RAPORTTI VUODEN 2019 UTOPIAKONSULTAATIOISTA
Utopiakonsultaatio on mielikuvituksellinen maailmanparannussuunnitelma,
joka avartaa välittömästi asiakkaan mielentilaa ja avaa uusia näkymiä
elämään.
Hämmästyttävää, miten Utopiakonsultti pystyy synnyttämään meille yhteisen jaetun tilan,
jossa ryhdymme maadoittumaan ympäristöömme radikaalisti uusin tavoin. Havaintomaailma
alkaa muuttua, se virittäytyy uusille aallonpituuksille, jotka arjessa ovat harvemmin
aistittavissa. Nyt minulla on muutamia salaisia välineitä, joiden avulla voin riuhtaista itseni
lentoon pois automatisoidusta havainnon vankilasta. -Hanna Helavuori

Kuva: Jan Ahlstedt

UTOPIAKONSULTAATIO

Utopiakonsultaatio on esityksellinen palvelu, jossa tärkeintä on kuulla toinen ihminen ja
kysyä miten tulla läsnäolevaksi samaan todellisuuteen. Utopiakonsultaatiossa pysähdytään
yksityiskohtien äärelle etsimään, löytämään ja rakentamaan haluamaamme todellisuutta ja
tekemään mahdottomasta mahdollista. Konsultin johdattelemana tarkkaillaan ja tutkitaan
ympäristöä esityksellisin harjoittein ja etsitään uusia tapoja sijoittua ympäröivään
todellisuuteen. Esityksen aineistona on kaikki mitä ympäristö tarjoaa ja se miten asiakkaan

toiveet, tunteet tai kysymykset heijastuvat siihen. Utopiakonsultaatio syntyy dialogissa
asiakkaan kanssa ja on siksi ainutlaatuinen.
Utopiakonsultaatio avaa mahdollisuuden pysähtyä ja hypätä sivuun säännöistä tai totutuista
ajatuskuvioista, jotka usein kutsuvat meitä tietynlaiseen olemiseen ja jopa
tarkkaamattomuuteen suhteessa itseemme ja ympäröivään todellisuuteen.
LÄHTÖKOHDAT VUODEN 2019 UTOPIAKONSULTAATIOILLE
Teksti: Utopiakonsultti Talvikki Eerola
Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty yhdelle ihmiselle kerrallaan tapahtuva
esityksellinen palvelu Utopiakonsultaatio syntyi vuonna 2012 Utopia-teemavuoden sisällä.
Siitä lähtien olen kehittänyt ja muokannut teosta palvelemaan erilaisia yksilöitä ja yhteisöjä,
ja luonut uusia harjoitteita aina kohderyhmän ja yhteisön tilauksen mukaan. Olen kiertänyt
teoksella vuodesta 2012 lähtien erilaisissa yhteisöissä, kuten vanhusten palvelutaloissa,
hoitolaitoksissa, festivaaleilla ja se on ollut tilattavissa TTK:n nettisivujen kautta kenelle
tahansa ja mihin tahansa tilaan. Viimeisten vuosien aikana olen kiertänyt
Utopiakonsultaatio-teoksella tuotantoyhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa
pääkaupunkiseudun hoitolaitosyksiköissä, sekä Alppikadun Kansalaistoiminta-areenalla.
Alppikadun yksikössä käy asunnottomia, korvaushoidossa olevia nuoria ja
pitkäaikaistyöttömiä.
Vuosina 2014-2015 työparinani toimi taiteilija Minja Mertanen osana
Osaattori-pilottihanketta ”Taidetta vanhuksille-Töitä taiteilijoille”. Vuonna 2016 sain Taiteen
edistämiskeskuksen myöntämän puolivuotisen taiteilija-apurahan Utopiakonsultaation
kehittämiseen ja toteuttamiseen hoitolaitosympäristöissä. Vuosina 2016-2018 kirjoitimme
yhdessä Risto Santavuoren kanssa Utopiakonsultin käsikirjan, joka pohjautuu
Utopiakonsultaation muistiinpanoihini, reflektioon ja Santavuoren kanssa käytyihin
keskusteluihin teoksesta. Käsikirja avaa Utopiakonsultaation filosofiaa, millaiseen
taidetraditioon se liittyy, avaa konsultaation käsikirjoituksen, ja antaa esimerkkejä
konsultaation esityksellisistä harjoitteista ja kokonaisista utopiakuljetuksista.
Vuosien varrella teoksen välineet ovat muovautuneet, mutta ydin on pysynyt erityislaatuisien
kohtaamisien ja mielikuvittelun voiman tutkimisessa. Aluksi keskiössä oli voimakkaasti
unelmat ja unelmointi, joka nousi isoksi haasteeksi erityisesti vanhusten kanssa. Monet olivat
sitä mieltä, että vanhana ei voisi enää unelmoida. Tätä halusin lähteä haastamaan ja
houkuttelin konsultaatioissa vanhuksia unelmoimaan ja määrittämään uudelleen mitä pieni
arjen unelmointi voisi olla, ja minkälaisia voimavaroja siitä voisi saada.

Kansalaistoiminta-areenalla korvaushoidon yksikössä teemaksi nousi omaan elämään
kiinnittyminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen. Kaikissa Utopiakonsultaation
sovelluksissa ja kehitysvaiheissa on tärkeänä osana ollut se, että harjoitteet, joita konsultti
konsultaation aikana ehdottaa, jäisivät konsultoitavan käyttöön arjessa. Tavoitteena oli, että
omien tunteiden, toiveiden, unelmien tai kysymysten käsittely ei jäisi vain
Utopiakonsultaation aikana tapahtuviin harjoitteisiin, vaan että prosessi jatkuisi ja harjoitteet
ja välineet kokea toisin, sekä utooppisen potentiaalin työkalut olisivat käytössä omassa
arjessa.
Vuonna 2018 Todellisuuden tutkimuskeskuksessa avattiin haku pääohjelmistoon. Yksi
kategorioista oli Olemassaolevan esityksen/konseptin popularisointi. Haun avauduttua
minulla heräsi kiinnostus tuoda Utopiakonsultaatio keskelle kaupunkia kenen tahansa
saataville, sillä tähän asti sitä oli toteutettu suurimmaksi osaksi suljettujen ovien takana
pienissä yhteisöissä. Halusin lähteä tutkimaan sitä, millaisissa julkisissa tiloissa
Utopiakonsultaatio voisi levitä ja alkaa vaikuttaa. Museokonteksti alkoi resonoida ja pohdin,
voisiko Utopiakonsultti tuoda jotain uusia lähestymistapoja ja näkökulmia näyttelyvieraiden
museokokemukseen.
Vuonna 2018 kirjoittamani hakemukseni Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoon
avaa lähtökohtia ja ideoita teoksen jatkokehittelylle:
“Haluaisin popularisoida Utopiakonsultaation kuuluvaksi kaikille. Haluan, että teos on
helposti lähestyttävä ja tarjolla näkyvillä paikoilla yhteistyössä helposti lähestyttävien
tahojen kanssa kuin huomaamatta. Minua kiinnostaisi tehdä yhteistyötä kirjastojen ja
taidemuseoiden kanssa. Nämä voisivat olla yksiä näkyviä paikkoja, jotka ovat helposti
lähestyttäviä. Työtä voisi tehdä kiertäen sekä Suomessa että ulkomailla. Olisi kiinnostavaa
tarjota eri museoille oppaaksi Utopiakonsulttia. Hahmo olisi kuin näyttelyopas, mutta joka
johdattaa löytämään ja etsimään tauluja, teoksia, näyttelyyn kuulumattomia esineitä, asioita
ja ihmisiä juuri sen hetkisen olotilan mukaan. Millaisia asioita tauluista, teoksista , seinistä,
ikkunoista tai toisista ihmisistä nousee esiin kun oppaana on Utopiakonsultti. Millaisia
reittejä erilainen katsominen synnyttää. Millaista katsomista kohtaaminen
tuottaa…Konsultaatiossa olisi edelleen mahdollista lähteä pois museo- ja kirjastotiloista,
käydä välillä muualla, ja palata alkupaikkaan.
Utopiakonsultaatio muuttuu aina dialogissa ihmisten kanssa ja mikäli yhteistyötä näiden ja
muiden tahojen kanssa tehtäisiin, teoksen kehittyminen on varmaa. En osaa vielä sanoa miten
se kehittyy, mutta juuri siksi olisi kiinnostavaa tehdä teoksesta julkinen kaupunkitilassa
toimiva versio ja nähdä miten hahmo muuttuu.

Haluaisin tutkia sitä, miten Utopiakonsultaatio voisi olla näkyvämpi osa yhteiskuntaa ja
näkyvämpi teos myös sen tapahtumahetkellä. Usein se jää kahden ihmisen, konsultin ja
konsultoitavan, väliseksi yhteiseksi kokemukseksi, jota ulkopuolinen ei välttämättä näe ellei
tiedä. Haluaisin tutkia julkisessa tilassa sitä, mahdollistaako Utopiakonsultaatio teoksena
sellaisen tilan, jossa voisi toisen ihmisen kanssa syntyä jokin uusi näkyvä teos. Keskiössä on
edelleen toisen kohtaaminen ja siitä syntyvät suunnat. Millaisia näkyviä kohtaamisen tiloja
Utopiakonsultaatio mahdollistaisi, joihin kenen tahansa olisi helppo tulla mukaan.
Haluaisin työparin kenen kanssa voisin ideoida Utopiakonsultaation toteutusta, kehittämistä
ja konsultin hahmoa. Työparin kanssa olisi myös mahdollista jakaa Utopiakonsulttina
olemisen kokemuksia ja kehittää teosta. Työparia ei ole vielä tiedossa. Olisi kiinnostavaa
mikäli työparilla olisi jokin erilainen ammatillinen näkökulma, jolloin Utopiakonsultaatiota
voisi syventää uusiin suuntiin ja teos saisi uusia välineitä käyttöönsä.
Utopiakonsultaatio valittiin vuoden 2019 TTK:n pääohjelmistoon! Sain työpariksi Maria
Santavuoren, jonka kanssa löytyi heti yhteinen inspiraatio Utopiakonsultaation
museosovelluksen luomiseen. Yhteistyökumppaniksi saimme Helsingin taidemuseon, (HAM)
keskellä Helsinkiä. HAM-museon kanssa olimme tehneet TTK:n Työ 5.0 Leipä -projektin
yhteydessä yhteistyötä talvella 2017, joten yhteistyön tarjoaminen tuntui luontevalta
jatkumolta. Kun tapasimme ensimmäistä kertaa Marian ja silloisen toiminnanjohtajan Annu
Kemppaisen kanssa HAM-museossa keväällä 2018 näyttelypäällikkö Pirkko Siitarin ja
amanuenssi Sanna Tuulikankaan, he kertoivat Pawel Althamerin tulevasta näyttelystä.
Tunsimme heti yhteyden Althamerin taiteen ja Utopiakonsultaation välillä. Molemmissa oli
halu kuulla ihmistä, tuoda taidetta lähelle ihmistä ja sellaisiin paikkoihin, jossa sitä ei
itsestäänselvästi ole. Tapasimme Pawelin ensimmäistä kertaa alkuvuodesta 2019 ja hän kertoi
näyttelyn sisällöstä; retrospektiivisestä osasta ja valkoisesta huoneesta, jonka työnimi oli
“Popcorn”. Silloin “Popcorn” oli Pawelin suunnitelmissa valkoinen hiljainen tila, jossa
ihmiset olisivat kohtaamisen äärellä, ilman yhtään teosta, vain toisensa. Tiesimme ja
tunsimme, että Utopiakonsultaatio on oikeassa paikassa ja oikeiden ihmisten kanssa. Alusta
asti tuntui oleelliselta Marian kanssa se, että esityksellä olisi selkeä dramaturgia ja
käsikirjoitus, jonka sisällä voisimme kuitenkin elää vapaasti kunkin näyttelyvieraan kanssa.

UTOPIAKONSULTAATIO HAM-TAIDEMUSEOSSA PAWEL ALTHAMERIN
NÄYTTELYSSÄ 28.3.-12.6. ja 27.9.-7.9.

Harjoittelujakso
Sovimme yhteistyöstä Helsingin taidemuseon kanssa keväällä 2018, jolloin hanke käynnistyi.
Saimme 4kk:n 50%:n työskentelyapurahan kahdelle konsultille Koneen Säätiöltä helmikuusta
toukokuuhun 2019, joka mahdollisti projektin toteuttamisen HAM:issa. Myös HAM oli
osatuottajana.
Työskentely alkoi harjoittelujaksolla, jonka aikana muokkasimme Utopiakonsultaatiosta
uuden, taidenäyttelyssä tapahtuvan version. Harjoitusjakson aikana vierailimme useissa
Helsingissä sijaitsevissa taidemuseoissa, sekä teimme harjoitusmatkan Tallinnan
Kamu-museoon. Teimme toisillemme Utopiakonsultaatioita museotiloissa ja kehitimme uusia
harjoitteita aina kokemustemme pohjalta. Kokeilimme erilaisia utooppisia harjoituksia,
kysymyksiä ja utooppisia mielikuvaleikkejä museoissa, joiden pohjalta tulevalle teokselle
alkoi muodostua runko. Uuden Utopiakonsultaation museo-version keskiöön alkoi
hahmottumaan teokseen astumisen harjoitus. Utopiakonsultaation perusidea dialogisena
teoksena, joka lähtee liikkeelle konsultoitavan kysymyksistä, unelmista tai tarpeista pysyi
ennallaan. Tässä versiossa taide toimi ympäristönä ja peilinä utooppisessa työskentelyssä.
Aloitimme konsultaatiot heti avajaisten jälkeen, joten rakensimme esityksemme sen
mielikuvan varaan, joka meillä tulossa olevasta näyttelystä oli. Saimme jo prosessin alussa
tietää, että näyttely tulee koostumaan kahdesta osasta ja näyttelytilasta. Toinen huoneista olisi
retrospektiivinen osuus, jossa esillä olisi Pawelin töitä hänen koko uransa ajalta ja toinen
huoneista tyhjä valkoinen tila, johon mentäessä myös katsojien tulisi pukea päälleen valkoiset
haalarit ja jättää kaikki irtaimisto lokeroihin. Koimme valkoisen tilan inspiroivana ja
hedelmällisenä lähtökohtana utooppiselle työskentelylle. Haasteena oli kuitenkin se, että
alunperin tilasta kaavailtiin hiljaista tilaa. Mietimme miten voimme käydä dialogia
hiljaisuudessa? Päätimme jakaa esityksemme kahteen osaan, kuten Pawelin näyttelykin oli
rakennettu. Konsultaation dialoginen osuus tulisi tapahtumaan retrospektiivisessä
näyttelytilassa ja toimisi pohjana tyhjän tilan kokemukselle. Pawelin näyttely I (Am) avautui
28.3.2019 ja pääsimme itse näyttelytilaan harjoittelemaan vasta samalla viikolla. Pyysimme
katsojia harjoituskonsultaatioihin ja viilasimme vielä viimeisiä yksityiskohtia
kokonaisuudessa saamiemme palautteiden ja omien kokemustemme perusteella.
On ihmeellistä, miten päädyimmekään tekemään yhteistyötä juuri nyt HAM-museon, sekä
Pawelin kanssa, sillä samankaltainen ajattelu hänen kanssaan suhteessa katsoja-kokijaan oli
huikea. Althamerin näyttelyn kuvausteksti näyttää yhtäläisyyden hänen taiteentekemisen
lähtökohtiensa ja Utopiakonsultaation välillä. Molemmat kysyvät sitä kuka minä olen ja keitä

me olemme yhdessä. Molempia yhdistää leikki ja sellaisen tilan luominen, jossa voi kokeilla,
inspiroitua ja tavoitella mielen vapautta.
Kansainvälisesti ansioituneen puolalaistaiteilijan Paweł Althamerin (s. 1967) laaja näyttely
esittelee hänen monimuotoista ja yllätyksellistä taidettaan kolmelta vuosikymmeneltä.
Althamer tekee myös uuden, yhteisötaiteellisen teoksen, jossa kutsuu yleisön kokeilemaan,
inspiroitumaan ja tavoittelemaan mielen, kehon ja sielun vapautta. Paweł Althamer: I (am)
-näyttely on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa.
Paweł Althamerin näyttelyn nimi I (am) kiteyttää hänen tuotantoaan läpileikkaavan
kysymyksen: Kuka minä olen? Keitä me olemme yhdessä? Yhdessä tekeminen on Althamerille
keskeinen taiteellisen toiminnan voimavara. Althamer ottaa mukaan niin perheenjäsenensä,
naapurinsa, museovieraat kuin yhteiskunnan heikommassa asemassa olevat. Yhteistyöstä
syntyy usein veistoksia, taiteilijan omin sanoin toteemeja, jotka ovat jälkiä tapahtuneesta
prosessista. Kuvanveistäjän koulutuksen saaneelle taiteilijalle päämääränä ei ole se, miltä
lopputulos näyttää. Tärkeintä on leikkiä yhdessä.
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Esityksen dramaturgia

Utopiakonsultaatio-esityksen sai varata itselleen lipunmyynnistä ja se kuului näyttelylipun
hintaan. Konsultaatiota oli tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Esitysjakso toteutettiin
28.3-8.9.2019 välisenä aikana tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin muutamia
poikkeusviikkoja lukuunottamatta. Konsultaatioista oli kesätauko 12.6.-27.8. Päivän pituus
oli aina neljä tuntia ja siihen mahtui kolme esitystä, joiden kesto oli n. 1h per esitys.
Konsultaatio alkoi tapaamisella lipunmyyntiaulassa, jossa utopiakonsultti otti katsojan
vastaan ja toivotti hänet tervetulleeksi Utopiakonsultaatioon. Tämän jälkeen siirryttiin
museon ovista sisään rauhallisempaan aulaan ja pysähdyttiin keskustelemaan. Lyhyen
keskustelun aikana oli tarkoitus muodostaa kontakti konsultoitavaan ja muodostaa yhteinen
kysymys, lähtökohta tai positiivinen odotus esitykselle. Konsultti saattoi kysyä mm.
seuraavia kysymyksiä: “Mistä olet tulossa?” “Millaisesta todellisuudesta tulet tähän
hetkeen?” “Mihin todellisuuteen haluaisit mennä?” “Onko sinulla jotain mitä tarvitset juuri
nyt?” “Jos tässä hetkessä kaikki olisi mahdollista, mitä toivoisit kaikkein eniten?” Vastausten
pohjalta sovittiin yhdessä mitä lähtisimme etsimään näyttelystä. Vastaukset tarjosivat linssit
sekä taiteen että koko museotilan katsomiselle. Lähdimme liikkeelle etsimään haluttua
näyttelyn maailmasta. Pysähdyimme ovilla, kynnyksillä ja erilaisilla rajoilla, jotka konsultti
nimesi erilaisiksi porteiksi. Astuessamme porteista, jätimme taaksemme aina jotain, jota
emme halunneet kantaa mukanamme tässä hetkessä, tai loimme haluttua todellisuutta
porteista astumisen myötä. Varsinaiseen näyttelyyn astuessa konsultti ohjeisti, että toisesta
tulisi nyt kuljettaja, joka voisi rauhassa kulkea näyttelyssä ja pysähtyä sellaisten teosten tai
tilallisten yksityiskohtien ääreen, jotka kutsuivat luokseen. Ne voisivat olla haluttua olotilaa
vahvistavia tai muuten intuitiivisesti luokseen kutsuvia. Kulkiessamme näyttelyssä näin
yhdessä, pysähdyimme kiinnostavien teosten ääreen ja keskustelimme siitä, miten teos liittyy
katsojan omaan teemaan. Tutkimme tunnelmia, tunteita ja ajatuksia mitä teokset herättivät.
Sitten valitsimme yhden teoksen, jota tutkimme perusteellisemmin ja johon menimme sisään.
Teokseen astuminen tehtiin sekä mielikuvittelun, että konkreettisen eteenpäin astumisen ja
silmien sulkemisen kautta. Tässä osuudessa teokset heräsivät eloon uusilla ja yllättävillä
tavoilla. Ne muuntautuivat ja tarjosivat syvempää viisautta, sekä vapauttivat ajattelemaan
uusilla tavoilla.
Teokseen astumisen jälkeen kierros jatkui kohti valkoista huonetta. Ennen valkoista huonetta
riisuimme kenkämme, puimme valkoiset haalarit päällemme ja pidimme välikeskustelun.
Kysyimme katsojalta mikä tähän astisessa oli kaikkein merkittävin hetki ja nimesimme sen.
Tuosta kokemuksen nimeämisestä tuli esityksen nimi, jonka konsultti kirjasi käsiohjelmaan.
Käsiohjelman etusivulla oli teoksen nimi, joka oli kokijan nimeämä tärkeä hetki. Seuraavalta
sivulta löytyi teoksen tekijät: Pawel Althamer, Utopiakonsultit ja konsultoitavan nimi.
Kolmannella sivulla käsiohjelmassa luki ohjeet esityksen katsomista, tekemistä ja kokemista

varten. Osassa käsiohjelmia kolmas sivu oli tyhjä ja osassa oli kolme kohtaa. 1. Katsominen
2. Kuunteleminen 3. Liike, sekä ohjeet jokaiseen kohtaan. (ks.liite).
Kun katsoja astui valkoiseen huoneeseen, hän sai mukaansa käsiohjelman. Utopiakonsultti
toivotti konsultoitavan tervetulleeksi esitykseen, joka oli nimetty katsojan kokemuksen
pohjalta. Vaikka valkoisessa tilassa ei lopullisessa versiossa ollutkaan kiellettyä puhua,
säilytimme oman suunnitelmamme siitä, että konsultaation dialoginen osuus loppui
käsiohjelman antamiseen. Sen jälkeen konsultoitava sai vapaasti liikkua valkoisessa tilassa
joko yksin tai kontaktissa. Varsinkin teoksen jälkimmäinen osuus vaati herkkää kuuntelua.
Tässä osassa piti vain aistia haluaako konsultoitava olla yksin vai haluaako hän, että konsultti
pysyy lähellä ja matka jatkuu yhdessä ilman puhetta.
Ennen valkoiseen huoneeseen, eli konsultoitavan esitykseen astumista, konsultti ohjeisti, että
Utopiakonsultaatio loppuu kun konsultti tulee koskemaan konsultoitavaa olkapäähän. Tällöin
yhteinen aikamme loppuisi, mutta konsultoitava voisi jäädä tilaan niin pitkäksi aikaa kuin
haluaisi. Usein konsultoitava jäi omaan esitykseensä konsultin lähdettyä.

UTOPIAKONSULTTIEN OMIA KOKEMUKSIA
Utopiakonsultti Talvikki Eerola
Odotan lipunmyyntiaulassa konsultoitavaa, joka on varannut ajan. En tiedä kuka
konsultaatioon on tulossa, hän on minulle tuntematon. Seison ihmisten keskellä ja yritän
katsoa kuka mahtaa olla henkilö, jonka kanssa lähden kohta yhteiselle matkalle. Katseeni
kiinnittyy erääseen joka pälyilee ympärilleen sen näköisenä kuin etsisi jotakuta. Kävelen
hänen luokseen ja kysyn: “Oletko tulossa Utopiakonsultaatioon?” “Kyllä!”, hän vastaa
uteliaana. “Hienoa! Minä olen Sinun Utopiakonsulttisi Talvikki. Tervetuloa seikkailulle.”
Siirrymme lipunmyyntiaulasta lasiovien läpi toiseen aulaan ja pyydän häntä etsimään paikan,
johon olisi hyvä pysähtyä hetkeksi. Hän katselee hetken ja osoittaa paikan. Istumme siihen ja
kysyn muutamia kysymyksiä. “Mistä todellisuudesta tulet tähän hetkeen? Jos muistat, niin
millainen oli ensimmäinen olotila kun heräsit aamulla? Muistatko mitä ajattelit tai tunsit? Jos
tänään kaikki olisi mahdollista, mitä tarvitsisit?... Mitä tarvitset nyt?” Konsultoitava kertoo
omasta todellisuudestaan mistä hän on tullut tähän hetkeen ja mitä nyt eniten kaipaisi. Tässä
kohtaa ihmiset ovat puhuneet samankaltaisia asioita, mitä he toivoisivat: ajattomuutta,
rauhaa, inspiraation löytymistä, uusia ideoita, rakkautta, keskittymiskykyä, vastauksia
ahdistuksen keskellä, uusia päämääriä, hengittävyyttä, voimavaroja taistella omien arvojen
puolesta, itsen löytämistä, pysähtymistä, ajan hidastumista, keinoja luoda parempaa
tulevaisuutta itselle sekä ympäristölle… Keskustelun aikana yritän kuulla sitä millaisessa
todellisuudessa toinen liikkuu, millainen energia välillämme tässä hetkessä on ja miten asetun
suhteessa näihin olosuhteisiin ja hänen tämänhetken toiveisiin.

Lähdemme liikkeelle. Edessämme on pyöröovet ja pyydän meitä pysähtymään niiden
kohdalle, rajalle. “Tuolla toisella puolella on maailma, johon olemme astumassa. Me emme
vielä tiedä mitä sillä on meille tarjottavana. Mutta ennenkuin astumme sinne, onko sinulla
jotain, josta haluaisit luopua tässä hetkessä. Jokin ajatus, tunne tai mikä tahansa, jota et nyt
halua kantaa mukanasi?”, kysyn. Konsultoitava miettii hetken, ja sanoo, että haluaisi jättää
työpäivän taakseen ja tietoisuuden ajasta. Kysyn miten hän haluaisi astua noista ovista sisään
ja hän ehdottaa, että menisimme ovista takaperin ja yksitellen. Hän menee ovista ensin ja
minä seuraan.
Johdatan meidät muutaman metrin eteenpäin rappusten ääreen, josta nousisimme kohta
Pawelin retrospektiiviseen näyttelyyn. Katsomme rappusten yläpäähän ja kysyn: “Millaiseen
maailmaan me juuri astuttiin? Miltä tuntuu seistä tässä nyt?” Konsultoitava kuvailee rappusia
mahdollisuudeksi johonkin toiseen. Kysyn häneltä miten hän haluaisi kulkea nuo rappuset
kohti tuota jotain toista. Hän sanoo, että voisimme valua rappusten sivuilla seinän vieressä
olevia kaiteita pitkin ja kontata osan matkaa. Lähdemme valumaan kaiteista roikkuen ja
jossain kohti vaihdamme konttaamiseen. Museokävijät jäävät katsomaan mitä olemme
tekemässä.
Pääsemme Pawelin näyttelyn tilaan toiseen kerrokseen. Tila avautuu portaiden yläpäästä.
“Sopisiko sinulle se, että sinusta tulee nyt meidän kuljettaja? Kuljetaan tätä näyttelyä
rauhassa ja heti kun sinulle tulee sellainen olo, että haluat pysähtyä jonkun yksityiskohdan
äärelle, sano stop. Yksityiskohta voi olla jokin teos tai valo, tuoksu tai vaikka kuoppa
lattiassa. Se voi liittyä haluusi luopua ajasta tai se voi olla joku mikä intuitiivisesti kutsuu
sinua luokseen.”
Lähdemme kulkemaan tilassa ja konsultoitava kuljettaa meitä teoksesta toiseen. Emme
pysähdy niiden äärelle vaan kuljemme niiden ohi. Kunnes jokin yksityiskohta saa hänet
sanomaan stop ja jäämme tutkimaan sitä. Kysyn mikä siinä kutsui luokseen ja mitä se
herättää. Häntä kuunnellessani kuulostelen tilannetta ja sitä, olisiko tämä teos johon
voisimme uppoutua tutkimaan tarkemmin, vai jatkammeko vielä matkaa. Jatkamme matkaa.
Seuraavan pysähdyspaikan äärellä kysyn häneltä, jos hän haluaisi sukeltaa sisään teokseen
tutkimaan tarkemmin mitä sieltä voisi löytyä. Hän haluaa lähteä tutkimusmatkalle. Pyydän
häntä valitsemaan teoksesta jonkun hänelle tässä hetkessä erityisen yksityiskohdan. Sitten
pyydän häntä sulkemaan silmät ja astumaan tuon yksityiskohdan kautta sisään teokseen.
Sanon, että hän voi askeltaa paikallaan tai ottaa yhden askeleen eteenpäin merkatakseen
siirtymän. Sanon vielä, että olen hänen turvanaan varmistamassa, ettei kukaan häiritse hänen
fyysistä tilaansa. Hän katsoo teosta, sulkee silmät ja ottaa askeleen eteenpäin. Odotan hetken.
Alan vähitellen kysymään ja odotan aina vastauksen, ennenkuin kysyn seuraavan
kysymyksen: “Oletko siellä nyt? Mitä näet? Mitä tunnet? Millainen lämpötila siellä on?
Oletko yksin vai jonkun kanssa? Kuuluuko siellä jotain ääniä? Mikä tuossa paikassa on
erityistä? Mitä haluaisit sanoa tuolle mitä näet? Sanooko se sinulle jotain? Onko siellä jotain

sinulle merkityksellistä, mitä haluaisit ottaa mukaan tähän meidän maailmaan? Ota se
mukaasi ja kun olet valmis, astu askel taaksepäin ja voit avata silmät.
Näissä teokseen astumisen hetkissä ihmiset ovat päätyneet eri teosten kautta mm.
järvimaisemaan yksin soutelemaan, harmaan seinän läpi katsoessa rajattomuuden tilaan,
tinasotilaan ruumiiseen, yhteiseen muistoon sisarensa kanssa, vapautuvaan ruumiiseen,
suojelemaan kaikkia maailman lapsia, Linnunradalle katsomaan maapalloa, kerrostalon
ullakkohuoneeseen… Katsoessamme kerran harmaata seinää , eräs museovieras tuli
vierellemme ja kysyi, että mitä me katselemme. Kerroimme hänelle kuinka harmaasta
seinästä avautui rajaton maailma. Erään toisen konsultoitavan kanssa makasimme lattialla
keskellä näyttelytilaa ja kuvittelimme olevamme näkymättömiä.
Konsultoitava astuu askeleen taaksepäin, avaa silmät, katsoo teosta, josta juuri astui ulos ja
naurahtaa. Hän sanoo näkevänsä teoksesta paljon enemmän yksityiskohtia nyt mielikuvittelun
jälkeen. Hän kuvailee teoksesta nousevia uusia ajatuksia ja havaintoja, ja palaa alussa
sanoittamaansa omaan tarpeeseensa päästää irti ajasta.
“Voisimme vähitellen alkaa siirtymään Utopiakonsultaation toiseen osaan”, sanon.
Lähdemme kävelemään kohti portaita, joita pitkin nousimme alussa tähän tilaan. Kuljemme
niitä alaspäin ja kysyn häneltä: “Jos nyt mietit tähän asti kuljettua yhteistä matkaamme, onko
jokin tietty asia, tunne tai ajatus, joka sinulle nousee tällä hetkellä tärkeimpänä, jonka haluat
muistaa ja ottaa mukaasi?” Hän pohtii hetken ja sanoo: “Ehkä tuo tunne mikä oli tuolla
teoksessa. Että ei ole oikein missään ja samalla on kaikki. Semmoinen yhteys omiin
ajatuksiin ja se, miten mielikuvat alkaa elämään ja muuttumaan ja niistä löytää koko ajan
uusia merkityksiä.”
Tulemme alakerran aulan läpi toiseen aulaan, jossa riisumme kenkämme, puemme valkoiset
haalarit päällemme, laitamme valkoiset suojatossut jalkoihimme ja kaikki ylimääräiset tavarat
kaappiin. Istumme alas ja kysyn: “Tuo mitä äsken kuvailit, pystyisitkö tiivistämään sen
yhdeksi sanaksi tai lauseeksi?” Hän miettii hetken ja vastaa: “Yhteydet”. Otan käsiohjelman
jonka olen ottanut matkan varrelta aulassa olevan kirjan alta ja kirjoitan sen etusivulle tuon
“Yhteydet” -nimen. Sisäsivulle kirjoitan konsultoitavan nimen ja kerron, että menisimme
kohta esitykseen, jonka tärkein tekijä olisi hän. Tekijöiden listassa on hänen nimen lisäkseen
Utopiakonsultit, Todellisuuden Tutkimuskeskus ja Pawel Althamer. Toisella sivulla on
kohtauksia, joista hän saisi valita yhden tai halutessaan tehdä niitä kaikkia vuorotellen.
Kohtaukset ovat Katsominen, Kuunteleminen ja Liike.
Siirrymme valkoiseen tilaan meneville portaille ja kerron, että kohta alkaa esitys nimeltä
Yhteydet. Astuisimme esitykseen yhdessä, mutta kohtaisimme tilassa sanattomasti. Hän voisi
liikkua esityksessä itsenäisesti tai konsultin kanssa. Tämä riippuisi siitä, mitä esityksessä
alkaa tapahtumaan. Yhteinen esitys loppuisi silloin kun koskisin häntä olkapäähän. Lähtisin
silloin pois, mutta hän saisi jäädä tilaan niin pitkäksi aikaa kuin haluaisi.

Koin seuraavan hetken joka kerta aina todella vaikuttavaksi ja merkitykselliseksi.
Seuraavaksi avasin valkoisen verhon ja sanoin “Tervetuloa esitykseen Yhteydet”. Sanallinen
kommunikaatiomme loppui aina konsultoitavan kanssa tähän. Koin tuon esityksen alkamisen
merkitykselliseksi sen takia, että tuohon käsiohjelmaan tiivistyi koko se matka, jonka olimme
kulkeneet yhdessä. Ajallisesti se oli tähän mennessä vain n. 35-40 minuuttia, mutta tuntui
siltä kuin tuntisin tuon ihmisen sellaisella tasolla, johon harvemmin pääsee arkisissa
kohtaamisissa. Tunsin kiitollisuutta siitä, että saan olla osa tätä ainutlaatuista teosta, joka
mahdollistaa tällaisen syvemmän kohtaamisen ja jakamisen tilan. Tilan, jossa tuntemattomien
ihmisten on helppo tulla läsnäolevaksi toisilleen johonkin yhteiseen. Sellaiseen yhteiseen,
josta ei vielä konsultaation alussa ole mitään aavistusta. Jokaisen ihmisen kanssa se on
erilainen matka. On erityistä saada astua toisen kanssa johonkin yhteiseen ja jakaa tuota
yhteistä tilaa, kuulemista ja ymmärtämistä.
Seuraan konsultoitavaa valkoisessa tilassa. Hän hyppii ympäriinsä ja juoksee tilassa. Seuraan
ensin hetken, että onko tämä tilanne, jossa minä vain katson ja todistan taustalla vai menenkö
mukaan. Tunnustelen tilannetta ja päätän lopulta lähteä juoksemaan hänen kanssaan.
Juoksemme, kierimme lattialla, tuijotamme valkoista harsokattoa, makaamme selinmakuulla
huopalattialla ja yhteisestä sanattomasta päätöksestä lähdemme taas juoksemaan. Hetken
kuluttua tilanne alkaa tulla loppuun ja kosketan häntä olkapäähän. Hän jää istumaan lattialle
ja poistun alakertaan.
Myöhemmin konsultaation jälkeen kun kohtasimme aulassa, puhuimme valkoisessa tilassa
kokemastamme juoksemisesta, sen tuomasta leikin riemusta ja pysähtyneestä hetkestä
lattialla. Konsultoitava sanoi, että hän oli kokenut elämän kiertokulun, kuoleman ja
syntymisen.
Erityislaatuiseksi tässä Utopiakonsultaation museokonseptissa olen kokenut sen, että teoksiin
ja näyttelyyn mennään jokin tarve, kysymys tai tunnekokemus edellä. Se on erityinen tapa
kohdata tuntemattomia ja jakaa, tulla kuulluksi ja oikeasti kuulla. Teokset ja niiden sisälle
astuminen avaa kokonaisen uuden maailman ja miten se alkaa elää uudella tavalla sen jälkeen
kun sen sisätilaa on tutkittu. Teos laajenee konsultoitavan mielessä ja alkaa saada uusia
merkityksiä ja näyttäytyy sitten aivan erilaisena tuon kuvittelumatkan jälkeen. Teokset ja
näyttelytila ovat mahdollistaneet sen, että ihmisen on mahdollista mahdollistaa itselleen tila
kuulla mitä hänessä tapahtuu juuri nyt ja antaa sille tilaa tulla ulos ja saada uusia muotoja.
Kaikki mitä ympärillä on, toimii kuin peili. Utopiakonsultti vain antaa tuon peilin ja ehdottaa
miten katsoa sinne. Näyttelytila on äärimmäisen kiehtova alusta Utopiakonsultaatiolle.
Utopiakonsultaation ehdottamat näkemisen ja kokemisen tavat avaavat mahdollisuuden
löytää näyttelyn teoksista aina jotain henkilökohtaista, vaikka itse näyttely ei herättäisi mitään
erityistä. Pysähtymällä, antamalla aikaa ja antamalla mahdollisuus jonkun löytymiselle,
mahdollistaa toisenlaisen näyttelykokemuksen.
Nyt kun ajattelen näyttelyä, muistan tilat ja teokset todella yksityiskohtaisesti. Jokaiseen
teokseen liittyy voimakkaita muistoja ja kokemuksia toisten ihmisten tutkimusmatkoista.

Utopiakonsultti Maria Santavuori
Toivottuja utopioita:
-

Saada hetken helpotusta sairastamisen keskellä olevaan epätoivoon.
Jatkaa keventyneessä olossa kohti viikonloppua.
Löytää uusia näköaloja kaventuneeseen arkeen.
Saada värejä, inspiraatiota ja iloa. Kokea jotain uutta.
Ymmärtää mikä on ihmisen mieli. Mistä elämässä on kysymys.
Maailma, jossa ihmiset liittyvät toisiinsa yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja
valoisamman tulevaisuuden rakentamisen hengessä.
Löytää sielunkumppani. Rakkaus.

Pariskunta tulee konsultaatioon Tukholmasta. Toinen heistä on suunnitellut päivän
syntymäpävälahjaksi. Konsultaatio on osa lahjaa. Syntymäpäiväsankari on jännittynyt.
“Mihin minä olen oikein joutunut” - hän miettii. Tunnelma on lempeästi herkkä ja odottava.
Lahjan antajaakin jännittää miten hän onnistuu. Löydämmekö toisemme? Kysymys tuntuu
leijailevan ilmassa. Lahjan saaja määrittää utopiakseen sisäisen rauhan. Lahjan antaja
yhteyden ja onnistuneen päivän. Lahjan saaja kävelee edellä, haluaa löytää oman rytminsä.
Lahjan antaja yrittää pysyä vierellä etsien yhteisiä askelia. Lahjan antaja kantaa
aloitteentekijän vastuun ja astuu teokseen ensimmäisenä. Lahjan saaja rohkaistuu päästessään
olemaan ensin vierellä, todistajana ja tukijana. Hän valitsee silmät kiinni olevan patsaan.
Suoritamme teokseen astumisen rituaalin. Valitsemme yksityiskohdan, tunnemme miten teos
alkaa vetää puoleensa, laitamme silmät kiinni ja otamme askeleen eteenpäin. Välittömästi
huomaan miten hänen kasvoissaan tapahtuu muutos teokseen astumisen hetkellä. Sisäinen
maailma avautuu. Ensin on levotonta. Jotain, josta ei saa ihan kiinni. Sen epämääräisen
takana on suru. Pysähdymme suruun, katsomme sitä, hyväksymme sen. Jokin liikahtaa
hänessä. Tunnen sen nopean aallon omassa kehossani. Näen lämmintä valoa. Tunnen
virtauksen. Näen miten hänen silmäkulmastaan valuu muutama kyynel. Hän kertoo
helpotuksen vallanneen hänet. Rauha, jota hän etsi ja tavoitteli oli surun takana, mutta se ei
ollutkaan pysähtynyttä, liikkumatonta rauhaa, vaan elävää liikettä. Patsas oli avannut
silmänsä. “You opened my eyes” - Hän kirjoittaa vieraskirjaan. Valkoisessa huoneessa he
istuvat lattialla vastakkain. Silmissä lämpöä. Molemmat elävinä, yhteyttä värähdellen.

Serkukset tulevat konsultaatioon hetken mielijohteesta. He ovat viettäneet päivän sukunsa
asioita jakaen. On jaettu kipeitä ja vaikeitakin muistoja. Hänestä, joka ei kuulunut sukuun.
Hänestä, johon kaikki vaiettu tiivistyi. Toinen serkuksista jakaa mielellään. Toista jännittää.
Lähdemme etsimään merkityksellistä yhteyttä. Tunnetta, jonka kautta voisi tuntea kipeiden

asioiden merkityksen. Rohkeampi heistä valitsee verkosta tehdyn, lasta esittävän veistoksen.
Lapsella ei ole kasvoja, ei kunnollisia vaatteita. Hän seisoo yksin metallisen ympyrän sisällä
kauhtunut pehmokoira kainalossaa. “Tämä olen kuin minä lapsena” Hän sanoo. “Minäkin
olin yksin. Minut jätettiin usein yksin leikkikehääni. Kukaan ei pitänyt minusta huolta.”
Rankoista muistoista huolimatta hän haluaa käsitellä tätä muistoaan. Pyydän häntä
valitsemaan suunnan, josta käsin hän haluaa tarkastella teosta. Menemme teoksen taakse.
Ensimmäisenä huomio kiinnittyy siimaan, jolla veistos on kiinnitetty kattoon. Siima nousee
teoksen tärkeimmäksi yksityiskohdaksi. Kun hän astuu teokseen, tuo näkymätön siima on se,
joka kannatteli häntä lapsena. Usein hänen tietämättään. Hänen mielikuvitusmaailmansa,
muilta näkymätön lanka tuonpuoleiseen, henkien maailmaan. Sieltä häntä kannateltiin kaiken
aikaa. Kyyneleet valuvat hänen poskilleen, kun hän muistaa tuon unohdetun kannattelun
tunteen. Veistoksen näkymä ja näköala muuttuvat. Leikkikehän kolkko kaide ei olekaan
ylittämätön. Hän voisi milloin vain astua sen yli. Maailma olisi hänen. Avattuaan taas silmät
hän kertoo tuon langan olleen pitkään kadoksissa. Hänestä huokuu lämmin voima ja viisaus.
Oli tärkeää muistaa se taas.
Hetkiä:
-

-

-

-

7 vuotias lapsi nimeää koko retrospektiivisen näyttelyn Leikin valtakunnaksi. Kaikki
patsaat ovat siellä tullakseen leikkimään Elsan kanssa. Elsa liukuu uudestaan ja
uudestaan kirkon saarnastuolista lähtevää liukumäkeä pitkin pieni munkinkaapu
päällään.
Saarnastuolista tehty rakennelma on liikkuva linna. Lennämme sen sisällä paikkoihin
ja muistoihin, joissa on saanut olla rakkaiden kanssa. Astumme sen ovesta milloin
eteläisen pallonpuoliskon valkean hiekan rannalle, milloin mökin saunan kuistille.
“Ihmeellistä” -toteaa matkaaja jälkeenpäin.
Astumme pienoismallin lammen rannalle. Kävelemme kukkulalle ja sieltä kukkulan
takana toiselle rannalle. Pasific Ocean, syvästi rauhoittavat aallot. Muisto, jossa kaikki
asettuu kohdalleen. Rauha.
Katsomme Einsteinin luokan poikia, kuvia heistä, jotka Pawel kutsui erityiseen
kouluunsa. He olivat juuri niitä, joita kukaan muu ei olisi kutsunut. Konsultoitavaa
jännittää. “Olisiko minusta siihen? Voisinko minä olla jollekin se merkittävä, se johon
pystyisi luottamaan, kun kaikki muu on mennyt? Voisiko minussa olla voima, jota
tarvitaan silloin, kun kaikki on jo menetetty?” Astumme luokkahuoneeseen. Pojat
katsovat häntä. Yhtäkkiä vaalea virta huuhtoo hänen kehonsa ja jokin aivan uusi näky
tulee esiin. Kukaan pojista ei odota häneltä mitään. Ei mitään muuta kuin että hän
näkisi heidät. Ollakseen merkittävä, tehdäkseen sen merkittävän maailmassa, johon
hän tunsi kutsun, ei tarvitakaaan muuta kuin katse, joka sanoo: Minä näen sinut.

Kuva: ©HAM/Maija Toivanen

KULTAINEN BUSSI DREAMER JA TODELLISUUSMATKAT
HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.
“Mistä todellisuudesta tulet? Mitä haluat löytää? Astu kultaiseen bussiin, joka vie sinut
haluamaasi todellisuuteen. Oppainasi toimivat Todellisuuden tutkimuskeskuksen
Utopiakonsultit. Todellisuusmatkojen kesto on 10–15 min, ja esitys tapahtuu yhdelle ihmiselle
kerrallaan Paweł Althamerin kultaisessa bussissa nimeltä Dreamer, joka löytyy museon
edestä Pohjoisen Rautatiekadun uloskäynnin vierestä. Todellisuusmatkalle otetaan asiakkaita
saapumisjärjestyksessä.”
Helsinki-päivänä 12.6. päivystimme Ham-taidemuseon takana kultaisen Dreamer-bussin
edessä ja toteutimme yhdelle ihmiselle kerrallaan todellisuusmatkoja. Bussi oli Pawelin
veljen bussi, joka usein kiertää Pawelin mukana osana hänen näyttelyitään ympäri maailmaa.
Teimme Utopiakonsultaatiosta lyhyemmän n. 10-15 minuuttia kestävän ns. festariversion.
Astuimme katsojan kanssa bussiin, jossa konsultaatiot tapahtuivat. Kysyimme minkälaisesta
todellisuudesta katsoja tuli tähän hetkeen ja mitä hän tarvitsisi juuri tänään ja tässä hetkessä.
Kuvittelimme bussin matkaavan haluttuun todellisuuteen tai maailmaan, jonka olimme
yhdessä nimenneet katsojan toiveista käsin. Siirryimme mielikuvituksessamme toisaalle,
katsoja kuvaili matkaa ja siirtymää ja kun pääsimme perille, astuimme konkreettisesti ulos
bussista ja astuimme tuohon haluttuun todellisuuteen.
YLEISÖMÄÄRÄT HAM-taidemuseossa
Esityspäivät 25 keväällä, 72 hlö
Esityspäivät syksyllä 5, 12 hlö
Helsinki-päivä 12.6. 29 katsojaa, esityksiä 14
Katsojia yhteensä: 113

PALAUTTEITA
29.3.
Vettä myllystä. Esitys oli hieno. - Santtu Paananen
Heidi From <3
Thank you for the consultation. It was different. -A
2.4.
Mikä ihastuttava matka. Kiitos Maria, tavastasi olla, kohdata ja pelottomuudesta. Minua
itketti ihan kamalasti se pieni lapsi ja se maadoitti. SUOSITTELEN! -Alli, Tampere
5.4.
Hieno kokonaisuus - koko elämänkaari. Koskettavaa konsultaatiossa oli elää koko elämä ja
siirtyä tuonpuoleiseen ja mikä onni - sielläkin oli leikki! Kiitos Talvikki. - Raili <3
Marian hyvä opastus ja rauhallinen olemus sai rauhan ja pysähtymisen aikaan. Rakkaus armo. Kiitos. - Ritva
Maaginen tunnelma, lisää tällaista. Ehkä moniaistisuutta, ääniä, tuoksuja, kosketusta.
Konsultaatio ohjasi näkemään utopian uudesta vinkkelistä, isojen ja yhteiskunnallisten
ilmiöiden sijaan pienenä ja arkisena - osana elämää. Teostulkinnoissa nousi kiinnostavasti
esiin irrallisuus paikasta, epäpaikka, joka valkoisessa tilassa toteutui tyhjyydessä.
12.4.
Rauhoittava kokemus kiireisen arjen keskellä. Hyvä idea tehdä hyppy tuntemattomaan.
KIITOS! - Raija
Kiitos persoonallisesta kohtaamisen mahdollisuudesta. Tämä kokemus syöpyi mieleen.
- Marja
Uskomaton kokemus! Läsnäoleva, viisas, oikeita kysymyksiä tehnyt konsultti Talvikki avasti
uusia maailmoja. Rauhoittava, puhdistava hetki. Voimia jatkoon - tällaista tarvitaan!
13.4.
Wonderful peaceful experience full of energy and inspiration. Makes you want to improve
the world and make it a place full of things like this! Don´t miss this opportunity! :)

4.5.
Taidetta.
7.5.
It was really nice. - Vanessa Kaiser <3
10.5.
Kiitos upeasta taian- ja unenomaisesta kokemuksesta :)
14.5.
Utopiakonsultti Talvikki oli uskomattoman valoisa - ihana konsultti. Kiitos Talvikki!
Irti arjesta Utopiakonsultaation merkeissä. Kiitos Talvikki matkasta!!
17.5.
Oli tyhjentävä kokemus! Positiivinen sellainen. Lähes terapeuttinen. Utopiakonsultaatiota voi
kyllä suositella.
Hieno kierros - kiitos perspektiivin vaihtamisesta!
21.5.
Ihana kierros, pääsin sukeltamaan toiseen todellisuuteen, niinkuin tahdoinkin. Sain paljon irti
teoksista ja olo näyttelyn jälkeen on levollinen, haaveileva ja jännittävä.
25.5.
Kiitos ihana Maria. Todella kaunis ja syvällinen kokemus. Uusi tapa kiertää näyttelyä.
Asioille tuli todella uusia merkityksiä.
Uusi erilainen upea elämys! Sain lukossa olevia tunteita liikkeelle. Kiitos yhteisestä ajasta.
- Viivi
27.5.
Kiitos hyvin antoisasta ja puhuttelevasta kierroksesta. - Kirsi, Milla, Toni <3
29.5.
Tack! Det var spännande och överraskande att uppstäcka att Stilla Oceanen fanns på andra
sidan.
31.5.
Thank you for an unexpected experience. I felt a big connection to art and life. - Johanna
You opened my eyes, thank you! - Johannes

4.6.
Silmiä avaava. Niin maallinen & henkinenkin kokemus. Matka itseensä. Prosessoitavaa
myöhemmäksikin.
7.6.
Kiitos vahvasta ja silmiäavaavasta kokemuksesta! Tästä jäi monta ajatusta ja tunnetta, joihin
palata. Hyvää kesää! - Kaupunkimetsä
Kiitos hetkestä, joka vei mukanaan. Harras, innostava hetki. Kokemus vaatii turvallisuuden
tuntua ja se toteutui tässä. - Kirkas rikki
Kiitos miellyttävästä ja mielenkiintoisesta utopia-matkasta! “Matka uuteen käy sielun ja
mielen kautta. Vapaus on sitä, että voi valita ollako utelias vaiko ei!”
Ihana matka vanhojen filosofien kapakkaan. Mahdollisuuksien valot! Kiitos! - Sinikka

UTOPIAKONSULTAATIOSTA KIRJOITETTUJA ARTIKKELEITA
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MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA
Utopiakonsultaatiossa – todellisuutta toisin
Todellisuuden tutkimuskeskuksella on esityksellinen palvelu, Utopiakonsultaatio:
”Utopiakonsultaatio on mielikuvituksellinen maailmanparannussuunnitelma, joka avartaa
välittömästi asiakkaan mielentilaa ja avaa uusia näkymiä elämään.” Osallistuin
konsultaatioon HAMissa. Sain ikioman konsultin Talvikki Eerolan, jonka kanssa matkasin
Paweł Althamerin näyttelyssä. Tuo yhteinen matka ei osunut sopivampaan saumaan. Pää oli
räjähtää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportin paineesta ja sitten kun kaikki oli miltei
valmista, oli ylellistä päästää irti. Näin yhteisen konsultaatiomme tajunnan- ja
maailmanlaajennuksena. Tuo tunti oli syvästi merkityksellinen. Hämmästyttävää, miten
utopiakonsultti pystyy synnyttämään meille yhteisen jaetun tilan, jossa ryhdymme
maadoittumaan ympäristöömme radikaalisti uusin tavoin. Havaintomaailma alkaa muuttua, se
virittäytyy uusille aallonpituuksille, jotka arjessa ovat harvemmin aistittavissa. Nyt minulla
on muutamia salaisia välineitä, joiden avulla voin riuhtaista itseni lentoon pois
automatisoidusta havainnon vankilasta. Kiitos Talvikki!

VOIMA-lehti - Santtu Paananen 1.4.2019
HAMissa tavoitellaan utooppista ajattelua ja kohtaamista
Helsingin taidemuseo HAMissa alkaneessa Utopiakonsultaatio-esityksessä kohdataan,
luodaan uusia todellisuuksia ja kehitetään omia utopioita. Esitys on osa taidemuseon Pawel
Althamer -näyttelyä. Utopiakonsultit Talvikki Eerola ja Maria Santavuori vievät
osallistujia kokemuksen läpi, tehden jokaisesta konsultaatiosta osallistujan itsensä näköisen.
”Utopia on se kohtaaminen ja yhteys, joka Utopiakonsultaatiossa syntyy konsultoitavan ja
konsultin välille dialogisesti. Tärkeintä on toisen ihmisen kohtaaminen. Jokainen konsultaatio
on ainutlaatuinen: se, mitä meille yhdessä tapahtuu”, Talvikki Eerola kuvailee.
Todellisuuden tutkimuskeskuksen esityksessä sukelletaan Althamerin teosten maailmaan ja
lopuksi koetaan konsultoitavan oma performanssi tai näyttely. Althamerin toinen teos on
hiljainen valkoinen tila, jonne yleisö astuu valkoisiin haalareihin pukeutuneena. Tilassa
käyskennellään vapaasti ja koetaan oman tajunnan heijastuksia muiden osallistujien kanssa
jaetussa tilassa. Utopiakonsultaatiolla kehitetään hetkellinen, kohtaamisen kautta muotoiltu
utooppinen todellisuus, joka avaa mahdollisuuksia ympäristön ja itsen havainnointiin.
”Utopiakonsultaatio on virittämistä tietoiseen olemiseen, yksityiskohtien ja
kummallisuuksien havainnointiin. Utopiakonsultaatiossa pyritään näkemään kauneutta ja
pääsemään toisten ihmisten äärelle. Kun kuuntelee toista, oma todellisuus laajenee”, Eerola
avaa.

12.4.2019 Santtu Paanasen artikkeli omasta Utopiakonsultaatio-kokemuksestaan Voima
- lehdessä
https://voima.fi/artikkeli/2019/tuokion-kokoinen-pala-utopiaa/

TUOKION KOKOINEN PALA UTOPIAA
Kuvat Mitro Partti
Utopiakonsultaatio on esitys, jossa pyritään toteuttamaan utooppisia kokemuksia arjen
keskelle.
Helsingin taidemuseo HAMissa esitettävä Utopiakonsultaatio o n taideteos, joka tapahtuu
oman mielen sisällä. Näyttely on kaksiosainen ja se käynnistyy Pawel Althamerin

näyttelyllä. Toinen osa tapahtuu valkoisessa, lähes tyhjässä ja hiljaisessa tilassa. Oma
kokemukseni esityksestä käynnistyy hetkestä, jolloin utopiakonsultti Talvikki Eerola
vastaanottaa minut museon aulatilassa. Kättelemme. Eerola on pukeutunut täysivalkoiseen.
“Minkälainen sinun mielentilasi on juuri nyt?”, Eerola kysyy. Kerron olevani lievästi
jännittynyt ja kireä. Arjen paino on vielä harteillani. Eerola tiedustelee odotuksiani
konsultaatiosta. Totean kaipaavani inspiraatiota ja avointa mieltä, joten Eerola ilmoittaa
niiden olevan näin ollen tulevan kierroksen keskeisin tavoite. Astumme aulatilan pyöröovesta
uuteen tilaan. Valaistus muuttuu loisteputkista lämpimään ja himmeään atmosfääriin.
Olemme Althamerin näyttelyyn johtavan portaikon alapäässä. Siirtymä tilasta toiseen tuntuu
hidastavan mieltäni ja herättävän aistejani. Eerola kannustaa tarkkailemaan ympäristöä
yksityiskohtaisesti.

Pawel Althamerin I (Am)
-näyttelyn mystiikkaa.

“Tutkimme Utopiakonsultaatiossa s itä, minkälaisia todellisuuksia yhteisen hetken aikana
syntyy. Tällä on paljon tekemistä ihmisen omien mielikuvien kanssa. Etsimme “portteja”
syvemmälle omaan ajatteluun ja tunteisiin”, Eerola kertoo.
Utopiakonsultaatio o n Todellisuuden tutkimuskeskuksen esityksellinen kierros.
Utopiakonsultit kuljettavat yhtä tai useampaa osallistujaa Althamerin kahden näyttelyn läpi.
Konsultti kyselee ja kuuntelee, sekä ohjailee kierrosta kokijan toiveiden mukaan.
“Utopia on konsultaatiossa syntyvä sanallinen ja sanaton yhteys. Utopiakonsultaatiossa
pyritään avartamaan näkymiä arkipäiväisistä hetkistä löytyviin asioihin. Se on konkreettinen
väline, jolla voi muuttaa asioita siihen suuntaan, mihin itse haluaa. Mahdottomasta voi tulla
mahdollista”.

Nousemme portaat rauhalliseen tahtiin. Olemme ääneti. Ylhäällä avautuu jälleen uusi tila.
Sinne on aseteltu monenlaisia ihmisen kokoisia, eri tavoin epämuodostuneen näköisiä
veistoksia. Paikka on ikään kuin vahakabinetti, jonka hahmot ovat vaihtelevan ihmismäisiä.
Utopiakonsulttini kehottaa minua kulkemaan näyttelyssä omaan tahtiini. Hän pyytää
ilmoittamaan, jos jokin näkemäni asia vie huomioni.
Katseeni kohtaa mielenkiintoisen. Se on veikeä ihmisen kokoinen figuuri, jonka päässä on
pesukoneen rumpu. Se on kulunut, halkeillut ja tummunut. Rumpu näyttää pyörineen liian
kovaa, mutta pysähtyneen. Aivan kuin rummun olemassaolo ahdistaisi hahmoa.
Rummusta kiemurtelee letku hahmon lanteella olevaan tankkiin. Tankista tulee ilmeisesti
vettä pään ympärillä pyörivään rumpuun. Nyt vesi on loppu, ja rumpu on pysähtynyt. Hahmo
näyttää olevan sinut nykytilanteensa kanssa. Katselen hahmoa tarkkaan ja alan samaistua
häneen. Kuvittelen itseäni hänen kenkiinsä. Hektinen mieleni on joskus kuin tämä
pesukoneen osanen. Vetinen mylly pyörii kaiken päivää pääni ympärillä ja näkökenttäni
edessä. Saan toivoa siitä, että uskon edessäni seisovan figuurin pystyneen hidastamaan
pyörimisliikettä.

”Aivan kuin rummun olemassaolo ahdistaisi hahmoa.”
“Minulle tämä on eräänlaista todellisuusleikkiä. Kun kuuntelee toista, oma todellisuus
laajenee. Nykyajan individualistisuuden takia olisi hyväksi, jos olisi enemmän jaettuja ja
yhteisiä todellisuuksia. Ettei kaikki vain kyhjöttäisi yksin siellä omassaan”.
Utopiakonsultti kehottaa minua sulkemaan silmäni. Konsultti ehdottaa, että kuvittelisin
millaisia näkymiä näkisin rummun sisältä, mitä ääniä kuulen ja mitä värejä näen. Silmät

suljettuina, alan visualisoida pesukoneen osaa päähäni. Rumpu pyörii kovaa ja päästää
tasaista, joskin pehmeää hurinaa. Se vaimentaa ulkopuolelta ääniä, joita saattaisin muuten
kuulla. Näen hämärää ja harmaata. Rumpu pyörii niin kovaa, etten näe sen rei’istä valoa.
Tiedän, että rummun pyörimisen hidastuminen rauhoittaisi oloani. Liike alkaa kuin hidastua
tahtoni voimasta. Reikien kautta tulevat valkoiset valonsäteet alkavat piirtyä selkeinä.
Rauhoitun. Humina muuttuu hiljaisemmaksi. Rummun pyöriminen hidastuu entisestään, kun
tarkkailen valonsäteiden liikettä. Mielikuvassani valonsäteet ovat ideoita, inspiraation
lähteitä. Niiden tarkkailu tuntuu hillitsevän mieleni poukkoilua ja antavan tahtoa ideoida
uutta.
Sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan utopia luo vastakuvan, joka kyseenalaistaa nykyajan.
Utopia avaa horisontteja kriittiselle ajattelulle ja toiminnalle. Bauman esittää utopioiden
läsnäolon olevan kyky ajatella vaihtoehtoisia ratkaisuja nykyisiin ongelmiin. Nyt koen
löytäneeni vaihtoehtoisen tavan kokea arkea.
Sitten heittäydyn analyyttiseksi. Mieleeni tulee myös sosiaalisen konstruktionismin teoria.
Sen mukaan inhimilliset todellisuudet ja merkitykset rakentuvat sosiaalisesti. Huomaan, että
tulimme luoneeksi eräänlaisen hetkellisen, yhteisen todellisuuden utopiakonsultin kanssa.
Juuri nyt koen todellisuuteni eri tavalla kuin tullessani: vähemmän jähmeänä ja
muuttumattomana, enemmän joustavana ja muovailtavana. Tämä kokemani todellisuus on
ainutlaatuinen yhtä lailla kuin 7 miljardia muutakin.
Sitten on utopiakonsultaation toisen osan aika. Saan käteeni teoksen esitteen ja ylleni
valkoisen suojahaalarin. Tärkeimpänä taiteilijana toisessa osiossa on minä, Santtu Paananen.
Eerola kysyy nimeä teokselle. Pesukone-episodini jälkimainingeissa nimi tulee mieleeni
nopeasti: Vettä myllystä. Tuleva performanssi, esitys tai näyttely tapahtuisi valkoisessa
tilassa vapaasti käyskennellen. Sisällöksi kelpaisi kaikki se, mitä mieleni haluaa tuottaa.
Värejä valkoiselle, sisältöä tyhjälle kankaalle. Esiintymisjännitys iskee.
Ympärilläni on valkoinen ilmava ja korkea huone. Tilaan on sijoitettu eri muotoisia istuimia.
Lattialla on patjoja ja lattiasta nousee valkoista valoa säteileviä kupumaisia lamppuja. Tilassa
kävelee, istuu ja makaa muitakin valkohaalarisia. Yritän olla häiriintymättä muiden
läsnäolosta ja menettämättä omaa todellisuuttani.
Tajuan, että heillä on käynnissä omat performanssinsa omassa todellisuudessaan, minulla
omani. Tilassa kävelee kymmenisen eri todellisuutta. Koen ajatuksen häikäisevän kauniiksi.
Omaan taideteokseeni keskittyminen ei vie muiden teoksilta arvoa, päinvastoin. Oma
näyttelyni on yksi muiden lomassa. Tyhjä, hallimainen tila muuttuikin hetkessä Helsingin
tapahtumarikkaimmaksi sopeksi.

Näyttely piti sisällään myös
miniatyyrikoon maailmoja.

Esitys loppuu, kun konsulttini laittaa kätensä olkapäälleni. Palaan hieman hämmentyneenä
takaisin hiljaisesta performanssistani. Utopiakonsultaatiota ei ole helppoa kääntää
kokemuksesta sanoiksi. Kokemuksen jälkeen koin pakottavaa tarvetta sanallistaa tuntemiani
oivalluksia. Yhytin itseni ajattelemasta, että utooppisen kokemuksen arvo olisi sidoksissa sen
kielellistämiseen. Utooppinen mielentila oli itsessään arvokas kokemus, joka jätti pysyvän
vaikutuksen. Kaikkea ei voi tai tarvitse selittää sanoin.
“Toivoisin, että Utopiakonsultaatio o lisi sellainen asia, joka leviää konsultaation hetkestä
arkielämään. Että vaikka kadulla kävellessä tulisi hetkiä, jolloin ihminen huomaa olevansa
tietoinen. Että voi jälkikäteen todeta, että olipas utooppinen hetki!”, Eerola pohtii.

MAD HOUSE KESÄKIERTUE: ILMASTONMUUTOS JA UTOPIAT
Kontula Electronics 18.5.2019/ 4 esitystä, 4 katsojaa
Mad Housen avajaiset Teurastamolla 13.6.2019/ 6 esitystä , 6 katsojaa
Ikaalisten Puistofilosofia 24.7.2019/ 10 esitystä, 11 katsojaa
Savonlinnan luontoelokuvafestivaalit 18.8.2019/ 4 esitystä, 4 katsojaa
Katsojia yhteensä: 25
Festariutopiakonsultaatiota yhteensä: 24

Utopiakonsultit lähtivät ensimmäistä kertaa kiertueelle osana Mad Housen Ilmastonmuutos &
Utopiat -kesäkiertuetta. Jokaisessa tapahtumassa Utopiakonsultaatiota oli tarjolla yhden
päivän ajan neljä tuntia. Konsultaatioita tehtiin yhdelle tai kahdelle ihmiselle kerrallaan ja ne

liikkuivat kaupunkitilassa. Ilmastonmuutos ja Utopiat -kiertueella konsultoitavia kutsuttiin
pohtimaan seuraavanlaisia kysymyksiä:
Mikä on sinun Utopiasi? Minkälaisen maailman haluat nähdä jos matkustamme ajassa
tulevaisuuteen? Mikä olisi parasta mitä juuri nyt voisi tapahtua? Mikä olisi paras
mahdollinen maailma juuri nyt?
Hetkiä konsultaatioista
Astumme asfaltin ja hiekan välisen rajan yli, se on löytynyt tämän hetken portiksemme kohti
jotain toista todellisuutta. Astumme kohti kukkaistutuksia ja sukellamme pieninä ötököinä
lehtien sisään tutkimaan miltä kukat näyttävät sisältäpäin. Onko kasveilla jotain sanottavaa
meille ihmisille. Herkistymme tutkimaan ja kuuntelemaan niitä ja tulemme kasvien kanssa
yhdeksi kokonaisuudeksi. Astuessamme pois tuosta kasvien todellisuudesta, jäämme
katselemaan pitkäksi aikaa kukkaistutuksia. Ne näyttäytyvät nyt yksityiskohtaisempina,
moniulotteisimpina ja mahdollisuuksina eläytyä tähän päivään toisin.
Löydämme kolon vanhasta puusta ja astumme siitä puun sisätilaan, josta aukeaa
vuoristomaisema jossain päin Kiinaa. Vuoristomaisemasta löytyy rauha, tila ja avaruus, jota
lähdimme etsimään.
Kuljemme kohti järvenrantaa ja päädymme liitämään veden päälle katsomaan mitä salmen
toisella puolella on. Liidämme mielikuvissamme tutkimaan lähemmin sitä mitä emme näe.
Salmen toiselta puolelta löytyy oivallus siitä, mikä oli alussa yhteisen matkan alkaessa
epäselvää. Nyt liitäessämme järven pinnan yläpuolella, olemme löytäneet sen, mitä tänään
etsimme.
Istumme puiston nurmelle. Päivän alustuksissa ja keskusteluissa on käsitelty
ilmastonmuutosta, toivottomuutta ja aktiivista toivoa. Toinen heistä haluaisi tuntea olevansa
varmempi omasta itsestään ja valinnoistaan. Hän toivoi löytävänsä olotilan, jossa ei
murehtisi niin paljon tai epäilisi päätöksiään ja toimintaansa, vaan olisi syvemmässä
yhteydessä itseensä ja voimaansa. Toinen heistä oli skeptisempi ja heitti peliin jotain, jonka
ajatteli olevan täysin mahdotonta saavuttaa, nimittäin jumalallisen tietoisuuden olotilan.
Sellaisen tietoisuuden, jossa on täysin oman rationaalisen mielensä yläpuolella, lähteessä,
jossa syvin mahdollinen viisaus, loputon energia ja ihmiskuntaa laajemmat näköalat
vallitsisivat. Päätimme lähteä etsimään tuota varmuutta ja jumalallista tietoisuutta.

Ensimmäisenä löysimme parkkeeratun auton edestä eräänlaisen portin, jonka kaksi matalaa
betonipylvästä muodostivat. Ehdotin, että kokeilisimme pääsisimmekö tuosta portista
haluamaamme maailmaan. Menimme portista, mutta emme huomanneet vaikutusta.
Epäilimme portin olevan hämäystä, joka vetäisi puoleensa vain niitä jotka haaveilevat
maallisesta menestyksestä. Jatkoimme etsimistä. Toinen heistä sanoi, että todennäköisesti
jumalalliseen tietoisuuteen pääsisi enemmänkin jonkun viemärin, tai vastaavaa salakäytävää
pitkin, joka ei olisi niin ilmiselvästi esillä. Onneksemme löysimme viemärin aivan
lähistöltämme. Kävimme sen ympärille ja suunnittelimme yhdessä, miten viemäriin tulisi
mennä. Suljimme silmämme ja sukelsimme pimeyteen. Hetken päästä pimeydessä alkoi näkyä
valoa. Syöksyimme sitä kohti kädet toistemme käsissä ja pullahdimme viemärin toisesta
päästä valoon, jossa painovoima lakkasi. Tunsimme siirtyvämme painottomaan tilaan, jossa
syöksyminen ja putoaminen muuttuivat leijumiseksi. Näimme valoa ja tunsimme iloa ja suurta
rakkautta. Leijuttuamme aikamme siinä ajatuksista vapaassa puhtaassa tietoisuudessa,
nimesimme paikan Aktora:ksi. Aktiivisen toivon ja rakkauden valtakunnaksi. Tultuamme
takaisin samaa viemäriä pitkin, molempien kasvoilla loisti valo. Tuntui kuin meillä kolmella
olisi salaisuus. Tiesimmehän reitin Aktoraan.

KONSULTTIEN SOME-PÄIVITYKSIÄ FESTARIKONSULTAATIOIDEN
JÄLKEEN
Näiden puiden ja tämän taivaan alla sain kohdata Utopiakonsultaatiossa Ikaalisten
Puistofilosofiaa - tapahtumassa huikeita ihmisiä. On se vaan ihmeellistä, kuinka nopeasti voi
löytyä tuntemattoman ihmisen kanssa sellainen ainutlaatuinen yhteys, jossa voidaan yhtäkkiä
leikkiä, seikkailla arjessa, löytää uusia maailmoja, lentää, juosta veden päällä, jäädä
tuijottamaan yksityiskohtia, jotka muuten jäisivät huomaamatta, ja keksiä arkisille ilmiöille
uusia merkityksiä ja nimiä. Tuo kohtaaminen tapahtuu ihan muualla kuin faktatasolla - emme
tiedä toisistamme mitään mutta jaamme saman yhdessä luodun todellisuuden hetkeksi ja
muokkaamme maailmaa ja ajatteluamme yhdessä.
Kiitos Puistofilosofian jengille, että pyöritätte huikeaa festaria jo kymmenettä vuotta! Kiitos
@madhousehelsinki, että saadaan olla osana Ilmastonmuutos ja Utopiat - kiertuetta. Kiitos
jokaiselle teille, ketkä heittäydyitte Utopiakonsultaation kyytiin! Kiitos @maria.santavuori
matkasta! @realityrescen #utopiakonsultaatio # t odellisuus #utopiakonsultti# k ohtaaminen

🌍

#puistofilosofiaa ❤

Kommentti: J otain aivan olennaista ihmiselosta jaoit tuossa.

Mä oon tänään jutellut siitä, miten puut kommunikoi sienirihmastojen kautta, tuntenut

🧜♀🐠🦞

runsauden kutsun ja manannut sadetta, maannut merenpohjassa ja sulautunut osaksi sitä ja
aaltojen liikettä (osasin hengittää veden alla

), sukeltanut viemärin kautta

jumalliseen tietoisuuteen ja sirottanut puistofilosofiakansan päälle rauhan olotilaa, josta ei
puutu mitään. Kuin Aleksis Kiven runosta Ikävyys: ”Osani vaan olkoon: tietämisen tuskast
pois, kaik’ äänetön tyhjyys olkoon.” Kiitos @puistofilosofia @realityrescen ja

@madhousehelsinki näiden dialogien ja utopioiden mahdollistamisesta! Kiitos rakas ja paras
kollega @talvikki.e taas uudesta yhteisestä seikkailusta❣Ja kiitos ennen kaikkea rohkeille

💫🙏🌳🍀🍃

filosofeille heittäytymisestä ajatusten tuolle puolen tuntemattomaan!
#puistofilosofiaa #Ikaalinen # utopiakonsultaatio # utopiaconsultation

#aleksiskivi # todellisuusmatkat # utopia # eläväutopia

madhousehelsinki: Kiitos sulle, upea utopiakonsultti!

Tän päivän Utopioiden teemoina kanssaeläminen, yhteisöön kuuluminen, yhteys, ystävyys,
rakkaus, kumppanuus, uudet alut, sielunmaisema ja juuret. Itkettiin vähän. Oltiin kukkia.
Virrattiin kuin vesi, kuin taivas, kuin lapsi. Löydettiin Yhteinen-saari ja saatiin myötätunnon
ja viisauden viesti Silvia-puulta.
Nyt olisi varmasti haikea olo, kun tänään päättyi @madhousehelsinki :n kesäkiertue, ellen
olisi saanut uusia ystäviä, joiden kanssa jaoimme monet unelmat ja visiot paremmasta
maailmasta. Kiitos mm. @
 hoksuh ja toivottavasti palaamme ilmaston suojelemisen,
feminismin, pedagogian ja Utopiatyöskentelyn merkeissä! (tai ainakin näissä) ❤
Kiitos @
 realityrescen !
#utopiakonsultaatio #utopia # savonlinna # savonlinnanluontoelokuvafestivaali #saimaa
#vedenäärellä #suomenluonto # luonto #luontoyhteys # yhteys #ystävyys

💜💜💜

🙏

😍

💜🙏🌠

🌍

Kiitos kiitos kiitos
Oli tärkeä kohtaaminen ja kaunis kokemus. Sinun sanoin: -Voi
meitä ihmisiä
ja matkamme jatkuu
Olipas taas ihana utopiapäivä ja miten kauniita ihmisiä kohtasin tänäänkin❣ Niin monen
unelma ja utopia tällä hetkellä on se, et ihmiset tulisivat yhteen, auttaisivat toisiaan ja
maapalloa, toimisivat yhtenä verkostona paremman maailman puolesta. Niin moni haluaa
samaa asiaa, olla läsnä toiselle, toimia myötätunnosta ja empatiasta ja rohkeudesta käsin.
Miten toivoa antavaa!! Utopiatyöskentelyn yks pointti on se, että voi alkaa jo elämään sitä
mistä unelmoi. Nyt just leijailen vikan konsultoinnin jäljiltä jossain rakkauspilvellä tukevasti
hyvin korkealla❣

🧡💫

Kokemus siitä, että minulla on reitti minne vain. Jos haluat päästä Kiinaan 2030 luvulle, voin
viedä meidät sinne. Kaikki on mahdollista, ovet ovat avoinna. Ei ole rajoja eikä rajoituksia.
Kun olemme yhdessä. Yhteys tekee sen todelliseksi. Leikimme ….

MITEN UTOPIAKONSULTAATIO ON MUUTTANUT MEITÄ?
Utopiakonsultin hahmoon astuminen saa aikaan näkemisen ja kokemisen muutoksen. Kun
tuon hahmon riisuu työpäivän päätteeksi pois, jää se silti resonoimaan kehossa ja jättää jälkiä.
Utopiakonsultaatioiden jälkeen kehollinen olotila on aina erilainen kuin ennen
konsultaatioita. Olo on inspiroitunut kaikista kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa ja
heidän uusista näkökulmistaan, ajatuksistaan ja oivalluksistaan. Ympäristö näyttäytyy
erilaisena: tuntuu, että kaikkialla on mahdollisuuksia ja reflektiopintoja. Yksityiskohdat ja
arkiset asiat ovat moniulotteisempia. Mikään ei ole tavallista tai itsestäänselvää. Keho tuntuu
maadoittuneelta ja rauhalliselta. Mieli on utelias, valmis leikkiin ja heittäytymään, ottamaan
vastaan haasteita.
Utopiakonsultaation tekeminen avaa oven olotilaan, jossa voi kokea kaiken olevan
mahdollista ja saavutettavaa. Eikä pelkästään jossain kuvitellussa tulevaisuudessa, vaan
välittömästi. Sillä mihin tahansa asiaan voi luoda yhteyden nyt. Tunne yhteydestä ja
toteutumiseen eläytyminen muuttaa omaa olotilaa välittömästi. Utopiakonsultti on henkilö,
jonka kanssa voi mennä ajassa ja paikassa minne tahansa ja kokea mitä tahansa.
Utopiakonsultti tietää reitin universumin joka kolkkaan. Mitä useammin ja mitä enemmän
olemme saaneet olla tuossa roolissa, sitä enemmän tämä olotila on meissä vahvistunut ja
siirtynyt myös muihin elämän osa-alueisiin.

TUTKIMUSTULOKSIA JA HAVAINTOJA UTOPIAKONSULTAATION UUDESTA
MUSEOKONSEPTISTA

Lähdimme tutkimaan sitä, miten Utopiakonsultaatio soveltuisi avoimeen kaupunkitilaan,
jossa kuka tahansa voisi tulla teoksen kanssa kohdakkain ja osallistua siihen. Meitä kiinnosti
kehittää Utopiakonsultin hahmoa ja tutkia uusia syvyyksiä, jota teoksesta tehdyt uudet
mallinnokset toisivat mukanaan. Taidemuseon vakiinnuttua teoksen seuraavaksi
ympäristöksi, meitä kiinnosti myös mitä uutta Utopiakonsultaatio avaisi taiteesta, jonka
kanssa se keskustelisi. Kävisikö mahdollisesti monesti niin, ettei konsultaatiossa
käsiteltäisikään esille laitettua taidetta, vaan katse kääntyisi seinässä olevaan halkeamaan tai
valaistukseen.

Työskentelyaika Utopiakonsultaation kanssa tänä vuonna todisti palautteiden perusteella sen,
että ihmisillä on halu leikkiä ja heittäytyä leikkiin. Leikillisyydessä on taiteen voima ja
muutosvoima. Utopiakonsultaatio julkisessa tilassa tuo sattumalta yksittäisen ihmisen arkeen
mahdollisuuden heittäytyä leikkiin, mielikuvittelun varaan, haaveilla utooppisesta
tulevaisuudesta tai seuraavasta hetkestä suhteessa omaan elämään tai maailmaan. Yksittäiset
kohtaamiset Utopiakonsultaatiossa luovat erilaista, syvempää vuorovaikutusta ja
dialogisuutta suhteessa asioihin, joita haluamme itsessä, ympäristössä tai maailmassa
muuttaa. Mitään muutosta ei tapahdu, ellemme uskalla yhdessä heittäytyä utopioiden
vietäväksi!
Koimme, että teoksen asettaminen näyttelyn yhteyteen tarkensi hahmon ääriviivoja.
Päätimme myös keskittyä hahmoon tästä uudesta suunnasta käsin. Käytimme aikaa
esimerkiksi puvustuksen miettimiseen, joka ei aiemmin ollut keskiössä konsultin roolissa.
Hahmosta tuli eräänlainen erilainen museo-opas. Opas, jonka kanssa näyttelyä pääsi
katsomaan räätälöitynä oman elämänsä heijastuksena. Sillä pääsi leikkimään ja sitä pääsi
muuttamaan. Pawelin teokset tarjosivat pohjan ja kehyksen jokaisen omalle kokemukselle.
Utopiakonstultaatiot voivat olla hyvin syviä prosesseja missä tahansa ympäristössä. Teoksen
asettamisen näyttelytilaan haastoi meidät luomaan teoksesta konseptin ja kuljetuksen, jonka
aina veisimme läpi. Oli ennalta päätettyä mistä kuljetus alkaa ja mihin loppuu. Useimmiten
Utopiakonstultaatio on vapaampi ja rönsyilevämpi. Tällainen sidottu muoto mahdollisti sen,
että konsultaatioita jaksoi tehdä useamman peräkkäin, useana päivänä peräkkäin. Muoto alkoi
tukea teosta niin, että esimerkiksi teokseen astumisen kokemus syventyi ja syventyi sitä
mukaa, kun toistoja tuli. Loppukeväästä teokseen astumiset olivat useimmiten välittömästi
hyvin voimakkaita hetkiä, joissa mentiin nopeasti syviin kerroksiin. Usein konsultoitavat
kokivat tärkeitä oivalluksia tai vahvoja tunteita juuri teokseen astumisen harjoituksessa.
Yksi mielenkiintoinen erityispiirre mikä liittyy Utopiakonstultaatioon on se, miten nopeasti
ihmiset haluat kertoa ja jakaa omaa henkilökohtaista elämäänsä. Miten monet kertoivat lähes
heti sen kaikkein olennaisimman ja henkilökohtaisimman asian elämästään. Miten monet
heittäytyivät ja olivat valmiita sille mahdollisuudelle, että juuri tämä kohtaaminen toisi
toivottua lisävalotusta tai muutosta asiaan.
Kaiken kaikkiaan koimme sekä taidenäyttelyn, että festariympäristön erittäin hedelmällisinä
ympäristöinä Utopiakonstultaatiolle. Utopiakonstultaatio ikäänkuin nautti näiden
ympäristöjen tuomasta synergiasta mennä pintaa syvemmälle, katsoa ympäristöä
subjektiivisesti ja heijasteisesti tai heittäytyä hetkeksi irti arjesta.

UTOPIAKONSULTTIEN UTOPIOTA TULEVISTA TYÖYMPÄRISTÖISTÄ

Seuraavaksi lähdemme maailmankiertueelle. Työskentelemme museo -ja kaupunkitiloissa
ympäri maailmaa. Vierailemme Venetsian biennaalissa ja seikkailemme Buenos Airesin
rikkaassa katuataideympäristössä. Toteutamme teosta myös kotimaisissa biennaaleissa ja
taidetapahtumissa, kuten Vallisaaren biennaalissa, Mäntän taideviikoilla ja uudelleen
Ikaalisten Puistofilosofia -tapahtumassa. Vierailemme kansainvälisissä ja kotimaisissa
taiteen, oppimisen ja maailman parantamisen seminaareissa. Ehkäpä jo ensi keväänä
Tampereella järjestettävässä Ecofe, Ecofeminisimn and education conference:ssä,
Mindvalley:n kesäseminaarissa tai jonakin päivänä Australian utopiayhteisössä.
Utopiakonsultaatiota tutkitaan ja se tunnustetaan yhdeksi vahvaksi menetelmäksi elämää
laajentavien ja muokkaavien menetelmien rinnalle. Huomataan, että Utopiakonsultaatio on
nopea ja tehokas keino auttaa ihmiskuntaa astumaan korkeammalle tietoisuuden tasolle, jossa
liitymme toisiimme ja yhteiseen utopiaamme paremmasta maailmasta. Utopiakonsultaatiosta
tulee suosittua, sillä se johtaa nopeasti ja pysyvästi muutokseen ja onnistuu purkamaan
aikuisen kantaman mahdottoman ja muuttamaan sen lapsenkaltaiseksi leikkiväksi ja luovaksi
tilaksi.
Lähitulevaisuudessa Utopiakonsultaatiosta kehitetään edelleen uusia muotoja miten
utooppisen ajattelun tilaa voi hyödyntää uusien innovaatioiden, esimerkiksi uusien
energialähteiden kehittämisessä.
Terveisin,
Utopiakonsultit Talvikki Eerola ja Maria Santavuori

Kiitos miellyttävästä ja mielenkiintoisesta utopia-matkasta! “Matka uuteen käy sielun ja
mielen kautta. Vapaus on sitä, että voi valita ollako utelias vaiko ei!” - HAM:in
näyttelyvieras.

