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190 vuotta

nykytaiteilijoita

Taina Erävaara

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia

Turusta on valmistunut nykytaiteilijoita 1800-luvulta lähtien. 
Kuvataiteen koulutuksesta vastanneet rehtorit ja koulutuspäälliköt ovat 
pyrkineet olemaan kiinni ajassa ja sen muutoksissa sekä toteuttamaan 
parasta mahdollista kuvataiteilijoiden koulutusta. Kuvataiteen 
koulutuksen ja taidepedagogiikan kehittäminen vaatii jatkuvaa dialogia 
opiskelijoiden, alumnien, opettajien, taiteen ammattikentän toimijoiden 
sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. 
Se edellyttää myös nykytaiteen muuttuvien käytäntöjen, taiteen ja 
taiteellisen tutkimuksen sekä yhteiskunnallisten murrosten ja heikkojen 
signaalien seuraamista.

Suomen vanhin kuvataiteilijoiden kouluttaja, Turun Piirustuskoulu, täyttää tänä 
vuonna 190 vuotta. Koulu on sijainnut historiansa aikana monessa eri paikassa, 
esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella Turun taidemuseossa Puolalanmäellä ja 
vuosina 1950–1973 Linnankadulla Turun kaupunginkirjaston taannoisessa 
musiikkikirjaston rakennuksessa. Tällä hetkellä kuvataiteen koulutus on osa Turun 
ammattikorkeakoulun monitaiteista Taideakatemiaa, joka sijaitsee Aurajoen rannalla 
entisessä köysitehtaassa.  Köysitehdasta Taideakatemian käyttöön remontoitaessa 
kuvataiteen opetusta varten rakennettiin ateljeetilat, jotka mahdollistivat mm. 
opetuksen monipuolistamisen.

Turun Piirustuskoulun historiaa värittävät niukkuus, lukuisat muutot ja halu kehittää 
kuvataiteilijoiden ammattimaista koulutusta. Margareta Willner-Rönnholm 
kirjoittaa (1996, 227) teoksessa Taidekoulun arkea ja unelmia. Turun Piirustuskoulu 
1830–1981, että ”piirustuskoulu tarjosi toisaalta ensikosketuksen taiteilijan 
ammattiin ja siihen sosiaalistumiseen, toisaalta mahdollisuuden intensiiviseen, 
jatkuvaan työhön. On mahdollista, että pysyvä varojen niukkuus korosti erityisesti 
koulun ilmapiirin merkitystä. Kouluhan on voinut vain harvoin tarjota oppilailleen 
muuta kuin ilmaa”.

TuruN ammaTTiKorKeaKouluN TaideaKaTemiassa oN oivalliseT puiTTeeT 
opisKella NYKYTaideTTa

Tämän päivän taidekoulutus tarjoaa paljon muutakin kuin pelkkää ilmaa, mutta 
kollegiaalisen ja ammattimaisen yhteisön merkitys on edelleen merkittävä. Kuten 
Taideakatemian alumni Tatu Gustafsson tässä julkaisussa kirjoittaa: ”…taiteen 
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tekeminen voi olla yksinäistä, mutta taidetta ei voi kuitenkaan tehdä yksin”. 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on yhä tärkeämpää, kun taidetta 
tehdään esimerkiksi kollektiiveissa, moniammatillisissa työryhmissä tai julkisen 
taiteen toimeksiantoina.

Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus on tällä hetkellä erinomaisessa 
tilanteessa monellakin tavalla. Lisäksi Turku nykytaidekaupunkina on mitä 
parhain paikka opiskella taidetta, elää opintojen alusta asti osana kuvataiteilijan 
ammattimaista toimintaympäristöä ja valmistua kuvataiteilijaksi. Willner-
Rönnholm (1996, 226) kehottaa pohtimaan, mikä merkitys piirustuskoululla on 
ollut osana Turun kulttuuripaikkakuntaa ja miten koulu on onnistunut toimimaan 
merkityksellisesti ”alkeellisista työskentelyolosuhteista ja ainaisesta puutteesta ja 
kurjuudesta huolimatta”.  Väitän, että taidekoululla on edelleen sama merkitys. Se 
pitää alueen taide- ja kulttuurielämän elinvoimaisena ja kerroksellisena. Taiteen 
kentälle, turkulaiseen nykytaiteen ekosysteemiin, valmistuu vuosittain lukuisia 
taiteen ammattilaisia tehden Turusta moniäänisen ja muuttuvan kulttuurikaupungin. 
Toki on niinkin, että moni valmistunut kuvataiteilija muuttaa toisaalle esimerkiksi 
suorittaakseen jatko-opintoja joko kotimaassa tai ulkomailla.

uusia KouluTuKsia ja aiempaa eNemmäN opisKelijoiTa

Turun Piirustuskoulun valintakokeet kestivät 1990-luvun alkupuolella kaksi 
viikkoa, ja kouluun valittiin vuosittain 12 uutta opiskelijaa. Opiskelijamäärä on 
vuosien varrella kasvanut, kun esimerkiksi media-alalta siirrettiin valokuvan (2010) 
ja animaation koulutukset (2019) osaksi kuvataiteen koulutusta. Nelivuotisen 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mukana on myös 
monimuoto-opiskelijoita, jotka tuovat opetustilanteisiin elämänkokemuksensa ja sen 
myötä toisenlaisen äänen. 

Taideakatemian maisteritason eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavat koulutukset aloitettiin vuonna 2015, ja koulutusvaihtoehtoja laajennetaan 
tänä vuonna entisestään. Koulutuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan taide- ja 
kulttuurialan muuttuviin vaatimuksiin, mikä näkyy esimerkiksi koulutusten nimissä. 
Kulttuurialan YAMK-koulutus alkoi kahdella koulutuksella: Soveltava taide ja Luova 
tuottaja. Syyskaudella 2019 Taideakatemiassa on opiskeltu Taiteen uudet kontekstit- 
sekä Media- ja kulttuuriyrittäjyys YAMK-koulutuksissa. 

 moNia merKiTTäviä pedaGoGisia muuToKsia

Kuvataiteen koulutuksen viimeisestä vajaasta 40 vuodesta ei ole tehty historiallista 
tutkimusta, vaikka syytä olisi. Aikakausi on ollut varsin tapahtumarikas, ja se on 
pitänyt sisällään monia korkeakoulupoliittisia muutoksia. Esimerkiksi ensimmäiset 
Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneet opiskelijat aloittivat vuonna 
1996, ja vuonna 1999 tuli voimaan Bologna-uudistus, joka on vaikuttanut tällä 
vuosikymmenellä eurooppalaisen kuvataiteilijoiden korkeakoulutasoisen opetuksen 
ja pedagogiikan kehittymiseen (Orenius 2019, 27). 2000-luvulla on keskitytty 
erityisesti kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön, taiteidenvälisyyteen, 
poikkialaisuuteen, koulun ulkopuolisen yhteistyön kehittämiseen, 
kansainvälistymiseen ja erilaisten pedagogisten hankkeiden tekemiseen. Ajanjakson 
aikana on myös tehty merkityksellistä valtakunnallista yhteistyötä, esimerkiksi 
Kuvataiteen valtakunta -näyttelyiden sarja, joka alkoi vuonna 2006 Aboa Vetus & 
Ars Novasta Turusta ja oli viime vuonna Pietarsaaressa. Näyttelyt ovat säännöllisin 
väliajoin esitelleet ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutuksista valmistuneiden 
tuoreiden kuvataiteilijoiden teoksia.

Marika Orenius huomioi väitöskirjassaan Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja 
koulutuksessa, että ”…1900-luvun loppupuolen ja 2000-luvun muutoksia pidetään 
rajumpina kuin ehkä aikaisempia muutoksia taiteen koulutuksen historiassa, sillä kun 
talouden ja kulttuurin käsitykset muovaavat taiteen tehtävää, arvoa ja käsitystä, ovat 
mukana myös teknologiset haasteet, joihin taidekoulutuksen edellytetään vastaavan” 
(Orenius 2019, 17).  Kuvataiteilijoiden kouluttajina pohdimmekin jatkuvasti, 
millaisia kompetensseja ja millaista osaamista valmistuvalla kuvataiteilijalla tulisi olla, 
sekä miten reagoimme esimerkiksi teknologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai 
kuvataiteilijan ammattikuvan muutoksiin. Laaja-alaisena kulttuuri- ja media-alan 
kouluttajana Taideakatemia mahdollistaa opiskelijoille moninaisia oppimispolkuja, 
joten kuvataiteilijoiksi valmistuu hyvin erilaisia taiteen tekijöitä, kuten tämän 
julkaisun alumnien ja valmistuvien kuvataiteilijoiden tekstit osoittavat.

YhTeisTYöTä KouluTuKseN KehiTTämiseKsi

Taiteen opetuksen ja pedagogiikan kehittäminen vaatii etenkin ajassa pysymistä 
ja jatkuvaa dialogia työelämän edustajien ja alan kouluttajien kanssa. Kuvataiteen 
koulutuksen kehittämisessä tarvitaan sekä valtakunnallista että kansainvälistä dialogia, 
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hyvien käytäntöjen jakamista, koulutuksen 
jatkuvaa itsearviointia ja ajassa olevien haasteiden 
yhteistä pohdintaa sekä eri ratkaisumallien 
kartoittamista. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kuvataiteen koulutus on kansainvälistynyt 
ja tehnyt monitahoista alueellista, valtakunnallista 
ja kansainvälistä yhteistyötä mm. koordinoimalla 
erilaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita.

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty esimerkiksi 
pohjoismaisessa Nordplus KUNO: An Art 
Academy Without Walls- ja kuvataiteen 
kouluttajien kansainvälisessä PARADOX-
verkostoissa sekä Taideakatemian koordinoimissa 
Creative Europe -hankkeissa, kuten tilanne- 
ja paikkasidonnaisen taiteen In Public, 
In Particular hankkeessa (2015–2018) ja 
parhaillaan käynnissä olevassa julkisen taiteen 
pedagogiikan kehittämiseen keskittyvässä 
PARTGO-hankkeessa: Digital and Critical 
Views on Public Art Pedagogy (2019–2022), jota 
rahoitetaan Erasmus+-ohjelmasta. PARTGO-
hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kansainvälisten 
korkeakoulukumppanien (EKA/Tallinna, MOME/
Budapest & NCAD/Dublin) kanssa julkisen 
taiteen pedagogiikkaa, ja hanke on osa laajempaa 
julkisen taiteen kehittämistyötä, johon liittyy 
mittava Kupittaan kampuksen taideohjelma, 
KampusART (2019–2021). KampusARTin 
ytimessä on nykyteknologioita hyödyntävä 
korkeatasoinen rohkea ja moninainen nykytaide. 
Hanketta koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, 
ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun 
Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä. Taideohjelman 
toteuttajina ovat ensisijaisesti ammattitaiteilijat. 

Kuva/Image: Henri Laukkanen.
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– kuten meillä kaikilla – tulisikin olla tutkiva, kriittinen ja reflektiivinen asenne, 
jonka rinnalla kulkisi empaattinen ja eettinen ajattelu. 

juhlavuodeN julKaisussa piirTYY Kuva NYKYTaiTeeN TilaNTeesTa

Käsillä oleva juhlajulkaisu Turun Piirustuskoulu NYT! 2020 esittelee jo aiemmin 
valmistuneiden alumnien ja lukuvuonna 2019–2020 kuvataiteilija (AMK) 
tutkinnolla valmistuvien opiskelijoiden teoksia ja ajatuksia taiteen tekemisestä. 
Vierailevat kirjoittajat pohtivat taiteen merkitystä.

Kuvataiteilija Teemu Mäki näkee taiteen kriittisen ajattelun ja keskustelun muotona. 
Nykytaiteen tutkija Riikka Niemelä muistuttaa, että taiteen työ on filosofista. 
Kuvanveiston opettaja Eero Merimaa kirjoittaa rajojen tunnistamisen ja haastamisen 
tärkeydestä. Taidekoordinaattori Riina Kotilaisen tekstissä korostuu taiteen merkitys 
inhimillisyyden ja välittämisen kokemusten muodostumisessa. Niemelä kirjoittaa 
samasta tematiikasta toisin sanoin; kuvataiteilijat ovat affektoivien kokemusten 
erityisasiantuntijoita. Tämän julkaisun tekstit ja puheenvuorot piirtävät kuvaa tämän 
hetken taidekoulutuksen haasteista ja konteksteista, erilaisista ekosysteemeistä. 
Ne haastavat pohtimaan taiteen työn luonnetta, opettajan ja taiteilijan moninaisia 
rooleja, taidekoulun esteettistä läsnäoloa ja taidekoulutuksen tulevaisuutta.

Lämpimät kiitokset kuvataiteen koulutuksen kehittämisestä koulutuspäällikkönä 
tai rehtorina vastanneille Ismo Kajanderille, Kaari Könöselle ja Anu Vaistolle, jotka 
ovat kuvataiteilijoita itsekin, sekä onnittelut lukuvuoden 2019–2020 valmistuville 
kuvataiteilijoille!
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Ohjelmaan osallistuu myös taideopiskelijoita, joita koulutetaan julkisen taiteen 
ammattilaisiksi. Valittu osa teosprosesseista integroidaan koulutukseen, ja teosten 
työryhmiin kytketään esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelua ja opinnäytetöitä. 
Hankkeen aikana kehitetään ja edistetään myös julkisen taiteen pedagogiikkaa. 
Tavoitteena on lisätä kuvataiteen kentälle valmistuvien sekä siellä jo toimivien 
taiteilijoiden ammatillisia valmiuksia julkisen taiteen osaajina, kehittää julkisen 
taiteen prosesseja ja kuratointimalleja sekä tapoja toteuttaa prosenttiperiaatetta.  
Kuluvana vuonna on käynnissä myös Taideakatemian ja Turun yliopiston yhteinen 
Utopiaako?-hanke, jonka rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeessa 
kehitetään elämyksellisiä taidelähtöisiä keinoja rakentavaan vuorovaikutukseen ja 
yhteiskunnassa vaikuttamiseen toisen asteen opiskelijoille.  Työpajojen vetäjinä 
toimivat Taideakatemian ja Turun yliopiston opiskelijat, jotka samalla kehittävät mm. 
omaa pedagogista osaamistaan.

muuTosTeN TeKijäT

Marika Orenius (2019, 152) kirjoittaa: ”Muutosten tekeminen edellyttää 
koulutuksen nykyisen tilan ja historian hahmottamista. Koulutus luo uutta ajattelua; 
näin myös koulutuksen voi nähdä filosofiana, johon kuuluu jatkuva sisällöllinen 
muutos ja reunaehtojen liike.” Työskentely taidekoulussa sisältää jatkuvaa muutosta ja 
muutoksen tekemistä, missä ajankohtaisuus on erityisen merkityksellistä.

Myös kuvataiteilijan työ ja sen luonne ovat muuttuneet. Tänä päivänä taiteilijan 
työtä tehdään usein projektimaisesti, työryhmissä tai kollektiiveissa ja erilaisten 
uusien toimintaympäristöjen ja taiteen esittämispaikkojen konteksteissa. Tähän 
kuvataiteilijan työnkuvan murrokseen tulee myös taidekoulutuksen vastata.  
Kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen toteuttamisen 
yhteydessä arvioimme, mitä pitäisi säilyttää, mistä luopua ja miten vastata tämän 
päivän ja etenkin tulevaisuuden kuvataiteilijan osaamistarpeisiin. Koulutuksen 
suunnittelutyöhön liittyy paitsi ajan reflektointi ja siinä pysyminen myös jatkuva 
dialogi alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kollegoiden kanssa. Alati 
muuttuva nykytaide ja taiteen läsnäolo kaikkialla luovat yhden kehyksen, mutta 
samalla esimerkiksi digitaalisuus, kestävä kehitys, ekologiset ja yhteiskunnalliset 
kysymykset luovat konteksteja, uusia prosesseja ja tilanteita taiteilijan toiminnalle. 
Myös huoli kuvataiteilijan työhyvinvoinnista ja toimeentulosta on asiakokonaisuus, 
joka tulisi ottaa koulutuksen suunnittelussa huomioon. Tulevalla kuvataiteilijalla 
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Professional fine art education has been available in Turku since the 19th 
century. The rectors and degree programme managers responsible for fine 
art education have strived to stay contemporary and keep up with the 
changes, as well as to provide fine artists with the best possible education. 
Developing fine art education and art pedagogy requires a constant 
dialogue with students, alumni, teachers, art professionals and national 
and international collaboration partners.  In addition, it is essential that 
we keep up with the changing practices of contemporary art, art research 
and artistic research, societal changes and weak signals.

The Turku School of Fine Arts, the oldest provider of fine arts education in Finland, 
is 190 years old this year. The school has existed at a number of locations during its 
history: in the first half of the 20th century, it operated at the Turku Art Museum 
on Puolalanmäki, and in the years 1950–1973, it was located in the Turku City 
Library premises on Linnankatu, in the building that later housed the library’s music 
department. Today, the fine arts programme is a part of the multi-disciplinary Arts 
Academy at Turku University of Applied Sciences and located in the old rope factory 
by the Aura River.  When the rope factory was renovated for the Arts Academy’s use, 
the fine arts programme got new studio facilities that enabled, among other things, 
more diverse methods of teaching.

The history of the Turku School of Fine Arts is characterized by scarcity, frequent 
changes in location and the will to develop professional education for fine artists. 
In her book on the history of the Turku School of Fine Arts, Margareta Willner-
Rönnholm (1996, 227) writes that “the School of Fine arts would offer a first contact 
to art as a profession and the related socialization, but also a possibility for intensive, 
uninterrupted work. It is possible that the constant scarcity of resources specifically 
highlighted the importance of the school’s atmosphere. After all, the school has only 
rarely been able to offer its students anything more than air”.

The arTs aCademY aT Tuas – a GreaT eNviroNmeNT For sTudYiNG 
CoNTemporarY arT

These days, arts education offers its students much more than just air, but the 
collegial and professional community remains as important as ever. As Tatu 
Gustafsson, an alumnus of the Arts Academy, writes in this publication: “making 

190 years of

contemporary artists

Taina Erävaara

Head of Education and Research

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences
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art may be lonely, but you cannot make art alone”. Cooperation and interpersonal 
skills are increasingly important as art is created in collectives, multiprofessional work 
groups, and as public art commissions.

The situation of fine arts education at TUAS is currently excellent in many ways. 
Moreover, Turku is a city of contemporary art that offers a fantastic location for 
studying art, getting to know a professional fine artist’s work environment right 
from the beginning of the studies, and finally graduating as a fine artist. Willner-
Rönnholm (1996, 226) says we should consider the significance the School of Fine 
Art has held in forming Turku into a centre of culture, and that the school has 
managed to operate meaningfully “despite the rudimentary working conditions and 
constant scarcity and misery”.  In my opinion, the art school is no less important 
today. It remains a force that keeps the local arts and culture scene vivid and multi-
layered. Several arts professionals graduate from the school every year to enter the 
field of arts and the contemporary arts ecosystem in Turku, ensuring that the city 
remains a polyphonic cultural city that keeps developing. Of course, it is true that 
many of the art school graduates move to other cities in Finland and abroad, often to 
continue their studies.

New deGree proGrammes aNd more sTudeNTs

In the early 1990s, the entrance exams to the Turku School of Fine Arts lasted 
two weeks, and a total of 12 new students were selected for the school every year. 
The number of students has since grown; for example, the photography studies 
that used to be part of the media programme were made part of the fine arts 
programme in 2010, followed by animation studies in 2019. In addition to the 
students of the full-time, four-year Bachelor’s degree programmes, we have some 
blended learning students who bring their life experience and different perspectives 
to the classes. 

Master’s Degree studies were launched at the Arts Academy in 2015, and this year 
will see new additions to the selection of studies available. The degree programmes 
are constantly developed to meet the changing needs of the field of arts and culture, 
which is visible, for example, in the names of the degree programmes. The first 
two Master’s Degree programmes in Arts and Media were called Applying Arts 
and Creative Producer. The Master’s Degree programmes at the Arts Academy 

in autumn 2019 were Contemporary Contexts of Arts and Cultural and Media 
Entrepreneurship. 

siGNiFiCaNT pedaGoGiCal ChaNGes

No historical review has been written on the past four decades of fine arts 
education in Turku, which is a shame. The period has been quite eventful, and 
several political changes related to higher education institutions have taken place 
over the years. For example, the first students who graduated as Bachelors of 
Culture and Arts in fine arts started their studies in 1996. The Bologna declaration, 
which has contributed to the development of high quality arts education and 
pedagogy in higher education institutions in the past decades, was signed in 
1999 (Orenius 2019, 27). In the 2000s, the fine arts programme has focused on 
curriculum work, multi- and cross-disciplinarity, improving collaboration with 
parties outside the academy, internationalization and various pedagogical projects. 
The period has also included important nation-wide cooperation, such as the 
Kuvataiteen Valtakunta (“Realm of Fine Arts”) exhibition series, which started 
at the Aboa Vetus & Ars Nova museum in Turku in 2006 and was organized in 
Jakobstad last year. The exhibitions have been organized at regular intervals to 
present works by new graduates of fine arts programmes at Finnish universities of 
applied sciences.

In her dissertation “Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa” (Lived spaces 
in the Artist Work and Fine Arts Education), Marika Orenius notes that “the changes 
of the late 20th century and early 2000s are considered more drastic than perhaps 
any changes in the history of arts education; while ideas of the economy and culture 
shape the purpose, value and concept of art, there are also technological challenges 
that arts education is expected to overcome” (Orenius 2019, 17).  As educators in the 
field of fine arts, we constantly have to think about which competences and skills fine 
arts graduates should be required to have and how we should react to, for example, 
technological and social challenges or changes in what it means to be a professional 
artist. The Arts Academy provides education in several areas of culture and media, 
thus allowing its students to choose from a wide range of different learning paths. 
As a result, the students graduating from the fine arts programme have very diverse 
skills, as demonstrated by the texts written by fine arts alumni and students for this 
publication.
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CooperaTioN For developiNG eduCaTioN

To develop art education and pedagogy, it is essential that we keep up with 
the times and maintain a constant dialogue with art field professionals 
and educators. The development of fine arts education requires national 
and international dialogue, sharing good practices and continuous 
self-evaluation within the education field, as well as working together 
to understand current challenges and come up with different solution 
models. In the past decade, the fine arts degree programme has become 
more international, and we have been involved in various forms of local, 
national and international collaboration, including the coordination of 
various research, development and innovation projects.

For instance, international cooperation has been organized through the 
Nordic Nordplus KUNO: An Art Academy Without Walls network 
and the international fine arts educator network PARADOX. The Arts 
Academy has also been the coordinator of several Creative Europe 
projects, such as the In Public, In Particular project (2015–2018) focused 
on situation- and site-specific art, and the currently ongoing PARTGO 
project Digital and Critical Views of Public Art Pedagogy (2019–2022), 
which is funded by the Erasmus+ programme. In the PARTGO project, 
we work together with international higher education institutions 
(EKA/Tallinn, MOME/Budapest & NCAD/Dublin) to study and 
develop public art pedagogy, and the project is part of our wider public 
art development work, which is also the framework for the extensive 
KampusART programme organized on the TUAS campus in Kupittaa 
(2019–2021). KampusART is built around a core of bold, diverse, high-
quality contemporary art that makes use of modern technology. The 
project is coordinated by the Arts Academy at Turku University of Applied 
Sciences, and it is carried out as a collaboration between TUAS and Turku 
Technology Properties. The art programme is primarily carried out by 
professional artists. However, students that are in training to become 
public art professionals are also involved in the project. Certain work 
processes are integrated into their studies, and team projects are linked 
with practical training and thesis work. One of the purposes of the project 
is to develop and promote public art pedagogy. The objective is to enhance 

Kuva/Image: Eero Merimaa.
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The aNNiversarY puBliCaTioN paiNTs a piCTure oF CoNTemporarY arT’s 
CurreNT siTuaTioN

Turku School of Fine Arts NOW! 2020 presents the artwork and views of Arts 
Academy alumni and students graduating in the academic year 2019–2020 as 
Bachelors of Culture and Arts, Fine Arts. The writers reflect on the meaning of art.

Artist Teemu Mäki views art as a form of critical thinking and discussion. 
Contemporary art researcher Riikka Niemelä notes that the working of art is 
philosophical. Lecturer of Sculpture Eero Merimaa writes about the importance 
of identifying and challenging boundaries. In her text, art coordinator Riina 
Kotilainen highlights the importance of art in forming experiences of humanity and 
caring. Niemelä has chosen the same theme but uses different words: fine artists 
are specialists in affective experiences. The texts and views in this publication paint 
a picture of the challenges faced by art education today, as well as its contexts and 
various ecosystems. They challenge the reader to think about the nature of artistic 
work, the various roles of teachers and artists, the aesthetic presence of an art school, 
and the future of art education.

I would like to express my heartfelt thanks to Ismo Kajander, Kaari Könönen and 
Anu Vaisto, three fine artists who have been responsible for the development of the 
fine arts degree programme either as degree programme managers or rectors, and 
congratulations to all fine artist graduating in the academic year 2019–2020! 
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the professional skills of artists graduating in the field of visual arts and of those 
already working in the field, especially with respect to public art, as well as to develop 
the processes and curating models related to public art and the means to implement 
the Percent for Art principle.  This year, we are involved in the Utopiaako? project 
organized jointly by the Arts Academy and the University of Turku and funded by 
the Finnish Cultural Foundation. The aim of the project is to develop experience-
based artistic processes to promote constructive interaction and active citizenship 
among secondary school students.  The workshops are led by students from the 
Arts Academy and the University of Turku, who also get a chance to improve their 
pedagogical skills.

ChaNGe maKers

Marika Orenius (2019, 152) writes: “To make changes, we must understand the 
current state and history of education. Education generates new thinking; thus, 
education can be viewed as a philosophy with constantly changing content and an 
unstable context”.Working at an art school means you have to endurecontinuous 
change and make changes yourself, which is why topicality is especially important.

The work of a fine artist has changed in both nature and content. Today, fine artists’ 
work is often divided into projects, and the work is conducted in work groups or 
collectives, in the contexts of different new operating environments and places where 
art is displayed. Art education must be able to face these crucial changes.  As we plan 
curricula and carry out our teaching duties at the fine arts degree programme, we 
have to assess what needs to be preserved, what needs to be given up and how we 
can best meet the competence needs of the fine artists of today, and especially those 
of the future. Education planning requires us to not just reflect on the times and 
keep up with them, but also maintain a constant dialogue with our colleagues on a 
local, national and international level. The constantly changing field of contemporary 
art and the presence of art everywhere provide one framework, but at the same 
time, factors such as digitalization, sustainable development, and ecological and 
social issues create contexts, new processes and situations for artistic work. Another 
topic that should be addressed in educational planning is the concern for artists’ 
occupational well-being and livelihood. Future fine arts professionals – like we all 
– should maintain a curious, critical, reflective attitude to be employed side-by-side 
with empathy and ethical thinking. 
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Jokainen tietää mihin lääkäriä, sähköinsinööriä, maanviljelijää, kampaajaa, 
ilmastonmuutoksen tutkijaa tai mainosten suunnittelijaa tarvitaan, mutta 
monille on epäselvää, mihin taiteilijaa ja taidetta tarvitaan. Se johtuu taiteen 
moninaisesta luonteesta. 

Osa taiteesta on silkkaa ajanvietettä – tai se kulutetaan sellaisena. Taide 
on yksi tärkeimmistä nautinnon lähteistä. Joillekin ihmisille se tarkoittaa 
sitä, että kuvan, musiikin, kirjan, tanssin, teatterin, elokuvan tai vaikkapa 
yhteisötaiteellisen tapahtuman parissa saa helppoa välitöntä mielihyvää ja voi 
hetkeksi unohtaa arjen ja ongelmat ja olla jotain ihan muuta, jossain ihan 
muualla. Silloin taide toimii kuin huvipuisto, ilotulitus, koriste tai pullollinen 
viinaa. 

Joillekin toisille taide on nautinnollisinta silloin, kun sen parissa ei unohda 
omia ongelmiaan, vaan päinvastoin pystyy taiteen kautta kohtaamaan ne 
mahdollisimman rehellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Silloin taide on tärkeä 
yhteiskunnallisen, kriittisen pohdiskelun ja keskustelun muoto. Se ei tarjoa 
unohdusta ja pakoa todellisuudesta, vaan yrittää vietellä tai pakottaa meitä 
katsomaan peiliin, olemaan rehellisiä ja miettimään, miten meitä ja maailmaa 
voisi parantaa. Sellaista taidetta voi kutsua kriittiseksi taiteeksi. 

Ensin mainittu, todellisuuspakoinen taide on helppo nähdä vain yhtenä 
viihteen sektorina, jossa niin sanottu markkinamekanismi kertoo, kuinka 
monta karaokeravintolaa, ratsastustallia, seinäkiipeilyfirmaa, sulkapallohallia 
tai taidetoimijaa tarvitaan. Sellaistakin taidetta voidaan kyllä tukea verovaroilla, 
jos se luo työpaikkoja, taloudellista toimeliaisuutta tai lisää kaupungin 
vetovoimaa matkailuelinkeinon näkökulmasta tai kohentaa kansanterveyttä, 
mutta pääosin sellainen taide on yksi liiketoiminnan ja tuotannon ala muiden 
joukossa.

KriiTTiNeN Taide 

Kriittinen taide on erilainen elukka. Se pyrkii riippumattomuuteen, 
se haluaa olla vapaa sekä markkinoiden että aatteiden ja uskontojen 
ohjauksesta. Kriittisyys ei tarkoita ruikutusta ja loputonta valituslaulua, vaan 

pyrkimystä arvioida kaikkea uudelleen, mahdollisimman monipuolisesti ja 
kokonaisvaltaisesti, mutta ilman ennakkoluuloja ja lukkoon lyötyjä arvoja. Se 
on mahdollista vain, jos ajattelija on vapaa, jos hänen ei tarvitse nöyristellä 
vallanpitäjien edessä tai tavoitella ensisijaisesti yleisön suosiota. Tällainen 
riippumattomuus on sukua sille riippumattomuudelle, mitä odotamme 
tuomareilta ja lääkäreiltä. Tuomioistuimen on oltava puolueeton, noudatettava 
lakia ja tavoiteltava oikeudenmukaisuutta. Lääkärin ei pidä miettiä, mitä 
potilaan olisi kiva kuulla, vaan kertoa potilaalle rehellinen diagnoosi. 

Kriittistä taidetta rahoitetaan verovaroilla, koska yhteiskunnalle on valtavasti 
hyötyä siitä, että on ihmisiä – taiteilijoita, filosofeja ja muita julkisia vapaa-
ajattelijoita – jotka työkseen miettivät peruskysymyksiä: ”Miten meidän 
pitäisi elää? Mikä on oikein ja väärin ja miten niin? Miksi meidän pitäisi 
elää? Millaisia me oikeastaan olemme, millaisia meistä voisi tulla, millaisiksi 
haluaisimme tulla? Miten kohdata kuolevaisuus? Miten olla onnellinen? Mitä 
on hyvä elämä?” 

Nämä eivät ole vain filosofisia ja periaatteellisia kysymyksiä, vaan ne 
konkretisoituvat sellaisissa tilanteissa, joissa otetaan vastaan yhteisiä 
konkreettisia haasteita: ”Mitä tehdä ilmastonmuutokselle? Entä kuudennelle 
joukkosukupuutolle, muukalaiskammolle sekä vaurauden ja vallan 
kasautumiselle rikkaimman prosentin käsiin?” 

Näiden kysymysten parissa häärivät toki myös ja varsinkin poliitikot, tieteilijät, 
viranomaiset ja aktivistit, mutta taiteilijat tuovat tähän yhteiseen pohdiskeluun 
oman korvaamattoman lisänsä. Ai minkä? No sen, että parhaimmillaan 
taide on monipuolisin, laajin, kokonaisvaltaisin ja joustavin tapa käsitellä 
mitä tahansa aihetta. Kun puhutaan ”taiteen itseisarvosta”, tarkoitetaan 
oikeastaan näitä edellä mainittuja asioita – taidetta joko eskapistisen tai 
todellisuushakuisen nautinnon lähteenä sekä taidetta kriittisen ajattelun ja 
keskustelun monipuolisena ja moniaistisena muotona. 

Vaikka suuri osa kriittisestä taiteesta tehdään julkisen rahoituksen tai 
säätiörahoituksen turvin, on tärkeää tietää, että tärkein epäkaupallisen tai 
kriittisen taiteen rahoitustapa Suomessakin on taiteilijoiden muut työt ja 
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sosiaaliturva. Jälkimmäinen pitää tässä tapauksessa ymmärtää mahdollisimman 
laajasti. Minä voin olla taiteilija, koska silloinkin, kun en saa siitä rahaa, 
tiedän etten voi tässä maassa kuolla nälkään tai kylmään, ja tiedän että lapseni 
pääsevät joka tapauksessa päivähoitoon, kouluun ja yliopistoon.

miKsi valTio, KuNNaT ja sääTiöT rahoiTTavaT suomalaisTa TaideTTa? 

Yllä kuvaamani näkemys kriittisen taiteen roolista on valtion – tai länsimaisten 
valtioiden – melko laajasti hyväksymä, mutta se on vain yksi niistä perinteisistä 
syistä, joiden vuoksi valtiot ovat taidetta tärkeänä pitäneet ja rahoittaneet. 
Ensimmäinen syy panostaa taiteeseen oli kansallistunteen ja -identiteetin 
luominen. Suomi on fiktio, joka luotiin 1800-luvulla, suurelta osin taiteellisin 
keinoin. Luotiin mielikuva kansasta, luotiin sille esimerkiksi kieli ja 
kansalliseepos. Vasta sen jälkeen valtio oli mahdollinen. 

Sitten nousi suosioon ajatus kansaa jalostavasta taiteesta, eli taiteesta, 
joka istuttaa kansaan hyveitä, moraalista itsekuria ja kauneudentajua. 
”Viinaanmenevä säälimätön barbaari” omaksuu näin uusia moraalisia ja 
esteettisiä arvoja ja muuttuu ajattelevaisemmaksi ja myötätuntoisemmaksi 
olennoksi. 

Kolmas yhteiskunnallinen tehtävä, joka taiteelle Suomessa sälytettiin, oli 
virkistys. Kun työväenliike oli saanut taisteltua ihmisille oikeuden entistä 
suurempaan määrään vapaa-aikaa ja kun samaan aikaan suuri osa uusista 
työpaikoista oli aiempaa mekaanisempia ja uudella tavalla kuluttavia, nähtiin 
tärkeäksi tarjota kansalle sellaista taidetta tai viihdettä, joka virvoittaa, jonka 
parissa ihminen ”lataa akkujaan”, jotta säilyttää työkykynsä. 

Maailmansotien jälkeen oli kriittisen taiteen vuoro nousta, jos ei nyt etualalle, 
niin ainakin periaatteelliseen arvostukseen. Toivottiin että taiteenmuotoinen 
avoin, peloton ja ärhäkkä keskustelu tekee yhteiskunnasta aatteellisesti 
virkeän ja joustavan – sellaisen, joka ei niin helposti humpsahda 
totalitarismiin, jumiudu dogmaattisiin arvoihin tai jakaudu kahtia niin kuin 
tapahtui kansalaissodan aikana. Toiseksi kriittisen taiteen perustehtäväksi 
tuli miettiä, mitä meidän pitäisi tehdä kaikella sillä vauraudella, jonka 

Kuvat/Images: Mari Metsämäki.
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olemme saavuttaneet. Mitkä lelut valita? Mitkä arvot? Ja mitä on hyvä elämä? 

1980-luvulla ja varsinkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ilmapiiri muuttui 
Suomessakin roimasti aiempaa markkinauskovaisempaan suuntaan. Valtio 
alkoi katsoa taidetta myös kaupallisten linssien läpi. Taide alettiin nähdä 
liiketoiminnan alana, jolla on suurta kasvupotentiaalia ja josta voi tulla 
entistä merkittävämpi osa vientiä ja bruttokansantuotetta. Aihe on kuuma, 
sillä tällä hetkellä taide, kulttuuriteollisuus ja taideperustaiset luovat alat ovat 
nopeimmin kasvava talouden sektori Suomessa ja lähes kaikissa läntisissä 
teollisuusmaissa. 

Viime aikoina edellisten rinnalle on noussut ajatus, että taiteen julkinen 
rahoitus on mielekästä, koska taiteella on niin merkittäviä terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksia. Oikeastaan tämä hyvinvointivaikutusnäkökulma ei 
ole lainkaan uusi, vaan paremminkin vain yritys rehabilitoida vanha näkemys 
mutta uudella retoriikalla. Perinteinen taiteen virkistystehtävä puhuu samasta, 
siitä miten taide auttaa uupunutta työläistä, stressaantunutta nykyihmistä 
tai vaikean sairauden rassaamaa ihmistä jaksamaan ja löytämään myönteisiä 
asioita elämästään. Ja yhtä lailla voi hyvällä syyllä väittää, että ehkä kaikkein 
merkittävimpiä hyvinvointivaikutuksia on nimenomaan kriittisellä taiteella, 
sillä se auttaa ihmistä luomaan elämälleen tarkoitusta, katsomaan peiliin ja 
tiedostamaan omat vikansa ja yhteiskunnan epäkohdat – ja tämä pohdiskelu 
parantaa mielialaa ja kannustaa muuttumaan. Taide kohentaa myös yhteisön 
hyvinvointia, sillä taiteellinen pohdiskelu ja keskustelu lisää ihmisten välistä 
ymmärrystä ja myötätuntoa. 

TaiTeeN Tulevaisuus 

Kaikki yllä mainitut kuusi näkökulmaa taiteen yhteiskunnalliseen 
merkitykseen ovat edelleen valtion ja kansan suosiossa, vaikka 
nokkimisjärjestys vaihtelee vuosikymmenestä toiseen varmaan jatkossakin. 
Edes ensin mainittu tehtävä, eli kansallistunteen luominen, ei ole kadonnut. 
Huonoimmillaan se tarkoittaa muukalaiskammoista ja arvokonservatiivista 
puolustustaistelua, jossa taiteen keinoin yritetään voimistaa vanhoja 
isänmaallisia ja rasistisia myyttejä. Onneksi tuo ei kuitenkaan ole ainoa 

vaihtoehto, sillä yhtä hyvin voi käydä myös niin, että taiteen annetaan 
keskittyä kansallistunteen ja kansallisen identiteetin uudelleenarviointiin ja 
päivittämiseen: ”Mitä on olla suomalainen monikulttuurisessa yhteiskunnassa, 
jota tulevaisuudessa ei enää dominoi valkonaamaisuus, Suomen tai Ruotsin 
kieli tai kristinusko, vaan vaikkapa jonkinlainen posthumanistinen pluralismi? 

Taidetta ja taiteilijaa tarvitaan jatkossakin kaikkiin yllä mainittuihin 
hommiin. Kuka tahansa voi harrastaa taidetta, joko kuluttamalla sitä tai 
myös tekemällä sitä, mutta tarvitaan myös ammattitaiteilijoita, niitä jotka 
opettelevat taiteellista ajattelua, taiteen tekniikoita ja kieliä. Taiteen tehtävästä 
ja merkityksestä pitää puhua koko ajan, sillä markkinamekanismi ei kerro kuin 
pienen osatotuuden taiteen merkityksestä. 

Taidealan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi kehittyä niin, että 
ne ottaisivat vastaavan roolin kuin parhaat tiedeyliopistot omilla aloillaan. 
Silloin niistä tulisi ihanteellisia ympäristöjä sekä taiteen opettamiseen ja taiteen 
tutkimiseen että myös taiteen tekemiseen. 

Olen tässä kirjoituksessa korostanut kriittisen taiteen merkitystä ja sitä, 
miten monipuolinen, kokonaisvaltainen ja siten voimallinen pohdiskelun ja 
keskustelun muoto taide on. En kuitenkaan väitä taiteilijoiden olevan tietäjiä, 
profeettoja, ajan hengen lääkäreitä tai ylituomareita, sillä en minä – ja moni 
muukaan taiteilija – tee taidetta sen vuoksi, että minä tiedän, vaan ennen 
kaikkea sen vuoksi, että minä en tiedä. Kriittinen ajattelu on tärkeää juuri 
sen vuoksi, että kaikki on auki; mitään moraalisia tai niin sanottuja esteettisiä 
arvoja ei voi johtaa pelkistä faktoista. Ihmisellä ei ole muita tarkoituksia 
kuin mitä hän itselleen keksii. Emme myöskään vielä tiedä, mitä ihmislajista 
tulee, mutta meidän pitää keskustella ja kiistellä siitä – mahdollisimman 
monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Taiteilija ei ole muiden ihmisten 
yläpuolella, vaan sivussa, ottamassa kriittistä etäisyyttä siihen, mitä hän on ja 
mitä ihmiset ovat. Taiteilija on myös ihmisten ja yhteiskunnan alapuolella, 
tonkimassa sitä perustaa, jolle yhteiskunta ja ihminen on kyhätty. Ja 
istuttamassa sinne uuden siementä. 
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We all know why doctors, electrical engineers, farmers, hairdressers, climate 
change researches and advertising planners are needed, but for many it 
is unclear what artists and art are needed for. The reason for this is the 
multifaceted nature of art. 

Some art is pure entertainment – or it is consumed as such. Art is one of the 
most important sources of pleasure. For some people, it means that they get 
instant pleasure from an image, music, dance, theatre, movie or a communal 
art event and can, for a moment, forget mundane life and problems and be 
something completely different somewhere else. In this case, art functions 
similarly to an amusement park, fireworks, an ornament or a bottle of booze. 

For other people, art is most enjoyable if it does not make you forget your 
own problems but, on the contrary, when you can face them through art as 
honestly and comprehensively as possible. In this case, art is an important 
form of social, critical reflection and discussion. It does not provide oblivion 
and escape from the reality, but it tries to seduce or force us to look into the 
mirror, be honest and think how we and the world could be bettered. This 
kind of art could be called critical art. 

The former – escapist art – can easily be seen as merely one sector of 
entertainment, in which the so-called market mechanism determines how 
many karaoke restaurants, riding stables, wall-climbing companies, badminton 
halls or art operators are needed. Such art can, of course, be supported by tax 
money if it creates jobs or economic activity, increases the city’s attraction from 
the perspective of the travel industry or improves public health, but such art is 
mainly just one business and production sector among many. 

CriTiCal arT 

Critical art is a different creature. It aims for independence, it wants to be 
free from the influence of markets, ideologies and religions. Critique does not 
mean whining and endless complaints, but endeavours to reassess everything 
in a manner that is as diverse and comprehensive as possible but with no 
prejudice or fixed values. This is possible only if the thinker is free and does 

What are artists

needed for? 
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whY do The GoverNmeNT, muNiCipaliTies aNd FouNdaTioNs FiNaNCe 
FiNNish arT? 

The view I describe above concerning the role of critical art is rather broadly 
accepted by the state – or Western states – but it is only one of the traditional 
reasons why states have considered art to be important and funded it. The 
first reason for investing in art was the creation of national spirit and identity. 
Finland is a fiction that was created in the 19th century to a great extent 
through the means of art. An image of the nation and its language and 
national epic, for example, were created. Only after this could the state exist. 

Then the concept of art ennobling the nation became a popular thought – that 
is, art implanting virtues, moral self-discipline and appreciation of beauty 
in people. “A bibulous, merciless barbarian” can thus adopt new moral and 
aesthetic values and becomes a more thinking and compassionate creature. 

The third social task that art in Finland was assigned was recreation. When 
the labour movement had succeeded in its fight to give people the right to 
more free time, and as most of the new jobs emerging at the time were more 
mechanic and wearisome in a new way, it was considered important that 
people be offered such art and entertainment that refreshes them, with which 
people can “recharge” in order to maintain their ability to work. 

After the World Wars, it was time for critical art to rise – if not to the forefront 
then at least so that it was appreciated in principle. The expectation was 
that open, fearless and fiery discussion in the form of art will result in an 
ideologically lively and flexible society – a society that will not so easily adopt 
totalitarianism, come to a standstill because of dogmatic values or become 
polarised as was the case during the civil war. Secondly, critical art was given 
the basic task to think about what should be done with all the wealth that we 
have achieved. Which toys to choose? Which values? And what is the good 
life? 

In the 1980s and especially after the Soviet Union fell apart, there was a 
considerable movement towards faith in the market in the atmosphere in 

not have to grovel in front of those in power or, above all, curry favour with 
the public. Such independence is related to the independence that we expect 
from judges and doctors. Courts must be unbiased, adhere to legislation and 
seek justice. Doctors should not consider what patients would like to hear but 
give patients honest diagnoses. 

Critical art is often financed by tax money because the society benefits 
tremendously from having people – artists, philosophers and other public 
freethinkers – whose main job is to reflect on the basic questions: “How 
should we live? What is right and wrong and why? Why should we live? What 
are we really like, what could we become, what would we want to be like? 
How do we face mortality? How can we be happy? What is the good life?” 

These are not merely philosophical questions or matters of principle, but 
they become concrete in situations in which we accept common, concrete 
challenges: “What to do with climate change? What about the sixth mass 
extinction, xenophobia and the wealth and power flowing to the richest one 
per cent?” 

Of course, politicians, scientists, authorities and activists also and especially 
consider these questions, but artists bring their invaluable input to this joint 
reflection. Say what? I mean that at best, art is the most versatile, broad, 
comprehensive and flexible way to deal with any subject. The “intrinsic value 
of art” actually means the aforementioned things – art as the source of escapist 
or realistic pleasure and art as a diverse and multi-sense form of thinking and 
discussion. 

Although a large part of critical art is created with the aid of public funding or 
funding from foundations, it is important to be aware of the fact that, even in 
Finland, the most significant method of funding non-commercial or critical 
art is other work carried out by artists and social security. The latter must be 
understood as broadly as possible in this connection. I can be an artist because 
even when I am not paid for it, I know that you cannot die of hunger or cold 
in this country and I know that my children can in any case go to day care, 
school and university. 
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Finland as well. The state also began to view art through commercial lenses. Art was 
now seen as a business sector that had great growth potential and could become 
an increasingly important part of export and the gross domestic product. This is a 
hot topic because art, cultural industry and art-based creative sectors are currently 
the fastest-growing business sector in Finland and in nearly all Western industrial 
countries. 

In addition to the above, the idea that public funding of art is sensible because art has 
such a significant influence on health and well-being has emerged recently. Actually, 
this well-being aspect is not new at all, as it is rather an attempt to rehabilitate an 
old idea with new rhetoric. The traditional recreational task of art is the same – that 
art helps exhausted workers, stressed-out people of today and people with serious 
illnesses to carry on and find positive things in their life. And, with good reason, 
one can also claim that critical art in particular has perhaps the most significant 
effects on well-being, as it helps people create meaning in life, look in the mirror and 
acknowledge their own faults and the problems in society – and this contemplation 
improves their mood and encourages them to change. Art also increases the well-
being of society, as artistic reflection and discussion increases understanding and 
compassion between people. 

The FuTure oF arT 

All the above-mentioned six views to the societal importance of art are still favoured 
by the state and people, even though their relative weight will most likely continue 
to vary from one decade to another. Even the task that was mentioned first – the 
creation of national spirit –  is still around. At worst, it means xenophobic and 
defensive actions with conservative values, in which the objective is to strengthen 
old patriotic and racist myths through the means of art. Fortunately, this is not the 
only option, as it can as easily happen that art is allowed to concentrate on the re-
evaluation and updating of national spirit and identity: “What does it mean to be a 
Finn in a multi-cultural society, which will no longer be dominated by white faces, 
the Finnish and Swedish languages or the Christian faith but, for example, some type 
of post-humanistic pluralism? 

Art and artists will continue to be needed for all of the above-mentioned tasks 
in the future as well. Anyone can take an interest in art, either by consuming it 

or by making it, but we also need professional 
artists – those who study artistic thinking and the 
techniques and languages of art. The tasks and 
meaning of art must be discussed continuously 
because the market mechanism only represents a 
small partial truth of the meaning of art. 

Universities and universities of applied sciences 
operating in the field of art should develop so 
that they could take on a role that is similar to the 
role of the best science universities in their own 
fields. As a result, they would become the ideal 
environments for the teaching, research and making 
of art. 

In this text, I have emphasized the meaning of 
critical art and how art is a diverse, comprehensive 
and thus powerful form of reflection and discussion. 
However, I do not claim that artists are prophets 
or doctors or chief justices of the spirit of the times 
because I – like many other artists – do not make 
art because I know but, first and foremost, because 
I do not know. Critical thinking is important 
precisely because everything is open; no moral or 
so-called aesthetic values can be derived from facts 
alone. Human beings have no other purposes than 
those that they invent for themselves. In addition, 
we still do not know what will become of the 
human species, but we must discuss and debate it – 
as diversely and comprehensively as possible. Artists 
are not above other people but at the side, taking 
critical distance to what they and other people are. 
Artists are also below people and society, digging at 
the foundation on which society and humans have 
been rigged up. And they are sowing the seeds of 
something new.

Kuvat/Images: Katri Sipiläinen.
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Dokumenttielokuvassa Kaaos ja kauneus (1996) Erkki Pirtola innostuu huomatessaan 
lasten veivaavan nurin käännetyn polkupyörän polkimilla loiskeita lokasuojaan 
valutettuun veteen: ”Vesimusiikkia!! Tunnettekste John Cagen? Entä Marcel 
Duchampin?” Pirtola, tunnettu omaehtoisen luovuuden puolestapuhuja, näki 
taidetta kaikkialla siellä, mistä löytyi kykyä nähdä asiat uudella tavalla ja jättää 
maailmaan jälkiä – vaikka sitten renkaan lennättämän kuraveden äänimaisemaa. 
Luopumalla pyörän tutusta käyttötavasta saattaa keksiä sen Duchampin tai pihan 
lasten tavoin uudelleen omaperäisellä tavalla.

Filosofi ja kognitiotieteilijä Alva Noë väitti kirjassaan Omituisia työkaluja. Taide 
ja ihmisluonto taiteen siirtävän työkalut niiden tutuista puitteista ja muuntavan 
ne omituisiksi. Näin tekemällä se kiinnittää huomion siihen, mitä pidetään 
itsestään selvänä. Taideteokset ovat omituisia työkaluja. Niitä valmistetaan, jotta 
ymmärtäisimme paremmin itseämme ja olemisen tapaamme. Noën mukaan taide 
muuttaa meitä. Teokset häiritsevät ja keskeyttävät ja antavat mahdollisuuden ajatella 
ajatuksia ja ideoita, joita emme kykenisi ilman niitä ajattelemaan tai käsittämään. 
Taiteen työ on filosofista.

Taidetta tarkastellessaan Noë selitti samalla näkemisen pelkän vastaanottamisen 
sijaan saavutukseksi, aktiiviseksi toiminnaksi vastavuoroisessa suhteessa maailmaan. 
Katsojan osallisuus teoskokemuksen muotoutumisessa on kiinnostanut myös 
lukuisia kuvataiteilijoita ainakin 1960-luvulta lähtien. Esimerkiksi op-taiteessa tai 
minimalistisessa kuvanveistossa yksilöllinen kokemus taideteoksesta muotoutui 
suhteessa katsojan liikkeisiin näyttelytilassa. Vastaavasti vaikkapa John Cagen sävellys 
kannusti kokijoita löytämään musiikin 4’33 minuutista hiljaisuutta. Tekijän intention 
sijaan kiinnostus kohdistui teoksen mahdollistamiin tulkintoihin.

Kyky ymmärtää taideteoksen työtä, esimerkiksi sen tapaa vangita huomiomme 
tai vaikuttaa tuntemuksiimme, kasvaa keskustellessa omista ja muiden teoksista. 
Luokassa, käytävillä tai työhuoneissa vaihdetut mielipiteet ovat välineitä jakaa 
kokemuksia teoksista sanoin. Kuvataiteilijat ovatkin aistimusten ja affektoivien 
kokemusten erityisasiantuntijoita. Teoksia tehdessä syntyy myös toisenlaista 
ymmärrystä. Ajattelua, joka tapahtuu sormenpäissä savea muotoillessa, käsitystä 
piirroista, joilla kasvon ilme muuttuu, tai tuntumaa, jolla maalien väripigmentit 
sekoittuvat kankaalla erityisin tavoin. Taidehistorioitsija Griselda Pollockin mukaan 
taiteen tekeminen on yksi ajattelun tavoista, ajattelemista taiteen kautta. Taide, 
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kuten myös Noë korosti, on omanlaisensa tiedonlähde ja jatkuvaa tutkimista. 
Kirjoittaminen puolestaan on tapa saavuttaa teosprosessien visuaalista, tilallista 
tai materiaalista ajattelua sanoin. Taidekirjoittamisen ja taiteellisen tutkimuksen 
praktiikat ovatkin lisänneet kuvataiteen opetusohjelmiin kirjoittamista tapana oppia 
taiteesta tutkimalla, miten taideteokset tai niiden tekemisen prosessit kääntyvät 
sanoiksi.

Taide muuTosvoimaNa

Nykypäivän voimakkaat muutokset, kuten ympäristökriisi, talouden 
globalisoituminen, algoritmien säätelemä tiedonkierto tai yhteiskunnan 
polarisoituminen, rakentavat taiteilijan työskentelylle erityiset puitteet. Teoksin 
käydään keskustelua muun muassa geeniteknologian tai valvontakapitalismin uhista, 
antroposeenista ja eriarvoisuutta tuottavista mekanismeista tai visioidaan kestävämpää 
postfossiilista huomista. Taiteesta yhteiskunnallisena keskusteluna ja aktivismina, 
jota Joseph Beuys hahmotteli aikanaan sosiaalisen veistotaiteen käsitteellä, on 
tullut 2010-luvulla arkea. Maailmassa olemisen reflektiopintana taiteelta odotetaan 
eettisen keskustelun ja kriittisten kannanottojen ohella jatkuvasti myös luovia 
käytännön ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja ekologisiin haasteisiin. Taiteilijan työ on 
yhä useammin myös toimintaa globaalissa kansalaisyhteiskunnassa, mielenilmauksia 
protestiliikkeissä taiteen keinoin.

Ei lienekään tarvetta erikseen korostaa argumentointitaidon tai laaja-alaisen 
tietopohjan merkitystä myös kuvataiteilijan koulutuksessa. Taidehistorian ja 
taiteen kentän toimintatapojen rinnalla ei ole haitaksi tuntea sopivassa määrin 
vaikkapa taloustieteen teorioita, politiikkaa tai luonnontieteitä. Taidekoulutuksen 
haaste tänä päivänä onkin tukea opiskelijaa muodostamaan kantansa käynnissä 
oleviin keskusteluihin sekä löytämään oma toimijuuden tapansa taiteen kentällä 
ja yhteiskunnassa normalisoimatta silti taiteen välinearvoa. Muutokseen pyrkivä 
taide utopistisista spekulaatioista konkreettisiin sosiopoliittisiin tai ekologisiin 
parannuksiin on silti juuri nyt arvokasta ehdottaessaan tapoja luovia maailman huolta 
ja voimakkaita tunteita herättävässä nykytilassa. Valmiin tiedon tarjoamisen sijaan 
myös opintojen on entistä tärkeämpää kannustaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun 
ja motivoida opiskelijoita etsimään tietoa itsenäisesti. Myös opettajan työ on silloin 
useammin keskustelua ja yhdessä pohtimista: kuuntelemista, innostamista ja 
rohkaisemista.

luova ajaTTelu

Taiteen tekemiseen tarvittavaa luovuutta ei ole sen helpompaa opettaa tai opetella 
kuin määritelläkään. Luovuus ei ole konkreettisia teoksen toteuttamisen sääntöjä, 
jotka voisi noin vain välittää. Kyky maalata näköinen potretti tai perspektiiviopin 
mukainen maisema on luovuutta enemmän taituruutta, jossa harjaantuu tutkimalla 
toisia kuvia tai hiomalla käden motoriikkaa. Sääntöjen noudattamista useammin 
taide on kuitenkin niistä poikkeamista. Noën mukaan ongelma ei ole se, ettei 
tunne sääntöjä, koska sääntöjä ei ole. Taide pikemminkin nostaa harkittavaksi koko 
ajatuksen säännöistä.

Luova ajattelu on generatiivista, maailmaan aikaansaatuja muutoksia, uusin 
tavoin ajattelua tai katsomista. Taiteen historiaan perehtymällä siitä saa hyvän 

Friedensreich Hundertwasserin suunnittelema Spittelaun jätteenpolttolaitos Wienissä. Kuva: Riikka Niemelä.
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käsityksen. Esimerkiksi Friedensreich Hundertwasserille 
oli selvää, ettei jätteenpolttolaitoksen ulkoasun tule olla 
huomaamaton, pitkästyttävä ja käytännön sanelema, vaan 
värikäs ja leikkimielinen. Jean Tinguely käänsi päälaelleen 
ajatuksen taiteen omistettavuudesta teoksella, joka tuhosi itsensä 
(Hommage to New York, 1960). Duchampista oli vain mukava 
katsella keittiön tuolilla pyörivää polkupyörän rengasta, josta 
sittemmin tuli readymade, yksi taiteen historian tunnetuimmista 
instituutiokriittisistä oivalluksista (Bicycle Wheel, 1913). 
Luovuus, kuten Henri Matissen kerrotaan todenneen, vaatii 
rohkeutta. Taiteen traditiossa myös yksilöllisyydellä on erityinen 
arvonsa. Pirtola pitikin taideopetuksen tehtävänä saada taiteilija 
innostumaan itsestään.

Noë näki taiteessa ja opettamisessa myös jotakin samankaltaista. 
Hän havainnollisti ajatustaan esimerkillä Cagen Harvardissa 
pitämällä kolmepäiväisellä luennolla, jonka aikana tunnetut, 
mutta Cagen merkityksettömäksi sanajoukoksi sekoittamat 
tekstit karkottivat enimmän osan kuulijoista. Taiteen tehtävä 
ei silti ole miellyttää ja jättää meitä näin ennalleen, vaan tarjota 
välineitä muodonmuutokseen. Juuri vaikeus, ymmärrettävyyden 
puute tai pitkästyttävyys ovat Noën mukaan sekä taiteen että 
opetustilanteen tarjoamia mahdollisuuksia aktivoitua itse ja 
ryhtyä tavoittelemaan ymmärrystä. Opetuksen sen enempää 
kuin taiteenkaan tehtävä ei ole viihdyttää vaan muuttaa meitä; 
taideteoksen kokemisen tai tulkinnan tavoin oppiminen on 
saavutus, itsemme uudelleenorganisoimista.
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In the documentary film Kaaos ja kauneus (Beauty and chaos, 1996), Erkki Pirtola 
sees children turning the pedals of an upturned bicycle to splash water that is 
poured on the mudguard and interferes: “Water music!! Do you know John Cage? 
Or Marcel Duchamp?” Pirtola, a well-known advocate of unchained creativity, saw 
art everywhere where there was the ability to see things in a new way and leave an 
imprint in the world – even the soundscape of muddy water flying from a tire. By 
abandoning the familiar way of using a wheel, it may be reinvented in an original 
manner like Duchamp and the children on the yard did.

Alva Noë, philosopher and cognitional scientist, argues in his book Strange Tools: Art 
and Human Nature that art removes tools from their familiar settings and renders 
them strange. By doing so, it spotlights something that is taken for granted. Works of 
art are strange tools. They are made in order for us to better understand ourselves and 
our way of being. According to Noë, art changes us. Works of art disturb, interrupt 
and provide an opportunity to think thoughts and ideas that we could not think or 
understand without them. The working of art is philosophical.

When approaching art, Noë explained seeing as an achievement instead of mere 
reception, as activity in a reciprocal relationship with the world. The viewer’s 
involvement in the formation of how a work is experienced has been of interest to 
many visual artists since at least the 1960s. For example, in op art or minimalist 
sculpture, the individual experience concerning a work of art was formed in relation 
to the viewer’s movements in the exhibition space. Similarly, a composition of John 
Cage encouraged people to discover the music in 4’33 minutes of silence. In such 
endeavours, the interest focused on the interpretation enabled by the work of art 
instead of the intention of the artist.

The ability to understand the working of the work of art, such as the way it captures 
our attention or affects our feelings, increases when discussing our own work or 
those of others. Opinions exchanged in class, hallways or workshops are means to 
share experiences of works of art through words. Visual artists are, indeed, specialists 
of sensations and affective experiences. When creating works of art, a different type 
of understanding is also created. Thinking that takes place at the fingertips when 
moulding clay, understanding strokes that can change a facial expression or the feel 
with which the colour pigments of paints can be mixed on the canvas in specific 
ways. According to art historian Griselda Pollock, artistic practice is a mode of 
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thinking – thinking through art. As Noë said, art is its own source of knowledge and 
continuous investigation. Writing, in turn, is a way to reach the visual, spatial or 
material thinking related to work processes in words. Since art writing and artistic 
research have emerged as practices, writing as a way to learn about art – inspecting 
how art works or processes of making them are rendered in words – has increased its 
importance in fine arts programmes.

arT as aN aGeNT oF ChaNGe

The major changes that are currently taking place, such as the climate crisis, 
globalisation of the economy, information flow controlled by algorithms and the 
polarisation of society, are forming a special framework for the work of an artist. 
Works of art are used to discuss, for example, the anthropocene, mechanisms of 
inequality, the threats of gene technology or surveillance capitalism, or they are 
used to imagine post-fossil fuel future. Art as public debate and activism, which 
Joseph Beuys outlined through the concept of social sculpture in his day, has 
become commonplace in the 2010s. As a reflective surface for being in the world, 
art is expected to provide not only ethical discussions and critical commentary but 
also creative practical solutions for challenges related to society and environment. 
In addition, artistic practice is increasingly involved in a global civil society and 
expressions of opinion in protest movements.

Needless to say, argumentation skills and comprehensive knowledge base are 
important part of the education of an artist. In addition to art history and the ways 
in which arts field operates, there is no harm in being familiar with, for example, 
economic theories, politics or natural sciences to an appropriate extent. The current 
challenge in art education is to support students so that they can establish their 
own views on the ongoing discussions and find their own role in the field of art and 
society while not normalizing the instrumental value of art. Art striving for change 
– from utopian speculations to concrete socio-political or ecological improvements 
– is nevertheless valuable right now as it suggests ways to navigate the current state 
of the world that raises worries and strong feelings. Instead of providing processed 
information, it is increasingly important that studies encourage critical and creative 
thinking and motivate students to find information independently. This also means 
that teaching includes an increasing amount of discussions and thinking together: 
listening, inspiring and encouraging.

CreaTive ThiNKiNG

The creativity needed for making art is difficult to teach, learn and define. Creativity 
does not involve any concrete rules for creating a work of art, which could simply be 
passed on. The ability to paint a lifelike portrait or a scenery that is in perspective is 
more virtuosity than creativity, and it can be practised by studying other images and 
by perfecting the motor coordination of your hand. Rather than following the rules, 
art usually involves breaking the rules. According to Noë, not knowing the rules is 
not a problem, as there are no rules. Art rather invites us to reconsider the status of 
rules.

Creative thinking is generative, changes brought about in the world, thinking 
and looking in new ways. History of art gives us many examples. Friedensreich 
Hundertwasser thought that the outward appearance of a waste incineration plant 

Spittelau waste incineration plant in Vienna designed by Friedensreich Hundertwasser. Image: Riikka Niemelä. 



50 51

should not be inconspicuous, boring and practical, but 
colourful and playful. Jean Tinguely challenged the idea 
of the ownership of art with his sculpture that destroyed 
itself (Hommage to New York, 1960). Duchamp just enjoyed 
looking at a bicycle wheel spinning on a kitchen chair, which 
then became a Readymade, one of the most well-known 
institution-critical ideas in the history of art (Bicycle Wheel, 
1913). As Henri Matisse is thought to have said, creativity 
takes courage. In art tradition, individuality also has a special 
value. Pirtola, for instance, considered that the task of art 
education is to have the artist feel enthusiastic about him-/
herself.

Noë felt that there are some similarities in art and teaching. 
He illustrated this thought with an example from the three-
day lecture given by Cage at Harvard, during which well-
known texts scrambled together by Cage into meaningless 
mix of words drove away most of the audience. Nevertheless, 
the purpose of art is not to please and, therefore, leave us the 
way we were, but offer tools for transformation. According 
to Noë, difficulty, lack of intelligibility and boredom 
are exactly the opportunities that both art and teaching 
events afford us to activate ourselves and take on the work 
of achieving comprehension. Neither teaching nor art is 
tasked with entertaining us but transforming us; similar to 
experiencing or interpreting a work of art, learning is an 
achievement – us reorganizing ourselves.
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Taidekoulutuksen

habitaatit

–

aineellisia ja aistittavia rakennelmia 

Eero Merimaa  

Kuvanveiston opettaja

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia

Öljy, muna, trasseli  

puu, tussi, paperi  

hartsi, lika, tärpätti  

 

Ainekset muodostavat yhdessä täysin omintakeisen, mystisen ja moniaistisen 
kollaasin. Tuoksut ja jäljet lattiassa – lattiakin on kuin nahkamaisen pehmeää, 
elävää. Jos olet joskus kävellyt vanhan taidekoulun maalaussaliin, tiedät mistä on 
kyse. Katkeron kymmenet alkoholiin liuotetut yrtit resonoivat maistettaessa hieman 
samansuuntaisesti. Polyfonista, tahraista, unohtumatonta…  

Taidekouluissa on oma estetiikkansa. Eri osastojen toimet asettautuvat omanlaisiinsa 
konstellaatioihin, erilaiset tekemisen temperamentit toteuttavat erilaisia järjestyksiä. 
Maalausluokkaan tulee tahroja ja tärpätin tuoksua, seiniin teipataan kiinni ja 
nidotaan papereita. Kuvanveiston sali voi täyttyä äärilleen erilaisista materiaaleista 
ja esineistä. Grafiikan luokan ja valokuvalaboratorion asemoituminen on 
järjestyneempää – asiat on tärkeä pitää omilla paikoillaan, hyvä järjestys mahdollistaa 
sujuvat toimet. Toiset toimet taas syntyvät kaaoksesta. Yhteistä näille on erilaisten 
materiaalien ja työvälineiden sekä työn jälkien kerrostuminen niille rajattujen 
tilojen puitteisiin – ja tämä toteutuu taidekouluissa ympäri Eurooppaa. Tilat ovat 
lähtökohtaisesti toiminnallisia, ja sitä kautta niillä on myös oma aineellisuuteen 
ja aistisuuteen viittaava tapansa olla olemassa. Miksi emme siis tarkastelisi näitä 
habitaatteja esteettisinä rakennelmina?   

Kuvataiteilija Richard Serra pelkisti taiteellisen työskentelyn teesit materiaalisuutta ja 
fyysistä läsnäoloa merkitsevien toiminnallisten verbien joukkioksi: “To pull, to roll, to 
drop…” Asiat järjestyvät tilassa. ”To cover, to mark, to erase…” Ne tulevat nähdyksi 
tai peitetyksi, käsitteellistetyksi taiteen kontekstissa. Nämä ovat tekemisen rytmejä, 
jotka tuottavat ympäristöön omanlaisiaan jälkiä. Jälkiä, joita voidaan ajatella myös 
yhteytenä tradition ja nykyisyyden välillä, tilan identiteettinä.  

Hankin taannoin kuvanveiston luokkaan uusia pöytiä — opiskelijat eivät pitäneet 
niistä, koska ne olivat liian puhtaita. Asioiden ja jälkien oleminen tilassa limittyy 
tilassa tapahtuvien toimien laatuun. Ne tapahtuvat ikään kuin toisiaan todentavassa 
pyörteessä.  
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halliNTo ja proFessioNaalisuus TaideKouluTuKseN KoNTeKsTissa 

Taidekouluissa esiintyy myös toisenlaista esteettistä läsnäoloa. Hallinnollisuuden tai 
byrokratian estetiikka rakentuu presentaatioiden, rahoituskaavioiden, yhteistyösopimusten 
sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolausumien assemblaasissa. Toisiaan seuraavat 
palaverit rakentavat kumuloituvia listoja kalentereihin, ja taustavalaistut nestekidenäytöt 
toistavat professionalismin muoto-opin mukaista tavoiterationaalisuuden selkeyttä. 
Kokousten ja puheiden rytmityksessä on tiettyä säännönmukaisuutta, huonekalut ja 
-kasvit on aseteltu loogisesti, ihmisillä on puhtaat vaatteet.   

Byrokratian estetiikka liittyy taidekoulutuksen kontekstissa osittain instituutioiden 
tarpeeseen hankkia ulkoista rahoitusta. Toisaalta taas taiteen kentältä nouseva 
fasilitointikompetenssin tarve on nostanut esille uudentyyppisiä havaintoja 
ammatillisuuden monikasvoisuudesta. Taidekouluissa on havaittu, että taiteilijuuden 
eksentrisimmistä konventioista on syytä pystyä päästämään tietyissä tilanteissa 
irti, jotta toisenlaisia konventioita asuttavat oliot pystytään vakuuttamaan. 
Projektirahoituksia, julkisen taiteen hankkeita ja asiantuntijatehtäviä lähestyttäessä on 
maalaussalin monien aineksien resonanssi hyvä pitää sivuroolissa.   

Taidehistorioitsija Miwon Kwon tarjoaa muuttuneeseen tilanteeseen Richard 
Serran listaa täydentäviä yhteistoiminnallisia verbejä. ”To negotiate, to coordinate, 
to compromise.” Asiat sijaitsevat monikeskisessä todellisuudessa, jossa on useita 
toimijoita. ”To research, to promote, to organize.” Toimijan vastuu tekemisistään 
laajentuu objektituotannon selkeiden rajojen ulkopuolelle, kohtaamisten ja 
kommunikaation tilaan. (Ks. Kwon 2002, 51; Hannula 2004, 41.)  

Opiskelijoille laajentuneen taidekentän käytännöt ja niiden heijastelemat 
osaamistarpeet eivät kuitenkaan tunnu olevan mahdottoman vieraita tai epämieluisia. 
Taideopiskelijat hakeutuvat aktiivisesti jatko-opiskelemaan erilaisiin visuaalisen 
kulttuurin teorioita, kuratoriaalista tai julkisen taiteen asiantuntijuutta painottaviin 
maisteriohjelmiin. Ei ole myöskään tavatonta, että opiskelujen jälkeen taiteilijan 
työhuone muistuttaa enemmän toimistoa kuin romanttista kompostia. Asemoituu 
hän sitten minkälaiselle taidekentän sektorille tahansa.   

Asettelen näkökulmani taidekoulun kahtia jakautuneesta esteettisestä järjestyksestä 
jokseenkin karrikoiden. Puhun taiteellisesta työstä ja hallinnollisesta työstä. 

Molemmat ovat luovaa työtä sanan 
parhaassa merkityksessä, mutta ne 
todentuvat toisistaan hyvin erilaisissa 
habitaateissa. Kuten mainitsin, habitaatit 
muotoutuvat tietynlaisiksi toimien ja 
tarpeiden kautta, mutta asetelmassa 
piilee myös potentiaalinen sudenkuoppa.   

Selkeärajaiset ympäristöt ruokkivat 
pahimmillaan nurkkakuntaista ja 
protektionistista asennetta, missä 
kuplan ulkopuolella tapahtuvat 
asiat koetaan itsestä erillisinä ja 
potentiaalisesti uhkaavina tekijöinä. 
Herää polttava tarve vahvistaa oman 
kuplan tunnusmerkkejä äänekkäästi 
elehtimällä. Yhdestä kulmasta katsottuna 
taiteellinen työskentely voi näyttäytyä 
pölyisenä, hieman taantumuksellisena 
toimintana, jossa tavoitteiden 
artikuloiminen on joko haasteellista 
tai siitä jopa aktiivisesti kieltäydytään. 
Näytön takana tapahtuva fasilitoiva työ 
taas voidaan nähdä epäinhimillisenä 
ja maailmasta vieraantuneena paperin 
pyörittämisenä. Segregaatiota tapahtuu 
kuin huomaamatta, kun oman huoneen 
puhdasoppisuutta vaalitaan liian 
ryppyotsaisesti (erään antropologisen 
määritelmän mukaan lian kammotus 
syntyy aineesta, joka (vain) sijaitsee 
väärässä paikassa, ”lika loukkaa 
järjestystä” (ks. Douglas 2000, 47)).  

Toimijuuden kannalta on kiintoisaa 
miettiä kahden toisistaan eroavan 

Kuvat/Images: Henri Laukkanen.
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performatiivisen asemoitumisen suhdetta vallitseviin pedagogisiin käytäntöihin. Millä 
tavoin erilaiset tekemisen tavat, erilaiset positiot ja identiteetit sekä ennen kaikkea 
näiden mallintaminen vaikuttavat opiskelijoiden ja opettajien yhdessä konstruoimiin 
tilanteisiin? Toisin sanoen, minkälaisia vaatimuksia ammattimaisuudelle kuvataiteen 
kontekstissa asetetaan ja miten niitä esitetään? Tästä juontuu nopeasti esille 
seuraava kysymys. Mitä hyväksytään, mitä rajataan ulkopuolelle ja minkälaisia 
konflikteja tiettyjen habitaattien ulosrajaaminen synnyttää? Ja vielä: miten tiettyihin 
habitaatteihin kotiutuminen asemoi subjektin mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
keskusteluihin?  

soTaaN vai sillalle? 

Parhaimmillaan konfliktin tai rajan kriittinen tarkastelu voi toimia eräänlaisena 
sillanrakentajana. Esteettiseen positioon nojatessamme voimme tavallaan hyväksyä 
tilojen affektiivisen luonteen. Hyväksyä, että jotkut kokemukset resonoivat 
itseemme vahvemmin kuin toiset. Että kyse onkin itseasiassa subjektiivisesta 
kokemuksesta ja siitä kommunikoinnin tavasta. Havaitsemme, että oma 
positiomme ei yllättäen olekaan vallitseva ja muuttumaton maailmantila. Nynnyt, 
eli kuraattorit Hanna Ohtonen ja Selina Vähäheikki, muistuttavat feministisen 
kuratoinnin manifestissaan, että ”Rajat eivät ole pelkästään jakajia, vaan 
myös mahdollisuuksia kohtaamiselle ja yhdistymiselle. Ne ovat liikuteltavissa, 
murrettavissa ja haltuun otettavissa.”   

Eräänlaiseen liikkuvarajaiseen asenteeseen rohkaiseva (queer) näkökulma voi 
toimia tiukkaan rajattujen tilojen uudelleenmäärittelyssä oivana työkaluna. Kun 
havaitsemme monien erilaisten mekanismien samanaikaisuuden ja totaalisuuden, 
myös toimijuus määrittyy uudelleen. Nynnyt toteavat: ”Jokaisella on mahdollisuus 
tehdä omat rajanvetonsa, sekä mahdollisuus keskustella niistä, pyyhkiä ja vetää 
ne uudelleen. Haluamme kyseenalaistaa normit, jotka sitovat meitä, ja määrittää 
uudelleen ne käsitteet, jotka sulkevat meidät ulkopuolelleen.”  

Kuvataiteen koulutuksen kontekstissa Turun ammattikorkeakoulun lanseeraamaa 
innovaatiopedagogiikkaa joudutaan pohtimaan myös suhteessa taiteilijaidentiteettien 
ja ammattimaisuuksien moniulotteiseen kudelmaan. Luova työskentely ei 
toteudukaan vain yhdestä olemisen positiosta käsin, vaan asioiden moninaiset suhteet 
toisiinsa vetävät puoleensa erilaisia asemoitumisia ja habitaatteja, jotka juuri niissä 

tilanteissa sattuvat parhaiten limittymään keskenään, muodostaen siinä hetkessä sen 
tilanteen tekijyyttä merkitsevän position.    

Affektiivisten asetelmien (affective arrangements) yhteydessä, jollaiseksi esteettisesti 
tarkasteltava toiminnallinen habitaattikin voidaan lukea, on akateemisessa 
tutkimuksessa teroitettu juuri rajojen huokoisuutta ja reaktiivisuutta ympäristöjensä 
kanssa. Tällaiset asetelmat vetävät puoleensa toimintaa, lukevat piiriinsä uusia 
toimijoita ja uusia intensiteettejä, mutta ennen kaikkea ylläpitävät tiettyä ”tekemisen 
henkeä”. Ne ovat funktionsa vuoksi modulaarisia, mikä toisaalta mahdollistaa 
tilanteiden ja toimien jatkuvuuden, toisaalta taas ruokkii sisäistä uudistumista ja 
uudelleenmäärittymistä (Slaby et al. 2017, 3).  

Uudelleen määrittäminen on löytämisen ilon lisäksi myös omanlaistaan surutyötä, 
missä tutut maisemat jätetään taakse ja siirrytään toisaalle. Akateeminen 
taidekoulutus pitää vieläkin mielellään kiinni tekemistä merkitsevien sektoreiden 
joskus keinotekoisestakin todentamisesta. Kaikilla perinteisillä taiteen aloilla on 
kuitenkin omat laajentuneet kenttänsä, jotka eriasteisesti vuotavat toistensa päälle 
tehden tarkkarajaisen määrittelyn, identifioitumisen ja lausumisen yhä vaikeammaksi. 
Missä maalaus loppuu ja kuvanveisto alkaa? Tai, missä taide loppuu ja jokin 
muu alkaa? Kaivautuessamme yhä syvemmälle luovuuden arkaaiseen maaperään 
huomaamme, kuinka kategoriat sulavat merkitysten ympäriltä ja paljastavat jotakin 
sellaista, mistä emme ole olleet tietoisia.  
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Oil, egg, cotton waste  

wood, felt, paper  

resin, dirt, turpentine  

    

Together, the materials form an utterly unique, mystical and multi-sensory collage. 
Scents and marks on the floor – even the floor is smooth and alive like leather. If you 
have ever walked into the painting hall at the old art school, you know what I am 
talking about. The way dozens of herbs dissolved into bitters resonate when tasting it 
is slightly similar. Polyphonic, stained, unforgettable... 

Art schools have their unique aesthetics. The activities of different departments settle 
in their constellations with the various temperaments of doing producing various 
arrangements. There will be stains and the smell of turpentine in the painting studio, 
with papers taped and stapled to walls. The sculpture class may be filled entirely 
with different kinds of materials and objects. The classroom for printmaking and the 
darkroom are more organized – it is important that things are kept in their assigned 
places. Good order enables smooth operations. Some operations, however, are created 
from chaos.  The common denominator for these is the stratification of various 
materials, tools and traces of work in the premises assigned for them – and this 
happens in art schools all over Europe. As a rule, the premises are activity-based, and 
thus they have their own unique way of existing in relation to materials and senses. 
So why not view these habitats as aesthetic structures?   

Richard Serra, visual artist, simplified the theses of artistic work to a group of 
activity-based verbs stating materiality and physical presence: “To pull, to roll, to 
drop…” Things are organized in the space. “To cover, to mark, to erase…” They are 
considered or covered, conceptualized in the context of art. These are the rhythms 
of doing, which leave their own kinds of imprints in the environment. Imprints that 
can also be seen as the connection between tradition and the present, as the identity 
of space.  

A while ago, I brought new tables to the sculpture classroom – the students did not 
like them because they were too clean. The presence of objects and traces in a space 

Habitats of art education

–

material and perceivable

material structures 
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overlaps with the nature of the activities taking place there. They happen as if in a 
whirl where one verifies the other.  

admiNisTraTioN aNd proFessioNalism iN The CoNTexT oF arT eduCaTioN 

There is also another type of aesthetic presence to be found at art schools. The 
aesthetics of administration and bureaucracy is created in the assemblage of 
presentations, funding charts, cooperation agreements and research, development 
and innovation statements. Meetings after meetings taking place after other meetings 
create cumulative lists in calendars, and backlit LCD screens repeat the clarity of 
objective rationality that adheres to the morphology of professionalism. There is a 
certain regularity to the rhythm of meetings and presentations, furniture and plans 
have been arranged logically, people are wearing clean clothes.   

In the context of art education, the aesthetics of bureaucracy is partly related to the 
fact that institutions must obtain external funding. On the other hand, the need for 
the facilitation competence stemming from the field of art has introduced new types 
of observations concerning the multifaceted nature of professionalism. Art schools 
have noticed that it is necessary to let go of the most eccentric conventions of artist 
identity in certain situations in order to convince actors inhabiting different types of 
conventions. When approaching project funding, public art projects and specialist 
work, the resonance of the many ingredients in the painting hall should be kept in a 
supporting role.   

Art historian Miwon Kwon offers a list of cooperative verbs that complement Richard 
Serra’s list in the new situation. “To negotiate, to coordinate, to compromise.” Things 
are related to a multi-centred reality with several operators. “To research, to promote, 
to organize.” The actor’s responsibility for his or her own actions is extended to 
the clear boundaries of object production and into the space of encounters and 
communication. (See Kwon 2002, 51; Hannula 2004, 41.)  

However, the practices of the broader field of art and the related skill requirements 
do not seem to be impossibly strange or unpleasant for students. Art students are 
actively choosing postgraduate studies in master’s degree programmes focusing on 
various theories of visual culture and curatorial or public art expertise. In addition, 
it is not unusual that after graduation, the artist’s studio looks more like an office 

instead of a romantic compost heap. Regardless of the method of working the artist 
selects in the field of art.   

I present my view on the bipolar aesthetic order of an art school in a manner that is 
more or less a caricature. I discuss artistic work and administrative work. Both are 
creative work in the best meaning of the word, but they take place in very different 
habitats. Like I mentioned, the habitats take a certain form through actions and 
needs, but there is also a potential pitfall.   

At worst, clearly defined environments feed parochial and protectionist attitudes, 
in which anything happening outside the bubble is experienced as issues that are 
separate from self and potentially threatening. This creates a urge need to enforce 
the distinctive features of the bubble through loud gestures. From one angle, artistic 
work can be seen as dusty, where the articulation of objectives is either considered 
challenging or actively refused., whereas the facilitating work taking place behind 
displays can be seen as inhuman paper pushing that is alienated from the world. 
Segregation takes place as if unnoticed, when the orthodoxy of your own room is 
cherished in a manner that is too narrow-minded (according to an anthropological 
definition, the dread of dirt stems from matter that (merely) is in the wrong place 
(“dirt is matter out of place” (see Douglas 2000, 47)).  

In terms of agency, it is interesting to reflect the relationship of two distinguishable 
performative positionings in relation to the prevailing pedagogic practices. How do 
the different ways of working, positions and identities and above all the modelling 
of these affect the situations constructed by students and teachers together? In other 
words, what kind of requirements are set for professionalism in the context of fine 
arts and how are they presented? The following question quickly emerges: What is 
accepted, what is excluded from the scope and what kinds of conflicts are created 
when certain habitats are excluded? And how does the settling down to certain 
habitats affect the subject’s possibilities to participate in various discussions?  

CoNFliCT or Compromise 

At best, critical examination of a conflict or boundary can serve as a bridge-builder of 
a kind. When drawing on an aesthetic position, we can, in a way, accept the affective 
nature of space. That some experiences resonate with ourselves more strongly than 
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others. That it is actually a question 
of subjective experience and the 
way it is communicated. We notice 
that our own position is suddenly 
not the dominant and unchanged 
state of the world. Nynnyt (wussies/
pussies) – that is, curators Hanna 
Ohtonen and Selina Vähäheikki – 
state in their manifesto of feminist 
curating that “We see borders as 
something we can move, break, 
liquify and occupy — we see them 
not only as dividers but also as 
opportunities to connect.”   

A (queer) perspective encouraging 
an attitude with flexible boundaries 
can function as an excellent 
tool when redefining strictly 
defined spaces. When we notice 
the concurrence and totality 
of various mechanisms, agency 
is also redefined. According to 
Nynnyt: “We want to question the 
norms that bind us and redefine 
the concepts, notions and ideals 
that exclude us. We argue for an 
understanding of gender as a free 
expression of the self—not as 
something that restricts or holds 
one back.” 

The innovation pedagogy launched 
by Turku University of Applied 
Sciences in the context of education 
for fine arts must also be reflected in 

relation to the multi-dimensional tapestry of artistic identities and professionalism. 
Creative work cannot take place only from one position of being. There is always 
a comlex relationship of things attracting different positions and habitats which 
in those particular moments suite each other the best to indicate the position of 
authorship relevant to the situation at hand. 

In academic research, the porosity of borders and reactivity to environments 
have been emphasized in relation to affective arrangements, to which an activity-
based habitat that is observed from an aesthetic perspective can be included. Such 
arrangements attract activities and include new actors and intensities, but first and 
foremost, they maintain a kind of “spirit of doing.”.Due to their function, they are 
modular, which enables the continuity of situations and activities and feeds internal 
renewal and redefinition (Slaby et al. 2017, 3).  

In addition to the pleasure of discovery, redefinition is also a kind of mourning work, 
in which one leaves behind familiar landscapes and moves elsewhere. Academic art 
education still very much likes to hold on to the sometimes artificial articulation 
of method based courses. However, all traditional fields of art have their own 
expanded fields that overlap with each other in varying degrees, which makes clear-
cut specification, identification and statements increasingly difficult. Where does 
painting end and sculpture begin? Or where does art end and something else begin? 
When we dig deeper into the archaic ground of creativity, we notice how categories 
surrounding meanings melt down and reveal something we were not aware of.  
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Taiteessa on voimaa

Riina Kotilainen 

Taidekoordinaattori 

KampusART, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia  

Taide on kiinteä ja luonnollinen osa jokapäiväistä elämää, ja monesti sen 
olemassaoloa ei edes tule ajatelleeksi. Se on läsnä esimerkiksi musiikkina 
kuulokkeista, sarjakuvina lehdessä tai projisointeina pääkirjaston seinällä. Visuaaliset 
taiteet löytävät yhä useammin paikkansa perinteisten taiteen esittämistilojen 
ulkopuolelle; taidetta nähdään julkisessa tilassa jatkuvasti enemmän.  

Taide kommentoi, rakentaa ja haastaa. Se huutaa ja kuiskaa. Itseilmaisun välineenä 
se erottaa ihmisen muusta eläinkunnasta ja koneista. Taiteen kokeminen ja 
tekeminen on yksilöllistä, ja se pohjautuu jokaisen henkilökohtaiseen historiaan 
ja sielunmaisemaan. Vaikka merkitykset syntyvät suhteessa henkilökohtaiseen, 
taiteen avulla on mahdollista tuottaa myös jaettuja kokemuksia ja muistoja − se on 
erinomainen alusta vuorovaikutukselle.  

Taide muuTosvoimaNa – ja osaNa KorKeaKoulua 

Taide on yhteiskunnan peili. Lisäksi se tallentaa tuleville polville ajankuvaa ja sitä, 
mikä kussakin ajassa on ollut pinnalla. Se nostaa esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja 
kipeitäkin aiheita, mutta myös niitä asioita, jotka ovat hyvin. Taide lisää tietoisuutta, 
mikä on puolestaan omiaan synnyttämään tekoja − muutosta. Ihmisyydestä 
kumpuava taide vaikuttaa tunteisiin, ja sitä kautta taide saattaa käynnistää 
tiedostamattomalla tasolla yksilössä tai yhteisössä halun muutokseen. 

Taiteilijan konteksti on yhteisö. Yhä useammin puhutaankin taiteen tekemisen 
yhteisölähtöisyydestä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteisö huomioidaan 
lähtökohtaisesti taiteen sijoituspaikkana, tai taiteilija voi työskennellä osana 
organisaatiota. Työskentely osana yhteisöä tai moniammatillista työryhmää on tätä 
päivää, ja näin ollen vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot painottuvat taiteilijan työssä 
yhä enemmän. Toimiessaan osana yhteisöä taiteilija voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
sitä kautta saada aikaan positiivista muutosta. 

Taide ei ole immuuni yhteiskunnalle ja sen muutoksille. Megatrendeistä esimerkiksi 
teknologinen murros ja digitalisaatio ovat osaltaan synnyttäneet ja mahdollistaneet 
taiteen uusien ilmaisumuotojen syntymisen. Toimintojen ja palvelujen siirtyessä 
yhä enemmän virtuaalisiin ympäristöihin tulee myös taiteen määritellä uudelleen 
oma paikkansa ja taiteilijan tekemisensä. Taide nivoutuu laajaan yhteiskunnalliseen 
kehitykseen kytkeytyessään muihin toimialoihin, kuten tekniikkaan ja talouteen. 
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Taiteilija tuo poikkialaisiin työryhmiin näkemystä ”boksin ulkopuolelta”, jolloin 
kaikki oppivat kaikilta. Kun taiteilija ja taide tulevat näkyviksi ja integroituvat 
yhteiskuntaan, myös taiteilijan työn ja taiteen arvostus kasvaa. 

Taide lisää inhimillisyyttä eli juuri sitä, mitä tarvitaan tässä ajassa puhetapojen 
ja arvojen kovetessa. Taiteilijalla on erityinen mahdollisuus yhteiskunnan 
kommentointiin, arviointiin ja kyseenalaistamiseen. Kaiken taiteen ei suinkaan 
tarvitse osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta kaikki taide on aina jollain 
tavalla poliittista − myös silloin, kun teos ei ota kantaa. Taide on vastavoima ja 
paikka, jonka äärellä ihmiset kohtaavat paitsi teoksen myös itsensä ja toisensa. Se 
saattaa johtaa odottamattomaan, joten siinä suhteessa taide voi olla myös vaarallista. 
Olennaista on, että taiteilija itse tiedostaa ja tunnistaa taiteen voiman ja potentiaalin.   

YhTeisTYö oN NYKYpäivää ja TulevaisuuTTa 

Nykytaiteilijat työskentelevät enenevissä määrin perinteisten taideinstituutioiden 
ulkopuolella. He tutkivat maailmaa ja tekevät moniammatillista yhteistyötä. Sekä 
taiteen kentän sisältä kumpuavat tarpeet että yhteiskunnalliset muutokset synnyttävät 
taiteilijoille uudenlaisia työtapoja ja mahdollisuuksia. Taiteellinen työ ja taiteen 
kenttä uudistuvat, ja niin tekevät myös taidekoulutus ja taiteen tutkimus.  

Taidekoulu on turvallinen ympäristö kokeilla erilaisia tapoja toimia taiteilijana 
sekä kasvattaa omaa taiteilijaidentiteettiä. Taiteen kentällä korostuu yhä enemmän 
esimerkiksi tieteiden ja taiteiden välisyys, jonka myötä myös verkostojen merkitys on 
kasvanut. Opintojen aikana luodut verkostot saattavat olla tulevaisuudessa kultaakin 
arvokkaampia. Henkilökohtaisen eri alojen ”osaajapankin” kokoaminen opiskelujen 
aikana ei ole huono idea. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuu osaajia kaikille 
yhteiskunnan osa-aluille, ja yhteistyötä eri alojen välillä soisi olevan nykyistä 
enemmän. Opiskelun aikana toteutettujen poikkialaisten projektien kautta tuleva 
ammattitaiteilija integroituu osaksi tulevaisuuden yhteiskuntaa ja taiteen kenttää.  

Vaikka taiteen merkitys on kasvanut ja se ymmärretään tänään paremmin, rahoitus 
ja taiteilijan toimeentulo eivät ole kehittyneet samassa suhteessa. Erityisesti tästä 
syystä taidealan koulutuksen tulee tunnistaa taiteilijan tulevaisuuden osaamistarpeet 
ja vastata niihin tarjoamalla mahdollisimman hyvät valmiudet taiteilijana 
työskentelemiseen muuttuvassa maailmassa. Kannustamalla eri alojen opiskelijoita 

yhteistyöhön jo opiskeluaikana voidaan vaikuttaa tulevaisuuden eri alojen tekijöiden 
käsitykseen taiteilijoiden osaamisen merkityksestä osana yhteiskunnan eri toimintoja. 

Kupittaan kampukselle toteutuva KampusART-taideohjelma on erinomainen 
esimerkki eri alojen välisestä yhteistyöstä, jonka puitteissa kohtaavat niin taiteilija, 
arkkitehti kuin tuotantoinsinöörikin. Taideohjelman aikana taidetta tuotetaan 
uuden kampusrakennuksen ulko- ja sisätiloihin. Sen toteuttajia ovat pääasiallisesti 
ammattikuvataiteilijat, mutta myös opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia 
pysyväluonteisten, väliaikaisten ja tapahtumallisten teosten toteuttamiseen 
uudisrakennukseen. Poikkialaisessa yhteistyössä kaikki pääsevät soveltamaan omaa 
osaamistaan ja mahdolliset haasteet ratkotaan yhdessä, mikä luo alustan uuden 
oppimiselle ja oman itsensä haastamiselle. 

TaiTeilija ja TaideKouluTus TulevaisuudeN TeKijöiNä 

Yhteiskunnassa eri osa-alueet, ilmiöt ja asiat kietoutuvat toisiinsa, eikä taide ja 
taiteilija ole tästä poikkeus. Taide ei ole vapaata – sitä se ei ole koskaan ollut. 
Kriittisyys ja analysointi ovat taiteilijan tapa katsoa maailmaa, mutta samalla tavalla 
pitäisi kyseenalaistaa myytti taiteen vapaudesta. Esimerkiksi taiteen rahoituksessa 
näkyvät rahoittajien intressit ja strategiat, joihin kentän toimijat pyrkivät 
vastaamaan. Vaikka taide ei ole vapaata, sillä on kuitenkin erityinen ilmaisun- ja 
mielipiteenvapaus. Lisäksi taiteilijalla on vapaus ja kyky valita teoksen toteutustapa ja 
aihe kulloiseenkin tarkoitukseen sopivaksi. 

Taide valjastetaan nykyään usein jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseksi: se on 
väline esimerkiksi hyvinvoinnin tai ympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Taiteen 
tuottamat positiiviset vaikutukset eivät voi olla perimmäinen syy taiteen tekemiseen 
tai kokemiseen, mutta niitä ei voi jättää huomioimatta. Taiteen ja kulttuurin suurin 
arvo kiteytyy nimenomaan kokemuksiin ja elämyksiin. Havainnoidessaan ympäröivää 
maailmaa taiteilijat tunnistavat usein heikkoja signaaleja, jotka saattavat kehittyä 
tuleviksi trendeiksi. Heillä on erityinen herkkyys kuunnella ja katsoa maailmaa. 
Taiteessa voidaan tuottaa näkyville vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka ohjaavat meitä 
tekemään toisenlaisia päätöksiä. 

Kaikki taiteen esiin nostamat näkökulmat ovat oleellisia maailman tilan ja 
sen muutostarpeiden hahmottamisessa. Samalla myös taiteilijan ja taiteen 
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toimintaympäristö ovat muuttuneet ja muuttuvat. Monialaisuus ja yhteistyö ovat 
taiteen tulevaisuutta. Taide, taiteilija ja taidekoulutus eivät ole irrallaan kehityksestä, 
vaan niiden tulee haastaa yhteiskunnan lisäksi myös itsensä – kyseenalaistaa olemassa 
oleva ja tavanomainen. Taidealojen koulutus muuttaa paitsi taiteen kenttää myös 
yhteiskuntaa kouluttaessaan taiteilijoita. Taide opettaa meille inhimillisyyttä ja 
välittämistä. Tulevaisuuden teknologisoituneessa ja robotisoituneessa maailmassa 
vuorovaikutuksella ja luovuudella on yhä kasvava merkitys. Näin ollen 
muuttuessaankin taiteilijan rooli yhteiskunnassa on ja tulee aina olemaan erityinen.

 

Kuvat/Images: Heini Aho.
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Art is an integral and natural part of everyday life, and its existence is often not even 
thought of. It is present, for example, as music in your earphones, as cartoons in a 
paper or as projections on the wall of the main library. Visual arts are increasingly 
finding their way outside the traditional spaces of exhibiting art; there is more and 
more art in public spaces.  

Art comments, builds and challenges. It shouts and whispers. As a tool for self-
expression, it separates people from other animals and machines. Experiencing and 
making art is personal and based on the individual history and psyche. Even though 
meanings are created in relation to the individual, art enables the production of 
shared experiences and memories – it is an excellent platform for interaction.  

arT as aN aGeNT oF ChaNGe – aNd as parT oF hiGher eduCaTioN iNsTiTuTioNs 

Art is the mirror of society. In addition, it saves an image of the life and trends of 
each period for future generations. It highlights social injustices and even difficult 
issues, but also things that are well. Art increases awareness, which is likely to create 
actions – change. Art rising from humanity affects feelings, which may result in art 
initiating an unconscious desire for change in an individual or community. 

Community is the context for artists. For this reason, community specific orientation 
in the making of art is discussed to an increasing extent. This may mean, for 
example, that the community is taken into account primarily as the site for art, or 
an artist can work as part of an organisation. Working as part of an organisation 
or a multiprofessional team is the current trend, and this is why interaction and 
cooperation skills are increasingly important in the work of an artist. When an artist 
works as part of a community, the artist can strengthen community spirit and bring 
about positive changes through that. 

Art is not immune to society and its changes. Megatrends such as the technological 
revolution and digitalisation have, for their part, created and enabled new forms 
of artistic expression. As activities and services are increasingly migrating to virtual 
environments, art will also have to redefine its position and artists their work. Art 
intertwines with extensive social development as it is linked to other sectors, such 
as technology and finance. Artists contribute to cross-disciplinary work groups with 
their views “from outside the box,” with all participants learning from each other. 

The Power of Art

Riina Kotilainen 

Art coordinator 

KampusART – the Kupittaa Campus arts programme,

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences
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When artists and art become visible and integrate with society, the appreciation of art 
and the work or artists will increase. 

Art increases humanity, which is exactly what is needed at this time of hardening 
rhetoric and values. Artists also have a special opportunity to comment on, assess and 
question society. By no means does all art need to participate in public debate, but all 
art is always political in some way – even when the work of art takes no stand. Art is 
a counterforce and a place where people encounter not only the work of art but also 
themselves and others. This might have unexpected consequences, so in this sense, art 
can also be dangerous. The key is that artists themselves are aware of and recognize 
the power and potential of art.   

CooperaTioN is The order oF The daY Now aNd iN The FuTure 

Artists today are increasingly working outside the traditional art institutions. They 
explore the world and cooperate in multiprofessional environments. Both the needs 
stemming from within the field of art and the changes in society generate new types 
of working methods and opportunities for artists. Artistic work and the field of art 
are renewing, and the same applies to art education and art studies.  

Art schools are safe environments to experiment with various ways of being an artist 
and to develop your identity as an artist. In the field of art, the interdisciplinary 
relationships between sciences and art are standing out to an increasing extent, with 
networks becoming more important due to this. Networks established during studies 
might be worth more than gold in the future. It is not a bad idea to collect a personal 
“pool of experts” from various fields during your studies. Experts of all sectors in 
society graduate from Turku University of Applied Sciences, and it would be good to 
have more cooperation between the various fields. Cross-disciplinary projects carried 
out during studies enable future artists to integrate with the future society and field 
of art.  

Even though the importance of art has increased and is understood better these days, 
funding and the livelihood of artists have not developed accordingly. Especially for 
this reason, art education must identify the future competence requirements of artists 
and respond to them by providing the best possible skills for an artist to work in 
the changing world. Encouraging cooperation between students from various fields 

already during their studies can help improve the awareness of people from various 
field regarding the importance of the skills of artists as part of the various functions 
of society. 

The KampusART arts programme carried out in the Kupittaa campus is an excellent 
example of cooperation between various fields, as it brings together artists, architects 
and production engineers. During the arts programme, art is created in the outdoor 
and indoor areas of the new campus building. The project is implemented mainly by 
professional artists, but students are also offered opportunities to implement in the 
new building works of art that are of permanent or temporary nature or event-like. 
In multi-disciplinary cooperation, everyone has the chance to use their skills and any 
challenges are resolved together, which creates a basis for learning new things and 
challenging yourself. 

arTisTs aNd arT eduCaTioN as The CreaTors oF The FuTure 

The various sectors and phenomena of society are intertwined, and art and artists are 
no exceptions. Art is not free – it has never been. A critical attitude and analysis are 
the artists’ way of looking at the world, but the myth about the freedom of art should 
also be questioned in a similar manner. For example, the funding of art reflects the 
interests and strategies of the parties financing art, with the parties operating in the 
field striving to respond to such interests and strategies. Even though art is not free, it 
has special freedom of expression and opinion. In addition, artists have the freedom 
and ability to choose the execution of their work and the subject matter so that they 
fit the purpose in question. 

These days, art is often harnessed to achieve some specific objective: it is used as the 
tool for increasing, for example, well-being or the attractiveness of the environment. 
The positive effects brought about by art cannot be the ultimate reason for making 
or experiencing art, but they cannot be ignored. The greatest value of art and culture 
crystallize into experiences. When observing the world around them, artists often 
identify weak signals that may become trends. They have special sensitivity to listen 
to and look at the world. Art can be used to create scenarios of alternative futures, 
which guide us to decide otherwise. 

All views highlighted by art have been relevant to understanding the state of the 
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world and the changes that are needed. At the same time, the operating environment 
of artists and art has changed and is changing. A multidisciplinary approach and 
cooperation are the future of art. Art, artists and art education are not disconnected 
from the development and, in addition to society, they must challenge themselves as 
well – question everything that exists and what is customary. Art education not only 
changes the field of art but also society as it provides education to future artists. Art 
teaches us humanity and caring. In tomorrow’s technologized and roboticized world, 
interaction and creativity will become increasingly important. For this reason, even in 
a changing society, artists play and will always play a special role in it. 

 Kuvat/Images: Nunnu Rosellin.

Kuvat/Images: Anna Puikko.
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Alumni

Tatu Gustafsson 
Jaakko Kahilaniemi 

Sanna Kannisto 
Ville Kumpulainen 

Ari Pelkonen 
Tamara Piilola 
Oona Tikkaoja 

Jenni Tuominen 
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Muistan, miten opiskeluni 
alkuaikoina joku sanoi 
minulle taiteen tekemisen 

olevan yksinäistä. Muistan myös 
erään, jolle luonnonvalon kauneus oli 
rikkaus, jonka avulla arkipäiväisinkin 
asia muuttui merkittäväksi. Muistan 
toisen, joka yritti kuvailla jotakin, jota 
emme voi havaita. Sanat ja kuvat, jotka 
muovasivat toisiamme silmiemme 
edessä huomaamattamme. Eleet, 
jotka kertoivat niistä kokemuksista, 
joiden läpi kenenkään ei pitäisi kulkea. 
Muistan näyttelyn avajaiset, joissa 
olin ylpeä siitä, että opiskelin samalla 
luokalla taiteilijan kanssa, jolla on oikea 
näyttely. Muistan koulumatkat, joilla 
käydyt keskustelut auttoivat näkemään 
valoa varjoissa. Väsymyksestä nouseva 
hiljaisuus istui toisinaan päällämme 
painaen katseemme alas lattiaan. 
Muistan, miten paljon helpotti, ettei 
kuitenkaan ollut yksin kaiken sen edessä. 
Mieleeni on jäänyt myös rohkeus, joka 

näkyi kuvissa, joissa yksi meistä oli 
asettunut ensimmäistä kertaa kameran 
eteen. Muistan keskustelut, jotka 
koettelivat universumin rajoja luoden 
yhtä aikaa tunteen kaiken pienuudesta 
ja suuruudesta. Muistan, miten taide 
oli jossakin kaukana, vieraassa paikassa, 
johon olisi matkattava. Samalla 
kadehdin niitä, joille taide tuntui aina 
olevan käden ulottuvilla. Muistan 
halauksen, joka siinä hetkessä tuntui 
riittämättömältä ylivoimaiseen suruun 
nähden.  

Minussa on nyt varmasti monia asioita, 
joiden muotoutuminen on saanut 
alkunsa opiskelun aikana tapahtuneissa 
kohtaamisissa. Suurin osa näistä 
kohtaamisista on unohtunut, ja ne ovat 
hukkuneet osaksi sitä suurta merta, 
jota kutsun menneisyydeksi. Virginia 
Woolf on sanonut, etteivät tunteet ole 
ikinä täydellisiä nykyhetkessä, vaan 
ne täydentyvät, ja siksi menneisyys 
näyttäytyy meille kauniina. Minulle 
nykyhetki on horisontti menneisyyden 
meren ja tulevaisuuden taivaan välissä.  
Sukellettuani etsimään Taideakatemiassa 
vietettyä opiskeluaikaani vahvistui 
ajatus siitä, että taiteen tekeminen voi 
olla yksinäistä, mutta taidetta ei voi 
kuitenkaan tehdä yksin.

Tatu Gustafsson

http://www.tatugustafsson.com/

Early in my studies, I remember 
someone saying that making art is 
lonely. I also remember a person 

to whom the beauty of natural light was 
something valuable which transformed 
even the most mundane things into 
something remarkable. I remember 
another person who tried to make visible 
something we cannot see. Words and 
images that formed us in front of each 
other without us even noticing. Gestures 
that told a story of experiences that 
no one should have to go through. I 
remember the opening of an exhibition, 
where I was proud to be in the same class 
with an artist that had a real exhibition. 
I remember having discussions on our 
way to school and how they helped us 
see the light amidst shadows. Sometimes, 
silence caused by tiredness sat on us 
and made us cast our eyes on the floor. 
Nevertheless, I remember how relieved 
I was that I was not facing it all alone. I 
also remember courage that was reflected 

in the photos when one of us stepped 
in front of the camera for the very 
first time. I remember discussions that 
tested the limits of the universe while 
simultaneously creating a feeling of the 
smallness and greatness of everything. 
I remember how art was somewhere 
far away in a strange place to which I 
would have to travel. At the same time, 
I envied those who seemed to always 
have art within their reach. I remember 
a hug that at the time felt inadequate in 
relation to the overwhelming sorrow.  

There are surely now parts in me that 
started to form during the encounters 
that took place in my student days. Most 
of these encounters have been forgotten, 
and they have been lost in the vast sea 
that I call the past. Virginia Woolf said 
that “the past is beautiful because one 
never realizes an emotion at the time. 
It expands later, and thus we don’t have 
complete emotions about the present, 
only about the past.” For me, the present 
is the horizon between the sea of the past 
and the sky of the future.  After diving in 
to find my student days in Arts Academy, 
I felt even more strongly that making art 
can be lonely, but you cannot make art 
alone.

Seuraavalla aukeamalla / On the next spread: 
Tatu Gustafsson, Tie 15 Laivolahti, 2019, teoksesta 

Weather Camera Self-Portraits.
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Sain kutsun Turun AMK:n 
Taideakatemian pääsykokeisiin 
keväällä 2010. Pääsykokeiden 

puolessa välissä luin useaan kertaan 
oman opiskelijanumeroni jatkoon 
päässeiden joukosta. Ymmärrettyäni, 
että opiskelijanumero on todella minun, 
tiesin päässeeni kouluun, sillä halusin 
valokuvauksen opiskelupaikkaa niin 
paljon. Opiskelin valokuvataidetta 
Taideakatemiassa 2010–2014. 

Suurimman osan opiskeluajasta käytin 
itseni sekä omien taiteellisten ajatusteni 
etsimiseen. Tein paljon erilaisia 
taiteellisia kokeiluita, halusin olla kaikkea 
mainosvalokuvaajan ja taiteilijan väliltä. 
Ajatukset siitä, mikä ja kuka olen, 
vaihtuivat viikoittain.  

Tein eräällä Taideakatemian kurssilla 
projektin, joka on omalla tavallaan 
jatkumoa nykyiselle työskentelylleni ja 
siihen liittyville teemoille. Tai ainakin se 
on johdattanut minut sille taiteellisen 
tutkimuksen tielle, missä olen nyt. 
Kunpa sitä osaisi olla kärsivällinen ja 
luottaa epämiellyttävään tunteeseen siitä, 
ettei tiedä, mitä tekee. Taideakatemiassa 
kannustettiin kokeilemaan, tutkimaan ja 
olemaan tietämätön. Erään kurssityöni 
nimi oli ”Tuntematon on ihmisen 
tietämättömyyttä ja tietämättömyys 
on pelon ensi askel”, ja tähän uskon 
edelleen. Uskon myös, etten olisi 
urallani tässä, missä olen nyt, ilman 
Taideakatemiaa ja suurta tarvetta 
purjehtia haaveista toiseen, kokeilla 
enemmän kuin ikinä sekä etsiä itseään.  

Pääsin Taideakatemiasta suoraan 
Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakouluun tekemään 
valokuvataiteen maisteriopintoja, 
joista valmistuin kesällä 2018. 
Nykyinen taiteellinen työskentelyni 
pohjautuu siihen, miten ihminen ja 
luonto näyttäytyvät nykymaailmassa 

Jaakko Kahilaniemi

https://www.jaakkokahilaniemi.com/

I was invited to participate in the 
entrance exams for the Arts Academy 
of Turku University of Applied 

Sciences in spring 2010. Mid-way 
through the entrance exams, I read my 
own student number over and over 
again in the list of people who had 
been accepted to continue. When I 
understood that the student number 
really was mine, I knew I had been 
accepted to the school, as I wanted so 

badly to get in to study photography. 
I studied photography in the Arts 
Academy from 2010 to 2014. I spent 
most of my studies trying to find 
myself and my own artistic thoughts. I 
experimented with art a lot, I wanted 
to be everything between a commercial 
photographer and an artist. Thoughts of 
what and who I was varied depending on 
the week.  

During one Arts Academy course, I 
carried out a project that was in its own 
way connected to my current work and 
the related themes. Or, at the very least, 
it has led me to take the path of art 
research on which I currently am. I wish 
I knew how to be patient and trust the 
unpleasant feeling that I do not know 
what I am doing. The Arts Academy 
encouraged you to experiment, study 
and be ignorant. The name of one piece 
I made for a course was “The unknown 
is the ignorance of people, and ignorance 
is the first step of fear,” and I still believe 
this. I also believe that, career-wise, I 
would not be where I now am without 
the Arts Academy and a great need 
to sail from one dream to another, to 
experiment more than ever and to search 
for myself.  

After Arts Academy, I was accepted 
directly to the Master’s programme for 
photography at Aalto University’s School 
of Arts, Design and Architecture, from 
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ristiriitaisena ja monimutkaisena 
symbioosimaisena parina.  

Kun teen aikajanan omasta 
työskentelystäni, se alkaa 2011 
syksystä, jolloin osallistuin 
fiktiivisen omakuvan työpajaan 
Taideakatemiassa ja aloin tutkimaan 
omia metsäsuomalaisia juuriani. Nyt 
olen nuori kuvataiteilijalupaus, joka 
laajentaa työskentelyään yhä enemmän 
pois valokuvasta veistosinstallaatioiden 
suuntaan. Tärkeintä on uskaltaa 
luottaa siihen, ettei tiedä. Ja tämä on 
vain yksi niistä opeista, jotka oivalsin 
Taideakatemiassa. Mitä enemmän 
tekee sitä, mitä ei tiedä, sitä paremmin 
valmistautuu kuvataiteilijan ammattiin. 
Uskaltaa vain jättää kaiken sen, mikä on 
normaalia, ja tehdä sitä, mitä muut eivät 
tee.

where I graduated in summer 2018. My 
current work as an artist is based on how, 
in the world today, people and nature 
show themselves as a conflicting and 
complex symbiotic pair.  

When I create a timeline of my own 
work, it starts from autumn 2011, 
when I participated in a workshop 
for fictitious self-portrait in the Arts 
Academy and started to investigate my 
own Forest Finn roots. Now I am a 
young, promising artist expanding my 
work increasingly from photography 
to sculpture installations. The key is to 
have the courage to trust that you do not 
know. And this is just one of the things 
I understood in the Arts Academy. The 
more you work with what you do not 
know, the better prepared you are for 
the visual artist’s profession. Just dare to 
leave everything that is normal and do 
what others are not doing.

Jaakko Kahilaniemi, Fistful of Peace, 2018. 
Olen istuttanut 5 oliivipuuta suomalaiseen 

avohakkuumaisemaan pyrkiäkseni tekemään 
rauhan ihmisen ja luonnon välille oliivipuun 

vahvalla symboliarvolla.

Jaakko Kahilaniemi, Fistful of Peace, 2018. I have 
planted five olive trees in a Finnish landscape of 
clear-felling, striving to establish peace between 
people and nature through the strong symbolic 

value of the olive tree. 
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Aloitin opinnot Turun taiteen 
ja viestinnän oppilaitoksessa 
vuonna 1993 ollessani 

19-vuotias. En usko olleeni kovinkaan 
perillä siitä, mitä taiteen tekeminen 
voisi olla. Perheessäni ei ollut juurikaan 
harrastettu kulttuuria, saatikka 
kuvataidetta. Uskon, että visuaalinen 
innostukseni heräsi 13–16-vuotiaana 
katselemalla Music Television 
musavideoita. MTV aloitti 1987 
lähetykset Suomessa. Sieltä sain oppia 
myös itsetunnolle ja artistiasenteelle.  

Muistan Köysitehtaan tontin, hylätyt 
rakennukset ja jättömaa-alueen 
jännittävänä paikkana jo niiltä ajoilta, 
kun kiinnostuin valokuvauksesta 

ihan ensimmäistä kertaa. Valokuvasin 
siellä lukiolaisena usein jotain 
mielestäni kadonnutta, rappioitunutta 
ja turmeltunutta. Seikkailin usein 
köysitehtaassa sisällä. Vanha Turun 
taiteen ja viestinnän oppilaitos sijaitsi 
Ratapihankatu 53:ssa. Ehdin tulla uuteen 
Taideakatemian rakennukseen vain 
puoleksi vuodeksi.   

Meidän vuosikurssin opetus oli vähän 
haparoivaa, järjestelmällistä opetusta tai 
kursseja ei ollut tarpeeksi. Omaehtoinen 
tekeminen oli alusta saakka osa 
opetussuunnitelmaa. Kannustettiin 
kuvaamaan paljon ja etsimään omaa 
ilmaisua. Kaikille se ei sopinut, ja 
välillä yritimme ryhmänäkin vaatia lisää 
ulkopuolisten opettajien työpajoja tai 
tekniikkaopetusta. 

Minulle vapaus tehdä mitä halusi tai 
jonkin tehtävänannon mukaan kuitenkin 
sopi melko hyvin jo heti varhaisessa 
vaiheessa. Hyvää oli se, että koulun tiloja 
sai käyttää kellon ympäri sekä filmiä ja 
valokuvapaperia oli aina paljon saatavilla. 
Minusta tuli hyvin kunnianhimoinen 
mustavalko- ja värikuvien vedostaja. 
Vietin paljon aikaa pimiössä.  

Opiskelijoiden yhteiset näyttelyt olivat 
minulle tärkeitä, ja niitä oli heti alkuun 
mm. Valokuvakeskus Perissa, Brinkkalan 
Ullakolla, Titanik-galleriassa ja Turun 
linnassa. Näyttelyitä seuraava palaute oli 

Sanna Kannisto

https://www.sannakannisto.com/ 

https://helsinkicontemporary.com/ 
artist/sanna-kannisto 

I started my studies at Turku School 
of Art and Communication in 1993, 
when I was 19. I don’t think I was 

that well aware of what making art could 
involve. My family was not really into 
culture, let alone fine arts. I believe my 
visual interest awoke when I was 13–16 
and watched music videos on MTV. 
In 1987, MTV started broadcasts in 
Finland. It also taught self-esteem and an 
artist’s attitude.  

I remember the Köysitehdas plot, 
abandoned buildings and wasteland as 
an exciting place already when I first 
became interested in photography. 
As a secondary school student, I 
photographed something there that I 

felt had disappeared or that was decayed 
or ruined. I often explored the rope 
factory building. The old Turku School 
of Art and Communication was located 
at Ratapihankatu 53. I only spent 
six months in the new Arts Academy 
building.   

The teaching for our class was a little 
erratic – there was no systematic teaching 
or not enough courses. Independent 
work was part of the curriculum from 
the start. We were encouraged to take 
a lot of photos and find our own way 
of expression. Not everyone liked this, 
and sometimes we tried as a group to 
demand more workshops or technique 
classes by external teachers. 

However, the freedom to do what I 
wanted or to work in accordance with 
an assignment suited me rather well 
already at an early stage. The good thing 
was that we were allowed to use the 
school’s premises around the clock, and 
there was never a shortage of film and 
photographic paper. I became a very 
ambitious printer of black-and-white and 
colour photos. I spent a lot of time in the 
darkroom.  

The joint exhibitions of students were 
important to me, and we had them 
from the very beginning, for example, 
at the Photographic Centre Peri, 
Brinkkala Attic, the Titanik gallery and 
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perusteellista. Puhuimme kuvista, mikä 
oli hienoa. 

Viimeinen vuosi opinnoista oli varattu 
lähestulkoon kokonaan lopputyölle ja 
omalle tekemiselle. Silloin matkustin 
ensi kertaa kahdeksi kuukaudeksi 
Perun sademetsiin Turun yliopiston 
Amazon-projektin tutkijoiden mukana. 
Siitä sai alkunsa pitkäkestoinen 
sademetsäprojektini, jota jatkan vieläkin.  

Ensimmäinen yksityisnäyttelyni 
sademetsäkuvista, joka oli samalla 
lopputyönäyttelyni, oli Titanik-galleriassa 
1997. Ensimmäinen ryhmänäyttelyni 
ulkomailla oli ArtGENDA 98 
Tukholmassa. Sillä näyttelymatkalla 
tutustuin piirustuskoululaisiin. 
Näyttely ja portfolio veivät minut 
sitten eteenpäin, ja tulin valituksi 
Taideteolliseen korkeakoulun 
valokuvan maisteriohjelmaan. Turun 
opiskeluvuosista on paljon rakkaita 
muistoja.

Turku Castle. The feedback after the 
exhibitions was thorough. We discussed 
photographs, which was great. 

The final year of studies was almost 
entirely reserved for preparing the final 
project and for doing own projects. 
During that time, I travelled for the 
first time to the rainforests of Peru for 
two months with researchers from the 
University of Turku’s Amazon project. 
This was the starting point for my long-
term rainforest project, which I am still 
working with.  

My first private exhibition of rainforest 
photos, which was also the exhibition 
for my final project, took place at the 
Titanik gallery in 1997. My first group 
exhibition abroad was ArtAGENDA 98 
in Stockholm. During that trip, I got 
to know people from Turku School of 
Fine Arts. The exhibition and portfolio 
carried me forward and I was accepted to 
the Master’s programme for photography 
at the University of Arts and Design 
Helsinki. I have many fond memories 
from my student years in Turku.

Sanna Kannisto, Ramphocelus costaricensis, 
2019, valokuva, pigmenttituloste, 

160 x 120 cm | 81 x 61 cm. 

Sanna Kannisto, Ramphocelus costaricensis, 
2019, photograph, pigment print, 

160 x 120 cm | 81 x 61 cm. 
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Valmistuin Turun 
Taideakatemiasta vuonna 
2016, ja jatkoin sieltä suoraan 

Aalto-yliopiston maisteriopintoihin. 
Maisteriopintojen aikana ymmärsin 
monia asioita, jotka olivat olleet 
taiteellisessa tekemisessäni 
tiedostamattani läsnä jo Taideakatemian 
opintojen aikana. Niiden esiintulo 
vaati ikään kuin muutoksen, totutusta 
vieraaseen ympäristöön pääsyn. 

Turussa opiskellessani tärkeinä minulle 
oli viettää viikoittain aikaani pimiössä. 
Siellä kehitin filmejä, vedostin kuvia 
tai selasin negatiiveja ja kuvia. Pidin 
pimiötä itselleni vapaana tilana. 
Tuntui kuin mikään ei voisi mennä 
siellä pieleen, tai jos niin kävi, siitä 

syntyi jotakin tiedostamatonta, jotakin 
yllätyksellistä. Jos esimerkiksi leikkasin 
vahingossa kuvaa, ymmärsin, että voin 
käyttää hyväksi eri palasia kollaasin 
rakennusmateriaalina.  

Pimiössä opin luottamaan myös 
materiaalien omaan ääneen. Välillä 
kuvat syntyivät kuin juosten, eivätkä 
ne ehtineet kiinnittyä paperille 
kunnolla. Osa kuvista alkoi katoamaan 
jo loisteputkien valossa; kuvasin ne 
uudelleen digitaalisesti, ja sain ne 
pysähtymään ennen katoamista. 
Tärkeintä minulle oli olla paikassa ja 
tilassa, jossa luotin omaan intuitiooni ja 
vaistoihini.  

Uskon, että ajatteluprosessi tapahtuu 
monella tasolla. Tuntuu, että käsien 
liike ja fyysinen tekeminen johdattavat 
ajatuksia ja muodostavat keskustelua 
aikaisemman tiedon kanssa. Minulle 
tärkeintä taiteen tekemisessä on vapaus 
olla lapsenomainen ja utelias, sillä 
teoksien älyllinen pohtiminen on tarpeen 
vasta jälkeenpäin.   

Ville Kumpulainen

http://villekumpulainen.com/

I graduated from the Turku Arts 
Academy in 2016 and continued 
directly to the Master’s degree 

programme at Aalto University. 
During my Master’s degree studies, I 
understood many things that had been 
unconsciously present in my artistic 
work already during my studies at the 
Arts Academy. Their emergence required 
a kind of change, leaving the familiar 
and entering an unfamiliar environment. 

During my studies in Turku, spending 
time in the darkroom on a weekly basis 
was the most important thing for me. 
I developed films, printed photos or 
browsed through negatives and photos. 
I considered the darkroom as a free 
space for myself. It felt like nothing 

could go wrong in there, or if something 
happened, it resulted in something 
unconscious and unexpected. For 
example, if I accidentally cut a photo, 
I understood that I could use various 
pieces as material for a collage.  

In the darkroom, I also learnt to trust the 
voice of the materials. Sometimes images 
emerged as if in running, and they 
were not properly fixed on paper. Some 
images started to disappear already under 
fluorescent light; I re-photographed 
them digitally and was able to capture 
them before their disappearance. For 
me, being in a place and space where I 
trusted my own intuition and instincts 
was the priority.  

I believe that thought processes take 
place on several levels. It feels like 
the movement of hands and physical 
activities guide thoughts and generate 
discussion with existing knowledge. In 
the making of art, the freedom to be 
child-like and curious is of paramount 
importance to me because intellectual 
reflection of works of art is necessary 
only afterwards.

Seuraavalla aukeamalla / On the next spread: 
Ville Kumpulainen, OOOoO, 2019, 
pigment print, framed, 29 x 40,5 cm.

Seuraavalla aukeamalla / On the next spread: 

Ville Kumpulainen, Young lovers, 2019, 
pigment print, framed, 30 x 30 cm.
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Aloitin opintoni Turussa 
Taideakatemiassa vuonna 
2000. Taidelukion ja kesken 

jääneiden graafisen suunnittelun 
opintojen jälkeen pääsy Taideakatemiaan 
tuntui täyttyneeltä toiveelta. Opintojen 
alkaessa tiesin hyvin vähän kuvataiteilijan 
ammatista. Ajatukseni olivat lähinnä 
naiiveja ja romantisoituja haavekuvia 
vapaasta taiteilijuudesta. 

Opintojen alussa minulla oli vakaa 
aikomus opiskella maalausta. 
Taidegrafiikan tutustumisjakson 
myötä ja opettajien kannustamana 
päädyin kuitenkin taidegrafiikkaan. 
Taidegrafiikan opinnot 
tarjosivat kattavan käsityksen eri 
painomenetelmistä, käsityksen kuvan 
rakentamisen tavoista ja laajan pohjan 
erilaisten materiaalien tuntemukseen. 
Opetuksessa painotettiin perustaitojen 
hallintaa kannustaen samalla kokeiluun 

ja omien työtapojen sekä ilmaisun 
löytymiseen. 

Taideakatemiassa opiskelu tarjosi 
kattavan pohjakoulutuksen myöhempiin 
opintoihin.  

Turun ammattikorkeakoulun 
Taideakatemiasta valmistumisen jälkeen 
jatkoin opintojani Taideyliopiston 
Kuvataideakatemiassa. Valmistuin 
Kuvataideakatemiasta kuvataiteen 
maisteriksi 2007. Työskentelen 
parhaillaan Kuvataideakatemiassa 
taidegrafiikan opetusalueen lehtorina. 

Taiteellisen työskentelyni aiheet ovat 
aina olleet sidoksissa ihmisyyden 
piilotettuihin ja vähemmän näkyviin 
rakenteisiin. Teoksissani tarkastelen 
ihmistä poseerausperinteen, 
omakuvallisuuden sekä identiteetin 
moninaisuuden kautta. 

Opiskelu Taideakatemiassa ja 
Kuvataideakatemiassa ovat olleet 
merkittäviä tekijöitä kuvataiteilijan 
urallani. Ne ovat muokanneet ajatteluani 
niin ihmisenä kuin kuvataiteilijana. 
Taidekoulutus tarjoaa yhden tason, 
jonka päälle alati muuttuva ja kehittyvä 
taiteilijuus rakentuu. Taiteen tekeminen 
on minulle tapa olla, ajatella ja toimia 
sekä hahmottaa ympäröivää maailmaa – 
sen monisyisiä yhteyksiä ja loputtomia 
kerroksia.

Ari Pelkonen

www.aripelkonen.com 

instagram@aripelkonen

I started my studies at the Turku Arts 
Academy in 2000. After high school 
for fine arts and unfinished studies 

of graphical design, being accepted to 
Arts Academy was a dream come true. 
When I started my studies, I knew very 
little of the profession of visual artist. 
My thoughts were mainly naive and 
romanticized daydreams of being a free 
artist. 

Early in my studies, my firm intention 
was that I would study painting. 
However, I finally chose printmaking 
after an introductory course and 
the encouragement of teachers. My 
printmaking studies provided a 
comprehensive understanding of various 
printing methods, an understanding of 
how images are built and extensive basic 
knowledge of various materials. The 
teaching emphasized the mastery of basic 
skills, while encouraging experimenting 

and the finding of own work methods 
and ways of expression. 

Studies at the Arts Academy provided 
a comprehensive basic education for 
further studies.  

After I graduated from the Arts Academy 
of Turku University of Applied Sciences, 
I continued my studies at the Academy 
of Fine Arts at the University of the Arts 
Helsinki. I graduated from the Academy 
of Fine Arts as Master of Fine Arts in 
2007. Currently, I work in the Academy 
of Fine Arts as the Senior Lecturer for 
printmaking. 

The topics of my art have always been 
linked to the hidden and less visible 
structures of humanity. In my work, I 
study people through the tradition of 
posing, self-portraits and the diversity of 
identity. 

Studies at the Arts Academy and 
the Academy of Fine Arts have been 
significant factors in my career as a 
visual artist. They have moulded my 
thinking as a person and visual artist. 
Art education is one level on which 
the constantly evolving and developing 
artist’s identity is built. For me, making 
art is a way of being, thinking and acting 
and a way to perceive the world that 
surrounds me – its complex connections 
and endless layers.
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Naamio, 2019, puupiirros, 95 cm x 85 cm. / Mask, 2019, Woodcut, 95 cm x 85 cm. 
 

Näyttelystä Lavastaja Galleria Amassa 10.1.–2.2.2020. Edessä Arkkien rakennelma 1, 2019, puupiirros, 
120 cm x 95 cm. Takana Jouhilavastaja, 2019, paperi ja painoväri, 38 cm x 30 cm. 

 
From the exhibition Stagemaker at Gallery Ama 10th Jan – 2nd Feb 2020.  On the front: Construct of Pages 

1, 2019, woodcut, 120 cm x 95 cm. On the back: Jouhilavastaja, 2019, paper and ink, 38 cm x 30 cm.
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Olen ollut lapsesta asti varma, 
että haluan tehdä taidetta. 
Minulla ei silti koskaan ollut 

suuria kuvitelmia taiteilijana olemisesta. 
Ainoa mikä oli varmaa, oli halu tehdä 
näkyväksi sellaista, jota ihmiset kutsuivat 
taiteeksi. Nyhräsin lapsena loputtomasti 
omia ideoita valmiiksi. 

Tulin Turkuun käytyäni ensin 
valmistavan ruotsinkielisen toisen asteen 

taidekoulun Uudessakaarlepyyssä. 
Olin vaikuttunut Turun koulun 
perinteikkyydestä ja kaupungin 
historiasta. Kouluaikana pitkät rupeamat 
mallipiirustusten ja kipsipäiden seurassa 
olivat mielestäni kiinnostavia. Parasta 
oli kuitenkin maalaamisen opiskelu. 
Mieleeni ovat jääneet erityisesti 
vierailevien eturivin taiteilijoiden kritiikit 
ja kurssit, joista opin opiskeluaikana ehkä 
eniten. Omat epävarmuustekijät liittyivät 
silloin lähinnä yleiseen hyväksyntään, 
olihan silloin kovasti puhetta mm. 
maalauksen kuolemasta. Onnistuin 
kuitenkin viittaamaan kintaalla 
koko keskustelulle, sillä maalausten 
suunnittelu ja tekeminen toivat niin 
paljon sisältöä elämääni. 

Opiskelin Turussa neljä vuotta (1999–
2003), ja sinä aikana sain todellisen 
kosketuksen nykytaidekenttään 
opettajien ja kanssaopiskelijoiden kautta. 
Olin työmyyrä, tein materiaalikokeiluja, 
osallistuin kursseille, ja olin koulun 
tarjoamalla työhuoneella niin paljon kuin 
pystyin. Koulussa saamani vertaistuki 
oli myös todella tärkeää. Opiskeluaikana 
vaikeinta oli toteuttaa muiden antamia 
tehtäviä, ja opinkin koulussa ehkä 
urani kannalta tärkeimmän asian: 
Kannattaa joskus sanoa ei ja priorisoida 
oma ajankäyttö niin, että aikaa jää 
oman taiteen tekemiselle. Lopulta 
taiteilijuudessa tärkeintä ovat ne 

Tamara Piilola

http://www.tamarapiilola.com/ 
instagram@tamarapiilola

Since I was a child, I knew I wanted 
to make art. Nevertheless, I never 
had any big illusions of being an 

artist. The only thing that was certain 
was the desire to make visible something 
that people call art. As a child, I tinkered 
endlessly with my ideas to finish them. 

I came to Turku after finishing a 
Swedish-language art school in 
Uusikaarlepyy. I was impressed by the 

traditions of the Turku drawing school 
and the history of the city. 

During my studies, I found the long 
stints of drawing figure- and plaster 
heads interesting. However, studying 
painting was the best. I remember 
especially well the in-class critiques and 
courses by visiting prominent artists, 
which perhaps taught me the most. At 
that time, my own feelings of uncertainty 
were mainly related to general 
acceptance, as the death of painting, 
for example, was a general topic in 
the art world. However, I managed to 
wave aside the entire discussion, as the 
planning of paintings brought so much 
content to my life. 

I studied in Turku for four years 
(1999–2003) and during that time, 
I got a genuine contact with the field 
of contemporary art through teachers 
and fellow students. I was a very hard 
worker, I experimented with materials 
and participated in courses. I spent as 
much time as possible at the studio 
provided by the school. The peer support 
I received was also extremely important. 
During my studies, what I found the 
most difficult was to carry out tasks 
given by others, and I learnt perhaps the 
most important thing in terms of my 
career: sometimes you should say no and 
prioritize your use of time to make your 
own art. At the end, the works you are 
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teokset, jotka tehdään. Kaikki muu on 
yhdentekevää.  

Opiskeluajasta jäi myös tunne, että oman 
uran kannalta merkityksellisten asioiden 
tavoittamisen tulee tapahtua mielellään 
mahdollisimman pian. Valmistumisen 
jälkeen kuitenkin hyväksyin, että 
haparoiminen ja pitkä aikajänne ovat 
oman taiteen tekemisen kannalta 
välttämättömiä ja tarpeellisia vaiheita. 
Ideoiden suodattaminen suuresta 
määrästä vaatii aikaa. Se, että kulman 
takana odottaa uusi idea tekijäänsä, ei 
ole huono juttu vaan edellytys taiteilijana 
pysymiselle.

able to create are what matter the most. 
Everything else is unimportant. 

Studying art left a feeling that achieving 
things that are important to your career 
should preferably take place as soon as 
possible. However, after I graduated, I 
accepted that fumbling and a long-term 
approach are necessary phases in terms 
of making my own art. It takes time to 
filter ideas from a large pool. Having a 
new idea waiting around the corner is 
not a bad thing but a requirement for 
continuing to work as an artist. 

 

Tamara Piilola, For the Love of Science, 2018, 
öljy ja tempera kankaalle 170 x 240 cm. 

Tamara Piilola, For the Love of Science, 2018, oil 
and tempera on canvas 170 x 240 cm.

Seuraavalla aukeamalla / On the next spread:

Tamara Piilola, Turva, 2018, öljy ja tempera 
kankaalle 140 x 180 cm. 

Tamara Piilola, Shelter, 2018, oil and tempera on 
canvas 140 x 180 cm.
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Kun tulin Taideakatemiaan 
syksyllä 1996, minulla ei ollut 
juurikaan käsitystä taiteesta eikä 

mitään kosketusta taiteilijan ammattiin. 
Taiteilijat olisivat yhtä hyvin voineet olla 
satuolentoja, omassa todellisuudessani 
heitä ei ollut havaittavissa. Mutta kai 
sellaisia täytyi olla olemassa, koska 
taideteoksia olin nähnyt ja joku kai 
ne oli tehnyt? Minua kiinnosti sekä 
käsitteellinen ajattelu että käsin 

tekeminen. Siksi ammattia valitessani 
mietin, että ”ehkä musta voisi tulla 
taiteilija”? 

Keskityin koulussa kuvanveistoon, sillä 
minua viehätti veistosten tapa olla tilassa, 
rakentaa tilaa. Veistäminen on hyvin 
materiaalista, mikä sopi hyvin käsin 
tekijälle. Kutsuimme itseämme tyhmiksi 
veistäjiksi, minkä eri opiskelijaryhmien 
kanssa työskennellyt mallimme vahvisti. 
Veistäjät kuulemma juttelivat mallia 
muovaillessaan sävyisästi arkisista ja 
yksinkertaisista asioista, kun taas maalarit 
väittelivät kiihkeästi taideteoriasta. 
Viihdyin koulussa hyvin, olihan meillä 
hieno puupaja ja hyvä porukka. ”Sopii 
mulle”, ajattelin. 

Epämääräisiin mielikuviin perustunut 
ammatinvalinta on kannatellut minua 
jo kaksikymmentä vuotta. Olen oppinut 
ja opiskellut paljon Taideakatemian 
vuosien jälkeenkin, mutta suurin 
muutos tapahtui näiden ensimmäisten 
opintojeni aikana. Sosiaalistuin osaksi 
taidemaailmaa ja opin ajattelemaan 
taiteellisesti, yhdistämään käsin 
tekemisen ja käsittämisen. Onkin 
helppoa vastata minulle esitettyyn 
kysymykseen, “mitä opiskelu Turun 
AMK:n kuvataiteen koulutuksessa on 
merkinnyt ja antanut sinulle”, että ”se 
teki musta taiteilijan”.

Oona Tikkaoja

www.everydayanomalies.com 

https://vikuri.com/

When I entered the Arts 
Academy in autumn 1996, 
I had barely any idea of 

art and no contact with the artist’s 
profession. Artists might as well have 
been fairy tale creatures, and they were 
nowhere to be seen in my own reality. 
But I guess they had to exist, as I had 
seen works of art and someone must 
have made them. I was interested in 
both conceptual thinking and doing 

things with my hands. For this reason, I 
was thinking “maybe I could become an 
artist” when choosing a profession. 

At school, I focused on sculpture because 
I was attracted to the way sculptures exist 
in a space and build space. Sculpture 
is very material, which suits persons 
working with their hands very well. We 
called ourselves dumb sculptors, which 
was confirmed by a model who had 
worked with various groups of students. 
According to the model, sculptors talk 
about simple, everyday matters in an 
amicable manner when working, whereas 
painters conducted intense arguments on 
art history. I enjoyed my time at school 
– we had a great woodwork shop and a 
nice gang. “Suits me,” I thought. 

My career choice, which was based on 
vague ideas, has carried me for twenty 
years already. I have continued to learn 
and study a lot after my years at the Arts 
Academy, but the greatest change took 
place during these first years of studies. 
I was socialized as a part of the world of 
art and learnt to think like an artist and 
combine comprehension and working with 
my hands. For this reason, I find it easy to 
answer the question I was asked – “What 
have your art education studies at Turku 
University of Applied Sciences meant and 
given to you?” They made me an artist.
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Ahvenenmaanlammas 
Rilla tutkii juuri valmiiksi 
saadun kerinnän tuloksia. 
Rilla on osa parhaillaan 
käynnissä olevaa taiteellista 
väitöskirjatyötäni Aalto-
yliopistoon.

Åland sheep Rilla is 
inspecting the results of 
shearing that was just 
finished. Rilla is part of my 
ongoing artistic dissertation 
work for Aalto University.
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Opiskelin Turun ammatti- 
korkeakoulun Taide-
akatemiassa vuosina 

1997–2001. Pääaineeni oli 
taidegrafiikka. Olen aina nauttinut 
suuresti uuden oppimisesta ja 
eri tekniikoiden yhdistämisestä. 
Inspiroiva oppimisympäristö ja 
ammattitaitoinen opetus antoivat 
minulle eväitä tulevalle taiteilijan 
työlle, kasvattivat minut uteliaaksi, 
innostuneeksi ja ahkeraksi.

Suurin intohimoni oli serigrafia. 
Koin, että mahdollisuudet ovat 
rajattomat ja voin yhdistellä 
sitä muihin tekniikoihin kuten 
metalligrafiikkaan, puupiirrokseen 
ja monotypiaan. Hyödynnän 
taidegrafiikan tekniikoita edelleen 
esimerkiksi suunnitellessani 
painokuoseja.

Muistan, kuinka mallipiirustuksen 
tunnit tuntuivat opiskeluaikoina 
vaikeilta. Vasta myöhemmin olen 
ymmärtänyt niidenkin tärkeyden ja 
kuinka paljon nuokin taidot ovat 
vaikuttaneet omaan ilmaisuuni.

Valmistuttuani Turusta jatkoin 
opintoja seuraavana syksynä 
Taideteollisessa korkeakoulussa 
graafisen suunnittelun 
linjalla. Nykyään työskentelen 
monipuolisesti taiteen ja designin 
välimaastossa. Toimin pääsääntöisesti 
kuvittajana, kuvataiteilijana ja 
suunnittelijana. Vuonna 2017 
minulle myönnettiin kuvitustaiteen 
valtionpalkinto.

Kuvitan ja kirjoitan lastenkirjoja 
yhdessä mieheni kanssa, muotoilen 
keramiikkaveistoksia ja suunnittelen 
painokuoseja vaatteisiin, 
kodintekstiileihin sekä kankaisiin 
koti- ja ulkomaisille designbrändeille.

Rohkaisen opintojen alussa olevia 
kokeilemaan ennakkoluulottomasti 
eri tekniikoita ja materiaaleja. 
Kannustan osallistumaan rohkeasti 
kilpailuihin ja näyttelyihin. Niiden 
kautta on hyvät mahdollisuudet 
verkostoutua ja saada ura käyntiin. 
Onnistumisen kokemusten kautta 
työstä tulee innostavaa ja palkitsevaa.

Jenni Tuominen

www.jennituominen.com

I studied in the Arts Academy of 
Turku University of Applied 
Sciences in 1997–2001. I majored 

in printmaking. I have always 
found immense pleasure in learning 
something new and combining new 
techniques. The inspiring learning 
environment and professional 
teaching provided a good foundation 
for my future work as an artist and 
raised me to be curious, enthusiastic 
and hard-working.

My greatest passion was serigraphy. 
I felt like there were limitless 
possibilities and I can combine 
it with other techniques, such as 
intaglio, woodcut and monotyping. 
I still use the techniques of 
printmaking, for example, when I 
design textile prints.

I remember how difficult the 
figure drawing classes felt when 
I was studying. Only later have I 
understood their importance and 
how much those skills have affected 
my own way of expression.

After graduating from Turku, I 
continued my studies the next 
autumn in the programme for 
graphic design at the University of 
Arts and Design Helsinki. Currently, 
I carry out diverse work in the 
borderland between art and design. 
I mainly work as an illustrator, 
visual artist and designer. In 2017, 
I was awarded the state prize for 
illustration.

I illustrate and write children’s books 
with my husband, design ceramic 
sculptures, textile prints for clothes, 
home textiles and fabrics for domestic 
and foreign design brands.

I encourage all new students to 
experiment open-mindedly with 
various techniques and materials. 
I urge you to participate bravely 
in competitions and exhibitions. 
They provide good opportunities 
for networking and launching your 
career. When you have encouraging 
experiences, work will become 
interesting and rewarding.
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Jenni Tuominen, Tuubiraita, painokuosi, 
Marimekko, 2018.

Jenni Tuominen, Tuubiraita (Tube stripe), 
textile print, Marimekko, 2018.

Jenni Tuominen, Viestinviejä, keramiikka, 
kataja ja pellava, 2018.

Jenni Tuominen, Viestinviejä (Messenger), 
ceramics, juniper and linen, 2018.
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Kuvataiteilijat 

Artists 

Emilia Asplund 

Elina Helkala 

Elina Hämäläinen 

Maria Kaisto 

Juuli Kangasniemi 

Lotta-Lucia Laine 

Jani Lamminmäki 

Appe Leppänen 

Alina MacDonald 

Noora Ojanperä 

Ella Palosaari 

Harri Puro 

Inari Raaterova 

Rubuzak 

Sini Saarenpää 

Salla Sillgren 

Ville-Petteri Turkia 

Sara Vertanen 

Siiri Viljakka 
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EMILIA ASPLUND 
instagram@emiliasplund

Olen huolissani. Viime 
aikoina olen ollut varsinkin 
huolissani merten tilasta: 

koralliriutat tuhoutuvat, lajit häviävät 
joko ylikalastuksen tai saasteiden 
takia, ilmastonmuutos, Tyynellä 
valtamerellä ajelehtiva muovilautta, 
haiden tappaminen. Kun huolenaiheet 
eskaloituvat vaikeasti käsiteltäviksi 
ja mahdottomiksi, on hyvä aika 
konkretisoida ne itselleen taiteellisin 
keinoin: maalaan, piirrän, installoin, 
keräilen, veistän, valokuvaan, kirjoitan. 
Teoksissani kohtaavat usein ääripäät, 
kaunis ja ruma. Kaunista ja harmonista 
ovat luonto, utooppiset haaveet ja 
unelmat. Rumuus on psyykkistä ja 
fyysistä tuskaa, ihmisen toiminnan 
seurauksesta syntynyttä, toivottomuutta 
ja huolia. 

I am worried. Lately, I’ve been 
especially worried about the 
condition of oceans: the destruction 

of coral reefs, the extinction of species 
as a result of overfishing or pollution, 
climate change, the plastic raft drifting 
on Pacific Ocean, the slaughter of 
sharks. At the point when these 
concerns escalate into too burdensome 
and impossible, it’s good to concretise 
them using artistic methods: I paint, 
draw, build installations, collect, sculpt, 
photograph, write. In my artwork 
opposites such as beauty and ugliness 
confront each other. Nature, utopic 
hopes and dreams are beautiful and 
harmonic. Ugliness is mental and 
physical agony, the consequences of 
human behaviour, a feeling of despair 
and worry. 

Prosessikuva, 2019. Kuva: Emilia Asplund.
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ELINA HELKALA 
info@elinahelkala.com 
www.elinahelkala.com 
instagram@e.helkala

“Tuli, tuo myyttinen elementti, joka kylvää 
tuhoa ja synnyttää tuhkassaan uutta 
elämää.” 

Puu ja tuli luovat yhdessä 
käsittämättömän mielenkiintoisia 
ja ainutlaatuisia jälkiä. Tuli on 

itselleni sivellin ja puu maalauspohja. Se 
mitä syntyy… sitä ei aina osaa odottaa. 
Puusta jää liekkien jälkeen hiili, ja hiilen 
silkkinen pinta säihkyy valossa. Pintaa 
voisi tuijottaa ja ihmetellä vaikka kuinka 
pitkään ja unohtaa kaiken ympäriltään. 

Työskentelen tällä hetkellä 
tulimaalausten parissa, mutta teen 
taiteen saralla paljon muutakin. 
Hallitsen erilaisia työmenetelmiä ja 
materiaaleja, ja lähestyn tekemisiäni 
välillä tieteen kautta. Tällöin käsittelen 
usein historiallisia menetelmiä, kuten 
keskiaikaisia maalaustekniikoita. 
Toisinaan kuvitan kirjoja, ja välillä 
kaivan kamerani esille ja lähden 
kuvaamaan. 

 

”Fire – the mythical element which both 
spreads destruction and brings forth new 
life from the ashes.” 

Wood and fire combined 
produce incredibly 
fascinating, unique traces. I 

use fire as a brush and a wooden surface 
as a canvas. What the result will be… 
is not always what I expect. After the 
flames have been extinguished, wood 
has turned into coal, and the velvety 
surface shines in the light. It’s easy to 
get mesmerized by the vivid surface and 
forget everything around oneself.  

At the moment I’m experimenting with 
fire painting, but that is only one of my 
art fields. I have command of a wide 
range of methods and materials and 
at times, I even take a scientific point 
of view in my work. This means using 
historical artistic methods like medieval 
painting techniques. At times I illustrate 
books and at other times, I grab my 
camera to make art photography. 

Jääkarhujen jälkeen, 2017, poltettu vaneri, 100 X 120 cm.
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ELINA 
HÄMÄLÄINEN
elina.hamalainen@edu.turkuamk.fi

Unessa tajusin, että 
kylpyhuoneessa on sittenkin 
ikkuna. Mietin innoissani, että 

siihen voinkin sitten laittaa saniaisen. 
Unissani ei yleensä tapahdu hienoja 
asioita; usein olemme pettäneet toinen 
toisiamme. Seuraavana päivänä olemme 
hyvin loukkaantuneita. On vaikeaa antaa 
anteeksi.

Nimetön, 2019. 

I n my dream I realized that the 
bathroom did have a window after 
all. Excited about this, I thought, 

now I could put a fern there. Wonderful 
events rarely occur in my dreams; often 
we have cheated on one another. On the 
following day we are very offended. It is 
hard to forgive.
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MARIA KAISTO 
instagram@mariakaisto

En ymmärrä ihmisiä, joiden 
työskentelyä musiikki häiritsee. 
Lapsuudessa kodissamme 

soivat aina täysillä isän 70–80-lukujen 
rockvinyylit. En pysty keskittymään 
työskentelyyn, jos taustalla ei soi 
musiikki kovalla. Kun maalaan 
seisaaltani ja ateljeessa ei ole muita, 
tanssin samalla. 

Liha, 2018. Öljymaalaus akryylilevylle (yksityiskohta).

I don’t understand people who 
can’t focus on work while music 
is playing. My father’s 70’s rock 

music was always playing loudly in 
my childhood home. I can’t focus on 
painting if loud music isn’t playing in 
the background. When I’m painting and 
there’s no one else in my art studio, I 
can’t help myself but dance.
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JUULI 
KANGASNIEMI 
kangasniemi.juuli@gmail.com 
https://juulijosefiinakangasniemi.cargo.site/ 

I react to the reality I see 

I want to rethink it 

yours is different than mine 

you try to imagine mine

I try yours 

A moment not so simple, 2019.
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LOTTA-LUCIA 
LAINE 
lotta.lucia.laine@gmail.com 
instagram.com/lottalucialaine 
Lottalucialaine.com

Minä maalaan. Maalaan 
teoksia, joiden keskiössä on 
eläinoikeusfilosofia nyky-

yhteiskunnassa. Töissäni realistisesti 
esitetyt eläimet yhdistyvät abstrakteihin 
värikuvioihin, joissa on viitteitä eläimen 
luonnollisesta sekä ihmisen sille 
asettamasta ympäristöstä.

Kuva: Lotta-Lucia Laine.

I paint. The theme of my paintings 
is focused on the philosophy of 
animal rights in today’s society. I’m 

mixing realistically painted animals with 
abstract background elements, reflecting 
the coexistence of animals’ natural 
environment and that of humans in 
which the animals are forced to live.
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JANI 
LAMMINMÄKI 
jani.lamminmaki@hotmail.com 

KOKEILEVUUS 

IRONIA 

APATIA 

INNOSTUS 

FANATISMI 

Nykytaiteessa on yleistä käyttää 
viittauksia ja tehdä viittaukset näkyviksi, 
täten viittaamisesta tulee ilmaisukeino. 
Kuvat kommunikoivat kuvien kanssa 
ja luovat merkityksiä, enemmän tai 
vähemmän uusia. Merkitys on dialogi 
kuvien välissä. 

Untitled, 2019.

In contemporary art, references are 
commonly used and then made visible. 
Therefore, the act of referencing 
becomes a way of expressing. Pictures 
communicate with each other and 
create meanings, more or less new. The 
dialogue between the pictures is the 
meaning. 

TEARZ ARE REAL
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APPE LEPPÄNEN 
appeleppanen@gmail.com
instagram@_appe_

Maailma on yhtenäinen verkottuva 
kokonaisuus, väriä ja muotoa 
vaihtava. Esineet, olennot ja ihmiset 
ovat maastoutuneina ja kiinnittyneinä 
kudokseen, joka hulmuaa ja venyy 
eri suuntiin määrittymättömästi. 
Madonreiät ja havaittujen asioiden 
siirtyminen paikoissa ja ajoissa on 
osallista kokonaisuudessa.

Työskentelen mielikuvien, 
muistikuvien ja maagisen 
ajattelun parissa, tai kuvaan 

arkielämää niiden näkökulmasta. 
Teen etupäässä maalauksia, 
esineteoksia ja installaatioita. 
Kirjoittaminen on minulle tärkeä osa 
prosesseja, ja teoksiini liittyy usein 
tekstiä, ainakin teosnimi.

People, objects and other entities are 
entangled and camouflaged in the 
tissue of the fluttering celestial body. 
Colours and forms are changing and 
expanding in the fuzz. Detected objects 
are moving through wormholes in time 
and space.

I work with mental images, 
memories and magical thinking 
or I depict the ordinary daily 

life from a magical point of view. 
My main mediums are painting, 
ready-made and installation. Creative 
writing plays an important role in my 
processes and my pieces often include 
something textual.

 Fuzzy Delivery (työnimi), prosessikuva, 2019.
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ALINA 
MACDONALD 
alinamacdonaldart@gmail.com 
instagram@alinamacdonald

Olen keskittynyt maalaamiseen, 
keramiikkaan ja 
valokuvaamiseen, näiden 

yhdistämiseen. Näkökulmani 
taiteeseen on vuosien aikana lipunut 
taidekasvatuksen puolelle, mikä on 
antanut oman taiteen tekemiseen 
inspiraatiota. Lasten taiteen tekemisessä 
on kadehdittavaa kepeyttä ja iloa, jota 
haluan vaalia myös omassa taiteessani.

There are so many holes, 2019.

I am focused on painting, ceramics 
and photography and combining 
these together. I have slowly gone 

towards art teaching and that has given 
me a lot of inspiration. There is a certain 
joy and lightness in children’s art that I 
want to cherish in my own artwork.
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NOORA 
OJANPERÄ 
ojanpera.noora@gmail.com 
https://nooraojanpera.com/

Minua kiehtoo 
monimutkaisuus ja 
selittämättä jättäminen. 

Intensiiviset tunteet. Vaikeasti selitettävät 
järjestykset. Se, mitä tapahtuu, kun 
ei tapahdu mitään. Kiintyminen. 
Kohtaamiset ja mieleen painuneet 
ajanjaksot. Se, kun ymmärtää, ettei 
ymmärrä enää mitään. 

Työskentelen valokuvan, liikkuvan 
kuvan, äänen ja tekstin parissa. Saan 
ideoita, jotka muotoutuvat sellaisiksi 
teoksiksi, joita en alun perin ajatellut 
tekeväni. Olen holtiton. Pidän 
päätymisestä ja sattumanvaraisuudesta. 
Työskennellessäni yritän parhaani 
mukaan olla tottelematta ketään – 
mukaan lukien itseäni. 

I ’m fascinated by the complicated 
and unexplained. Intensive 
feelings. Sequences that are hard to 

explain. What happens when nothing 
actually happens. To become attached. 
Encounters and eras that are printed in 
the mind. The moment when you realize 
that you really don’t understand anything 
anymore. 

I work with photography, moving 
images, sound and text. I have ideas 
that take the shape of artwork that I 
didn’t originally plan. I’m reckless. I 
like windups and coincidence. When I 
work, I try my best not to obey anyone, 
including myself.

Still-kuvia videosta Eating potatoes, 2019.
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ELLA PALOSAARI
instagram@ellapalosaari

3D-mallintaminen low poly -tyylillä 
on suosimani tekniikka. Rakennan 
kuvia pyrkien luomaan otoksen 

jostain toisesta maailmasta. 

Näen paljon selkounia ja painajaisia, 
ja usein inspiroidun niistä. Saan joskus 
ideoita teoksiini pakkoajatuksista. 
Myös videopelien maailmat, elokuvat ja 
80-luvun estetiikka innoittavat minua. 

Aiemmin minua kiinnosti lähinnä 
ihmisten kuvaaminen, mutta nykyisin 
olen kiinnostuneempi tilojen luomisesta, 
ympäristön suunnittelemisesta ja 
valaistuksesta. 

3D-modeling in low poly style is 
my medium of choice. I build 
images with the intent of creating 

a snapshot from another world. 

I have a lot of nightmares and lucid 
dreams, and often get inspired by them. 
Sometimes, I get ideas for my work from 
intrusive thoughts. Video game worlds, 
movies, and 80’s aesthetics also inspire 
me. 

I used to be mainly interested in 
depicting people, but nowadays I’m 
more drawn towards creating spaces, 
designing environments, and lighting.

Prosessikuva, 2018.
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HARRI PURO 
harripuro.puro@gmail.com 
instagram@harri.puro

Teokseni ovat maailman 
havainnointia oman 
kokemukseni läpi projisoituna. 

Kuvallista pohdintaa ihmisestä ja 
ihmisyydestä. Tutkielmia elollisuudesta 
ja olemisen eri tavoista ja tasoista. 
Tallennan palasia ajasta, jossa elämme. 
Asiat, joita näen, koen ja kuulen,  
muodostavat mielessäni eräänlaisia 
kerääntymiä tai latautumia, joiden 
purkaminen kuviksi on erityisen 
elähdyttävää ja haastavaa. 

Maalaaminen on kokonaisvaltainen 
prosessi. Se on ajatusta, kehollisuutta, 
läsnäoloa ja tarkkailua. Rytmiä 
kaaoksessa. Etäisyyden ottamista ja 
tarkentamista lähelle. Pyrkimystä 
kontrolliin ja sen menettämiseen. 
Tunnustelua pimeässä. 

  

My paintings are observations 
of the world projected 
through my own experience. 

Visual reflections about people and 
humanity. Studies on life and different 
ways and levels of being. I try to 
capture pieces of the time we live in. 
The things I see, hear and experience 
form accumulations in my mind and 
decomposing them into images is 
particularly enriching and challenging. 

Painting is a holistic process. It is 
observing, thinking, being aware and 
present mentally and physically. Taking 
distance and focusing. A pursuit of 
control and pursuit of losing it. Rhythm 
in the chaos. It is about navigating in the 
dark.

Yksityiskohta maalauksesta 2019.
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INARI 
RAATEROVA 
inari.raaterova@gmail.com 

Häpeää, syyllisyyttä, kauhua, katumusta 
ja muita jokapäiväisiä tunteita. 

 

Shame, guilt, dread, regret, and other 
daily feelings.

The Fear, litografia, 2019.
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RUBUZAK 
rubuzak@gmail.com 
rubuzak.wordpress.com 
instagram@rubuzak 

Taidekollektiivi Rubuzak 
tekee kokeellista taiteellista 
tutkimusta. Mielenkiintomme 

suuntautuu purkamaan ilmiselvän 
ja tavanomaisen merkityksiä sekä 
keinotekoisia rajoitteita, jotka hillitsevät 
mieliämme ja pitävät meitä kurissa. 
Kyseenalaistamme järkevyyden ja 
hyödyllisyyden vaatimukset, ja annamme 
sattumanvaraisesti kohtaamiemme 
materiaalien ja asiantilojen tulla osaksi 
taiteellista prosessia. 

Prosessi saa pysyä keskeneräisenä, ja 
työskentely saa vaikuttaa järjettömältä, 
täyden huomion ja tarkkaavaisuuden 
annamme sisäsyntyiselle taikauskolle ja 
kiireettömyydelle. 

 

A rt Collective Rubuzak explores 
ways of doing artistic research 
in which the obvious and 

ordinary can be turned around and be 
found full of meanings. We hope to 
reveal artificial boundaries that keep us 
in harmful and sluggish discipline. We 
question the demands of rationality, 
utility and find ways to give the 
coincidentally chosen materials and 
encountered things a chance to act and 
get entangled in the creative process. 

In order to achieve that, we try to keep 
the process experimental and incomplete, 
our minds and hearts open and use 
unconventional methods of intuitiveness 
and superstition. Working is supposed 
to seem to be meaningless and full 
concentration is given to soft values and 
kinship with the surrounding beings and 
environment by reinforcing our intrinsic 
magical thinking.

BLOB, 2017, tuulipukukangas, Arduino, led-valot / windbreaker fabric, Arduino, led lights.
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SINI SAARENPÄÄ 
sini.o.saarenpaa@gmail.com 
sinisaarenpaa.blogspot.com

trace    experience    mistake

 nature  surface                love

       tool        dream  

        composition      colour

     abstraction     tone

     line          scratching

                 romance

accident  poetry       mood

  intuition      meaning

     pleasure               letter   gesture

        dusk 

          longing

Dark nature, 2019, sekatekniikka mdf-levylle, 40 x 59 cm.
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SALLA SILLGREN 
@sallasillgren 
salla.sillgren@gmail.com 

  

Olen kiinnostunut 

jäljen jättämisestä, 

sattumasta, 

jokapäiväisestä ihmisyydestä, 

siitä miten valo osuu maailman 
rumuuteen 

sekä ikkunasta ulos tyhjyyteen 
tuijottamisesta. 

  

I’m interested in 

leaving a mark, 

coincidences, 

everyday humanity, 

the way the light hits the ugliest parts of 
the world 

and staring out the window when there’s 
nothing to look at.

Prosessikuva, 2019. Kuva: Salla Sillgren.
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VILLE-PETTERI 
TURKIA 
vp.turkia@gmail.com 
vpturkia.myportfolio.com 
instagram@villepetteriturkia

Taiteen tekeminen on minulle 
fokaalista toimintaa, joka 
kerää yhteen ajatteluani ja 

tekemistäni, se kannustaa minua 
etenemään ja leikkimään minulle 
vierailla kentillä, joille en muutoin 
rohkenisi astua. 

Lähtökohtana taiteelleni toimii jokin 
minua kiinnostava asia, teema, punainen 
lanka, joka vetää minut työstämään 
teoksiani. Pitkään suurempana 
taustateemana töissäni on ollut 
väkivalta ja kärsimys, uskon että se tulee 
pysymään mukana jollain tasolla myös 
tulevaisuudessa. 

Maalaaminen ja piirtäminen ovat tapoja, 
joilla opin helpoimmin ymmärtämään 
itseäni, käsittelemääni asioita ja näiden 
suhteita ympäröivään maailmaan sekä 
muihin ihmisiin. 

Teoksissani saatan käyttää välillä vain 
yhtä mediumia, mutta yhä useammin 
sekoitan keskenään eri medioita 
saadakseni paremmin esiin tuntoja ja 
ajatuksia, jotka ovat minulle tärkeitä. 

Haluan myös, että teoksissani näkyy 
prosessin jälkiä, joista voi saada 
tarttumapintaa. Teokseni ovat usein 
karkeita ja groteskeja; tämä on yleensä 
perua teemasta sekä mieltymyksestäni 
ilmaisevaan jälkeen. Ihminen ja hänen 
suhteensa itseensä sekä ympäristöönsä 
kiehtoo minua, ja yleensä katson 
teoksissani ensisijaisesti ihmistä: hänen 
manifestiaan elämästä. 

Making art is a focal activity 
for me, which gathers my 
thinking and doing, it 

encourages me to move on and play 
on unfamiliar fields that I would not 
otherwise dare to enter. 

My art is often based on something that 
interests me, a theme, the red thread that 
draws me to work with my art. Violence 
and suffering have been a major theme 
in my work for a long time, and I believe 
that it will remain with me at some level 
in the future. 

Painting and drawing are a way to help 
me understand myself, the issues I deal 
with and their relationships with the 
world around them and with other 
people.  

I may use only one medium in my 
works, but increasingly I’ve been using 

mixed media to better express the 
feelings and thoughts that are important 
to me. I also want to see traces of the 
process in my works, I think that can 
provide a better grip. My works are 
often coarse and grotesque, this is 

usually a retraction of the theme, as 
well as the expression of my preference. 
I am fascinated by people and their 
relationships with themselves and their 
surroundings, and my view is generally 
human first: one’s manifest of life.

Nosebleed 2019, sekatekniikka kipsilevylle, 170 X 120 cm. 
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SARA VERTANEN
sara.vertanen@hotmail.com  
instagram@saravertanen

K ieputan yhteen havaintojani 
ihmisten toiminnasta ja 
kulttuurisista normeista. 

Ajatukseni näyttäytyvät usein 
digitaalisessa muodossa, joskus myös 
kalat liittyvät asiaan.  

Välillä on hyvä nostaa koirakin pöydälle.  

Viides sivu kirjasta I came all this way, 2019.

 

I weave together observations 
on cultural norms and human 
behaviour. Often, my thoughts 

skitter out in a digital manner, 
sometimes involving fish.  

Every now and then it’s good to let the 
cat out of the bag.
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SIIRI VILJAKKA
siiriviljakka@gmail.com
instagram@siiriviljakka

Olen tarinoita kertova piirtäjä. 
Haluan taiteeni olevan 
visuaalisesti monipuolista 

ja ilmeikästä; valitsen tekotavan 
vahvistamaan teoksessa kerrottavaa 
tarinaa. Työvälineistä riippumatta 
kaikki työskentelyni saa aina alkunsa 
luonnoslehtiöstäni. 

Sarjakuva on minulle tärkein 
taidemuoto. Myös taiteellinen 
opinnäytetyöni on alku romanttiselle 
sarjakuvaromaanille nimeltä Kohti 
sumua, jonka tapahtumat sijoittuvat 
kiviselle majakkasaarelle. Siinä Natalie-
niminen nainen huuhtoutuu saaren 
rantaan muistinsa menettäneenä ja tapaa 
erikoisen majakanvartijan, Eleonoren. 
Tarinan idea syntyi kiinnostuttuani 
majakoihin liittyvästä symbolismista, 
kuten eristyksestä, elämän ja kuoleman 
rajatilasta sekä surumielisyydestä.

Liikutun suurista tunteista, ja 
haluan välittää niitä visuaalisen 
tarinankerronnan avulla. Olen siirtynyt 
tunneilmaisuun fiktiivisten hahmojen 
avulla omaelämäkerrallisuuden sijaan. 
Kaikki taiteellinen työskentelyni kulkee 
kohti suurempia tarinakokonaisuuksia. 

Varhaisia Kohti Sumua -piirroksia / Early concept drawings of Towards the Fog. 

Vietän päiväunia tunteellisesti 
latautuneissa kertomuksissa, joihin luon 
uusia hahmoja ja käänteitä kaiken aikaa. 
Siksi myös piirrän jatkuvasti, koska 
kertojana ei koskaan ole valmis. 

I tell stories with drawings. Visually 
I want my art to be diverse and 
expressive; I pick my medium to 

strengthen the story told in the piece. 
Regardless of my tools of choice my 
artworks are always first born in my 
sketchbook. 

Comics are the most important artform 
for me, so my artistic diploma is a love 
story told in comic form. The comic is a 
beginning of a graphic novel Towards the 
Fog, and the story takes place on a rocky 
island with a lighthouse. In the comic, 
a woman named Natalie washes on the 
island shore, having lost her memory. 
She is taken care of by an eccentric 
lighthouse guard, Eleonore. The story 
idea for was born when I got fascinated 
by the symbolism of lighthouses; their 
folklore associates them with insulation, 
as frontiers of life and death as well as 
state of melancholy

I am touched by great emotions and 
want to channel them with visual 
storytelling. Right now, expressing 
emotions through fictional characters 

feels more meaningful than exposing 
myself in an autobiographic form.  All 
my artistic work proceeds towards 
longform comics. I dream of making 
stories charged with emotional depth 

why I create new characters and plots 
all the time to my sketchbook. I have 
a constant urge to draw and become a 
better storyteller.
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Materiaalikokeilua, kuva: Jirko Viljanen. 

JIRKO VILJANEN
jirkoviljanen.wix.com/galleria     
jirko@hotmail.fi     
facebook.com/jirkoviljanen  
instagram@eroajirkosta

Neuroottinen kumartaa grafiikkaa. 

Keho piirtää taakan. 

  

The Neurotic bends the knee for 
printmaking. 

The body maps a burden.
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grafiikka, pt. tuntiopettaja

printmaking, lecturer

Susana Nevado
maalaus, pt. tuntiopettaja

painting, lecturer

Antero Paavola
piirustus, lehtori

drawing, senior lecturer

Ilona Tanskanen
suomen kieli ja viestintä, lehtori

Finnish language and communications, senior lecturer

Sari Torvinen
opinnäytetyöt, tuntiopettaja

 BA theses, lecturer 

Tiina Vainio
opinnäytetyöt, lehtori

BA theses, senior lecturer

Otto-Ville Väätäinen,
valokuva, pt. tuntiopettaja

photography, lecturer

Opinnäytetöiden ohjaus / BA Thesis tutelage

Mia Hannula
Ismo Luukkonen 
Ilona Tanskanen 

Sari Torvinen 
Tiina Vainio

Tekninen tiimi / Technical team

Kuittinen Mervi
Pukero Esa

Uusitalo Jari
Väntsi Tapio

Wahlgren Otto
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