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Vuonna 2018 meitä yhdisti huoli ilmastonmuutok-
sesta ja kysymys siitä, mitä taiteilijamuseot voisivat 
osaltaan tehdä. Aikakoneita ja utopioita -hanke 
pyrki vastaamaan kysymykseen. Halusimme pohtia 
käytännössä, millaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia 
taiteilijamuseoilla on yhteiskunnallisissa kysymyk-
sissä, ja miten voisimme niitä kehittää. Työskentelyssä 
oli mukana kolme museota – Aino ja Jean Sibeliuksen 
koti Ainola, Akseli Gallen-Kallelan ateljee Tarvaspää 
(Gallen-Kallelan Museo) ja Emil Wikströmin taiteili-
jakoti ja ateljee Visavuori. Työskentelymme alustana 
toimi yhteinen, kolmiosainen näyttely, joka oli esillä 
samanaikaisesti museoissa aikana 8.5.2021–30.1.2022. 
Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistivat 
sekä erilaisten kokeilujen tekemisen että niiden tulosten 
arvioimisen varsin nopealla aikataululla.

2010-luvulla museoalaa on kehitetty paljon. Vuonna 
2013 Museoviraston Museot hyvinvoinnin edistäjinä 
-hankkeessa pohdittiin museoiden toiminnan muutosta 
tulevaisuudessa todeten, että jatkossa museoiden 
tehtävänä on ”synnyttää vaikuttavuutta, esimerkiksi 
kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista.”1 Vuonna 2016 
Museovirasto julkaisi Museoiden arviointi- ja kehittämis-
mallin; seikkaperäisen työkalun museoille niiden nykyti-
lanteen kartoittamiseksi eri näkökulmista ja tulevaisuuden 
toimintamahdollisuuksien hahmottelemiseksi.2 Vuonna 
2018 Museoliitto esitti huolen museoiden yhteiskunnal-
lisen roolin muutoksesta tehtävien jatkuvan lisääntymi-
sen suhteen tilanteessa, jossa rahoitus ei kasva samaa 
vauhtia.3 Näiden tietojen valossa koimme museoidemme 
yhteiskunnallisen toimijuuden vahvistamisen tärkeäksi 
myös jatkuvan resurssikilpailun ja epävarmojen tulevai-
suuskuvien takia.

Aikakoneita ja Utopioita oli museotyön kehittämis-
hanke, jossa kokeilimme mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä monen eri tason toimintaa: kolmen pienen, 
toisistaan maantieteellisesti ja toimintatavoiltaan 
erilaisen museon yhteistyötä, uudenlaista näyttelysuun-
nittelua ja yhteiskunnallista osallistumista, erilaisia esi-
tystekniikoita ja yleisötyön muotoja. Kahden vuoden 
työskentelyssä kohtasimme sekä onnistumisia että 
epäonnistumisia. Emme osanneet aina ottaa kaikkea 
tarvittavaa huomioon. Projektin loppupuolella tiesimme 
enemmän ja olimme oivaltaneet, mitä olisimme voineet 
tehdä toisin – olimme siis oppineet paljon.  

Tässä julkaisussa vastataan yhteistyömme keskeiseen 
kysymykseen: Millainen yhteiskunnallinen toimija tai-
teilijamuseo on? Julkaisu jakautuu neljään osaan: läh-
tökohtiin & tavoitteisiin, toteutukseen, tuloksiin, ja 
hankkeen pohjalta suunniteltuun toimintamalliin. 
Toivomme, että julkaisusta on hyötyä erityisesti pienille ja 
keskisuurille museoille yhteistyötä ja näyttelyitä suunni-
teltaessa. Ainolan, Tarvaspään ja Visavuoren tapauksessa 
yhteistyö on vahvistanut museoiden yksilöllisiä identi-
teettejä, ja olemme saaneet kimmokkeen museoverkos-
ton laajentamiseen ja kehittämiseen myös tulevaisuu-
dessa. Kiitämme lämpimästi Suomen Kulttuurirahastoa 
näkemyksellisestä Museovisio-apurahasta, joka 
mahdollisti työskentelymme.

1  Ulla Teräs & Eeva Teräsvirta, Altistutaan asiakkaille! Museoiden 
johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Museovirasto 2013, 10.
2  Museovirasto, Museoiden arviointi- ja kehittämismalli,  
Museovirasto 2016, https://www.museoarviointi.fi (25.2.2022).
3  Museoliitto, Museoalan toimintaympäristö. Suomen  
museoliitto 2023 -strategia, Museoliitto 2018,  
https://www.museoliitto.fi/index.php?k=13463, (25.2.2022).

JOHDANTO



7

OSA 1.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Taiteilijamuseot ovat sekä aikakoneita – ikkunoita eri 
aikoina eläneiden taiteilijoiden henkilökohtaiseen arkeen 
– että utopioita – kokonaistaideteoksia, jotka suunni-
teltiin ja rakennettiin unelmien toteuttamista varten. 
Nykytaiteen esittäminen näissä paikoissa tarjoaa uusia 
näkökulmia eri aikakausien kulttuurihistoriaan ja arvoihin.

”Pidän siitä; se on niin levollinen ja paras mahdollinen 
ympäristö työlleni: nämä laajat, rauhalliset pellot, jotka 
ulottuvat alas järvelle asti.” 4 – säveltäjä Jean Sibelius

”En minä rakenna vain meitä varten, vaan 500 vuotta eteen 
päin.” 5 – taiteilija Akseli Gallen-Kallela

”Atelieristani teen todellisen kirkon jossa pyhät ajatukset 
viihtyvät ja jossa toivon niiden tulevan.” 6 
 – kuvanveistäjä Emil Wikström

AIKAKONEITA – Taiteilijamuseot 
erityisenä museotyyppinä

Ainola, Tarvaspää ja Visavuori ovat ikkunoita historiallisten taiteilijoiden 
henkilökohtaisiin kokemuksiin, ja ne johdattavat museokävijän menneen 
ajan arkeen ja arvoihin. Näitä paikkoja määrittelee autenttisuus, keidas-
maisuus ja rauhallinen ilmapiiri. Menneen arjen ja nykyisyyden kohtaami-
nen ovat museoidemme vahvuuksiamme. Olemme kutsuneet museotyyp-
piämme tässä hankkeessa taiteilijamuseoksi.

Taiteilijamuseolla tarkoitamme taiteilijan kotiin tai ateljeehen perustet-
tua museota, jonka kokoelmat rakentuvat taiteilijan elämäntyön ympäril-
le. Kun elämäntyö ja koti museoidaan, taiteilija on useimmiten edesmen-
nyt. Taiteilijamuseot ovat henkilöhistoriallisia museoita, joiden erityinen 
osaaminen keskittyy usein käsitellyn aikakauden ilmiöihin, henkisiin tai 
poliittisiin liikkeisiin tai taidesuuntiin. Historiallisen taiteilijan henkilökoh-
tainen elämä on suuressa roolissa museon sisällöissä. Taiteilijamuseoissa 
yhdistyy kulttuurihistoria ja taide. Niillä onkin erityinen merkitys kansalli-
sen kulttuurihistorian ja identiteetin rakentajina ja ylläpitäjinä. 
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Ainolaa, Tarvaspäätä ja Visavuorta (avattu yleisölle museoina 1974, 
1961 ja 1967) ympäröivät pihat ja puutarhat on luokiteltu valtakunnallises-
ti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (RKY). Ympäristöt 
kuuluvat museoissamme osaksi käyntikokemusta, joka alkaa jo alueelle 
saavuttaessa. Henkilökunnan määrä on varsin pieni: keväällä 2022 muse-
oissamme työskentelee vakituisia henkilöitä kahdesta kuuteen. Taloudel-
listen reunaehtojen vuoksi toiminnan täytyy olla hyvin kohdennettua. 

Museomme toimivat hankkeen aikana erilaisin tavoin. Ainolassa ei 
ollut aiemmin järjestetty vaihtuvia näyttelyitä lainkaan, ja toiminta pe-
rustuu autenttisen kotimiljöön esittelyyn. Tarvaspäässä vaihtuvia näyt-
telyitä on ollut vuosittain keskimäärin kaksi, eikä paikan luonnetta kotina 
painoteta vahvasti. Visavuori sijoittuu näiden kahden väliin, esitellen sekä 
vaihtuvia näyttelyitä että Wikströmien kotia.

4  Riitta Konttinen, Ainola ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisö. 
Teoksessa Esko Häkli & Severi Blomstedt (toim.) Ainola. Sibeliusten 
koti Järvenpäässä. SKS 2015, 11.
5  Tuija Wahlroos, Tarvaspään suunnitelmat ja toteutus 1906–
1931. Teoksessa Tuija Wahlroos & Kerttu Karvonen-Kannas (toim.) 
Tarvaspää. Akseli Gallen-Kallelan ateljeelinna. SKS 2008, 46.
6  Mari Tossavainen, Emil Wikström. Kuvien veistäjä. SKS 2016, 34.

→ Visavuoren puutarhassa. Kuva: Visavuoren museo.  

↓ Sivu 11. Jean ja Aino Sibelius ja tyttäret Margareta, 
Katarina ja Heidi Ainolan pihalla vuonna 1915. Kuva: Eric 

Sundström. Helsingin kaupunginmuseo.



1110

UTOPIOITA – menetelmällisiä 
lähestymistapoja tulevaisuuteen

Ainola, Tarvaspää ja Visavuori ovat kokonaistaideteoksia, joissa Gal-
len-Kallela, Sibelius ja Wikström elivät todeksi omia unelmiaan. Näissä pai-
koissa taiteilijat toteuttivat oman elämänsä utopioita: ateljeet pystytettiin 
luonnonläheisiin, rauhallisiin paikkoihin, joissa työskentelylle, elämiselle ja 
ajattelulle oli parhaat mahdolliset olosuhteet. 

Kuten yllä olevista lainauksista ilmenee, voi utopian käsittää ainakin 
kahdella eri tavalla: päämääränä tai menetelmänä. Utopia päämääränä viit-
taa ihannekuvaan tulevaisuuden yhteiskunnasta, jossa nykyisen puutteet 
on korjattu rakenteellisesti. Sen sijaan utopia menetelmänä viittaa nyky-
hetken tarkasteluun tulevaisuuden kuvittelun keinoin, eli rinnastamalla tu-
levaisuuden ihannekuva nykyisyyden kanssa, voidaan arvioida kehityksen 
suuntaa ja tunnistaa tarvittavia muutoksen paikkoja.10 Yhteistyössämme 
olemme lähestyneet utopioita jälkimmäisellä tavalla.

Tarkoituksenamme ei siis ole ollut kuvitella idealistista tulevaisuutta, 
saati ryhtyä rakentamaan sitä, vaan tarjota paikka menneen ja nykyhetken 
tarkasteluun sekä tulevaisuuden pohtimiseen. Tavoittelimme hankkeessa 
laajempaa tulevaisuushorisonttia, ja pyrimme avartamaan tulevaisuutta 
koskevia mielikuvia ja mahdollisuuksia. Halusimme luoda tilaa kysymyk-
selle, mihin nykykehitys on johtamassa, ja onko suunta yhteisesti valittu. 
Ajattelemme, ettei museon tehtävä ole tarjota valmiita vastauksia suuriin 
kysymyksiin, mutta sen sijaan se voi toimia tilana, jossa näiden kysymysten 
ajatteleminen ja vastausten etsiminen on mahdollista.

”Sana ’utopia’ on [Thomas] Moren sepitelmä, johon 
sisältyy kaksoismerkitys: toisaalta ou-topos, paikka 
(topos), jota ei ole (ou) missään; toisaalta, sopivasti 
äänettäessä, eu-topos, onnellinen tai onnellisten (eu) 
paikka. 7 – politiikan tutkija Mikko Lahtinen

”Voitaisiinkin sanoa, että utopia on metodi, jonka avulla 
mahdollisia maailmoja voidaan kuvitella.8 (…) Kysymys on 
siitä kuinka voimme nähdä todellisuudessa muutoksen 
mahdollisuuksia.” 9 – utopiatutkija Keijo Lakkala

7  Mikko Lahtinen, Utopiat ja niiden vastakuvat, Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura, Futura (1) 2017, 5.
8  Keijo Lakkala, Utopiat yhteiskunnallisen mielikuvituksen meto-
dologiana, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Futura (1) 2017, 18.
9  emt., 20.
10  emt.
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Museotilassa on mahdollista ajatella uudelleen, mitä 
hyvä elämä ja arki ovat, ja miten voisimme yhdessä kulkea 
tarvittavia ratkaisuja kohti. 11 – ekologisen hyvinvoinnin 
fasilitaattori Sini Forssell

NYKYTAIDETTA HISTORIALLISISSA 
TAITEILIJAMUSEOISSA

Nykytaiteen tehtävä hankkeessa oli ehdottaa, unelmoida ja nähdä uudes-
sa valossa. Taide voi tarjota uusia näkökulmia kysymyksiin menneisyydes-
tä, arvoista ja ajattelemisen tapojen muutoksesta. Aikakoneita ja utopioita 
-hankkeessa tarjosimme taiteilijoille alustan toimia, ja vapaan pääsyn 
museoiden kokoelmiin. Pyysimme teoksia, jotka käsittelisivät elämisen 
tapojen muutosta ajassa, tai ilmastokriisin vaikutusta ihmisiin. Toivoimme 
taiteilijoiden tarttuvan yhteiskunnallisiin kipupisteisiin, ja luovan siten 
uudenlaisia näkökulmia taiteilijamuseoihin paikkoina. Utopian käsite oli 
keskusteluissa taustalla, ja siihen palattiin usein, mutta kuitenkaan pyrki-
mättä vakiinnuttamaan sitä työskentelyn päämääräksi.

Nykytaiteen sijoittaminen historiallisiin kohteisiin on monimutkaisem-
paa, kuin pelkistettyyn ja muokattavissa olevaan galleriatilaan. Histo-
riallisiin kohteisiin sijoittuvan nykytaiteen voi jakaa karkeasti kahtia: 
tarkkaan selvitystyöhön perustuvaan, paikan ja taiteilijan historiasta 
kiinnostuneeseen, ja väljemmin paikasta ja sen tunnelmasta inspiroitu-
neeseen taiteeseen.12 Kumpaan tahansa ryhmään tuleva teos kuuluukaan, 
on sen oltava jollain tasolla tietoinen paikan historiasta ja luonteesta. 



1514

Kulttuurihistoriallisen ympäristön on todettu korostavan nykytaiteen 
”nykyisyyttä” ja historiallisen taiteen ja ympäristön kuulumista ”mennei-
syyteen”.13 Siten myös taiteilijamuseoihin tuotu nykytaide heijastuu vas-
ten kulttuurihistoriaa, mennyttä aikaa ja sen arvoja, näiden vaikuttaessa 
katsojan tulkintoihin taiteesta. Olemme pyrkineet hyödyntämään tätä 
kontrastia, ja löytämään sen avulla uusia näkökulmia taiteilijamuseoihin 
ja niiden edustamiin historiallisiin henkilöihin. 

Ainolassa, Tarvaspäässä ja Visavuoressa nykytaiteen toivottiin pysäyt-
tävän kävijä, herättävän ajatuksia, ja luovan uusia näkökulmia paikkoi-
hin. Nykytaiteen kautta haluttiin koetella taiteilijamuseoiden olemusta. 
Yhteiskuntateoreetikko Stuart Halliin viitaten, ”kulttuuri on yksi kes-
keisimmistä tavoista, joilla identiteettejä muodostetaan, pidetään yllä ja 
muutetaan.”14 Hankkeessa nykytaide osallistui tähän yhteisen historian 
ja identiteetin rakentamisen prosessiin asettumalla vuorovaikutteiseen 
suhteeseen kulttuuriperintöympäristöjen kanssa.

11  Sini Forssell, Aikakoneita ja utopioita -työpaja I, 3.12.2018
12  Andrew Burton, Mapping contemporary art in the heritage
experience. Mary Eleanor Bowes and The Orangery Urns. Teoksessa
Nick Cass, Gill Park & Anna Powell (toim.) Contemporary art in 
heritage spaces. Routledge 2020, 121.
13  Nick Cass, Gill Park ja Anna Powell, Introduction. Teoksessa
Nick Cass, Gill Park & Anna Powell (toim.) Contemporary art in 
heritage spaces. Routledge 2020, 3.
14  Stuart Hall, Kulttuuri, paikka ja identiteetti. Teoksessa Mikko 
Lehtonen & Olli Löytty (toim.) Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, 
uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. Vastapaino 2019, 107

AIHEENA ILMASTONMUUTOS

Jos ilmastonmuutoksen huomioiva elämänmuoto 
pystytään jossain muodossa havainnollistamaan taiteen 
ja kirjoittamisen keinoin, se on jo olemassa enemmän 
kuin ennen, vaikkei varsinaista toteuttamispolkua vielä 
olisikaan.15 – utopiatutkija Aleksi Lohtaja 

Kuraattori Maura Reillyn mukaan taiteen avulla on mahdollisuus avata 
uusia teemoja ja esitellä käsitteitä. Taidenäyttely voi toimia jonkin ilmiön 
tai ismin vakiinnuttajana. Se voi vahvistaa tutkitun tiedon.16 Museot voi-
vat osallistua teeman vakiinnuttamiseen esittelemällä sitä näyttelyissä. 
Tuomalla ilmastonmuutoksen teemana Ainolaan, Tarvaspäähän ja Vi- 
savuoreen halusimme siirtää aiheen kansallisen historian kannalta 
merkittävään kontekstiin ja liittää sen suomalaisille tärkeisiin arvoihin: 
luonnon, taiteen ja kulttuuriympäristöjen vaalimiseen.

Ilmastonmuutos on yhteiskunnallinen ja poliittinen kriisi, ei teknisten 
alojen vastuulla oleva ongelma.17 Kysymys on arkielämän uudelleen jär-
jestämisen tavoista, eli kulttuurin muutoksesta. Suurimmat päästöt ovat 
peräisin arjen järjestämisestä – asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. 
2020-luvulla tuleekin miettiä tarkkaan, mitä voidaan tehdä toisin ja mitä 
jättää kokonaan tekemättä. Arjesta, sen uudelleen järjestämisestä, ja sii-
hen liittyvistä toiveista voidaan käydä keskustelua matalalla kynnyksellä 
esimerkiksi kulttuurin asiantuntijainstituutioissa – eli museoissa.

Aikakoneita ja utopioita -näyttelyssä nostimme keskeiseksi kysy-
myksen, miten arkielämä muuttuu ilmastokriisin aikakaudella. Viimeisen 
sadan vuoden kuluessa on tapahtunut suuria muutoksia yksittäisten 
ihmisten arjessa. Seuraavien sadan vuoden aikana tapahtuvat muutokset 
ovat todennäköisesti vähintään yhtä merkittäviä, mutta niiden suuntaan 
on mahdollista vaikuttaa. Tavoitteemme oli rinnastaa tulevaisuuden arki 
ja historiallisissa ympäristöissä läsnä oleva menneisyyden kokemus.

15  Aleksi Lohtaja, Aikakoneita ja utopioita -työpaja II, 8.4.2019
16  Maura Reilly, Curatorial Activism. Thames Hudson 2018.
17  Mike Hulme, Why we should disagree about climate change? 
Teoksessa Fiona Cameron & Brett Neilson (toim.) Climate change 
and museum futures. Routledge 2015, 9–15.

↑ Sivu 12. Akseli Gallen-Kallelan ateljeetalo torneineen 
idästä. Kuva: Akseli Gallen-Kallelan valokuvakokoelma.  

Gallen-Kallelan Museo.



17

Toisessa osassa esittelemme käytännön toteutuksen: 
hankkeen vaiheet ja aihevalinnan sekä näyttelyn ja 
yleisötyön kokonaisuudet. Näyttely oli esillä saman-
aikaisesti Ainolassa (8.5.–30.9.2021), Tarvaspäässä ja 
Visavuoressa (8.5.2021–30.1.2022). Museoilla oli omat 
teemansa, jonka kautta kattoteemaa – ilmastonmuu-
tosta – lähestyttiin. Näyttelyiden nimet olivat Elinehtoja, 
Kaukokaipuu ja kotiinpaluu. 

OSA 2.

Toteutus
HANKKEEN VAIHEET

1. SUUNNITTELU, VUOSINA 2018–2019

↳ Suomen Kulttuurirahasto: 1. vaiheen Museovisio-suunnitteluavustus
↳ Tutustumismatkat Tukholmaan ja Amsterdamiin
↳ Kaksi työpajapäivää museoiden henkilökunnille: puheenvuoroja 

esimerkiksi ilmastotieteestä, utopioista ja radikaalista  
ekopsykologiasta ja tulevaisuusperinnöstä

↳ Toteutuksen suunnittelu ja varsinainen hankehakemus

2. TOTEUTUS, VUOSINA 2020–2021

↳ Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-avustus 
↳ Työryhmän kokoaminen ja taiteilijavalinnat
↳ Neljä työryhmätapaamista: puheenvuoroja utopioista, 

keskusteluja, ideointia ja työskentelyn vaiheiden yhteistä 
läpikäymistä

↳ Näyttelyn teemojen kirkastaminen
↳ Visuaalinen ilme ja hankkeen verkkosivut
↳ Näyttelyjulkaisun kirjoittaminen
↳ Yleisötyön suunnittelu
↳ Some-toimittajan rekrytointi ja työsuunnitelma
↳ Kävijätutkimus kesien 2020 ja 2021 aikana, yhteistyö myös  

Helsingin yliopiston soveltavan kulttuurianalyysin kurssin kanssa
↳ Näyttely avautuu 8.5.2021 
↳ Yleisötyö: lukiokurssit, Tarvaspään dialogit, osallistavat  

yleisötyöpisteet

3. ARVIOINTI JA JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN,  
VUOSINA 2021–2022

↳ Hakemuksen tekeminen jatkohanketta varten
↳ Taiteilijamuseoverkoston 1. tapaaminen
↳ Yhteen vetävän julkaisun kirjoittaminen
↳ Väliraportit, loppuraportti
↳ Tutkimustulokset
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Asuminen, liikkuminen ja ruoantuotanto aiheuttavat 
suurimman osan maailman hiilipäästöistä. Nämä 
arjen toiminnot on järjestetty eri aikoina vallinneen 
parhaan ymmärryksen mukaan. Aikakoneita ja utopioita 
-näyttely tarkastelee historiaa ja nykyisyyttä ja kysyy, 
miten voisimme tehdä kestäviä valintoja tulevaisuutta 
rakennettaessa.18

AIKAKONEITA JA UTOPIOITA: Elinehtoja – 
Kaukokaipuu – Kotiinpaluu

Näyttelyn kattoteema oli ilmastonmuutos, ja alateemoja asuminen, 
liikkuminen ja ruoka. Kokoelmaosuudessa avattiin teemojen historiallisia 
kytköksiä. Ainolassa näyttely keskittyi Aino Sibeliuksen omavaraiseen 
puutarhaan, Tarvaspäässä tarkasteluun oli valittu Akseli Gallen-Kallelan 
matkat maata ja merta pitkin, ja Visavuoressa kohteena oli Emil Wikströ-
min utopistinen asuminen. 

Nykytaiteessa asumiseen, liikkumiseen ja ruoantuotan-
toon etsitään kestävämpiä ratkaisuja tulevaisuudesta 
– teknologiasta ja uusista keksinnöistä – sekä mennei-
syydestä – palaamalla aiemmin käytössä olleisiin yksin-
kertaisiin työskentelytapoihin ja välineisiin. Aikakoneita 
ja utopioita -näyttelyn nykytaiteilijat tasapainoilevat 
näiden kahden aikatason välillä. Mukana olevia historialli-
sia ja nykyisiä taiteilijoita yhdistää toisin tekeminen, vaih-
toehtojen tinkimätön etsiminen, ja tarve tuottaa merki-
tyksellistä arkea.19

Nykytaiteen avulla luotiin uusia näkökulmia sekä museoympäristöihin 
että niiden historiaan. Taiteilijoilla oli museoihin hyvin erilaisia lähesty-
mistapoja. Esimerkiksi Vidha Saumya ja Ali Akbar Mehta valitsivat väli-
neekseen performanssin, joka esitettiin yhden kerran jokaisessa museos-
sa ainutkertaisena elämyksenä. Toisaalta taas nabbteeri esitti teoksensa 
verkkoalustalla ja pyrki siten laajaan saavutettavuuteen ja museoiden 
välisyyteen. Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisemmin muu-
tamia näyttelyn teoksista.

18  Mari Viita-aho (toim.) Aikakoneita ja utopioita. Elinehtoja – 
Kaukokaipuu – Kotiinpaluu. Ainolan, Tarvaspään ja Visavuoren  
näyttelyjulkaisut, Gallen-Kallelan Museo 2022.
19  emt.
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TAITEILIJAT

nabbteeri
nabbteeri on vuodesta 2008 toiminut taiteilijakollektiivi, jonka monimuotoiset ja 
-mediaiset teokset pohjautuvat enemmän tai vähemmän sotkuisiin vuorovaikutus-
suhteisiin taiteilijoiden ja muiden olioiden välillä. Tilapäiset teokset muodostuvat 
tekopaikan ehdoilla, usein sieltä löytyvistä materiaaleista. Erilaiset ylijäämät, löytö-
materiaalit, lainatut kappaleet, 3D-animaatiot ja muut käsityöt limittyvät tilassa ja 
muuttavat muotoaan hitaissa prosesseissa.

Vilma Määttänen
Vilma Määttäsen (s. 1989) työskentely laajenee maalaustaiteesta kokonaisvaltai-
sesti taiteen ja elämän rajapinnoille, esimerkiksi vaihtoehtoiseen rakentamiseen. 
Taiteessaan hän on materiaalien kautta suhteessa muun muassa kasveihin ja mine-
raaleihin, joista valmistaa väriaineita. Näyttelyihin valmistuvien teosten pigmentit on 
kerätty museoiden pihapiireistä. Määttänen työskentelee usein ulkona, jolloin hän on 
altis sääolosuhteille ja niiden vaihteluille.

K
uva: nabbteeri

K
uva: PerV

iktor H
jalm

arsson
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Markus Tuormaa
Markus Tuormaa (s. 1979) on kuvataiteilija, joka tutkii maiseman kokemista eri ais-
tein. Maisemakokemukset syntyvät etenkin erilaisten liikkumisvälineiden kautta. 
Väline on materiaalinsa ja historiansa kautta suhteessa ympäristöönsä. Uusimpien 
töiden aiheena ovat jalkineet, kuten tuohivirsut ja rättitöppöset. Virsujen materiaali 
on peräisin metsästä ja ne sopivat metsässä kulkemiseen. Rättitöppönen on vanha 
talvijalkine, jolla voi tunnustella lunta ja pakkasta. Tuormaan teokset ovat tilateok-
sia ja sanallisia kertomuksia ääniteoksen tai tekstin muodossa. 

Nestori Syrjälä
Nestori Syrjälä (s. 1983) työskentelee ekologisiin kriiseihin ja vaihtoehtoisten 
tulevaisuuksiin liittyvien teemojen parissa käyttäen eri medioita kuvanveistosta 
performanssiin. Hänen viimeaikaiset teoksensa käsittelevät muun muassa luopu-
mista ja pois oppimista. Niissä hahmotellaan miten nykyisestä kestämättömästä 
elämäntavasta irtaantuminen voisi tulla näkyväksi erilaisten spekulatiivisten  
käyttöesineiden kautta.

K
uva: M

arkus Tuorm
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Fiktiiviset liito-oravat Papana ja Norkko
Fiktiiviset liito-oravat Papana ja Norkko (s. 2019) loikkasivat esiin Tampereen 
Solkivuoren yhteistoiminnalliselta liito-oravien hoito- ja suojelualueelta keväällä 
2019. Heidän tavoitteenaan on pysäyttää niin liito-oravia kuin ihmisiäkin uhkaava 
sukupuuttoaalto ihmis-liito-oravayhteistyötä kehittämällä. Yhteistyö Aikakoneita 
ja utopioita -hankkeen kanssa on osa tätä kokonaisloikkaa. Liitureiden loikkaa 
siivittää heidän virallinen stylistinsä Liisa Pesonen.

Vidha Saumya ja Ali Akbar Mehta
Taiteilijat Vidha Saumya (s. 1984) ja Ali Akbar Mehta (s. 1983) mahdollistavat uu-
sien ulottuvuuksien löytämisen suomalaisesta ruuasta taideteoksensa The Ballad 
of the Lost Utopian Meadow kautta. Keräämällä ainesosia, reseptejä ja historioita 
he kuvittelevat mahdollisia tulevaisuuksia katoavassa keittiöstudiossaan. Heille 
suomalainen niitty on utopian kaltainen turva- ja lepopaikka – Paikka, jossa voi 
kokoontua, olla, jakaa ruokaa.

K
uva: Liito-oravat Papana &

 N
orkko

K
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Hankkeeseen suunniteltiin laaja, dialoginen yleisötyön osuus. Toivoimme 
kävijöiden osallistuvan näyttelysisältöjen tuottamiseen jakamalla ajatuk-
siaan näyttelyissä niiden avoinna ollessa.

PODCASTEJA JA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSTA AINOLASSA
Kurssi lukiolaisille. Suunniteltiin ja toteutettiin Keravan lukion kanssa 

yhteistyössä. Opettaja Helka Heinonen. Kurssilla tutustuttiin ekologi-
seen omavaraisuusajatteluun Ainolan, sen puutarhan ja entisten asuk-
kaiden arjen kautta. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat podcasteja, 
joissa tutkittiin ruoan tuotannon ja kuluttamisen muutosta ajassa nyky-
taiteen keinoin. 

MINUN ILMASTOTAITONI, LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI
Kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Opettaja Henna Laininen. 

Luovan kirjoittamisen työpajassa visioitiin keskustellen, kirjoittaen ja 
kokeillen omaa paikkaa ilmastokriisissä. Minkälaisia taitoja muuttuvissa 
olosuhteissa elämiseen tarvitaan? Kirjoittamiseen ammennettiin inspi-
raatiota Aikakoneita ja utopioita -näyttelyn teoksista. 

TARVASPÄÄN DIALOGIT
Kaikille museokävijöille, mukana myös kutsuvieraita. Fasilitaattorei-

na Sini Forssell ja Timo Järvensivu. Tarvaspään dialogeissa rakennettiin 
yhteistä, erilaisista näkökulmista ja kokemuksista kasvavaa ymmärrystä. 
Dialogeissa ei tavoiteltu asiantuntijatietoon perustuvia ratkaisuja, vaan 
moninaisuuden tuottamaa ihmettelyä ja yhteistä ajattelua. 

YLEISÖTYÖ AIKAKONEITA JA UTOPIOITA -PODCAST JA SOME 

Suunnittelu ja toimitus Meri Parkkinen, äänet Eetu Moisio. Aikakonei-
ta ja utopioita -podcastia tuotettiin näyttelyn ajan. Joka viikko julkaistiin 
10 minuutin mittainen jakso, kaikkiaan 39 jaksoa. Sarja syvensi näyttelyn 
sisältöjä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: ”Mitä voimme oppia historian 
elämäntavoista?” ja ”Miltä kestävä elämä tulee näyttämään tulevaisuu-
dessa?” Podcast on kuunneltavissa: aikakoneitajautopioita.fi

PULLOPOSTIA TULEVAISUUDESTA
Osallistavat yleisötyöpisteet museoissa. Halusimme ottaa kävijöitä 

mukaan myös näyttelyn sisältöihin matalalla kynnyksellä. Tarkoitusta 
varten jokaiseen museoon pystytettiin Pullopostia tulevaisuudelle -pis-
te, jossa sai kirjoittaa ja lähettää postikortin tulevaisuuteen. Kävijöiden 
tulevaisuustoiveita luettiin podcast-sarjan erillisissä Pullopostia tulevai-
suudelle -teemajaksoissa. 

OPASKOULUTUS
Näyttelyn yhteydessä nähtiin tärkeäksi pitää oppaat ajan tasalla, sillä 

he ovat ensisijainen kontakti museon ja yleisön välillä. Kaikkien kolmen 
museon oppaille järjestettiin verkossa yhteinen koulutustilaisuus, jossa 
sekä kerrottiin näyttelyn sisällöistä ja tekemisen prosessista, että annet-
tiin vinkkejä opastamisen käytännön työhön. Koulutuksen piti Ateneumin 
taidemuseon opaskouluttaja Eljas Suvanto.
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AINOLA – Elinehtoja 

”Ruoka on paras lääke kaaosta vastaan, ja ruoan puute 
synnyttää epävakautta ja konflikteja”, totesi Nobel-
palkintokomitean puheenjohtaja luovuttaessaan rau-
hanpalkinnon YK:n ruokaohjelmalle vuonna 2020. 
Komitean päätös muistuttaa, että ihmisten perustarpei-
den turvaamisen tarve tulee ilmastonmuutoksen myötä 
lisääntymään entisestään. 

Suomessa koettiin 1860-luvulla ennen näkemätön 
kriisi. Suuriksi kuolonvuosiksi kutsuttuna ajanjaksona 
yli kolmannes väestöstä menehtyi nälkään ja 
puutteeseen. Suomen historian pahimman väestöka-
tastrofin seurauksena yhteiskuntaa alettiin uudistaa. 
Yhtenä toimenpiteenä oli puutarhaviljelyn edistäminen. 
Valistustoiminnan ja koulutuksen avulla kotipuutar-
hasta muodostui merkittävä taloudellinen voimavara. 
Kasvimaata viljelemällä sekä omenapuita ja marjapensaita 
kasvattamalla varmistettiin hyvinvointi ja toimeentulo. 
Ainolaan perustettiin puutarha heti Sibeliusten muuton 
jälkeisenä keväänä vuonna 1905. Puutarha oli perheelle 
elinehto, jonka sato turvasi toimeentulon.

Suomen sisällissodan aikana pula elintarvik-
keista synnytti yleistä levottomuutta. Kotipuutarhojen 
tuottamaa omavaraisuutta alettiin pitää yhteiskunta-
rauhan takeena. Omavaraisuuden ihanne on jälleen hyvin 
ajankohtainen. Huoli ympäristöstä on lisännyt kaupunki-
laisten kiinnostusta hyötyviljelyyn ja lähiruokaan. Lisäksi 
on alettu tutkia maanviljelyn potentiaalia hiilensitojana, ja 
eri ruoka-aineiden ilmastovaikutuksia. 

Vuonna 2021 ruoantuotanto muodostaa neljännek-
sen maailman hiilipäästöistä. Kysymys sen järjestämi-
sestä uudelleen on kriittinen ihmiskunnan tulevaisuu-
den kannalta. Elinehtoja-näyttely avaa ruoan vaikutuksia 
arkeen, yhteisöllisyyteen ja paikan muutoksiin.20

Ainolan teema oli ruoka, ja museossa erityiseen tarkasteluun nostettiin 
Aino Sibeliuksen kasvimaa, omenatarha ja Ainolan ruokakomero. Näyt-
tely tapahtui suureksi osaksi ulkotilassa, jossa kävijä eteni karttamuotoi-
seen näyttelyjulkaisuun merkittyjen pisteiden mukaan.

20  Mari Viita-aho (toim.) Aikakoneita ja utopioita – Elinehtoja. 
Aino Sibeliuksen omavarainen puutarha. Gallen-Kallelan Museo 2022.
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nabbteeri:  
täällä (taalla.fi)

Vidha Saumya ja Ali Akbar Mehta:  
Ballad of the Lost Utopian Meadow

Vilma Määttänen:  
Sävyjä maasta

Nestori Syrjälä:  
2072LÖYLYKAUHA

ÄÄNIMAISEMAT: 
Joona Lukala ja Eetu Moisio:
Heräilevä orkesteri 
Puutarhan vuosi
Katkelma elokuvasta Jean Sibelius 
kodissaan (elokuvamusiikki)

AINOLASSA OLIVAT ESILLÄ MYÖS SEURAAVAT  
TEOKSET JA ÄÄNIMAISEMAT:

Liito-oravat Papana ja Norkko
Perunamaa

”Olisiko mahdollista ajatella, että tulevaisuuden maailmassa yhteisate-
rialle kokoontuisi ihmisten kanssa myös hänen kumppanilajinsa, sopui-
sasti erimielisyydet sulattaen? Voisivatko yhteisateriat mahdollistaa 
rauhanomaisia kommunikaation muotoja ja uudenlaisia ystävyyksiä? 
Liito-Oravat Papana ja Norkko laajentavat Ainolan museopuutarhaa ja 
kattavat illallispöydän Twitteriin.”21 

Liito-oravien teos alkoi tulevaisuusperunoiden istuttamisesta, ja 
huipentui Twitterissä järjestettyihin Ainolan perunaillallisiin. Tilaisuus oli 
kaikille avoin. Liito-oravat idättivät twiittivirrassa tulevaisuusperunoita 
syyskuussa 2021. Kesän ja syksyn mittaan taiteilijat olivat oravahahmoi-
naan läsnä monissa virtuaalitapahtumissa edistäen ihmisten ja oravien 
kanssakäymistä. Liito-oravien tulevia edesottamuksia voi seurata Twit- 
terissä @Papana_Norkko

21  emt.

↑ Sivut 30-31. Aino Sibelius puutarhassa 1940-luvulla. 
Kuva: Santeri Levas. Suomen Valokuvataiteen museo

→ Twitterperunat, lajike Violet Queen. Kuva: Julia Donner. 
Ainolan museosäätiö.

↓ Sivut 34-35. Tammenterhot. Kuva: nabbteeri

↓ Sivut 38-39. Akseli Gallen-Kallela sekä hevosen selässä 
istuva Jerry Taosissa New Mexicossa 1924–1925. Kuva: 

Kirsti Gallen-Kallela. Gallen-Kallelan Museo.
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TARVASPÄÄ – Kaukokaipuu

”Ihmiskunta on jatkuvassa liikkeessä. Liikenne 
aiheuttaa maailman hiilidioksidipäästöistä neljänneksen, 
ja määrän on ennustettu kasvavan nopeasti. Ennen nyky-
muotoisen turismin syntyä matkustaminen oli kallista ja 
vaivalloista, ja harvalla oli siihen mahdollisuus. Viime vuo-
sikymmeninä matkustaminen on tullut yhä useampien 
ulottuville ja matkalla olemisen ajat ovat lyhentyneet. 
Matkustaminen on usein joutilaisuutta pikemmin kuin 
seikkailua, opiskelua tai uuden etsimistä. Turismin 
aiheuttamat ilmasto-ongelmat ovat synnyttäneet tarpeen 
pohtia matkustamisen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoja. 

Akseli Gallen-Kallela matkusti aikalaisekseen paljon. 
Hän asui ja työskenteli perheineen Itä-Afrikassa ja New 
Mexicossa, maalasi ja luennoi Chicagossa, opiskeli 
Pariisissa ja Lontoossa sekä kiersi Euroopan taidekoh-
teita Firenzessä, Budapestissa ja Berliinissä. Suomessa 
hän suuntasi erämaihin: Paanajärvelle, Vienan Karjalaan, 
Suolahdelle, ja Ruoveden metsiin. Gallen-Kallelan matkat 
kestivät usein ajallisesti pitkään, ja jokaisella niistä hän 
työskenteli. Kaukokaipuu-näyttely kuljettaa kävijän 
Gallen-Kallelan matkoille pohtien matkalle lähtemisen 
poltetta historian ja tulevaisuuden kautta.

Matka toisenlaiseen ympäristöön voi auttaa 
ymmärtämään monenlaisia elämisen tapoja ja tuottaa 
oivalluksia. Oma elämä ja sen rutiinit saattavat näyttäytyä 
uudenlaisessa valossa. Ei olekaan ihme, että lähtemisen 
tarve – kaukokaipuu – yhdistää meitä ihmisiä.”22

Tarvaspään näyttely keskittyi liikkumiseen ja matkustamiseen. Museon 
kokoelmista nostettiin esiin Akseli Gallen-Kallelan ensimmäinen opiskelu-
talvi Pariisissa 1884–85, hiihtoretkiä lumisella Konginkankaalla, maalauk-
sia ja grafiikkaa historiallisesta Vanhasta Raumasta ja vuodet 1924–1925 
Taosissa, New Mexicossa.

22  Mari Viita-aho (toim.) Aikakoneita ja utopioita – Kaukokaipuu, Akseli 
Gallen-Kallelan matkat maata ja merta pitkin. Gallen-Kallelan Museo 2022.
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nabbteeri:  
täällä (taalla.fi)

Nestori Syrjälä:  
2079JÄÄNASKALIT ja  
2083JALKINEET

Liito-oravat Papana & Norkko:  
Metsännöyhtä, kokoelma ja
Papanan & Norkon lähimatkaopas 

Liisa Pesonen ja Liito-oravat  
Papana & Norkko:  
Niittytakki

Vidha Saumya ja Ali Akbar Mehta:  
Ballad of the Lost Utopian Meadow

Vilma Määttänen:  
Sinne missä valo liikkuu

ÄÄNIMAISEMAT: 
Joona Lukala ja Eetu Moisio:  
Pariisi, mielenmaisema ja  
Akseli Gallen-Kallela: 
Taos 1924–1925 (elokuvamusiikki)

TARVASPÄÄSSÄ OLIVAT ESILLÄ MYÖS SEURAAVAT  
TEOKSET JA ÄÄNIMAISEMAT:

Markus Tuormaa
Tarvaspään talvipäiväkirja 2020–2021 
Ainon tuohilötöt

”Ilmaston muuttumisen myötä Suomen talvet muuttuvat vetisemmiksi 
ja vähälumisemmiksi. Lumen määrä tulee ennustusten mukaan vähene-
mään kiihtyvällä vauhdilla etenkin Etelä-Suomessa. Muutoksen myötä 
pakkaslumen narina askelten alla käy harvinaiseksi. Markus Tuormaa 
toteutti Tarvaspään talvipäiväkirja 2020–2021 teoksensa rättitöppösillä 
kävellen Tarvaspään ympäristössä. Tällaiset töppöset olivat Etelä-Suo-
messa 1800-luvun lopulla käytössä olleet pakkassään talvijalkineet, jotka 
tehtiin villasukan päälle. Teoksessa Tuormaa nostaa esiin kysymyksen, 
kuinka kauan on vielä mahdollista kokea talvi rättitöppöset jalassa?”23

Markus Tuormaa teki myös toista Tarvaspään teosta, Ainon tuohilöttöjä, 
varten laajasti taustatöitä tutustuen Gallen-Kallelan Museon kokoel-
miin. Tuormaan kiinnostus jalkineisiin johdatti hänet huomaamaan ensin 
Gallen-Kallelan Aino-triptyykkiin maalaamat tuohilötöt, ja kiinnostumaan 
niiden alkuperästä. Tuormaa tutki tuohijalkineiden historiaa ja valmis-
tusta sekä matkusti Gallen-Kallelan jalanjäljissä Kuhmoon kävelemään 
tuohijalkinein. Näyttelyssä oli esillä Tuormaan valmistamat lötöt, ja ääni-
raitana kuultiin hänen Kuhmossa äänittämänsä, kävelyä käsittelevä teos.

23  emt.

→ Rättitöppöset. Kuva: Svenska litteratursällskapet i Finland

↓ Sivut 42-43. Tuohilötöt. Kuva: Markus Tuormaa.
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VISAVUORI – Kotiinpaluu

”Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista ja 
koti luo sille perustan. Koti tarjoaa suojaa: lämpöä, yksi-
tyisyyttä ja yhdessäoloa. Kodin ja sen sijainnin valinta 
onkin usein ihmisen elämän suurin yksittäinen, tulevai-
suutta määrittävä päätös. Talo maaseudulla tai asunto 
kaupungissa tarjoavat erilaiset tavat työskennellä, 
kuluttaa ja harrastaa. 

Emil Wikström rakensi Visavuoresta oman pienois-
maailmansa, joka mahdollisti työnteon ja harrastami-
sen. Veistokset syntyivät ateljeessa, jonka alakerrassa 
oli pronssivalimo. Oli tähtitorni taivaan tarkkailua, ja urut 
kotikonsertteja varten. Pihamaalla sijaitsi laaja hyöty- ja 
koristepuutarha. Kaukokaipuuta lievittivät talvipuutar-
hassa ja kasvihuoneessa kasvavat runkoruusut, viiniry-
päleet ja aprikoosit. Pihassa oli oma tenniskenttä. Vain 
välttämättömät sosiaaliset suhteet ja työmatkat vaativat 
poistumista Visavuoren suojista. 

Yksityisasumisen tekniikka – lämmitys, valaistus ja 
viilennys – aiheuttaa noin kolmanneksen suomalais-
ten päästöistä. Onko asumisessa jotain, mitä voisimme 
ajatella toisin? Katsaus historiaan saattaa auttaa tule-
vaisuuden rakentamisessa. Kotiinpaluu-näyttely kertoo, 
miten Wikströmien aikaan asuttiin, ja esittää näkökulmia 
paikan ja kodin kokemiseen nyt ja tulevaisuudessa.”24

Visavuoren teemana oli asuminen. Museon kokoelmanäyttelyssä nostettiin 
valoin ja äänin esiin asumisen tekniikkaan liittyviä asioita. Ylätalon takat 
olivat valaistut ja jääkaapin toiminta esitetty keinojään avulla. Ateljeen kar-
bidilamppuja oli korostettu ja niiden toimintaa avattu näyttelyjulkaisussa.

24  Mari Viita-aho (toim.) Aikakoneita ja utopioita – Kotiinpaluu, 
Emil Wikströmin utopistinen asuminen. Gallen-Kallelan Museo 2022.
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Vilma Määttänen
Huoli-ikkunoita rikkaruohoista 
Liikkuva linna 

”Taiteilija Vilma Määttänen halusi rakentaa teoskokonaisuutensa 
Huoli-ikkunoita rikkaruohoista Wikströmin Lohtuikkunan läheisyyteen, 
sillä häntä kosketti ajatus ikkunasta, jonka läpi maailma näyttäytyy aina 
valoisana. Alice Wikströmin kaipuu aurinkoisempaan maailmaan sai 
Määttäsen pohtimaan utopiaa paremmasta huomisesta. Nykyaikana 
tulevaisuus ei lupaa toivoa paremmasta vaan yhä kasvavaa tietoisuutta 
siitä, että meidän on sopeuduttava arvaamattomasti muuttuvaan maa-
ilmaan. Huoli-ikkunoita rikkaruohoista -sarjan maalausten pigmentit on 
valmistettu Visavuoresta kerätyistä rikkaruohoista. Maalaus muuttuu 
ajan kuluessa, kun kasveista valmistetut pigmentit haalistuvat vähitellen 
auringon valossa.”25 

Määttänen keräsi kaikkien museoiden ympäristöistä maa-ainesta, 
kiviä ja kasveja, ja valmisti niistä väripigmenttejä. Hän toteutti museoihin 
niiden omien ympäristöjen värisävyjen määrittelemiä teoksia. Määttäsel-
lä oli Visavuoressa pigmenteillä toteutetun teoksen lisäksi myös toinen 
teos, Liikkuva linna, jossa hän tutki asumisen ja rakentamisen säätelyä 
lainsäädännössä. Teos on pienoismalli Määttäsen talosta, jonka hän on 
rakentanut perheensä kanssa improvisoiden ja kierrätettyjä materiaaleja 
hyödyntäen. Liikkuva linna rinnastetaan näyttelyssä Akseli Gallen-Kalle-
lan Tarvaspään pienoismalliin, joka on kooltaan ja muodoltaan monin osin 
samankaltainen.

nabbteeri: 
täällä (taalla.fi)

Liito-oravat Papana & Norkko:  
Rakennustyömaa

Vidha Saumya ja Ali Akbar Mehta:  
Ballad of the Lost Utopian Meadow

Nestori Syrjälä:  
2068HÄRKÄPAVUNKASVATUSKEPPI;  
2089UISTIMET; 2091PAIDANNAPIT

ÄÄNIMAISEMAT:  
Joona Lukala ja Eetu Moisio:  
Iltasatuja; Talvipuutarha ja  
Asko Ivalo: Visavuori1936  
(elokuvamusiikki)

VISAVUORESSA OLIVAT ESILLÄ MYÖS SEURAAVAT  
TEOKSET JA ÄÄNIMAISEMAT:

25  emt.

→ Vilma Määttänen asettaa pigmenttejä teosvitriiniin. Kuva: 
Pälvi Myllylä. Visavuoren museo.

↓ Sivut 50-51. Nestori Syrjälä: 2089UISTIMET.  
Kuva: Nestori Syrjälä.

↑ Sivut 46-47. Visavuoren talvipuutarhassa.  
Kuva: Visavuoren museo
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Taiteilijamuseoiden tulevaisuuden mahdollisuudet 
liittyvät historiaan ja paikkaan, joihin pyrimme luomaan 
uusia näkökulmia henkilökohtaisen kokemuksen kautta. 
Nykytaiteen kohdalla ympäristöön sopivuus ja historial-
linen tarkkuus nousivat keskeiseen asemaan. Kävijöiden 
museokokemuksessa korostuivat rauhallisuus, keidas-
maisuus ja luonnonläheisyys. 

OSA 3.

Tulokset

TAITEILIJAMUSEOIDEN  
YHTEISKUNNALLINEN  
TOIMIJUUS

Hankkeen aikana Ainolan, Tarvaspään ja Visavuoren olemus ja vahvuu-
det ovat kirkastuneet. Museoitamme yhdistävät alkuperäisyys – aitous 
– keidasmaisuus – intiimi tunnelma – elävä ympäristö. Nämä ovat 
keskeinen voimavaramme, joita vaalia ja suojella myös tulevaisuudessa. 
Taiteilijamuseoiden yhteiskunnallisella toimijuudella tarkoitetaan tässä 
museoiden mahdollisuuksia ja rajoja, niiden yhteiskunnallista liikkuma-
tilaa. Poliittisten kannanottojen sijaan ymmärrämme yhteiskunnallisen 
toimijuuden hiljaisempana, hitaampana ja prosessimaisempana kult-
tuuriperinnön kautta vaikuttamisena.26 Toimijuuden mahdollisuuksia ja 
rajoja määrittelevät esimerkiksi seuraavat ristiriidat, jotka ovat nousseet 
työskentelyn aikana yhä uudelleen keskusteluun. 

ODOTUS MUUTTUMATTOMUUDESTA JA UUSIUTUMISESTA
Taiteilijamuseoihin liittyy erilaisia odotuksia. Monet kävijät odottavat 

niiltä muuttumattomuutta ja autenttisuutta, ja museoon tullaan useim-
miten paikan tunnelman tai tunnetun henkilön takia. Paikka ja henkilö 
määrittävät käyntiä edeltäviä mielikuvia ja odotuksia, ja usein niistä poik-
keavat sisällöt saatetaankin ohittaa huomaamatta.27 Museoalaan kohdis-
tuu kuitenkin myös toisenlaisia odotuksia: tulevina vuosina museoiden 
elinkeino-, sosiaali-, ja koulutuspoliittisten tehtävien nähdään lisään-
tyvän.28 Myös taiteilijamuseoiden odotetaan päivittävän toimintaansa 
kokonaisvaltaisesti. Muuttumattomuuden ja uusiutumisen samanaikaiset 
odotukset haastavat kehittämään taiteilijamuseoita uudenlaisiin, toistai-
seksi tuntemattomiin suuntiin.
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MIELIKUVAT TAITEILIJAMUSEOISTA

Kävijätutkimus paljasti, että taiteilijoista kerrotut tarinat ja anekdoo-
tit elävät sitkeästi ihmisten mielissä. Mielikuvat voivat olla varsin yksi-
puolisia. Ainolassa Sibeliuksen alkoholinkäyttö mietitytti. Tarvaspäässä 
Gallen-Kallelan poliittinen asemoituminen herätti kysymyksiä. Visavuo-
ressa Wikströmin rinnalla Kari Suomalaisen henkilö puhututti, ja häneen 
liitettiin suorapuheisuutta ja nostalgian värittämää menneen maailman 
ihailua. Kaikissa museoissa kävijät pohtivat kansallisuutta ja kansallis-
mielisyyden nykytilaa.29 Museotyötä ohjaa historiantutkimus ja kriittinen 
kontekstualisointi. Pyrimme purkamaan taiteilijoihin liitettyjä stereo-
typioita ja luomaan moninaisia näkymiä menneisyyteen. Näkökulmien 
avaaminen on toisinaan tulkittu yrityksenä lakaista epämukavaa historiaa 
maton alle. Haluamme korostaa, ettemme pyri välittämään historiallisten 
taiteilijoiden maailmankuvaa sellaisenaan, vaan ymmärtämään historiaa 
ja menneitä valintoja kulloinkin vallinneiden arvomaailmojen kautta.

PAIKALLISUUS JA KANSAINVÄLISYYS
Taiteilijamuseot ovat samanaikaisesti paikallisia ja kansainvälisiä. Paik-

koja määrittävät pitkälti niiden sijainti ja kulttuurihistorialliset ympäristöt, 
puutarhat ja piha-alueet. Taiteilijamuseoiden toiminta on sidoksissa ympä-
ristöön, ja esimerkiksi opaskierrokset käsittelevät usein myös paikkaan, 
sen valintaan ja menneeseen arkeen liittyviä asioita. Kuitenkin kohdetai-
teilijamme ovat olleet vähintään yhtä vahvasti kytköksissä kansainväliseen 
taidekenttään ja -suuntauksiin, kuin paikalliseen yhteisöön. Taiteilijamu-
seoille onkin luontevaa kertoa samanaikaisesti paikallista ja kansainvälistä 
tarinaa. Myös tämä tekee lähestymistavastamme erityislaatuisen.

26  Ks. esim. Laurajane Smith, Uses of heritage. Routledge 2006
27  Aikakoneita ja utopioita -kävijätutkimus 2020 & 2021.
28  Museoliitto 2018.
29  Aikakoneita ja utopioita, Kävijätutkimus 2020 & 2021.

NYKYTAITEEN ESITTÄMINEN  
TAITEILIJAMUSEOISSA 

Nykytaide voi toimia historiallisissa kohteissa monin eri tavoin ja ta-
voittein. Toimme nykytaidetta Ainolaan, Tarvaspäähän ja Visavuoreen 
tavoitteena löytää uusia näkökulmia museoiden sisältöihin ja ympäris-
töihin. Työskentelyn pohjalta syntyivät seuraavat oivallukset nykytaiteen 
esittämisestä historiallisissa taiteilijamuseoissa.

KURAATTORIN MERKITYS
Taiteilijoille teosten tuominen historiallisiin ateljeekoteihin on erityinen 

mahdollisuus, joka eroaa monin tavoin teosten esittämisestä galleriati-
lassa. Museotilan avaamat mahdollisuudet taiteen esittämisessä saatta-
vat vaatia paljon keskusteluja ja käsitteiden avaamista. Näissä neuvot-
teluissa kuraattorin rooli on korostunut: hän toimii välittäjänä erilaisten 
käytäntöjen ja käsitysten välillä. Kuraattorin rooli on erityisen suuri paitsi 
kokonaisuuden kannalta, myös paikan luonteen ja siihen liittyvien mah-
dollisuuksien ja rajoitteiden avaamisessa. Hankkeessamme kuraattorin 
merkitys korostui paitsi taiteilijoita valittaessa, myös taiteen esillepanos-
sa. On huomioitava, että kuratointi vaatii ammattitaitoa, jota museoilla ei 
välttämättä ole.

DIALOGISUUS PAIKAN KANSSA
Taiteilijamuseot ovat historiallisia ympäristöjä, mikä asettaa ehtoja 

niissä toimimiselle. Teokset voidaan saada sekä sulautumaan paikkaan 
että erottumaan sieltä. Tuodessa uusia elementtejä museoihin tilan 
vaatimuksille tulisi pysyä herkkänä. Dialogisuus ja tilaan sopivuus voi 
tarkoittaa monenlaisia asioita, esimerkiksi teoksen aihepiiriä, muotoa, 
asettelua ja ripustusta, tai tekniikkaa. Dialogi käsitteenä viittaa molem-
minpuolisuuteen. Taideteoksen kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että taiteilijan olisi oltava motivoitunut tutustumaan kohteeseen ja sen 
historialliseen taustaan, ja museon vastaavasti avaamaan kokoelmiaan, 
käytäntöjään, toimintaansa ja syitä näiden taustalla. 
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HISTORIALLINEN TARKKUUS
Historiallinen tarkkuus on käsite, jolla viittaamme historiatiedon 

oikeellisuuteen teoksen taustalla. Jos teos sisältää ääntä tai viittauk-
sia menneisyyteen, olisi niiden pohjattava tutkittuun tietoon arvailun 
tai tunnelmoinnin sijaan. Esimerkiksi taiteilija Markus Tuormaa selvitti 
teostaan varten tuohivirsujen tekemisen ja käytön paikallista historiaa. 
Teoksen historiallinen tarkkuus mahdollistaa nykyisyyden ja mennei-
syyden välisen, aidon vuoropuhelun. Onnistunut aikakausien rinnastus 
voi parhaimmillaan herättää uusia oivalluksia paikkaan, taiteilijoihin tai 
teemaan liittyen. Nykytaiteen historiallinen tarkkuus voi antaa myös 
kokoelmatyössä uusia inspiraation lähteitä, ja vähintään mahdollisuuden 
nostaa kokoelmia esiin. 

NYKYTAITEEN MAHDOLLISUUKSIA:

↳ Aikatasojen rinnastaminen tekee 
menneisyydestä näkyvämpää 

↳ Uusi tulokulma tekee sisällöistä  
tuoreita ja kiinnostavia

↳ Kävijä pysähtyy ja oivaltaa paikasta 
jotain uutta

↳ Taiteilijamuseoita tuntemattomat, 
nykytaiteesta kiinnostuneet yleisöt 
saattavat löytää museoihin

VAARAN PAIKKOJA:

↳ Teos voi hukkua valmiiksi runsaaseen 
ympäristöön

↳ Teos voi erottua liikaa ympäristöstä 
siihen sopimattomana

↳ Kokonaisuuden koossa pysyminen, 
jossa kuraattorin vastuu on suuri

↳ Faktan ja fiktion rajan hämärtyminen

MUUT ESITYSTEKNIIKAT

Nykytaiteen lisäksi näyttelyssä kokeiltiin myös muita esitystekniikoita. 
Tavoitteena oli luoda visuaalisia yhteyksiä museoiden välille, ja siihen 
tarkoitukseen näyttelyihin suunniteltiinkin kurkistusikkunat, karttamuo-
toinen julkaisu ja ulko- ja sisätiloihin soivia äänimaisemia.

Näyttelyn visuaalinen ilme tarjosi mahdollisuuden päivittää museoi-
hin liittyviä mielikuvia. Ilmeen tuli yhdistää museot toisiinsa, avata uusia 
näkökulmia taiteilijamuseoihin näyttelypaikkoina ja houkutella vieraiksi 
myös uusia museokävijöitä. Julisteet, näyttelygrafiikat, näyttelyjulkaisut 
ja verkkosivuston sisältävän kokonaisuuden toteutti graafisen suunnitte-
lun studio Tsto.

Kurkistusikkunat olivat museoita yhdistäviä näyttelyintroja. Jokai-
sessa museossa oli oma ikkunansa, josta kävijän oli mahdollista sekä 
nähdä muihin hankkeen museoihin että saada kokonaiskuva näyttelyistä. 
Ikkunoiden animoinnit toteutti lavastaja Alisha Davidow, ja visuaalisesta 
ulkonäöstä vastasi Tsto. Kurkistusikkunat avasivat näyttelyn ja esittelivät 
museot lyhyesti kävijöille. Alisha Davidow toteutti Visavuoreen lisäksi 
tilallisia animointeja: lastenhuoneeseen paperiteatterin, ja uuden ateljeen 
vintille kanarialinnun menneisyyden lauluja laulamaan. 
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Karttamuotoinen näyttelyjulkaisu syntyi, kun näyttelyille kehitettiin 
yhteistä käyttöliittymää. Tehtävä oli haastava, sillä Ainolassa, Tarvas-
päässä ja Visavuoressa oli vaihtelevasti esillä omia, kokoelmia ja historiaa 
avaavia tekstejä, jotka haluttiin säilyttää. Resursseja ei ollut myöskään 
olemassa olevien tekstien yhtenäistämiseen museoiden välillä. Karttaan 
päädyttiin käytännön syistä, kun etsittiin ratkaisua näyttelysisällön tuo-
miseksi uudeksi kerrokseksi olemassa olevien sisältöjen päälle. Jokai-
nen museokävijä sai museoon tullessaan kartan, jonka avulla näyttelyyn 
saattoi tutustua. Näyttelyn pisteet – kokoelmat, nykytaide ja äänet – oli 
merkitty karttaan, ja niitä avattiin tarkemmin julkaisun artikkeleissa. 
Näyttelyjulkaisun suunnitteli graafisen suunnittelun studio Tsto.

Ulko- ja sisätiloissa soivia äänimaisemia toteutettiin jokaiseen mu-
seoon. Ääniteosten päämääränä oli saada kävijä pysähtymään ja tunnel-
moimaan tiloissa hieman kauemmin. Äänisuunnittelija–säveltäjien Joona 
Lukalan ja Eetu Moision äänimaisemat olivat paikkasidonnaisia teoksia, 
joihin reagoitiin eri museoissa eri tavoin. Tarvaspäässä linnan kiviseinistä 
johtuva kaikuisuus määritteli, että äänenvoimakkuus täytyi pitää minimis-
sään. Ainolassa äänimaisemat pystytettiin ulos puutarhaan ja ulkovajan 
katokseen, jossa ne ulkosijainnista huolimatta hämmensivät joitain Aino-
lan hiljaisuuteen tottuneita vakiokävijöitä. Visavuoressa äänten ääreen py-
sähdyttiin eniten tunnelmoimaan. Siellä äänimaisemien paikoiksi onnistut-
tiin löytämään kotimuseotiloista lastenhuone, josta avautuu näköala kauas 
Vanajavedelle, ja talvipuutarha, jossa äänen läsnäolo kutsui istuskelemaan 
vielä kauemmin kuin tavallisesti. Visavuoressa ääniteokset tuntuivat istu-
van sijoituspaikkoihinsa hyvin, ja niistä saatiin positiivista palautetta. 

Äänimaisemien lisäksi Lukala ja Moisio sävelsivät kokoelmakuraattori 
Sandra Lindblomin valitsemiin kaitafilmeihin elokuvamusiikin. Sävel-
lykset toivat kaitafilmeihin juonellisuutta ja rytmiä, ja tekivät niistä aivan 
uudenlaisen kokemuksen museotilassa. Mennyt arki tulikin elokuvien 
kautta vielä käsin kosketeltavammaksi.

KÄVIJÄKOKEMUS

Hankkeen kävijätutkimuksessa kerättiin kolmenlaista aineistoa: ensiker-
talaisten ja uusintakävijöiden määriä, taustatietoja kävijöistä sekä käyn-
tiä koskevia kokemuksia ja tunnelmia. Aineistot kerättiin kesien 2020 ja 
2021 aikana ennen näyttelyä ja sen käynnissä ollessa.30 Lisäksi Sandra 
Lindblom toteutti kävijäraadin kokoelmien pohjalta. Käyntikokemuksen 
laatua tutkittiin myös Helsingin yliopiston järjestämällä soveltavan kult-
tuurianalyysin kurssilla. 

HISTORIA JA ARKI
Museoihin tultiin enimmäkseen kiinnostuksesta taiteilijoihin henki-

löinä tai paikkaan ja sen tunnelmaan. Kävijät miettivät museokäynnillä 
paljon arkea ja sen järjestämistä: miten käytännön asioita, kuten tiskaa-
mista, ruoanlaittoa tai lämmittämistä hoidettiin, ja kuka niistä vastasi. 
Myös taiteilijoiden elämäntarinasta, yhteiskuntaluokasta ja taloudesta 
oltiin kiinnostuneita. Keskusteluissa vertailtiin paljon historiaa, nykyaikaa 
ja eri aikoina elettyä arkea. 

PAIKAN TUNNELMA
Paikat koettiin harmonisina, luonnonläheisinä, kodikkaina, hyvin 

hoidettuina, kauniina ja ainutlaatuisina. Rauhallisuus korostui tunnelma-
na jokaisessa museossa. Huomattavaa oli, kuinka valmiita kävijät olivat 
jakamaan kokemuksiaan kiireettömästi. Tämä kertoo paikan luonteesta 
paljon: taiteilijamuseot ovat tunnelmaltaan matalan kynnyksen paikkoja, 
joissa ihmisten on helppo kohdata toisiaan avoimesti. Tämä taiteilijamu-
seoiden vahvuus jää usein sanoittamatta.

MUISTOT JA TUNTEET
Näyttelyissä nähdyt tutut esineet herättivät usein omiin vanhempiin 

tai isovanhempiin liittyviä muistoja. Paikat, museorakennukset ja niiden 
sisustus saivat tunnelmoimaan mennyttä aikaa, ja synnyttivät nostal-
gian tunteita. Museokäynneillä oltiin usein perheen tai lähipiirin kanssa 
yhdessä, ja muistot ja esineisiin liittyvät ajatukset jaettiin. Museokäynti 
toimikin välineenä muistojen eteenpäin välittämisessä.
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ARVOT

Taiteilijoihin liitetyistä arvoista esiin nousivat luonto, perhe ja kauneu-
den arvostaminen. Usein nimettiin myös kiireettömyys, kekseliäisyys, 
yhteisöllisyys ja sivistys erikseen. Kansallisuusaate, boheemielämä ja 
poliittisuus liitettiin taiteilijoihin. Heidän ajattelu- ja arvomaailmaansa 
tulkittiin museoympäristöjen, rakennusten ja niiden sijainnin sekä esi-
neistön pohjalta. Myös ilman ennakkotietoa historiasta kävijät poimivat 
olennaisia asioita ympäristöistä tarkasti. Immersiivisten ympäristöjen 
välittämä hiljainen tieto onkin osa taiteilijamuseoiden ominaislaatua.

NYKYTAIDE
Nykytaiteen esittämistä taiteilijamuseoissa ei pidetty kävijöiden 

mielestä välttämättömänä. Toisaalta kävi ilmi, että nykytaide käsitteenä 
kuulostaa monesta vieraalta ja luotaantyöntävältä. Näyttelyn nykytai-
de jäi monelta kävijältä huomaamatta kokonaan, erityisesti Ainolassa 
ja Visavuoressa, joissa sitä ei odotettu eikä oltu tultu katsomaan. Tämä 
kannustaa perustelemaan erityisen tarkasti, mikä nykytaiteen tarkoitus 
on historiallisiin kohteisiin tuotaessa, ja myös välittämään perustelut 
kävijöille ymmärrettävästi.

PARANIKO KÄVIJÄKOKEMUS HANKKEEN AIKANA? 
Taiteilijamuseoiden kävijät ovat jo tyytyväisiä; he arvostavat intii-

miä tunnelmaa ja paikkojen rauhallisuutta. Vaikka odotusten ja käynnin 
kerrottiin kohtaavan, silti moni yllättyi sisältöjen monipuolisuudesta. 
Toisille ajankohtainen teema toimi elähdyttävästi, toisilta se jäi kokonaan 
huomaamatta tai herätti ärtymystä. On vaikea sanoa, vaikuttiko hanke 
yleisiin mielikuviin taiteilijamuseoista ja niiden toimijuudesta. Kävijät 
lähettivät näyttelystä paljon ’pullopostia tulevaisuuteen’ ja osallistuivat 
muihin sisältöihin. Toivommekin kävijäkunnan hankkeen myötä laajentu-
neen, käyntikokemuksen monipuolistuneen ja syventyneen, ja syventymi-
sen parantavan kokemusta pitkällä aikavälillä.

30  Kävijätutkimuksen (kävijämäärien keruun, kyselylomakkeen, kä-
vijähaastattelut ja analyysin) suunnitteli ja toteutti projektipäällikkö Mari 
Viita-aho. Tämä osio on kirjoitettu kävijätutkimusaineiston pohjalta.

ILMASTONMUUTOS TAITEILIJAMUSEOIDEN TEEMANA

Ilmastonmuutos toimi museoita yhdistävänä teemana tässä projektis-
sa hyvin ja huonosti. Toisaalta aihe oli riittävän laaja, jotta siihen pystyt-
tiin löytämään sopiva näkökulma kaikissa museoissa. Toisaalta laajuus 
johti siihen, että näyttelykokonaisuus jäi osin hajanaiseksi. Odotimme 
etukäteen saavamme kävijöiltä jonkin verran negatiivista palautetta tä-
män paljon eri puolilla puhututtavan aiheen tuomisesta taiteilijamuseoi-
hin, mutta palautetta tuli verrattain vähän. Tiivistetysti, käsittelytavasta 
sekä pidettiin että ei pidetty. Sen sijaan käytännönläheiset yleisötyöpis-
teet herättivät paljon positiivisia reaktioita, ja saimmekin satoja posti-
kortteja pullopostiksi tulevaisuuteen.

Näyttelyn puitteissa yhdistimme yhtäältä kansalliseen kulttuuriin ja 
kansallistaiteilijoihin liittyvät mielikuvat ja arvot, ja toisaalta ajankohtai-
sen keskustelun ilmastonmuutoksesta ja ekologisesta elämäntavasta. 
Käytännössä esitimme siis varsin perinteikkäissä paikoissa nykypäi-
vän kriittistä keskustelua. Yhdistelmä oli kiinnostava ja hedelmällinen. 
Jälkeenpäin jäi kuitenkin olo, että kokonaisuuden – aiheen, kokoelmien 
ja nykytaidenäyttelyn – tarkempi rajaaminen olisi edesauttanut viestin 
välittymistä vielä voimakkaammin. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
paikat tulevaisuuden keskustelun foorumeina on potentiaalinen ajatus, ja 
sitä olisikin jatkossa kiinnostavaa kehitellä edelleen.

YHTEISTYÖN TOIMIVUUS
Verkoston luominen on tapahtunut Ainolan, Tarvaspään ja Visavuoren 

välisessä yhteistyössä. Koko hankkeen ajan vuosina 2018–2022 museoi-
den johtajista ja projektipäälliköstä koostuva ohjausryhmä on tavannut 
kerran kuukaudessa. Tapaamisissa on tehty käytännön päätöksiä, linjattu 
tulevaa suuntaa, kirjoitettu ja kommentoitu rahoitushakemuksia, puhuttu 
sopimuksista, teoksista, päämääristä, ja yhä uudelleen palattu pohtimaan 
sitä, mitä oikeastaan olemme tekemässä. Ohjausryhmän tapaamiset 
ovat rytmittäneet hanketta. Niiden aikana kolmen museo-organisaa-
tion väliset erot ovat tulleet näkyviksi ja erilaiset toimintatavat tutuiksi. 
Myös erilaiset tarpeet ja toiveet ovat herättäneet keskustelua. Olemme 
työskentelyn aikana myös tutustuneet toisiimme henkilökohtaisesti, ja 
verkostosta on kasvanut hiljalleen tiivis ja yhteistyöstä toimiva. 

Yhteistyössä tuntui olevan tarpeeksi voimaa eteenpäin vietäväksi. Oh-
jausryhmä haki – ja sai – lisärahoitusta uudelle hankkeelle, jonka puitteis-
sa verkostoa päästään laajentamaan. Aikamatkoja -taiteilijamuseoiden 
välinen kulttuurireitti toimii lähivuosina verkoston laajentamisen pohjana.

AIHEEN VALINNASTA 
JA YHTEISTYÖSTÄ

↓ Sivut 62-63. The Ballad of the Lost Utopian Meadow, 
performanssi Tarvaspäässä elokuussa 2021. Kuva: Anu 

Kaarina Hämäläinen, Gallen-Kallelan Museo.
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OSA 4.

Toimintamalli

Viimeisessä osassa esittelemme Aikakoneita ja 
utopioita -hankkeessa vuosina 2018–2022 syntyneen toi-
mintamallin, joka on tarkoitettu pienten ja keskisuurten 
museoiden yhteistyön vahvistamiseksi ja yhteistyössä 
toteutettavien näyttelyiden suunnitteluun. Toimintamalli 
on kirjoitettu muistilistojen muotoon työskentelyn apu-
välineeksi. Osa oivalluksista on yleisiä, osa yksityiskoh-
taisempia. Tavoitteena on ollut luoda helposti lähestyt-
tävä, vähän perehtymistä vaativa, kevyt työkalu, josta 
toivomme museoiden hyötyvän tulevissa hankkeissaan. 

YHTEISTYÖN MUISTILISTAT

MUSEOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

↳ Määritelkää yhteistyölle selkeä tavoite, välietappeja ja 
työskentelytapa. Esimerkiksi säännöllinen tapaaminen kerran 
kuussa tiettyyn yhteisesti sovittuun aikaan voi riittää jatkuvuuden 
rakentamiseksi.

↳ Kuka on vastuussa tapaamisten budjetista, asialistasta ja 
pöytäkirjoista? Vastuut kannattaa sopia mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti ja pitää kirjaa kaikesta. Jälkeenpäin 
pöytäkirjoista voi helposti tarkastaa sovittuja asioita ja palata 
aiempiin suunnitelmiin.

↳ Miten päätöksiä tehdään? Onko joku päävastuussa projektista, 
haetaanko konsensusta, vai edetäänkö enemmistön tahdon 
mukaisesti? Yhteistyötä selkeyttää, jos käytännöistä on sovittu jo 
alkuvaiheessa.

↳ Pohtikaa yhdessä museoiden erityisvahvuuksia keskustellen ja 
vertaillen kokemuksia. Mikä erottaa museot toisistaan, mitkä ovat 
niiden erityisiä vahvuuksia? 

↳ Antakaa aikaa yhteistyön rakentamiselle. Säännöllisten 
tapaamisten myötä työskentely vakiintuu, mutta silti tavoitteisiin 
on hyvä palata aika ajoin. Ovatko tavoitteet muuttuneet 
lähtötilanteesta? Onko toiminta vielä viemässä niitä kohti, vai onko 
mukaan tullut uusia sivuhaaroja?

↳ Tasavertaisen keskusteluilmapiirin luominen on tärkeää. Mitä 
voitte oppia toisiltanne? Tulevatko kaikkien toiveet kuulluiksi? 

↳ Kuulumisten vaihto ja asian ohi juttelu voivat olla yhtä tärkeitä 
työskentelyn osia kuin asialistan käsittely, varatkaa niillekin aikaa.

↳ Ajatelkaa verkostoa voimavarana ja resurssina myös 
tulevaisuudessa projektin päätyttyä. 

↳ Koska projekti päättyy? Miten sen kulkua arvioidaan? Kannattaa 
sopia ainakin yksi yhteinen lopputapaaminen, jossa tehtyä työtä 
arvioidaan yhdessä.
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MUSEOIDEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

↳ Määritelkää tehtävien kuvaukset ja tekijöiden roolit 
mahdollisimman tarkasti. Mitä selkeämmät roolit projektiin 
osallistuvilla on, sen helpompaa yhteistyöstä muodostuu. 

↳ Määritelkää yhteiset toimintatavat ja tavoitteet: Mitä ollaan 
tekemässä? Millaisilla keinoilla siihen pyritään? Mikä on kunkin 
osallistujan työskentelyn tavoite?

↳ Kirjalliset sopimukset ovat hyvä väline käydä tavoitteita läpi ja 
listata, mitä niiden toteuttaminen käytännössä vaatii. Mikä on 
minimivaatimus yhteistyön täyttymiselle? Entä mikä on paras 
mahdollinen tilanne, johon voitaisiin päästä?

↳ Puhukaa auki myös itsestäänselvyydet. Miten taiteilijat 
hahmottavat museon luonteen ja tehtävän? Miten ja millaisissa 
tiloissa taiteilijat ovat tottuneet työskentelemään aiemmin? 
Toisaalta taas miten museot sanoittavat omia vahvuuksiaan ja 
ydintehtäväänsä ulospäin? Millaisia asioita museotilaan toivotaan, 
mitä sinne ei toivota?

↳ Puhukaa museotilan erityislaadusta ajan kanssa, jotta 
sen mahdollisuudet tulevat näkyviksi rajoitteiden sijaan. 
Taiteilijamuseo ei ole galleriatila, vaan paljon enemmän!

↳ Puhukaa auki, millaisia tavoitteita ja toiveita kullakin yhteistyöhön 
osallistujalla on? Miten taiteilijat näkevät teoksensa ja 
työskentelynsä asettuvan museon aiempaan toimintaan? Entä 
miten museot näkevät taiteilijan teokset suhteessa historialliseen 
sisältöön?

↳ Varatkaa tilaa yhteiselle oppimiselle. Mitä museoiden on 
mahdollista oppia taiteilijoilta, mitä taiteilijoiden taas museoilta?

TAIDENÄYTTELYIDEN  
MUISTILISTAT

KURAATTORIN ROOLI

↳ Ulkopuolisen kuraattorin palkkaaminen voi olla järkevää. Jos 
kuratointi päätetään tehdä museon omin voimin, kannattaa 
työskentely suunnitella hyvin huolellisesti.

↳ Kuratoinnille on varattava aikaa ja resursseja. Puhukaa kuraattorin 
kanssa yhdessä siitä, mitä nykytaiteen tuomisella historialliseen 
museoympäristöön voitaisiin tapauksessanne saavuttaa. 

↳ Pohtikaa, miten kulttuurihistoria, miljöö ja kokoelmat ovat 
vuoropuhelussa nykytaiteen kanssa? Miten kuraattori voi edistää 
tätä vuoropuhelua? 

↳ Keskustelkaa, millaisia uusia näkökulmia nykytaide voi avata 
historiallisiin kohteisiin? Kuraattorin kanssa on hyvä puhua läpi, 
millaisia erilaisia näkökulmia taiteilijoilla ja museoilla voi teoksiin 
liittyen olla. Kuraattorin rooli on olennainen museon ja taiteilijan 
välisen yhteisymmärryksen rakentamisessa. 

↳ Vuoropuhelun ja näkökulmien kartoittamisen lisäksi 
museoiden, kuraattorin ja taiteilijoiden on hyödyllistä käydä 
perusteellinen keskustelu yhteisistä tavoitteista. Huomatkaa, 
että kaikkien osapuolten tavoitteet voivat myös muuttua 
ja tarkentua keskustelun myötä. Ajatusten muuttuminen ja 
kasvaminen on sallittua ja jopa suotavaa, kunhan se tapahtuu 
yhteisymmärryksessä ja hyvässä hengessä.

↳ Kuraattori on tärkeä käytännön yhteyshenkilö taiteilijoille ja 
museoille. Museon henkilökunnalla on omat tehtävänsä, eivätkä he 
välttämättä ole helposti tavoitettavissa vastaamaan kysymyksiin. 

↳ Kuraattori on myös henkilö, jolla on kokonaiskuva hallussa, ja joka 
on selvillä kaikkien osapuolten päämääristä. Kuraattori pohtii 
työskentelyä päämäärien kautta, ja huolehtii, että niitä kohti 
kuljetaan.
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KÄYTÄNNÖT

↳ Käyttäkää aikaa rekrytointien ja hankintojen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Haastatelkaa, kilpailuttakaa, kyselkää – ja pitäkää 
samalla hankkeen päämäärä kirkkaana mielessä.

↳ Kirjoittakaa sopimukset huolellisesti ja varmistakaa, että ne ovat 
linjassa projektin tavoitteiden kanssa. Kirjatkaa sopimuksiin 
työskentelyn välietapit, ja luonnosten palautuspäivät ja 
sopimussakko aikataulujen venyessä tietyn aikarajan yli. 

↳ Huomioikaa arvonlisäveron vaikutus hintoihin. 

TEEMAN VALINTA

↳ Keskustelkaa, mitä näyttelyllä halutaan viestiä? Mikä teema 
palvelee viestin välittymisen kannalta parhaiten? Mihin 
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisella pyritään? 

↳ Millaisia teemoja nousee museoiden omista sisällöistä?  Miten 
voidaan vahvistaa vuoropuhelua nykyhetken, tulevaisuuden ja 
historian välillä?

VIESTINTÄ

↳ Viestintää suunniteltaessa muistakaa, että yksinkertainen ja 
helppo toimii parhaiten. Viestintä kannattaa olla päämäärätietoista 
ja suunniteltua, mutta mahdollisimman kevyttä toteuttaa. 

↳ Hyödyntäkää olemassa olevia tiedotuskanavia, jos mahdollista. 
Uuden rakentaminen ja yleisöjen tavoittaminen uusissa 
kanavissa vie aina kauemmin ja vaatii paljon kärsivällisyyttä, 
pitkäjänteisyyttä ja aktiivisuutta, eli lukuisia työtunteja.

↳ Pohtikaa, voiko viestintä olla näyttelyä ja sen sisältöjä laajempaa? 
Haluatteko viestinnällä mainostaa vai välittää tietoa? Aikakoneita 
ja utopioita -podcast on hyvä esimerkki viestinnästä, joka syvensi 
näyttelyn sisältöjä, mutta toimii itsenäisenä teoksena myös niille, 
jotka eivät näyttelyä nähneet. Podcastin lisäksi myös muilla 
tavoilla (kuten blogit, haastattelut tai youtube-videot) voi syventää 
näyttelysisältöjä. 

↳ Onko näyttelylle määriteltävissä kohdeyleisö? Kohdeyleisö saattaa 
helpottaa viestintäkanavien määrittelyä.

”Tulevaisuuden taiteilijamuseot ovat ajankohtaisia ja 
osallistuvia toimijoita sekä paikallisesti että kansainvä-
lisesti. Taiteilijamuseot tunnetaan aktiivisina yhteiskun-
nallisina keskustelijoina.” 31

TAITEILIJAMUSEOIDEN 
TULEVAISUUS

Yllä on taiteilijamuseoiden tulevaisuutta koskeva 
visiomme vuodelta 2019. Tavoitteeseen on vielä matkaa, 
mutta paljon on myös saavutettu. Nyt vuonna 2022, 
hankkeen päättyessä, taiteilijamuseoiden mahdolli-
suudet ovat avautumassa. Työ jatkuu ja tulevaisuu-
dessa tapahtuu. Jatkorahoituksen varmistuttua olemme 
nimenneet kulttuurituottajan suunnittelemaan ja toteut-
tamaan kulttuurimatkailureittiä ja verkostoa, johon 
olemme kutsuneet mukaan laajasti suomalaisia taiteili-
jamuseoita. Reitin puitteissa luodaan toimiva yhteistyö-
verkosto museoiden välille, ja katse kohdistetaan myös 
Suomen rajojen ulkopuolelle. Pienten museoiden tulevai-
suutta pohditaan lisäksi myöhemmin vuonna 2022 järjes-
tettävässä kotimuseokonferenssissa. 
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31  Aikakoneita ja utopioita -hankesuunnitelma 2019, 2.
32  Teräs ja Teräsvirta 2013, 11.
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TEKIJÄT

”Yhteiskunnallisen merkityksensä säilyttävät 
ne museot, jotka pystyvät asemoitumaan riittävän 
selkeästi”, todettiin Altistutaan asiakkaille! -julkaisussa 
vuonna 2013.32 Ajattelemme lausuman nyt entistä ajan-
kohtaisemmaksi. Muun museoalan mukana myös tai-
teilijamuseoiden yhteiskunnallinen toimijuus on 
murroksessa. Tässä hankkeessa olemme hakeneet joitain 
mahdollisia tulevaisuuden suuntia, ja hankkeen jälkeen 
tie näyttää taas hieman aiempaa avarammalta.

Millainen on taiteilijamuseoiden tulevaisuus? Sekä 
taiteilijamuseot että niiden edustamat taiteilijat ovat 
omien aikakausiensa tiivistymiä, ja tässä piilee niiden 
vahvuus. Taiteilijamuseoihin liittyy paikasta ja historiasta 
kumpuavaa salaperäisyyttä ja mystiikkaa, jota ei voi 
siirtää muualle, eikä toistaa toisessa ympäristössä. Ne 
ovat paikkasidonnaisia, mutta kansainvälisiä, muuttuvia 
ja muuttumattomia, moninaisten mielikuvien kyllästämiä 
paikkoja, jossa tulevaisuus ja menneisyys kohtaavat. 
Näemme näillä arvokkailla, yhteisillä kulttuuriperin-
töympäristöillä olevan lukuisia mahdollisuuksia rakentaa 
aktiivisesti kestävää, historiatietoista ja keskustelevaa 
tulevaisuutta.
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