvaneita lapsia. Lisää äänitteen
taustoista (ja taiteellisista oppimisympäristöistä Eeron ja Hassanin luentona).
██████
███████████████████████: YL Raportti: Paskoimme housuun bussissa Turkuun
(2013) Vappu Kaarenoja & Aurora Rämö. ███████████████████████ ajoittui
persujen-ekaan läpimurtoon ███████████████████████ ███████
████████████████ ████████████████ █████████████████
██████████████ ███████████████████████ ███████
██████████████ ███████████████████ ████████ ████████
███████████████████████ ██████████ ██████████████████████
██████████████████████████ gonzo-journalismin kritiikkinä ██████████
█████████████ “Jos kerran lukiat haluaa pelkkää kokemusta niin tässä teille
kokemusta itteään!” ██████████████████████████████████
███████████████████████████████████ Hassan Maikalin sinkku parin
vuoden takaa Maan tavalla (2017).

x
Harjoitus aloite-äänestys.
1. (I) Tilan vastaavalta kysymys voimmeko toimia tutkijoina Pluop Up:in tiloissa 2/5
2. (F) Rullaportaat ylös oikealle ⅗
3. (S) Kauppakeskuksen kuulutuksen antamaan liikkeeseen 5/5
4. (MT) Kuljetaan koko aika ostoskärryjen kanssa ja minne matka johtaa 2/5
Liikutaan kuulutuksen suuntaamana kohti Arnolds donitsi-puotia. Aloite-äänestys alkaa.
1. (ME) Kurssibudjetilla donitsit ja matka seuraavan kuulutuksen osoittamaan suuntaan
3/5
a. Ostetut donitsit: Tipu, Pomada (pieni), Kanelisokeri, Kinuski (Pieni),
Maitosuklaa, Suklaamuffinssi
2. (F) Otetaan käytävän koneella selfiet yhdessä ja printataan 6kpl 3/5 (laite ei toimi)
3. (S) Jatketaan kuulutusten seuraamista ja virvokkeita saa take-awaynä ottaa mukaan
(kuulo etäisyydellä) aina sisälle asti liikkeeseen 5/5
4. (MT) Seuraa johtajaa leikkiä kunnes seuraava aloite 5/5
5. Kävellään eteenpäin muttei Stadiumiin vaan oikealla ja käännytään aina oikealle
etsitään istumispaikka (ei portaat, ehkä) 5/5
Uudet säännöt. Ehdotuksia: Mennään liukuportaita pitkin kunnes kello on 16:15 (ei sääntö
vaan ohjeistus), katsotaan kartasta kaikki liukuportaat ja käydään ne läpi (sit takaisin
aloituspaikkaan). Valittu säännöstö: Mennään liukuportaita ylös-alas niin pitkään kunnes S
kokee stressipiikin, seurataan S’sää Bodyshop puotiin, romahdetaan kun kassakone
kilahtaa. Harjoite päättyy.

Iina
Eilinen vei mehuja. En ehtinyt juoda aamulla kahvia j███████████████████████
███████████████████████ ███████████████████████ ████████
███████████████ ███████████████████████ █████████████
██████████ 4kg tuntui tavallista vaikeammalta nostaa ███ ███
█████████████████ Pitäiskö olla siis isompi paino? Kahvakuulalogiikka.
██████████████████████████████████████████████
███████████████████████ Selfiet ei ollu enää niin hauska juttu. Ehkä se vaan
toimii paremmin kertatempauksena. Ollaan osa yhteiskuntaa kun käydään salilla.
Bussikuski███████████████ Vaikea tulkita, mikä kaikki on vitsiä.
● █████████████████████████████████████████████████████
● Milla: huomasitteko että kuskilla oli vieläpä edessä näyttö josta näky videokuvaa
jostaki kohtaa bussia? Miksiköhän..Ajattelin että jämäkkä vanahan ajan bussikuski.
● Sini: joo bussin keskiosassa oli kamera. Vilkuilin siihen ihan periaatteesta niin, että
yritin näyttää epäilyttävältä.
Porin kuvataidetarjonta oli tänään epäsuosiollinen.███████████████████████
███████████████████████ Alkuretki tuli siis vietettyä museon kahvilassa,████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████ oli tilanne päällä. Työukkoja hääri ympäriinsä ja ███████████████
████████ kahvilan täti ███ vain yrittää selvitä tästä päivästä, mutta lounasta on tarjolla.

Join kahvia (kauramaidolla! ei oletusarvoisesti tarjolla kahviloissa. ██████████
█████████████) ja luin Imagen nroa 6-7/2018, jossa oli kovin inspiroiva juttu Paperi
T:stä ██████████████████████████████████████████████. Siinä
käsiteltiin mm. ahdistusta osana taidetta ja Pulkkisen lapsuuden arkuutta ja pelkoja.
Pulkkisella on kiinnostavia ajatuksia taiteesta. Vaikka hän onkin musatyyppi, niin samat asiat
voi yhtä hyvin päteä kuvataiteeseen. Juttu yhdistettynä ympärillä tapahtuvaan
vesivahinkohääräilyyn tuntui hauskalta.
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████ säännöissä ei
ollut oikeutta vastalauseille, joten oli otettava oikeus omiin käsiin ja kapinoitava █████
██████████████████
● Minna: kapinointi tai vastalauseet eivät kai odottele oikeutusta :) Ihan hyvä kapinoida
jos siltä tuntuu. Aulatutkielma oli minustakin ehkä paras ja kiinnostavin hetki
äänestyskävelyssä.

Minna
Kahvakuulailu tuntui mukavalta, kun ei ollut tällä kertaa mikään jumi tai kramppi estämässä.
Sivulankussa olo tuntuu hyvältä. Uskalsin ottaa jo 6kg painonkin. ████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████ Innostuin pitkästä aikaa salitouhuista, edellisestä kerrasta melkein vuosi. Itsensä
rääkkääminen kausittain on kivaa. ███████████████████████████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████
Puuvilla-seikkailu oli hykerryttävä ███████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████ Matkalla kuunnellusta äänitteestä jäi säätiedote-rukouslaulu kirkkaimpana
mieleen, kaunista ja ajatuksia herättävää. Jatkoin myös bussimatkojen seismografisia
tutkimuksia.███████████████████████🍩

MiIla
Jalakareeni tarpeeseen. Pitää haastaa ottamaan tavaksi. Maastanousun liikesarja on kyllä
mukavaa tehdä. Löysin salilta radioita, pieniä metalliesineitä, keppejä. Radio tuntuu
ehottomalta salikamalta. Kaupunkireissulta jäi mieleen tulleet lauseet; Lisää näyttöjä=lisää
näyttöjä, Ostoskeskuselämässä on jotain tosi tavallista, mutta huomaan olevani vieraantunut
tästä kulttuurista. Ostoskeskus on kuin suuri maski tai kulissi. En vakuutu ostoskeskuksen
hohdosta. Mutta joka tapauksessa kävelyharjotulseenhan se on varsin vinha paikka
liukuportaineen ja tarttumapintoineen. Liukuportaita rampatessa kuvittelin olevani
liukuhihnatuote. Vain lihamylly puuttui sieltä ala- ja ylätasolta. Koko päivä rytmitty
mukavasti. Ehdotukset ja äänestykset tuotti jeees kamaa. Oston mahdollisuus muuttaa

tunnetta ympäristöstä ja itsestä. Rakastaako joku tuommosta kompleksia, siis
ostoskeskusta? Museosta mieleen jäi eniten yleisönä olleet ihmiset..eritoten vauvat
äiteineen.
● Eero: Kiinnostava huomi tosta radion ja salin yhteydestä. Varsinkin sen meidän noise
sekä muzak kuuntelusession ja harjoittelun myötä se tuntuu osuvalta, epäselvältä
mutta osuvalta. Siinä on jotain mutta en tajuu mitä siinä on. Ehkä se on se sana
staattisuus, staattinen humina, staattinen jännite, verenkohinä päässä tai jotain.
● Minna: Mietin usein tätä ostoskeskusten ns. "vapaan" tilan olemattomuutta. Vapaata
tilaa ei oikeasti ole, ellet ole ostamassa jotain. Vapaata olemista ei ole, se kahvikuppi
on ostettava että oikeutat olemisesi. Muutenkin kaupunkitilan epätilat houkuttaa.
Tilat, jotka eivät ole missään käytössä, mutta niitä ei oikeastaan saisi käyttääkään
jostain yleisestä sanattomasta päätöksestä johtuen.
○ Iina: Toisaalta, saatiinhan me istua rauhassa Halosen penkeillä ostamatta
mitään. ███████████████████████
● Iina: ███████████████████████

Sini
Vähän kaksijakoiset fiilikset Porin reissusta. Siis toki hauskin kauppakeskuskokemus evö ja
sitä ounastelin tapahtuvaksi, siksi lähdin. Mutta pää se tykkäsi vielä haistattaa ttua. Että
välillä tuntui sekavalta, bussimatka taittui nukkuen. Taidemuseon kahvilassa intouduin
kirjoittamaan, listaamaan havaintojani vesivahingon etenemisestä. Oranssiin pukeutuneiden
ihmisten lisääntyminen, ruskea vesi, kovat äänet. Puuvillassa leikkiä. Tilan väärinkäyttöä,
joukko ei-kuluttajia, liikkeessä liikkeisiin. Olisi naurattanut paljon enemmän mitä lopulta
päästin ulos. Voi te ihmiset, liittykää meihin, meillä on lystiä. Haluan jatkossa houkutella
ystäviäni leikkimään seuraa johtajaa kanssani. Mietin että onko liukuportaissa sama
sääntö kuin liikenneympyrässä, kolmannen kiekan jälkeen sakotetaan? Se pitää vielä
testata.
● Eero: Kannatan ehdottomasti tämän kokeilemista. Toi Millan huomio
ihmiskokemuksesta liukuhihna tuotteena vois olla hyvä kulma perustella kokeilua
itselleen ja vaikka kauppakeskukselle (jos haluu pyytää lupaa). Lupaa ei tarvii kyllä
pyytää, kauppakeskukset on julkisia tiloja, kuten torit, niillä saa lupaakysymättä
kuvata (paitsi ei kaupassa asioivia ihmisiä, mutta kaikkia “ei kaupan” tiloja) ja toimia
yleisten järjestyssääntöjen puitteissa. Tässä kuvausohjeistus julkista tilaa koskien ja
kiva läpyskä minkä voi printtaa.
● Minna: Kuulostaa kiinnostavalta tuo vesivahingon havainnointi kirjoittamalla.

Päivä 10
Keskustelua siitä mitä tehdään ja kuinka kurssi päätetään. Äänestyskävely.

Eero
Äänestyskävely
1. (S) Torille vanha-tiimarin ikkunaan katsomaan persuja (vaalikahvila) 4/4

2. (E) Mennään sisään ja salakuunnellaan mitä ihmiset puhuu. Kirjoitetaan ylös kaikki.
Kun ne sanoo jotain loukkaavaa niin poistutaan tilasta sillä hetkellä. 4/4
Kahvila on suljettu. Tilassa ei ole ketään.
3. (MT) Kävellään torin poikki hokien “olen perussuomalainen” 3/4
4. (ME) Kaikki muut osallistuu paitsi ME joka odottaa torin laidalla 4/4
Uudet säännöt.
1. (E) Mennään työväentalon sisään ja päätetään uudet säännöt siellä.
Tila on suljettu.
2. (S&E&MT + kaikki) Mennään viereisen kampaamo-kosmetologin tutustumiskahveille.
Heti kun jollekulle tulee fiilis lähteä, lähdetään kaikki välittömästi ja kävellään koululle
käsikädessä hiljaisuudessa. ME & S ei osallistu kouluun paluuseen (muun ohjelman
takia).

Minna
Väkisin kirjoittaminen tuntuu ja näyttää väkisin kirjoittamiselta, mutta ehkä tätäkin on hyvä
opetella.
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████
Olisipa ollut hienoa päästä persujen vaalitoimistoon sisään. Uskon, että triggeri olisi
vaan tullut kohdallani suht nopeasti pelkästä ilmapiiristä :D

X
Moi! Tänään ihmettelen kuinka tämä kurssi vilahti nopeaa tästä loppupäästä. Oli hienoa
huomata taas että ahaa tässähän voi vaikuttaa paljonkin ja tehdä yhteistä matkaa. Aamun
keskustelu oli kyllä tahmaisen tuntonen osaltaan, mutta mielestäni lopulta päästiin hienoihon
suunnitelmiin ja toimiin. Odotan ja järjestelen innolla ensviikon juttuja! Tänään pieni
kävelymatka alkujaan perussuomalaisittain- niin uniikkia ja vahvan epävarmaa mantraa että.
Onneksemme kauneussalonki palveli antiMillaan En ole päässyt ite vielä puolueellistumaan
elämän aikana. Vai olenko.. ehkäpä tehtävänäni on yhdistää tätä kaikkea. Kukahan tämän
tekstin kirjoitti? Kertoiskohan se lauta vastauksen tähänkin? Kengät pitäisi rasvata ja
huoltaa.
● Eero: ██████████████
█████████████████████████████████████████████████████
██
● Milla: Reikiä toisessa jja toisesta pohja palanut, se on ensi talveksi uudet sitten.
● Minna: Olen ihan iloinen, että mantra oli epävarma. Muuten olisin saattanut
huolestua :D

Iina
Päätöksenteko on vaikeaa ███████████████████████ Jätetään ratkaisu
seuraavalle hallitukselle. ██████████████████████████████████████████
Pitääkö seistä ████████████████ sanojensa takana? ███████████████████
██████████████████████████████████████████████ lopputuloksena
vatulointia, hiljaisuutta, ahdistusta, jopa maailmantuskaa.
Tällä kertaa päästiin ihan miellyttävään ratkaisuun. ██████████████████
█████ ████████████████████ ███████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████ Pullaakin on tullut syötyä. Vaik ei vieläkään Runebergin
torttua (lyh. rb-torttu). Viikon päästä ne on alennuksessa, katoin kaupan päiväykset.
███████████████████████ olen oppinut inhoamaan äänestyskävelyjä, ne
on niin vaikeita. Siellä kyllä usein tapahtuu myös jotain kivaa, että ei se silleen oo paha.
Lähtö tuntuu vaikealta ja ei tee mieli keksiä hulluja ideoita, koska ne torpataan tai sit on
pakko suorittaa ja vähän hävettää. Se positiivinen jännän tunne, ████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████
● Minna: Kieltämättä vähän samat fiilikset, mieli on jo hiihtolomassa ja tulevassa
muutossa Jyväskylässä. Ehkä kuntosalin väärinkäytön ja sen kuvaamisen voi
toteuttaa joskus tulevaisuudessa, mua jäi kans se kiehtomaan, ainakin ajatuksena.

Sini
Aamun keskustelun yllä leijui päättyvyyden paino. Miten tehdä kunniaa kokemallemme,
minkä värinen sinetti. Itse tykkäisin kaikista, kaikesta, mitä vaan, mä oon messissä jos tällä
porukalla mennään. Mitä kivaa keksisin. Yritin virittää itseni herkäksi kuuntelulle, kaikesta
innokkuudesta huolimatta. Mutta se väsymys. Selkeästi uutta kaivataan jo tähän.
Iltapäivän äänestyskävely. Tympäsi jo sen alkaminen, mutta kyllä se siinä rullasi.
Minä olen perussuomalainen. Sen sanominen ei sattunut, nauratti vaan. Ei kukaan ota tätä
todesta. Kauneushoitolassa elintarvikkeita ja vaivaantumista. Äkkiä kotiin syömään
avaruushomogluteenitonta.

Päivä 11
Päivä alkaa viimeisellä Ouija-lauta kokeella. Ensimmäistä kertaa koe osoittaa
paikallaolevaan henkilöön. Tämä kiistää että olisi rikkonut lasin. Harjoite suoritetaan
voimannostosalissa. Jatkoksi kahvakuulailua ja muuta kuntosaliohjelmaa. Lounaan jälkeen
ohjattu kierros liikuntakeskuksen uimahallin rakennustyömaalla. Lukutehtävänä on ollut
Peggy Pierrotin asukaskeskustelun protokolla. Protokollan mukaisesti järjestetyillä
keskusteluilla on pyritty mm. vastaamaan Pariisin väkivaltaisuuksien herättämiin jännitteisiin.
Kuunneltavana Heather Fraschin still & stretched: a mute tumult of memories (2017). Tämä
ja muut äänitteet mitä ollaan käyty läpi, ovat toimineet harjoitteena kuuntelemiseen itseensä.

Katsottavana Julien Prévieuxin Crashtest (1998). Julien ottaa videolla kontaktia
rakennettuun ympäristöön ja muihin ihmisiin kuten kurssin puitteissa on harjoiteltu.

Eero
Rakennustyömaakierroksen aikana pohditaan kirjoittamisen ja rakentamisen välistä suhdetta
sekä saada tuntumaa siihen minkälainen prosessi rakennuttaminen on. Missä vaiheessa
rakentaminen tapahtuu? Kuntalaisten haaveet -> Poliitikot -> Urakoitsija -> Työntekijät. Kuka
rakentaa ja koska asia on valmis? Työmaaesittelyn aikana paljastuu muun muassa, että
tilojen värit esitellään maalareille numerokoodeilla, kaikkea rakentamista säätelee lait sekä
standardit, eivätkä kaikki työmaalla työskentelevät tunne toisiaan. Kaikki työntekijät joutuvat
kokoajan tulkitsemaan saamiaan ohjeita ja koko talo syntyy eräänlaisena kompromissina.
Koko juttu pohjaa luottamukseen. Oon just kirjoittanut rakennettuun ympäristöön liittyvän
kritiikin Mustekalaan Kun kirjasto lukee meitä (2019).

Minna
Viikonloppuna oli hauskaa kehitellä Jorman kanssa avaruusluksus-spadayta. Överiluksusta
niin että raikaa. ██████████████████████████████████████████████
Ruokailun jälkeen käynti uimahalli-raksalla oli kiinnostava. Tuntui ensin
käsittämättömältä, mitä kysymyksiä tilanteessa osaisi esittää, mutta Eeron kysymykset
koskien rakennettua kaupunkiympäristöä alkoi avaamaan ajatusta, miksi ylipäätään oltiin
paikanpäällä. Erityisesti kysymys “syntyykö rakennuksiin jonkinlainen suhde siellä pitkään
työskennellessä, sitä itse rakentaessa” osui aihepiiriin, jota olen itsekin pyöritellyt. Ihmisten
ja rakennetun ympäristön suhdetta, itse kunkin henkilökohtaista suhdetta tiettyihin
rakennuksiin. Aluksi yrmeä raksapäällikkö muodostui varsin sympaattiseksi
esittelykierroksen myötä. Mystinen graalin malja -pikari oli ihana matkamuisto.
● Eero: Kiva kuulla miten retki teki tolkkua.

Fanni
Kypärä päähän ja menoksi! Hulvattoman kankeuden kautta seisoskeltiin yllättävän pitkä tovi
ulkosalla puhumassa rakentamisesta ja mitä tässä on tehty ja mitä arkkitehti on sanomassa,
mielessä kävi kerran ainakin ettemme varmaan ikinä pääse sisälle ja samalla tunsin itseni
pikkulapseksi automatkalla mummolaan, ollaanko jo perillä?
Miesten vessa, missä undulaatit tapaavat, oli ensimmäinen etappi ja änkeydyimme yhdessä
vessaan mietiskelemään mittausvirheitä ja itse katselin väliseinien erikoista kuplakuosia.
● ██████████ Vessaan änkeytymisen jälkeen alkoi loppua usko, että tätäkö tämä
nyt on, vaivaantunutta pyöriskelyä liian pieneen tilaan änkeytyneenä parin
tuntemattoman raksahenkilön kera. Aatos kuitenkin alkoi innostua kertomaan
enemmän vessakopista päästyä ja häntä oli loppuajasta jo tosi sympaattista
kuunnella. Tarinat heräsivät eloon.
Kierros pääsi sittenkin alkuun ja mieltä kirkasti pukuhuoneiden koodivärit, keltainen ja vihreä,
tulin iloiseksi siitä. Kävimme uimassa! Vesi oli valitettavasti loppu joten hengailimme sen
sijaan ulkotakeissa ja kypärät päässä betonisessa altaassa, mutta mukavaahan se oli
silläkin tavalla. Kellarista kattoon ja vielä pommisuojaan, moni paikka toi mieleen

kauhuelokuvan mutten voinut olla kurkkimatta ja nauttia pitkistä käytävistä joiden loppua en
hahmoittanut.
A██████a
Kahvakuulailussa saatiin kokea kipua, nautintoa ja mitä vielä. Oli jännä ku siihen salille tuli
kesken kaiken joku mies jolla oli toinen jalka paketissa. Se teki ihan rajuna ████████
liikkeitä ja hengenpuuskat oli kuuluvia. Sain aitiopaikan seurata tätä kaikkea kun
██████████████████████████████████████████████. Siinä tuli
armeijafiilis! Iina nosti penkistä painoa ja Eero ohjasti ja kannusti ja se ukko veti menemään
samalla.
● Eero: Sen ukon näkeminen oli kontakti toisenlaisiin sali-kulttuureihin. Ne sen murinat
oli varmasti perusteltuja mutta meinasin repee kun se ekaa kertaa paiskas ne
kainalosauvat lattiaan ennen sarjaansa. Siitä muistui se yks aneeminen kerta kun
olin siellä salilla ja porukka paiskoi painot aina sarjojen jälkeen oikein näyttävästi
nurkkiin, mahdollisimman kovalla äänellä.
Uimahallin remonttiin tutustuminen oli in! Sain paljon tietoa ja olen ehdottoman kiinnostunut
erilaisten ammattikuntien syvemmistä olemuksista. Eeron kysymykset rakennusmestarille oli
mestarillisia! Moneen otteeseen tuli mieleen Haapasalon Villen matkailuohjelmat tuosta
reissusta. Ammattihierarkiat ja kaiken sortin asemat ja mittapuut kiinnostavaa. Tuolla
mestarilla oli se apulainen joka pukeutuu myös oppipojan asemaan. Se apumies tuntu
pitävän roolistaan ja oli ihan tosi motivoitunu oppimaan. Ja sitten ne muurahaiset siellä
labyrintissä laattoineen ja liimoineen. Joskus ajattelin että haluaisin kaiken oppini suoraa
tuommosella oppipoika menetelmällä joltain mestarilta, mutta nämä yhteiskunnalliset
oppilaitosrakenteet ovat tulleet silti yhä vahvasti mukana ja vaikuttaa. Ja niin samoin noilla
raksafirmoilla on projekteissa säännöt ja määreet mitä syöttää joku (suurempi?) taikka
valtavoimasempi systeemi takana, ja niiden kanssa sitten tanssitaan ja kukin vaatii veronsa
ja joku saa tuottonsa. Valtavoiman synnyttäjä- mikä milloinkin… ██ ässä██ rakennelmassa
tuntui olevan mätää siinä mielessä, ███████████████████████ tietämystä ei ole
pantu toteen, tai ehkä edes huomioitu tai kysytty projektin alkusuunitteluvaiheessa. Tämän
mietinnän perustana se raksamestarin jo alussa kertoma mielipide, jonka mukaan hänen
mielestä olis ollu sama pistää koko rakennus uusiksi. Toisaalta ehkä joku muu uskaltaa olla
toista mieltä ja voiko sekään olla väärässä. Aikamoinen fiilis olis mennä tekemään työtä
jonka pohjan (raunion, rungon) näkee hatarana perustana. Hiekkalinnoja? Ensin puretaan,
sitten rakennetaan- meneehän se niinkin.Tämä Kankaanpäässä paljon nähty
punatiilirakennus ei █████████████████ pure ███████. Yhä ████ silti yllätyn siitä,
kuinka kalsean näkönen punatiilirakennus voi kätkeä sisäänsä mielenkiintoisia tiloja.
Lompakossa on uimalippu jonka sain kaupungilta lahjaksi tänne muuttaessa. Meen sitten
hallin valmistuttua maistelemaan sitä. Vesi tulee muuttamaan tilan. Minkäköhänlaiset ne
uudet ratamerkkinarun pidikkeet sitten on.. tiukkaa muovia, kultaa, paperia, tuhkaa? Ps jos
ei malta odottaa uimahallin valmistumista niin kuntoutuskeskuksellahan on ihan mukavat
allasosastot jos uiminen lystää. Siellä on extrana semmonen vesijumppapiste missä saa
altaanreunalta kosketusnäytöltä valita jonku jumppaohjelmista ja sitten tehdä niitä vedessä.
Niihin voi liittää kans muutamia välineitä mitä sielta saa lainaan. Se on tosi hauskaa ja käy
kuntoilusta.
Nimimerkillä Uimaseuraa

●

Iina: Ai että, oikein kosketusnäyttöjumppaohjelmia! Kiinnostus heräsi heti! Ehkä pitäis
lähteä tutustumaan ███████████████████████

Sini
Aamupäivä nukkumista. Kaiketi olin sen tarpeessa. Iltapäivällä onneksi olin jo hereillä.
Valkoinen potta päähän ja innokkaasti kuuntelemaan mitä rakennustyömaa pitää sisällään.
Alkuun ihmettelin tosin miksi olemme täällä. Tai toisaalta, miksi emme olisi. Mutta
kysymysten ja vastausten lisääntyessä oivalsin että täällä jos missä voi oppia paljon,
esitystaiteilijakin. Olemme oikeassa paikassa. Mietin saanko jo ottaa kuvia, lähdin muiden
mukana räpsimään. Kirjoitin Instaan mietteitäni onko minulla ja uima-altaalla eroa. Päädyin
että ei ole. Mieleeni jäi keskustelu siitä, milloin rakentaminen alkaa. Rakennuspäällikkö (nimi
unohtui) totesi ensin että kun fyysinen rakentaminen alkaa. Ja sitten että ehkä kuitenkin siitä
kun nimi laitetaan sopimuspaperiin (kirjaimet on kaikkialla). Itse ajattelisin että tarpeesta se
lähtee.
Niin ja oli hauskaa nähdä Minnan kuvaamia pätkiä kun porukalla laskeuduttiin kierreportaita.
Oikeasti minua jännittää sellaiset kavuttavat asiat, joista näkee läpi. Mutta ryhmässä on
voimaa. Tai painetta.
● Minna: Kammoan myös kuollakseni läpinäkyviä portaita, mutta näköjään koko
ryhmälle oli onneksi hyötyä poisjäämisestänikin, kun pystyin dokumentoimaan
muiden portaissa kapuamista. Kiva huomio itselle tästä, että voi olla yhtälailla osa
ryhmää, vaikkei tee kaikkea samoin kuin toiset.
Ihan 5/5 päivä. Kiitos Eero että järkkäsit kierroksen!

Päivä 12
Minna
Kolme harjoitusta. Kaupunkiympäristön fiilistely, metallifestarit moshauksineen ja
avaruushomoluksus-spa day. Jotenkin tykkäsin tästä kokonaisuudesta kovasti, kaikki
harjoitteet täysin eri laidoilta ja silti päivä oli erittäin toimiva kokonaisuus, oikeastaan parhaita
(jollei jopa paras!) päiviä koko kurssin ajalla.
Kaupungilla yksityiskohtiin ja ääniin huomion kiinnittäminen pitkästä aikaa ja oikein
luvan kanssa oli upottavaa, tätä voisi tehdä tuntikausia, aloin vasta päästä fiilikseen.
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████
● █████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████
Raivohuutaminen oli ihan 10/10 luksusta, mitä tähän hetkeen keksisi! Rentouttaa aivan yhtä
hyvin ja kokonaisvaltaisesti kuin vaikkapa nyt se meditaatio tai jooga. Eri mekanismi, mutta
melkeinpä sama lopputulos kehossa ja mielessä :) Tosin nyt kurkku kipeänä, mutta ei
haittaa. Ihan huippua pitkästä aikaa moshata ja riehua, tätä voisi tehdä ihan pelkkä
hyvinvointiaspekti-mielessä, oikeasti :D “Lähdenpä tästä tuonne heviluolaan kuuntelemaan
grindcorea ja pogoomaan - tää on ihan validi hoitomuoto, lääkäri määräsi!” Alan tämän
kurssin kautta arvostamaan tanssia ja liikettä terveysvaikutteisena entistä enemmän, jäänyt
lähiaikoina harmillisen taka-alalle.
● Eero: Joo mä luulen että heviluola-terapia on tosi. Sen hyvinvointi-vaikutus on
varmasti tunnustettukin mutta ei tuu heti mieleen tekstiä jossa sitä käydään läpi. Yks
paikka missä näitä liikunnallisia ohjelmia voi päästä kokeilemaan (muussa kuin
taidemielessä) on ISLO jossa pyörii Education in Dance and Somatics linja. Jos se
kiinnostaa niin niillä on avoimia viikonloppukursseja, erilaisia tutustumis jameja ja
sinne pääsee opiskelemaan kanssa (tosin en tiiä mikä tutkintorakenne siellä on).
○ Minna: Ok, kiitos vinkistä! Uskon että Jyväskylässä Lutakko sekä Musta
Kynnys ja Lepakkomies Kalliossa ajaa vaikutuksiltaan saman asian, jos
asennoituu kokemukseen muulla kuin ryyppäämismentaliteetilla :D
■ Eero: Lepakkomies-terapia! Oon messissä.

Milla
Tänään oppilaitten suunnittelimia harjotteita. Ite olin suunitellu kävelyharjoitteen joka
osottautui aivan mielenkiintoseksi. Olla kartan sisäisellä matkalla. Heti ensimmäisenä piti
mennä tutkimaan rajatila. Tallasta fiilistä en oo ennen tuossa kohtaa tuntenu. Sääntöjen
mukaan en saa mennä kotitalolle, olen siis itse koti. Aika kohtalokas oli se huomiotötsä
minkä löysin läheisen autiotalon puskasta. Kuljin loppumatkan se päässä, paitsi että se
tipahti useampaan otteeseen keskittyessä muihin juttuihin yhtäaikaa. Tästä koituikin
aikamoinen keskittymisharjoitus tasapainotella tötsä päässä ja pysyä pystyssä liukkaillakin
teillä. Ajattelen tötsää majakkana ja sen kanssa tulee työskenneltyä tulevaisuudessaki.
Jonkinsorttinen katutaiteiljuus on kiehtovaa ja sitä tulee viljellä (ei graffiteja). On aika siistiä
että oltiin tuolviissiin levittäytyneinä juuri kyseisen kartan alueelle. Ajatella jos siinä paperissa
olis näkyny vielä kaikkien sijainnit onlinessa jonain palloina, niinku ne liikkeet, hotellit sun
muut siinä kartassa. Toisaalta nyt reitit on jäljitettävissä kun ne on piirrettynä tavalla ja
toisella. Oli ihanaa nähdä kaikkien retkieväitä palatessa. Sadepisarat on patinoinu papereita
arvokkaan olosiksi ja paperit on patinoinu meitä arvokkaammiksi aijemmin matkalla.
● Minna: Laitoin vimeoon version omasta kartalla olosta. Salasana videoon: kartta
https://vimeo.com/███████████████████████
○ Eero: Mulle nää äänet on keskeiset ja oli oivaltava idea käyttä kameraa
itseään vinyylilevyn neulan kaltaisena teränä, joka tuottaa äänen (sen sijaan
että vaan tallentaa äänen). Ton äänen kuuleminen vaikuttuu paljon siitä että
tietää missä paikassa ääni on tallennettu ja mitä siinä kuuluu. Tässä on linkki
New Yorkissa (Brooklynissä) tehtyy ääni-kirjastoon. Se on suunnattu

hiphop-muusikoille, jotka haluu että paikka kuuluu osana niiden soundia:
Prism House Complete Percussion Vol. I ja tässä syvällisempi teos Sounds of
the Office joka esittelee erään toimiston äänimaiseman vuodelta 1964. Ne on
äänittänyt Michael Siegel, joka on kenttä-äänite avantgarde hahmo. Sillä on
myös Sounds of the Junk Yard (1964) äänitekokonaisuus. Noita kannattaa
ajatella ääni-arkistoina tai antropologisina tutkielmina.
○ Iina: Kävin hiihtolomalla Kiasmassa ja siellä on esillä Sasha Pirogovan
videoteos, jota kuvaillaan:  “viiden esiintyjän performanssi kehittyy
ääniteokseksi, jossa mikrofoni toimii instrumenttina, kun sitä käytetään
tietoisesti väärin – ei vain mekaanisena välineenä välittämään tietoa tai
vahvistamaan ääntä.” Siitä tuli mieleen tää Minnan äänitutkielma ja sit kans
ylipäätään harjoitteet, mitä ollaan tehty. Mekin oltais hyvin voitu tehdä
sellaista, mitä siinä videolla!
■ Eero: Näin on, voitiin tehdä ja tehtiinkin!
Sinin festarit oli upeat. Uskomatonta kuinka täydet ne oli siinä pienessä aikapuitteessa.
Onnistuttiin luomaan päräyttävä voima noihin festeihin. Vähän kuin shamppanjapullo olis
kuohautettu auki ja se olis saanu siinä kuohua puoli tuntia yli äyräiden ja se maa tykkäis siitä
ravintona. Oonks mä maa? Oli ihanaa tanssia ja huutaa yhdessä. Tulin tämän festarin
aikana todella ylpeiksi meistä. Festarit on me-hengen luontia ja siinä kylpemistä, tai..miten
vain.
Spa hemmottelu tuntuu yhä. Näin jälkikäteen huvittaa luokkatila tallaisessa käytössä
tuoksuineen ja relax musiikkeineen. Etenkin sen hevifestin jälkeen suorilta. Kokeellisten
tilojen hoitoja.. “Tänään hartiahierontoja ja jalkakylpyjä Kankaanpään torilla”- ajatella. No,
osaan olla kiitollinen tallaisista hemmotteluhetkistä eikä niitä tunnu koskaan olevan liikaa.
Tämä oli hyvin järjestetty, ja oli mielenkiintosta saada kurssin ulkopuolinen vaikuttaja
työskentelemään meidän kanssa! Spanostusta, kiitos Minna!
● Minna: Mistä tahansa paikasta voi järjestää minkä tahansa paikan :) Paljon on kiinni
omasta vastaanottavuudesta. Eli hyvin toimi festarihuutaminen ja lällyhemmottelu
samassa. Kiitos Milla 💛

Eero
“Ryhmäharjoite” eli aamukävelyn purkukeskustelun aikana oli jännittävää todeta yhteisen
mutta erillisen ajan kuluminen. Kaikki oli liikkuneet saman ajan mutta jotenkin kohtasi eri
ajoissa ja kun kartat oli siinä lattialla esillä tuntui että ne oli eri kaupungeissa tai
todellisuuksissa. Totesin että mm. Fanni oli merkannut kohtaamispaikan Millan kanssa mistä
seurauksena näkyi ryppy Millan kuvaamassa reitissä mutta ei Fannin reitissä. Ne oli jänniä
ajallisia ja tilallisia kohtaamisia (tai kohtaamisen dokumentaatioita). Nää satunnaiset
kohtaamiset toi mieleen niissä videoharjoitteissa havaitut sattumalta-samanaikaisten
liikkeiden tehon. Se kartta oli kyllä aika määräävä osa harjoittetta. Kaikki toiminta tapahtui
suhteessa siihen, se siten korosti kartan vaikutusvaltaa. Ehkä niiden eri reittien kautta voisi
piirtää kaupugille uuden paremman kartan. Koin harjoitteen helpoksi koska ollaan koko
kolmeviikkoa toimittu kävellen ja virikkeitä seuraten. Noin vapaasti annettuun tehtävään olisi
ehkä ollut vaikea käydä jos ei olisi yhteistä pohjaa toiminnalle.
● ███████ Hyvä pohja siis luotuna!

“Riemullisesti kohti Metallinkylää” oli hieno ja poikkeava kokemus. Olisin tosin toivonut
vähän pidempää lämmittelyaikaa ja toppuuttelua alkuun, niin olis osannut varata voimia
pidempään suoritukseen. Yksittäisiä liikkeitä mitä alussa eriteltiin olisi voinut jatkaa kutakin
pidempään, jotta ne olis juurtunut kroppaan ja niitä olis voinut pohtia tarkemmin. Se
kämmenpohjat auki hytkyminen oli hieno liike ja tajusin että se on nimeomaan “liike” vasta
kun sitä tehtiin. Nyt liikkuminen eteni nopeasti aika vapaaksi, se ei tietenkään haittaa mutta
olis ollut hauskaa läpikäydä moshaamista vielä yksityiskohtaisemmin. Kalja oli tosi kiva lisä
ja ärjy-sporttijuomaksi. Se antoi hyvää tunnelmaa tekemiseen ja tykkäsin tölkin kanssa
tanssimisesta, siitä tulee mieleen sellaiset aerobick-käsipainonauhat. Erityisesti tykkäsin siitä
vaiheesta kun sai luvan tehdä liikkeitä myös selällään maaten. Se näytti ja tuntui hyvältä ja
tuntui jotenkin vievän tanssiasian sillai vieraaseen tasoon että sen näki uudellatapaa oman
toimintansa. Tuli tällänen gootti-voimailu-video vastaan kanssa. Yks taideteos mikä tuli
mieleen on Jaan Toomikin “Dancing with Dad” (2003), videolla se tanssii rokin tahdissa
isänsä haudalla (hyvällä).
“AVARUUSHOMOKOMMUNISMITAIDEKOULULUKSUS -SPA DAY” oli kiinnostavan
monioisainen kokonaisuus. Harjoite kuvauksesta luettuna se jakautuu teemallisesti erilaisiin
osuuksiin, jotka viittaa kurssin aikana läpikäytyihin juttuihin. Kokemus oli kuitenkin jouheva ja
pisteiden välillä liikuttiin uppoutuneesti. Harjoite oli hyvin tarkasti ohjattu. Siitä skumppa
seremoniasta alkaen tuntui että oli sisällä harjoitteessa ja kaikkiin eri kehonasentoihin sekä
tilanteisiin saatettiin hyvin tarkoilla ohjeilla. Myös se avaruusmatka-satu tuntui rajatulta –
Vaikka siinä oltiin kuitenkin avaruudessa. Kamppailin harjoituksen aikana paljon tehtävän
rajojen kanssa, tottelin kehollisia liikkeitä tarkasti mutta annettiin tehtäväksi ajatella niin kävin
omaa painia. Jälkikäteen luksuksen saamisen vastikkeellisuus nousi mieleen, varsinkin se
jalkojen öljyäminen tuntui voimakkaalta eleeltä.
● Minna: Juuri tästä syystä olin ajatellut etukäteen eri mahdollisuuksia, erilaisia kehoja,
koitin olla sensitiivinen, ettei vaan kukaan tunne oloaan epämukavaksi koska
hieronnat voi tuntua joskus liian intiimeiltä. Siksi kirjoitin vielä erikseen
ohjeistukseenkin: “Voit halutessasi hieroa kookosöljyn jalkoihin myös itse tai jättää
vaiheen kokonaan pois.“ Oli myös mielessä se jonka joku jossain vaiheessa (?)
mainitsi, että harjoituksista voi jäädä pois jos ei tunnu hyvältä. Oletin tietenkin että
näin tapahtuu, ettei kukaan tee asioita jotka tuntuu ikäviltä.
Kun miettii mitä oikeastaan harjoittelin niin harjoittelin sen sallimista itselleni. Mikä on se
haaste joka myös tossa harjoite esittelyssä tulee esiin.. Itse armollisuuden haaste. Mulle olisi
ehkä riittänyt yhden luksus asian läpikäyminen kerrallaan, esim. pelkkää-jalkojen öljyymistä
koko aika niin oisin ehtinyt tarkastella sitä kokemuksena monista eri kanteista.
● Minna: Kiitos ideasta! Jos samantyyppistä tekee jatkossa, voi pyytää valitsemaan
oman luksuksensa jonka kanssa fiilistelee koko tunnin. Joku rasti-ruutuun-lomake oli
mielessä, mutta jäi. Kuten jäi myös printtaamatta oma versio esittelystä joka olisi
tuonut itselleni varmuutta. Tässä tuli se efekti josta mainitsin “jos joutuu puhumaan
virallisia, pitää mielellään kynää kädessä”. Varmuus ja luottamus on asioita, joita
tarvitaan jos ohjaa toisille mitä tahansa. En itsekään mielellään lähde mukaan, jos
ohjaaja on epävarma. Tosin jännittäjänä vastaavissa tilanteissa tulee monesti myös
empatia toista kohtaan; tiedän mitä paskaa käy läpi.

Fanni
Suunnistetaan! Suunnistetaan yksin! Nautin uskomattoman paljon aamun aloituksesta yksin
kävellen ilman velvoitetta kävellä jonkun muun tahdissa tai kääntyä suuntaan johon ei
oikeasti ehkä halua mennä. Sain koota ajatuksiani ja välillä unohdin tehtävän, mutta
taitavasti muistin kyllä merkata matkani karttaan.
● Minna: +1
Sini: +1 🌿
Metallia alliatem metallia. Tuntui hulvattomalta tehdä metallikansan pyhiä liikkeitä hyvällä
tahdilla ohjattuina ja marjojenpoiminnasta ja tuulimyllystä tuli ehdottomat suosikit! Liikkeiden
nimet tekivät heti lähtökohtaisen vaikutuksen!
● Minna: +1
Älä tule ajatus älä. Lehtiskumppaa jos se sen nimi oli, oli maukasta ja teleporttaaminen spa
kokemukseen joiden hoitojen nimet olivat kirsikkoina huipulla. Ollaan tässä yhdessä. Yritän
saada unta, mutta se ei tule. Rentoudu rentoudu, hengitä hengitä, Avaruus.
● Minna: Kiitos kun huomasit huolella mietityt nimet ;D ja toivottavasti edes osittainen
rentoutuminen jossain vaiheessa harjoitetta saavutti sut.

Sini
Oli tullut harjoitteiden aika. Jos miettisin millä väreillä jokaista nimittäisin, niin
järjestyksessään turkoosi, musta ja persikka. Kävelyä kartan kanssa. Oli tosi virkistävää
“äänestyskävellä” ihan keskenään ja omissa mietteissä. Karttaan reittiä ja toiselle puolelle
tajunnanvirtaa. Edes vesisade ei haitannut menoa, käyn koskemassa äärilaitaa. Korvissa
huutaa Turmion Kätilöt, niin kuin aina.
Metallinkylä jännitti ja kuitenkin suorastaan irstaalla tavalla kutkutti. Mietin miksi olin
varautunut vain siihen että joutuisin innostamaan porukkaa, olemaan ehkä jopa ainut joka 15
min jälkeen vielä remuaisi. Vaan festarikansa yllätti minut täysin. En sitten äimistykseltäni
tajunnut edes toppuutella, olin kai vaan tosi onnellinen ja fiilistelin sitä. Ja sitten että vielä
huudettiin. Ja paljon. Ja että huudettiin TK.ta (Turmion Kätilöt, Lepositeet). Joo, olihan se.
Jäin pohtimaan sitäkin että josko tämmöistä harjoitetta tarjoaisi jonnekin opistolle tms. Mutta
se ainainen, ei tämän muotoinen voi olla uskottava missään liikunnallisessa vetämisessä,
saati tanssissa.
● Minna: Voi 💜
Puhuttelin itseäni vielä illalla. Että eikö sen mörön ole jo aika mennä.
● Minna: On 💚
Homospaday, tuntui todellakin luksukselta. Hikisenä ja voimattomana turvauduin jalkakylvyn
lämpöön ja aistien availuun, tuudituin. Luokka tuoksui kutsulle, rentoudu. Päästä ote ja ole.
Lehtikuohu toi muistoja mieleen. Päähierontaa, valuukohan mulla kuola suupielestä.
Tarkistan, ei valu. Selvisin jalkojen voitelusta. Päässä vilisi vuorotellen intialaistaustaisen
toverini tarinat miten jalkoihin koskeminen on alentavaa, ja sitten tarinat Raamatusta. Tuli
valtava tarve hyvittää. Ja sitten pääsin ajatuspyörään rahasta, palkkiosta, palveluksista,
antamisesta.

Joogan aikana lavat jo ilmoittivat että nyt on moshattu. Meditaatio vei miltein uneen.
Olisin halunnut kotiin nukkumaan,vaan vielä piti palautella palautetta. Kotiin toin itsessäni
mukana span tuoksua. Laventeli ja kookos.

Päivä 13
Eero
“Oikeaoppisen teroittamisen taito ja “Minusta’” oli enkä ensimmäinen käsityötaitoa opettava
harjoite ja tuntui vapauttavalta keskittyä silkaan taitoon. Oli kiinnostavaa kun harjoite
pienissä erissä paljastui omakohtaiseksi. Teroittaminen liittyi lopulta Fannin
ammatti-identiteettiin ja piirtämisen traditioon. Ajatus teroittamisesta meditaationa, joka
valmistaa piirtämiseen on hyvä ja muistan sen täs’eteenpäin. On kanssa kiva ajatella että
periaatteessa piirtäminen alkaa teroittamisesta ja että teroittaminen on piirtämistä.
Harjoitteen rakenne mahdollisti sen pystyi liikkumaan hetken ajan piirtämisen historiassa
vaikka oltiin kaikki siinä hetkessä. Tavallaan sen veitsen teroittaminen olis kanssa voinut
kuulua juttuun: Teroittamisen teroittamisen teroittamista.
● ☆ T t t, tuttavallinen samaistuminen
Harjoite oli kaikkinnen tuttavallinen, se että istuttiin alussa piirissä saman roskiksen ympärillä
oli tunnelmallista. Prosessi jossa siirryttiin veistelystä kohti piirtämistä eteni nopeasti ja mun
mielestä oli kivaa päästä käyttämään terottamiansa kyniä piirtämiseen. Ne sarjikset toi
kanssa tunnelmaa, mua ei haitannut ettei ehditty lukea niitä tarkemmin. Niiden läsnäolo
siellä lattialla toi sarjakuvamaailman tykö. Ne muistutti läsnäolollaan muttei ohjanneet liikaa.
Jälkikäteen ajattelin että jos toi ajatus että teroittaminen on osa piirtämistä on se mitä
harjoite opettaa niin, siirtymistä teroittamisesta piirtämiseen voisi pitkittää vielä tosi paljon.
● Minna: +1
● Sini: +1
Jos alkaisi nähdä vaikka ne puulastut jotka roiskuu vuollessa piirroksena ja sitten
hiekkapaperiin jäävät merkit piirroksena jne. lopulta ei sitten olis huolissaan mitä piirros
esittää, vaan että piirtää (ja ehkä lopulta että voiko olla piirtämättä).
Vapaa kävely ja tuolirullaus oli mukaansatempaava. Oli hyvä että harjoitteessa oli
kaksi osaa ja mä tykkäsin siitä, ettei toisen osan rakennetta avattu etukäteeni. Motivoiduin
ekassa osuudessa tekemään harjoitetta huolellisemmin, koska mua kiinnosti miten homma
jatkui. Oli ratkiriemuksasta saada ne vessapaperirulla kiikarit, ne näytti kiehtovilta siinä
maassa ja niiden käyttäminen auttoi ajattelemaan aisteja uudella tapaa (hyvänä
vastapallona perifeeriselle näkökyvyn harjoitteille). Kun katse oli rajattu oli helpompaa
hullutella, harjoitteen purun yhteydessä tämä tunne tuli selitetyksi sillä, että kun ei nähnyt
muita, niin uskalsi toimia poikkeavasti (varmaan sama pätee kaikkiin maskeihin jotka rajaa
katsetta). Toimin myös enemmän osana ryhmää mm. Milllan kanssa. Tuli ajateltua
saavutettavuutta aika paljon – Mutta hyvällä tapaa epäsuorasti, niiden renkaiden ja rullaavan
kokemuksen kautta, eikä esim. sen kautta että miten “vammaisuus” määrittyy (vaan
enemmän liikkeen kautta). Tää tuli mieleen siitä alakerroksen kamerajalustasta, jossa oli
rullat alla ja tuntui solidaariselta olla sen vieressä. Tässä linkki videoon jossa disability
studies tutkimusala esitellään hyvin: Examined Life - Judith Butler & Sunaura Taylor (2010).
Keskustelussa “vammaisuus” esitetään ensikädessä haasteena vallalla olevalle

hyper-indivudualismille ja liikuntarajoittelisuus osoittatuu keskustelussa jatkuvaksi
kysymykseksi siitä mikä on elävän-ja-kuolleen välinen raja. Tavallaan ne zombi-jutut mitkä
liittyi harjoitteisiin nousee esiin! Taylorin puheenvuorosta tulee mieleen, että
liikuntarajoitteisten epähuomioinen on tahallista, koska julkisessa tilassa pelätään käydä
keskusteluita jotka haastaisi oletusarvoisen-ihmisyyden rajojen. Vessapaperirulla-kiikareista
tuli mieleen Virolaisen perfomanssitaiteilijia Fideelia-Signe Rootsin teos. Taiteilija esiintyy
videolla alasti ja kertoo miten päätyi keräämään vessapaperirullia Enesepaljastus / Self
Exposure (2009). Juttu liittyy eroihin nyky- ja modernintaiteen opetusperinteissä ja on
kaikinpuolin riemukas.
● Iina: Kiitos linkeistä! █████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████ Ei sitä
liikkumiseen tapaa tarvii miettiä, ennen kuin tulee este.

Minna
Piirtämis- ja maalaamismateriaalit on mulle aika vieraita kun omat taiteentekovälineet ovat
toisenlaisia (oma keho, kamera, äänet, kaupunkitila, tilat), oli tosi kiva päästä tutustumaan
tähän maailmaan ja kuten Fanni sanoi, “nyt meillä on pro-lyijykynäpiirtäjän kynät”. Vähänkö
siistiä! Se ehkä tuo uskallusta vieraalta tuntuneeseen piirtämiseen. Uuden, hienon, ihan
omin kätösin ja oikeaoppisesti veistetyn taiteilijakynän kanssa oli kokonaisfiilis ihan erilainen
ja itseasiassa piirtäminen oli paljon rennompaa, kun kynästä tosiaan sai enemmän irti.
Veistäminen oli meditatiivista ja kynään tutustuminen, siitä omannäköisensä tekeminen
hälvensi valkoisen paperin kammoa. Piirtämiseen olisin tarvinnut enemmän aikaa ja iski
vähän kiirehtimispaniikki koska esittävää piirtämistä ei ole tullut tehtyä aikoihin, mutta tää oli
vaan käytännön seikka kun aika loppui kesken eikä mitenkään ohjaajasta kiinni. Kiitos Fanni
tästä uudesta ulottuvuudesta!
● Samaa mieltä, tämä oli avaus!
Koulun sisäiset tutkimusmatkat kynän ja paperin kanssa olivat tosi innostavia. ████
█████████████████████████████████████████████████████████
████████ Iinan ohjeistus oli jämäkkä ja selkeä aikarajoineen, tykkäsin siitä. Pidän
yleisesti ottaen selkeistä ohjeistuksista. Jos ovat liian tiukat, niistä voi aina keskustella ja
tehdä kompromisseja, mutta jos ohjeet on alunperin liian laveat ja epämääräiset, tuntuu että
vaihtoehtoja on liikaa ja aika menee omaan henkilökohtaiseen arpomiseen että mitähän
pitäisi ja pitäisikö, saako, voiko, ehtiikö. Raameja on oppimis- ja harjoitustilanteissa hyvä
olla. Pääsin testaamaan seismografisia tutkimuksiani tällä kertaa kävellen, juosten rapuissa,
käytävillä ja pyörien lattialla kynän ja paperin kanssa. Kiikkustuolissa keinuen tuli
miellyttävää viivaa. Toinen testi putkinäkölaseilla oli oletetustikin haastavampi. ██████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████ Päädyin piirtämään kuljettua reittiä, sen jälkeen samaan
paperiin pysähdyksen aikana näkyvää putkinäkömaisemaa. Näistä tuli ihan hauskoja
komboja, tosin ei omaa silmää yhtä esteettisesti miellyttäviä kuin ekan harjoituksen
juoksupiirrustuksista. Hienoa, että toit esteellisyysnäkökulman harjoitukseen ajatuksena.
Mitäpä olisi ollut lähteä näiden varusteiden kanssa kaupungille liukastelemaan…?!

Milla
Viihdyin terotuspiirissä ja tunnen kynän yhä paremmin. Mahtavaa että vast.edes uskaltaa
työstää pitkän terän kanssa. Ne pitkät terät näyttää ens alkuun aika hurjilta ja vitsikkäiltä.
Kumman vahva se ydin. Täytyykin muistaa piirtää useammin. Uusien nippelitaitojen
oppiminen on yes. Miksiköhän kyniä niin useim maalataan pinnasta.. Sarjakuvamaailmaa en
tunne paljoa, mutta sen vahva läsnäolo teki tunnelman Fannin kertoman kautta avoimeksi ja
rennoksi. Oman sarjakuvan luominen herätti mahdollisuuden liiotella ja haaveilla. Voi, nyt
tahdon lentää, sitten lennetään. Tosi kannustavan oppaan tahdissa oli hyvä.
Iinan vetämät toimintapyrähdykset alkaa elämään vahvaa maailmaa etenkin näin
pienen sulatteluajan myötä. Ensimmäisessä osassa menin vauhdilla ja rohkeasti tiloista
tiloihin. Tsekkasin luokat ja huomasin että koululla voi liikkua luontevasti ympäri ämpäri
vaikka siellä on paljo työläisiä. Sen jälkeen kun multa kysyttiin teenkö vikalistaa jäin
vikalistan aatteeseen. Vikalista mielessä. Onko elämä yksi vikalista. Kello väärässä. Sitähän
voi siirtää. Kymmenessä minuutoissa ehti tapahtua ja huomata paljon. Ajan suhteellisuus.
Eskon kahvikuppi koulun suurimmalla ikkunanlaudalla. Myöhemmin hän mainitsemässa
“mitä ihmettä”. Yhteitä. Koulu oli tänään sieltä täältä tavallista enempi romussa ja erillainen
tavara siellä täällä. Lattioilla hyvä kulkea pyörillä ihme otuksina, pienet esteet mielekkäitä
haasteita. Mm. Johdon ali meneminen osottautui helpommaksi ku sen ylittäminen. Hetken
johto toimii porttina. Portti kynnyksenä-kynnys porttina. Lasit mahdollisti syvän
muodonmuutoksen. Havaitsin jonkin sortin rauhoittumista “laput silmille” tyyliin, ja sieltä
avautuvan kokijan itsenäisen, vapaan roolin. Melko hiljaisen. Tuulen tapaan puhaltavaa.
Tuolein rullailtu seikkailu näyttää ulkopuolelta ajateltuna railakkaalta. Sen tavarapaljouden
keskelle on hyvä maastoutua hivenen utopisessa ulkoannissa ja sisäavaruudessa.

Sini
Tiesin jo etukäteen että Fanni on hyvä teroittaja, olihan siitä todiste heti pääsykokeista
alkaen performanssin muodossa. Oli siis helppo ja hauska istua piiriin teroittamaan
oikeaoppisesti. Siihen asti tiesin itse kun mattopuukon kanssa sai ratuuttaa, mutta
hiomapaperi vei kaiken pro tasolle. Nippelitietoa kynistä, faktaa ja tarinoita. Mestari. Olihan
vain. Tähän meditaatioon palaan. Täytyy vaan piirtää useammin. Ja mietin myös, miksi
meidän koulussa ei tätä opeteta. Eikö työvälineiden huolto kuulu opetussuunnitelmaan?
● Minna: +++++1
Tuntui hurjalta hypätä harjoitteeseen josta ei tiennyt etukäteen mitään. Onkohan mulla
oikeanlaiset vaatteet. Tukka ainakin on kiinni. Hyvä ettei tietoa ollut, yllätys oli todella
positiivinen ja hassu. Halusin kokeilla dokumentointia kävellessä ihan vaan pitämällä kynää
lehtiötä vasten. Tajunnanvirtapiirtämisen serkku. Kiva olikin ja mielenkiintoinen. Monesti
läpikoluttu rakennus jaksoi vielä antaa uutta. Mutta se todellinen uusi ihastus, hylsylasit ja
rullatuoli! Toinen kierros varusteissa. Tunsin itseni voittamattomaksi. Kuin kantaisin
koskemattomuusamulettia. Nyt mietin että hei joo, on se lause olemassa että
pyörätuolityyppiä ei saa lyödä, onko apuväline siis talismaani? Dokumentti koetusta oli
yllättävä. Ja palautekierroksen asiallisuus. Kynällä ja paperilla saa paljon aikaan.

Iina
Nopeet muistiinpanot: se ███████████ että joka kulman takana tulee vastaan taidetta ja
tekee mieli ryskiä läpi, kuulosti kuvaukselta Kankaanpään kaupungista, ei niinkään
taidekoulusta. Mä alan jo kyllästyä siihen, että joka nurkan takana on joku kiviveistos. Tähän
päivään asti ollu paikat jumissa maanantain tankotreeneistä ja sit se eilisen festarin
niskajumi.
● Minna: +1. Edelleenkin moshaus- ja huutojumi, jo toista päivää, vielä kahvakuulan ja
venyttelyjen jälkeenkin!
● Eero: Kankaanpäälle olis palkinto kun joku keksis miten ne teokset sais raijattua pois.
Niiden määrä käy kaikkea järkeä vastaan ja mä luulen että kokonaisuutena ne luo
outoa taidekäsitystä ympärilleen. Kun niitä on ihan joka kulmalla jengin arvostus
taidetta kohtaan on varmasti aika alhainen. Tekis vaikka ison patsaspuiston josta sit
vois tuoda muutaman teoksen takasin kaupunkiin jos joku tosissaan vaatii.
Nykyjärjestelyssä hyvät teokset jää jalkoihin. Mun lemppari on siinä
liikuntakeskuksen kulmalla oleva THIS PLACE 1995 Mindaukas Navakas. Se on
pelkkä siivu kiilotettua kalliota.
Mitäs en ottanut Sinin neuvoista vaaria. Illan sähly ja sauna sulatti suurimmat jähmeydet.
Lisäyksiä: Kynän teroitus -harjoitus oli kerrassaan ihanaa. Monesti jälkeenpäin se on käynyt
mielessä, että nyt pitäis saada vähän teroittaa. Jos vaikka pelkästään teroittaa ne kynät,
jotka saatiin. Ettei piirtäis ollenkaan. ████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
███████████ teroittaminen tuntui tärkeältä! ███████████████
██████████████████████████████████████████████████████
Vetämässäni harjoitteessa pohdin sitä, mikä on reilua liittyen siihen, mikä on mun asema
harjoitteen vetäjänä suhteessa tekijöihin. Edellisiltana askartelin pahvikiikareita kotoa
löytämistäni materiaaleista ja harmiksi pahvihylsyjä ei ollut riittävästi kaikille, mutta musta oli
tärkeää, että harjoitteen ███████ tekijät ███ saa kiikarit nenälle.█████████████
██████████████ Tein back up -planeja siltä varalta, ettei matskuja riitä kaikille.
A█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████ oon tosi iloinen, kuinka kaikki lähti mukaan. Ja tosi
kivaa, että harjoitteesta saatiin jonkunlaisia kiksejä. Kiitos kaikille!

Päivä 14
Minna
Pyörii lihamylly ja teurastajan pylly tahdissa vasaran.
https://www.youtube.com/watch?v=1jILZu-5xJg

