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TaiteilijabaskeriNaisten neuvontatoimisto nro 1:n ideoijina ja toteutta-
jina ovat toimineet graafikko Eeva Louhio sekä kuvatai-
teilija Maija Toropainen. Toimiston vakiotarpeisto on ollut 
pyöreää: teekupit ja -kannu, matto ja työntekijöiden bas-
kerit. Keskustelut neuvontatoimiston asiakkaiden kanssa 
ovat pyörineet näiden mieltä askarruttavien asioiden ym-
pärillä, mutta ne eivät ole olleet ympäripyöreitä. Niiden 
lopputuloksena on syntynyt teräviä kysymyksiä, jotka on 
kirjattu kantikkaille Post-it-tarroille ja arkistokorteille. 
Nämä kysymykset on nyt koottu näyttelyksi ja julkaisuksi.

Pienet asiat ratkaistaan odottaessa, 
isommat ohjataan eteenpäin
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Tovi-tilan tapahtuman arkistokorttinäyttely

Arkistokortti

Valokuvia aiemmista 
tapahtumista
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Arkistokortti

Post-it-tarralappu 
kommentointiin

Nimikyltti

Kallion kirjaston lastenosaston tapahtuman 
arkistokorttinäyttely
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NN nro 1 -juliste

Toinen 
asiantuntija-taiteilija

Lähdekirjallisuus 
(yleensä taidekirjoja, 
vaihtelee eri paikoissa)

Teekuppeja

Taiteilijabaskeri Post-it-lappu 
erilaisiin tarkoi-
tuksiin

NN nro 1 -viiri

Flyereita
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Toimiston pöytälamppu 
(malli vaihtelee eri pai-
koissa)

Arkistolaatikko 
muodostetuille 
kysymyksille

Toinen 
asiantuntija- 
taiteilija

Taiteilijabaskeri

Asiakkaita
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Sauna Arlan  tapahtuman 
loppunäyttely

Dokumentaatio  
yhteisötaideprojektista  
2012–2014
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Saako olla teetä?

Mitkä ovat taiteilijan työn rajat ja mihin 
Naisten neuvontatoimisto nro 1 vastaa?

Tässä julkaisussa kerrotaan yhteisötaideprojekti Naisten 
neuvontatoimisto nro 1:stä (NN nro 1). Projekti syntyi 
halusta tehdä yhteistyötä ja astua ulos työhuoneesta ih-
misten pariin. Kun NN nro 1:n työpari kartoitti yhteisesti 
osaamistaan, lopputulos oli, että muita kyllä kyettiin neu-
vomaan, vaikka oma toiminta ei aina ollut järin menestyk-
sekästä. Tämä pohdinta toimi ikään kuin siemenenä kun 
NN nro 1:n itu joulukuussa 2012 pystytettiin Turkuun. 
Valitsimme työskentelytavaksemme yhteisötaiteen. Wiki-
pedia määrittelee sen näin:

Yhteisötaide 
suuntaus, jossa taidetta tehdään jonkin yhteisön ehdoilla, 
yhteisön jäsenten kanssa ja heitä var ten. Kuvataiteen 
kentällä yhteisötaide-käsite vakiintui 1990-luvun loppu-
puolella. Yhteisötaide toteutetaan yleensä, tapahtumina 
tai työpajoina. Taiteilija on tapahtuman, teoksen tai ilmiön 
tuottaja tai ohjaaja.
Yhteisötaiteen eräänä edelläkävijänä voi pitää saksalaista 
Joseph Beuysia, joka loi 1960-luvulla käsitteen Yhteiskun-
nallinen kuvanveisto (Die Soziale Plastik) ja toteutti esi-
merkiksi teoksen 7 000 tammea, jossa istutettiin tammia 
Kasselin kaupunkiin, Saksaan vuonna 1982 Documenta 
7 -näyttelyn yhteydessä. (lainaus Wikipedia-artikkelista 
15.12.2014)

Yhteisötaideverkkomateriaali kuvailee yhteisötaidetta:
Yhteisötaide (engl. community art) on suhteellisen tuo-
re taideilmiö, jonka määritteleminen on hankalaa sen 
moni-ilmeisyyden vuoksi. Yhteisötaiteen ydin muotoutuu 

(Turku 12.12.2012)
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taiteilijan ja yhteisön kohtaamisesta, ja yhteisötaidetta 
luonnehtii kiinnostus sosiaalista ympäristöä ja kanssakäy-
mistä kohtaan. Yhteisötaiteen lähtökohtana on yhteisö; 
taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja 
nimenomaan heitä varten. Toiminta kohdistuu tekijöiden 
ja kokijoiden omaan ympäristöön ja realisoituu aktiviteet-
teina siinä. Yhteisötaide ei siis ole taiteilijan esitys yleisöl-
le, vaan keskeistä on yhteisön osallistuminen toiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja esittämiseen. Taiteen te-
kijöitä ja yleisöä ei nähdä erillisinä, vaan ne muodostavat 
yhdessä samanaikaisesti taiteen tekijän ja vastaanottajan. 
(Haapala 1999; Hiltunen & Jokela 2001, 9-10; Yhteisötai-
deverkkomateriaali 2008. Lainattu 15.12.2014)

NN nro 1 -projektissa keskityimme taiteilijan ja yleisön 
kohtaamiseen ja keskusteluun. Siitä muotoilimme yhdessä 
kysymyksen. Esimerkkinä toimi arjen kokemukset, kuten 
viranomaisten kanssa tapahtuvat kohtaamiset: vaikka 
kommunikaatiosta suurin osa on sanatonta, joskus vää-
rin muotoillusta kysymyksestä kysyjä menettääkin hänelle 
kuuluvan edun tai asian. Neuvontatoimiston näyttämöksi 
rakensimme toimiston ilman modernia tietotekniikkaa 
tai välineistöä, tavoitellen vanhahtavaa mutta kodikasta 
ilmapiiriä.

NN numero 1:n esikuvana on kirjailija Alexander Mc-
Call Smithin luoma Naisten etsivätoimisto nro 1 -kir-
jasarja. Sarjan päähenkilö, itse itsensä työllistävä Mma 
Ramotswe, perustaa kotikaupunkiinsa ensimmäisen et-
sivätoimiston ja palkkaa apulaisekseen Mma Makutsin. 
Etsivätoimistossa asiakkaisiin suhtaudutaan ystävällisen 
leppoisasti, heille tarjotaan teetä ja ongelmat ratkaistaan 
terveellä järjellä ja naisten elämänkokemuksella.

NN nro 1 vieraili vuosien 2012–2014 aikana yhteen-
sä 10 paikassa. Toiveemme oli, että NN nro 1 vierailee 
mahdollisimman erilaisissa ympäristöissä ja tapaisimme 

erilaisia ihmisiä. Näin myös tapahtui. Kohtasimme Turussa, 
Köysiratagalleriassa taideopiskelijoita, Maunulan asukastalo 
Saunabaarissa eläkeläisiä, Kallio kukkii -kaupunkifestivaa-
lissa uteliaita ohikulkijoita, Tikkurilan A-killassa raittiuteen 
pyrkiviä, Taiteiden yössä seikkailijoita, Kallion kirjaston 
lastenosastolla esikouluikäisiä ja alakoululaisia, kulttuu-
rikeskus Caisassa taustaltaan monikulttuurisia ihmisiä ja 
Itäkeskuksen kulttuuritalo Stoassa lukiolaisia. Kaikista NN 
nro 1:n paikoista kerrotaan tuonnempana tarkemmin.

Saako olla teetä?
Kysyimme aina taidetilaan tulevilta uteliailta asiakkailta 
haluatteko teetä. Toimistoon tulleet sanoivat usein heti, 
ettei heillä ole mitään ongelmia tai kysyttävää. Toivotimme 
heidät tervetulleeksi ja vastasimme, ettei meillä myöskään 
ole antaa vastauksia vaan juomme yhdessä teetä ja kes-
kustelemme. Emme voineet tietää, onko kysymyksessä 
small talk vai asiakkaan mieltä raastava kysymys. Pääasia 
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oli hetki ja kohtaaminen. Keskustelun pohjalta syntynyt 
kysymys oli asiakkaan ajatus, ei meidän tai neuvontatoi-
miston. Kaikki NN nro 1:n aikana syntyneet kysymykset 
ovat tässä julkaisussa. Niiden joukosta on poimittu myös 
julkaisun väliotsikot.

Määrittelimme itse projektin alussa, minkä tyyppisiin 
paikkoihin ja keiden keskuuteen haluamme viedä NN nro 
1:n. Kaikki paikat, Tovi-tilaa lukuun ottamatta, olivat ilmai-
sia. Käytimme paikan omia huonekaluja ja seinärakenteita 
luodessamme tai lavastaessamme neuvontatoimistoa. Toi-
mistoomme liittyi aina jonkinlainen taideyhteys tilanteen 
mukaan, esimerkiksi Turun Hiostamo-tila on jo itsessään 
tarkoitettu kokeilevalle nykytaiteelle. NN nro 1:een kuului 
Leo Louhion tekemä noin tunnin mittainen äänimaailma, 
jota toistettiin toimiston aukioloaikana. Ääntä käytettiin 
myös koko projektista kertovassa dokumentaatiovideossa.

Ilmoitimme aina NN nro 1:n saapumisesta kunkin pai-
kan omilla kanavilla. Vantaalla oli pieni juttu paikallisleh-
dessä, Stoan nettisivulla uutisoitiin tapahtumastamme, NN 
nro 1 oli Taiteiden yö -tapahtumakalenterissa ja Tovi-tilaa 
varten tekemämme lehdistötiedote innoitti Hesarin nos-
tamaan tapahtumamme Minne mennä -palstalle. Jaoimme 
myös flyereitä NN nro 1 tapahtumapaikan läheisyydessä.

Miten kauan taideteoksen tulee säilyä, että 
se säilyisi ikuisesti?
Koko projektin ajan Rosa Nykänen kävi kaikissa paikoissa 

videoimassa tapahtumaa. Suuri osa kävijöistä antoi luvan 
kuvaamiseen ja äänittämiseen. Kuvaamistaan videoista 
Rosa Nykänen on tehnyt oman videoteoksen ja NN nro 
1:stä kertovan dokumentin. Videoiden ensimmäinen esi-
tyskerta oli Lasipalatsin näyttelytilassa tammikuussa 2015.

NN nro 1 oli tarkoitus rahoittaa syksyllä 2012 jaetta-
vista Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteelle tarkoitetuis-
ta hankerahoista. Pohdittuamme asiaa huomasimme, että 
projektissa ei ollut mitään, millä rahastaa. Se oli kuitenkin 
niin pitkälle suunniteltu, että halusimme toteuttaa sen joka 
tapauksessa, yhteisötaideprojektina. Rahoituksen suhteen 
olimme samassa tilanteessa, missä taiteilijat yleisestikin: 
taiteilija maksaa.

Unohdimme hankerahat ja otimme ohjat omiin kä-
siimme. Päätimme tutustua Suomen apurahajärjestelmään 
elinikäisen oppijan metodilla. Lähetimme anomuksen 
kaikkiin mahdollisiin apurahahakuihin. Tapahtuma-apu-
rahaa saimme Helsingin ja Vantaan kaupungeilta kuitteja 
vastaan. Ensimmäisen hakemuksen pituus oli noin neljä 
liuskaa. Sen jälkeen olemme hioneet tekstiä 18 kertaa. 
Nyt olemme päässeet jo yhteen liuskaan. Viimeisin on 
aina tuntunut parhaalta.

Tätä julkaisua varten tilasimme artikkelit museologi 
Kaisa Kinnuselta ja esteetikko Alpo Väkevältä. Kaisa Kin-
nunen on miettinyt projektin aikana syntyneitä kysymyksiä 
luokittelun ja merkityksen kannalta. Alpo Väkevä tarkas-
telee artikkelissaan taiteeseen osallistumista osallistujan 
ja vapaan taiteilijan näkökulmista.

Kaikissa projektimme vaiheissa kysyimme neuvoa ym-
pärillämme olevilta ihmisiltä ja pyysimme heitä lukemaan 
NN nro 1:n tekstejä. Saimme mahtavaa kannustusta, neu-
voja ja opastusta siihen, miten projektissa kannattaa edetä 
ja keihin voisi ottaa yhteyttä. Suuri kiitos kaikille!

Helsingissä 15.12.2014
Eeva Louhio ja Maija Toropainen

Keskustelu ja kohtaaminen 
kasvokkain, teen juonti, 
käsin kirjoittaminen ja aika. 
Rauhallinen ilmapiiri ja 
vähän vanhahtava tunnelma 
– muiden elementtien kuin 
taideteosten osalta.

(Caisa 11.3.2014)
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Naisten neuvontatoimisto nro 1 
dokumenttina nykyajasta
Museot tallentavat menneisyyden objektien ja ilmiöiden 
rinnalla myös tärkeiksi koettuja nykyajan ilmiöitä. Näyt-
teiden keruuta nyky-yhteiskunnasta kutsutaan nykydo-
kumentoinniksi. Tallentamisen kohteena ovat olleet viime 
vuosina esimerkiksi harrastajavalokuvaajien pimiökulttuuri, 
vantaalaiset bändit ja uusimmat liikunta- ja ruokatrendit. 
Nykyhetken tallentaminen on mielekästä, koska siinä voi 
itse valita tallentamansa objektit ja ilmiöt. Nykyaikaa tal-
lentaessa voi tehdä havaintoja ja esittää haastateltaville 
kysymyksiä. Menneisyyden ilmiöiden tallentamisessa ol-
laan sen armoilla, mitä menneisyydestä on jäänyt monien 
sattumien kautta jäljelle tai mikä on aikoinaan ja kulloin-
kin katsottu kyllin arvokkaaksi kerätä, kirjata muistiin ja 
tallettaa arkistoon.

Naisten neuvontatoimisto nro 1:n toiminta ja sen do-
kumentointi videoimalla, valokuvaamalla, muistiinpanoja 

tekemällä ja asiakkaiden kysymyksiä analysoimalla on 
mielestäni eräänlainen nykydokumentointihanke, vaikkei 
sitä sellaiseksi ole alun perin suunniteltukaan. Hankkeen 
tuottamat tallenteet päätyvät toivottavasti säilytettäviksi 
muuallekin kuin taiteilija-asiantuntijoiden omiin arkistoi-
hin. Projekti antaa monipuolista tietoa vapaiden taiteilijoi-
den työskentelymahdollisuuksista, interaktiivisista tavoista 
tuoda taidetta lähemmäksi ihmisiä julkisissa kaupunkitilois-
sa ja kulttuuritapahtumissa kuin myös neuvontatoimiston 
asiakkaita mietityttäneistä yhteiskunnallisista, yhteisölli-
sistä ja yksityisistä kysymyksistä 2010-luvun Suomessa. 

Naisten neuvontatoimisto nro 1 uudenlaisena  
yhteisötaidehankkeena

Mikä tekee Naisten neuvontatoimistosta uudenlaisen, 
omaa aikaansa peilaavan ja siihen sopivan yhteisötaide-
hankkeen? Pohdin tätä ensin hankkeen konseptin kannalta: 
mitä uutta ja erilaista hankkeessa on, jos mietimme toi-
mijoita, toimintapaikkoja, toiminta-aikaa ja toimintatapaa? 
Toiseksi pyrin luokittelemaan ja pohtimaan neuvontatoi-
miston keskustelutuokioissa muotoutuneiden kysymysten 
aihepiirejä ja sisältöjä: onko niissäkin jotain uutta?

Naisten neuvontatoimisto nro 1:ssä yleisötyötä to-
teutettiin ihmisläheisyyden, leppoisuuden ja leikkimieli-
syyden hengessä. Kontaktin ottamista ja omista pulmista 
avautumista helpotti neuvontatoimiston nimi, teetarjoilu 
ja hauskasti tätimäiset roolihahmot botswanalaisen Mma 
Ramotswen ja hänen sihteerinsä etsivätoimiston henges-
sä. Yhteisötaidehankkeeseen kuului olennaisesti myös 
kuvataide ja taiteilija-asiantuntijoiden henkilökohtaiset 
kokemukset graafikkoina ja vapaina taiteilijoina taiteen 
tekemisestä ja esittämisestä. Hanke lisäsi läpinäkyvyyttä 
taiteilijoiden työhön nykypäivän Suomessa. Ehkä taiteili-
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jatkin oppivat hankkeessa jotain uutta yleisöstään. 
Neuvontatoimisto-näyttely muuntui tilan mukaan. 

Toimisto pystytettiin milloin taiteilijan työhuoneeseen, 
milloin kirjastoon, palvelutaloon, kulttuurikeskukseen tai 
perinteiseen näyttelytilaan, jota käytettiin uudella taval-
la. Minineuvontatoimisto mahtui jopa puutarhakeinuun. 
Tilaratkaisuissa korostui paikan helppo saavutettavuus, 
avoimuus ja yllätyksellisyys. 

Neuvontatoimiston aukioloajoissa näkyi nyky-yh-
teiskuntaa leimaava projektiluonteisuus ja hetkellisyys. 
Neuvontatoimisto ja siihen liittyvät näyttelyt ovat olleet 
joko lyhytaikaisia tai tiettyyn kaupunkitapahtumaan liitty-
viä pop-up -tempauksia. Kohtaamiset asiakkaiden kanssa 
ovat olleet intensiivisiä, mutta kertaluonteisia. 

Toimintatavassa keskeistä oli altistuminen asiakkaille ja 
heidän kysymyksilleen, vuorovaikutus, dialogi, sokraatti-
nen kysely ja yhteinen aivoriihi, joiden tuloksena saadaan 
ilmoille kysymys. Neuvontatoimiston taiteilija-asiantuntijat 
kokivat, että keskustelu ja kysymyksen muotoilu saivat 
aikaan ”yhteisen ylevän kokemuksen”. Kysymyksessä oli 
yhteistoiminnallinen oppiminen.

Neuvontatoimiston asiakkaiden kysymykset saattoivat 
liittyä taiteeseen tai olla liittymättä. Vuorovaikutuksesta ja 
asiakkaan omista kysymyksistä liikkeelle lähtevä toimin-
tatapa poikkesi perinteisestä taidegalleria- tai näyttely-
konseptista. Perinteisesti taidenäyttelykävijän on ajateltu 
tulevan paikalle nimenomaan taiteen ja näyttelyn aiheen 
vuoksi. Jos asiakkaalla onkin mielessään jotain henkilö-
kohtaisia kysymyksiä, hänen odotetaan pohtivan niitä 
korkeintaan oman seurueensa kanssa tai oman päänsä 
sisällä. Vaikka taidemuseoissa on nykyään tarjolla paljon eri 
kohderyhmiä aktivoivia työpajoja ja keskusteluopastuksia, 
oletetaan työpajatoiminnan ja keskusteluopastusten sisäl-

töjen liittyvän kuitenkin ainakin jollakin tavoin näyttelyssä 
esillä olevaan taiteeseen.

Neuvontatuokioissa muotoutuneet kysymykset: Mikä 
ihmisiä oikeasti askarruttaa?

Aikakauslehtiä lukiessa voi saada helposti käsityksen, että 
suomalaiset miettivät nykyään lähinnä sitä mitä he söisivät, 
miten pukeutuisivat, miten sisustaisivat kotinsa tai miten 
selviäisivät voittajina erilaisten turvallisuutta uhkaavien 
tekijöiden viidakossa. Naisten neuvontatoimisto nro 1:n 
neuvontatuokioissa muotoillut kysymykset poikkesivat 
melko lailla tästä yleisestä tarjonnasta. Ne poikkesivat 
myös naistenlehtien vakioaiheista. Vaikka enemmistö neu-
vontatoimiston asiakkaista oli naisia, liittyivät keskustelut 
vain harvoin ulkonäköön, romanttisiin ihmissuhdekuvioi-
hin, kotiin tai liikuntaan. 

Kysymysten luokittelu on sikäli hankalaa, että toiset 
niistä olivat laajoja ja filosofisia, toiset taas pieniä ja käy-
tännönläheisiä. Osa kysymyksistä oli vakavia, osa enem-
mänkin yhteistä hauskuuttelua. Seuraava teemoittelu on 
vain yksi tapa jäsentää kysymykset.

1. Paikka ja aika

Neuvontatoimiston asiakkaita pohditutti kysymys ympä-
ristön ja paikan vaikutuksesta luovuuteen, yhteisöllisyy-
teen ja hyvinvointiin. Pohdinnat muotoutuivat kysymyk-
siksi: Valtaavatko sijaistoiminnot kaiken ajan, jos koti ja 
työpaikka ovat samassa yhteydessä? Miten avoimen asu-
kastalon avoimuuden saa näkymään kadulle saakka? Miten 
jälkikasvu pääsisi asumaan isovanhempien läheisyyteen? 
Voisiko nukkumaolosuhteita muuttamalla päästä eroon 
painajaisista? Voisinko vaihtaa näkökulmaa väliaikaista 
asuntoani kohtaan ajattelemalla sen esimerkiksi tehtaana? 



22 23

Arkkitehtien ja psykologien toivoisi ottavan kantaa 
seuraaviin kysymyksiin: Kuinka paljon ympäristö vaikuttaa 
siihen mistä pitää? Voiko historiallinen ympäristö vaikuttaa 
ajalliseen ajatteluun? Miten voisi luoda ympäristön, jossa 
ihmiset ottaisivat muut huomioon?

Myös aika ja aikataulutus olivat kysymyksissä paljon 
esillä. Esimerkkeinä käytännöllisistä, ajankäyttöön liittyvis-
tä pohdinnoista olivat: Kuinka pääsisin rennosti sinuiksi 
kellon kanssa? Kuinka paljon omilla valinnoillaan voi vai-
kuttaa aikuisten kiireeseen? Auttaako hyvä aikataulutus 
kasvattamaan aikaa? Kuuluuko ajankäyttöahdistus työnte-
koon? Nykyajan tavoiteltuun elämäntyyliin liittyvä pulma 
oli muotoiltu: ”Miten elämässä voi olla löytöretkeilijä kun 
siihen kuuluu opiskelu, palkkatyö, sosiaalinen elämä, oma 
työ, uusiutumisaika ja myös nukkuminen?”.

Osa aikakysymyksistä liittyi kysyjän odotushorisont-
tiin ja toiveisiin tulevaisuuden suhteen: Mikä on järkevä 
aika sietää kaaosta, pyrkiessäni järjestykseen? Miten voisi 
odottaa niin, ettei se vie voimia? Parantaako aika haavat? 
Onko välivuodesta apua, jos haluaa tietää mitä elämältä 
toivoo? Miten tulevaisuuden miettimisen kautta voi vai-
kuttaa nykyisyyteen? Voisiko tulevien asioiden jännittä-
misen muuttaa miellyttäväksi valppaudeksi? Kannattaako 
oman elämän kulku määritellä etukäteen?

Ajalliset muutokset tai ilmiöiden perimmäinen muut-
tumattomuus saivat Naisten neuvontatoimiston keskus-
telijat mietteliäiksi: Mitä on tapahtunut, kun muinaisten 
korkeakulttuurien tieto ei ole periytynyt meille? Miksi 
arjen asiat jaksavat hämmästyttää, vaikka vuosituhan-
net vaihtuvat? Hipsterit tulee ja hipsterit menee, mutta 
muuttaako se Kalliota? Minne ovat vanhat hyväsydämiset 
mummot kadonneet? Miksi lumen pudottaminen on tullut 
viime vuosina ongelmaksi, vaikka lunta on pudotettu aina?
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2. Taide ja taiteen harrastaminen

Taiteen tekijät ja harrastajat olivat Naisten neuvonta-
toimiston asiakaskunnassa hyvin edustettuina päätellen 
siitä, että taiteeseen ja taiteen harrastamiseen liittyviä 
kysymyksiä oli runsaasti: Miten kauan taideteoksen tulee 
säilyä, että se säilyisi ikuisesti? Tainnuttaako nykytaiteen 
selittäminen yleisönsä sanojen hyökkäyksellä? Voiko tai-
deteos syntyä sattumasta? Onko taidekokemus henkinen 
kokemus? Mikä on videolla toteutettu kuvallinen ilmaisu, 
jossa ei ole tarinaa? Miten yhdistää eri ajattelutapoihin 
pohjautuvat taiteen ilmaisukeinot kokonaisuudeksi, joka 
on suurempi kuin osat yhdessä? Miksi inspiraatio ei iske? 

Osa taiteeseen ja sen harrastamiseen liittyvistä kysy-
myksistä oli hyvinkin käytännönläheisiä: Onko mitään väriä, 
joka ei sopisi harmaan kanssa? Mitä hyödyllistä kompos-
toituvasta savesta voi tehdä? Mistä löydän pöydän esityk-
seeni? Missä saisi työt kehystettyä asiantuntemuksella? 
Voisiko joka kouluun perustaa orkesterin kuoron lisäksi? 
Miten saan lyhytelokuvaideani tuotantoon? 

3. Yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet ja ihmisten  
välinen luottamus

Yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet ja ihmisten välinen luot-
tamus muodostivat suurimman kysymysjoukon. Mones-
sa kysymyksessä mietitään mahdollisuutta ja keinoja elää 
yhteisössä tai rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten 
välille: Miten voisi elää sen asian kanssa, että muut ovat 
väärässä? Miten saisin ihmisen itse oivaltamaan oman huo-
non käytöksensä? Miten ihminen voi olla toisen kanssa? 
Miten valita voitokkaan Keno-porukan jäsenet? Kuinka 
järjestää juhlat ilman konflikteja? Miten järjestää nyyttä-
ribileet kaikille erilaisille ystäville? Miten ihmisten välille 

saisi sen verran luottamusta, että kissat välttyisivät myr-
kytyksiltä? Miten koirankasvattajat saisi ymmärtämään, 
että havupuut eivät kestä koiran pissaa? Mistä löydetään 
luottamus ja avaimet aloittaa toiminta heti kansainvälisesti 
sen sijaan että askarrellaan kotikulmilla? How foreign and 
local people can contribute and share some talent in the 
community? Minkälainen yhteinen tekeminen saa tässä 
lama-ajassa innostumisen kasvamaan? Vaivaako nuoria ja 
keski-ikäisiäkin taudiksi luokiteltu vanhuuden epäluuloi-
suus, koska kaikkialla on valvontaa ja kontrollia? Jos ei 
halua pelata ihmissuhteilla, miten saa kuitenkin sen mitä 
haluaa?

Osa kysymyksistä liittyi yhteisöllisyyden kielteisiin puo-
liin ja luottamuksen menettämiseen, kun avun saaminen 
joko lähipiiristä tai viranomaisilta ei ollut onnistunut: ”Kun 
lapsesi hakataan toveripiirissä, mitä sanot lapsellesi?”, 
”Miksi nuori ei saa heti apua kun on hätä?”. 

Perheyhteisön toimivuuteen ja luottamukseen liittyviä 
kysymyksiä oli selvästi vähemmän kuin lähiyhteisöön liit-
tyviä. Yhdessä neuvontakeskustelussa pulma muotoiltiin 
kysymykseksi ”Miten sovittaa kolmen sukupolven tarpeet 
yhteen niin, että kaikki perheen jäsenet tuntevat säilyt-
tävänsä itsenäisyytensä?”. Toisessa tapauksessa kysyttiin 
”Kuinka monta lemmikkiä mahtuu perheeseen?”. Entä 
”Pitääkö vanhempien maksaa aikuisten lasten puhelin-
maksut?”

Yhteisöllisyyden kääntöpuolena olivat tahtomattaan 
yksin jääneiden ihmisten kysymykset: ”Miten pääsisin ko-
losta?”, ”Miten saisi nopeasti tiedon mitkä tahot välittävät 
yksinäisten ihmisten keskustelu- ja ulkoilukumppaneita?”, 
”Löytäisinkö jazzin parista sydänystävän?” tai ”Kuinka voi-
sin hyödyntää urbaania taustaani suuren elämänmuutok-
sen mukanaan tuomassa tyhjiössä?”  



26 27

Sosiaalisten ja yhteisökysymysten pontimena oli yleen-
sä kysyjän halu tai pyrkimys muutokseen.

4. Työ ja tekeminen

Oman kysymysryppäänsä muodostivat palkkatyöhön, pien-
yrittäjyyteen, työttömyyteen ja palkattomaan työhön liitty-
vät kysymykset. Ne kertovat siitä, että neuvontatoimiston 
asiakaskunnassa oli keskimääräistä enemmän pienyrittäjiä, 
pätkätyöläisiä ja palkatonta vapaaehtoistyötä tekeviä ihmi-
siä. Näitä ihmisiä askarrutti, miksi palkattomasta työstä ei 
kerry lomapäiviä, mistä leipä tulee pienyrittäjän pöytään 
ja kumpi vaikuttaa enemmän työnantajan suhtautumiseen, 
ikä vai kulttuurinen tausta? 

Osa työhön ja tekemiseen liittyvistä kysymyksistä liittyi 
työssä jaksamiseen ja omaan tekemisen tapaan: Miten 
säilyttää rentous ja kepeys tärkeissä asioissa? Miten saisi 
jäsenneltyä asiat tarpeeksi pieniksi osiksi, että jaksaa tehdä 
ne valmiiksi? Mistä saisi jämäkkyyttä purkissa? Miten osaan 
deletoida ja delegoida oikein? Voisinko käyttää parhaita 
voimiani ja energiaani myös itseäni varten? Millä saan 
suorituspaineen rauhoittumaan varhaisvanhana? 

Tekemisen tapaan liittyvissä kysymyksissä oli keskeistä 
itsetutkiskelu ja pyrkimys elämänhallinnan ja elämänlaadun 
parantamiseen.

Kaisa Kinnunen
FM, Järvenpää
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Taiteeseen osallistuminen  
uuden luomisena
Taiteen historiassa on usein ajateltu, että taide syntyy tai-
teilijan luovan työn tuloksena. Taiteilijan rooli on käsitetty 
aktiiviseksi ja yleisön passiiviseksi, teosta kontemploivaksi. 
Tällainen käsitys taiteilijan ja yleisön välisestä suhteesta on 
kuitenkin kohdannut kritiikkiä viimeistään modernismin 
avantgardesuuntauksien aikana. Esiin on noussut ajatus 
yleisön osallistumisesta taiteen tekemiseen. Yleisöllä on 
ollut osallistuva rooli sellaisissa modernismin suuntauk-
sissa kuin dada, happeningit ja performanssitaide. Muun 
muassa nämä suuntaukset ovat näyttäneet tietä 1900-lu-
vun loppupuolella esiin nousseille osallistuvalle taiteelle 
ja yhteisötaiteelle, jotka ovat merkinneet tietynlaista osal-
listumisen huipennusta. Osallistuvassa taiteessa ja yhtei-
sötaiteessa taiteilijan merkitystä ei ole täysin sivuutettu, 

sillä hän ohjaa niissä teoksen toteuttamista. Niissä yleisö 
kuitenkin osallistuu teoksen toteuttamiseen ja vaikuttaa 
keskeisellä tavalla teoksen sisältöön.

Taiteelle on nykyään muutenkin ominaista, että se vaatii 
yleisön aktiivisuutta. Jos katsoja ei vaikuta fyysisen teoksen 
toteuttamiseen, niin hän ainakin vaikuttaa siihen, millaisia 
merkityksiä teos saa. Teokset vaativat katsojan aktiivisuut-
ta siinäkin mielessä, että katsojan on täydennettävä ajat-
telullaan teoksen merkityksiä. On kuitenkin kyseenalaista 
sanoa, että katsoja osallistuu taiteeseen sen perusteella, 
että hän keksii sille merkityksiä. Osallistumiseen liittyy, 
että ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Osallistuminen ei ole yksilön teko. Ihmisten osallistuessa 
taiteeseen he muodostavat yhdessä teokselle sisällön.

Kun ihminen toimii yksin, hän nojaa pitkälti ajattelu- ja 
toimintatapoihin, jotka ovat hänelle mahdollisia. Hänen 
toimintansa perustana on näkökulma, josta hän tarkastelee 
maailmaa. Sen sijaan silloin, kun ihmiset toimivat yhdessä, 
toimintaan sekoittuu erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. 
Eri ihmiset tuovat toimintaan mukaan erilaisia näkökulmia, 
jolloin toiminnan mahdollisuudet monipuolistuvat.

Taiteilijaa ei kuitenkaan välttämättä sido mikään tietty 
näkökulma, vaikka hän työskentelisi käytännössä yksin. 
Hän onnistuu usein poikkeamaan siitä näkökulmasta, 
josta hän arkitilanteissa tarkastelee maailmaa. Hän voi 
taiteellaan ilmaista asioita sellaisten näkökulmien kautta, 
jotka ovat hänelle itselleenkin vieraita. Se että taiteilija 
voi ilmaista asioista monista eri näkökulmista, johtuu siitä, 
että hän keksii erilaisia fiktiivisiä hahmoja, asioita tai ta-
pahtumia. Taiteilija voi fiktion keinoin tarkastella maailmaa 
uudenlaisista näkökulmista.

Taiteilija kykenee ilmaisemaan asioita luovalla tavalla 
erilaisista näkökulmista. Sen sijaan taiteen yleisö ei välttä-
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mättä tavoita samanlaista luovuuden tasoa. Tähän vaikuttaa 
se, että usein yleisön jäsenet tarkastelevat taidetta omis-
ta näkökulmistaan. Yleisön jäsen voi tunnistaa taiteilijan 
tuotoksessa asioita, jotka ovat hänelle uusia, mutta hän 
saattaa mukauttaa näkemänsä omiin ajattelutapoihinsa. 
Katsojan ajattelussa taiteilijan luoma tuntematon maailma 
voi muuttua ennalta tunnetuksi.

Taiteessa, joka vaatii osallistumista, on otettava huo-
mioon myös itselleen vieraat näkökulmat. Siinä taidetta 
luodaan ottamalla huomioon toiset ihmiset ja heidän 
näkökulmansa. Kyse ei ole välttämättä siitä, että ihmiset 
jättäisivät huomioimatta oman näkökulmansa, vaan siitä, 
että he tunnistavat sen rajallisuuden ja suhteuttavat sen 
muiden näkökulmiin. Yleisö löytää osallistumisen kautta 
luovan kyvyn hieman samalla tavalla kuin taiteilija, joka 
keksii fiktiivisiä hahmoja. Kummassakin tapauksessa taide 
muodostuu erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen väliseksi 
vuoropuheluksi.

Osallistumisen kautta taide voi menettää jotain siitä 
yhtenäisyydestä tai harmoniasta, joka on ollut moder-
nismiin saakka ja myös jossain määrin sen jälkeen yksi 
taiteen ihanteista. Osallistuminen voi tehdä teoksesta epä-
yhtenäisen, koska sen kautta teos voi ilmaista toisistaan 
poikkeavia ajattelutapoja. Yhtenäisyyden rikkoutuminen 
antaa kuitenkin tilaa modernismin avantgardesuuntauksien 
kautta syntyneelle ihanteelle taiteesta epistemologiana. 
Osallistuminen tuottaa taidetta, joka kartoittaa tiedon 
mahdollisuuksia. Tuomalla esiin erilaisia näkökulmia se 
kiinnittää huomiomme käsityksiimme todellisuudesta ja 
myös tuottaa uusia tapoja ymmärtää todellisuutta.

Alpo Väkevä
FM, Helsinki
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Turku 10.12.2012–13.12.2012

Köysiratagallerian Hiostamo-tila

Miten yhdistän eri ajattelutapoihin pohjau-
tuvat taiteen ilmaisukeinot kokonaisuudek-
si, joka on suurempi kuin osat yhdessä? 

Galleria sijaitsee Turun Taideakatemian tiloissa vanhassa 
1930-luvulta peräisin olevassa köysitehtaassa. Tämä raken-
nus oli aikoinaan pohjoismaiden pisin (360 m). Köysitehdas 
sisältää nykyisin mm. työhuoneita ja Köysiratagalleriaksi 
kutsutun Turun taideakatemian näyttelytilan. 

Tilanne jännitti. Hiostamo-tila tuntui kuitenkin turval-
liselta ja huolettomalta ympäristöltä ensimmäistä kertaa 
järjestettävälle yhteisötaidetapahtumalle, sillä sen kävijät 
olivat taideopiskelijoita ja tavalla tai toisella taiteen piirissä.

Voisiko historiallinen ympäristö vaikuttaa 
ajalliseen ajatteluun?
NN nro 1 muuttui todelliseksi. Gallerian varastotilois-
ta löytyi puulaatikko teetarjoilua varten. Pöytä ja tuolit 
siirrettiin käytävältä. Helsingistä tuotiin kirjoitusalusta, 
teekupit, arkistolaatikot, seinäkalenteri ja näyttelytyöt. 
Paikka näytti vähän hämyiseltä toimistolta. Valot piti pitää 
himmeinä, jotta video näkyisi. Osa ”lähdekirjallisuutta” 
oli haettu kirjastosta ja osa tuotu mukana. Toimistotilan 
näyttelyteoksina olivat serigrafia offsetpelille ja videoteos 
Urhea kevät.

Koeasiakas Liisa Louhio huomautti, että keskustelun 
jälkeen asiakkaan pitää saada lähtiessään NN nro1:stä 

(Turku 12.12.2012)

(Turku 10.12.2012)

Näyttelyteksti Hiostamoa varten oli pitkä ja seikkaperäinen, tässä 
osia siitä:

1. Näyttelyalue on rakennettu muistuttamaan kaukaisesti afrikka-
laista tilaa. Neuvontatoimiston motto: ”Pienet ongelmat ratkais-
taan odottaessa, isommat ohjataan eteenpäin” on huoneentau-
luna toimistossa. Sisäpuolella on tuolit ja pöytä ja pöydällä on 
lähdekirjallisuus, arkistokortteja, arkistolaatikko, paperia, kyniä 
ja luonnoskirja. 

2. Asiakas ja työntekijät/asiantuntijat istuvat vastakkaisilla puolilla 
pöytää. Toinen työntekijä tarjoaa teetä. Asiakkaan mieltä paina-
vasta asiasta keskustellaan ja sitten yhdessä muotoillaan kysymys 
ja työntekijä kirjoittaa kysymyksen käsin arkistokortille. Lähde-
teoksina käytetään hieman leikkimielisesti helposti lähestyttävää 
taidekirjallisuutta. Tilanteessa on keskeistä läsnäolo ja silmästä 
silmään kohtaaminen, käsin kirjoittaminen ja aika – asioita jotka 
ovat siirtyneet taiteen piiriin niin kuin vanhentunut teknologiakin. 
Arkistokorttiin tallennetaan vain kysymys ja paikka, jossa kysy-
mys esitettiin, ei mitään tietoja henkilöstä. Kortti arkistoidaan 
arkistolaatikkoon. Asiakkaalle kirjoitetaan kysymys Post-it-tarralle, 
josta hän voi kopioida sen tahtomallaan tavalla. 

3. Arkistokortit asetetaan näytteille. Näyttelyssä arkistokortteja 
voi lukea ja kommentoida.



36 37

Turku 11.12.2012
Voisiko joka kouluun perustaa 
orkesterin kuoron lisäksi?
- edes pelkkä lyömäsoitinor-
kesteri?

Turku 12.12.2012
Miten yhdistän eri ajattelu-
tapoihin pohjautuvat taiteen 
ilmaisukeinot kokonaisuudeksi, 
joka on suurempi kuin osat 
yhdessä?

Turku 12.12.2012
Mikä on videolla toteutettu 
kuvallinen ilmaisu, jossa ei ole 
tarinaa?

Turku 12.12.2012
Kannattaako oman elämän 
kulku määritellä etukäteen?

Turku 12.12.2012
Mistä löydän pöydät esityk-
seeni?

Turku 07.12.2012
Itsensä ir tisanoneen karenssi 
on 90 päivää. Minkälainen 
rikos täytyy tehdä että saa 90 
päiväsakkoa?

Turku 10.12.2012
Voisiko historiallinen ym-
päristö vaikuttaa ajalliseen 
ajatteluun?

Turku 11.12.2012
Valtaavatko sijaistoiminnat kai-
ken ajan, jos koti ja työpaikka 
ovat samassa yhteydessä?

Turku 11.12.2012
Miten tulevaisuuden miet-
timisen kautta voi vaikuttaa 
nykyisyyteen?

Turku 11.12.2012
Voisitko tulla helmikuussa 
Maunulan asukastaloon katso-
maan Neuvontatoimistoa?

Turku 12.12.2012
Miksi palkattomasta työstä ei 
kerry lomapäiviä?

Turku 13.12.2012
Mitä on tapahtunut että  
muinaisten korkeakulttuurei-
den tieto ei ole periytynyt 
meille?

Turku 13.12.2012
Miten säilyttää tarvittava 
rentous ja kepeys tärkeissä 
asioissa?

Turku 13.12.2012
Onko 12. helmikuuta sopiva 
aika aloittaa taiteellinen työ?

Helsinki, Maunula, helmikuu 2013, 4 tiistaita

Asukastalo Saunabaari 

Kuinka voisin hyödyntää urbaania taus-
taani suuren elämänmuutoksen mukanaan 
tuomassa tyhjiössä?
Maunulan asukastalo valikoitui seuraavaksi paikaksi. Pai-
kan johtaja oli ennestään tuttu ja sen tähden häntä oli 
helppo lähestyä. Hän otti NN nro 1:n siipiensä suojaan 
ja mahdutti tapahtuman alkuvuoden kalenteriin. Hienoa 
ja ennakkoluulotonta toimintaa! Aiesopimusta tehtäessä 
ei ollut vielä näyttöä toteutuneista tapahtumista. Sovittiin 
helmikuulle neljä tiistaipäivää Maunula-saliin. 

Tilan alkuperäinen käyttötarkoitus oli naisten yleisen 
saunan pukuhuone arkkitehti Viljo Revellin 1950-luvulla 
piirtämässä saunarakennuksessa Maunulan kansanasunto-
jen korttelissa. Nykyisessä käytössä tilat, myös miesten 
puoli, toimivat asukkaiden olohuoneena, kokoustiloina, 
harrastustiloina, kahvilana, näyttelytiloina sekä infopistee-
nä. Saunaa ei ole, eikä baaria.

jotain konkreettista mukaan. Niinpä päätettiin, että yh-
dessä muotoiltu kysymys kirjoitetaan Post-it-tarralle ja 
annetaan se asiakkaalle. 

Ensimmäisenä päivänä asiakkaita sai odottaa melkein 
koko päivän. Monet ohikulkijat kyllä kysäisivät, mikä juttu 
tämä on, mutta eivät ehtineet pistäytymään. Ainoastaan 
yksi asiakas tuli vierailemaan toimistossa sinä päivänä.

Seuraavat päivät NN nro 1:ssä olivat vilkkaita. Ja vaikka 
toimiston piti olla ainoastaan näyttelynä 13.12.2012, sil-
loinkin tuli asiakkaita. Tunnelma oli koko ajan rauhallinen ja 
valpas. Oli todella ihmeellistä, miten kohtaamiset toimivat 
juuri niinkuin olimme toivoneet. Kokemus oli innostava. 
Turussa selvisi, että taideprojekti ei ole täydellinen ilman 
lopuksi tehtävää kirjallista dokumentaatiota. 

(Maunula 5. 2. 2013)
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NN nro 1 pystytettiin toiseen isoista saleista ja näyt-
teille laitettiin toimiston tavaroiden, julisteiden ja videon 
lisäksi asukastalossa tehtyjä Äiti Teresan ystävien peittoja 
sekä syto-myssyjä.

Tapahtuma jakaantui kuukauden ajalle ja jännitteen piti 
säilyä koko sen ajan. Asiakaskunta koostui ensimmäisenä 
tiistaina enimmäkseen eläkeläisistä. Ulko-ovella oli jono 
jo klo 9, muttei NN nro 1:een vaan kolesteroli- ja veren-
painemittauksiin. Tapahtumastamme oltiin kuitenkin myös 
kiinnostuneita. Viikon aikana ehti unohtaa mitä aiemmin 
oli tapahtunut ja joka kerran paikalle mennessä jännitti 
samalla tavalla kuin yleensä vain ensimmäisenä päivänä. 

Suurimmalla osalla kävijöistä ei ollut ennakko-odo-
tuksia, eikä edes tietoa tapahtuman luonteesta. Toimisto 
ymmärrettiin nopeasti taideprojektiksi. Keskusteluissa 
pohdittiin usein taidetta ja yhtä usein perheasioita. Van-
hempi sukupolvi ainakin Maunulassa ymmärsi nykytaidetta 
oivaltavasti. Monet kertoivat myös, ettei heillä ole tapana 
käydä taidenäyttelyissä.

Miten avoimen asukastalon avoimuuden saa 
näkymään kadulle saakka?

Toimistossamme oli välillä hiljaista, ja totesimme silloin 
että niin oli Mma Ramotswenkin toimistossa.”Viisi tapaus-
ta eikä kulujen jälkeen mitään.” Se ei ollut kuitenkaan 
taideprojekti vaan etsivätoimisto. NN nro 1:n tarkoitus 
on pitää toimistoa, ei kerätä kysymyksiä. Ja toimistossa on 
väliin hiljaista.  Välillä väkeä riitti niin että keksimme antaa 
jonotusnumerot Post-it-tarralla. Näin toimittiin myöhem-
minkin. Kohtaaminen tarvitsee tilaa, aikaa ja rauhaa. 

Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut Val di Fiemmessä 
olivat käynnissä NN nro 1:n viimeisenä tiistaina 26.2.2013. 
Asukastalo Saunabaarin vakituiset kävijät ottivat NN nro 
1:n tilan käyttöönsä ja perustivat sinne kisastudion. Kult-
tuurit kohtasivat, neuvontatoimisto väisti. NN nro 1:n 
sijoittaminen talon ohjelmaan antoi sille kevyen vierai-
lun lisäksi merkityksiä, joihin emme olleet varautuneet. 
Kävijöillä oli jo odotuksia metä kohtaan, koska olimme 
paikalla toistuvasti.Tuntui, että meiltä haluttiin kuitenkin 
vastauksia.  Vitsailimme keskenämme, että projekti alkoi 
jo muistuttaa työntekoa, josta pitäisi saada palkkaa.

Maunulan asukastalo Saunabaarissa käytiin kysymykset 
läpi paikan johtajan kanssa. Se oli eräs projektin tavoit-
teista, ja loppukeskustelu pidettiin parissa paikassa tämän 
jälkeenkin. Maunulan ja Turun tapahtumien oppi oli se, että 
kolme päivää on optimaalinen aika pitää toimistoa ja että 
niiden tulee olla peräkkäisiä päiviä. 

Kysymykset ja julisteet olivat näyttelynä esillä Maunu-
lassa maaliskuun ajan.

(Maunula 12. 2. 2013)
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Maunula 5.2.2013
Miten voisi elää sen asian 
kanssa että muut ihmiset ovat 
väärässä?

Maunula 5.2.2013
Kuinka paljon voi omilla va-
linnoillaan vaikuttaa aikuisten 
kiireeseen?

Maunula 5.2.2013
Kuinka voisin hyödyntää 
urbaania taustaani suuren 
elämänmuutoksen mukanaan 
tuomassa tyhjiössä?

Maunula 5.2.2013
Miten jälkikasvu pääsisi asu-
maan isovanhempiensa lähei-
syyteen?

Maunula 5.2.2013
Miten sovittaa kolmen suku-
polven tarpeet yhteen niin 
että jokaisen perheen jäsenet 
tuntevat säilyttävänsä itsenäi-
syytensä?

Maunula 5.2.2013
Miten saisin vakituista ”Kysy 
mitä vaan – naiset osaavat 
neuvoa” -palvelua?

Maunula 5.2.2013
Onko mitään väriä mikä ei 
sopisi harmaan kanssa?

Maunula 5.2.2013
Kun lapsesi hakataan toveri-
piirissä, mitä sanot  
lapsellesi?

Maunula 12.2.2013
Miten saisi nopeasti tiedon, 
mitkä tahot välittävät yksinäis-
ten ihmisten keskustelu- ja 
ulkoilukumppaneita?

Maunula 12.2.2013
Paljonko hunajassa on glukoo-
sia ja fruktoosia?

Maunula 12.2.2013
Puhuiko Platon fiktiota?

Maunula 12.2.2013
Miksi lumen pudottaminen 
on tullut viime vuosina ongel-
maksi, vaikka lunta on pudo-
tettu aina?

Maunula 12.2.2013
Miten avoimen asukastalon 
avoimuuden saa näkymään 
kadulle saakka?

Maunula 12.2.2013
Kuuluuko ajankäyttöahdistus 
työntekoon?

Maunula 12.2.2013
Parantaako aika haavat?

Maunula 19.2.2013
Miten voisi odottaa niin, ettei 
se vie voimia?

Maunula 19.2.2013
Miten saisi koirankasvattajat 
ymmärtämään, että havupuut 
eivät kestä koiran pissaa?

Maunula 19.2.2013
Mihin ovat vanhat hyväsydä-
miset mummot kadonneet?

Maunula 19.2.2013
Mitkä ovat taiteilijan työn rajat 
ja mihin Naisten neuvontatoi-
misto nro 1 vastaa?

Maunula 19.2.2013
Miten pääsisin pois kolosta?

Maunula 19.2.2013
Miten saisin ihmisen itse 
oivaltamaan oman huonon 
käytöksensä?

Helsinki, liiketila Udumbara-keramiikkaa  
11.5.–13.5.2013

Kallio kukkii -kaupunkifestivaali 

Kummasta saa suuremman ilon, omasta ko-
kemuksesta vai toisen riemun näkemisestä?

Kalliossa alueen taiteilijat tulevat esiin työpajoistaan ja 
pitävät näyttelyitä, tapahtumia ja esityksiä liikkeiden näy-
teikkunoissa ja muissa taiteelle epätyypillisissä tiloissa 
Kallio kukkii ja Kallio kipinöi -kaupunkifestivaalien aikaan. 
NN nro 1 sukelsi hyvin tähän tapahtumien joukkoon. Se 

(Kallio kukkii 13.5.2013)
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sai käyttöönsä katutason myymälän ja keramiikkapajan 
kolmeksi päiväksi. Kaupan ikkunaan liikkeen nimen eteen 
levitettiin iso banderolli: Naisten neuvontatoimisto nro 1.

Onko taidekokemus henkinen kokemus?

Esillä oli NN nro 1 -julisteita ja näyttely punasavikulhoista. 
Kulhot oli tehty Kuvitetut kulhot -yhteisötaideprojektin 
aikana, missä kuvittajat ja kuvataiteilijat koristelivat savi-
kulhoja Udumbara keramiikka-pajalla. Sieltä ne menivät 
Tyhjä kulho -tapahtumaan, joka syksyllä 2013 keräsi varoja 
Unicefin hankkeisiin.

Leo Louhion musiikki valmistui tähän tapahtumaan. Se 
toimi hienosti, ja sitä käytettiin myöhemminkin aina kun 
oli mahdollista. Kahden aiemman tapahtuman äänimaailma 
tuli tilassa pyörivästä videosta.

Mika Hannula pohtii kohtaamista julkaisussasan Kolmas tila, 
väärinymmärtäminen eettisenä lähtökohtana seuraavasti:

”Kohtaaminen, se hetki ja hetkellisyys – ylellisyys. Tilanne, 
jolloin A ja B ovat edenneet jonnekin muualle, jonnekin, 
jota olen kutsunut kolmanneksi tilaksi. Se on, jos jotakin, 
erikoinen paikka. Uusi, outo. Erityinen, ennen kokematon 
ja itsessään ei toistettavissa oleva. Sitä ei voida kopioida 
tai jäljitellä, mutta se voi ja kykenee uudistumaan. Tapah-
tumaan toisessa tilassa, seuraavassa vuorovedessä uudes-
taan. Se on ainutlaatuinen, mutta vain siihen osallistuville. 
Olennaista on, että kolmas tila ei ole ratkaisu. Se on yksi 
keino tulla toimeen arjen moninaisuuden ja rosoisuuden 
kanssa. Yksi väline pohtia, rakentaa ja purkaa auki sitä 
prosessia, miten kohdata monikollinen määrä todellisuus-
versioita ja monikollisia, ei lainkaan aina yhteensopivia 
tapoja olla ja elää samassa tilassa.” (Hannula, 2001,110).

Miksi arjen asiat jaksavat hämmästyttää 
vaikka vuosituhannet vaihtuvat?

Kävijät olivat talon väkeä ja ohikulkijoita, kalliolaisia. 
Keskustelut polveilivat, mutta taideyhteys pysyi mukana 
senkin takia, että kävijät tiesivät jo tullessaan tapahtuman 
kulttuuritapahtumaksi. Teetä juodessa juttu saattoi kulkea 
kepeästi mahdollisen ongelman suuntaan, ehkä triviaalin-
kin tuntuiseen asiaan, josta ei puhuta kenenkään tutun 
tai oikean asiantuntijan kanssa. Pienet ongelmat tosin voi 
ratkaista taiteilijajärjelläkin.

Kiinnostavaa ei ole utelu, vaan sen seuraaminen mihin 
jutustelu vie. Kysymyksen tulee olla kokonaan asiakkaan 
ajatus keskustelun pohjalta. 

Kysymykset ja osa kulhoista laitettiin esille näyttelyksi 
Udumbara-keramiikkaa -pajan ikkunaan muutaman viikon 
ajaksi.

(Kallio kukkii 13.5.2013)

(Kallio kukkii 11.5.2013)
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Kallio kukkii 11.5.2013
Miksi arjen asiat jaksavat häm-
mästyttää, vaikka vuosituhan-
net vaihtuvat?

Kallio kukkii 11.5.2013
Voisiko nukkumaolosuhteita 
muuttamalla päästä eroon 
painajaisunista?

Kallio kukkii 11.5.2013
Hipsterit tulee ja hipsterit 
menee, mutta muuttaako se 
Kalliota?

Kallio kukkii 11.5.2013
Pitääkö vanhempien maksaa 
aikuisten lasten puhelin-
maksut?

Kallio kukkii 11.5.2013
Vaivaako nuoria ja keski-ikäi-
siäkin taudiksi luokiteltu van-

huuden epäluuloisuus, koska 
kaikkialla on valvontaa ja 
kontrollia?

Kallio kukkii 12.5.2013
Mitä hyödyllistä kompostoitu-
vaa savesta voisi tehdä?

Kallio kukkii 12.5.2013
Kumpi vaikuttaa enemmän 
työnantajan suhtautumiseen, 
ikä vai kulttuurinen tausta?

Kallio kukkii 12.5.2013
Mikä on järkevä aika sietää 
kaaosta, pyrkiessäsi järjestyk-
seen?

Kallio kukkii 12.5.2013
Jos ei halua pelata ihmissuh-
teilla, miten saa kuitenkin sen 
mitä haluaa?

Kallio kukkii 13.5.2013
Voisiko kertakäyttökulttuurin 
jotenkin muuttaa arvokkaaksi 
hetkellisyydeksi?

Kallio kukkii 13.5.2013
Kummasta saa suuremman 
ilon, omasta kokemuksesta vai 
toisen riemun näkemisestä?

Kallio kukkii 13.5.2013
Miten voisi luoda ympäristön, 
jossa ihmiset ottaisivat muut 
huomioon?

Kallio kukkii 13.5.2013
Onko taidekokemus henkinen 
kokemus?

Kallio kukkii 13.5.2013
Missä saisi työt kehystettyä 
asiantuntemuksella?

Vantaa, Tikkurila, helmikuu–toukokuu 2013, 
pihatapahtuma 17.–18.5.

Villa Grönberg, Vantaan A-kilta

Löytäisinkö jazzin parista sydänystävän?

Vantaan A-kilta NN nro 1:n tapahtumapaikkana putkah-
ti esiin jo joulukuussa 2012. A-killan vakiokävijä ehdotti, 
että veisimme yhteisötaideprojektimme Vantaan A-killan 
tiloihin Villa Grönbergiin (Römperi), Tikkurilaan. Se sopi 
hyvin siihen ajatukseen, että NN nro 1 vierailee erilaisten 
ihmisten arjessa. Vantaan A-kilta on määritellyt nettisivuil-
laan toimintansa näin:

”A-kilta Vantaa on yhteistyökumppanisi, jos sinulla on päihde-
ongelma. Alkoholi tai huumeet. Kilta tukee sinua ylläpitämään 
päihteetön elämäntapaa.” (lainaus 10.12.2014)

Römperin A-killasta ehdotettiin, että paikan kävijöille 
järjestettäisiin grafiikan työpaja. Työpajaan osallistujat 
kokoontuivat viikottain helmikuusta huhtikuuhun.

Työpajan teki ongelmalliseksi se, että ryhmän kokoon-
pano vaihteli ja etteivät kaikki mahtuneet työskentelemään 
siellä kohtuullisesti. Eli niinä kertoina, jolloin linoleikkaus 
olisi vetänyt väkeä tupa olikin jo täynnä. Toinen haaste 
oli kävijöiden suhtautuminen työpajaan. Jotkut osallistujat 
jättivät hommat kesken, grafiikanvedokset unohtuivat Villa 
Grönbergiin.

Työpajassa syntyi kuitenkin useita grafiikan töitä. Näyt-
telyä varten laatat vedostettiin työhuoneen prässillä, ja 
niistä saatiin siistit ja mehevät vedokset. 

Näyttelyä varten tehtiin juliste, jota jaettiin pihatapah-
tuman mainoksena Tikkurilassa. Vantaan työryhmän kanssa 

A-kiltojen liitto ry kertoo jär-
jestön toiminnasta nettisivullaan 
seuraavasti:
”A-kiltatoiminta on paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti 
toteutettavaa yhteisiin arvoihin 
pohjaavaa, päihteetöntä yhdistys-
muotoista toimintaa. A-killat ovat 
itsenäisiä, rekisteröityjä yhdistyk-
siä, jotka tarjoavat paikkakunnal-
laan päihdetoipujille vertaistukea 
ja päihteetöntä toimintaa. 
A-killat tarjoavat myös päihdetoi-
pujien kokemusasiantuntemusta 
paikalliseen päihdealan yhteis-
työhön.
A-kiltatoiminta on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumatonta. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
päihdetoipujat, heidän läheisensä 
sekä päihdetoipumisen edistä-
misestä kiinnostuneet.” (lainaus 
10.12.2014)

(Tikkurila 18.5.2013)
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haettiin apurahaa Pihatapahtumaa ja NN nro 1:n tapah-
tumaa varten Vantaan kaupungilta. Vantaalla työryhmään 
kuului myös Aino Suominen ja Rosa Nykänen. Avustusta  
saatiin 1200 euroa kuitteja vastaan syksyllä. 

Voiko oikeasti olla ottamatta yhtään  
saunakaljaakaan?
Varsinainen NN nro 1 rakennettiin keinuun pihatapahtu-
man ajaksi. Oli aika kylmä, mutta aurinkoinen ilma. Toisena 

Tikkurila 17.5.2013
Miten saisi jäsenneltyä asiat 
tarpeeksi pieniksi osiksi että 
ne jaksaa tehdä valmiiksi?

Tikkurila 17.5.2013
Miten voisi muuttaa ”kerralla 
kuntoon” -asenteen rennom-
maksi, että pienikin muutos 
olisi arvokasta?

Tikkurila 17.5.2013
Auttaako CRC mopon käyn-
nistyttämisessä?

Tikkurila 17.5.2013
Joutuuko veroparatiisin asukas 
miettimään ikuisuuden maksa-
mattomia verojaan?

Tikkurila 17.5.2013
Millä tavalla löytää nopeasti 
keinot tunnistaa jo unohtunut 
tärkeä ihminen?

Tikkurila 18.5.2013
Täytyykö EIn sanominen ope-
tella aina vaan uudestaan?

Tikkurila 18.5.2013
Voiko oikeasti olla ottamatta 
yhtään saunakaljaakaan?

Tikkurila 18.5.2013
Tuleekohan Norjan mies  
Kanarialle?

Tikkurila 18.5.2013
Löytäisinkö jazzin parista  
sydänystävän?

päivänä oli pilvisempää. Oikein tyypillinen alkukesän sää. 
Talossa oli tarjolla salaatteja, ulkona pääsi grillaamaan 
makkaraa. 

Ihmisiä tuli keinuun ja jutut olivat pitkiä ja polveilevia. 
Kävijät olivat talon vakioväkeä ja muita pihatapahtumassa 
vierailevia. Aiheet liikkuivat asiasta toiseen, mutta monella 
oli mielessä ystävän löytäminen nyt kun päihteetön elämä 
oli muuttanut kapakat lenkkipoluiksi.

Loppukeskustelussa kirkastui paikasta muutamia asioi-
ta, jotka olisi ollut hyvä tietää jo alussa. Pihatapahtuman 
vetäjä oli turhautuneen ihmeissään kysymysten sisällöstä. 
Römperin omissa terassikeskusteluissa puhutaan usein 
millaista oli silloin kun käytti aineita. Sille on termikin, 
kuivajuopottelu. Talon keskustelijoille puhuminen ei ole 
ongelma, vaan se että puhumalla kierretään itse ongel-
ma. Kysymyksissä ei käsitelty suoraan päihteettömyyttä 
tai päihteitä.

Vantaan A-killassa olisimme ehdottomasti tarvinneet 
perehdyttämistä tai syvempää tietoa päihderiippuvuudesta 
irrottautumisesta. Kokemus vahvisti ajatusta siitä, ettei tai-
detta voi helposti nivoa osaksi järjestelmää, jossa taiteelle 
asetetaan etukäteen tehtävä ja tavoite. Opettava kokemus.

(Tikkurila 18.5.2013)
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Helsinki 22.8.2013

Taiteiden yö, Kuvittajagalleria 

Voisinko vaihtaa näkökulmaa väliaikaista 
asuntoani kohtaan ajattelemalla sen 
esimerkiksi tehtaana?
Rakensimme toimiston Kuvittaja-gallerian neuvottelu-
tilasta. Takaseinänä kirjahylly, iso pöytä jolla pöytäliina, 
lamppu, sivuseinällä julisteet. Äänimaailma toimi sielläkin 
hyvin. Tunnelma oli kesäisen hilpeä. Ihmiset olivat lomien 
jälkeen energisiä ja juhlatuulella. Tarjolla oli myös Taitei-

den yön karnevalistiseen henkeen sopivaa jaloviinatilkalla 
terästettyä teetä. 

Mistä löytäisin hyvät Capoeira-tunnit?

Keskustelut venyivät, ja käytössä oli jonotuslaput. Johanna 
Witickin pupunäyttely toi oman lisänsä, odottelijat sai-
vat katsella sitä ja jutella Johannan kanssa. Asiakkaina oli 
useita ennestään tuntemattomia ihmisiä. Rosa kuvasi ja 
oli paikalla koko illan.

Ohikulkenut psykologi ihmetteli rohkeutta, joka oli 
saanut luomaan NN nro 1:n. Pyynnöistä huolimatta hän 
ei tohtinut tulla asiakkaaksi. 

Taiteiden yö 22.8.2013
Voisiko mailmassa olla joku 
joka pystyy työskentelemään 
putkeen koko ajan?

Taiteiden yö 22.8.2013
Kuinka saan logistiikan reseptit 
toimimaan pohjoismaisessa 
karusellissa?

Taiteiden yö 22.8.2013
Voisinko vaihtaa näkökulmaa 
väliaikaista asuntoani kohtaan 
ajattelemalla sen esimerkiksi 
tehtaana?

Taiteiden yö 22.8.2013
Miten saisin yhteyden valko-
sipuliin ymmärtääkseni maa-
ilmaa valkosipulin kautta tai 
kannalta?

Taiteiden yö 22.8.2013
Mistä löytäisin hyvät Capue-
ra-tunnit?

Taiteiden yö 22.8.2013
Mikä on ensimmäinen askel 
asiaan, jonka muuttaisin nykyi-
sessä elämäntilanteessani?

Taiteiden yö 22.8.2013
Kenen kanssa saisin kiusaami-
sen dokumentaation sellaiseen 
muotoon että siitä olisi yleistä 
hyötyä?

Taiteiden yö 22.8.2013
Kuinka pääsisin rennosti sinuksi 
kellon kanssa?

Taiteiden yö 22.8.2013
Voiko säilyttää lämpimän ute-
liaisuuden koko tulevan tapaa-
misen ajan?

Taiteiden yö 22.8.2013
Jos kissalta ei löydy elimellistä 
vikaa, niin miksi se pissii sisälle?

NN nro 1 pääsi virallisten Taiteiden yön tapahtumien joukkoon.  
Juhlaviikkojen Taiteiden yön esitteessä luki:

”Naisten neuvontatoimisto nro 1
Yhteisötaidetapahtumassa taiteilijat tarjoavat teetä ja mieltä 
askarruttavat asiat muotoillaan kysymysten muotoon. Nimet-
töminä arkistoiduista kysymyksistä muodostetaan näyttely.”

HS:ssa mainittiin: 
”Kuvittajagalleriassa (Albertinkatu 1) klo 16–20 Naisten neu-
vontatoimisto nro 1. -yhteisötaidetapahtuma.”

Tiedotimme myös itse ahkerasti, ja se toi paljon vierailijoita.

(Taiteiden yö 22.8.2013)

(Taiteiden yö 22.8.2013)
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Helsinki, 28.8.–31.8.2013

Kallion kirjaston lastenosasto, 
”Mökki” 

Kuinka monta lemmikkiä mahtuu perheeseen? 

Naisten ja lasten neuvontatoimisto nro 1 sai toimis-
tokseen Kallion kirjaston lastenosastolla olevan Mökin 
muotoisen tilan. Siinä oli kaksi pehmustettua penkkiä ja 
pieni pöytä. Mökin ulkopuolella oli teen tarjoilualue. Kir-
jastoon koottiin näyttely Kallio-aiheisten lastenkirjojen 
kuvitusoriginaaleista, jotka lainattiin Kristiina Louhelta, 
Salla Savolaiselta ja Virpi Talvitieltä.

Ennen kirjaston tapahtumaa otettiin yhteyttä päiväkoti 
Kallion esikoululaisryhmään. Eskarilaiset tulivat kahtena 
aamupäivänä lapsiasiantuntijoiksi toimistoon. Lapsiasian-
tuntijoiden vuorot oli jaettu etukäteen, kaksi lasta asian-
tuntijoina ja kaksi asiakkaina. Vuorot vaihtuivat, ja kaikki 
halusivat olla mukana. Odotteluajaksi järjestettiin lapsille 
muuta toimintaa, ja toisen päivän lopuksi kaikki lapset 
vielä piirsivät kuvan päivien ajatuksista. Toimistossa kävi 
myös lasten mukana olleita aikuisia sekä Kallion ala-asteen 
oppilaita, jotka tulevat kirjastoon koulupäivän jälkeen.

Neuvontatoimiston idea piti kiteyttää lapsiasiakkaille 
heti ymmärrettävästi. Toimistoa voi verrata valokuvaajan 
studioksi, jossa myös keskustellaan ja ollaan omana itse-
nään, ja lopuksi siitä jää muistoksi valokuva. Tästä tapah-
tumasta jää muistoksi kysymys.

Teen juonti, teekupin ja teelaadun valitseminen oli mo-
nelle uutta. Myös keskusteleminen oli tärkeää. Jonkun 
aikaa vuoroaan odottanut lapsi totesi heti aluksi: ”Nyt 
keskustellaan!”

Kalliossa otettiin käyttöön eläinkuvioleimat. Niiden 
valitseminen ja leimaaminen oli lapsille tärkeä osa toi-
mistotyötä.

Voisiko eskarissa olla enemmän askartelua?

Lapset pohtivat asioita eri tavalla kuin aikuiset. Esikoulu-
laiset ja peruskoulun alaluokkalaiset halusivat pikemmin-
kin tietää miten asioiden kuuluu olla, kuin että ovatko 
ne hyvin. Toimistoon ei tultu minkään ongelman kanssa. 
Lapset pitivät juttelusta teekupin ääressä. Korteille ar-
kistoitui erilaisia toiveita tai kahden asian vertailuja. Jo 
kymmenvuotiaat keskustelivat kypsästi ja analyyttisesti, 
pitkiä lauseita käyttäen.

Kirjastossa kysymyksiä tuli paljon ja niiden lisäksi vielä 
kuvia. Kysymykset asetettiin esille kirjaston lastenosas-
ton näyttelyseinälle kuukaudeksi. Niitä sai kommentoida 
tarralappulle kirjoittamalla, ja kommentteja tuli kaikkiin 
kysymyksiin, vähintään yksi.

(Kallion kirjasto 29.8.2013)

(Kallion kirjasto 29.8.2013)
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Kallion kirjasto 28.8.2013
Milloin pääsen taas pomppu-
linnaan? (punainen kirahvi)
keltainen lappu : Timo lähti 
pomppulinnaan/ Me jäätiin 
Jussin kanssa tiskaamaan/ Timo 
lähti pomppulinnaan/ Me jää-
tiin tiskaamaan
keltainen lappu: 26.1.2014 klo 
15:32:11:51:78

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kumpa saisin aloittaa yleisur-
heilun jo ennen ensi kesää! 
(musta lintu)
vihreä lappu: Joo! : )  ←
vihreä lappu: OOtKO URHe-
LuLLinen!
keltainen lappu: Toivottavasti! : )

Kallion kirjasto 29.8.2013
Montakohan maalia meidän 
joukkue tekee tänään? (sini-
nen leobardi)
keltainen lappu: 
1111111100000000000000 
0000000
keltainen lappu: Hjk 9
punainen lappu: 0

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kumpa pääsisin Dance-ohjel-
maan! (neljä punaista leijonaa)
vihreä lappu: varmaa pääset ; )
keltainen lappu: Seo MAilman 
suRke oHELMA
keltainen lappu: paremmin 
uutisiin

Kallion kirjasto 29.8.2013
Mitä yhteistä on koriksessa 
ja cheerleaderissa? (sininen 
seepra)
keltainen lappu: sun pitä olla 
kaunis
punainen lappu: oote röhkö

Kallion kirjasto 29.8.2013
Pääsenköhän jo ensi kerralla 
hyppäämään seiska-puolesta? 
(kaksi mustaa apinaa)
keltainen lappu: Sun unelma 
on kiva!
keltainen lappu: Mitä sä  
tarkotat tolla!? (nuoli)/eri kynäl-
lä: VASTAA
keltainen lappu: Säotk tyttö 
soita etole en pysty
vihreä lappu: ehkä! : )  : )  : )  : )

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kumpa voisin mennä kouluun 
vauvana? (punainen hiiri)
keltainen lappu: (tikku-ukkopiir-
ros, pään päällä kaari)
punainen lappu: ÖÖ?

Kallion kirjasto 29.8.2013
Olenkohan minä Vinskin paras 
kaveri? (kaksi sinistä puuta)
punainen lappu: Heh/ ehkä /!!!!
keltainen lappu: PiiR

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kuinka pian uskallan tehdä 
perhoskärrynpyörän? (punai-
nen apina)
keltainen lappu: EI I(sotku)N
keltainen lappu: Silloin kun olet 
rohkea ja uskallat tehdä sen.
ÖÖ EN TIIÄ

Kallion kirjasto 29.8.2013
Voittaako mummoenergia 
demarijäärät?
keltainen lappu: ? HÄ!
vihreä lappu: (kirjaimista koot-
tu iloinen naamakuva)
vihreä lappu: kirjaimista koottu 
iloinen naamakuva, pyöreässä 
nenässä lukee joo, alla suluissa: 
en tajuu
vihreä lappu: NO

Kallion kirjasto 29.8.2013
Mistä löytäisin tammen johon 
voisi tehdä majan? (sininen 
lintu)
punainen lappu: kotoa! : )
keltainen lappu: Mitä Diippii te 
tytöt toljatte mua

Kallion kirjasto 29.8.2013
Milloin opin kävelemään 
käsillä käytävällä? (punainen 
leopardi)
punainen lappu: Silloin kun  
haluat ja uskallat tehdä sen

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kuinka voisin säädellä aamu-
heräämistäni? (musta lintu)
vihreä lappu: Se on sun on-
gelma
punainen lappu: nukkumalla

Kallion kirjasto 29.8.2013
Mitä rakentaisin Legoista?  
(punainen hippo, sen ym-
pärillä 4 himmeää punaista 
hippoa)
keltainen lappu: MOI / BERITA!
keltainen lappu: ootto lego 
hullu

Kallion kirjasto 29.8.2013
Pääsisinköhän ratsastamaan 
Liinulla jo ensi kesänä? (musta 
leijona)
keltainen lappu: kunpa

Kallion kirjasto 29.8.2013
Olisiko maanantaina kiva 
matkustaa Japaniin? (musta 
seepra)
keltainen lappu: JOO (alle piir-
retty tytön pää, vinot silmät)
vihreä lappu: Jep : )
punainen lappu: Joo! : ) (kaikki 
piirrettynä puhekuplan sisään)

Kallion kirjasto 29.8.2013
Odotan innolla milloin jääpal-
lokausi alkaa! (kaksi mustaa 
hippoa)
vihreä lappu: Kiva : )
keltainen lappu: ei miloin

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kuinka monta lemmikkiä mah-
tuu perheeseen? (punainen 
leopardi)
keltainen lappu: lapussa seitse-
män riviä yhdeksikköjä
keltainen lappu: Riippuu hie-
man talosta
keltainen lappu: kuinka monta 
haluat ja kuinka monta 
mahtuu  : )
punainen lappu: No mul on 
ainaki 5, joten … (sotku)
vihreä lappu: kysy vanhemmil-
tasi monta saat kosk mul on 5 
koiraa 10 kissaa 20 He
toinen vihreä lappu: vosta 
ja 100 matoa / (väliviiva) 
4000000 Mulki on

Kallion kirjasto 29.8.2013
Kuinka pääsisin Leikkiluolaan 
viettämään synttäreitä? (sini-
nen vesipuhveli)
vihreä lappu: Mene niitten net-
tisivuille , ja kysy soittamalla.  : )
keltainen lappu: (ilmeisesti 
kasvokuva)

Kallion kirjasto 29.8.2013
Voisiko eskarissa olla enem-
män askartelua? (kaksi sinistä 
krokotiilia)
keltainen lappu: voi jos eskarin-
ope suostuu
keltainen lappu: EI!
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Kallion kirjasto 29.8.2013
Milloin pääsen ratsastamaan? 
(kaksi punaista leijonaa)
vihreä lappu: et KOSKAAN
vihreä lappu: silloin ku pääset 
: )

Kallion kirjasto 30.8.2013
Miten saan lyhytelokuvaideani 
tuotantoon?
vihreä lappu: kysy vanhemmil-
tasi! (hymyilevä naama)
punainen lappu: (punaisella 
kynällä, en saa selvää)

Kallion kirjasto 30.8.2013
Minkähän tempun opettaisin 
Topi-koiralle seuraavaksi?  
(punainen leopardi)
keltainen lappu: BENZZI!
keltainen lappu: ypätä navaruu-
teen! Muttei maahan
punainen lappu: jonkun 

Kallion kirjasto 30.8.2013
Minkä nopeamman tanssilajin 
valitsen seuraavaksi? (punai-
nen hippo)
keltainen lappu: Kuka ot!!
keltainen lappu: ibudi gibudi 
gibudi gibudi : (

Kallion kirjasto 30.8.2013
Voisinko käyttää pehmolelua 
tyynynä? (punainen flamingo)
keltainen lappu: Ota Mitä  
AATTELIT
keltainen lappu: Ei! se on 
kidutusta!
keltainen lappu: Tietenkin!
keltainen lappu: Otc! Mitä zä 
niiQu aattelit???!!

Kallion kirjasto 30.8.2013
Olisi hauskaa olla orava. Kum-
pa osaisin kiipeillä yhtä hyvin 

kuin orava! (sininen lintu)
punainen lappu: Mä oon orava 
Pstaa hommaa
vihreä lappu: opettele Minäkin 
opetteli ja olen nyt orava

Kallion kirjasto 30.8.2013
Miksi tarhassa ei ole tyynyjä? 
(punainen flamingo)
keltainen lappu: liidulla piirus-
tettu kukkia 2 kpl

Kallion kirjasto 30.8.2013
Milloin mentäis Pinsiöön jotta 
että voisin nähdä koiran ja 
kissoja ja ratsastaa? (punainen 
leijona)
vihreä lappu: HYII
punainen lappu: silo Mitä tet 
teete

Kallion kirjasto 30.8.2013
Minkä valitsisin, Ninjan, Le-
go-Starvarsin vai Hero Facto-
ryn jolla on hämähäkki pääs-
sä? (punainen krokotiili)
lappu: valitse lego

Kallion kirjasto 30.8.2013
Minkä väriset tanssikengät 
valitsen seuraavaksi? (musta 
flamingo)
keltainen lappu: Heeh keltaiset
keltainen lappu: sinisen
punainen lappu: punainen
punainen lappu: NE ON Pinkit

Kallion kirjasto 31.8.2013
Miksi te olette täällä? (sininen 
lintu)
vihreä lappu: eikö muka saisi?
punainen lappu: No ihan vaa 
OLESKELLAA
keltainen lappu: Koska tämä 
on mahtava työpaikka  : )

Kallion kirjasto 31.8.2013
Mistä leipä tulee pienyrittäjän 
pöytään? (musta seepra)
keltainen lappu: tmi (koukeroi-
sin kirjaimin, voi olla muutakin)

Kallion kirjasto 31.8.2013
Kuinka voisin olla vakuuttava 
ja silti puhua omaa murretta-
ni? (krokotiili, krokotiili ylös-
alaisin ja apina ylösalaisin)
keltainen lappu: OOTE PELLEI
keltainen lappu: JAA! En tajun-
nu mut ihan sama
vihreä lappu: Seuraa äikän 
tunnilla

Kallion kirjasto 31.8.2013
Miten kirjastoon pääsee töi-
hin? (sininen lintu vinottain)
keltainen lappu: Huutamalla, 
kiljumalla ja valittamalla!!!
vihreä lappu: Nyt on kyllä vai-
kea kysymys
vihreä lappu: kivasti

Kallion kirjasto 31.8.2013
Kuinka mahdan pärjätä aloit-
taesani akrobatian tunnit 
itseäni vanhempien kanssa? 
(musta apina)
vihreä lappu: Tee taitojesi  
mukaan
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Helsinki 8.10.–13.10. 2013

Tovi-tila, Lasipalatsi 

Voiko taideteos syntyä sattumasta?

Tovi näyttelytila oli varattu Naisten neuvontotoimisto nro 
1:lle jo talvella. Se tuntui paikan varaushetkellä projektin 
merkittävimmältä paikalta, varmaan siksi, että se oli ai-
noa tila, josta maksoimme vuokraa. Tilan sisäänkäynti oli 
rauhalliselle Lasipalatsin aukiolle, minkä takia ohikulkijat 
kiinnittivät huomiota standiimme ja ikkunateksteihin. Li-
säksi Helsingin Sanomat nosti tapahtuman esiin kuvan 
kanssa ”Minne mennä-palstalla.” Helsinkiläisen paikallis-

radion, Lähiradion toimittaja Leena Nikula kävi tekemässä 
radiojutun NN nro 1:stä.

Oli paljon kävijöitä ja iloisen leppoisa tunnelma. Loka-
kuu on vielä valoisa ja vilpoisa. Ihmisillä on puhtia poiketa 
itselle uusiin paikkoihin. Kesä on kantapäillä ja askel kepeä. 
Keskustelut polveilivat politiikasta ihan henkilökohtaisiin 
havaintoihin asti. 

Lasipalatsin galleriavastaavan Aini Tolosen tapahtumasta 
ottamia kuvia on käytetty nettisivuilla ja ilmoittelussa. 
Tovi-tila paikkana oli ihanteellinen ympäristö. Tila on tar-
peeksi korkea, ja ihmiselle sopivan kokoinen. Lasipalatsi 
on valmistunut 1936 ja sen tyyli sopi neuvontatoimiston 
henkeen tai toisinpäin.

Yhdelle seinälle oli ripustettu mustavalkoisia valokuvia 
NN nro 1:n vaiheista. Ne istuivat siihen hyvin. Tilassa oli 
esillä julisteet, ja myynnissä oli painamiamme NN nro 
1-kangaskasseja.

Miten valita voitokkaan Keno-porukan 
jäsenet?
Joskus väsyneenä NN nro 1:ssä oli vaikeaa pitäytyä kes-
kustelussa ja antaa kysymyksen muodostamisen olla 
sivuseikka. NN nro 1 oli antanut toimistoon tuleville 
lupauksen muodostaa kysymys asiakkaan ”ongelmasta”, 
mutta joskus ongelma oli niin iso, ettei siitä pystynyt muo-
dostamaan nasevaa eteenpäin ohjaavaa kysymystä. Tai sit-
ten harhauduttiin keittiöpsykologian pyöritykseen. Vaikka 
toimiston pitäminen ulkoisesti näytti rennolta leikiltä, se 
edellytti valpasta uteliaisuutta ja keskittymistä.

NN nro 1:n iskulause: ”Pienet asiat ratkaistaan odot-
taessa, isommat ohjataan eteenpäin!” oli toisinaan vaikeata 
toteuttaa. Viereisessä sitaatissa oleva Kaprowin kuvaama 
leikki ja hörhöily tuntui paremmalta. 

”Kun siirrytään filosofisista poh-
diskeluista käytäntöön, asiaa on 
hedelmällistä lähestyä, ei-objekti 
-suuntaisen taiteen pioneerin 
Allan Kaprowin näkökulman 
kautta. Kaprow kehitti ja käytti 
ensi kertaa vuonna 1958 termiä 
Happening, jota hän luonnehtii 
seuraavilla termeillä: määräy-
tymätön pituus, reaaliajassa 
tapahtuva, ympäristöään tutkiva, 
ei-toistuva ja joustava. Kaprow 
(2000, 77) itse painottaa, että 
monet hänen ajatuksistaan ovat 
sisäisesti ristiriidassa. Se on teke-
mistä, joka pyrkii olla olematta 
tekemistä. Kohti tiettyä tavoitet-
ta pyrkimistä, mutta silti välttäen 
päämäärän saavuttamista. Siis 
hörhöilyä, mutta rakentavaa, rie-
mastuttavaa sellaista. Tahditonta, 
mutta vakavaa. Peliä ja leikkiä.” 
kirjoittaa Mika Hannula. (Kolmas 
tila, väärinymmärtäminen eettise-
nä lähtökohtana, Kuvataideakate-
mia, Helsinki 2001 s. 91)

Aini Tolonen

(Lasipalatsi 8.10.2013)

(Lasipalatsi 8.10.2013)
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Lasipalatsi 8.10.2013
Miten ihminen voi olla toisen 
kanssa?

Lasipalatsi 8.10.2013
Kuinka järjestän juhlat ilman 
konflikteja? 
(Post-it-lapulla: Note to self: 
Lähestymällä asiaa rennolla ja 
avoimella asenteella. Tapahtu-
koon mitä tapahtuu, koita olla 
itse osallistumatta konfliktiin. 
Mieti miksi alun perin järjestit 
juhlat. Tarkoitus oli varmaankin 
jollain tavalla pitää hauskaa, 
joten pyri siihen. HYMIÖ)

Lasipalatsi 8.10.2013
Saisiko yleisötapahtumat lei-
mautumaan roskattomiksi?
esim. mainonnan, pääsylippu-
tekstien ja esiintyjien avulla

Lasipalatsi 8.10.2013
Kuinka pääsisin seuraamaan 
lapseni kehitystä?

Lasipalatsi 8.10.2013
Miten metsäkauriit saa pysy-
mään kiltisti ja helposti loitolla 
puutarhasta?

Lasipalatsi 8.10.2013
Miksi nuori ei saa heti apua 
kun on hätä?

Lasipalatsi 8.10.2013
Miksi inspiraatio ei iske?

Lasipalatsi 8.10.2013
Miten valita voitokkaan Ke-
no-porukan jäsenet?

Lasipalatsi 8.10.2013
Voiko taideteos syntyä sattu-
masta?

Lasipalatsi 9.10.2013
Miksi mies hyytyy huonekalun 
päälle?

Lasipalatsi 9.10.2013
Voisiko tulevien asioiden jän-
nittämisen muuttaa miellyttä-
väksi valppaudeksi?

Lasipalatsi 9.10.2013
Miksi kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen johtaja Räty 
sanoi, että lastensuojelu on 
korjaavaa toimintaa?

Lasipalatsi 9.10.2013
Onko dementia aina peikko?

Pyysimme joulukuussa 2014 kommenttia 
niiltä kävijöiltä, jotka olivat jättäneet sähkö-
postiosoitteensa käydessään toimistossamme. 
Tässä kaksi viestiä. Olemme koonneet muut 
saamamme kommentit kirjan loppuun.

Lasipalatsi 10.10.2013
Miten elämässä voi olla löytö-
retkeilijä kun siihen jo kuuluu 
opiskelu, palkkatyö, sosiaalinen 
elämä, oma työ, uusiutumisai-
ka ja myös nukkuminen?

Lasipalatsi 10.10.2013
Liittyykö flunssa ja silmälasien 
katoaminen yhteen?

Lasipalatsi 10.10.2013
Missä tietokoneessa on any 
key?

Lasipalatsi 10.10.2013
Olisiko mahdollista että 
teatterit kierrättäisivät näyt-
telijöitä?

Lasipalatsi 10.10.2013
Kuinka osaisin vetää verhon 
vaanivan katkeruuden eteen?

Lasipalatsi 10.10.2013
Millä saan suorituspaineen 
rauhoittumaan varhaisvan-
hana?

Lasipalatsi 11.10.2013
Millä porkkanoilla voi lisätä 
ympäristötietoisuutta?

Lasipalatsi 11.10.2013
Minkälainen yhteinen teke-
minen saa tässä lama-ajassa 
innostumisen kasvamaan jär-
jestötoiminnassa?

Lasipalatsi 11.10.2013
Mistä saisi jämäkkyyttä pur-
kissa?

Lasipalatsi 11.10.2013
Missä kaikessa onnistuin?

Hei Maija ja Eeva! 
Kiitos kysymästä, mukavat muistot jäivät mieleeni sii-
tä, kun piipahdin neuvontatoimistossanne. Olen sitä 
useinkin muistellut. Tunnelma oli leppoisa ja rauhallinen. 
Pohdimme ratkaisua kysymykseeni, miten voisi vält-
tyä peurojen liian innokkaasta kasvimaiden syönnistä. 
Päädyimme jonkinlaiseen ratkaisuunkin, mutta peu-
rojen pysäyttäminen ei ole onnistunut. Ovat ennem-
minkin lisääntyneet. Nyt viimeksi marraskuun lopulla 
yksi heistä köpötteli kuistillamme, söi omenia korista. 
Oikeastaan hyvin liikuttavaa, en tohtinut ajaa pois. 
Joimme teetä ja juttelimme toimistossa. Olisin viihtynyt 
pidempäänkin, mutta jonnekin olin menossa. Vierailusta 
jäi kuitenkin rauhallinen ja mukava muisto.

Terveisin,
Anita Seppovaara

Naisten Neuvontatoimisto no 1
Tunnelma Naisten Neuvontatoimistossa Tovi -tilassa 
oli kotoisa, seinillä oli pieniä valokuvia toimiston tapah-
tumista ja siellä kävijöistä. Maija ja Eeva vastaanottivat 
tulijan välittömästi myssy päässä, tunsin olevani ter-
vetullut ja kerroin ongelmasta johon toivoin neuvoa.

Kysymystäni toisteltiin useaan kertaan ja muotoiltiin 
tarkemmaksi. Vastaus oli kauniisti käsin kirjoitettu muis-
tilapulle. Kotimatkalla lueskelin saamaani tarkennettua 
kysymystä hämmentyneenä ja ihmeissäni. Vasta paljon 
myöhemmin tajusin tilanteeseen liittyvän filosofisen 
ajatuksen. Sen sijaan, että olisin saanut valmiin vas-
tauksen, huomasin, että käynti neuvontatoimistossa 
laittoi pohtimaan kysymyksenasetteluani ja kirkasti 
ongelmanratkaisua. 

Tutte Karteva-Nicolau
kuvataiteilija ja graafikko
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Sauna Arla 10.11.2013
Kuinka vältän tekniset ongel-
mat hämärässä?

Sauna Arla 10.11.2013
Moneltako ja minä päivänä 
lähtee juna Pietarin Manifes-
taan?
punainen lappu: Framen juna 
perj.6.12.

Sauna Arla 10.11.2013
Miten voisimme muuttaa 
yhteiskuntaamme heimo-
yhteisön suuntaan niin että 
oikeudenmukaisuus toteutuisi 
ja kaikkia kuunneltaisi?
punainen lappu: Miksi?
punainen lappu: MIKSI

Helsinki, isänpäivätapahtuma 10.11.2013

Sauna Arlan rappukäytävä 

Kuinka vältän tekniset ongelmat 
hämärässä?
Sauna Arla on yksi Helsingin yleisistä saunoista. Saunan 
isäntä Kimmo Helistö on kehittänyt paikasta kulttuuri-
saunan, jonka rappukäytävässä on vaihtuvia näyttelyitä. 
Miesten- ja naistenosastot ovat 1. ja 2. kerroksissa. NN 
nro 1 pystytettiin saunan rappukäytävän kolmannen ker-
roksen tasanteelle. Tapahtumasta tiedotettiin isänpäiväta-
pahtumana flyereilla ja facebookissa. Lähes kaikki kävijät 
tulivat ennakkotiedotuksen johdosta, vain yksi asiakas oli 
tullut ensisijaisesti saunaan. Kävijät olivat sekä miehiä että 
naisia, eikä yksikään keskustelu tainnut käsitellä isänpäivää 
tai isyyttä.

Tällä kertaa koottiin rappukäytävätoimisto kaikesta 
aikaisemmasta rekvisiitasta, ja siitä tuli oikein viihtyisä. 

Toimistossa oli samanlainen tunnelma kuin lapsuudessa, 
kun viritettiin esirippukangas kerrostalon parvekkeen alle 
ja pidettiin teatteriesityksiä. Keskustelut polveilivat pit-
kään rappusilla ja matalilla kaljalaatikkojakkaroilla istues-
sa. Tapahtuma oli onnistunut, vaikkei se kestänyt päivää 
kauempaa.

Yhdessä päivässä tuli muutamia kysymyksiä arkistokor-
teille, ja ne laitettiin esille rappukäytävään aiemmista ta-
pahtumista tehdyn valokuvakoosteen ja julisteiden kanssa.

Sauna Arla 10.11.2013
Mikä olisi oikea rytmi pestä 
hampaita ettei tule hikkaa?

Sauna Arla 10.11.2013
Miten saisi ihmisten välille sen 
verran luottamusta, että kissat 
välttyisivät myrkytyksiltä?

Ev
a 

Sp
oo

f

(Sauna Arla 10.11.2013)
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Stoa 16.12.2013
Kuinka paljon mahtuu virsiä 
ihmisen päähän?

Stoa 16.12.2013
Voisinko käyttää parhaita 
voimiani ja energiaani myös 
itseäni varten?

Stoa 16.12.2013
Onko välivuodesta apua, jos 
haluaa tietää mitä elämältä 
toivoo?

Stoa 17.12.2013
Virkkaisinko kylpyhuoneen 
mattoon turkoosin ja beigen 
yhdistelmän?

Stoa 17.12.2013
Täytyykö opettajalle antaa 
hyvä numero, jos arvostelee 
hänen työnsä? (hiiri-, apina- ja 
flamingoleimat)

Stoa 17.12.2013
Kuinka selviän tämäniltaisesta 
kahvinkeitosta?

Stoa 17.12.2013
Miksi käsintehty joulukortti 
on paras?

Stoa 17.12.2013
Kuinka paljon ympäristö mää-
rittelee sitä mistä pitää?  
(apina-, hiiri- ja vir tahepolei-
mat)

Helsinki 16.12.–17.12.2013 

Stoan galleria 

Kuinka paljon ympäristö määrittelee sitä 
mistä pitää? 

Stoan Galleriassa oli esillä Pirjo Houtsosen ja Maija To-
ropaisen näyttely: Kolme pistettä ja muita kertomuksia. 
Stoassa NN nro 1 oli suunnattu lukiolaisille, jotka tulivat 
katsomaan näyttelyä osana kuvaamataidon kurssia. Toimis-
tomme oli rakennettu yläparvelle näyttelytilan kalusteista, 

kaksi nahkasohvaa, sohvapöytä ja pöytälamppu sekä NN 
nro 1:n pyöreä matto. 

Toimistossa oli paljon hiljaisia hetkiä. Osa lukiolaisista 
tuli juttelemaan ja teetä juomaan. Koululaiset olivat va-
rovaisia, eivätkä osoittaneet uteliaisuutta samaan tapaan 
kuin asiakkaat aiemmissa paikoissa. Käydyt keskustelut 
olivat kuitenkin yhtä kiinnostavia kuin muuallakin.

Tällä kerralla kävi varsin selväksi, kuinka tärkeä tekijä 
on ajankohta. Joulu lähestyi, ja ulkona oli pimeää. Kaikki 
energia ihmisillä meni hereillä pysymiseen ja jouluvalmis-
teluihin. 

Ja suunnilleen viimeinen Stoassa muotoiltu kysymys oli:
Miksi käsintehty joulukortti on paras?

Kysymyksiä ei asetettu esille Stoassa.

(Stoa 17.12.2013)
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Caisa 10.3.2014
Mistä löydetään luottamus ja 
avaimet aloittaa toiminta heti 
kansainvälisesti sen sijaan että 
askarrellaan kotikulmilla?

Caisa 10.3.2014
Onko kateus uuden pelkoa?

Caisa 10.3.2014
Kanada?

Caisa 10.3.2014
How foreign and local 
people can contribute and 
share some talent in the 
community?

Caisa 11.3.2014
Jos 10% kommunikaatiosta on 
on sanallista, onko loput 90% 
sosiaalista kieltä?  
(pantterileima)

Caisa 11.3.2014
Miten kauan taideteoksen 
tulee säilyä, että se säilyisi ikui-
sesti? (violetti krokotiilileima)

Caisa 11.3.2014
Miten järjestän nyyttäribileet 
kaikille erilaisille ystäville?

Caisa 11.3.2014
Tainnuttaako nykytaiteen se-
littäminen yleisönsä sanojen 
hyökkäyksellä?

Caisa 11.3.2014
Miten löydän ajankohdan yt-
neu votteluille mieheni kanssa?

Caisa 11.3.2014
Miten osaan deletoida ja  
delegoida oikein? (violetti  
lintuleima)

Caisa 12.3.2014
Löytyisikö vanhoista koulu-
rakennuksista Caisalle oma 
talo?

Caisa 12.3.2014
Mitäs ihmettä ensi syyskuussa 
tapahtuu? (sininen lintu- ja 
piirretty musta lintuleima)

Caisa 12.3.2014
Voitaisiko tanssi lisätä virallisiin 
nuorennushoitoihin?

Caisa 12.3.2014
Miten Naisten neuvontatoi-
mistosta voisi muokata Tyttö-
jen neuvontatoimiston?

Caisa 12.3.2014
Kaikki leimat

Helsinki 10.3.–12.3.2014

Kansainvälinen  
kulttuurikeskus Caisa 

Voitaisiko tanssi lisätä virallisiin  
nuorennushoitoihin?
NN nro 1. -tapahtuma haluttiin viedä myös monikulttuuri-
seen ympäristöön. Helsingin kulttuurikeskuksen hallinnoi-
ma Caisa sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Neuvottelut 
paikan kanssa aloitettiin loppukesällä 2013 ja mahdollisuus 
järjestyi vuoden 2014 puolelle lähellä kansainvälistä nais-
tenpäivää. Se oli projektin viimeinen tapahtumapaikka.

NN nro 1 rakennettiin kulttuurikeskuksen avaraan 
aulaan käyttämällä Caisan omia pyöreitä pöytiä, sohvia ja 
puun muotoisia tilanjakajia. Paikka, jossa pyöreä muoto 
toistui moneen kertaan mattoa ja baskereitamme myöten, 
näytti tyylikkäältä.

Asiakkaiksi tuli talon väkeä, ohikulkijoita ja Cafe Caisan 
asiakkaita, enimmäkseen naisia. Yksi keskustelu käytiin eng-
lanniksi. Keskustelut olivat virkistäviä.  Vaikka puhuimme 
arkisista asioista, monikulttuurisuus heijastui aiheiden kä-
sittelytavoissa. Suurimmalla osalla asiakkaistamme oli hen-
kilökohtainen kytkös Suomen ulkopuolisiin kulttuureihin. 

Kulttuurikeskus Caisa  on tilava paikka ja oletimme sen 
olevan aavistuksen verran vilkkaamman. Syynä hiljaisuu-
teen lienee osin tapahtumalle varattu ajankohta päivällä 
aamupäivän ohjelman jälkeen ja ennen illan kursseja.

(Caisa 12.3.2014)
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Pyysimme joulukuussa 2014 kommenttia 
niiltä kävijöiltä jotka olivat jättäneet sähkö-
postiosoitteensa käydessään toimistossamme.

Hei!
Vierailit taannoin Naisten neuvontatoimisto 
nro 1:ssä.

NN nro 1 -yhteisötaideteoksen kaksivuoti-
nen taival on loppusuoralla ja kokoamme siitä 
näyttelyä Helsingin Lasipalatsin näyttelytilaan 
6.–18. tammikuuta 2015. Näyttelyyn tulee 
kaikki projektin aikana kerätyt kysymykset, 
projektin kulusta kertova videodokumentti 
sekä julkaisu samasta aineistosta.

Toivoisimme kovasti, että saisimme julkai-
suumme tapahtumakuvauksien lisäksi myös 
kommentteja kävijöiltä.
Nyt kysymme sinulta, joka kävit Naisten neu-
vontatoimisto nro 1:ssä, millaisia ajatuksia si-
nulle jäi vierailusta?

Julkaisemme kommenttisi nimettömänä tai 
nimelläsi, miten itse haluat.

Ystävällisin terveisin
Eeva Louhio ja Maija Toropainen
Naisten neuvontatoimisto nro 1:n asiantun-
tijataiteilijat

Hei!
Naisten neuvontatoimisto on: hauska toteutus, 
maalaisjärjellinen, käytännöllinen, ruohonjuurita-
son vaikuttavaa toimintaa, kohtaamisia lämpöisten 
ihmisten kanssa, keskustelua “sopivalla otteella”. 
Tarinaani kuunneltiin, minua autettiin löytämään 
ratkaisu ongelmaani, olin tyytyväinen, ilahtunut. 

 * * *
Hyvät ystävät! 
Kiitos, että sain purkaa teille kerran huoltani ja 
otitte minut vakavasti. Se auttoi minua voittamaan 
ongelman joka minua silloin vaivasi. (Kiusaamis)
Ongelma ei ole käytännössä poistunut mutta nyt 
voin seurata sitä huvittuneena ikään kuin hupi-
näytelmän jatko-osaa. Toivon että voisin joskus 
hyödyntää kokemaani ja auttaa myös muita sa-
malla lailla kiusatuita. Laittaa ns. hyvän kiertämään.

Kiitos vielä kerran teitte hyvää läsnäolollanne ja 
kuuntelemalla.

 * * *
HEi vaan
Ja täytyy kommentoida, että HUPS, en osaa nyt 
kommentoida. Muistan käyneeni ja keskustelin 
kanssanne, teen juonnin lomassa. Ja joku asiak-
kaisiini eli nuoriin liittyvä asia minua askarrutti, 
mutta......
Sorry, ei mun kommenttia näillä eväillä oikein 
voi julkaista. Näyttelykutsua kuitenkin odottelen.
Rauhaisaa ja leppoisaa Joulua!

 * * *
Moikka Eeva!
Hienoo! :) Mitähän mä kommentoisin...    

Tiedätkö, en enää ees muista, mikä mun kysymys 
oli, mutta sen muistan, että paljon naurettiin, tee 
oli hyvää ja kupit ihania :) <3

 * * *

Palaute neuvontatoimistolle
Kun vierailin neuvontatoimistossa, menin leik-
kimielellä ilman varsinaista selkeää ongelmaa. 
Yllätyin siitä miten paneutuvasti asiaani suh-
tauduttiin. Käytettiin aikaa keskustellen ja teetä 
nauttien, kuitenkin tähdäten “ongelman” muo-
toilemiseen kysymykseksi. Tunnelma oli toisaalta 
vanhanaikaisen virastomainen kortistoineen ym, 
ja toisaalta sympaattisen taiteellinen. Parasta oli 
se että “asiakasta” kunnioitettiin antamalla aikaa, 
ja keskittymällä juuri häneen. Kysymys johon poh-
diskelu kiteytyi oli tarralapulla mukanani kalen-
terin välissä pitkään. Se palautti myöhemminkin 
miettimään asiaa ja kenties toimimaankin hieman 
toisin kuin ennen.

 * * *

Kysely tulee aika myöhään, että oikeasti muistai-
si mitkä olivat vaikutelmat kyseisessä tilanteessa. 
Noin yleisellä tasolla kannatan kaikkea uutta ko-
keilevaa, joka luo positiivista mielialaa ympärilleen 
ja osallistujilleen. Hyvät keskustelutilanteet ovat 
aina sellaisia. Hyvä keskustelu lisää yhteistä ym-
märrystä ja ihmisten viisautta olemisestaan tässä 
maailmassa.

   * * *
Hei
Tykkäsin todella paljon teidän neuvontatoimis-
tosta. Kerrankin pysähdyin hetkeksi ajattelemaan 
ja miettimään miksi minulla on aina niin kiire ja 
onko oikeasti pakko tehdä kaikki itse. Ovatko 
kaikki asiat todellakin niin tärkeitä.
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Kiitämme kaikkia Naisten neuvontatoi-
misto nro 1:ssä vierailleita asiakkaita.  
Te teitte tapahtuman kanssamme!

Projektimme suunnittelussa ja sen ede-
tessä saimme apua lukuisilta ihmisiltä. 
Kiitos, Pekka Ahvonen, Raoul Char-
pentier, Oge Eneh, Tiina Eräpuu, Heli 
Halme, Mirja Halonen, Leena Hannula, 
Marc Helfer, Kimmo Helistö, Kata Heis-
kanen, Marjatta Holma, Pirjo Houtsonen,  
Tarja Hyvärinen, Veera Hyytiä, Juha Ilkka,  
Eeva-Liisa Isomaa, Riitta Kallio, Tutte 
Kar teva-Nicolau, Kaisa Kinnunen, Kirsi 
Kivivir ta, Johanna Kumpulainen, Elina 
Kuusamo, Lotta Leka, Faruk Lika, Kristii-
na Louhi, Leo Louhio, Liisa Louhio, Maija 
Louhio, Ismo Luukkonen, Kirsti Lumiala, 
Tiina Nevanperä, Leena Nikula, Arseni 

Norres, Jyrki Nykänen, Rosa Nykänen, 
Matti Pirhonen, Ilpo Probst, Merja Pylk-
känen, Tiina Pystynen, Outi Rantanen, 
Salla Savolainen, Anita Serppovaara, 
Siru Sirén, Eva Spoof, Juhani Styrman, 
Aino Suominen, Jouko Suominen, Virpi 
Talvitie, Aino Timonen,  Matti Timonen, 
Aini Tolonen, Marjatta Tolonen, Gua 
Vainio, Anu Vaisto, Loisto Vierikko, Kati 
Vuorento, Alpo Väkevä, Johanna Witick.

Lisäksi kiitämme Kallion Kirjaston 
Lastenosaston henkilökuntaa, Päiväkoti 
Kallion opettajia ja Päiväkoti Kallion esi-
koululaisryhmää: Annikaa, Joelia, Johan-
nesta, Liisaa, Lizetteä, Lukasta, Maijaa, 
Miroa, Pinjaa, Rekoa, Topia ja Tuomasta.

Helsingin kaupungin kultuuriasiain-
keskusta ja Vantaan kaupungin kulttuu-
rilautakuntaa kiitämme avustuksista.

Mitä tästä kaikesta opimme?

Sen opimme, että mitään ei kannata teh-
dä, jos ei ole hauskaa. Ja että mitään ei 
kannata tehdä yksin. Ja että kaikki mitä 
kirjoittaa kannattaa antaa luettavaksi toi-
sille ihmisille.

Yleensä teemme työtä yksin ja nau-
timme siitä. Tämän projektin aikana 
huomasimme, että yhdessä tekeminen 
on hauskaa ja antoisaa. Ideat hahmot-
tuvat, jalostuvat ja kasvavat keskustelun 
aikana. Toiselta saa aina uusia ideoita ja 
näkökulmia. 

Apuraha-anomuksia oppii tekemään 
vain tekemällä. Mitä paremmin osaa 
kiteyttää ideansa ja mitä selkeämmin 
pystyy perustelemaan rahoituksen tar-
peensa sitä todennäköisempää on rahan 
saanti. Pelko pois – apurahan anominen 
ei ole salatiedettä.

Kaupungissa on kaikkialla on tyhjiä 
tai puolityhjiä tiloja. Niihin voi ehdottaa 
erilaista toimintaa. Ohje on: tunne paikan 
vahtimestari ja tunne johtaja. Vahtimesta-
rilla on tieto todellisuudesta, ja johtajan 
työ on tehdä päätöksiä.

Saimme vahvistusta kannallemme, 
että taide ei ole terapiaa. Ohjatulle 
työpajatoiminnalle on paikkansa ja sitä 

tarvitaan lisää. Taiteen valjastus yhtei-
söjen palvelutarjonnan osaksi ei toimi 
taiteena. Eikä panos–tuotos-ajattelu käy 
taiteessa.

Oma harmimme oli se, että koke-
muksesta huolimatta emme osanneet 
aikatauluttaa asioita oikein. Tuntui että 
olemme koko ajan myöhässä tai viime 
hetkellä liikkeellä. Apuraha-anomukset 
ovat lähteneet viimeisenä päivänä, jos-
kus jopa viimeisellä tunnilla. Siihen ei ole 
ulkopuolisia syitä, ja se on stressaavaa. 

Lopputulos asiakkaan kanssa kohtaa-
misesta oli aina yllätys. Se myös takasi 
sen, että taideteos ei voinut epäonnis-
tua. Kaikki kohtaamiset olivat hyviä, mitä 
tahansa tapahtuikin. Kun on vähän tur-
vallisen ennustettavuuden ulkopuolella, 
tulee valppaaksi ja myös tar ttuu kiinni 
asioihin ja ilmiöihin.  

Meille lähetetyissä kommenteissa ih-
miset ovat tunteneet saaneensa jotain. 
He olivat miettineet keskustelua jälkikä-
teen. Ja vaikka itse vierailusta oli kulunut 
jo reilu vuosi, käyty keskustelu oli saatta-
nut tulla iloisesti mieleen. 

Kannattaa lähteä vieraille vesille sou-
telemaan – ei ole mitään menetettävää.

Kiitokset

Teenkeitin

Teekupit
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