
Esitystaiteen perusteet -kurssi 2021
Tämä kooste sisältää tehtävänantoja, suorituksia, opiskelijoiden kirjoittamia muistiinpanoja ja
keskustelun rippeitä. Aineistoa käytettiin Kankaanpään taidekoulun Esitystaiteen perusteet
-kurssin opetuksessa, johon osallistui kaksi perättäistä vajaan 15 opiskelijan ryhmää ja
etäopiskelijoita. Kolmiviikkoinen kurssi on pakollinen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.
Ohjelma pyrki kehittämään osallistujien kykyä purkaa ja lukea erilaisia yhteiskunnassa
toistuvia esityksiä sekä kehittämään taiteilija-ammatin vaatimia esiintymistaitoja.
Esiintymistaidoista on hyötyä kun tekee taiteellista työskentelyään ymmärrettäväksi
kollegoille, perheenjäsenille ja muulle yleisöille. Esiintymistä käsiteltiin laaja-alaisesti
puimalla historiallisia poliittisia puheenvuoroja, performanssitaideteoksia ja osallistujien
kurssin aikana toistamia arkirutiineja.

Ohjelmaa rytmittivät liikunnalliset harjoitukset, joilla pyrittiin vahvistamaan
osallistujien kehotietoisuutta. Aamut alkoivat joko yhteisillä tansseilla tai venyttelyillä ja
ryhmät suorittivat päivittäin kontakti-improvisaatioharjoitteita. Koulussa toteutetun opetuksen
lisäksi ryhmät toimivat Kankaanpään liikuntakeskuksessa ja työskentelivät muutamaan
otteeseen kaupunkitilassa. Liikepohjaista työskentelyä ohjasi pyrkimys harjaantua
tunnistamaan kuinka keho vaikuttuu ympäristöstä, säistä ja toisista ihmisistä. Tätä kautta
yritettiin hahmottaa miten ympäristö vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. Menettelyllä
pyrittiin kehittämään valmiuksia ymmärtää kuinka taideteokset, kuten veistokset,
maalaukset, valokuvat ja arkkitehtuuri ohjaavat havaintoja, ajattelua ja käytöstä. Ohjelmaan
kuulunut luento tarkasteli performatiivisuuden käsitettä eri nykytaiteen suuntausten ja
merkkiteosten kautta.

Koosteessa on mukana esitystaiteen perusteet etäkurssin kurssitehtävät, joita myös
osa kontaktiopetukseen osallistuneista on tehnyt korvatakseen poissaoloja. Laatikkoihin
kootut tekstit ovat viikottaisia tehtävänantoja, joita ryhmille jaettiin. Näiden alla on
opiskelijoiden suorittamat tehtävät sekä linkkejä teoksiin, joihin viitattiin keskusteluissa.
Harjoitteita ja niiden purkuja ei ole esitelty tässä asiakirjassa, koska tämä on tarkoitettu
ensisijaisesti muistiinpanoksi ja arkistoksi. Koosteen avulla voi toivottavasti palauttaa
mieleen opetuksessa viitattuja taideteoksia, kirjallisuutta ja harjoitusten kulkua. Kurssi päättyi
molempien ryhmien osalta ryhmissä suunniteltuihin yhteisharjoituksiin, joiden kehittelyn
rippeitä on tallennettu asiakirjaan. Osallistujat arvioivat omaa oppimistaan ja antoivat
työskentelylleen kurssiarvosanat opetuksen päättäneissä henkilökohtaisissa
palautekeskusteluissa.

Osa performanssiharjoitteista on napattu suoraan Pilvi Porkolan toimittamasta
Performance Artist’s Workbook (2017) kirjasta. Performatiivisuutta käsittelevä luento-osuus
pohjasi teoriasisällöiltään Richard Schechnerin Performance studies an Introduction –
Chapter 5: Performativity (2002-2013) oppikirjaan. Suomennettu nimellä Johdatus
esitystutkimukseen (2016). Kurssi käytti opetusaineistona kahta suomalaista
performanssitaidekokoelmaa; T.E.H.D.A.S ryn luomaa D-Ark arkistoa, jossa teoksia yli 30
vuoden ajalta sekä New Performance Turku -festivaalin videokanavaa. Arkistoista löytyviä
taideteoksia sovellettiin myös opetuksessa toistamalla esityksissä käytettyjä koreografioita ja
perehtymällä taideteoksiin liikkeen kautta. Kurssin opettajana toimi Eero Yli-Vakkuri, joka on
opettanut performanssitaidetta Kankaanpään taidekoulussa myös aikaisemmin. Edellisistä
kursseista saa otteen verkkosivuilta. Kurssin vastuuopettajana oli Tuomas Laitinen, joka
sijaisti Aapo Korkeaojaa.

https://www.dropbox.com/s/iwbmuu7ygo2rpqr/2017_performance-artists-workbook-on-teaching-and-learning-performance-art-essays-and-exercises_edit-pilvi-porkola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfkpsyrpmm76ra4/2002-2013_performance-studies-an-introduction-3rd-ed-chapter-5-performativity_richard-schechner.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfkpsyrpmm76ra4/2002-2013_performance-studies-an-introduction-3rd-ed-chapter-5-performativity_richard-schechner.pdf?dl=0
https://shop.unigrafia.fi/product/johdatus-esitystutkimukseen/?lang=en
https://shop.unigrafia.fi/product/johdatus-esitystutkimukseen/?lang=en
http://www.tehdasry.fi/dark/
https://www.youtube.com/channel/UCxR8g-UhRjheicAhB-bRqMA
https://eero.storijapan.net/docfolio/tag/kankaanpaa-art-school/
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Viikko 1

Viikottainen kirjoitustehtävä x3: Kuvaile vapaamuotoisesti esitystä johon olet tottunut
lähipiirissä. Arjen kuvailu on parasta. Enimmäispituus 340 merkkiä. Teksteihin palataan
kurssin aikana. Käytä salanimeä äläkä paljasta henkilöllisyyttäsi. Tekstit jaetaan muille
osallistujille. Palautuskaavakkeella voi ehdottaa myös biisejä aamutanssisoittolistaan.

Ryhmä A
● Kuuntele Keller Easterling - Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space

(2020). Koko juttu on hyvä 🖌 (hyvää maalaustausta matskua) mutta Easterlingiin
liittyvä osuus alkaa kohdasta 46:18 ja on kurssin kannalta tärkein. Katso What
Shall We Do Next? (Sequence #2) (2014) Julien Prévieux. Valmistaudu pohtimaan
miten nämä aineistot ovat suhteessa toisiinsa.

Ryhmä B
● Kuuntele kiva esitys Ranskan vallankumouksesta Virtue and Terror: The French

Revolution. Pt 2 (2021) SRSLY WRONG. Kannattaa kuunnella myös eka jakso
The French Revolution, Pt 1 se alkaa vähän hitaasti mutta rullaa lopulta
tapahtumat läpi sulavasti 🖌. Katso myös Patterns of Life (2015) Julien Prévieux.
Valmistaudu pohtimaan miten nämä aineistot ovat suhteessa toisiinsa.

Viikonlopputehtävä
● Tunnista toistuva rutiini omasta elinpiiristä ja kuvaa se kännykällä (jos ei ole

kännykkää dokumentoi muuten). Tuo mukaan ensi maanantaina. Videon pituus
tasan 1 minuutti.

Kotona esitettiin aina että…
Tämä esitys on pinttynyt pieniin aivoihini, vaikka se onkin kaukaa kaukaisuudesta ja saunan
hämäristä, aika oli vielä se, ettei murrosikä ollut vieläkään alkanut. Kävimme siis saunassa
koko perhe, johon kuuluu minä, iskä, äiskä ja mun sisko. Yhtäkkiä äiti aina vaan kiljui kuin
teurassika kun isä koski salaa kylmälä kaljapullola sen selkää. (Välilihapyörykkä)

Tämä tietokoneisiin liittyvä esitys on ikimuistoinen, varmaan aika monestakin kodista; oli
Baana-laajakaista. Eihän se aina toiminut, silloin isä ryömi tietokonepöydän alle
tarkastamaan johto helvetin, niin että 501-farkkuperse vilkkui ja kiroilu kuului. Eipä taida olla
enää tavallista tämä tämmönen, kun kaikki on niin langatonta, että… (Välilihapyörykkä)

Saavumme ruokalaan ja otamme tarjottimet. Yksi kaveri tihrustaa pienellä printattua
ruokalistaa lukien ääneen päivän menua. Toinen taas jättää tarjottimensa linjastolle ja lähtee
rauhallisesti katsastamaan päivän tarjontaa. Lopulta päätökset tehdään ja jono liikkuu.
Kasalla mietitään toisiinsa katsoen: kahvin kanssa vaiko ilman? (Tupajumi)

https://forms.gle/c5AkEFgydQeMmDrWA
https://soundcloud.com/death-sentence-pod/keller-easterling-extrastatecraft-the-power-of-infrastructure-space
https://soundcloud.com/death-sentence-pod/keller-easterling-extrastatecraft-the-power-of-infrastructure-space?si=a2036e4624c04641a5a0f03677102d90#t=46:25
https://vimeo.com/111013619
https://vimeo.com/111013619
https://srslywrong.com/podcast/unlocked-ep-181-virtue-and-terror-the-french-revolution-pt-2/
https://srslywrong.com/podcast/unlocked-ep-181-virtue-and-terror-the-french-revolution-pt-2/
https://srslywrong.com/podcast/unlocked-ep-180-the-french-revolution-pt-1/
https://vimeo.com/141794173


Melkein joka aamu kun astun ovesta pihalle. Vastapäätä näkyy joukko vanhempia ihmisiä
polttamassa röökiä ja juttelemassa niitä näitä. Yhdellä miehellä on aina valkoinen esiliina
päällä ja tummat viikset. Hänen kuvansa jäänyt selkeästi mieleeni. Muut näyttävät vain
taustanäyttelijöiltä hänen elokuvassaan. (A)

nimeltä mainitsemattoman henkilön käden ojennus jolla haluaa ilmaista haluavansa jotain
mikä on minun taskussani (Arttu Wiskari)

Aamu. Olen viisi minuuttia myöhässä, jo kotipihassa. Kävely pyörävarastolle pidentää
matkaa, se on väärässä suunnassa. Ovi kolahtaa auki ja naksahtaa merkiksi siitä, että se
pysyy paikallaan eikä sulkeudu takana astuessa sisään. Napsautan valot päälle. Tuntematon
sähköpyörän omistaja on parkkeerannut pyöränsä omani eteen, taas. (d:^)

Herätyskello soi aamulla. Herätettävä henkilö nousee tuskaisesti sängyltä laittamaan 5
minuutin torkun. Hälytys soi jälleen ja hän nousee uudestaan sängyltä yhtä väsyneenä kuin
aiemmin. Hän asettaa toisen 5 minuutin torkun ja laahustaa vielä hetkeksi torkkumaan.
Kolmannen hälytyksen jälkeen on pakko nousta suorittamaan aamurutiineja. (Petra)

Puhelu mummolle. Mummo kertoo ensin siskostaan, joka ei kerro ikinä mitään, eikä mummo
halua udella. Sitten mummo kysyy muutaman kerran mitä teen työkseni ja siihen me sitten
lopetellaan. Sanon lopuksi, että tulen pian käymään. Mummo sanoo iloisesti, tervetuloa, ovet
on aina lukossa. Mummo osaa vielä nauraa. Minulle tulee suru. (Kaikki on muovia)

Asun kolmen kämppiksen kanssa, joiden välillä syntyy toistuvasti leikkimielisiä käsirysyjä.
Yleensä taistelu pysyy rauhallisena, mutta olen joutunut siirtämään arvo- ja lasiesineitä pois
kaaoksen keskeltä, sillä ajoittain keittiömme ilmatilassa alkaa lentämään erilaisia esineitä.
Verbaalinen kiusanteko, on myös osa sotkuista näytöstä. (PolkkaPentti)

Muistelma lapsuudesta. Lauantai, siivouspäivä. Isä tulee tarkastamaan huoneen siivousta,
askeleitten kiivas töminä kuuluu alakerrasta asti. Konttaa sängyn alle, lattialistan päältä
löytyy pölyä. Isä huutaa, ettei täällä ole yritettykään siivota! Myöhemmin sain oppia että hän
lieni saanut vaikutteita armeijan tupatarkastus-esityksestä. (Leevi)

Minä itse aloitan päiväni aina vakuuttamalla itselleni että kyllä tässä hommassa on ihan
oikeasti järkeä. Tämän nieltyäni esitän sitten pelleä loppu päivän (Zimber)

Isä laittaa aamupalalla syvän valkoisen lautasen kolauttaen ruokapöydälle ja kaataa siihen
läjän jogurttia. Lautasen vierelle hän asettaa ensin banaanin ja sitten omenan niin, että pöytä
kumahtaa. Hän syö jogurtin, sitten hedelmät. Lopulta jäljelle jää jogurtin sotkuinen lautanen
hedelmän kuorivuorella. (Ilkka)

Takapihallani kasvaa syreeni, jonka ympärillä pikkulinnut viihtyvät. Tahvo istuu keittiön
tuolilla nauliintuneena ja tuijottaa lintuja. Linnut tanssivat tanssiaan puun ympärillä ja Tahvo
tuijottaa, välillä sen korvat vähän heilahtaa. Linnut lentävät pois, Tahvo tuijottaa edelleen.
Tuijottaminen jatkuu. (UijaM)



Hän kumartuu keittolautasen äärelle työntäen tuolia taaksepäin, ottaa tukea toisella kädellä
pöydän alta ja toisella nojaa pöytään samalla kauhoen lusikalla keittoa suuhun selkä
kumarassa. (Onnenkoukku)

Vanhempien kotona oli toisella vanhemmalla toistuvana rutiinina toisten tekemisten jatkuva
kommentointi valittavaan sävyyn. Kommentti voi koskea sitä, miten toinen pesee lautasensa,
miten ovi suljetaan, miten verhoja kuuluu pitää ja miten jokainen saisi pukeutua.
(Toppahousu5)

Saavun kotiin ja moikkaan kanssa-asujia, kukaan ei vastaa. Kävelen pikemmiten omaan
huoneeseen ja laitan tietokoneen päälle, mietin hetken mitä teen, vaikka sisimmissäni
kuitenkin tiedän että eilinen toistaa itseään. Niinkuin se on toistanut jo ainakin kymmenen
eilisen ajan. (Ei)

Kun pääsen kotiin iltapäivällä ehkä syön ja selaan puhelinta. Musiikki on myös tässä
hetkessä hyvin läsnä. Vastailen kavereiltani saamiini viesteihin ja, jos mahdollisesti äiti on
soittanut hänelle pitää soittaa takaisin. Teen pakolliset asiat pois alta, keskityn itseeni ja
omaan hyvinvointiini. Pelaan pleikkaa ja soitan huuliharppua. (Joonatan Sievinen)

Mitä jos harjoite…
Todellisuuden tutkimuskeskus  /  Toisissa tiloissa vaikutteinen puheharjoitus. Tuttu ainakin
TTKn  Utopia konsultaatioista  2013. Ehtona on että jokainen lause aloitetaan sanoilla “Mitä
jos..” ja kukin osallistuja jatkaa toisen puheen virittämänä omaa jossitteluaan.   Harjoitteen
edetessä muodostuu kokonaisuuksia ja paljastuu, että porukalla on paljon yhteisiä
kysymyksiä ympäristöstä ja maailmasta. Vuoropuhelua (tai kyselyä) voidaan myös
nauhoittaa ja purkaa puretaan pitkäkestoisten suoritusten jälkeen.

mitä jos… ei häpeää, ei kuule, ei häpeää, ottaa rennommin, ei oo rentoa, jännitys on rento,
rento on illuusio, ei oo omaa, onnellinen ilman omaa, pidetään huoli omista, et omista
itseäsi, omistaja on mulkku, ajattelee kesää, miettii joulua, vois nukkua talviunta, kesää ei
olis, laskettais lumihiutaleet, ei oo lunta, numerot ei oo totta, ei ikinä hiihdetä, lapsi ei osaa
hiihtää, olla äiti, tehtäis yhteinen lapsi, sen nimi olis pirkkoliisa, lyhenne pl, olis jakautunut
persoonallisuus, siitä tulis taiteilija, ei tiedettäis mitä persoonaa rakastettais, suksi katkeaisi,
suksisit vittuun, mennään luistelemaan, talvea ei tule, muutettais pohjoisempaan, näkki syö,
ystävystyy näkin kaa, tekee lapsen näkin kaa, näkkilapsi ja taidekoululapsi tekee lapsen,
kukaan ei tuu häihin, näkki omistaisi ylen, ollaan lampaita, lapset tekee vallankumouksen,
jos ei tule lapsia, ei olis ihmisiä, olis dinosauruksia, perustettaisiin uusi alkuräjähdys, sais
banaanin, söis lumen, jos lopetettais, ei haluu olla äänessä, se oli siinä, mun kehossa olis
arpia, sanotukset surffais ääniaalloilla, arvet on sisällä, ei saa tuoda niitä esiin, kommunismi

Linkkejä keskustelun lomasta #1 (A & B yhdistetty)
- Maanantain bilebiisi Maurizio - M-4.5. Samaan biisiin liittyvä taideteos Horse Techno

(with the Awaited Son).
- Rullailuun liittyen hyvä taideteos Security Flip Shifty (2005) Otto Karvonen (toi video

tuolla sivuilla on klassikko).

https://www.youtube.com/watch?v=9KjKTvsNVo8
https://www.youtube.com/watch?v=JKO49n-FZjk
https://www.youtube.com/watch?v=JKO49n-FZjk
https://ottokarvonen.com/2018/04/16/security-flip-shifty/
https://vimeo.com/265123654
https://vimeo.com/265123654


- Seuraa johtajaa leikki eläinten kanssa Cuentos patrióticos (1997) Francis Alÿs.
- Tiistain bilebiisi ja muistutus työväen tansseista; Jeremy Deller Acid Brass Band.
- Somatiikkaan ja aseemiseen kirjoitukseen liittyen graffiti-tanssia ITS   SO   FRESH  

 (2007)   Nug.
- Äänihuulia taiteena Kylmiä ja lämpimiä ääniä – Jenna Sutela ja Lars TCF Holdhus:

eVOCAL (2015) Jaakko Uoti.
- Kiva huomio: "Valta keksiä".
- Yhdessä ääneen luettua Banksy ja Elokapina… (2021) Joel Karppanen.

- Yhdessä lukemista Tuomas Laitisen tapaan. Teksti jaettiin kappaleisiin ja
kaikki lukivat osuutensa ääneen (tai hiljaa). Jos ja kun törmättiin hankalaan
termiin tai epäselvään kokonaisuuteen luku pysäytettiin ja konflikti käsiteltiin.
Samaa aktiivista lukemista harjoitettiin myös luennoilla ja opetuksen osana
katsottujen videoteosten suhteen.

- Pitkäkestoinen yksinkertainen koreografia Ghost Dance (2017) Lone Twin ja lisää
tietoa Lone Twin esityksestä (englanniksi).

- Tanssi joka syntyy ohjelmoinnin perusteilla Compudanzas.net.
- Essi Kausalaisen My Name is Monstera esitykseen kuuluu yksinkertainen askeltanssi

jota harjoitetiin yhdessä. Tuttu monelle myös bussipysäkillä kun lämmitellään.
- Yhdessä kuunneltua “reductionalistista” musiikkia, eli ääntä jossa soittimien

materiaalisuus luo musiikin still & stretched: a mute tumult of memories (2017)
Heather B. Frasch (kannattaa kuunnella hyvillä kuulokkeilla).

- Muistutuksena siitä että keho ei tiedä mikä on totta Äänellä itkijät ry.
- Mistä oli kyse kun lavalta lensi kakkaa? Paska juttu – Jumalan teatteri Oulussa.
- Yhdessä ääneen luettua Melu, antroposeeni ja esteettis-filosofisen eleen

ongelma (2018) Karoliina Lummaa, koskien äänen, luonnon ja luonnottoman
suhteita.

- Japanilaista no-input mixing menetelmällä tehtyä melua SACHIKO M (2000).
- Lasivesitoksiin liittyen A Proposal for an Octopus (2019) Tuomas A. Laitinen.
- Wikipedia artikkeli "luukontaktiin" varaavasta Pushing hands -harjoituksesta, tämä

esittely on itämaisten kamppailulajien näkökulmasta mutta samat näkökulmat ja
kuviot on kontakti-improvisaation lähtökohtia.

- Äänenavaus runoutta jolla päihittää moderni rationaliteetti Karawane (1917) Hugo
Ball.

- Samoilla taajuuksilla kuin edellinen mutta harpaten kehollisen ilmaisun normeja
vastaan To Have Done With The Judgment of God (1947) Antonin Artraud (Lisää
teoksesta).

- Mielikuvittelun voimaan liittyen otteita puheesta I have a dream (1963) Martin Luther
King Jr.

- Muoviin, ei-järjelliseen ja ympäristösuhteeseen liittyen SURREAL SALAD (2020)
Heini Aho & OG 1992 NIKE AF180 FULL RESTORATION!! (2016) Retrosnickers.

https://vimeo.com/143084585
https://vimeo.com/82950692
https://www.youtube.com/watch?v=vP5uUqz4SHk
http://mustekala.info/kritiikit/kylmia-ja-lampimia-aania-jenna-sutela-ja-lars-tcf-holdhus-evocal/
http://mustekala.info/kritiikit/kylmia-ja-lampimia-aania-jenna-sutela-ja-lars-tcf-holdhus-evocal/
https://yle.fi/aihe/a/20-10001361
https://www.youtube.com/watch?v=8CUozxuvLv0
http://exeuntmagazine.com/reviews/review-ghost-dance-ibt17/
https://compudanzas.net/about.html
https://www.essikausalainen.com/my-name-is-monstera
https://www.heatherfrasch.net/stillstretched
https://itkuvirsi.net/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/04/paska-juttu-jumalan-teatteri-oulussa
http://mustekala.info/teemanumerot/antroposeeni-ja-kulttuurinen-aanentutkimus-1-2018-vol-70/melu-antroposeeni-ja-esteettis-filosofisen-eleen-ongelma/
http://mustekala.info/teemanumerot/antroposeeni-ja-kulttuurinen-aanentutkimus-1-2018-vol-70/melu-antroposeeni-ja-esteettis-filosofisen-eleen-ongelma/
https://www.youtube.com/watch?v=-N2JpUSOGQw
http://www.tuomasalaitinen.com/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pushing_hands
https://m.youtube.com/watch?v=z_8Wg40F3yo
https://archive.org/details/ToHaveDoneWithTheJudgmentOfGodWrittenAndReadByAntoninArtaud
https://www.openculture.com/2014/09/antonin-artauds-censored-never-aired-radio-play.html
https://m.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
https://vimeo.com/469687794
https://www.youtube.com/watch?v=OUvzggXHU6g


Viikko 2
Viikon aikana

● Seuraa jotakuta kaupungilla ja dokumentoi omalla keholla jokin ele mitä hän
toistaa. Miltä todistamasi ele saa sinut tuntemaan itsesi, miten vaikutuit
näkemästäsi, muutitko omaa käytöstäsi? Valmistaudu esittelemään huomiosi
ryhmälle.

Liikumme tällä viikolla ulkona. Varaudu lämpimin vaattein! Suoritamme yhdessä
äänestyskävelyharjoituksia, säännöt esitelty alla.

Viikonlopputehtävä
● Valitse yksi video D-arkin arkistosta ja kirjoita näkemästäsi videosta lyhyt

yhteenveto. Lähetä kuvailu kaavakkeella. Mitä videolla tarkalleen tapahtui? Miksi
valitsit kyseisen videon, mitä mielipiteitä se herätti? Lisää videoita saa näkyviin kun
navigoi yläpalkin “Videokategoriat” sarakkeeseen ja valitsee tapahtumia sen
kantta.

○ D-Ark on Porilaisen taiteilijajärjestö T.e.h.d.a.s Ry:n keräämä kokoelman.
Sen tavoitteista saa hyvän käsityksen Luova yhteismaa ja taide (2019)
julkaisusta. Videoiduista performansseista saa käsityksen Suomalaisen
performanssin tallennettu läsnäolo (2013) artikkelista. Voit käyttää tekstiä
lähteenä.

● Kotona: Aseta oma tavoite tai tehtävä viikonlopulle ja dokumentoi yrityksesi
suorittaa se. Videon pituus tasan 1 minuutti.

○ Inspiroivaa mediaa tehtävää varten: Nr 1 Aus Berichten der Wach und
Patrouillendienste (1984) Helke Sander.

Kotona esitettiin aina että…
Kotona esitettiin aina että: Vaatteet päälle, avaimet ja puhelin taskuihin ja kengät jalkaan.
Taskujen taputtelua varmistuakseni että avaimet on mukana. Varminta jos kuuluu hieman
kilinää. Ovi auki, kynnyksen kohdalla toinen varmistus. Käytävällä kävellessä vielä
todistuksellinen varmistus, samalla tunnustellen että avaimet varmasti ovat ne omat ja tutut.
(Leevi)

Tatami levitetään lattialle. Suoersukka asettautuu toiseen kulmaan, kalsari-kake toiseen.
Gongi kumahtaa ja painijat ovat irti, kuinka mahtaa käydä?Supersukka ottaa tiukan
niskaperseotteen ja vyöryttää vahvasti. Kalsari-kake on voimaton ja joutuu ulos matolta.
Gongi kumahtaa, ottelu on päättynyt. (Pasuuna)

Joka aamu hän avaa jääkaapin oven vasemmalla kädellä ja ottaa oikealla kauramaitopurkin
käteensä, eikä koskaan tarkista onko korkki kunnolla kiinni ennen kuin ravistaa purkkia.
(Kati)

http://www.tehdasry.fi/dark/
http://www.poriartmuseum.fi/fin/arkisto/tutkimus-artikkkelit/Luova_yhteismaa_ja_taide_2017-2018-web.pdf
http://mustekala.info/kritiikit/suomalaisen-performanssin-tallennettu-lasnaolo/
http://mustekala.info/kritiikit/suomalaisen-performanssin-tallennettu-lasnaolo/
https://www.youtube.com/watch?v=27grszvbEgk
https://www.youtube.com/watch?v=27grszvbEgk


Herään aamulla "meren rannalla" nimiseen herätysääneen, olen alkanut vihaamaan sitä
vaikka viikko sitten se kuulosti suht. siedettävältä. En ole vieläkään meren rannalla, pitäisikö
siis jatkaa unia vaiko mennä kouluun? Ken tietää. (Ei)

Aina syödessään jugurttia, viiliä tms hän kaapii purkinpohjan pikkulusikalla äärimmäisen
tarkasti. Lusikan kahistessa tyhjäksi käynyttä purkinpohjaa vasten yhä kiihtyvämmin ja
äänekkäämmin vedoin ärsyynnyn ja koitan pidätellä sanomasta, että eiköhän se jo riitä,
lopeta jo jumalauta. Viimeiset kaavinnat tuntuvat kestävän ikuisuuden. (Onnenkoukku)

Lapsuudenkodin naapurissa asui poliisi, joka tuli välillä ovelle näyttämään tyytyväisenä ja
ylpeänä, mitä hän oli hankkinut. Välillä kyseessä saattoi olla uusi puusaha tai otsalamppu.
Se oli aina ilahduttavaa. (Umppalumppa)

Naapurini laulaa öisin oopperaa, yleensä torstaisin. Laulanta alkaa kello yksi aamuyöllä ja
päättyy noin kello kolme, yleensä laulun taustalla pyörii pesukone tai valuu suihku. Jos en
kuule hänen lauluaan, huolestun hänestä. (Yöhiippa)

Silloin tällöin fiilistelen aikaa jolloin viimeinenkin tähti on kuollut maailmaa jossa kirjoitettu
sana on menettänyt merkityksensä maailmaa jossa viimeinenkin ajatus ja muisto on
kadonnut. = ) (Zimber)

Herään aamulla hentoon päänsärkyyn. Juon aamu teen, suuntaan nokkani kohti Helsinkiä.
Menen Alkon kautta Jaskan koulun bileisiin. Herään aamulla taas ja lähden Kakkaanpäähän
pienen päänsäryn saattelemana. (Taneli Ossi-Mankelikaneli Paavalinpoika)

Minne tästä? – Äänestyskävelyn säännöt
Kävelyharjoitus. 4-120 osallistujaa.

1. Nimetkää ryhmälle puheenjohtaja, kirjuri 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.
d. Kirjuri kirjaa aloitteet, aloitteen esittämispaikan sekä äänestystuloksen.

2. Äänestäkää mitä kohden lähdette kulkemaan.
a. Ehdotus joka saa eniten ääniä voittaa ja sen määrittämää suuntaa liikutaan,

kunnes joku tekee ensimmäisten aloitteen (ensimmäistä suunta-äänestystä ei
lasketa henkilökohtaiseksi 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 ja sen esittämispaikka kirjataan.



c. Jokaisen osallistujan tulee esittää yksi aloite.
5. Kun aloite on esitelty ryhmälle siitä äänestetään.

a. Aloite ja äänestystulos kirjataan.
b. Äänestystulos päättää ryhdytäänkö aloitteen mukaiseen toimintaan. Kaikki

paitsi puheenjohtaja saavat äänestää.
c. 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 osoittaa

puheenjohtajalle että eteneminen on pysäytettävä.
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.

Äänestyskävelyn tuloksia
Ryhmä B: Suihkulähde. Onnille hattu kierrätyksestä (ja kalsarit). Joo: 10 / Ei 1. Viki
(Kierrätyspiste): Lähtö kaakaolle. Joo: 5 / Ei: 6. Maiju (Kierrätyspiste): Kaupunkilaisten
tiiliaidalle. Joo: 10 / Ei: 1. Sanna (Tiiliaita): Lempitiilen etsiminen. Joo: 10 / Ei: 1. Jukka
(Tiiliaita): Käynti kierrätyskeskuksessa. Joo: 8 / Ei: 3. Sanni (Kierrätyskeskus) Kävellään
gallerialle. Joo: 10 / Ei: 1. Tuntematon (Galleria): Kaakaot / Kuumajuoma Postellissa. Joo: 8 /
Ei: 3. Tiia (Torin kuusella): Varsinais-suomalainen kilistelyriimi. Joo: 7 / Ei: 4. Henry (Postelli):
Juodaan nyt rauhassa loppuun. Joo: 9 / Ei: 2. Aino (Postellin edusta): Haastaa open
miekkataisteluun, miekkaa ei saa rikkoa, ei saa lyödä päähän. Joo: 11 / Ei: 0. Pauliina
(1kkösten luokka): Tehdään Ainolle palkinto miekkataistelusta. Joo: 12 / Ei: 0. Onni (luokka):
Saanko laittaa uuden biitin huuleen? Joo: 2 / Ei: 10.

Ryhmä A: Minne tästä? Sini: Kirkkoa kohden (suihkulähde) 6/10 (12, Vertti: Seurataan
oravaa (koulunkulma) 8/12, Kimmo: Lopetetaan oravan seuraaminen ja mennään tuonne
(oravan luona) 8/12, Eero: Määritetään ”tuonne” erittäin tarkasti (puisto) 1/12, Sade:
Juostaan tonne (Poliisiasema) 5/12, Siri: Koti kaupungintalon edustalla olevaa veistosta
(Poliisiasema) 9/12, Nella: Mennään piiriin ja tehään sitä kävelytanssia (veistokset) 6/12,
Eve: Lopetetaan (veistokset) 9/12, Johanna: Mennään kohti kirjastoa (veistokset) 9/12,
Petra: Lähdetään pois (kirjasto) 5/12, Pirjo: Mennääkää vaan lehtilukusaliin (kirjaston aula)
8/12, Jenna: Makasiini kahvioon kahville, jos ei äänestä kyllä tarjoaa muille 12/12
(lehtilukusali), Julia: Mennään ulos (kahvila) 10/12, Viola: Mennään opettajien tiluksille (torin
laita) 12/12. Uusien sääntöjen äänestys. Eetu Haluaa olla päälikkö. Opettajien huoneisto
läpi. Nella enemmän kun 1 ääni kaikille (2). Läpi. Vertti. Huutoäänestys 5/12. Siri ja Kimmon
leirit.. Läpi.



Äänestämisen innoittamaa kehittelyä
Ryhmä A jatkoi äänestyskävelin virittämänä keskustelu siitä kuinka kurssin päättävä suuri
yhteisharjoitus voitaisiin suorittaa. Alla muistiinpanoja ja yrityksiä muodostaa yhteisiä
sääntöjä toiminnan ohjaamiseksi.

Ryhmä ”Kankanpään demokraattinen kansantasavalta”
Alussa syntynyt muutos: Pattitilanteessa pj:llä äänioikeus. Puheenjohtajalla kaikki aloitteet
muut (ns. Kansa) äänestää onko hyvä vai huono aloite. Äänienemmistö päättää.
Puheenjohtajalla ei äänioikeutta.

Ryhmä II
Luovutaan kaikista säännöistä. Luovutaan kaikista rooleista. Mutta sovitaan että palaan
suorinta reittiä ja yhdessä takaisin.

Ensimmäinen kehityskierros:

Eläintenvallankumous. Vaiheittainen muutos säännöttömästä kohti sääntöä. Ihmiskoe.
Kokoonnutaan. Jokaisessa ryhmässä on yksi aloite, voidaan lisätä ja poistaa sääntöjä. On
vastuuhenkilöitä jotka voi kutsua hätäkokouksia. Vastuuhenkilöt kaitsee (fiilistelee) muuta
ryhmää. Ne on poliiseja. Pitäis olla ryhmittymä, kaksi eri ryhmää. Toinen koittaa saavuttaa
jotakin.

Intuitiivinen äänestys. Kolme pääministeriä jotka saa tehdä aloitteita, niiden pitää olla samaa
mieltä. Olis hauskaa että ne olis erilaisia persoonia ja niiden pitäis tulla (ne olis
lähtökohtaisesti eri mieltä) yht’ääniseen päätökseen. Kun annetaan alote niin kukaan ei
viittaa. Kaikki vaan lähtee tekemään mitä aatelee että se ratkasu ois. Jos tulee paha ristiriita
niin kaikki säännöt menee pois ja voidaan taistella, niinku viidakon lait.

Kokopäivä ”mitä jos…” peliä. Ja sit katotaan kenellä lahoo pää ekana. Luonnetutkimus.

Olisi yksi puheenjohtaja (puheenjohtajalla aloiteoikeus). Kansalla on vallankumousoikeus.
Että jos se on epäpätevä sen voi syrjäyttää sitten etitään uus parempi tilalle. Äänestämällä,
enemmistö ääni.

Antilobbaus aloite. Edelleen ikäänkuin ei ole sääntöjä. Mutta on pääministeri, jolla on
etukäteen sovitut hetket jolloin tehdään aloitteet. Äänestys vähemmistö äänenä, että mitä
vähemmän sitä pääministerin aloitteelle kannattajia sitä suuremmalla todennäköisyydellä se
toteutuu. Yksilön ääni on vahvempi kun enemmistön.

Aloitteen tekijä vaihtuu. On puheenjohtaja. Se vaihtuu, jokainen saa tehtyä aloitteen.
Vuorotellen ja tavoitteena että jokainen saa tehdä yhtä monta aloitetta. Jokaisella on yhtä
monta aloitetta, kaikki tekee päivän aikana yhtä monta. Sitten tehdään äänestys juu tai jaa.
Se vaihtuu se pääministerin rooli aina aloitteen mukaan, kaikki saa olla kerran se joka
päättää mitä tehdään. Kellonajoilla rajattua. Esim. Tietyin tunnein sääntöjä ei ole ja sitten ne
palaa taas. Säännöttömyyttä voi ehdottaa.



Raportteja D-Ark arkistosta
Michel Ruths, 2016. Puvuntakkiin pukeutunut mies purkaa pöydälle taskuistaan legoja ja
ryhtyy rakentamaan harmaata tornirakennelmaa. Sen valmistuttua hän pistää tupakaksi ja
oksentaa verta valkoiselle paidalle. Mies riisuu paidan. Hänen ylävartalonsa on maalattu
oranssiksi. Mies puketuu mustaan paitaan, laittaa aurinkolasit ja poistuu. (Pasuuna)

Katsoin videon Live & dead art: Rise of the Children of Hell. Valitsin videon aihepiirin ja
musiikillisuuden vuoksi. Kyseessä oli musiikillien performanssi tai performatiivinen
musiikkiesitys. Yhtye esitti kappaleita, joiden välissä yleisö taputti. Osa soittajista seisoi
paikallaan, osa liikkui, laulaja eniten. Lopuksi poistuivat lavalta. (Leevi)

Perfo! Beginner’s night: Pekka Kainulainen: Taiteilija on pukeutunut havuihin ja kantaa
mobilea josta roikkuu lintuja. Taiteilija kävelee Tesomalla paikallisen pubin edustalla ja
soittaa nokkahuilulla yksittäisiä nuotteja. (Kati)

Esitys alkoi muovipussin pyörittelystä, sisällä oli jonkinlainen laatikko. Hän laittoi päähänsä
parikymmentä pussia, leikkasi niihin reiän, työnsi kukkaisen ulos, heilutti päätä niin kovaa
että muovipussit lensivät. Heilutti taas pussia, ja laatikko lensi sieltä tälläkertaa pois.
Mieleeni tuli vain, että jos pussin laittaa päähän, tukehtu (Ei)

Videolla oksiin ja lintusiluetteihin pukeutunut mies soittaa huilua linnunlaulumaisin äänin
kadulla. Luonnonelementit urbaanissa näkymässä kiinnostivat. Video aikaansai
seesteisyyttä ja toisaalta hämmennystä siitä, kuin korpiukko olisi tupsahtanut keskelle
kaupunkia edustaen jonkinlaista välitilaa ihmisen ja ei-ihmisen välillä. (Onnenkoukku)

Ilka Theurichin videossa nainen heiluttaa muovipussia kuin tuulimylly, ottaa pussin sisältä
muovipussirullan, irrottaa monta pussia ja laittaa ne päähänsä. Hän ottaa kassin sisältä
sakset, leikkaa reiän pussipäähineensä, heiluttaa päätänsä, pussit lentävät pois. Hän laittaa
kassin toisen sisään, tuulimyllyilee, sisältö lentää pois. (Umppalumppa)

Katsoin Siiri Nevalaisen teoksen Performanssifiestasta. Hän kylvettää jalkansa Berocca
-vedessä, jonka hän ripustaa pussissa puuhun. Hän puhkoo reiän pussiin ja juo nesteet
samalla kun kerää ylijäämät astiaan. Rutiini toistuu ja lopussa hän kerää osallistujilta
pureskellut purkat, joista puhaltelee kuplia. (Yöhiippa)

Katsoin videon Dadanalle se oli aika dadaa (Zimber)

Performanssi taiteilija muusikko Yrjänä Sauros soittaa Stratocasterillaan mielenkiintoista
genreä. Genressä on blues, rautalangan ja worldmusiikin vivahteita näppärästi yhdessä.
Valitsin videon, koska näin sen pikkukuvakkeessa miehen soittavan kitaraa.  Sauros soitti
hyvin, paremmin kuin minä. Video herättää minussa kiinnostusta. (Taneli Ossi-Mankelikaneli
Paavalinpoika)

D-Arkin arkistosta: Dadanalle. Videon ladannut admin vuonna 2014. Nalle tanssi hip-hoppia?
stereoiden vieressä.Joku kävelee kadulla ja autot ajavat taakse päin kun litania sanoja
ilmestyy yläkulmaan. Nalle häröilee kaupungilla. Video päättyy taas nallen tanssiin. Samaan
kun alkoi. (Minna)



miksi valitsin LADA / Tonight: Ieke Trinks. Aloituskuva näytti mielenkiintoiselta! Videossa
kaikki valot paitsi 1 lamppu sammutetaan ja nainen heittelee papereita huutaen
''paperi''loppua kohti aina vaan kovempaa ja enemmän paperia lentää lattialle. Mielikuva tuli
heti että hautautuu kirjallisen työn ja stressin alle. (Minna)

Perf 15: Nussivat pääskyset. Olipahan niin erikoinen nimi että pakko oli kattoa heidän esitys!
Naiset pukevat sukkahousuja päälleen ja työstävät taikinan jota alkavat laittamaan kehoonsa
kiinni. Maalarinteippi myös mukana. Tuli ensin mieleen naiseus ja kehopositiivisuus mutta
alkavat punnertaa. Tästä tuli maskuliininen lisä mielestäni. (Minna)

Katsoin Nussivien pääskysten performanssin. 1. Pulla laitettiin uuniin 2. Kolme taiteilijaa
teippaa kehoaan, pukee päällensä sukkahousuja ja laittaa housujen sisään pullataikinaa 3.
Lopulta he tekevät kuntoliikeitä 4. Esitys loppuu kun pulla on valmis tarjoiltavaksi ->ajatus:
ihminen on turhamainen ja pulla on hyvää. Hauska esitys. (Anni)

Katsoin Markus Luiron performanssin Onnellinen epäonnistuminen. Taiteilija puhaltelee ja
näyttää vaikeata. Alkaa hengittää keltaiseen ilmapalloon. Tätä jatkuu pitkään. Taustalla
äänet puhaltelusta. Välillä pallo suurenee. Pallo tulee valmiiksi lopulta. Luiro näyttää
jokseenkin tyytyväseltä, leikkii pallolla ja viimeiseksi puhkaisee sen. (Sade)

PerfImmaterial: Diana Soria Hernández. Luonto kiinnosti. Diana kävelee ruukun kanssa
metsään. Kasvi korvataan mustikalla. Solmii siimaa paitaansa ja katsojiin ja kiinnittää
puuhun. Nostaa kasvin ja uppoaa hitaasti hiekkaa. Kerää mustikoita ja murskaa ne. Nousee
hiekasta, vapauttaa katsojat. Toi mieleen kasvien rihmaston, yhteyden luontoon (Petra)

Videolla kolmikko kieltää kuvaamisen ennen kellon soittoa ja aloittaa. Leipä uuniin ja
kehonmuokkausta: sukkahousukerroksia ja niiden väliin hiivataikinaa, myös huulipunalla saa
piirtää. Kello soi, leipä ei ole kypsa, joten he hyppivät x-hyppyjä ja alkavat siivota sotilaan.
(Salasto)

Katsoin Ilka Theurichin esityksen, jossa hän aluksi pyörittelee muovipussia. Seuraavaksi hän
otti muovipussista pussirullan, ja alkoi kasaamaan niitä päänsä ympärille. Jonkin aikaa tätä
tehtyään, hän lävistää pussit päässään ja asettelee kasvin reikkään. Lopuksi hän heiluttaa
päätään saaden pussit lentämään päästään. (MurhaMirwa)

Katsoin YouTubesta videon Aapo korkeaoja, qäsitekesä. En saanut linkiqqn kautta vodeota
toimimaan. Siinä Aapo lausui ajatuksiaan samalla kuin kirjoitti navetan seinään samalla
tekstiä. Teksi kuvasi mielestäni yksilän ja yhteiskunnan tilaa, missä kritisoitiin ihmisten vain
takertuvan voittajiin, ja unohtavan heikompansa. (anssi)

Linkkejä keskustelun lomasta #2 (A & B)
- Kuvauslupaasiat eli saako kuvata kadulla ihmisiä (saa mutta on muutamia ehtoja)?
- Ruokaa ja taidetta reseptikirja jossa kokoelma esimerkkejä ja vesisomelier käsikirja

(Sirille).
- Miten mahdollistaa mielipiteiden vaihtoa? Peggy Pierrotin  keskustelupiiri ohjeistus 

suunniteltu monikulttuurisiin ympäristöihin (2017).

http://finnfoto.fi/tiedostot/2007/11/missa-saa-kuvata.pdf
http://www.eero.storijapan.net/kemin-reseptit/2013_resepteja-kemista-julkaisun-verkkosivut-asiakirjakansio_eero-yli-vakkuri_c_q_xxx_e-1-a_z_fol/2013_resepteja-kemista_eero-yli-vakkuri_a4_297x210mm_e-1-a_heimo-hanke-nuoriso-kemi_doc.pdf
https://eero.storijapan.net/docfolio/wp-content/uploads/2021/09/2021_tasting-book_andreoletti-berra-yli-vakkuri.pdf
https://www.dropbox.com/s/3h52rfejxl6pkxa/2017_how-to-organize-talk_peggy-pierrot.jpg?dl=0


- Esimerkkejä tekoälyjen tuottamasta musiikista Musenet.
- Yhdessä ääneen luettua Taskuvaras vai poliitikko (2008) Tero Nauha.
- Terike Haapojan käynnistämä Toisten puolue, artikkeli Voima lehdessä ja Toisten

puolueen verkkosivut (internet archivessa).
- Helposti Derridasta (liittyen luentoon): Episode #119 ... Derrida and Words (2018).
- Meditaatio ja “itämaiset uskonnot” apuna kun yritetään ymmärtää mitä postmoderni

on Extended Play (1962) J.O. Mallander (eli se Kekkonen, Kekkonen homma).
- Burden/Duutsonit (1971/2001) video tosi-tv:n ja tositaiteen suhteesta eli teoria

muuttaa kehoja.
- Kaikki on simulaatiota mutta aitoa ylläpidetään Real Snow White (2009) Pilvi Takala.
- Tulenteko simulaationa ja yritys päästä tekemisiin materiaalisen todellisuuden kanssa

Flamma (2008) Helmut Smits.
- The Medium is the Massage LP (1968) with Marshall McLuhan. Hieno taideteos/kirja

median vaikutuksesta nykykulttuuriin (sopii tosi hyvin taustanauhaksi kun maalaa 🖌)
- Jean Baudrillard osoittaa että esim Disneylandin tarkoitus ei ole saada vierasta

uskomaan että näkymä on aito, vaan saada vieras unohtamaan että huvipuiston
ulkopuolinen maailma on epäaito. Tässä hitu vaativa mutta hyvä yleispodcast:
Simulacra and Simulation (2021).

- Arkkitehtuuri on ideologista vaikuttamista Rebel Architecture - The Architecture of
Violence (2014) Al Jazeera English. Vastapainona Rebel Architecture videolle eli
reikiä seinissä Conical Intersect (1975) Gordon Matta Clark.

Viikko 3
● Ryhmä A: Lue kappele kirjasta Täysin automoitu avaruushomoluksuskommunismi

(2018) Pontus Porokuru ja katso Night Soil: Fake Paradise (2017) Melanie Bonajo.
● Ryhmä B: Lue kappele Toisenlainen maailmanloppu on mahdollinen samasta

kirjasta ja katso Fucked Up in a Bad Way (2016) Sorbus.
● Valmistaudu esittelemään muulle ryhmälle minkälaisessa tulevaisuudessa sinä

haluaisit elää. Keskity pohtimaan käytännöntoimia ja työtä hamuavasi tulevaisuus
edellyttää. Miten saavutamme hyvän maailman? Inspiroivaa mediaa pohdinnan
tueksi (ei pakollista mutta fiilikseksi jos on aikaa):

○ Prototyyppi yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona (2013) Saara
Hannula (Esitys-lehti). Sivu 14. Teksti joka pohtii taiteellisen
organisoitumisen yhteiskunnallista vaikutusta.

○ SONE S/S (2014) Andrew Norman Wilson. Taideteos joka tekee
perinteisessä mielessä näkymättömän näkyväksi (raha liikkuu meidän
ulottumattomissa). 🖌

○ Mikä meitä vaivaa (podcast) äänessä Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru.
Kiva poliittisluontoinen podcast. 🖌

○ Communism for Kids (2014) Bini Adamczak. Hieno yksinkertaistus siitä
miten kommunismi sai alkunsa, mitä sitten tapahtui ja mihin se tähtää.

https://openai.com/blog/jukebox/
http://www.taidelehti.fi/arkisto/taide_1-08/artikkelit_1-08/taskuvaras_vai_poliitikko
https://voima.fi/arkisto-voima/oikeudettomien-puolella/
https://web.archive.org/web/20160314094914/http://www.toistenpuolue.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=YUr24ceNcwQ
https://m.youtube.com/watch?v=FB0Hmkb_sqw
https://m.youtube.com/watch?v=XSqYP8I-oJU
https://pilvitakala.com/real-snow-white/
https://vimeo.com/55675280
https://www.dropbox.com/sh/xr38vc53ex82llh/AABmQp4HWDp3elk-kYs0h5Sia?dl=0
https://www.philosophizethis.org/podcast/simulacra-and-simulation
https://www.youtube.com/watch?v=ybwJaCeeA9o
https://www.youtube.com/watch?v=ybwJaCeeA9o
https://www.youtube.com/watch?v=W8_laap8y5c
https://www.dropbox.com/s/m3y9fvw3dymmdlo/2018_taysin-automoitu-avaruushomoluksuskommunismi-s115-150_puntus-purokuru-compressed.pdf?dl=0
https://vimeo.com/150773518
https://www.dropbox.com/s/596fnuphswh959n/2018_taysin-automoitu-avaruushomoluksuskommunismi-s31-56_puntus-purokuru-compressed.pdf?dl=0
https://vimeo.com/275729724
https://todellisuus.fi/esitys-lehdet/esitys-3-2013.pdf
https://vimeo.com/101172118
https://soundcloud.com/user-897579020
https://www.dropbox.com/s/tqtft1jwjkibg1b/2014_communism-for-kids_bini-adamczak.pdf?dl=0


Kotona esitettiin aina että…
Avaan silmäni. On pimeää. Katson kelloa. Kaksi minuuttia. Tasaiset hengitykset ympärilläni.
Luuni lepäävät vielä. Kurottaudun ylös. Huoneen hämärä alkaa valjeta. Hiivin pois pesästä.
Viime hetkellä lattialankku narahtaa ja hengitykset tihentyvät. Seis (Salanimi)

Oh hoh, iso hämähäkki. Hämähäkki hämähäkki hämähäkki hämähäkki hämähäkki. Piirrä
hämähäkki. Ou nounounounou ei oo hämäkki. Isiäitiisiäitiisiäiti maitoo, kiitos! Okeiokeiokei
keksiii hämähäkki kokopäivän kiitooooohs. ( Äänitys tekstinä - nonstop performanssi )
(tiredmama)

Kun asuin porukoillani, mummu tuli usein tuomaan meille itse kasvattamiaan marjoja ja
juureksia. Ensin mummu koputtaa välioveen, jonka jälkeen sanoo "kop kop" samalla kun
astuu sisään. Höpöteltyään hetken (yleensä pitkän sellaisen) mummu lähtee ja sanoo
mennessään: "Halitulijallaa!" (P0®kk4n4)

Eteisessä on vastassa parittomia kenkiä ja koira.Täällä on aina ruokaa,Änäri ja pyykit
kuivumassa.Ruokapöydässä huuhdotaan ketsuppi alas maidolla.Me aikuiset ollaan vähän
väsyneitä.Lapset ovat kasvaneet.Puhuvat matematiikan yhtälöistä, joista me ei tiedetä enää
mitään. (Kaikki on muovia)

Mietin esityksenä sitä, kun esitän lapsilleni vanhempaa joka haluaa saada lapset
tottelemaan. Tähän kuuluu uhkailu, kiristys, lahjonta, joskus täydellinen hermojen menetys.
(Pirjo)

Katsomme äidin ja isän kanssa Emmerdalea *naps* Katsomme yhä.. *naps*
...Emmerdalea... *naps* ..Olohuoneessa kuuluu vain Emmerdalen hahmojen ääni ja *naps*;
kun äiti puree kynsiä, *naps*... (Välilihapyörykkä)

Monet Kankaanpäässä ajavat kuin hullut. Vaikka menisit suojatiellä, se ei takaa
turvallisuuttasi. Joku Pena ajaa varmasti päältäsi jos et odota että hän on mennyt ohi ennen
kuin ylität suojatien. Olen asunut täällä vain lyhyen ajan, mutta olen joutunut läheltä piti
tilanteisiin enemmän kuin missään muualla elämäni aikana. Kuinka ihanaa. (YourMom)

Mies lähtee joka aamu kiireellä töihin ja jättää asuntoon kaikki valot päälle kun jään
nukkumaan. Mies nousee joka aamu vauhdilla, laittaa kaikki valot päälle kun käy jokaisessa
huoneessa tekemässä jotain, ja huutaa ennen lähtöä aina samanlailla  ''moikka''. Ei koskaan
kuule kun huudan unisella äänellä että ''valot pois''. (Minna)

Aamulla kämppikseni kanssa nähdään aina keittiössä arkiaamuisin. Sanotaan huomenta,
todetaan miks aina tulee kiire ja lähdetään yhdessä kouluun. (Minna)

joulupöydässä koko perheen kanssa. Kaikki perheessä kovaäänisiä ja kaikilla aina paljon
asiaa. kaikki puhuu ympäri ämpäri kädet elehtien ja aihe vaihtuu lennosta. Jossain kohti
kukaan ei tiedä mistä puhuttiin. Uusi aihe, sama meno jatkuu ja aina on hauskaa!! :) (Minna)

Äiti aloitti joka ikinen viikonloppu esityksen nimeltään "Kuka hakisi postin?". Aamulla vielä
sängyssä loikoillessaan hän huuteli ilmoille tuota kysymystä anelevasti, johon kukaan ei



enää edes vastannut. Kaikki olivat jo oppineet, että tuo "kuka" oli yleensä isoveljeni tai isäni.
(Anni)

Kaveri nauroi aina, että mulla sellainen peilailuilme. Aina kun katson peiliin, huulet menee
mutruun tai jotenkin törölle. Yritän tavoittaa sitä, mutta tämä on ilmeisesti tiedostamaton ele,
jota en itse pysty nähdä. (Pirjo)

Portti aukeaa ja naapuri peruuttaa pihanurmelle. Väännän kasvoilleni ystävällisen hymyn
ennen kuin käännyn tervehtimään. Saan samanmoisen takaisin ja ”Onko isäntä kotona?”
-jatkeen. Hymyilen ja jatkan matkaani. Portilla tunnen kuinka hymy valahtaa pois ja huomaan
vääntelevän kasvojani inhon eleenä. (Pähkinäpulla)

Toinen huojuu, toinen juoksee varmoin askelin. Hän kyllä pysähtyy ennen huojuvaa, mutta
puhaltaa tämän kumoon. Itku ja ilkikurinen nauru sekoittuvat. (Kirsikkameri)

Älypuhelimeen saapuu ilmoitus. Kännykän merkkiääneen reagoidaan saman tien ja
saapunut viesti luetaan lukitusnäytöltä. Viestin sisältö huomioidaan, mutta viestiin ei vielä
vastata, vaikkei olisi edes kiire. Saattaa kulua jopa tunteja, enne kuin viestiin vastataan.
(Ahaa)

On hiljaista, muttei hiljaista. Meluisaa, vinkuvaa, sihisevää hiljaista. Jokin piippaa, on
noustava. (Salaista) On hellyyttävää, millainen rutiini on syntynyt kaupassa käymisestä.
Jonkun mennessä kauppaan, käydään koputtelemassa muiden oville ja kyselemässä
tarviiko sieltä jotain. Sen jälkeen kauppaan lähtijä varustautuu ulkona piilevien vaarojen
koitokseen, huokaisee ja ampaisee ovesta ulos. (MurhaMirwa)

Puolisoni lähtiessä ulos kävelylle hän pukeutuu tarkasti. Erityisesti huivin kääriminen on
tarkkuutta vaativa toimitus: se kierretään siististi ja tasaisesti takaraivon ja nenän ylitse, jotta
minimaalinen osa kasvoja altistuu pakkasilmalle ja pipo pitää huivia paikallaan. Toimitus
tehdään hitaasti ja tarkastellen eteisen peilin edessä. (Josefiina)

Iltaisin sängyssä makoillessa toisen tehtävä on aina rapsuttaa toista. Selän rapsutuksen
lopettamisesta seuraa koko kehon läpi kulkeva tarkoituksellisen teatraalinen nytkähdys,
jonka tarkoituksena on herättää rapsutuksen lopettanut unesta tai ajatuksistaan ja saada
hänet jatkamaan rapsuttamista. Nytkähtely toistuu aina kun on tarpeellista (Josefiina)

Syön usein puolisoni karkit. Hän on hidas syömään niitä ja ehdin napsia pussista parhaat
ennen kun hän huomaa. Löytäessään lähes tyhjän karkkipussin kaapista hän kävelee se
kädessä luokseni ja avaa suunsa ammolleen teeskennellen järkyttynyttä ja pidätellen
naurua.Hän ihmettelee miten karkit ovat voineet kadota vaikka tietää hyvin totuuden
(Josefiina)

Joka kerta eräs kaverini vetää viikonloppuisin kännit. Hän postailee siitä instagramiin ja
näyttää coolilta ja laittaa sinne kaikki esiintyjät ja sen mitä juo ja miksi. Toki entisenä
päihteisiinmenevänä ihmisenä tietää ettei se nyt ole mitenkään kovin erityisyä ja mitä sen
taustalla on, mutta silti aina ne videot katson. (Ansss)



Eräs koulukaveri on aina huolissaan jostakin. Hän kontrolloi ympäristöään ja ihmisiä
ympärillään. Se on toki epämiellyttävää, mutta samankaltaisena ihmisenä en ihmettele
yhtään että se minua ärsyttää. On vain surullista huomata toisen kärsimys, vai huomaanko
sitä kautta ehkä omani, who knows (ANSSI)

Oma aamupala rutiinini. Paistan pekonia, makkaraa ja munia. Yleensä paketillisen pekonia,
kaksi isoa makkaraa ja kolme munaa. Tismalleen samalla tavoin joka aamu. Pidän
kontrollista (ANSS)

Ryhmä A: Pohdintaa kuinka oma ohjelmapäivä olisi mielekästä toteuttaa.
Ehdotus keskusteluun ja keskustelun ohjaamiseen. Voitaisiin keskustellen äänestää että
mitkä ”elementit” on tärkeitä. Elementti on esim. ”Onko tärkeää että yksi saa johtaa”, sillä
tapaa että mikä on tärkeää että voi viettää päivän itselleen mielekkäästi. Sitten elementtien
pohjalta mietittäisiin yhteistä toimintaa. Eli, mikä on henkilökohtaisesti tärkeää. Keskustellen
äänestäminen saa kannatusta.

Elementtejä viimeviikon toimintasuunnitelmista.
- Asetetaanko toiminnalle tavoite johon pyritään?
- Vastuuhenkilöt / hätäkokoukset
- Kolme kategorisesti erimielistä johtajaa tekee ehdotuksia joista päätetään

intuitiivisellä äänestyksellä.
- ”Mitä jos…” olisi tapa esitellä aloitteet 1(kolmen pääministerin malli)
- Vallankumousoikeus (deathgrips nappi?) kaikkien sääntöjen kumoaminen? Voiko olls

yksin vallankumouksessa?
- Antilobbaus intuitiivisen äänestämisen menetelmänä. Kaikki alkaa tehdä, vähiten

tehty toimi julkistetaan kaikkien yhteiseksi toimeksi. Aikarajoite, kun aika päättyy
vähemmän ääniä saanut toimi ”voittaa”.

- Aikarajoite

Kimmo (pitkälleviety suunnitelma joka vaatii mahdollisesti harjoituskierroksen)

Keräännymme luokkaan. Valitsemme pääministerin. Valittu viedään pois tilasta. Kansa
valitsee kolme (3) hallituksen jäsentä jotka välittää kansan ja pääministerin keskustelua (ne
on juoksuhenkilöitä). Hallitus ja kansa sopii keskenään ensimmäiset säännöt. Esim. 7
kuolettavaa syntiä. Hallitus päättää parhaat säännöt. Hallitus ei ehdota sääntöjä vaan kansa
päättää säännöt (Hallitus päättää säännöt intuitiivisesti). Kun on luotu pohjasäännöt. Kansa
kehittää sääntöjä jotka hallitus esittää pääministerille joka saa päättää niistä yhden.
Vallankumous syntyy hallituksen yhtenäisestä päätökstä. Hallituksen jäsenet joutuu eniten
töihin. Samalla vois tehdä antilobbaus harjoituksia.

Mitä on ”intuitiivinen äänestäminen”? (Intuitiivisen äänestäminen pitää testata jotta sitä
voidaan käyttää)

1. Esitetään aloitteita / vaihtoehtoja toiminnalle
2. Aletaan vaan tehdä. Ilman sanoja ryhdytään toteuttamaan aloitetta
3. Kaikki saa alkaa mitä vaan mutta sitten aletaan seurata sitä mikä tuntuu hyvältä.
4. Ei mitään auktoriteettia.
5. Jos äänestys ei toimi niin taistellaan



a. Freestyle battle ja saa olla hypemanit.
b. Biisi on aina: Hot Head (2016) Death Grips
c. Yksi voís kattoa ulkopuolelta ja laittaa soimaan kun huomaa konfliktin

Valitaan yks tai kaksi suunniteltua kokonaista harjoitusta jotka toteutetaan huomenna.
Vallankumous: Tarkoittaa sitä että jos tarpeeksi moni haluaa siirtyä toiseen toimintamalliin
niin sitten siirrytään. Valitaan nyt yksi jossa pysytään ja jos kukaan ei tee vallankumousta
pysytään siinä.

A:n sopima aikataulu ja ohjelman sisältö
Tiistai
9:00 Luokka (Alkuun kertaus)
9:15 Golden Delux …

10:30 Kahvi (?)
10:45 Golden Delux …
11:20 Lounas
12:20 Janne Katajan malli
13:30 Kahvi (?)
13:45 Luokka
15:00 Kotimatka

Keskiviikko
9:15 Lämpöhierarkia

Golden Deluxe All Inclusive Packagage ”Paras koulupäivä ikinä”
Jatketaan vapauden teemalla. Tullaan kouluun aikataulun mukaisesti.
Tehdään intuitiivisen äänestyksen/ehdotuksen mukaan mitä halutaan. Kuka tahansa saa
ehdottaa tai olla ehdottamatta. Erotuksena perinteiseen intuitiivisen äänestyksen malliin saa
jutella ja keskustella.

- Taukojen jälkeen palataan aina luokkaan. Tauot nollaa.
- Aina saa liittyä kenen tahansa mukaan ja saa vaihtaa paikkaa.
- Saa houkutella, lobaaminen sallittu
- Uikkarit sekä ulkoiluvaatteet oman mielen mukaan.

Janne Katajan hallitus
- Ainoa tapa kommunikoida on aloittamalla lause ”Mitä jos…”
- Luodaan soittolista.
- Banaanilaulun aikana ei ole sääntöjä
- Jos rikkoo sääntöjä joutuu tanssimaan Banaanilaulun ajan

Voi vapautua ”Mitä jos…” säännöstä jos voittaa ryhmän hallituksen jäsenen ristiseiskassa.

Lämpöhierarkia
Koneisto pyörimään: Alussa kaikki on ulkona ja pelataan peiliä. 4 parasta pääsee sisään.
Kolmen alueen leikki alkaa. 6 ulkona, 3 pääovella, 1 soffalla. Tarkistetaan huomisen
mukaan. Ulkona jatkuu peilileikki. Voittaja pääsee eteiseen. Häviäjä joutuu kyykkyyn soffan
eteen. Eteisessä on kivi sakset paperi, paras kolmesta (turnaus) voittaja pääsee
taistelemaan soffapaikasta. Jos häviää kivisaksetpaperissa joutuu ulos. Häviäjä tippuu ulos.

https://youtu.be/tnnniIsw3b0
https://open.spotify.com/playlist/6SaZKsyesIMVjUiwQXKbPW?si=HAw182-MQeOOyN5UdxVfQg&utm_source=copy-link


Voittaja peukkutaisteluun valtaistuimesta, paras kolmesta (turnaus). Jos häviää
valtaistuimelta tippuu eteiseen (kivisaksetpaperiin).

1. Sisäpiha [peili]
2. Pääovien eteinen [ksp]
3. Sisällä pääovien edessä (soffa valtaistuin). [peukkupaini]

Peilissä voittaja on se, joka saa läpsäytettyä peiliä ensimmäisenä selkään. Läpsäytettyään
peiliä, pelaaja siirrtyy sivuun, ja viimeiseksi jäänyt pelaaja häviää. Voittaja nousee
seuraavalle tasolle (eteinen) ja häviäjä menee kuninkaalle rahiksi.

Eteisessä kolme pelaajaa ottaa kivi-sakset-paperin pelin. Oma symboli heitetään
kolmannella, ja peli on kolmesta poikki. Voittaja pääsee haastamaan kuninkaan, ja häviäjä
joutuu ulos peiliksi. Keskimmäinen pelaaja jää pelaamaan.

Peukkupaini käydään aamulla läpi. Mikäli voitat kuninkaan, saat hänen valtaistuimen
omaksesi, kunnes uusi haastaja tulee. Hävinnyt kuningas, tai haastaja palaa eteiseen
pelaamaan KSP.

Ryhmä B: Yhteisen toimintapäivän säännöt
Laadittu: 9.12.2021

Mitä fiiliksiä, mitä tehdä? Yhteistä tekemistä / Omaa taiteellista tuotantoa: Juu 10 / Ei 1
(Yhdessätekeminen voittaa)

● Päiväunet tai Tullaan myöhemmin kouluun: 10:00. Sovitaan että nukkuminen on
taiteenopiskelua. Aktiivista nukkumista!

● Liikepohjaista harjoittelua: Jännityksistä vapauttavaa liikeharjoittelua. (Tärinäterapia,
mutta ei sittenkään). Jooga, jonka jälkeen meditaatio, (yht. 40min). Harjoittelussa:
Epähierarkinen Astanga, Horisontaalisen organisaation Sivananga Jooga. Haetaan
alakerran luokasta lattia jooga-mattoja! Meditaatio hengitystä seuraileva istunta.
Vetäjinä Ilkka ja Tiia.

● Joogan jälkeinen performanssivideoiden katselu
○ Ote teoksesta: Aérobic féministe Catherine Malabou / Donna Haraway /

Vinciane Despret (2018) Pascal Lièvre. Jumppa ja filosofia samassa kehossa.
○ Denis Romanovski - Russian Salad - Club RIOT, NPT Festival - 7 Oct 2017

(äänestys-salaatti, aika lähellä meidän omia juttuja!)
○ Julie Andree T - Nature Morte - Titanik Gallery - New Performance Turku - 14

June 2013 (muista että kuolet ja miltä se tuntuu)
○ Videoita mitä ei ehditty katsoa:

■ Forssa ilmiö
■ Marina Abramović
■ Sigalit Landau

● Syödään
● Ulkoilu esim rivieralle kävelyä jäällä ruuansulatuskävely. Liian märkää Mennään

kirppiksille ensin Jeesuskirppis, sitten se toinen. Eero leipoo (tarjoilee makeiset)
meille kun kävellään alk. 12:40

● Käsillä tekemistä, Keramiikkatuokio alk. 13:40 (n. 1,5h)

https://lievre.fr/aerobic-feministe-catherine-malabou-donna-haraway-vinciane-despret/
https://lievre.fr/aerobic-feministe-catherine-malabou-donna-haraway-vinciane-despret/
https://m.youtube.com/watch?v=ts5UOBSvd4A
https://m.youtube.com/watch?v=ofDk8cbmqPM


● Opettajan töiden katseleminen, eli opettajan performanssi eli työnäytös. Esittelyssä
itsetehdyt kivennäisvedet ja maistamisen taito (valmistin työnäytöksenä
mineraalivettä amoniitti fossiilista/kalkkikivestä). Lisää aiheesta Tasting is the process
of comparing two or more ingredients to each other (2021) Tea Andreoletti &
Yli-Vakkuri.

Linkkejä keskustelun lomasta #3 (A & B)
- Koskien ihmiskehon rajoja vastustamista: “Transhumanismi” eli ajatus että ihminen

voi käyttää teknologiaa päihittääkseen luonnolliset rajat. Taiteilija esimerkkinä
Stelarc, joka mm. kasvatti korvan käteensä (lyhyt viitteelinen video jossa vilahduksia
monista eri esityksistä) sekä Orlan, taiteilija joka käyttää kehoaan kuin galleriaa ja
välinettä (lyhyt uutisdokumentti joka esittelee taiteilijan uraa). Myöhemmin yleistyi
“posthumanismi” eli ajatus että luokittelut siitä mikä on luonnollista ja mikä erottaa
ihmisen luonnosta ovat itsessään teknologioita, jotka säätelevät ajatteluamme.

- Aiheeseen liipaten kannattaa kuunnella Hopeakulttuuri (2021) Biitsi, eli radioteos joka
pohtii miten väestön ikääntyminen tulee vaikuttaa suomalaiseen kulttuuriin ja
taiteeseen.

- Yhdessä ääneen luettua Wolt, woke ja liukas rasismi (2021) Tuukka Sandström.
- Maalausperformanssina: Today series (alk. 1966) On Kawara, taiteilija maalaa joka

päivän päiväyksen.
- Manifesto for Maintenance Art (1969) Mierle Laderman Ukeles, taiteilija esittää

huolen- ja ylläpidon taiteena. Työskentelee myöhemmin mm. New Yorkin kaupungin
puhtaanapitoplaitoksen kanssa korostaen laitoksen ”näkymättömän työn” tärkeyttä
(mutta näkymätöntä kenelle? Ja eikö mielummin kannattaisi työskennellä niiden
kanssa jolla on vaikeaa nähdä ylläpidon merkitystä?).

- Samassa linjassa ylläpidon suhteen Surface Values (2009) Eemil Karila, taiteilija joka
sekoittaa UV maalia gallerian siivoojan käyttämään pesuveteen ja valaisee tilan UV
lampuilla.

- Mun mielestä tää The Artist as Activist: Tania Bruguera in Conversation with Claire
Bishop (2016) video on mielekäs luento taide-aktivismin jatko-ajatteluun. Bruguera
on tykki!

- Koskien valoa taiteena (ja samalla katsojan roolin korostuminen) James Turrell ja
tässä taiteilijaa lyhyesti esittelevä idioottimaisen mainoshenkinen video.

- Samoilla apajilla myös Olafur Eliasson jonka The Weather Project oli eräänlainen
tekoaurinko.

- Turrellin edustamasta Light & Space liikkeestä löytyy idioottimaisen mainoshenkinen
pikkudokkari.

- Avoimiin työpajoihin liittyen aloite vuodelta 2012 Open Workshop, osallistujat sai
päättää mihin projektin budjetti käytettiin.

- IKEA kauppakeskuksessa kuvattu sitcom vaikutteinen videotaideteos Stealing
Beauty (2007) Guy Ben-Ner, esimerkkinä julkisen tilan haltuunotosta ja
perfomanssi-otteisesta videotaiteesta.

- Kurssin päätti pikku-seminaari jossa Yli-Vakkuri esitteli 2021 Porin Kannistonkallioon
valmistunutta p3rm46r4ff171 taideteosta. Ore.e Ref. työryhmänä Jesse Sipolan
kanssa toteutettu mittava kalliokaiverros pohjautuu vanhaan louhokseen piirrettyihin
graffiteihin ja tageihin. Teoksesta kertova .pdf tiedosto kertaa myös paikan historiaa
ja tekovaiheita.

https://www.youtube.com/watch?v=0c8W_rF9-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=0c8W_rF9-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=OKEfJRe4uys
https://www.youtube.com/watch?v=IQ1Ph-Pprj4
https://areena.yle.fi/audio/1-50430330
https://verkkosaro.sarolehti.net/wolt-woke-ja-liukas-rasismi/
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Kawara
https://www.dropbox.com/s/s1lh5osdpf9vpto/1969_manifesto-for-maintenance-art_mierle-laderman-ukeles.pdf?dl=0
http://www.programonline.de/surfacevalues.html
https://m.youtube.com/watch?v=4raYhes7OwI
https://m.youtube.com/watch?v=4raYhes7OwI
https://youtu.be/MVoMJHSNyI0
https://youtu.be/IsT9vEpfNq4
https://youtu.be/Aho-zYz2fGU
https://youtu.be/Aho-zYz2fGU
https://www.pixelache.ac/events/open-workshop
https://m.youtube.com/watch?v=U3yBQT9mfnw
https://m.youtube.com/watch?v=U3yBQT9mfnw
http://oree.storijapan.net/praxis/p3rm46r4ff171/
http://oree.storijapan.net/media/p3rm46r4ff171/pdf/20211221_p3rm46r4ff171-kartta-ja-lisatiedot.pdf


Etäkurssi

Etäkurssi myötäili muuta kurssiohjelmaa mutta keskittyi kirjoitus, luku- ja mediatehtäviin.
Käytimme yhteistä asiakirjaa ja kaikki osallistujat näkivät toistensa suorittamat tehtävät.
Pelkän kirjoittamisen sijaan saattoi myös piirtää, tai tehdä muuta mielekästä taiteellista työtä.
Suorituksen kannalta oli tärkeää että on osoittanut tutustuneensa aineistoon ja että vastine
on jaettu yhteisasiakirjassa. Tähän dokumentaatioon on jätetty vain osallistujien tekemät
kurssitehtävät. Niitä pohjustaneet kirjoitus/lukutehtävät on siirretty syrjään (sillä ne ovat
päällekkäisiä jo esitellyn lähiopetuksen kanssa).

Tutustuminen: Kirjoita lyhyt esittely itsestäsi. Kuka olet, mitä tykkäät tehdä, missä
vaiheessa opiskelut on ja mihin olet taiteilijana suuntaamassa kun Kankaanpää jää taakse.
Käytän näitä tietoja suunnitteluun. Jos osoittautuu että teillä on tarkkoja mielenkiinnon
kohteita tai haluatte lisää tukea jossain tietyssä aiheessa voin koittaa muuttaa ohjelmaa sen
mukaisesti.

● Eero: Oon 40 vuotias, meillä on kolme lasta ja oon tehnyt performansseja vuodesta
2005. Valtaosa mun taiteellisesta toiminnasta on performanssia, jonka miellän suoran
vaikuttamisen taiteena. Mutta projektit voivat aineellistua myös työpajatoimintana ja
jutuista on tuotettu myös tekstejä tai videoita. Yhteistä töille on se, etten yritä
helpottaa yhteiskunnallisia ongelmia vaan pyrin luomaan ratkaisuja joilla epäkohdat
korjaantuvat. Teen useimmiten töitä ryhmissä joihin kuuluu muita taiteilijoita tai muita
asiantuntijoita. Tällähetkellä olen kiinnostunut siitä miten voimme tehdä ylipäätänsä
mitään päätöksiä tai ehdotuksia vaikka emme edes tunne toisiamme tai tekojemme
vaikutuksia.

● Ville-Pekka: Olen Ville-Pekka, kavereiden kesken mikä tahansa muu kuin

Ville-Pekka. Kotoisin Oulusta, mutta olen viettänyt elämästäni vuosia lapissakin.

Nykyään asun Kankaanpäässä komeassa rivitalossa. Minulla on kaksi polkupyörää

ja rullalautaa. Harrastan siis monenlaista renkailua. Taiteeni on moniulotteista- ja

puolista maalaamista eri tarvikkeita ja tyylejä hyödyntäen. Pääpiirteittäin

luonnehtisin tyylini kuitenkin ekspressiiviseksi. Pidän myös hyvistä ruuista, kuten

hampurilaisista.

○ Eero: Kiitos VP! Tuli heti mieleen tälläinen hyvä taideteos vuosien takaa:
Security Flip Shifty (2005) Otto Karvonen (toi video tuolla sivuilla on
klassikko). Karvonen on toteuttanut paljon performansseja jotka se on
käsikirjoittanut mutta missä se ei itse esiinny. Performansseja voi tehdä
antamalla ohjeistuksen toiselle. Olitsä mukana Meri-Lapin rullalautailijoissa?

○ Ville-Pekka: Kiitos suosituksestasi, Eero! Täytyykin tutustua tuohon

teokseen ja taiteilijaan! Mää olin mukana Rovaniemen rullalautailijoissa. :)

● Josefiina: Oon neljännen vuoden opiskelija Kankaanpäässä, jatkoin vuosi sitten
syksyllä taideopintoja muutaman vuoden tauon jälkeen, tätä ennen olin Imatralla
vastaavassa koulussa. Asun Tampereella ja oon myös kirjoilla Tampereen

https://ottokarvonen.com/2018/04/16/security-flip-shifty/
https://vimeo.com/265123654


yliopistossa. Oon opiskellut kuva-artesaaniksi ennen korkeakouluputkea. Oon aina
tykännyt piirtää, se on mulle luonteva ilmaisun muoto. Viime aikoina oon lisäksi
kiinnostunut tosi paljon digitaalisesta tekemisestä, oon opetellut 3D-mallinnusta ja
pelikehitystä. Oon alottanut lopputyön tekemisen ja se tulee olemaan VR-teos,
jonkunlainen simulaatio, jonka toteutan 3D-mallintamalla. VR kiehtoo teknologiana
koska virtuaalitodellisuuden kokemukset on luonteeltaan niin kokonaisvaltaisia.
Haluan taiteella herättä tuntemuksia katsojassa ja saada hänet vietyä tietyllä tavalla
toiseen paikkaan. VR:llä tää on helpompaa. Peleissä taas kiinnostaa niiden
perinteisten rakenteiden ja käytäntöjen rikkominen, satunnaisuus ja “epäreiluus”.
Toivoisin tältä kurssilta mahdollisuutta spekuloida noita teemoja eteenpäin,
performanssitaiteella on varmaan aiheeseen aika paljon annettavaa.

○ Eero: Kiitos paljon vastauksesta! Satunnaisuus ja epäreiluus peleissä on tosi
kiinnostava aihe. Nämä on juuri niitä koukkuja jotka saa ihmiset riippuvaisiksi
peleistä. Kaikkiaan peli-taide-kulttuuriin liittyen tulee mieleen tubettaja Jacob
Geller joka tekee pitkiä esseitä joissa pohtii pelien luomia tiloja (3d
maailmoja). Sen lähtökohta on että pelit on kirjallisuuden ja taiteen muoto ja
esimerkiksi jakso The Shape of Infinity (2020) käy läpi esimerkkejä joissa
pelintekijät kiduttaa/härnää pelaajaa, jotta kokemuksen tuottamat taiteelliset
palkinnot tuntuisi merkittävimmältä. Simulaatiot on tosi kiinnostava ja
performanssitaiteen kannalta tärkeä aihe. Se tulee vastaan kulttuurikiriikin
muodoissa. Klassinen esimerkki on Jean Baudrillardin kynästä. Esimerkeissä
viuhuu Disneyland, eli huvipuisto joka simuloi koko maailmaa. Puistovieraan
näkymässä voi olla keskiaikaisia linnoja, kiinalaisia kyliä, fantasiaa kaikki on
samassa tilassa, vailla konfliktia. Baudrillard osoittaa että sen Disneylandin
tarkoitus ei ole saada vierasta uskomaan että näkymä on aito, vaan saada
vieras unohtamaan että huvipuiston ulkopuolinen maailma on epäaito. Jos toi
Baudrillard ei ole tuttu niin tässä hitu vaativa mutta hyvä yleispodcast: What
did Baudrillard think about The Matrix? (2019). Mulla ei ole valitettavasti
psykologian näkokulmasta aineistoa VR juttuihin mutta tulee mieleen tossa
Richard Schechnerin kirjassa (linkki alustuksessa) oleva esimerkki jossa
yhdysvaltain armeijassa harjoitellaan varushenkilöstön kesken sotatoimia
tietokonepelin avulla ja esimerkiksi väkivaltaisia kuulustelu toimia
“simuloimalla” niitä varushenkilöiden kesken. Mutta… Tää koko 3d juttu sopii
hyvin tähän kurssitehtävään. Kannattaa vilasta ton Ilkka Wahalan lopputyö
johon on linkki kurssitehtävän esittelyn yhteydessä.

● Minna: Oon Minna, 28 vuotta ja alunperin Forssasta.  Opiskelen toista vuotta
nyt Kankaanpäässä. Tykkään eniten kankaan maalaamisesta ja maalaan
erityisesti farkkuihin mahdollisimman värikkäitä populaarikulttuurin
hahmoja hieman myös överisti ja kliseisesti. Farkut hankin kirpputoreilta,
joten näin ne saavat ‘’uuden elämän’’. Taulujen maalaamisessa kiinnostaa
erityisesti populaarikulttuurin hahmojen ja yhteiskunnallisten ongelmien
yhdistäminen. Esimerkiksi yhdistin erääseen teokseeni Muppets Shown ja
alkoholismin. Akryylimaalit ovat lempparini ehdottomasti. Tykkään myös
South Parkista ja True Crime:stä.

○ Eero: Moi Minna. Kiva rehellinen kuvaus. Tulin just yks päivä Kankaanpäähän
ja jollakulla bussilla oli ite maalattu nahkatakki päällä. Niitä näkee sillointällöin

https://youtu.be/Zm5Ogh_c0Ig
https://youtu.be/bf9J35yzM3E
https://youtu.be/bf9J35yzM3E


mutta olis kiva nähdä enemmänkin. Itetehtyjen vaatteiden kantaminen on
tässä hetkessä iso ele, on turvallisempaa elää pikamuodissa. Olin parivuotta
sitten tosi innoissani lenkkarimaalareista. Ne tuottaa kanssa usein
populaarikulttuuri kuvastoa mutta työskentelee täysin kritiikittömästi. Tää ei oo
mitenkään paras esimerkki, on paljon luovempiakin liikkeellä mutta käsityön
perusteet on esitelty: How To Customize Shoes! 🎨👟(SIMPLE) | Xavier
Kickz (2020). Ehkä performanssitaiteen ja katumuodin väliltä voisi hakea
jotain kiinnostavia esimerkkejä. Tän ekan kurssitehtävän voisi toteuttaa
jossain verkon muotia käsittelevässä foorumissa. Tyyliin miltä tuntuu
Zalandossa, minkälaisen “ostoskorin” voit luoda sinne. Pystyykö sen
ostoskorin sisältö jotenkin heijastelemaan pikamuodin kritiikkiä? Jutun voi
esitellä meille muille
vaikka kuvankaappauksena.

● Leevi: Ensimmäistä vuotta Kankaanpäässä. Tykkään tehdä kuvia monella tapaa,
maalausta, piirrosta, tatuointia yms. Maalaus ykkösenä tällä hetkellä, öljyllä ja
akvarelleilla. Myös veisto sekä kaikenlainen rakentelu ja käsillä tekeminen kiinnostaa,
puusepän hommia opiskelin ja tein yhteensä n.viiden vuoden verran tuossa tovi
sitten. Taiteilijana kiinnostaa kokonaisvaltainen tekeminen, oman ympäristön ja
elintilan muokkaaminen oman näköiseksi joidenkin ITE-taiteilijoiden tapaan.
Musiikkia tulee harrastettua myös, parin viime vuoden aikana bänditouhu on tosin
hiipunut ja olen keskittynyt kuunteluun.

○ Eero: Moikka Leevi. Sori tää vastaus vähän venähti mutta tässä ollaan!
Tervetuloa Kankaanpään taidekouluun on ollut haastava lukuvuoden alku
mutta jos tästä selvii niin mistä vaan. Puusepän hommat on kanssa lähellä
mua, opiskelin aikanaan Lempäälän Taitokeskuksessa puualan artesaaniksi.
Työllistyin siellä kertyneiden taitojen avulla aika paljon galleria ripustajana ja
installaatiorakentajana. Koulun tilat on musta oikein hyvät ja säännöllisellä
käytöllä niihin saisi hyvän otteet, kannattaa ottaa tavaksi tehdä vaikka
paistinlastoja tai jotain pientä niin pysyy taidot yllä. Voi saada pikku tulojakin!
Elintilan muokkaaminen on hieno tavoite. Tuli mieleen The Merzbau (1933)
Kurt Schwitters joka oli käytännössä huone muutettuna installaatioksi. Tässä
lyhyt kevyt video joka esittää miltä huoneen rekonstruktio näytti
museokontekstissa. Jos liikut Satakunta - Pirkanmaa väliä sua saattaisi
kiinnostaa Pinsiössä sijaitseva nykykansantaidepuisto. Siinä kupeessa on
myös kaksi isoa maataideteosta, toinen Nancy Holtilta ja toinen nimeltään
Puuvuori Agnes Denekseltä. Holtin Up & Under (1998) on akustisesti jännä.
Se koostuu sarjasta putkia joissa voi vaikka soittaa musaa. Kevyt video
paikalta.

■ Leevi: Kiitos, kiintoisat videot. Harmi vain on Kankaanpäästä todella
vaikea kulkea ilman omaa autoa, olisi tässä suht lähiseuduilla
muutenkin nähtävää kyllä, ainakin Ossi Somman veistospuisto. Vaikka
dronella sai tuosta putkistosta ehkä livenä näkemistä selkeämmän
kokonaiskuvan, olisi paikalla kokeminen tietysti kokonaisvaltaisempi
homma, mittakaava suhteessa omaan kehoon ja kävelyyn tulisi eri
tavalla huomattua ja tosiaan akustiikka epäilemättä mielenkiintoinen.
Myös Outi Heiskasen majanrakennusvideo oli hauska. Taannoin
eräänä kesänä tuli silloisen tyttöystävän kanssa rakennettua maja,

https://www.youtube.com/watch?v=woIQlck0aQ8
https://www.youtube.com/watch?v=woIQlck0aQ8
https://www.youtube.com/watch?v=4cF2Qb4bNm0
https://drive.google.com/open?id=1XYcLcnUwk5e_CoyVpAcC4HR3pU1IWjgZ
https://youtu.be/O-W7qipepi4
https://youtu.be/O-W7qipepi4


joskaan ei noin huolella ja perusteellisesti, ja se sitten sortuikin jo
seuraavana talvena lumen alle.

● Jos toi maataide kiinnostaa enemmän niin tässä lisää
keskustelua aiheesta.

● Anssi: Olen anssi, alkuperältäni savolainen mies. Vietin nuoruuteni ja osan
aikuisiästäni savossa, jonka jälkeen muutin paremman elämän toivossa Helsinkiin
vuonna 2014. Siellä opiskelin lähihoitajaksi ja teinkin hieman sosiaali ja hoitoalan
hommia, ennenkuin pääsin taidekouluun. Aloitin maalaamaan vuonna 2017
uudelleen, toki piirsin ja maalasin myös ala asteella, mutta en vuoden 2003 vuoden
jälkeen juuri ollenkaan. Helsingistä muutin kankaanpäähän koulun perässä. Haluan
vain maalata. Se tuo minulle nautintoa ja rauhaa, ja silloin koen olevani oikeiden
asioiden äärellä. Se tarjoaa minulle tarpeeksi haastetta. Tällä hetkellä tutkinnan
aiheena on kubismi, mutta tykkään myös maalata impressionis/ekspressiivistä
maisemaa ja asetelmaa myöskin. Värit ovat vahvoja. Lisäksi tykkään kirjoittaa, olen
kirjoittanut kolme kirjaa, kaksi fiosofista pohdintaa ja yhden runokirjan. Tykkään
soittaa myös bassoa ja kitaraa, pelata shakkia ja haastaa omaa itseä ja ajatusta.
Valitettavasti tälläiset kirjalliset tehtävät tuottavat minulle suuria vaikeuksia,
pahoittelut siitä.

○ Eero: Heippa Anssi! Paremman elämän perässä Helsinkiin muuttaminen
kuulostaa melkein ivalliselta. Asun täällä kanssa itse. Kiinnostavat opinnot
sulla on pohjalla. Itseasiassa muutamalla taiteilijalla josta pidän kuten
Dxxxalla taitaa olla sama koulutuspohja. Tän kurssin puitteissa oli ajatuksena
että kaikkea taiteellista tekemistä, varsinkin maalaamista voi tarkastella
performanssin vinkkelistä. Musta maalauksia usein tulkitaan samaan tapaan
kuin performansseja, eli käydään läpi niitä eleitä joita pensseli jättää
kankaaseen tai kuvitellaan miten maalari on tehnyt teosta koko kehonsa
voimin. Värit tulee usein esiteltyä myös tosi kuvailevasti, niinkun ne tekisi
jotain ja saisi jotakin aikaan.

Kurssitehtävä

Valitse inspiroiva tietokonepeli tai tietokoneohjelma (esimerkiksi kännykkäsovellus). Kirjoita
puolen sivun kuvaus (tai kuvaa muuten) miten oma kehosi vaikuttuu pelaamisen/ohjelman
käyttämisen kokemuksesta. Mitä tunnet pelatessasi, missä asennossa olet, miten liikut?
Aseta itsellesi jokin tavoite pelin/ohjelman sisällä ja dokumentoi miten tavoitteiden
suorittaminen onnistui. Dokumentoinnin voi tehdä tekstillä, kuvilla, videolla tai äänellä. Kaikki
käy, kunhan dokumentaation pystyy jakamaan tämän asiakirjan kautta.

● Jos lähestyminen tuntuu vaikealta tutustu teokseen Empire – Documentation (2012)
Timo Bredenberg sekä Angela Washkon “The Council on Gender Sensitivity and
Behavioral Awareness in World of Warcraft” aloitteeseen. Washkolta löytyy hieno
2015 luento jossa hän esittelee työskentelyään (englanniksi) ja tässä lyhyt teksti
Videopelit ja feministinen performanssitaide (2013) Washkon taiteesta (suomeksi).
Bredenbergistä saa käsityksen tämän verkkosivuilta. Myös Kankaanpään
taidekoulusta valmistunut Ilkka Wahala on käsitellyt aihetta lopputyössään
tietokone-suhdettaan.

● Työskentelyä kannustava taideteos:

https://vimeo.com/531572917
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dxxxa_D
https://vimeo.com/53843230
https://angelawashko.com/artwork/4076608-The-Council-on-Gender-Sensitivity-and-Behavioral-Awareness-in-World-of-Warcraft-LIVE-2015.html
https://www.lily.fi/blogit/saattaa-sisaltaa-nykytaidetta/angela-washko-videopelit-ja-feministinen-performanssitaide/
https://www.timobredenberg.com/
https://www.theseus.fi/handle/10024/128970


○ Survivor (2017) Reija Meriläinen. Verkossa pelattava taidemaailman
kyynisyyttä pohtiva taidetietokonepeli.

Record Singersin historia
Katso Record Singers: ¾ - Johdanto ryhmän esitystaiteelliseen toimintaan (2012) video ja
lue Liisa Lindgrenin RECORD SINGERS (1995) artikkeli.

● Kirjoita puolen sivun tiivistelmä alle jossa kertaat oppimaasi ja pohdit aineistossa
esitettyjä käsitteitä: Mikä oli Bellinin akatemia ja olisiko vastaaville enää tarvetta?
Mikä on “ensiaputeatteri”? Mihin ryhmän toiminta mielestäsi vertautuu nykyaikana?
Löydätkö sosiaalisesta mediasta tai muista lähteistä merkkejä samantyyppisestä
ryhmäytymisestä? Mikä näissä lähteissä inspiroi?

○ Lisää mediaa: Outi Heiskanen rakentaa metsässä (1991), Levynkansi ilman
levyä (2016).

○ Jos teoria kiinnostaa: Conceptual Art and Eastern Europe: Part I (2012)
○ Jos historia kiinnostaa: Paul Wilson: Pure humour without jokes in 1970s

Prague (2014) sekä Untitled (2) <- tää viimeisin on mun lemppari videoteos
ns. Itäblokista

● Ville-Pekka kirjoittaa: Record Singersin meininki on mielestäni leikkimielistä

todella hauskan oloista. Mieleeni jäi kuva, että heidän esityksensä olisi

enemmänkin ollut jonkinlaista impro-hupiteatteria, eikä ns “oikeaa

performanssia”. Jäsenet ovat hyviä ystävyksiä, jotka haluavat pitää hauskaa

underground -esitysten merkeissä. Ehkä he halusivat näyttää aikansa ihmisille

sekä taide-ihmisille, ettei elämä ole niin harmaata ja vakavaa. Bellinin akatemia

oli Outin perustama akatemia, kerho, kollektiivi, yhdistys tai jonkinlaisen

suuremman performanssi-toiminnan katto-organisaatio. Nykyään vastaavaa

toimintaa harjoittaa mielestäni Porin TEHDAS ry. Ensiaputeatteri on tietysti

hätäinen teatteri, jos oikeaa teatteria tässä tapauksessa verrattaisiin vaikkapa

lääkäriin. Ensiapu kun on usein improvisoitua ja nopeiden päätösten tekemistä

hetkessä, kuten Record Singersin esityksilläkin oli tapana olla… Sosaalisesta

mediasta löytyy jonkin verran saman tyyppisiä performanssiryhmiä, mutta

minusta vaikuttaa siltä, että performanssi on mennyt vakavampaan suuntaan,

mikä on harmillista. Record Singersissä ja heidän toiminnassaan minua inspiroi

aito ystävyys ja suora hauskanpito, sillä minunkaan taiteeni ei ole vakavaa. :P

○ Eero: Kiitos vastauksesta, tossa oli kaikki olennaiset. Muille tulee haasteeksi
laajentaa sun tekemän pohjatyön päälle. Seuraavat kirjoittajat voisi pohtia
edelleen: Mihin tarpeeseen tai kriisiin Ensiaputeatteri vastaa (tai kuvittelee
vastaavansa)? Jos oot(te) Helsingissä käymässä niin Heiskasella on iso
retrospektiivinen näyttely Ateneumissa, siellä on paljon hyvää grafiikkaa esillä
(pari videoo ja installaatioo kanssa). Heiskasesta on helppo puhua Record
Singersin perustajana, koska se mielellään otti sellaisen manttelin mutta
käytännössä koko porukka oli yhtä tärkeää. Kiva kun toit esiis Tehdas ry:n, se
on hyvä esimerkki huurusesta-yhteentulemisesta, jossa yhdessä tekemiselle
ei aseteta tavoitteita. Ikäänkuin yhteentuleminen on päämäärä itsessään (ei

http://onlineart.kiasma.fi/reija-merilainen/
https://www.youtube.com/watch?v=Ad_djPifNZw
https://www.dropbox.com/s/qm8btx0b5dyfecj/1995_performance_actio_happening_toim-erkki-anttonen-rs-liisa-lindgren_RS_s90-141.pdf?dl=0
https://youtu.be/Lv9SCTl3lNA
https://eero.storijapan.net/docfolio/fi-levynkansi-ilman-levya/
https://eero.storijapan.net/docfolio/fi-levynkansi-ilman-levya/
https://www.e-flux.com/journal/40/60277/conceptual-art-and-eastern-europe-part-i/
https://english.radio.cz/paul-wilson-pure-humour-without-jokes-1970s-prague-8295055
https://english.radio.cz/paul-wilson-pure-humour-without-jokes-1970s-prague-8295055
https://artycok.tv/en/28697/krizovnicka-skola-cisteho-humoru-bez-vtipu


hullumpi päämäärä). En tiedä miten Tehtaalla just nyt menee, toivottavasti
Kankaanpäästä on liittynyt mukaan uusia jäseniä! Tää huumorillisuus on
tärkeä asia nykytaiteelle. Se on pähkinänkuoressa koko korkeakulttuurin
kritiikki. Samoihin aikoihin kun RS kokoontui oli kansainvälistä liikehdintään
Fluxus liikkeen nimissä. Sen historia on kirjoitettu Pohjois-Amerikassa mutta
täälläpäin oli tärkeitä taiteilijoita kanssa. Huumori oli välttämätön kritiikin
väline ns. itäblokin-valtioissa koska sen avulla pystyi välttämään sensuurit
(myös itsesensuuri lasketaan). Esimerkkinä toi Crusaders’ School of Pure
Humour Without Joke (johon linkkejä alhaalla). Kun yhteiskuntakritiikki
tehdään tarpeeksi “hauskasti” se menee jakeluun. Tässä fantastinen ja
ivallisen seksikäs videoteos samalta ajalta LL Natalialta (tää ajoittuu samaan
saumaan kun Fluxus mutta on Puolasta ja kapitalismikriittinen). Jos
“hauskoja” ja taiteilijoita etsii tästä lähipiiristä niin Jamie MacDonald,
Helsingistä voi olla hyvä tuttavuus. Tässä video kun se esiintyi telkkarissa
mutta se on siis nykytaiteilija ja tekee tutkimusta huumorista.

● Minna: Ystävykset kehittäneet yhdessä erittäin toimivan idean. Keikkoja
alkoi tulla kun itse vain menivät laulelemaan taiteilijoiden avajaisiin.
Kaikilla ilmeisemmin jo lapsuuden perheissä tehty sketsejä mikä avitti
juttua ja auttoi varmasti. Suosiota lisäsi että esitykset olivat hauskoja ja
kaikilla hauskaa. ‘’Nenäliina päähine’’ juttu oli kans hauska. Kun ei ollut
myöskään rajoituksia niin maailma oli avoin kaikelle hauskalle, spontaanille
ja vapaalle toteutukselle. Esimerkiksi Mirja ei pitänyt että pitäisi perfossa
olla jokin ‘’juju’’ vaan että on hauskaa. Eikä hän ymmärrä oikeaa
performanssitaidetta videon mukaan. Outi kertoi että ryhmä teki ennemmin
sketsejä, mistä olen samaa mieltä, sen enempää laajemmin esim oikeaa
performanssitaidetta tuntematta.  Bellinin  Akatemia on Outin perustama
‘’kerho’’ tyylinen koulu mikä toimi milloin minkäkin toteutuksen paikkana.
Pankkitilinä yhteydenpidolle, pidetty herkkyysvalmennusta ja
kirjoituskoulua. Siellä on tehty ilmeisimmin vähän kaikkea ainakin kirjan
mukaan. Jäseneksi päässyt ilmeisen ‘’helposti’’. Tehnyt vain itselleen
jäsenkortin, mutta erottaminenkin oli mahdollista. Sen suojissa on toiminut
Record Singers, mutta vain omana 4 henkilön ryhmänään. Ehdottomasti
hauska ryhmä josta tulee nykypäivänä ehkä mieleen ‘’putous’’ sarja mutta
vain vähäsen. Siinä on ehkä ainakin joitakin vuosia sitten ollut samanlaista
huumoria ja sketsejä tietty. Nykypäivänä tarvittaisiin ehdottomasti
samanlaista ryhmää, koska elämme ‘’mielensäpahoittamisen’’
some-aikakautta ja vapaa, spontaani ja estoton huumori on osittain estetty
vapautuneesti. Siinä on kuitenkin hyvät ja huonot puolet.  Sketsejä voitaisiin
tehdä vapautuneesti nykyajan ongelmista esimerkiksi tai sukupolvien
välisestä kuilusta. Esim. vanhemmat radion ja Elviksen ajalta ja sitten nuoret
Tik Tokin ajalta asettelulla? Enää ei ehkä katsottaisi hyvällä jos rikas, vanha
liikemies liehittelee nuorta kaunista naista yms. Tai näin ainakin ajattelisin.
Kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti vaan leikkisyyttä tarvitaan ja se on
ehdottomasti Record Singersin opetus mitä myös nykymaailma tarvitsee.

https://www.youtube.com/watch?v=KmuFe3u1Rt0
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○ Eero: Kiitos vastauksesta! Musta on kiva kanssa pohtia miten paljon nämä
tekijät oikeasti tiesi performanssitaiteesta ja minkälaisia tavoitteita he asetti
työskentelylleen. Mirjan esitys omasta tekemisestä on musta vähättelevä;
huomioiden miten merkittävä rooli hällä oli koko ryhmän esityksiin. En itse
halua uskoa että jutut oli ainoastaan hauskanpitoa. Ehkä seuraaville
kirjoittajille on haasteena pohtia: Miksi RS ryhmä teki niin hauskoja esityksiä.
Oliko hauskuus tapa välttää itsesensuuria, oliko tuon ajan kekkoslovakiassa
(kekkosen ajan suomettuneessa suomessa) jotain paineita jotka oli
helpompaa käsitellä hauskalla. Tää sun huomio siitä että olisi hyvä mikäli olisi
enemmän yhteistä keskustelua vaikeista aiheista ja että huumori voisi olla
siinä ratkaisevassa tehtävässä on mielenkiintoinen. Kaikki jotenkin kaipaa
yhteistä naurua. Tekis mieli pohtia mitä se nauru tarkoittaa. Miksi on vaikeaa
olla vakavasti yhdessä?

● Josefiina: Onpas vaikea aihe ja vähän hankala etsiä näkökulmaa :D Varmaan
kaikenlaiselle ryhmäytymiselle on aina tarvetta, tällä hetkellä erityisesti, kun
eristäytymisen takia ihmiset tapaa toisiaan vähemmän ja sosiaaliset kontaktit
rajoittuu enemmän puhelimilla käytettäviin sovelluksiin. Liveryhmäytyminen ja
kohtaaminen on eri tasolla verrattuna verkon välityksellä tapahtuvaan. Lisäksi ns.
boksin ja yleisten käytäntöjen ulkopuolella oleva läppä, yhteiskuntakritiikki ja ihan
jokaisen omien käytösmallien kritiikki on tervettä. Ja toisaalta taas kuplautuminen on
ongelma ja tietyn piirin sisällä tapahtuva keskustelu muokkaa vain sitä piiriä, minkä
seurauksena voidaan huomata että ihmisryhmät muuttuu väärällä tavalla erilaisiksi
kun ei saa vaikutteita ulkopuolelta. Toisena ääripäänä sitten tasapäistävä
massaviihde. Mulle tulee jostain syystä tosta itseironiasta ja typerille asioille
nauramisesta vähän mieleen joku trollaus- tai lautakulttuuri. En tiedä miten paljon
Record Singersien oli tarkoitus tietoisesti ärsyttää mutta reaktion hakeminen
kuulijasta/katsojasta saattoi olla joku motiivi, olihan ne jonnekin saanut porttikiellon ja
heitetty ulos. Esimerkiksi 2000-luvun tunnettuihin läppiin kuuluva "Hiiohoi halojata
päivää" on yhtälailla kekseliäällä tavalla arkea kommentoiva esitys, toki eri
muodossa. Internetin keskustelupalstoilla liikkuvuus on myös vapaata: kuka vain voi
liittyä tekemällä tunnukset, mutta toisaalta ylläpitäjä voi hänet myös erottaa.

○ Eero: Oikein hyvää pohdintaa! Ei tullut mieleen mutta totta, Record Singers
on hyvinkin mielekästä lukea sosiaalisena kuplana. Siinä on tietty hyvää että
nuoret taiteilijat on voineet liittoutua ja kehittää toimintaansa turvallisesti mutta
haittana on että porukka tavallaan erkaantui muusta yhteiskunnasta.
Tietoinen erkaantuminen voi näyttää vastuunpakoilulta ja siten epäpoliittiselta.
Tämä on ihan pätevä luenta. Itseasiassa Record Singersiä seuranneet
performanssiryhmät asetti hyvin selkeitä poliittisesti sanoitettuja tavoitteita ja
osallistui esimerkiksi ajan ympäristöliikkeiden aktivismi toimiin. Tuntuu että
nämä olivat Record Singersin ja sen kaltaisen hippi-vapautumisen kritiikkiä.
Kun pohtii Record Singersin poliittisia kantimia niin voi helpottaa ajatella
ryhmää “undergroundin” eli vastakulttuurin näkökulmasta. Ajatuksena on
kääntää selkä kalkkiksille, tehdä oma kulttuuri ja kukoistaa sen ehdoilla.
Monet ryhmän tempauksista on ikäänkuin uusien yhteiskuntien prototyyppejä.
Ne loi itselleen myös mytologiaa. Tossa videolla on hieno kuvaus jossa
Heiskanen teko-itkee erään kunnanjohtajan järjestämässä tilaisuudessa. Se
häiriköi sosiaalista tilannetta tai trollaa, eikä toimella tunnu olevan muuta



tavoitetta kuin nolata kunnanjohtaja. Elettä voisi aatella protestina ajan
sovinnaisuutta vastaan. Mä uskon että ne halusi ärsyttää ihan tahallaan
koska ei pitäneet kyseisen tilaisuuden ilmapiiristä.

● Leevi: Itselleni tuosta välittyi kuva suorasta, välittömästä ja puhtaasta itseilmaisusta.
En tuota aikaa erityisemmin tunne, mutta melkoisen pitkä historia on yhteiskunnan
tietynlaisella jäykkyydellä ja hillityn käytöksen oletuksella, eli sitä vastaan ja siitä
syntyneeseen tarpeeseen kuvittelisin tuon vastanneen. Toimineet uranuurtajina
Suomessa tämänkaltaiselle touhulle. Aitouteen uskoisin perustuvan myös
hauskuuden ja suosion. Tietysti kun noin poikkeavaa juttua tekee, saa sillä
väistämättä huomiota, mutta harvoinpa se yksinään riittää, vaan on oltava
sisältöäkin. Ja ympäristön normeihin ja oletuksiin hyökkääminen näinkin rajusti vaatii
rohkeuden lisäksi uskoa ja vakavuutta, ei pelkkää hassuttelua. Ainakin itse näin
kuvittelisin. Myös määrätietoinen tekeminen pitkällä aikajänteellä kertoo että ollaan
tosissaan, kuten myös yhteydet itse kunkin jäsenen muuhun taiteelliseen
tekemiseen. Ylipäänsä pidin paljon ajatuksesta, ettei taidetta voi erottaa muusta
elämästä. Myös Heiskasen käyttämä “tempaus”-termi puhuttaessa ryhmän
performansseista miellytti itseäni. Performanssin tai muunkaan taiteen ei tarvitse olla
yleisölle tuotteistettu esitys, vaan omista lähtökohdista syntyvä tempaus. Toki myös
vastaanottaja ja kokija ovat merkittävässä roolissa kokonaisuudessa.

○ Eero: Pitää myös alleviivaa että noi taiteilijat oli hyvin määrätietoisia. Tästä on
todisteena kaikkien yksittäisten taiteilijoiden suurenmoinen menestys.
Nevalainen on esittänyt teoksia Documenta IXssä (sillä on myös huiketa
teoksia FNGn kokoelmissa kuten Luontodokumentti, 1993 - 1995)
Heiskasesta tuli taiteen akateemikko, Airas on toteuttanut näyttelyitä ympäri
Suomen sekä julkista taidetta kirkkoihin ja Väisänen on kuvataiteilijauran
lisäksi Finlandia-palkittu kirjailija. Mä uskon että noi on taiteilijoina olleet myös
erittäin määrätietoisia ja esiinnostamasi huomionkipeys selittyy osin sillä. En
näe tätä mitenkään pahana juttuna mutta halusin tuoda sen esiin jotta ryhmän
motiivit valottuisi. Mun mielestä ne työskenteli hyvin määrätietoisesti
muuttaakseen Suomen taidekenttää kohti jonkinlaista
karismaattisen-vapauden-tilaa. Hyvä että huomioit tämän määrätietoisuuden
ja aikajänteen jolla taiteilijat työskentelivät. Mäkin tykkään “tempaus” sanasta.
Joskus Heiskanen kutsui performanssia myös “tempputaiteeksi” se on osuvaa
kritiikkiä kanssa.

● Tiia: Bellinin akatemia on Outi Heiskasen alullepanema fiktiivinen koulukunta, jonka
alla on tuotettu erilaisia projekteja Record Singersin produktioista
herkkyysvalmennukseen sekä Sanskrit -kerhoon. Bellinin akatemian käyttötarkoitus
lienee alkujaan ollut viihteellinen, mutta helposti mieleenpainuvan nimen alaisena on
ollut helpompi tuottaa pienimuotoisempia tapahtumia. Moderneista
performanssitaiteen kollektiiveista Bellinin akatemiaa muistuttaa mielestäni
esitystaiteen kollektiivi Toisissa Tiloissa. Vaikka näiden kollektiivien ryhmäytyminen
on tapahtunut erilaisella tavalla, on niiden toiminta kasvanut laajemmaksi ja maine
kiirinyt Suomen ulkopuolelle. Toisissa Tiloissa -tempaukset ovat ymmärtääkseni
olleet myös monisyisiä sekä poikineet syntyessään uusia mahdollisuuksia ja
tempauksia ympäri Suomea. Lisäksi Toisissa Tiloissa -kollektiivin performanssien
luonne on hieman erilaista verrattuna Bellinin akatemian alla toimineen Record
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Singersin toimintaan. Toisissa Tiloissa on luonteeltaan tutkivaa ja kokeilevaa, kun
taasen Record Singersin esityksiä luonnehditaan kohtauksenomaisiksi teoksiksi
teatterin ja kuvataiteen välimaastossa. Mielestäni erityisesti performanssitaiteessa
kollektiivitoiminta voi auttaa tuomaan ryhmän ja sen jäsenten yksilöllisiä esitystaiteen
prosesseja näkyvämmäksi. Kollektiivin maine tuo turvaa tekijöille sekä onnistuneet
esitykset tukevat kollektiivin jäseniä ristiin. Positiiviset kokemukset leimautuvat koko
kollektiiviin. Ryhmäytyminen myös tukee osaltaan toiminnan säännöllistämistä ja
vakauttamista. Mielestäni Outi Heiskasen tapa kuvailla performanssin luonnetta
tempaukseksi oli inspiroivaa ja tuntui kiinnostavalta tavalta ajatella performatiivista
taidetta. Performanssi tapahtuu mielenkiintoisessa tilassa toisinaan suhteessa
valikoituun yleisöön tai kenties sattumanvaraisesti ja kertaluontoisesti yleisölle, joka
sattuu sattumalta paikalle. Tempaus sanana korostaa mielestäni performanssin
sattumanvaraista luonnetta sekä sitä, kuinka ympäristö, teoksen vastaanottajat ja
toteuttajat määrittävät tempauksen luonnetta koko performanssin toteutuksen ajan.
Se myös madaltaa osaltaan performanssin suunnitelmallisuuden kynnystä; tempaus
kuulostaa leikkisältä ja helpommin lähestyttävältä. Performanssitaiteeseen
perehtymättömälle vaikutus matalan kynnyksen toiminnasta voi osaltaan näyttäytyä
myös negatiivisena; ns. harrastelemisena ja kaoottisuutena.

○ Eero: Kiitos vastauksesta! Ei ihan fiktiivinen koulukunta kuitenkaan.
“Akatemia” on jännä organisoitumismalli. Kuka tahansa voi perustaa oman
akatemian ja tuottaa sen puitteissa mitä haluaa (useimmiten tietoa ja
taidetta). Taitelijoiden nimeä kantavat akatemiat oli viimevuosisadan alussa
eräänlaisia julkisten taidekoulujen prototyyppejä. Esimerkiksi maineikkaat
ranskalaiset maalarit markkinoi kokoamiaan oppislasryhmiä akatemioina ja
niistä käyneet opiskelijat kirjasi opiskelut omiin CVisiinsä (kuten me kirjataan
taidekoulut). Linkin kautta kuva maalari Eero Nelimarkan maksamasta
laskusta, joka opiskeli 1912 Académie de la Grande Chaumièressä.
Performanssitaiteeseen liittyen Virossa toimi vielä hetken aikaa sitten
Academia Non Grata. Heillä oli aikanaan taidekoulu Pärnussa jossa kävi
vaihto-opiskelijoita myös Kankaanpään taidekoulusta! Ryhmä jatkaa edelleen
performanssien esittämistä. Kiva kun toit esiin Toisissa tiloissa ryhmän.
Belliinin akatemia/Record Singersillä ja Toisissa tiloissa organisaatiolla on
vahva pedagoginen painotus jota voisi pohtia vakavasti. Mitä opettaminen on
kun sitä tekee ryhmässä toimiva taiteilija? Heiskasen kuvaamat
kotiteatteri-esitykset (joita sen äiti järjesti) on peruaan porvarilliselle
kotiteatteri perinteelle. Aikanaan paremmissa talouksissa tutustuttiin uusiin
näytelmiin esittämällä niitä toisilleen ja luettiin uusinta kirjallisuutta ääneen.
Taiteella ja nimenomaan esittävällä taiteella on tosi merkittävä rooli
suomalaisen sivistysvaltion kehittymisessä. Mun mielestä esiintymisessä on
kyse käsityötaidon kaltaisesta osaamisesta. Oon kokenut itse oppineeni mitä
esiintymisen taidot käytännössä on parhaiten opettaessa (toisaalta
esiintyessä). Hyvä huomio toi “kynnyksen madaltaminen”, se on ollut varmasti
lähtökohtana.

● Anssi:  Tosiaan, en nyt tiedä miten sitä erityisemmin pohtisi. Porukka on keksinyt
oman jutun ja tehnyt sitä omaksi ilokseen. Toki taisi tekstissä olla, että ihan
alkuvaiheessa on ollut se hedelmällisin vaihe jonkun jäsenen mielestä, että tiedä
sitten onko se vaan ollu hupia se muu vai mitä sitten. En juurikaan oikein
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performanssiin osaa itse mitään sanoa, mutta arvostan kyllä tälläisiä
henkilöitä/ryhmiä, joista vielä jäljeenpäin puhutaan, koska se tarkoittaa sitä, että he
ovat tehneet kuitenkin jotain, mikä on jättänyt jäljen, mikä taas minusta on se suurin
asia, mitä taiteella ja sen tekemisellä voi koskaan saavuttaa.

○ Eero: Kiitos vastauksesta. Musta itsestäni on kiinnostavaa miten paljon on
sellaista taidetta joka ei ole oikeastaan jättänyt juuri mitään jälkeä. On paljon
taiteilijaryhmiä jotka on täysin kadonneet.

● Onni: Record Singers oli tämmöinen “ug” performatiivinenryhmä, joka oli perustettu
Helsingissä. Ryhmän perusti Outi Heiskanen joka toimi sen “keulakuvana”. Ryhmään
kuuluivat muut jäsenet Hannu Väisänen, Mirja Airas ja Pekka Nevalainen. Ryhmän
parfomanssit loivat minulle tunteen, että heidän tekemisensä oli humoristisia ja
vapaita. Aiheet eri esityksille oli hupaisia. Bellinin akatemia oli yksi heidän
projekteistaan. Tämän perusti Outi ja Mirja, jossa oli mukana jäseniä Record
Singersistä.  Ensiaputeatteri käsitteeni antoi minun ymmärtää, että se on tälläistä
nopeaa performatiivista tulkintaa. Siinä esitys on improvisaatio pohjaista. Ryhmän
toimintaan en osaa sanoa näkyykö sellasita nykypäivänä. Ryhmän toiminnasta tulee
mieleen yhtye nimeltä Butthole Surfers. Yhtye esittää improvisaatio punkkia tälläisellä
samankaltaisella leikkisällä asenteella, mitä ei kannata aina ottaa niinkään vakavasti.
https://www.youtube.com/watch?v=xYlcxBE5dh0 Tässä inspiroi eniten ryhmän sisällä
hehkuva kaveripiirinkeskeinen hauska ajatus, josta on muodotunut hieman asiaan
perehtyen yksi tunnetuimmista perfomanssiryhmistä. Myöskin oli ilo nähdä, että
kaikilla on ollut hauskaa keskenään.

○ Eero: Performanssiryhmä, ei “performatiivinenryhmä”!  Kelailut
performatiivisuudesta pyrkii selittämään miten kitarasoolot toimii, ottamatta
kantaa siihen missä musagenressä ne on soitettu. Performanssitaide on
niinkun nykytaiteen genre (kuten proge) ja keskustelut performatiivisuudesta
on tulkintaa siitä siitä miten sen ilmaisu oikeastaan toimii (sellasta nöräämistä
siitä miten joku tietty särösoundi potkii). Se meidän luento kävi tätä läpi hyvin
kirjavalla otteella, joten tää sekaannus on ymmärrettävä. Sori!
Performatiivisuudella viitataan sanoilla tekemiseen, siihen että sanomalla
jotakin muutetaan asioiden tilaa. Nyrkkisääntönä voi ajatella että performanssi
on esitys, jolla pyritään vaikuttamaan katsojiin (ja tietty taiteilijaan itseensä).
Tällai vaikeemmin: Taideteos (kuten performanssi tai maalaus) saattaa
performoida jotakin, eli toimeenpanna tietty ajattelua hyvinkin tavoitteellisesti.
Ja joku saattaa puhua “performatiivisesta toiminnasta” tai taiteesta, näissä
yhteyksissä kuvataan toiminnallisia prosesseja, jotka taideteos tuottaa.
Esitysten improvisaatiopohjaisuuden tunnistaminen on hyvä! Tuntuu siltä että
nykytaiteessa ei useimmiten improvisoida ja tää on tosi valitettavaa. Butthole
Surfers kanssa hieno tärppi! Kuuntelen sitä tässä samalla. Mä luulen että
tosta Record Singersistä eniten psykedeelistä musaa tai muuten vaan rokkia
harrastanut taiteilija on Pekka Nevalainen.

● Petronella: Regord singersin ryhmään perehtyminen inspiroi minua kovin. Mirja
Airaksinen, Outi Heiskanen, Pekka Nevalainen, Hannu Väisänen muodosti ryhmän
ydin nelikon. Erityisesti heidän esitysten muistelossa kiehtoo kohdat, jotka kertovat
kuinka ryhmä yhdisteli taiteen eri lajeja yhteen. On sydäntä lämmittävää katsoa
lyhytdokumenttia taiteilijoista, jotka muistelevat omaa työskentelyään. Miten
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intohimolla he puhuvat taiteestaan, kuinka se näkyy eleissä ja silmissä. Pidin myös
kovin heidän ’pilkkeestä silmäkulmassa’. Siitä miten kaikki ei tarvitse olla niin
vakavaa. He tekivät teoksia tarpeeseen ja inspiroituneena hetkestä. Tuntuu että
kaikki on tänä päivänä kovin vakavaa, pitkälle harkittua, suunniteltua ja laskelmoitua.
Tekstissä kerrotaan, kuinka Outi Heiskanen perusti Bellinin akatemian. Oman
yksityisen taidekoulunsa / akatemian. Wikipediassa lukee että perustajia oli kaksi.
Heiskasen lisäksi myös Airas. Bellinin akatemian kautta siihen kuuluvat taiteilijat
toteuttivat poikkitaiteellisia teoksia 70-80 luvuilla. Akatemian meininki kuulosti aika
itsevaltaiselta, jopa hieman humoristiselta ja vapaalta kuvailuiden perusteella.
Mielestäni tällainen toiminta joka ottaisi taiteen teon kevyemmin, mutta
kunnianhimoisesti olisi erittäin tervetullutta. Viittaan tällä ajatuksellani kirjan
katkelmaan, jossa avataan akatemian toimintaa: ’’Bellinin akatemia rakennetta
kollektiivina ja kouluna voisi hyvin verrata jonkinlaiseen leikki bauhausiin, jonka
puitteissa toteutettiin niin taideteoreettista tutkimusta kuin visuaalisesti
kunnianhimoista teatteriakin.’’ Jos mietin mihin nykyaikana toimivaan ryhmään
Record singersiä vertaisin, mieleeni tulee muutamia kollektiiveja opiskeluajalta.
Etenkin Itä-Suomessa kouluajoilla opiskelija ystävät perustivat useita eri
kokoonpanoja hyvien ystäviensä kesken, jossa sekoitettiin eri taiteenaloja yhteen ja
toiminta oli jokseenkin anarkististakin. Myös meidän oma taideyhteisömme Porissa
nousee mieleeni, kuunnellesani taiteiljoiden muisteluita työskentelystään ja mieleeni
tulee sana perhe. Erityisen lähestyttävän ryhmän ideologiasta teki se, etteivät he
välttämättä ajatelleet poliittisia kysymyksiä teoksissaan, tai politiikka ei toiminut
heidän sanojensa mukaan esityksiensä lähtökohtana. Tekstissä myös kerrottiin
kuinka ryhmä toi vastapainoa toiminallaan ajatukseen siitä, että taiteilijan tulisi olla
kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja politiikasta. Vaikka on tärkeää että
olemme, koen sen myös erittäin tervetulleeksi ja tuulettavaksi, jos jollakin on erilainen
lähtökohta työskentelylle. Sydäntä lämmitti myös lause ajatuksesta, että nämä
taiteilijat toivat karnevaalin Suomalaiseen taiteeseen. Record singersin toiminnassa
moni asia inspiroi minua, erityisesti heidän kevyt läpänheitto muistellessaan
esityksiään. Mieleeni tulee ovatko he mahtaneet olla jonkinlainen komedian ja
taiteellisen työskentelyn välilä toimiva pioneeriryhmä, avaten uudenlaisen väylän
taiteeseen Suomessa.

○ Eero: Kiitos ajattelevaisesta vastauksesta! Tässä on monia yhtäläisyyksiä
edeltävien vastausten kanssa, ainakin tuo huumorin ja vaihtoehtoisuuden
alleviivaaminen, joten en kommentoi niitä tähän. Samat kommentit on jo
kirjoitettu ylempänä. Tässä sun jutussa on lisäyksenä huomio että Record
Singersin toiminta tuntuu opiskelijamaiselta. Tää on tärkeä huomio, sillä
ryhmä muodostui ja toimi alussa taidekoulussa. Mun mielestä olisi tärkeää
miettiä taidekouluja tutkien minkälaista yhteistoimintaa ne kannustaa. Mutta
ehkä tästä lisää myöhemmin. Kiitos tekstistä.

Haavetulevaisuuksia

Toimita kurssitehtävä viimeiseen viikonloppuun mennessä

● Ville-Pekan haavetulevaisuus; Sellainen, että vaihdon välineeksi tulisi jonkinlainen

muu asia kuin raha, sellainen mikä ei aiheuttaisi hiomoa ja kiihkoa! Sitä tulisi joka



päivä tietty määrä “tilille”, mutta jos sitä ei käytä, sen tulo loppuisi johonkin

tiettyyn pisteeseen. Robotit tekisivät pakolliset työt, kuten

päivittäistavarakaupan, logistiikan ja ruuantuotannon. Lihaa ei enää syötäisi, sillä

ruumiillisen työn loppumisen johdosta ihmiset eivät tarvitsisi lihaa. Näin

vähenisivät päästötkin. Kierrätys nousisi huippuluokkaiseksi ja vanhoista

jätteistä puristettaisiin kestäviä materiaaleja, joista rakennetaan taloja ja uusia

puristimia puristamaan jätettä. Fuusiovoima on tottakai keksitty, ja kivihiili,

ydinvoima ja kaasut ovat jääneet unholaan. Jotta joku tällainen fantasia voidaan

saavuttaa, pitäisi jokaisen ihmisen saada tehdä juuri sitä mitä haluaa, eikä tuntea

olevansa pakotettu tekemään jotain, vain joutilas luovuus ns. “pakottaisi” ihmiset

perehtymään ja tutkimaan itseään, mitä minä haluan tehdä; “Jos minun ei tarvitse

olla töissä joka päivä?” Uskon Henkilökohtaisesti, että muutos parempaan lähtee

hyvän mielen kautta, eikä siten, että joku tuntee olevansa “pakotettu, väkisin

taivutettu” muuttumaan maailman mukana. Tuloerot ja niiden kasvu ovat suurin

uhka nykyiselle maailmalle.

○ Eero: Kiitos! Kehotan ettet jää odottamaan jotain suurta keksintöä joka kuittaa
ongelmat vaan koitat löytää hyvän mielen kautta tapoja joilla voit vaikuttaa
ympäristöön juuri nyt. Kun noi teksteissä mainitut
avaruushomoluksuskommunistit huutelee “vallankumous on nyt” ne tarkoittaa
sillä että meillä kaikilla on tässä hetkessä mahdollisuus ottaa kohtalo omiin
käsiin.

● Minna, tulevaisuus :  Pikamuoti valloittaa tai ennemminkin täyttää
maapalloa. Jatkuva käytä enemmän/osta enemmän niin tunnet eläväsi ja
saat suosiota on ehdottomasti turmiollinen tie. Ehkä addiktioon myös
johtavaa käytöstä ja maapallolle/ihmisyydelle tuhoisinta. ‘’Kiina kaupat’’
ovat vahingollisia koska kapitalistisessa yhteiskunnassa on ihmisillä
enemmän rahaa, ei haluta käyttää kalliiseen vaan ostetaan suuria määriä
halvimmista kaupoista jotka ovat suunnattu ihmisille, joilla ei ole yhtä
suuret palkat. Köyhät tekevät kauheissa oloissa jotta euroopassa voidaan
pitää vaatetta päivän ja sitten unohtaa 1000 muun vaatteen alle ja todeta
‘’ai, mulla on tämmöinenkin kaapissa’’. Tuloerot kasvaa, köyhät köyhtyy ja
rikkaat rikastuu. Raha menee rahan luokse. Näin käynyt jo tässä koronan
aikana. Rasismi on edelleen vahvana, hyviä esimerkkejä löydämme vaikkapa
Amerikasta. Haaveissani keskitymme enemmän hyväkuntoisiin vaatteisiin
joihin on kaikilla varaa ja pikamuoti poistuisi. Keskityttäisiin enemmän
kirpputori toimintaan. Toivoisin myös tasa-arvoisempaa maailmaa kaikille
ihmisille ihonväristä, identiteetistä ja sosiaalisesta asemasta huolimatta.
Jotta jokainen ymmärtäisi kuinka kaiken kaikkiaan absurdia on vihata
ihmistä joka on erilainen kuin itse, koska vaikka kuinka kliseinen tämä
sanonta ‘’erilaisuus on rikkaus’’ on, niin se on täysin totta.

○ Eero: Kiitos! Mä oon kanssa samaa mieltä että muoti on kaiken ikävän
keskiössä. Muoti on myös elektroniikkaa ja autoja. Mulle hulluinta on että



myös koulutuksessa seurataan muoteja ja koitetaan päästä osaksi uusia
suuntauksia – Ihankuin uudet suuntaukset olisi merkittäviä. Musta tuntuu että
kaikki muoti on jotenkin kehitysoptimistista. Ajatus että voi ylipäänsä olla
jotain “uutta” on uusi ajatus.

● Josefiinan haavetulevaisuus: Tahdon pystyä luopumaan patentti- ja
tekijänoikeuksista. Haluan kaiken sellaisten lisenssien alle, joita tällä
hetkellä käytetään avoimen lähdekoodin jakelussa, esim. GNU GPL.
Patenttijärjestelmä ja suljettu lähdekoodi ovat ymmärtääkseni tällä hetkellä
suurimpia teknologista ja lääketeollista edistystä jarruttavia tekijöitä.
Ratkaisut esimerkiksi terveyskriiseihin kehittyvissä maissa on jo keksitty
mutta koska ne on suojattu patentilla, ei niiden itsenäinen hyödyntäminen
tai jatkokehitys ole laillista. Suljettu lähdekoodi aiheuttaa myös
potentiaalisesti isoja ongelmia liittyen yksityisyyteen ja ihmisten oikeuksiin
tietää, mitä heidän käyttämänsä ohjelmistot ja laitteet todella tekevät ja
sisältävät. Patentti- ja tekijänoikeussysteemi on luotu, jotta tutkijat,
taiteilijat ja voittoa tavoittelevat yritykset voivat hyötyä tekemästään työstä
ja elää sillä yhteiskunnassa, jossa rahaa on oltava. Utopistisessa
maailmanjärjestyksessäni tämä on tarpeetonta. Taiteilijat ja tutkijat
eläisivät ja toteuttaisivat itseään esimerkiksi kansalaispalkalla ja yritykset
myisivät laitteitaan samalla tavalla kuin nytkin, sillä erotuksella, että
jokainen tietäisi mitä käyttää ja ostaa, ja kilpailu olisi kovempaa. Kilpailu
johtaisi innovaatioihin ja brändäyksen merkitys kasvaisi, mikä
parhaimmillaan ajaisi yrityksiä kohti ihmis- ja ympäristöystävällisempiä
tuotantotapoja, kun kuluttajilla olisi mahdollisuus valita kahdesta
samanlaisesta tuotteesta se, jonka taustalla on vähiten riistoa.

○ Eero: Kiitos! Joo oon samaa mieltä. Jotenkin outoa ettei esimerkiksi
korona-rokotteiden reseptejä ole jaettu koko maailmalle. Tosi epäselvää miten
globaali pandemia voitaisiin muka ratkoa keskusjohtoisesti muutaman
lääkefirman kautta. On hieno tavoite luopua tekijänoikeuksista. Tää on myös
kaunis haaste kaikille taiteilijoille. Taide perustuu monilta osin siihen että
taiteilijat olisivat erityisen kyvykkäitä tuottamaan ainutlaatuista ajattelua ja
ilmaisua. Kun asettaa tavoitteeksi luopua tekijänoikeuksiin pohjautuvasta
taloudesta, niin tulee haastavaksi hyvällä tapaa myös sen mitä taide on.

● Leevin tulevaisuus: Kilpailua ja sen ylläpitämiä lieveilmiöitä olisi saatava kitkettyä.
Maapallon resurssit ja ihmisten luontainen tarve tyydyttää tarpeensa, toteuttaa itseään
sekä kehittää ja luoda uutta eivät suinkaan katoaisi vaikka markkinoiden luoma
kilpailu häviäisikin, sen sijaan yhteisen hyvän eteen työskenteleminen lisäisi aitoa
hyvinvointia. Teknologiaan luottaminen lienee hyvinkin ristiriitainen asia. Maapallon
ja ekosysteemin kantokyvyn huomioiminen tulisi olla perusta kaikelle toiminnalle,
vaikeaa senkin määrittely kylläkin toki on. Markkinain vallasta irtautuminen tietysti
korjaisi kestävyystilannetta väistämättä, ja antaisi tilaa ja aikaa parempien ratkaisujen
kehittämiseen. Työn määrää olisi syytä kohtuullistaa ja työoloista tehdä inhimilliset.
Rikastuminen toisia ihmisiä hyväksikäyttämällä ei tulisi olla mahdollista. Työ saisi



olla jaettuna tasapuolisemmin, kuitenkin ihmisen omien mielenkiinnon kohteiden
mukaan. Turhaa työtä voisi maailmasta karsia reilulla kädellä ja luottaa luontoon;
moni asia tapahtuu omalla painollaan kunhan ihminen malttaisi olla puuttumatta ja
hääräämättä. Tai ainakin malttaessa olisi mahdollista huomata, ettei kaikkea totuttua
tekemistä oikeastaan välttämättä tarvita ollenkaan. Moni yksinkertainen ja tylsäkin
työ voi olla parhaimmillaan hyvin nautinnollista ja palkitsevaa, kunhan siihen ei liity
kohtuuttomia tulosvaatimuksia ja kiirettä. Eli itse olisin ehkä töiden paremman
järjestelyn kannalla koneille sysäämisen sijaan.

○ Eero: Kiitos! Vaativaa pohdintaa. Markkinoista ja kilpailusta erkaantuminen on
hyvä mutta vaikea tavoite. Varsinkin kun toimii taiteilijana! Kuinka voisimme
perustella oman työmme merkitystä kun kukaan ei ole innostunut kuluttamaan
sitä? Mietin tätä itse paljon ja keksin kaikenlaisia fantastisia selityksiä sille
miksi taide on tärkeää vaikkei se kiinnosta ketään (tai miksi se oikeasti
kiinnostaa vaikka vain murto-osa ihmisistä perehtyy taiteeseen). Oot hyvässä
paikassa tämän pohdinnan kanssa siis. Jos onnistut luomaan itsellesi
mielekkään tavan toimia taiteilijana, ilman että keskityt myymään teoksia, niin
saatat samalla ratkaista sen miten yhteiskunta voisi toimia kestävämmin.
Hyvä pontti myös toi että tylsä työ voi olla mielekästä kun sitä ei tarvitse tehdä
pakotetusti. Oon samaa mieltä! Enemmän fiksuja järjestelyitä työn
tekemiseksi kuin koneita jotka korvaa ihmiset.

■ Leevi: Joo kilpailun poistaminen olisi oikeasti vaikea ellei mahdoton
homma. Luonnon kiertokulussakin niin moni asia perustuu suurelta
osin kilpailulle. Nykyinen tilanne, jossa ihminen edes teoriassa voisi
olla kilpailematta keskenään niin että kaikille ravintoa ja muuta
tarpeellista riittäisi, on aivan uusi. Toki semmoisen jaon toteutus
käytännössä olisi vaikea ja tietynlainen kilpailuasetelma ympäristön ja
muiden lajien kanssa säilyisi. Taiteilijana myös vaikea homma kyllä.
Tässäkin ihailen sellaisia ITE-taiteilijoita, jotka rakentelevat pihaansa
veistoksiaan tai tekevät muita hommia ilman mitään markkinointia,
pelkästä tekemisen ilosta tai muusta omaehtoisesta syystä. Mutta
ammattitaitelijana toimiminen vasta kilpailullista onkin, kun pitäisi
kilpailla rajallisista näyttelytiloista, asiakkaista ja apurahoista muiden
taiteilijoiden kanssa sekä tosiaan ylipäänsä ihmisten huomiosta kaiken
muun mahdollisen viihteen ja ärsykkeiden täyteisessä maailmassa. Ja
vaikuttaahan sellaisten asioiden miettiminen väistämättä myös taiteen
sisältöön.

● Eero: Tähän vielä pikku laajennos että mun mielestä on
loppupeleissä epäselvää onko luonnossa kilpailua. Ajattelijat
kuten Murray Bookchin esittää modernit ihmiset mielellään
esittää omassa hyvin laji-erityisessä sosiaalisessa
todellisuudessaan kokemat ja kohtaamat hierarkiat
luonnonlaeiksi. Meidän pitää pysyä kriittisiä ettei lueta koko
luontoa modernin kulttuurin ehdoilla. Esimerkiksi monien
saalistaja ja saalis eläinten vuorovaikutus on äärimmäisen
moninmutkaista ja ne tarvitsee toisiaan voidakseen selviytyä
lajeina. Tämä sanottuna olen samaa mieltä että nykyinen
tilanne, missä kaikki inhimillisen elämän kurjuudet voitaisiin

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


ratkaista globaalisti, on uusi. Myös toi Bookchin jakaa tän
näkemyksen ja sen edustama Sosiaalisen ekologian (Social
ecology) suuntaus pyrkii edistämään hyvinvointia tällä
näköalalla. Tässä hyvä podcast aiheesta Social Ecology and
the Critique of Hierarchy (2020) srsly wrong. Kannattaa kattoa
myös Solar Punk juttuja, niissä on tulevaisuuteen tähtäävä
ite-taideosastoa.

Etäkurssin tehtäväsuoritukset
● Leevin peliraportti: Ryhdyin pelaamaan Old School Runescapea, jota olen pitemmän

aikaa sitten pelannut enemmänkin. Ajattelin että sen pelaamiseen voisi liittyä jotain
nostalgisia tunteita. En ole viime aikoina oikein pelannut mitään, enkä oikein osaa
ajatella sosiaalisen median tai muihin käyttämiini verkkopalveluihin mitenkään järin
inspiroivaa kulmaa, ja lisäksi niihin liittyy turhan paljon henkilökohtaisuuksia.
Pelaamisolosuhteet ei ole minulla erikoisen hyvät, joten pelaaminen aiheuttaa
huonossa asennossa istumista ja niskojen jäykistymistä. Erillinen näppäimistö auttaisi
paljon, kunnollisesta säädettävästä tuolista puhumattakaan. Pieniä parannuksia löysin
kuitenkin asentoon. Asento on silti hieman kumara. Jalat enimmäkseen ristissä, vasen
jalka oikean päällä. Melko paljon pelasin tätä aikanaan, joten minkään uuden ja
kiinnostavan löytämimnen on vaikeaa. Maksullisella Member-ominaisuudella saisi
suuren määrän uusia ominaisuuksia mutta en halua siitä maksaa. Pitkästyn siis ja
koetan löytää jotain kiinnostavaa. Pvp-maailmassa, jossa pelaajat voivat hyökätä
toistensa kimppuun, löytyy hieman jännitystä. Syke kiihtyy ja keho jännittyy
taistellessa. Häviän muutamia taisteluja ja menetän arvokkaan puoleisia kamppeita.
Siinä vaiheessa huomaan että peli onkin imaissut valtaansa, aikaa on kulunut
enemmän kuin arvelin ja nälän tunne sekä väsymys ovat jääneet huomaamatta vaikka
ovatkin vallinneet. Inspiroitumista en silti havaitse, enempi turhautumista tappioihin.
Inspiroivan tavoitteen miettiminen tuntui siis vaikealta. Löysin kuitenkin sattumalta
avaimen, jolla pääsi Obor-nimisen suuren vuorenpeikon luolaan. Uusi paikka josta en
ollut tiennytkään. Kuolin heti hänen käsittelyssään kun en ollut osannut varustautua,
ja mietin josko kostoretki olisi hyvä tavoite. Avain oli kuitenkin kertakäyttöinen, joten
minun piti löytää uusi, heikomman vuorenpeikon tapettuani sain ensimmäisen joten
käyn heitä surmaamaan uuden saadakseni. Sen löysinkin suorastaan yllättävän
helposti, mutta taistelu suuren vuorenpeikon kanssa kääntyi lopulta kuolemakseni,
vaikkei paljosta jäänyt kiinni. Uutta avainta hakemaan, tällä kertaa kesti pitempään
ennen kun löytyi ja sain leveleitä hieman kasvatettua siinä sivussa. Obor surmasi
minut silti. Pitää siis etsiä vielä uusi avain ja miettiä varustautumisen eli ruokien ja
aseistuksen optimointia uusiksi. Avainta ei voi ostaa vaan se pitää tosiaan saada
vuorenpeikolta. No tälläkin kertaa uusi löytyi todella nopeasti. Mutta turpiin tuli.
Ensimmäisellä kerralla taistelu oli tasaväkisin. Silloin yritin käyttää vastustajan
sitomiseen tarkoitettua loitsua ja luulin ettei se auttanut, mutta ehkä se kuitenkin esti
Oboria käyttämästä jotain hyökkäystä, nyt jäljemmillä kerroilla tuntui nimittäin etten
juuri itse edes saanut tilaisuuksia iskeä. Pitää yrittää etsiä taas avain ja koettaa loitsuja

https://srslywrong.com/podcast/219-social-ecology-and-the-critique-of-hierarchy/
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jälleen. Nyt avaimen löytymisessä kesti, mutta löytyi kaksi kerrallaan. Vaihdoin
nopeampaan aseeseen ja nyt voitin Oborin. Sain hienot panssaripöksyt.

○ Eero: Kiitti! Odottamattoman kiinnostavaa on lukea pelin sisäisistä
tapahtumista kertovaa raporttia. Toimista tulee jotenkin todempia. Hassua että
pelejä, joihin ihmiset kuitenkin suhtautuu erittäin henkilökohtaisesti (viettää
hemmetin paljon aikaa, tuntee, itkee, nauraa ja kokee pelin aikana vaikka
mitä) ei kuitenkaan pidetä henkilökohtaisina kokemuksina. Tulee mieleen
monia pelejä jotka läpipääsemisen jälkeen tai osana läpipääsemistä, tarjoaa
yhteenvedon siitä mitä pelaaja on tehnyt. Yhteenvedot esittelee pelaajalle
listan sen saavutuksista ja myös esityksen siitä miten pelaajan toimet on
vaikuttaneet loppuratkaisuun. Esimerkkinä vaikka Falloutit joissa pelaaja
säätelee sitä minkälaiseen todellisuuteen pelimaailma päätyy. Pelaaja
tavallaan käsikirjoittaa pelin lopun omilla päätöksillään mutta siltikään, tällaisia
pelin mahdollistamia ilmaisuja ei silti tarkastella pelaajalle henkilökohtaisina.
Kiva että tässä kirjoituksessa on toi sosiaalinen puoli myös mukana muiden
pelaajien kautta. Kiinnostava yksityiskohta että kuvaat unohtavasi oman nälän
tunteensi mutta pelissä oot kokoajan syömässä kun taistelet peikkoja
vastaan. Hienoa että kukistit Oborin. Olisi ollut kiva lukea lisää kuvailua itse
pelimaailmasta varsinkin kun Runescape ei ole tuttu. Millaisia maisemia
kohtaat ja kuinka viestit muiden pelaajien kanssa.

■ Leevi: Ehkä pelimaailmaa tulee helpommin ajateltua jonkin roolin
kautta, ikäänkuin siellä ei olisi omana itsenään vaan hahmoja jolla
pelaa. En ole varma, en ole tätä tullut aiemmin ajatelleeksi.
Mielenkiintoista sinänsä, tietoisen roolin ottaminen ja esittäminen
tuntuu itselle todella vaikealta. Mutta ehkä pelaaminen on enemmän
oman itsensä tavallisista rooleista irtautumista kuin minkään tietyn
roolin ottamista. Muiden pelaajien kanssa ei tullut tuota taistelua
enempää oltua tekemisissä. Silloin aiemmin pelatessani muistan jotain
pientä keskustelleeni ja vaihtokauppoja tehneeni mutta nyt en
sellaiseen ruvennut. Jotenkin tuntui että sosiaalisuutta pelissä oli
“silloin ennen” enemmän ylipäänsäkin, mutta on myös todennäköistä
että muistelen harhoja. Peli sijoittuu jonkin sortin fantasiamaailmaan,
on linnoitusta, kylää, metsää, vuoristoa ja vaikka mitä. Melko
käppäiset grafiikat. Tästä tehtiin joku kokonaan uudistettu versio niihin
aikoihin kuin alunperin pelaamisen lopetin, mutta tämä Old School
-versio on samanlainen grafiikaltaan ja käyttöliittymältään kuin mihin
olin tottunut. Pelaaminen tapahtuu pääasiassa hiirellä klikkailemalla,
eli valitaan joku toiminto joka sitten tapahtuu automaattisesti.
Pääasiassa siis suht hidastempoista on pelaaminen fyysisenä
tapahtumana, vaikka mitään mahdottoman pitkiä saati monimutkaisia
nuo automaattitoiminnot ei ole.

● Eero: Ehkä tää Kenshi olis jännä peli fiilaa Runescapen
jälkeen. Tällänen haja tärppi vaan, kiitti vastauksesta! Toi pelit
roolileikkinä pohdinta on mielenkiintoista. Kenshi on ikäänkuin
nukkekoti jossa luodaan ukkoja mutta ukot on loppupeleissä
uhrattavia koska pelimaailma on niin pirun iso.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenshi_(video_game)


● Minnan kurssitehtävä/ inspiroiva tietokonepeli:  Ehdotuksesi
Zalandon nettikauppa sovelluksesta oli ehdottomasti mielessäni kun
aloin miettimään tehtävää. Kuitenkin vietän jo paljon aikaa näin
muodista kiinnostuneena kyseisissä sovelluksissa, joten päätin ottaa
tietokonepelin jota olen monesti pelaillut. En yleensä tietokoneella
muuta pelaa (pelaan myös harvoin) ja muutenkin koen sen
haasteelliseksi mutta on aina hauska yrittää. Valitsin näin kauhusta ja
true crimestä kiinnostuneena kauhupelin Five Nights At Freddy’s.
Pelissä olet vartijana pizzeriassa ja ravintolassa liikkuu robotti
eläimiä, (näyttävät mielestäni pehmoleluilta helvetistä ) jotka
yrittävät päästä vartijan työhuoneeseen. Pelihän on yleisesti aika
kuumottava kun pitää tarkkailla valvontakameroita ja havainnoida
vartijan kopissa ruutua  kun hahmot liikkuvat, sytytellä vartijan kopin
ovensuun valoja ja odottaa onko hahmo kerennyt ovelle saakka ja
saako sen oven ajoissa kiinni, ettei liikkuva hahmo pääse koppiin
kimppuusi. Niin ja pitää olla tarkkana että kaikkiin laitteisiin riittää
virta, koska jatkuva tarkkailu kuluttaa liikaa akkua ja siten ei ole enää
mitään keinoa selviytyä.  Itsehän olen aina tätä pelatessa niin
jännittynyt. Istun selkä suorassa, naama melkein ruudussa enkä liiku
ollenkaan. Eli siis suuren jännityksen alla. Peli pitää otteessaan, ja
tietysti kun näin untuvikkona pelailen niin sitäkin suuremmin.
Vaikka kuinka tarkkailen valvontakameroita että missä hahmo
liikkuu, otan ‘’Puhelin mieheltä’’ vastaan selviytymisohjeita, aina,
siis aina, hahmo on jotenkin päässyt kurkkimaan ovelle kun sytytän
sinne valon ja sitten tulee pari kauhun sekaista kirosanaa päästettyä.
Yritin haasteena päästä kolmannen yön läpi, mutta vaikeustaso myös
kasvaa öiden edetessä. En ole koskaan päässyt kahta yötä pidemmälle,
enkä päässyt tavoitteeseeni mutta ehkä vielä joskus. Ultimaattinen
tavoite olisi päästä kaikki viisi yötä läpi että pääsisi vielä bonus
kuudenteen yöhön, mutta se vaatisi ehkä liikaa, kun en juurikaan
pelaa. Kaiken kaikkiaan peli on todella hauskaa puuhaa ja mielestäni
hyvin tehty.

○ Eero: Nää pelimekanismien kuvaukset on kiinnostavia. Ton  kyseisen
pelimekanismin kuvailu tuntuu aikapaljon kirjallisuuskritiikiltä. Olisi ollut kiva
lukea pelin tuottamista tuntemuksista kuvailevammin. Eri jännityksen asteet
mitä tässä käydään läpi on selvästi vahvoja kokemuksia ja niiden tarkempi
kuvailu olisi voinut antaa lisää pontta pelin tutkimiselle. Toisaalta, ehkä peli
itsessään tarjoilee niin kevyitä kauhukokemuksia että tämä kuvailu on siihen
nähden osuvaa. Kiitos!



● Performanssikurssin Suurtehtävä; koodinimi: November Alpha November-3773.
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Lataan Tinderin.

-”Pelaan tinderiä”, eli ”swaippaan” sormellani oikealle tai vasemmalle

riippuen haluanko heidät parikseni, sovelluksessa siis arvioidaan ihmisiä

itselle sopivaksi seuraksi ulkonäön perusteella.

-Häiriintynyttä!

-Olen rennosti nojatuolissa, tuntuu että vain silmäni ja peukaloni liikkuvat.

-En tiedä liikkuvatko silmäni tällä hetkellä vallitsevan itseinhon takia, vai

Tinderöinnin kohteiden ulkonäön takia. Olenko minä tyhmä vai ovatko nämä

neitoset niin ihania että silmät meinaavat pullistua liitoksistaan?

7.11.21

Tinder syyhyää.

-Päätän asettaa itselleni tavoitteeksi tavata uuden ihmisen.

-Pohdin edelleen sitä, että miksi teen mitä teen, olenko yksinäinen, vai

onko vaan kiva esittää mukavaa tuntemattomille?

-Smalltalkia muutamien mukavanoloisten ihmisten kanssa.

-Yksi pari ylitse muiden on löytynyt; olkoon hänen koodinimensä vaikkapa

Nanette.

8.11.21

Tinder syyhyää edelleen.

-Nanette on oikein mukava Vaasalainen nais-oletettu.

-Olen huomannut kehossani uusia liikkeitä, polveni väpättää pelatessani

Tinderiä Naneten -kanssa.

-Asetan tavoitteen; haluan tavata Naneten.

9.11.21

Tinder syyhyää yhä.

-Rentoa juttelua Naneten kanssa.

-Numerot vaihtuvat.

10.11.21

Keskustelu on siirtynyt whatsappiin.

-Nanette aikoo viikonlopuksi Helsinkiin, ja Vaasasta kun on, hän ajaa porin

kautta... -Päätän ehdottaa pikaista tapaamista Porissa Naneten ajomatkan

varrelle...

-Nanette suostuu.

-Keskustelu on paljon rennompaa, kuin aiempina päivinä.

-Huomaan pitäväni Nanetesta ihan oikeasti, hän on mukava.

11.11.21



Whatsapissa...

-Keskustelu Naneten kanssa liittyy usein välipaloihin ja ruokiin, meillä on

aika samallainen maku, kiinnitin myös huomiota Naneten erikoiseen tapaan

kuoria mandariini. (Hän lähetti kuorista kuvan.)

-Huominen tapaaminen jännittää ihan oikeasti.

-Sukat pyörii jalassa.

12.11.21

Poriin...

-Aamu alkoi hiukan stressaantuneesti, sillä tiesin näkeväni Naneten.

-Kolme vessakäyntiä ennen bussiin hyppäämistä... (Vatsallani on tapana

oikutella jännittyneessä mielentilassa...)

-Istuin bussiissa jännittäen Nanettea.

-Odotan häntä hetken, sitten hän saapuu Poriin ja tapaamme Isokarhun ja

sokoksen kulmilla.

-Ei olisi tarvinut jännittää, hän oli oikein mukava, sanoisinko upea ihminen.

Aika hänen kanssaan kului liian nopeasti, kävelimme ympäri Poria kolmen

tunnin ajan tarkastellen kaupungin ympäristöä.

-Olen kiitollinen elämälle tästä päivästä hänen kanssaan, vaikka se jäisi

viimeisekseni tuossa seurassa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä...

Who lit this flame in us?

Tapasin hänet uudelleen 20.11.2021 Kaikki meni hyvin ja rauhallisesti, makasimme

kolme tuntia matolla keskustellen kaikenlaisista eri asioista. Uuden mukavan

ihmisen löytymisestä ei voi kun iloita!

■ Eero: Mahtavaa että lähdit suorittamaan tätä tinderissä. Kun tässä
ryhmässä on ollut paljon puhetta peleistä joten vaikka käsitän tän sun
tehtävän omaelämänkerrallisena tarinana, niin se tuntuu silti peliltä.
Ehkä tähän vaikuttaa myös se miten pelillinen ohjelma tinder on, kuten
onnistuneesti kuvaat. Yhteiskunnan pelillistymisetä on paljon aineistoa
ja teoksia. Piilaaksossa ja alustatalouden parissa on koitettu kehittää
keinoja jotka muuttaa työn ja arjen kuten siivoamisen
pelikokemukseksi. Meidän tyttärellä on pokemon
hampaidenharjauspeli jolle pitää esittää omaa hampaiden harjausta.
Kone laskee aikaa ja antaa palkintoja kun suorituksessa onnistuu. On
jännää ajatella että kuka tässä kuvaamassasi kirjoituksessa pelaa
ketä. Tavallaan ootte vaan hahmoja joita tinderin algoritmit käyttää. Voi
kysyä, oletteko te tossa seurustelemassa vai toteuttamassa ohjelmaa,
jonka joku startup-yrittäjä on luonut. Tälläisestä näkökulmasta oli yksi
Black Mirror jakso Hang the DJ aikanaan. Kivaa suoraa kuvausta
tekstinä. Tykkään kun toi tinder “syyhyää” ja tuntuu sun kehossa. Ehkä
se ne värinäilmoitukset on luoneet tota tuntumaa. On harvinaista lukea
miten tietokone-asiat tuntuu kehoissa. Kiitos!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pelillist%C3%A4minen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hang_the_DJ


● Josefiinan videopelitehtävä: Olen aiemmin pelannut välillä Skyrimia ja päätin aloittaa sen alusta ja
fiilistellä tätä tehtävänantoa. Pelatessa istun tavallisella työtuolilla, jossa on pyörät. Se ei ole
erityisen mukava ja käsinojien paikka tekee lempiasennostani risti-istunnasta mahdottoman.
Näytön yläosa on ergonomisesti silmieni tasalla ja olen säätänyt sähköpöydän sopivalle
korkeudelle, jottei niskaa tarvitse jännittää. Olen ehkä niin keskittynyt että ryhti pysyy itsestään
hyvänä. Yleensä koneella istuessa retkotan huonossa asennossa, nyt en. Vähän jännittää. En tiedä
miksi mutta otan aina pelit ja elokuvat aika henkilökohtaisesti, eläydyn niihin. Kaverit ovat joskus
kieltäytyneet näyttämästä minulle kauhuelokuvia, koska säikähdän jo sitä kun animehahmo
kompastuu portaissa. Sen lisäksi, että kehoni ottaa pelaamisen ehkä tarpeettomankin tosissaan,
mieleni tavallaan tekee samoin. Pelin alussa haluan antaa Alvorille, kylän sepälle, hyvän kuvan
itsestäni ja jostain syystä juttelen hänen kanssaan pitkään. Hahmoni, Redguard Tarja Halonen, on
rehellinen, kohtelias ja diplomaattinen. Totuteltuani peliin hetken aikaa ja suoritettuani muutaman
pienemmän tehtävän päätän liittyä Stormcloakien kapinaan. Päästäkseni tapaamispaikalle minun
on kuljettava Whiterunista vuorille. Kaupungista poistuminen herättää aina vapauden ja
jännityksen tunteen, edessä on avara maailma täynnä vaaroja ja yllätyksiä eikä kukaan vahdi
minua. Juostessani joen viertä näen susien lähestyvän hahmoani muristen. Tiedän, ettei susista ole
minkäänlaista vastusta Tarja Halosen teräksiselle sotavasaralle. Kehossa tuntuu rennolta ja
noiduttu vasara iskee ylimielisesti susia kylkeen, ne kuolevat ensimmäisestä lyönnistä. Tarja
jatkaa matkaansa kohti määränpäätään. Aurinko paistaa kirkkaana pilvettömältä taivaalta. Näen
edessäni joen yli kulkevan sillan, jonka kummallakin puolella kohoavat korkeat vartiotornit. Näen
myös rosvoja partioimassa, yksi heistä ampuu kohti. Tarja juoksee muuratun tornin suojiin niin
nopeasti kuin pääsee. Rosvoja on monta, ehkä kahdeksan. Ainoa keino on tappaa ne yksi
kerrallaan. Ensimmäiset rosvot tulevat vastaan tornin sisällä kulkevassa varjoisassa portaikossa.
Sydämeni lyö jo tiheämmin ja keskittymiseni tarkentuu. En voi tietää missä loput rosvot ovat.
Tarja suoriutuu kahdesta melko helposti ja ne kaatuvat huudahtaen maahan. Kehoni rentoutuu.
Tappamisen jälkeen Tarja käy ruumiit läpi. Kuolleiden tavarat kannattaa Skyrimissa varastaa aina
ja niiden vieminen on yksi pelin nautinnollisimmista asioista. Pääsen käsiksi johonkin, mikä on
aiemmin ollut poissa ulottumattomiltani. Tarja varastaa kaiken, millä on kohtuullinen myyntiarvo
suhteessa painoon. Puolessa välissä matkaa tornin huipulle on ovi, josta pääsee sillalle. Kuulen
huutoa oviaukosta. Rosvot ovat vastassa aseineen. Ne hyökkäävät kaikista suunnista Tarjan
kuljettua oviaukon läpi ja niiden tuhoaminen ottamatta osumaa itse on mahdotonta. Silmieni väliin
muodostuu ryppy kun nojaan eteenpäin tuolillani ja keskityn havainnoimaan rosvojen liikkeet
Tarjan ympärillä ja lyömään samalla, kun varon tippumasta avoimen tasanteen yli maahan.
Sormeni naksuttavat hiirtä ja näppäimistöä niin tiiviisti kuin pystyvät ja lopulta viholliseni
kuolevat ympärilläni. Mutta Tarjan elinvoima vähenee myös ja kuulen hänen sydämensä
hakkaavan kuulokkeideni kautta. Sillalla partioi lisää rosvoja ja ne ampuvat jousilla kohti. On
juostava piiloon, pelkään kuolemaa. Vartiotornin sisällä voi hengähtää hetken. Nojaan tuolillani
taaemmas ja vedän syvään henkeä keuhkoihini. Mietin, miksi otan pelin niin tosissani. Koska en
voi ottaa riskiä, että loputkin rosvot juoksevat Tarjan perään kun hän on heikoimmillaan, päätän
käyttää muutaman pullollisen parantavaa lääkettä. Tarja tyhjentää lääkepullot, nousee portaat
jälleen ylös ovelle ja juoksee metrin mittainen kirves kohotettuna päättäväisesti läpi. Rosvot
odottavat sillalla, toinen niistä alkaa ampua. Tarja saavuttaa heidät ilman suurempia kolhuja ja
alkaa lyödä. Viimeisen vihollisen kuoltua Tarja palaa keräämään kaiken arvokkaan, joka aiemmin
oli rosvojen omistuksessa. Seuraavassa kaupungissa varastetuilla tavaroilla voi ostaa paremmat
saappaat.

○ Eero: Kiitos! Toi työskentelypisteen ja sen esineiden kuvailu on erittäin
herkullista. Kaikkiaan tämän kirjoituksen kuvailu on tosi rikasta ja tykkään
erityisesti miten pelin sankaria on kuvattu. On outoa lukea virtuaalisen kehon
kautta käyvää kerrontaa. Varsinkin toi osuus missä kerrotaan mitä Tarja
näkee ja miten sen toiminnat sekoittuu sun oman kehon reaktioihin. Kumpi



teistä on kumpi? Tosi osuvaa sekoittumista. Jostain oudosta koukerosta
seuraten Tarja ei tunnu fiktiiviseltä hahmolta, se kuitenkin tekee asioita ja
suakin jännittää mitä se saa aikaan. Esimerkiksi toi tunne missä poistut
kaupungista on kuvauksena mahtava ja Tarjan sydämen sykkeen kuvaukset
on sekavalla tavalla aitoja. Jonkun pelikokemuksen muuttaminen romaaniksi
voisi olla kiinnostava harjoite. Tämä mielessä, olisi ollut kiva myös lukea mitä
Tarja ajattelee ja minkälainen tunneelämä hänellä on. Kiva että sait uudet
buutsit!

● Tiia: Valitsin tulokulmakseni Tulvan uusimman artikkelin, Uupumus on

millenniaalinaisten sankarimyytti (2022) Hanna Hantula, innoittamana burnoutin.

Hain näkökulmaa erityisesti naisten burnoutiin, ja ylisuorittamisen kulttuuriin. Listalle

kootut artistit ovat kaikki julkisesti ilmaisseet somessa kokeneensa jonkinlaisen

loppuunpalamisen / burnoutin uransa aikana. Kappaleet on valittu niin, että lista

etenee prosessinomaisesti kohti uupumusta, siitä toipumista ja lopulta vapautumista.

Aihe on minulle on myös tärkeä, sillä tasapainottelen jatkuvasti omassa

tekemisessäni lepäämisen ja ahkeroinnin välillä. Lista on pituudeltaan noin tunnin,

mutta halusin, että kappaleiden kokonaisuus on helposti saavutettavissa ja

kuunneltavissa yhdeltä istumalta näin halutessaan. Kappaleiden järjestys ja sanat

ovat olleet minulle erityisen tärkeitä kuratointia tehtäessä.

https://open.spotify.com/playlist/0hkIm6jz8RZvQHSK0ItZhO?si=3e1081e979c64f92

○ Eero: Kiitos! Pätevä sovellutus tehtävänannon kannalta. Soittolistat on
osoittautumassa taiteelliseksi ilmaisuksi. Jos joku napisee vastaan voi
tokaista että: "Noh, miten on teetkö omat öljymaalisi?". Soittolistat taiteena
tuntuu ready-made taiteen kirkkaimmalta sovellukselta. Hyvä teksti toi Tulvan
juttu muuten, varsinkin toi “tietotyön” kritiikki. Tää oli hyvä lause kanssa:
“Uupumus on samanlainen kriisi kuin ilmastonmuutos: tiedämme kyllä, että
sen juurisyy on vallitsevan talousjärjestelmän sokea voitonhimo, mutta koska
vallitsevan talousjärjestelmän kaataminen on aika iso pala purtavaksi,
keskitymme järjestelmän murtamisen sijasta kierrättämään pahveja ja
kellottamaan suihkuja, tai joogaamaan ja opettelemaan sanomaan ei.”

● Anssi: Latasin itselleni puhelinpelin infinity galaxy: avaruuspelin, jonka tarkoituksena
on rakentaa avaruusasema ja kehittyä sen kanssa ja kehittää samalla omaa
lippulaivaa ja laivuetta, jonka avulla tehdä tehtäviä ja saavuttaa tehtävien avulla lisää
materiaaleja, joilla kehittyä. Peli on hyvin samankaltainen, kuin aikaisemmin
pelaamani rise of empires, jota pelasin melkein puoli vuotta vuosi sitteb putkeen.
Tällöin valvoin yöt ja pelasin, koska peli on hyvin koukuttava ja tarjoaa mieluisamman
todellisuuden kuin koronarajoitujset vuosi sitten. Toki sosiaalinen apu pelin kautta oli
hyvin hyödyllinen. Pelissä minulla on tavoitteena tietenkin olla vahva pelaaja, joka voi
auttaa liittoumaa, johpn pelissä voi liittyä. Kaikki pelaajat ovat siis oikeita pelaajia
ympäri maailman. Huomaan pelaavani peliä, kuten myös elämääni, tai kuten pelaan
shakkia. Haluan, että avaruusasemani puolustus on vahva, ennenkuin kiinnitän
huomiotani hyökkäykseen. Kehitän puolustus systeemejä, ja kun olen vahvoilla sen
suhteen, kehitän vasta hyökkäystä. Pelissä on mahdollisuus valita, mitä
ominaisuuksia kehittää, mutta itselleni luonnollisin valinta on kehittää sodankäyntiin

https://tulva.fi/lue/uupumus-on-millenniaalinaisten-sankarimyytti/
https://tulva.fi/lue/uupumus-on-millenniaalinaisten-sankarimyytti/
https://open.spotify.com/playlist/0hkIm6jz8RZvQHSK0ItZhO?si=3e1081e979c64f92


tarvittavia ominaisuuksia. Olen pelannut peliä nyt vasemmalla kädellä hieman vajaan
viikon verran, mutta huomaan, että motivaationi pelin pelaamiseen ei ole
samanlainen kuin viime talvena. Pelissä "menestyminen" vaatisi oikeaa rahaa, mitä
en todellakaan halua käyttää. Hiomaan kuitenkin sen edelleen olevan vahva
vaihtoehto olemassaolevalle todellisuudelle, koska kontrollini siellä on mahdollisempi
ja vahvempi, kuin tosielämässä.

○ Eero: Kiinnostavaa pohdintaa. Koronarajoitukset ja pelit on kiinnostava aihe.
Mä luulen että korona on johtanut valtaisaan nettipelaamis boomiin ja monien
verkkopeli yhteisöjen kukoistukseen. Kiinnostavaa että käytät peliä oman
persoonasi tulkitsemiseen. Tällaisesta lähestymistavasta olisi kiva lukea
enemmän.

● Onni: Valitsin mobiilisovelluksen netissä pelattavan 8 ball poolin. Päätös kirjoittaa
tästä sovelluksesta oli helppo, sillä se on ainoa peli, jonka olen ladannut puhelimeeni.
Peli on jäänyt puhelimeeni siitä lähtien, kun ensimmäisen puhelimen sain. Se on
hyvin intensiivinen ja koukuttava. Kun pelaan tätä olen yleensä makuuasennossa
sängyssäni. Minulla on ollut 47.00 voittoprosentti yli kolmen vuoden ajan, joten halu
voittaa on kova. Yritän kasvattaa sitä, joka kerta paremmaksi tätä pelatessani.
Vaihdan asentoa kyljeltä toiselle ja kohokohdan tullen olen yleensä selälteen.
Tavoitteeksi asetin itselleni voittaa turnauksen, jossa kolme peliä. Hävisin viimeisen
ja menetin 60,000 8 ball pool- kolikkoa, harmittaa. Turnauksen aikana koin
lihasjäykkyyttä aina tähdätessäni palloa oikeaan aukkoon ja, kun pallo sinne sujahti
tuli rentoutunut fiilis. Kun taas ammuin ohi päästin syvän huokauksen ja laitoin
vastustajalleni viestin “You Noob” ärsyttääkseni vastustajaani. Turnauksen jälkeen
koin hävittyäni hieman ärsyyntyneisyyttä ja turhautumista. Voittoprosenttini oli
laskenut 46.90. Mietin, että huomenna pelaan taas yhden turnauksen
kompensoidakseni vanhan voittoprosenttini takaisin.

○ Eero: Kiitti! Kiva kuvaus. Kiinnostavin kohta mulle on toi missä pelissä
onnistuminen johtaa oman kropan rentoutumiseen. Hyvä voittoprosentti!



Eero: Toi on mun lempi taideteos Kankaanpäässä. Surullinen ja tosi. Ehdottelin
monille että tarjoaisitte juttuja No-Niin lehteen. Suomessa ei ole liian montaa
taidelehteä. Valitettavan harvan kirjoittaja keskittyy teksteihin jotka käsittelee
yhteiskunnallisia valtarakenteita, jotka ohjaavat sitä miten taidekäsitykset muodostuu.
Useimmat taidekritiikit on jonkun taiteilijan juhlistamista (tai yritys osoittaa miten
taiteilija on epäonnistunut eli miten kriitikko on onnistunut). Kritiikit ottaa annettuna
että taidetta esitetään gallerioissa ja museoissa – Välittämättä siitä ketkä ylipäätänsä
pääsee esittämään taidetta noissa tiloissa.

No-niin -lehti yrittää mun mielestä luoda kanavan taide- ja
kulttuurikeskustelulle, jossa keskitytään rakenteisiin jotka ohjaa sitä mitä
arvostamme. Hyvä esimerkki on että tekstien sijaan voi osallistua keskusteluun
lähettämällä niille laatimansa soittolistan tai meemin. Ajatuksena on että se soittolista
välittää itsessään tietoa ja ymmärrystä, eikä se ole vähäpätöisempi tiedonlähde kuin
teksti. Päinvastoin, se on saavutettavampi ja tunteikkaampi.

Lehdellä on vahva antirasistinen tavoite ja tavoitteena ympäröivän
yhteiskunnan vääryyksien korjaaminen. Mä ehdotin sitä teille koska ne ottaa juttuja
vastaan tietoisen matalalla kynnyksellä ja maksaa mukavasti:
https://no-niin.com/open-call/

Muita kanavia on vaikkapa Mustekala.info (enempi teoreettinen mutta
taidekritiikkejä kanssa), Vita nuova eli “(Post)-milleaniaalien kumouksellinen
verkkomedia” (juttuja myös taidekoulutus kulttuurista) sekä Rare jota voi seurata
instagramissa. *Kiitti Tiia vinkeistä!

Kiitos kaikille kurssille osallistuneille ja hauskaa kevättä. Olkaa yhteydessä jos tulee jotain!

https://no-niin.com/
https://no-niin.com/open-call/
http://www.mustekala.info
https://vitanuovablogi.wordpress.com/
https://vitanuovablogi.wordpress.com/2021/12/08/nerokultista-kohti-positiivista-pedagogiikkaa/
https://rareonkova.com/
https://www.instagram.com/rareonkova/

