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Johan Ludvig Runeberg kirjoitti vuonna 1848, lähes 
170 vuotta sitten, runon Vårt land (Maamme). Hän 
myös sävelsi sen itse, mutta hänen oma versionsa 
ei vedonnut kansallisuusaatteesta innostuneiden 
henkilöiden tunteisiin niin kuin Fredrik Paciuksen 
runoon tekemä sävel. Vaikka Runebergin tekstissä 
tietoisesti vältettiin poliittista kärkevyyttä Venäjän 
uhan minimoimiseksi, toisin kuin esimerkisi Sakari 
Topeliuksen ruotsintamassa Marseljeesissa, lau-
lun ensiesityksestä muodostui hyvinkin riehakas 
tilaisuus. Sittemmin suomennetun ja Suomen 
kansallislauluksi vakiintuneen Maamme-laulun 
esitystilanteiden tunnelma on tästä ensiesityksestä 
vuosikymmenien kuluessa melkoisesti muuttunut.

1800-luvun puolenvälin edistyksellisen yliopis-
toväen kansallishenkinen juhlahumu ei juurikaan 
enää näy siinä, miten vuotuisesti juhlimme valtiol-
lista itsenäisyyttämme. Kansallistunteeseen liit-
tyvä riehakas ilonpito näyttäytyy nykyään muissa 
tilanteissa. Carl Magnus Lindbergin videoteos 
Maailmamestarit kuvaa juhlatunnelmia Helsingin 
kaduilla vuonna 2011 kun Suomi voitti jääkiekon 
maailmanmestaruuden. Voisiko videon kuvaama 
spontaani karnevaalitunnelma olla ylioppilaiden 
vuoden 1848 Floran päivän remuisien juhlien ja 
Maamme laulun ensiesityksen perillinen suoma-
laisuuden juhlinnassa? 

Suomen lipun käytön lohduttomampaa tunnelmaa 
luo työryhmä Jäniksen tarjous-lippunauhojen koris-
tama joulukuusi. Työryhmän mukaan yhteiskunnan 

yhteinen omaisuus ja rakenteet ovat kaupan kuin 
mikä tahansa muu kulutushyödyke. Kansalaiskoke-
muksen kuva näyttää murentuvan myös Tuomas 
Koskialhon Hugo Simbergin maalausten mukaan 
tekemien valokuvateosten nuorten toivottomassa 
ilmapiirissä. Korkeemman kaiun saa -näyttelyn 
teoksissa isänmaallisuuttamme avataan ja sisältöjä 
paljastetaan tavoilla, joiden kautta katsoja voi poh-
tia omaa suhdettaan kerroksellisiin merkityksiin ja 
rakennettuihin mielikuviin.

Suomalaisuus nykytaiteessa ei esitä naiivia ihan-
teellisuutta. Kansallistunteemme on säröinen kuva,  
jossa paikoin repiväkin historia on läsnä ja jota edes 
nykyiset koko maailmaa uhkaavat katastrofit eivät 
pysty eheyttämään. Kansallismaisemamme muo-
dostuu moninaisuudesta ja erilaisista näkökulmis-
ta. Kuva kuitenkin muuttuu yhtenäisemmäksi mitä 
kauemmaksi zoomataan, meillä on yhä pelastet-
tavana luontomme, tasa-arvomme ja sananvapau-
temme. Rauman taidemuseon yläkerrasta kuulu-
van Maamme-laulun sävel virittelee pakahduttavan 
haikeaa kaipuuta yhteisöllisyyteen. 
 
Korkeemman kaiun saa -näyttely tuo Suomi 100 
-juhlavuoteen kuvia kansallistunteen ja sen sym-
bolien moniulotteisesta kirjosta. 

Marjo Heino ja Janne Koski
näyttelyn kuraattorit

Korkeemman kaiun saa
Valtakunnallinen nykytaidenäyttely kansallisuutemme 

symboleista ja niiden muuttuvista merkityksistä



Jos suomalaisuudella on tulevaisuutta, se kuu-
luu suomalaisuudelle joka ei takerru 1900-lukuun. 
Merkkejä sellaisesta suomalaisuudesta on kuitenkin 
vähän. 
    
Maan tapa on kääntää katse aina uudestaan 
1900-luvun alkupuoliskon kohtalonhetkiin. Eikä 
ihme, sillä sata vuotta sitten kansakunnan osoit-
taessa valtiota luovaa tahtoa, tapahtumien kulku 
oli kuin vastaitsenäistyneestä Afrikan maasta: sisäl-
lissota, vieraan vallan interventio, rauhan vakiin-
nuttua pitkänmatkan juoksijat alkoivat juosta uutta 
valtiota maailmankartalle, kunnes kohta oltiin 
taas vaarassa kadota sellaiselta. Kaikista vaaran ja 
suomettumisen vuosista huolimatta, vuosisadan 
jälkipuolisko tuntuu olleen kuin yhtä moukan tuu-
ria, ainakin kansakunta ylsi lähelle unelmiaan. 
Suomesta tuli lintukoto, oravanpesä, sökösakki. 
Myöhemmän kehityksen kannalta ei ole saman-
tekevää, että vuosisadan ensimmäisen puoliskon 
haavat arpeutuivat tällä tavoin.     
    
En ryhdy tämän enempää kuvaamaan 1900-luvun 
suomalaisuutta, 2000-luvulla siitä käyvät meta-
forana aina uudet elokuvaversiot Tuntematto-
masta. Sen sijaan muistelen hetken ajan kansallisia 
kulisseja, joita elämäni aikana suomalaisuudelle on 
ikään kuin pystytetty. Kulisseilla on se ominaisuus, 
että ne ovat esittävinään todellisuutta, ja karkeasti 
ottaen esittävätkin, mutta ne myös peittävät todel-
lisuutta. Hyvänä esimerkkinä tästä kulissien jälkim-
mäisestä ominaisuudesta ovat Katariina Suuren ajan 

Pari sanaa kansallisesta tasavuosijuhlasta
Kari Hukkila



Potemkinin kulissit. Aika korostaa peittävää omi-
naisuutta, ja siksi kulisseilla on vanhetessaan taipu-
mus ilmentää katteetonta nostalgiaa. Mutta kun 
puhutaan kulisseista, loppujen lopuksi tärkeintä on 
se, mitä niissä tapahtuu, ja suomalaisuudelle pys-
tytetyissä kulisseissa draama on aina sama: kuinka 
kaikista vastoinkäymisistä huolimatta kansa ja val-
tiosääntö lopulta saavat toisensa.
    
Kun lapsena, kahdeksan ja kymmenen ikävuoden 
välillä, luin populaareja historiateoksia, Suomi oli 
niissä Pohjolan Hellas. Se oli komea kulissi. Se ker-
toi, että kansakunnan kohtalona oli pitää loitolla 
idän barbaarilaumat. Kuvaan sopi, että valtiollista 
aikaa ennen vuotta 1809 kutsuttiin nimellä Ruot-
si-Suomi, aivan kuin kyse olisi ollut kahden suurin 
piirtein tasavertaisen osapuolen valtioliitosta. Kun 
olin yhdentoista, perhe muutti Itä-Helsingin peru-
koille Kontulaan. Pari vuotta ikää lisää ja uusi, alue-
rakentamisen tuloksena syntynyt ympäristö vieroit-
tivat siinä määrin kansallisista päiväunista, että 
pian leijonapuukolla poliisin virkapuvun olkapäässä 
ja leijonalla jääkiekkomaajoukkueen pelipaidan rin-
nassa ei tuntunut olevan mitään yhteistä. Samasta 
leijonasta ei voinut olla kyse, niiden mahdollinen 
lajitoveruuskin tuntui hieman haetulta. Valtio, 
suomalaisuus, kansa, jopa herraviha, jota ainakin 
osa kansasta tunsi, alkoivat paljastaa ristiriitaista 
olemustaan. Lapsikin saattoi huomata, että kansan 

eri kerrokset ja valtio eivät olleet lainkaan niin hy-
vissä väleissä kuin virallinen suomalaisuus esitti. 
Ristiriidat liudentuivat vain ulkoisen vihollisen il-
maantuessa, ja siksi kai taistelukentät idässä ja ur-
heilukentät lännessä, siis Ruotsia vastaan, ovat ol-
leet niin tärkeitä.
    
Jos kansakunta haluaa juhlia itseään menneen 
vuosisadan kulisseissa, niin silloin se raahaa mu-
kanaan myös kulissien nurjaa puolta. 2000-luvun 
näkökulmasta nurjalta puolelta löytyvät esimerkiksi 
muuttumattomina säilyneet käsitykset pakolaisis-
ta. Nekin ovat pian sadan vuoden ikäisiä. Kesällä 
1918, kun suomalaiset näkivät nälkää, sanomaleh-
dissä kerrottiin venäläisten ylisuurista asunnoista, 
joissa pöydät notkuivat porsaspaisteista. Kirjoitte-
lun taustalla oli aiempia ryssävihaksi kehittyneitä 
muukalaiskuvauksia, joissa ei piitattu eri kansojen 
todellisista ominaisuuksista, vaan yhdisteltiin eu-
rooppalaista arabitoiseutta ja venäläismielikuvia.1  
Menneen vuosisadan kohtalonhetkiltä on myös pe-
rua yhä nykyään kiistanalainen teesi erillissodasta. 
Oli teesin kanssa kuinka vain, käsitys näyttää mo-
nen suomalaisen mielessä kokeneen muodonmuu-
toksen erilliselämäksi poliittisesti yhdentyneessä 
Euroopassa, jonka vanhat, kolonialismin ajan synnit 
eivät koske meitä. Näin hukataan mahdollisuus ym-
märtää Euroopan ja arabimaiden kesken nykyisin 

1. Ainakin Jyrki Loima, Outi Karemaa ja Pekka Nevalainen ovat kirjoittaneet ensiksi Kannaksen rajaseudulla ns. sortokausina syntyneistä 
muukalaiskuvauksista, jotka kehittyivät ryssävihaksi. Tekstin sanamuoto seuraa Jyrki Loiman kirjoitusta “Kuva pakolaisista vanhaa pe-
rua.” Vieraskynä. Helsingin Sanomat 16.8.2001. 



Pilvi Ojala, Maisemakulissi, 2017
Kuva: Marjo Heino



ling, jolle 1930-luvulta lähtien olisi kuulunut paikka 
Euroopan suurten runoilijoiden pöydässä, mutta 
Björlingistä suomalaiset tuskin ovat kuulleetkaan. 
Kuinka se on mahdollista? Ja ennen kaikkea: missä 
muualla olisi tällaiseen varaa? Pitkälle 1900-luvun 
jälkipuoliskolle suomenkielinen proosa ja teatteri 
olivat kiinni kansallisessa rakennus-, korjaus- ja 
oikaisutyössä. Siinä työssä ne sopeutuivat liiankin 
hyvin kansallisen hiihtoaitauksen rajaamaan tilaan. 
Silmiin pistää sekin kuinka 1970- ja 1980-lukujen 
suurina kyseenalaistajina ja ravistelijoina pidetyt 
tekijät olivat kohtuuttoman sovinnaisia identitee-
tin ja vierauden suhteen. Tämä kertoo siitä, miten 
paljon henkistä tilaa taiteelle on annettu. Samoin 
siitä, miten tiukasti kansallista kaanonia on vartioi-
tu, sillä Suomessa olisi ollut paljon muutakin, ja 
merkitsevää, eikä välttämättä yhtään vähemmän 
”suomalaista”, mutta toisin kuin Suomenlinnan 
Kuninkaanportilla neuvotaan, sen muun on täy-
tynyt turvautua vieraan apuun silloin kun sellaista 
on ollut saatavilla. Björling otettiin vastaan Ruot-
sissa, moni nykymusiikin tekijä eri puolilla maail-
maa. On siis sellaistakin suomalaisuutta, jota ym-
märretään parhaiten maan rajojen ulkopuolella, ja 
tämän pitäisi muistuttaa ainakin yhdestä asiasta: 
suomalaisuudesta, jossa ei ole opetettu näkemään 
suomalaisuutta.

Kari Hukkila on kirjailija. Hänen viimeaikaisia teok-
siaan ovat mm. romaani Tuhat ja yksi (Teos, 2016), 
Kerettiläisesseet (Savukeidas, 2010) ja essee ”Kun his-
toria jäätyy, syntyy hirviöitä” (Long Play, 2017).

vallitsevaa tilannetta, sillä näköpiiristä kadonnutta 
historiaa eivät kaikenlaiset puheet ”kulttuureista” ja 
niiden erilaisuudesta voi korvata.
    
Niinpä 2000-luvulla olisi kysyttävä millaisia eväitä 
suomalaisuus antaa nyt, kun kansallis- ja hyvinvoin-
tivaltio on altavastaajana globaalille kapitalismille. 
”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme 
halua tulla, olkaamme siis suomalaisia...” Lauseessa 
on kaksi identiteettiä koskevaa negaatiota ennen 
kuin edes päästään mahdollisuuteen olla suoma-
lainen. Alusta asti oman ja vieraan vastakkainaset-
telu on ollut jyrkkää, ja kun näennäisesti yhdenmu-
kainen kansakunta katoaa samassa tahdissa kuin 
sosiaalipalvelut ja kansallinen talous, tälle kaikelle 
on helppo lavastaa syntipukkeja ja sijaiskärsijöitä, 
kunhan he poikkeavat ”meistä”. 
    
Näin käy kun suomalaisuus rajataan ahtaasti. Se 
muuttuu populismiksi, mikä puolestaan altistaa 
epäluulolle ja vihalle vieraita kohtaan. Vuoden 2011 
jytkyvaalien alla, kun Perussuomalaiset ryhtyivät 
tarjoamaan nykykulttuurin tilalle Edelfeltiä, Gallen-
Kallelaa ja Sibeliusta, taiteentuntijat ryhtyivät puo-
lustamaan jonkun Gallen-Kallelan ”naturalismia”, 
että omana aikanaan se oli radikaalia ja mitä kaik-
kea, vaikka heti olisi pitänyt myöntää miten pal-
jon kitschiä meillä sisältyy kansallisena hyysättyyn 
taiteeseen. Siihen verrattuna muunlainen taide 
on täysin sivussa, ikään kuin se ei kuuluisi samalle 
maaperälle. Viimeisen sadan vuoden ajan merkit-
tävin suomalainen kirjailija on runoilija Gunnar Björ-



Nykytaide on miltei määritelmällisesti antina-
tionalistista ja vasemmistolaista. Tätä on turha 
kiistää, vaikka molemmat epiteetit tuottaisivatkin 
tiettyjä ongelmia.

Kansainvälisellä taidekentällä nationalismi tode-
taan vuodesta toiseen yhä vastenmielisemmäksi 
ilmiöksi, joka muun muassa lisää suvaitsemat-
tomuutta ja rasismia. Näitä vastaan taistelevaa 
taidetta esitellään kaikissa merkittävissä bien-
naaleissa ja triennaaleissa loputtomasti. Taide 
tuntuu siis koko ajan haastavan ajatusta, jonka 
mukaan kansakunta olisi sopivin poliittisen vallan 
yksikkö.

Käytännön taidemaailma on kuitenkin vahvasti 
kansallisesti rakentunut. Tätä tukevat tietysti 
taiteen kansalliset tukijärjestelmät, kuten vaikka 
meillä Suomessa OKM:n tukema Frame Contem-
porary Art Finland. Frame muun muassa vastaa 
suomalaisen taiteen osuudesta Venetsian bien-
naalista. Käytössä on sekä Suomen paviljonki 
sekä osin Norjan ja Ruotsin kanssa jaettava Poh-
joismainen paviljonki. Tätä kansallista jakoa toki 
yritetään nykyään sotkea monin tavoin – hieman 
uusformalistisesti se ikään kuin kuuluu asiaan.

Sisäänrakennettu ristiriita taiteen nationalistisen 
tukemisen ja pääsääntöisesti antinationalistisen 
taiteen välillä tuottaa kaksoissidoksen (double 

bind): viestin tulkinnoissa joudutaan stressiti-
lanteeseen, kun kaikki vaihtoehdot osoittautu-
vat huonoiksi. Eräässä Korean sotaan liittyvässä 
tutkimuksessa todettiinkin kaksoissideilmausten 
olevan keskeisessä osassa aivopesutekniikoissa. 
Antropologi Gregory Batesonin mukaan kak-
soissidos perheen viestinnässä on skitsofrenian 
aiheuttaja.

Yksi taiteilijoiden valitsema tapa ongelman ratkai-
semiseksi on siirtyminen pienempiin yksiköihin, 
yhteisöllisyyteen ja paikallisuuteen. Maailmal-
lakin on ehkä helpompi olla savonlinnalainen 
kuin suomalainen taiteilija. 

Vallalla olevan ajattelun mukaan kapitalismi 
on voittanut sosialismin. Samassa prosessissa 
kansallisvaltiokin elävät ahdingossa: kapitalismin 
voittokulun myötä elämme enenevässä määrin 
ylikansallisten suuryhtiöiden vallassa. Tätä 
voimme seurata esimerkiksi juuri nyt vellovassa 
sote-keskustelussa.  

Taidemaailman vastaus, sen tarjoama heikko 
dialektinen vastavoima, ei kuitenkaan ole sosia-
lismi vaan palaaminen pienempien yksikköjen 
tuottamille turva-alueille. Identiteettipolitiikassa 
ei mietitä suomalaisuutta vaan vaikkapa sek-
suaalisuuden eri muotoja. On kehkeytynyt myös 
kansainvälinen heimoutuminen nykytaiteen arki-

Kuinka olla suomalainen antinationalisti?
Otso Kantokorpi



suutta ja tavallisuutta korostavan lipun alle – 
miettimättä kovinkaan paljoa sitä, miten globaali 
taidemaailmakin kytkeytyy lisääntyvässä määrin 
ja monin tavoin eliitin leikkiin ja miten kansain-
välisestä tähtitaiteesta on tullut lähinnä sen 
1%:n symbolista pääomaa. Syntyy uudenlaisia 
kaksoissidoksia – sen lisäksi, että harva antina-
tionalistista taidetta tekevä kieltäytyisi kunniasta 
saadessaan kutsun Suomen paviljonkiin. Harva 
köyhää ihmistä puolustavaa taidetta tekevä 
kieltäytyisi kunniasta, jos Poju Zabludowicz ha-
luaa hänen teoksensa kokoelmaansa. 

Suurin osa nykytaiteesta on määritelmällisesti 
vasemmistolaista, mutta suurin osa taiteilijoista 
kieltää ainakin jollain tasolla vasemmistolaisuu-
tensa. Yksi taustatekijöistä on taiteemme lähi-
historia. 1970-luvulla taiteilijat jakaantuivat usein 
puoluepoliittisten rajalinjojen mukaan. Tuolloin 
oli käytössä myös sanoja, joita nykynuoret eivät 
enää edes tunne – kuten ’yleisdemokraatti’ tai 
’revari’.

Kuvataiteilija Teemu Mäki on oivasti tiivistänyt 
nykytaiteen vasemmistolaisuuden määritelmäl-
lisyyden – ilman puoluepoliittista sijoittelua: ”… 
sillä yleensä se [nykytaide] esittää ihmiset hau-
raampina, vähemmän autonomisina, vähemmän 
rationaalisina, vähemmän oman itsemme her-
roina ja rouvina ja väittää meidän olevan enem-

män toistemme ja kuolevaisuutemme armoilla 
kuin kulutuskapitalismi olettaa, vaatii, toivoo tai 
uskottelee meidän olevan.” 

Suomalainen nykytaiteilija elää oman antina-
tionalisminsa ja näennäisen nationalistisesti 
rakentuneen maailman tuottamassa kaksoissi-
doksessa. Suomalainen nykytaiteilija elää oman 
köyhyytensä sekä nöyryytensä ja kansainväliseen 
– ja kansainvälisyyden – tähtikulttiin ja sitä kautta 
ahneeseen kapitalismiin sitoutuneen valtaeliitin 
tuottamassa kaksoissidoksessa.

Suomalainen nykytaiteilija elää kahden kaksois-
siteen puristuksessa skitsofrenian partaalla – osin 
aivopestynä.  

Kirjoittaja on helsinkiläinen vapaa kriitikko ja 
kuraattori.





Kaisu Häkkänen

Linnunlaulupuu
2017
100 x 130 cm
pohjustettu pigmenttimustevedos

Linnunlaulupuu-teoksen taustalla on suomalai-
sen kansaperinteen metsänpeitto-käsite ja met-
sän asema kansanrunoudessa. Metsään ei ainoas-
taan kadottu, vaan myös muututtiin osaksi sitä.

Metsällä onkin aina ollut merkittävä asema 
asema suomalaisessa elämässä niin elinkeinona 
kuin surun ja huolen vastaanottajana. Sen lisäksi, 
että metsä on aina edustanut ihmisille turvaa ja 
pakopaikkaa, se on ollut myös tila sivityksen ko-
telon ulkopuolella. Tässä tilassa oman pimeän 
tiedostamattoman ja samalla oman itsensä koh-
taaminen mahdollistuu.  

Koivu edustaa hyvyyttä, puhtautta ja kauneutta, 
ja se on annettu ihmisille suojaksi. Koivu on myös 
linnunlaulupuu. Teokseni on kuvattu neulan-
reikäkameralla, joka pitkästä valotusajasta joh-
tuen ylittää aistipiirien rajoitteet. Kameralla tehty 
kuva esittää eräänlaisen optisen tiedostamatto-
man, ihmisen havaintokynnyksen alittavan ta-
pahtuman. Pitkä valotusaika tuo esiin näkymän 
tavalla, jota ihmisen oma aikakäsitys ei hahmota 
– kuvassa näkyy häivähdys puun ikiaikaista ole-
massaoloa.





Henri Ijäs

Stoned snow
2017 
veistosinstallaatio

Miltä suomalainen maisema näyttää? Kultakau-
den maalareiden teoksia tutkiessa kuvasto tois-
tuu metsäisenä, järvisenä ja lumisena. Suomiku-
va on paljolti muokkaantunut juuri tämän ajan 
taiteilijoiden kuvauksien kautta. Jos suomalaisia 
yhdistettiin ennen kansakuntana ylevöitetyn 
luonnon kautta, yhdistää luonto meidät tänään 
myös ilmastonmuutoksen muodossa globaa-
listi. Luminen koskematon maisema josta Suomi 
on tunnettu, linkittyy nykyään helposti ajatuksiin 
lumen ja jäätiköiden sulamisesta. Millainen on 
suomalainen maisema nyt ja tulevaisuudessa?





Tekla Inari

Perintö / Legacy
2015
15 x 21 cm
Painosmäärä 350 
Typografinen muotoilu: Jaakko Suomalainen
Kirjamuotoilu: Jaakko Suomalainen & Tekla Inari
Valokuvien värimäärittely: Petri Kuokka
Essee: Sirpa Kähkönen
Julkaisija: Aalto ARTS Books / Musta taide 

Kuvaa ja tekstiä yhdistävä valokuvateos Perintö 
kertoo suomalaista yhteiskuntaa monella tapaa 
koskettaneesta aiheesta: sodan traumasta ja su-
kupolvelta toiselle siirtyneistä taakoista sodan-
jälkeisessä Suomessa. Runollinen, kollaasimainen 
teos kuvaa nuoren naisen äänellä yhden perheen 
ja suvun ankaran tarinan. Uusista ja vanhoista 
valokuvista, runoista ja lyhyistä proosateksteistä 
koostuva kokonaisuus muodostaa kiehtovan pu-
noksen menneestä ja nykyisyydestä. 





Työryhmä Jänis

Hello Finland, tell me how you’re doing?
2016 
tuloste tarralle

Uuden Suomen vaakuna
2017 
tuloste tarralle

Se, joka tämän rauhan rikkoo
2017 
kuusi, naru, paperi

Pystyimme rakentamaan hyvinvointia, joka oli 
maailman silmissä laajasti ihailtu ja ihmetelty 
saavutus; todellakin aihe, josta olisi jokunen 
hetki sitten vielä voinut tehdäkin juhlarahan. 
Tämä saavutus koostui terveydenhuollosta, 
koulutuksesta, sosiaaliturvasta sekä korvaamat-
tomista luontoarvoista. Fiksummat osaisivat 
luetella enemmän ja tarkemmin, mutta jopa 
vähän tyhmemmät pitkäkorvaisetkin tajuavat, 
että nämä yhteiskuntaa pystyssä pitävät pylväät 
ovat monista kohdista murentuneet ja korjauksia 
ei ole tehty kestämään. Ehkä se kuuluukin suun-
nitelmaan? Näin rakenteet voidaan julistaa kor-
jauskelvottomiksi ja turvattomiksi sekä tuomita 
purettaviksi lopullisesti.

Sata vuotta itsenäistymisemme jälkeen olemme 
tilanteessa, jossa yhteiskunnan yhteinen omai-
suus on kaupan lähes samojen sääntöjen mu-

kaisesti kuin mikä tahansa muu kulutushyödyke. 
Kohtuus on tuntematon käsite ja tarpeeksi on 
menettänyt merkityksensä maailmassa, jossa 
pitää olla vain enemmän.

Meitä ajaa eteenpäin lyhytnäköinen voitontavoit-
telu ja rahallisesti mitattuna tuottamattomaksi 
osoittautuvan sisällön karsiminen. Kaikki on 
bisnestä ja tulokset määritellään taloudellisena 
voittona. Valitettavasti hyvin usein se, mikä on 
kaupan, päätyy ennen pitkää alelaariin.

Tarjous-Suomi on vuonna 2016 aloitettu katu-
taidekampanja, joka koostuu tähän mennessä va-
paalla kädellä kirjoitetuista teksteistä, tarroista, 
julisteista sekä veistoksista.





Mari Keto

New Tradition riukuvarsi Lapikkaat (Burberry) 
2015 
nahka, kanvaasi, käsintehty sisna, puu, metalli 
 
New Tradition käsittää sarjan käsintehtyjä 
perinteisiä suomalaisia jalkineita joiden mate-
riaalit sekä merkitykset ovat uudistettu aikaamme 
vastaaviksi. Teokset kertovat dilemmoista jotka 
kuuluvat nykyaikaiseen elämään. 
 
Perinteiset jalkineet ovat saaneet uuden ilmeen 
ulkomaisilta luksusbrändeiltä, kalliit merk-
kilaukut on ratkottu paloiksi ja niistä ommel-
tu kenkiä. Käsintehdyt, uudelleenmuokatut 
supikkaat, lapikkaat, lipokkaat ja virsut osoittavat 
merkkilaukkujen tapaan, kuinka pörssinoteera-
tut muotiteollisuusyhtiöt luovat valta-aseman, 
joka johtaa kuluttajan riippuvuuteen suhteessa 
muodinmäärittäjiin. Lapikas lakkaa olemasta 
vain käytännöllinen perinnekenkä, sillä tunnettu 
bränditunnus kytkee sen osaksi suurempaa tari-
naa ja korkeampaa sosiaalista asemaa.
 
Käsintehdyt kengät, joihin nykypäivänä vain har-
valla on varaa ja joihin yhdistyvät muodin hierar-
kian ylärakenteesta tutut logot, väriyhdistelmät 
ja materiaalit, leikittelevät ja houkuttavat mei-
dät kaupallisuudella pyörivän kulttuurimme 
ytimeen. Merkkituotteet ovat kuin mittari maail-
massa, jossa ulkonäkö ja siihen liitetyt apu-
välineet määrittävät persoonallisuuden ja ih-

misen arvomaailman. Kalliit merkkikengät ovat 
kuin signatuuri käsialatutkijalle: ne kertovat kuka 
olet - tai ainakin mitä haluaisit olla. Symbolis-
ten tuotteiden omistamisen perusteella voidaan 
määritellä henkilön status ja yhteiskunnallinen 
asema yhdellä vilkaisulla.





Jenni Kokkomäki

Concerning sameness and what was said 
2016 
videoinstallaatio
videot: Jenni Kokkomäki
äänisuunnittelu: Miro Mantere

Esiintyjät: Ida Backer, Sanne Katainen, Jenni 
Kokkomäki, Jonna Lehto, Jemina Mantere, 
Tekla Mantere, Are Nikkinen, Vili Nissinen, Ilona 
Pyykönen, Aino Päivinen ja Teemu Päivinen

Teoksen toteuttamista ovat tukeneet Koneen 
Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Concerning sameness and what was said -video-
teoksen taustalla vaikuttaa pohdintani talous-
kasvun nostamisesta suomalaisen arvodiskurssin 
mieleksi. Suomalaisuutta ovat aiemmin edusta-
neet toisenlaiset arvot, jotka nyt juhlapuheissa 
kalskahtavat tyhjyyttään. 

Teosta valmistaessani pohdin, kenen suulla 
puhumme, kun puhumme merkityksestä ja sii-
tä, keitä loppuviimein olemme? Talouskasvun 
puhe ei ole tullut meihin tyhjästä, vaan sen yk-
siääninen julistus on meihin tuotettu. Pohdin 
yksipäistämistä ja yksipäistymistä, prosesseja 
joiden tuloksena moninaisuus ja yksilön merki-
tyksellisyys omana erityislaatuisena itsenään 
menettävät merkityksensä. 

Teoksessa olen käyttänyt suomalaista designia 
symboloimaan arvotyhjiötä, joka on korvannut 
kotimaisuuteen perinteisesti liittämämme at-
tribuutit, kuten luonnon läheisyys ja selkeys, kes-
tävyys ja tinkimättömyys. Suomalaisen designin 
viennin lippulaivatuotteet ovat saavuttaneet 
asemansa kotimaisen laatunsa ansiosta. Tänä 
päivänä monet samoja merkkiä kantavat tuotteet 
on valmistettu halpatyövoiman maissa, eivätkä 
ne kestä kulutusta sen paremmin kuin edullisem-
mat merkitkään. Silti nämä tuotteet menevät 
edelleen kaupaksi kuin häkä. Voiko yksi korvata 
näin toisen, vain koska se näyttää samalta ja on 
nimellisesti sama, suomalaisen huippuosaami-
sen edustajana? 





Tuomas Koskialho

After 100 Years in Finland -valokuvataideteos-
sarja jäljittelee Hugo Simbergin naivistista sym-
boliikkaa nykypäivän kontekstissa.

Haavoittunut enkeli, 60cm x 80cm
Halla, 60cm x 45cm
Elämän virralla, 60cm x 45cm
Kuoleman puutarha, 60cm x 80cm
2013
materiaali: inkjet-vedos, pohjustettu dibondille

Suomalainen identiteetti rakennettiin itsenäisty-
misen kynnyksellä hyvin pitkälti taiteen keinoin; 
Aleksis Kivi, Jean Sibelius ja taiteen kultakauden 
maalarit loivat ne rakennuspalaset, jotka ovat 
nykyään kansallisidentiteettimme peruspila-
reita. Maalareista Hugo Simberg käsitteli usein 
unenomaisia ja surrealistisiakin aiheita, joissa 
eri hahmot seikkailivat hieman melankolisissa 
tunnelmissa — muun muassa Kuoleman Puu-
tarha -teosta ollaan tulkittu näin: ”Puutarhassa 
nöyrät kuolemahahmot kamppailevat vaikeita 
olosuhteita vastaan. Maisema niiden puutarhan 
ympärillä on palanut hiekankeltaiseksi, se on 
kuivaa ja karua. Vaalitut kukat kasvavat eksoot-
tisiin muotoihin, hitaasti, jatkuvaa huolenpitoa 
vaatien.” (Kivinen Paula: Tampereen tuomiokirkko 
Wsoy, 1986).

Teoksessani After 100 Years in Finland olen tuo-
nut Simbergin teokset pastissin keinoin nyky-

aikaan Simbergin symboliikkaa mukaillen: Omas-
ta ikäluokastani puhutaan toisinaan mediassa 
”menetettynä sukupolvena” — ensimmäistä ker-
taa historiassa seuraava sukupolvi ei koe tule-
vansa menestymään elämässä yhtä hyvin kuin 
vanhempansa. Nuorten kansalaiskokemus ei 
vastaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaalia 
tai ihannetta ja nuorisotyöttömyys ja huono ta-
loustilanne maalaa nuorten ja nuorten aikuisten 
ylle kyynisen ilmapiirin. Tilannetta kuvaa hyvin 
se, että ikärakenteeltaan Suomen kaltaisessa 
Britanniassa suuret ikäluokat valitsivat Brexit-
äänestyksessä brittinuorille sellaisen tulevaisuu-
den, jota nuoret itse vastustivat. 

Myöhemmin tänä vuonna Suomi juhlii 100-vuo-
tispäiviään kun siniristiliput kohoavat salkoihin ja 
joka ainoassa pitäjässä vietetään jos jonkinlaista 
Suomi-100 -tapahtumaa korkeakulttuurin ja 
kuohuviinin kera ylevästi pohdiskellen kansal-
lisidentiteettimme merkityksiä ja symboliikkaa. 
Tällaisessa ympäristössä teokseni on kuokkavie-
ras, joka pilaa tunnelman ja saa vieraat vaivaan-
tuneiksi: Onkohan se tosissaan vai onko tämä sitä 
y-sukupolven kiusallista itseironiaa vain.





Mauri Kosonen

The Lyre Of M. Orpheus
2013
3,6 x 1,6 x 1 m
kuusi, sähkösinkityt teräsputket, kumiköysi, 
kumi, sinkitty teräs, graniitti

Teos on tiettävästi “maailman suurin lyyran mal-
linen soitin”. Oikeastaan teos on metallofoni, joka 
soi itämaisessa skaalassa. Soitinta osaa ja saa 
kuka tahansa soittaa, koska kaikki sävelet sopivat 
yhteen. Soittimessa on alkuvoimaista, mytologis-
ta, Kalevalaista Väinämöisen kanteleen tuntua. 
Se on veistetty vesurilla ja kirveellä valtavasta 
kaksihaaraisesta kuusesta ja sen jalusta on gra-
niittinen möhkäle. 





Marko Lampisuo

Ehdotuksia Suomen lipuksi
2017 
koko  21 x 30 cm (30 kpl)
puuväripiirros

Sinivalkoisia versioita Suomessa vakituisesti 
asuvien ulkomaalaisten lähtövaltioiden lipuista. 
30 yleisintä: Viro, Venäjä, Irak, Kiina, Ruotsi, Thai-
maa, Somalia, Vietnam, Afganistan, Intia, Turkki, 
Britannia, Puola, Saksa, Ukraina, Entinen Serbia 
ja Montenegro, Syyria, Iran, Yhdysvallat (USA), 
Filippiinit, Romania, Nepal, Italia, Espanja, Nige-
ria, Ranska, Kongon demokraattinen tasavalta, 
Pakistan, Bulgaria ja Unkari.

Ehdotus Suomen lipuksi
2017 
koko 21 x 30 cm
puuväripiirros

Ehdotuksessa ei ole ristiä. En pidä ajatuksesta, 
että Suomen lipussa olisi (tai on) uskonnollisia 
symboleja, koska Suomi ei ole uskonnollinen yh-
teisö. Lipussa ei ole valkoista, koska Suomessa ei 
juuri enää näe puhtaanvalkoisia lumihankia. Noin 
puolet lipusta on harmaata, koska  Suomessa yli 
puolet vuodesta on ikävän sateista ja pimeää. Eh-
dotuksessa on hiukan sinistä, koska Suomessa on 
edelleen runsaasti järviä ja muita vesistöjä. Lipun 
pystyraidoitus ja vihreä väri viittaavat suoma-
laiseen tasapaksuun talousmetsään, josta Suomi 
kuulemma elää.





Laura Lilja

Blackout (Siniristilippu II)
2016 
teippi ja valo 

Teos on osa suurempaa installaatiokokonaisuutta 
Blackout, jonka lähtökohtana ovat moninaiset val-
tarakenteet valtiollisista symboleista aina arkea 
määrittäviin normeihin ja materiaaleina erilaiset 
fetisseihin ja seksuaalisiin valtaleikkeihin liitettävät 
materiaalit. 

Mitä eurooppalaisuus, suomalaisuus tai seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluminen itse kullekin 
merkitsee ja kenellä on ”oikeus” edustaa mitäkin ryh-
mää? Kun ryhmä muodostuu tai muodostetaan, 
jääkö joku väistämättä aina ulkopuolelle? Black-
out (Siniristilippu II) herättää kysymyksiä siitä, mitä 
tarkoittavat tämän päivän suomalaisuus ja suoma-
laiset arvot, kun niitä katsotaan ryhmän sisältä, 
rajalta tai ulkopuolelta. Tilassa liikkuvien katsojien 
varjot osana teipistä, valosta ja varjoista muodostu-
vaa siniristilippua kuvaavat tätä näkökulmien moni-
naisuutta, ryhmiä ryhmän sisällä sekä ryhmään 
kuulumisen ja kuulumattomuuden monimutkaista 
problematiikkaa.





Carl Sebastian Lindberg

Koti ja isänmaa
2013, video kesto 18 min 40 sek

Koti ja isänmaa käsittelee tätini, kirjailija Ann-
Mari Lindbergin kokemuksia lapsena talvi- ja 
jatkosodan aikana. Olen halunnut kertoa tätini 
sukupolven kokemuksista ja siitä, miten nämä 
kokemukset ovat muokanneet hänen arvomaail-
maansa koska uskon, että edellisten sukupolvien 
kokemukset heijastuvat jollain tavalla myös mei-
hin, vaikka emme aina tiedosta, miten.

Teoksen lähtökohta on mikrohistoriallinen, olen 
halunnut kertoa pienistä yksityiskohdista lapsen 
elämässä, mutta niiden kautta myös historian 
suuremmista tapahtumista. Esimerkiksi sodan 
syttymisestä kerrotaan muun muassa sen kautta, 
kuinka Ann-Marin isä osti kaasunaamareita koko 
perheelle ja miten hänen äitinsä ompeli lumi-
pukuja lapsille – samanlaisia lumipukuja, joita 
sotilaat käyttivät rintamalla.

Jatkosodan liittolaisuutta Natsi-Saksan kanssa 
käsitellään kun Ann-Mari kertoo miltä tuntui teh-
dä hitlertervehdyksiä ja marssia rivissä Helsingin 
saksalaisessa koulussa jossa hän kävi vuoteen 
1944 asti.

Jatkosodan aikana venäläisiä sotavankeja si-
joitettiin eri maatiloille töihin. Kun Ann-Mari 
oppi tuntemaan näitä sotavankeja hänen käsi-

tyksensä venäläisistä muuttui ja hänen oli vaikea-
ta nähdä heitä pelkkinä vihollisina.

Elokuvan mikrohistoriallinen, hajotettu lähtö-
kohta joka keskittyy yksityiskohtiin on toiminut 
minulle metodina jolla olen halunnut välttää so-
takokemusten glorifiointia - ja epäsuorasti sodan 
glorifiointia.

Teoksessa olen käyttänyt perhekuvien, Ann-Mari 
Lindbergin lapsuudenpiirustusten ja Helsingin 
Saksalaisen koulun arkistokuvien lisäksi myös osia 
Puolustusvoimien sodanaikaisista uutiskatsauk-
sista. Katsauksia leimaa vahva propagandasävy ja 
myös rasismi. Venäläisiä verrataan muun muassa 
rottiin sekä syöpäläisiin.

Maailmanmestareita
2013, video kesto 7 min 20 sek

Maailmanmestareita dokumentoi suomalaisten 
reaktiot jääkiekon maailmanmestaruusvoittoon 
vuonna 2011. Video näyttää miten vahvoja tuntei-
ta liittyy kansalliseen identiteettiin vielä 2010-lu-
vulla, ja kuinka nämä tunteet mahdollistavat 
sosiaalisten normien ylittämisen. Illan ja seuraa-
van päivän aikana julkinen alastomuus sekä isän-
maallisten laulujen laulaminen tuntematto-
mien kanssa on hyväksyttyä. Yli 100.000 ihmistä 
kerääntyy Helsingin kauppatorille seuraavana 
päivänä.





Ville Mäkikoskela

Sarjasta Kaupunkikuvia:
Thank God I have born to be white
2012 
n. 70 x 90 x 45 cm
Carraran marmori, maali, teräsripustin

Itkuvirsi
2014
50 x 50 x 5 cm
harmaa graniitti, teräshylly

Teosteni sarja Kaupunkikuvia rakentuu kerron-
nalliseksi kokonaisuudeksi kaupunkitilasta, jossa 
kohtaavat tosi ja taru, menetykset ja haaveet. 
Kertomus koostuu katkelmista, ihmiskohtaloista 
enimmäkseen tavaramaailman läpi kerrottuina. 

Kaupunkikuvia on välähdyksenomaisia tilanteita 
ja kohtaloita, tähän hetkeen pysäytettynä ja yh-
teen tuotuna. Se on nimensä mukaisesti sarja 
irrallisia kuvallisia ja tilallisia merkintöjä, havain-
toja. Veistosten aiheet pohjautuvat todellisiin 
havaintoihin ja löydöksiin kaduilta, toreilta ja 
rakennetusta ympäristöstämme. Olen halunnut 
ikuistaa arkipäiväiset aiheet ja nopeat tilanteet 
marmorin ajattomuuteen ja kuvanveiston histo-
riaan. 

Näen teoksissani yhtymäkohtia näyttelyn tee-
maan, suomalaiseen ajankuvaan sekä suomalai-
suuteen osana globaalia maailmaa.





Työryhmä NAPS, Natura & Arte Post Scriptum
Päivi Maunu ja Ilari Kähönen

lippu&lappu&loppu
-liilaristilippumme
2017
sokeripalamosaiikki

Mageet mosaiikit
2017 
video, kesto 4 min 20 sek

Suomen lipun graafiseen ja värihistorialliseen taus-
taan pohjautuva, paikkasidonnainen ympäristötai-
deteos. Sokeripalamosaiikki on  ympäristötaidetta, 
jossa aika ja paikka määrittävät kokonaan teoksen.

Työryhmä rakentaa teoksen luonnonmateriaaleista 
Rauman taidemuseon pihalle. Mosaiikin sokeripalat 
on värjätty mustikoilla ja punajuurilla. Luonnonvoi-
mat kuten sade, tuuli ja auringonpaiste, muuttavat 
jatkuvasti teosta. Eläimet ja hyönteiset esim. muu-
rahaiset ja ampiaiset hyödyntävät teoksen materi-
aalia kunnes se on palautunut kokonaan takaisin 
lähtöpaikkaansa, luontoon. Sokeripalamosaiikki-
teoksen visuaalinen elinkaari on riippuvainen vallit-
sevista luonnonoloista ja se on katoavaa taidetta.

Videoteos Mageet mosaiikit yhdistää työpajat 
Livingstonessa ja Helsingissä. Afrikan kiihkeys 
rytmittää lasten heittäytyvää innostusta.

Työryhmä NAPS





Suvi Nurmi

Mun maa / Mitt land
2017
yhteisötaideteos ja teksti-installaatio

Teos esittelee uuden kansallislaulun, joka on syn-
tynyt Rauman nuorisotalo Kuovilla syyskuun alus-
sa pidetyssä työpajassa. Maamme-laulun pohja-
na oleva J. L. Runebergin 11-säkeistöinen runo Vårt 
land ja Paavo Cajanderin siitä tekemä suomennos 
olivat työpajassa saatavilla yksittäisinä sanalap-
puina. Nuoret saivat valita sanoista mieleisensä ja 
järjestää ne anarkistisesti uudelleen. Tuloksena on 
16 uutta ehdotusta kansallislaulun sanoituksiksi. 
Ne kaikki ovat esillä näyttelyssä kehystettyinä. 
Nuorten runoista yksittäisiä säkeitä valitsemalla 
ja niitä toisiinsa yhdistelemällä taiteilija on lisäksi 
koonnut seinälle yhtenäisen tekstin uudeksi, yh-
teiseksi kansallislauluksi.



Kuva: Marjo Heino



Pilvi Ojala

Maisemakulissi, Tarinmaan VPK-talo
2017 
45 x 60 x 30 cm
kapalevy, paperi, vesiväri, led-valot

Maisemakulissi, Launosten työväentalo
2017 
45 x 60 x 35 cm
kapalevy, paperi, vesiväri, led-valot

Työväen- ja seuraintalojen näyttämökulis-
sien pohjalta tehdyt pienoismallit edustavat 
eräänlaista ideaalia suomi-filmimaisemaa. 

Kuva: Marjo Heino





Sakari Peltola

SUOMI OY
2016
20 x 15 x 100 cm
punainen graniitti

Suomen valtio viettää 100. juhlavuottaan tilan-
teessa jossa globaalin maailman muutokset 
jakavat ihmiset monella tapaa erilleen ja kah-
tia; työttömyys, leikkaukset, köyhyys, kasvavat 
tuloerot, rasismi, elitismi, populismi, yksityis-
täminen, yhtiöittäminen ja kotimaan myyminen 
pala palalta ulkomaiseen omistukseen. 

SUOMI OY- teos kuvaa karulla tavalla tätä päivää 
ja suomalaisen yhtenäiskulttuurin murrosta.





Sirpa Päivinen

Ancient pruce forest  - Vanha kuusimetsä
2015 
115 x 140 cm
pigmenttivedos, Fotosec

Homo fluctuaris - Kelluva ihminen
Forest - Metsä
2013
HD video, kesto 4 min

Kuvani käsittelevät muuttuvan yhteiskunnan, 
luonnon ja ihmisen välisen toiminnan synnyt-
tämiä ristiriitoja, ympäristöä ja identiteettiä. Ne 
myös ikäänkuin uudelleen määrittelevät käsitys-
tämme itsestämme ja kansallisista symboleista.

Teosteni keskiössä on länsimaisen elämäntavan 
runtelema ja luonnosta vieraantunut ihminen.





Minna Rainio 
& Mark Roberts
Maamme / Vårt Land
2012 
video

Maamme / Vårt Land on videoteos, jossa ei-syn-
typeräiset Suomen kansalaiset laulavat Suomen 
kansallislaulun suomeksi ja ruotsiksi.

Maamme / Vårt Land tuo esille monikulttuuri-
sen Suomen ja korostaa, kuinka kansallisuuden 
käsite ja määritelmät ovat jatkuvassa muutok-
sen tilassa. Teoksessa esiintyvät ihmiset eivät 
ole syntyneet Suomessa, eikä heillä ole suoma-
laisia sukujuuria, mutta heille kaikille on myön-
netty Suomen kansalaisuus. Teos kokoaa nämä 
eritaustaiset ihmiset yhteen laulamaan uuden 
kotimaansa kansallislaulun ja tuo näiden uusien 
suomalaisten välityksellä esille avaran kuvan 
Suomesta ja suomalaisuudesta.

Teos herättää kysymyksiä siitä, kuka on “oikea” 
suomalainen, miten suomalaisuus määritellään ja 
kenelle tämä määrittelyvalta annetaan. Voivatko 
ihmiset, jotka eivät ole syntyneet Suomessa ja 
joiden esi-isät tai -äidit eivät ole suomalaisia, olla 
osa Maamme-laulun kollektiivista suomalai-
suutta? Horjuttaako tämä totuttua arkiymmär-
rystä kansalaisuudesta ja kuulumisesta, “oikeasta 
suomalaisuudesta”?

Suomen kansallislaulu on alunperin kirjoitettu 
ruotsiksi ja musiikin on säveltänyt saksalainen 
maahanmuuttaja Fredrik Pacius. Viron kansal-
lislaulussa sekä Liiviläisten kansallislaulussa on 
sama sävel. Teoksessa kansallislaulu lauletaan 
myös ruotsiksi. Monet maahanmuuuttajat puhu-
vatkin suomen sijasta uuden kotimaansa kie-
lenä ruotsia. Se, että emotionaalisesti ja poliit-
tisesti latautuneen Suomen kansallislaulun on 
säveltänyt siirtolainen, laulu on kansallislaulu 
myös muissa maissa ja sitä lauletaan useilla eri 
kielillä kyseenalaistaa yksinkertaistetut käsitykset 
kansallisuudesta. Teos osallistuu ajankohtaiseen 
Suomessa käytävään keskusteluun kansallisuu-
desta ja kansallisista identiteeteistä.





Sampsa Sarparanta

Suomi-neito
2015
190 x 140 cm
öljy levylle

Teos sai lähtöpotkun silloisesta Perussuomalais-
ten vaalijytkystä ja halusin kommentoida tilan-
netta ja omaa näkemystäni Suomesta romant-
tisena mielikuvana. Kun näin painonnostaja 
Margetta Salmisen kuvan lehdessä, tiesin heti 
että siinä on minun versioni Suomi-neidosta.



Kuva: Jouko Järvinen



Teemu Saukkonen

Rasputitsa
2011
120 x 195 cm
öljy ja akryyli kankaalle

RASPUTITSA (suom. kelirikko) kertoo maailman 
ainoan ja siksi yksinäisen suomalaisen henki-
löhahmon, joulupukin, kautta pohjoisesta maas-
ta ja kansasta. Minne vene vie joulupukinmaata 
jäistä jokea pitkin Suomi-viiri nokassaan? Toivot-
tavasti kohti yhteyttä muuhun maailmaan ja ih-
misiin. Linnutkin Rasputitsan jäälautoilla ovat 
maahanmuuttajia...

Teoksen symboliikka ja musta huumori eivät ole 
juhlapuhetta, vaan arkista uskoa paikallisuuteen 
ja terveeseen kansallistunteeseen. Kelirikkokaan 
ei kestä ikuisesti.

Universaali joulupukki on maailmankansalainen, 
joka symboloi hyvää tahtoa ja rauhaa.

Kuva: Jouko Järvinen





Veijo Setälä

Ilon kautta
2017
45 x 35 x 15 cm
puu, pleksi, akryylimaali

Ihmemaa
2017
75 x 50 x 95 cm
puu, pleksi, akryylimaali, sammal

Lapsesta asti liputtaminen on ollut minulle tärkeä 
isänmaallisuuden ilmentymä. Jostain kummasta 
lapsuuden hämäriin kadonneesta syystä erityi-
sesti suruliputus eli lipun sijainti puolitangossa oli 
erityisen vaikuttavaa. Lisäksi lipputangon kiiltävä 
nuppi oli erityisen kohottava ilmestys. Mikään 
puinen mollukka ei kelvannut vaan sipulinmuo-
toinen ja kiiltävä sen piti olla.

Aikuisena työelämän tiimellyksessä kuorma-
autoillessani onnistuin muun muassa runtele-
maan nurin pari kappaletta lipputankoja, joiden 
kovia kokeneiden nuppien sirpaleet enempää 
asiaa pohtimatta keräsin huolellisesti talteen. 
Vuosien päästä kellaria siivotessani löysin pari 
pölyttynyttä muovikassia joiden uumenista löy-
tyi epämääräisiä kiiltäviä pleksinpaloja joita en 
tunnistanut mutta en kuitenkaan kyennyt heit-
tämään poiskaan.

Taas paljon myöhemmin törmäsin ihan muuta 
etsiessäni mystisiin muovikasseihin ja jokin nii-
den sisällössä sai kaivamaan sirut kunnolla esille. 
Lämmin jälleennäkeminen ja sopivan liimamas-
san käsilläolo aiheutti vimmatun halun koota 
palapeli ja kas: kaksi kärsinyttä mutta kuitenkin 
ihmeen kaunista lipputangon komistajaa ko-
meili työpöydälläni. Asiaa tutkittuani huomasin 
että näitä kaunokaisia saa helpommin hankittua 
ehjinä rautakauppojen valikoimista.

Itse en ole ikinä lipputankoa omistanut, joten 
hienojen nuppien hyödyntämiseksi päätin pol-
kaista käyntiin lapsuusmuistoni kunniaksi lipu-
tusaiheisen veistosprojektin. Teoksen lippujen 
ulkoasun teetin 3-5-vuotiailla päiväkotilapsilla. 
Liput eivät siis ole tarkalleen esikuvansa kaltaisia 
tekijöidensä vimmatusta yrityksestä huolimatta.

Pleksisilppua liimaillessani huomasin lipputan-
gon sipulinmuotoisen huipun huomattavan 
yhdennäköisyyden vaikkapa ortodoksikirkkojen 
kupolien tai joidenkin minareettien huippujen 
kanssa. Tähän ei luultavasti liity mitään salaliit-
toa mutta havainnostani ilahtuneena päätin hyö-
dyntää yhdennäköisyyttä taideprojektissani.





Anu Suhonen

Kansalliset - The Nationals
2015-2017
video, kesto 5 min

Käsittelyssä ovat kansalliset määritteet, ideaa-
lit ja symbolit. ”Kansallissymbolit ovat viralli-
sia tai epävirallisia kansallista identiteettiä ku-
vaavia tunnuksia, joihin tiivistyvät maan ja sen 
kansalaisten erityispiirteet.”

Videoteoksessa symbolien määrittelyt kerto-
vat omaa kieltään siitä, kuinka kansallista iden-
titeettiä on rakennettu ja rakennetaan. Mikä 
mahtuu mukaan ja mitä rajataan ulos (ja mik-
si). Kansalliset symbolit määrittelyineen aina 
Suomen kansallishyönteisestä suomenhevosen 
jalostushistoriaan tanhutaan esiin juhlahaitarin 
säestyksellä.

Suomi 100 juhlavuosi ja toisaalta kiristynyt yh-
teiskunnallinen tilanne, nousussa oleva äärina-
tionalismi ja muukalaisviha pakottavat pohti-
maan kansallisuuden käsitettä. Mikä on tämä 
yhteinen utopia, kulttuurinen rakennelma ja so-
siaalinen liima toisilleen täysin vieraiden ihmisten 
välillä?





Timo Takala

Gay
2014
viisi ommeltua lippua 

Hakaristi eli svastika on vuosituhansien aikana 
ladattu täyteen merkityksiä: rauha, rakkaus, on-
nellisuus, hedelmällisyys; hyvä elämä. Toki nyky-
ihmiselle tulee päällimmäisenä mieleen hakaristi 
absoluuttisen pahan symbolina. Viidestä lipusta 
koostuva teos Gay on yritys kaapata hakaristi 
takaisin kohti positiivisia merkityksiä.

Svastika on edelleen, ja ihan ymmärrettävistä 
syistä, tabu. Liiallinen varominen aiheuttaa 
kuitenkin sen, että svastikan symboliarvo säilyy 
vahvana nimenomaan natsien tunnuksena. Jos 
hakaristiä käytetään myös muissa yhteyksissä 
edes ironisesti, sen merkitys natsismin symbolina 
heikkenee. Tapahtuu eräänlaista inflaatiota tai 
väljähtymistä.

Sateenkaari on seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen tunnus, ja sitä käytetään myös rauhan 
symbolina. Hakaristin, eikä sateenkaarilipunkaan 
heiluttaminen julkisesti ole aivan ongelmatonta. 
Natsit merkitsivät keskitysleireille viedyt homot 
vaaleanpunaisella kolmiolla. Myöhemmin sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöt ottivat pinkin 
seksuaalisuuden symboliksi.

Näiden vastakkaisten maailmankatsomus-
ten osin samaa kuvastoa käyttävä symboliikka 
herätti mielenkiinnon katsoa, mitä tapahtuu, jos 
ne yhdistetään konkreettisesti. Sekoitettuna sa-
teenkaareen hakaristin merkitys natsisymbolina 
joutuu kyseenalaiseksi. Taittuuko verenpunainen 
natsilippu vaaleanpunaiseksi?

Erilaiset ääriliikkeet ovat viime aikoina nosta-
neet päätään talous- ja pakolaiskriisien ravistele-
massa Euroopassa. Myös natsien valtaannousun 
1930-luvulla katsotaan liittyneen heikkoon ta-
loudelliseen tilanteeseen. Teoksen ajankohtai-
suudesta kertoo jotain myös se, että en tiedä 
pitäisikö minun nyt pelätä enemmän uusnat-
seja vai homofoobikoita – vai sitä, että minut 
leimataan julkisuudenkipeäksi taiteilijaksi, joka 
vetää ideoiden puutteessa natsikortin esiin.





Jenni Uusitalo

Hiekkalaatikko
2015
puu, hylsyt, hiekkalelut

Lelut ovat ajankuvia, jotka säteilevät yhteiskun-
nallisia merkityksiä. Ne muodostavat meistä 
potretteja yksilöinä, ryhminä, kansoina ja ih-
miskuntana. Lelut ovat myös pedagogisia väli-
neitä, joilla meitä kasvatetaan tai joiden avulla 
kasvatamme itseämme. Lelu on leikin väline, joka 
avaa ovia erilaisiin maailmoihin, todellisiin ja epä-
todellisiin. Lelun avulla voidaan valmentaa tule-
vaan sekä auttaa ymmärtämään mennyttä. Leikki 
on lapsen työtä ja lelu on aikuisen käsite, mutta 
mikä on aikuisen lelu?

Hiekkalaatikko on mikrokosmos, sotatanner ja 
julkinen näyttämö. Hiekkalaatikko on maailman 
kamara, jonka päällä leikkivät jumalhahmot. 
Leikkijöillä on valta ja voima luoda ja tuhota. Toi-
sinaan leikkijöiden voimat törmäävät väkivaltai-
sinkin seurauksin, mutta usein myös toisiaan 
kuunnellen, kunnioittaen ja uutta luoden.

Hiekkalaatikko on teos, jossa erilaiset todellisuu-
det kohtaavat. Teoksen voi nähdä muistutuksena 
jostakin, mistä ei usein puhuta.





Timo Wright

Pitkä matka kotiin
2012
ääniteos Rauman kaupungintalon aulassa
kesto 23 min 45 sek

Pitkä matka kotiin on ääniteos jossa tämän 
päivän pakolaisten, suomalaisten sotalapsien ja 
karjalaisten evakkojen kokemukset yhdistyvät yh-
deksi koskettavaksi kokemukseksi. Tarve olla tur-
vassa ja omassa kodissa on kaikkia yhdistävä toive 
ja tavoite, sekä meidän että Suomeen tulevien 
pakolaisten historiassa ja nykyhetkessä.
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