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1 utopiakonsultin käsikirja
Kädessäsi on utopiakonsultin käsikirja – se kertoo jostain erilaisesta. Toisin tekemisestä. Käsikirja esittelee Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyn taideteoksen ja palvelumuodon, Utopiakonsultaation. Se on esitystaiteen traditiosta syntynyttä osallistavaa
esitystaidetta, joka tapahtuu keskellä katsojan omaa arkea.
Utopiakonsultti on taiteilija, joka konsultin roolissa ohjaa asiakkaitaan havainnoimaan todellisuutta erilaisista ja tavanomaisesta
poikkeavista näkökulmista. Utopiakonsultaation tarkoituksena on
purkaa arkea rajoittavia totunnaisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä
löytää reittejä sellaiseen, mikä näyttäytyy mahdottomana. Utopiakonsultaatio on taidetta, joka vahvistaa osallistujan kokemusta
siitä, että hän pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Näin se
on taidetta, joka tuottaa toisen ihmisen elämään myönteistä muutosta ja sitä kautta lisää hyvinvointia.
Utopiakonsultin käsikirja kertoo, miten utopiakonsultaatio tapahtuu ja millaiseen taideajatteluun se perustuu.
Yksityiskohtaiset kuvaukset ohjaavat utopiakonsultaation soveltamiseen niin yksilöllisenä palveluna kuin ryhmien ohjauksessa tai yritys- ja yhteisövalmennuksessa. Vaikka kirjan esimerkit ovat suurelta osin sosiaalialalta, soveltuu utopiakonsultaatio ammatillisena kohtaamisen taitona kaikkeen asiakastyöhön yhtä hyvin taiteessa kuin sosiaali-, terveys- tai opetusaloilla.
UTOPIA — PAIKKA JOTA EI OLE
Utopiakonsultin alkuperä on Todellisuuden tutkimuskeskuksen
Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelmassa, joka toteutettiin vuosina 2012-2013. Tutkimme tuolloin utopian merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa esityksellisin keinoin, taiteena. Ajattelimme utopiaa ehkä ennenkaikkea erityisenä ajattelun ja toiminnan muotona, samaan aikaan sekä arkiseen kielenkäyttöön viittaavana että yhteiskunnallisena kysymisen tapana. Sanana, jolla on
omat vakiintuneet merkityksensä.
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Utopian käsite liitetään Platoniin ja ihannevaltioon. Platonin Valtio-teoksessaan kuvaamaa poliittista ideaalia alettiin myöhemmin
kutsua utopiaksi. Tässä merkityksessä sanan alkuperä voisi olla yhtä
hyvin kreikan eu topos (hyvä paikka) kuin ou topos (ei-paikka). Platonin valtio on utopia kummassakin merkityksessä. Silti siitä ei ole
Utopiakonsultin esikuvaksi, siitäkään huolimatta, että Platon katsoi, että taiteella on keskeinen merkitys ihanteiden ja hyvän elämän
suojelussa. Platonin ihannevaltiossa taiteella ei olisi sellaista asemaa, jossa Utopiakosultti voisi toimia, koska siellä laki ja järki säätelisivät sitä, millaista taiteen tulee olla. Näin taiteen tehtäväksi jää
vain normittaa käyttäytymistä ja vahvistaa valtion olemusta ihmisten mielissä. Elämän arvaamattomuudelle siinä ei ole sijaa, vaikka
juuri tuntemattoman ja epävarman, keskeneräisen ja hauraan kohtaamisessa taiteen ikuinen uusiutuvuus olisi omiaan palvelemaan
hyvinvointia.
Utopiakonsultaation näkökulmasta utopia sijaitsee jossain
muualla kuin poliittisten valtioutopioiden rakenteissa. Halusimme
löytää välineitä lähestyä utopiaa itse kunkin jokapäiväisessä elinympäristössä, mahdollisuuden tehdä utooppisia muutoksia omaan
arkeen riippumatta siitä, millainen yhteiskunnallinen järjestys on.
Etsimme henkilökohtaista, ihmisestä lähtevää utopiaa. Sellaista eipaikkaa, jonka sijaintia ei määritä ajallinen tai maantieteellinen
kaukaisuus. Kysymme, miten ihminen itse löytää elämänsä mahdottomuuksiin kätkeytyvän mahdollisen, henkilökohtaisen oikeudenmukaisuuden ja totuuden — osallisuuden yhteisessä.
Ulottuvillamme olevat arjen utopiat
Utopia on olemassa tässä hetkessä, koska se voi syntyä ainoastaan
suhteessa siihen, miten asiat ovat nyt: Utopia on toinen todellisuus, jossa vallitsee jokin tätä hetkeä toivotumpi järjestys maailmassa jota ei ole, mutta joka voisi olla. Siksi utopian täytyy olla havaittavissa myös tuntemamme todellisuuden rakenteissa, suhteessa
arkipäivän kokemuksiin.
Arkipäivä muodostuu välttämättömyyksistä, joihin olemme tottuneet. Meillä on mielikuva siitä, millainen maailma on. Tätä mielikuvaa ylläpidämme niin näkyvin kuin näkymättöminkin rajoittein. Sanomme itsellemme, miten asiat ovat. Ajattelemme esimerkiksi, ettei meidän kannata unelmoida mahdottomasta, ja sitten
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toimimme tuon ajatuksen mukaan. Etenkin silloin kun ero olevan
ja toivottavan välillä tuntuu erityisen suurelta, toteamme toiveiden
olevan utopistisia. Yksinkertaisimmillaan utooppinen ajattelu merkitsee näiden arkisten totunnaisuuksien tunnistamista ja tavalla tai
toisella niistä sivuun astumista, toisin tekemistä.
Jokapäiväisen todellisuuden muuttumattomuus on illuusio. Pidämme siitä kiinni, jotta ympäristö tuntuisi turvalliselta ja ennustettavalta. Kuitenkin juuri epävarmuudessa olisi mahdollisuus löytää tästä hetkestä utooppisia, ajattelulle aukeavia, ennen kokemattomia reittejä. Maailmankaikkeus kokonaisuudessaan liikkuu lakkaamatta kohti tuntematonta, ei-olevaa, siis utopiaa, ja samalla se
koko ajan leikkii rakenteisiinsa kätkeytyvillä mahdollisuuksilla.
Evoluutio on jatkuvaa mielikuvituksellisten ja estetiikaltaan häkellyttävien kokeilujen sarjaa. Uusi elämä avautuu maailmaan leikin
kautta.
Kenties leikki olisikin paras tapa lähestyä utopiaa ja siihen kätkeytyvää paradoksia, joka erottaa sen tavanomaisesta, tavoitteellisesta ja ratkaisukeskeisestä ajattelusta: heti kun jokin muuttuu käytännössä mahdolliseksi, se lakkaa olemasta utooppista. Siksi utooppinen ajattelu hyväksyy mahdottomuuden läsnäolon, koska juuri
siitä jännitteestä syntyy toisin tekeminen. Vallitsevien käytäntöjen ja niihin sisältyvien muutostarpeiden välisessä ristiriidassa on
utooppista potentiaalia.

etsitään reittejä jonnekin toisaalle. Paikkaan, jossa voi kuunnella,
leikkiä mielikuvituksella ja aisteilla, haastaa itseään astumaan totutusta uuteen. Utopiaan. Utopiakonsultaatio auttaa näkemään ja
tunnistamaan merkityksellisen juuri tässä hetkessä, antaa välineitä
katsoa jokapäiväisiä, arkisia asioita, ilmiöitä ja tilanteita kiireettömästi ja huomata ympärillä olevan mahdollinen.
Utopiakonsultaatio on tapahtuma, joka luo omat sääntönsä.
Siinä on aikaa katsoa ja käsitellä sitä, mitä arkitodellisuus ei meille
anna, mutta joka kuitenkin löytyy sen seasta. Utopiakonsultaatio
avaa mahdollisuuden pysähtyä ja hypätä sivuun säännöistä, jotka
usein kutsuvat meitä tietynlaiseen olemiseen ja jopa tarkkaamattomuuteen suhteessa itseemme ja ympäröivään todellisuuteen.
Utopiakonsultaatiossa harjoitellaan sijoittumista tähän maailmaan, taitoa antautua yhdessä ympäristön tarjoamille pienille hetkille. Tämä hetkessä syntyvä yhteinen todellisuus on siinä mukana
oleville totta. Siinä kahdesta toisiaan lähestyneestä tulee “me”. Ulkopuolinen joka kulkee ohi ei näe sitä, mikä meidän välillemme on
syntynyt. Siksi saattaa näyttää siltä, että mitään tavallisesta poikkeavaa ei ole edes käynnissä. Tästä esimerkkinä kohtaaminen eräässä
palvelutalossa vanhuksen kanssa. “Melkein heti tavattuamme tunsimme yhteisen todellisuuden syntyneen ja olimme uppoutuneet
siihen, kun hoitaja tuli luoksemme ja kysyi: “Milloin se utopia alkaa?” Tähän vanhus vastasi: “No tässähän sitä koko ajan jo ollaan!”

UTOPIAKONSULTAATIO
Utopiakonsultaatio on esityksellinen palvelu, jossa tärkeintä on
kuulla toinen ihminen. Siinä kysytään, miten tulisimme läsnäoleviksi toisillemme. Utopiakonsultaatiossa konsultti kohtaa asiakkaansa, toisen ihmisen, tarkkailemalla ja tutkimalla ympäristöä taiteen menetelmin, etsimällä yhdessä uusia tapoja sijoittua siihen.
Esityksen aineistona on kaikki, mitä ympärillä oleva tarjoaa ja samoin se miten toisen toiveet, tunteet tai kysymykset heijastuvat
ympäristöön. Utopiakonsultaatiossa kaikki havaittu, niin elollinen
kuin elotonkin, heijastaa merkityksiä, joiden kanssa keskustella ja
olla dialogissa. Ympäristö ruokkii aisteja ja ehdottaa näkökulmia,
antaa suuntia, rytmejä, niiden muutoksia. Utopiakonsultaatiossa
10

11

KULJETUS UTOPIAAN

2
utopiakonsultaatio
taitona

Utopiakonsultaatiossa etsitään reittiä yhteiseen utooppiseen kokemukseen, toisin olemisen mahdollisuuksia totunnaisuuksien keskeltä. Tämä erottaa utopiakonsultaation tavanomaisesta ohjaavasta
kohtaamisesta. Tavoitteena on tunnistaa sivuun astumiseen johtavia aiheita ja keksiä niihin liittyvää tekemistä. Tätä tekemistä kutsumme harjoitteiksi. Harjoitteiden tuottamasta liikkeestä syntyy yhteinen löytöretki arjen utopioihin. Ne kuljettavat vaelluksille toisen
ihmisen maailmaan, usein kirjaimellisesti kiertelemään tämän jokapäiväisissä ympäristöissä, joskus myös vain paikallaan pysyen ja keskustellen, havaintojen ja ajatusten liikkuessa. Kuljetuksen tarkoitus
on johdattaa yhteistä matkaa kohti ihmiselle merkitsevää. Tekemisen
ja keskusteluiden seurauksena toisen mieli irtautuu vallitsevasta arjesta ja siirtyy yhdessä utopiakonsultin kanssa kokemaan jotain sellaista, mikä ei ehkä muuten olisi ollut mahdollista.
Tavoitteellisessa ohjauksessa kuljetuksia voi käsikirjoittaa etukäteen. Ulkoisesti kuljetus on avoin mihin suuntaan tahansa, sinne
minne toisen ihmisen kertomukset ja olotila sitä johdattavat. Siksi
utopiakonsultaation ohjaaminen voi vaikuttaa mielivaltaiselta. Satunnaisuuksilla leikkivän pinnan alla on kuitenkin selkeä opittavissa oleva
rakenne. Utopiakonsultaatio kulkee suurin piirtein seuraavaa reittiä:
Kutsu: 		
Siirtymä:
Utopia:		
Paluu: 		
Lahja: 		
		
		
		

Teko tai kysymys, josta liike alkaa.
Astutaan todellisuuden tasolta toiselle.
Liikutaan hetki utooppisessa todellisuudessa.
Siirrytään takaisin arkeen.
Jotain mitä osallistujat saavat mukaansa, joka 		
kiteyttää sen missä ollaan liikuttu, mitä on oivallettu ja josta käsin ajatella ja muistella koettua konsultaation jälkeen.

Seuraava polkumainen harjoitesarja tapahtuu kaupunkitilassa: Osallistujille annetaan joitakin ehdotuksia ympäristön tarkkailuun sekä
väljä ohje reitistä yhteiseen päämäärään. Kulkemisen tapa ja rytmi,
havaintojen kohteet ja merkitykset muodostuvat kullekin omanlaisikseen. Saadaksesi kokemuksen utooppisesta kuljetuksesta voit mennä
ulos ja seurata näitä utopiakonsultaatiota havainnollistavia ohjeita.
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Utopiakonsultaatiosta tämä harjoitesarja eroaa siten, että utopiakonsultti ohjaa konsultoitavaa, kun taas nämä harjoitteet tehdään itselle.
Polku utopiaan
Kohtaaminen ja kutsu yhteiseen matkaan tapahtuu portilla.
Ulko-ovi määritellään portiksi, jonka toisella puolella odottaa ulkomaailma. Harjoitteen voi tehdä yksin tai ryhmässä.
Astu ovesta ulos, kiinnitä huomiota hetkeen, jolloin siirryt todellisuudesta toiseen, sisämaailmasta ulkomaailmaan.
Huomaa portti sekä fyysisenä kohtana että henkisenä tapahtumana. Tunnista portista kulkemisen vaikutus koko kehossasi.
Siirtymä utopiaan syntyy yleensä tekemällä jotain toisin.
Ovesta astuminen on tekona itsessään tuiki tavallista. Tapa
jolla sen teet, tekee siitä erilaisen. Huomaa, ettet ole vain astunut ovesta, vaan olet samalla siirtynyt toisenlaiseen olemiseen.
Siispä pysähdy vielä. Ole hetki hiljaa paikallasi ja vain tarkkaile kaikkea ympärillä olevaa käyttäen kaikkia aistejasi. Tunnista, miten ympäristö näyttäytyy sitä havainnoidessa. Maailma syntyy ja saa merkityksensä siitä, miten sitä havainnoit.
Tästä havainnoinnista avautuu jotain erilaista, utooppista.
Utopiassa oleminen tapahtuu tässä harjoitesarjassa kirjaimellisesti seuraamalla omaa, satunnaisten havaintojen muodostamaa polkua: Etsi polkusi tästä paikasta määränpäähän. Määränpään sijainnin voit päättää vasta kun tunnet tulleesi polun päähän. Omaa polkua kulkiessasi huomaa yksityiskohtia, tunnelmia, löydätkö jotain yllättävää, jotain todella arkista. Voisitko
nähdä jotain sellaista, jota et yleensä näe? Löydä polku rauhassa
ajan kanssa. Etene intuitiivisesti sisäisten impulssien ja ulkoisten
havaintojen ohjaamana. Huomaat asioita ilman ennakkosuunnitelmaa. Tunnistat seikkoja, jotka jotenkin tarttuvat mukaasi.
Paluun hetki koittaa, kun havahdutaan määränpäässä.
Se voi olla etukäteen sovittu paikka tai matkaan käytettävä aika. Voi myös kulkea ilman valmista suunnitelmaa ja sitten jossain vaiheessa vain tuntea olevansa perillä.
Lahja on jotain, mitä löysit: Mieti rauhassa omaa polkuasi, jonka
juuri kuljit. Mitkä asiat nousivat esiin, kutsuivat sinua luokseen?
Nimeä matkasi, mitä havaitsit tai oivalsit, yhdellä tai parilla sanalla.
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UTOPIAKONSULTIN VÄLINEET
Utopiakonsultaation tavoitteena on, että asiakas saa käyttöönsä
konkreettisia välineitä sekä toiminta- ja ajattelumalleja, joita hän
voi soveltaa omassa jokapäiväisessä elämässään. Kuvaamme näitä
välineitä kolmella eri käsitteellä: työkaluina, esityksinä ja harjoitteina. Nämä käsitteet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan edustavat kolmea erilaista tapaa tarkastella mitä tahansa tapahtumaa. Käsitteet kuvaavat sitä, miten utopiakonsultti kuljettaa ohjausta.
Työkalu edustaa erityistä valmiiksi sovittua tapaa tarkastella ja havainnoida ympäristöä. Tämä tapa on kuvattuna työkalun nimessä ja käyttöohjeessa. Työkalu konkretisoi sitä, miten voi tietoisesti valita jonkin tarkastelutavan ja siten vaikuttaa siihen, millaisena todellisuus näyttäytyy.
Esityksen käsite viittaa yleisessä merkityksessään siihen, että jotain on
laitettu esille: Joku esittää jotain, jota toinen puolestaan katsoo, kuulee, kokee. Tämä sama merkitys esityksellä on myös utopiakonsultaatiossa. Utopiakonsultti kysyy, miten toinen ihminen tulee tietoiseksi
havainnoistaan ja niistä esityksistä, jotka syntyvät kehystämällä erillisiä
kohteita ympäristöstä – ilmiöstä, tapahtumasta, näkymästä, hetkestä.
Esityksiä voi nähdä, kun huomaa jonkin ympäristön tarjoaman yksityiskohdan, kehystää sen, antaa sille aikaa ja katsoo sitä kuin esitystä.
Harjoite on mikä tahansa toistettavissa oleva menettely, jolla pyritään tuottamaan merkitseviä kokemuksia. Työkalut ovat jo valmiiksi harjoitteita. Esitys muuttuu harjoitteeksi, kun sitä toistaa tarkoituksena tuottaa noita kokemuksia. Harjoite on utopiakonsultaation ohjauksen ydinkäsite, koska harjoitteiden avulla
muodostuu utopiakonsultaatiossa toisin olemisen kokemus.
TYÖKALU
Helsingin Diakonissalaitos oli mukana EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig–ohjelmassa, jossa eri maiden sosiaalityöntekijät tutustuivat toistensa työtapoihin, yhtenä ulottuvuutena kult15

tuuriset työmenetelmät. Syksyllä 2013 Suomen osuudessa esiteltiin utopiakonsultaatiota. Tämä tapahtui antamalla osallistujille käsitteellisiä työkaluja, joiden käyttöä he muun ohjelmansa
ohella harjoittelivat. Ensimmäinen työkalu oli nimeltään Vihje,
jonka esittelimme alkutapaamisessa Diakonissalaitoksen luentosalissa pienen kokemuksellisen lämmittelyharjoittelun jälkeen.
Vihje avaa uusia näkökulmia ympäristöön. Tämä työkalu kehottaa tarkkailemaan ympäristöä ja pysähtymään omaa huomiota kutsuvien asioiden kohdalle, on se sitten roska, varjo tai valo,
teksti tai särö seinässä. Vihjeitä löytää, kun kulkee ja antaa katseen harhailla, ilman mitään ennakko-odotuksia. Kun vihjeen
huomaa, kannattaa sen kanssa jäädä hetkeksi leikkimään, ottaa
siitä kuva, kirjoittaa ylös sen herättämiä ajatuksia ja seurata mihin se johdattaa, minkälaisia näköaloja se antaa todellisuuteen.
Tavatessamme seuraavan kerran keskustelimme kokemuksista: Vihjeen idea oli ollut helppo tunnistaa ja vihjeitä löytyi joka puolelta.
Vihjeitä tarkkailemalla avautui assosiaatioiden tila, joka sai ympäristön hehkumaan. Jatkoimme ohjelmaa antamalla seuraavana päivänä työkaluksi Portin. Palautteena osallistujat kertoivat, miten portin idea herätti löytämisen riemua: Portteja avautui joka puolella ja
portista astumisesta oli helppo löytää yhteinen tapahtuma toisen
kanssa. Kokeneet sosiaalialan ammattilaiset olivat hämmentyneitä
siitä, miten näin yksinkertaisella idealla pystyi luomaan toisen ihmisen kanssa erityislaatuisen tapahtuman, ikään kuin olisi yhdessä astuttu jollain ennalta suunnittelemattomalla tavalla uuteen olotilaan.
Työkalun merkityksistä
Kun keskustelimme Grundtvig-ohjelman osallistujien kanssa tällaisen käsitteellisesti ympäristöä muokkaavan lähestymistavan merkityksistä, löysivät vieraat sille useita perusteita: Työkalut muistuttivat osallistujia jostain sellaisesta, mikä jokaiselle oli ennestään tuttua ja jonka he olivat löytäneet monista erilaisista menetelmistä, mutta joka työn kovuudessa tahtoo unohtua. Työkalut avaavat yhteyden toisen ihmisen elämänkokemuksiin, kun toinen pääsee samanaikaisesti sekä kertomaan että luomaan tarinaansa.
Työkalun välityksellä ympäristö avautuukin uudenlaiselle tarkas16

telulle. Työkaluun kirjoitettu havainnoinnin tapa muuttaa ympäristön siinä mielessä, että huomiomme kohdistuu työkalun ehdottamiin yksityiskohtiin ja antaa niille erityisen merkityksen. Merkitykset voivat edelleen olla hyvin konkreettisia, mutta samalla niihin
aukeaa myös metaforisia tasoja. Esimerkiksi Portti–työkalua käytettäessä tavaratalon tai rautatieaseman ovet ovat edelleen ovia, mutta
erityinen lähestymistapa johtaa kysymään, millaisiin maailmoihin
ne avautuvat. Kun herkistyvä katse alkaa tunnistaa portteja yhä symbolisemmista kohteista, ympäristö muuntuu havaitsijan oman maailman heijastukseksi. Se, mihin katse kiinnittää huomiota, on aina
jollain tavalla merkitsevää katsojan omasta todellisuudesta käsin.
Tällä tavalla työkalun merkitykselle saadaan teoreettinen selitys: työkalu tekee ympäristöstä katsojan oman sisäisen kokemuksellisen
maailman projektion, työkalun ehdottamassa ja katsojan oman elämäntilanteen määrittämissä kehyksissä. Tämä projektio on olemukseltaan metaforinen ja sitä pitää ensisijaisesti lähestyä kertomuksena,
jota kuunnellaan tarinallisten kriteerien valossa. Sen symboliikka
on enemmän unen kuin analyyttisen logiikan mukaista. Se on kuva
toisen ihmisen tavasta olla olemassa, esitys niistä merkityksistä, joihin toisen ihmisen elämä kiinnittyy. Vaikeimminkin ilmaistavissa
olevat ja syy-seuraus–suhteiltaan ristiriitaiset asiavyyhdit voidaan
metaforisessa muodossa nostaa esiin ilman ratkaisemisen tai tulkitsemisen pakkoa. Karut elämänkokemukset ja niihin liittyvät tunteet muuttuvat ympäristöön projisoituneina etäännytetyiksi. Siten
ne ovat myös kokemuksina säädeltävissä ja hallittavissa. Kokemuksellisuus tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa ja muuttaa omaa suhtautumista noihin tunteisiin. Kun kokemukset alkavat ympäristön
heijastumina muuntua, tapahtuu sama muutos väistämättä myös
kognitiivisessa järjestelmässä. Maailma alkaa näyttää erilaiselta, kun
sen erilaisena itselleen esittää. Havaitsemisen tapa luo todellisuutta.
Ohjaajalle työkalu on väline oppia toista ihmistä ympäristön
kautta. Ohjaajasta tulee kuuntelija, joka ensin kysyy tai ehdottaa
ja sitten toisen reaktioiden perusteella ehdottaa taas jotain muuta.
Mitä enemmän toinen itse alkaa tunnistaa ympäristöstä itseään puhuttelevia asioita, sitä enemmän ohjaaja alkaa seurata näitä. Juuri
tässä mukana kulkemisessa on muutoksen mahdollisuus, koska yhteisessä matkassa syntyy aina jotain sellaista, mitä ei yksin pystyisi
kehittämään. Toisen ihmisen omia tuntemuksia kunnioittaen luo17

daan yhteistä kokemuksellista todellisuutta. Ohjaajan avustuksella
ympäristö muuntuu toisen ilmaisun välineeksi, jossa samanaikaisesti tulevat näkyville niin elämän kipukohdat kuin mahdollisuudet. Taide sallii luovuuden ja kokemuksellisen lähestymistavan ihmisen oman tarinan kertomiselle ja myös sen uudelleen luomiselle.
ESITYS
Esityksen synty
Esityksen idea antaa toisenlaisen, avoimemman ohjeen ympäristön
havainnointiin. Se yksinkertaisesti kehottaa tarkastelemaan tapahtumia ja tilanteita, paikkoja ja näkymiä ikään kuin ne olisivat esityksiä. Leikitään ajatuksella, että voimme kehystää ympäristöstä minkä
tahansa asian, nimetä sen esitykseksi. Sitten kuulostellaan, millaisia tuntemuksia se herättää. Näin siirtyminen toisin katsomiseen tapahtuu, kun ihminen päättää alkaa katsoa ympäristöään kuin esitystä. Tämän monimutkaisemmasta asiasta ei periaatteessa ole kyse.
Kun kuljetaan kaupungilla ja kuvaillaan sitä, mitä havaitaan,
tehdään yhteistä esitystä. Vaelletaan toisen kanssa, osoitetaan kiinnostavia kohtia, kerrotaan mitä ne itsessä herättävät ja kuunnellaan
mitä toisessa tapahtuu. Itsestään voi kertoa toiselle kertomalla mitä
näkee ympärillään. Vähitellen opitaan toinen toisistaan. Esityksen
kautta asioista voi keskustella epäsuorasti, myös asioista joille ei oikein ole sanoja. Esitys on kokemusten ja tunteiden ilmaisun väline.
Esityksen käsite
Utopiakonsultaatio on lähtökohdiltaan kokeellista esitystaidetta. Tämän taiteen alan piirissä esityksen käsitteellä on erityinen merkityksensä, minkä vuoksi joutuu kysymään, voiko utopiakonsultaation ideaa
ollenkaan lähestyä kielen yleisistä merkityksistä käsin. Pitääkö tuntea
esitystaiteen traditiota päästäkseen mukaan utooppiseen ajatteluun?
Havaintojemme mukaan palvelutalossa asuvat vanhukset pystyvät käsittelemään kokemuksiaan esityksinä ja käsitteellistämään elämäänsä yhdessä utopiakonsultin kanssa. Samoin päiväkoti-ikäiset lapset epäröimättä tuottavat esityksiä lähestulkoon
mistä tahansa. Siten ei esityksen käsitteessä sellaisenaan ole mitään,
mitä ei itse kukin voisi oivaltaa omista arkisista lähtökohdistaan.
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Arjen esityksellistäminen
Meillä kaikilla on luonnollinen taito esityksellistää arkea. Taito on
olemassa jo lapsuudesta asti, kenties synnynnäisenä ja ainakin osana
ihmisyyden syvää kerronnallista perinnettä. Tästä osoituksena yksi
esimerkki, jonka kertoi 3 -vuotiaan lapsen äiti: “Tällainen hassu paikallisten yritysten mainostaulu on tuossa lähikadun varrella puistomatkalla. Elsa kysyy: “Mikä tämä on?” Äiti vastaa: “Tollanen mainostaulu”. Elsa katsoo tarkemmin ja sanoo ihan kuin hänen ei tarvitsisi miettiä sadasosasekuntiakaan: “Ei kun tässä on sadetta, ja tässä
sanotaan että haluan olla rauhassa, tämä on aarrekartta, tässä annetaan palkinto, tässä hevonen on kuollut, tämä on Suomen kartta…
Ja tässä on kasvitarha… myrkkykasvi, tässä salamoi. Tässä on
risteys…”
Utopiakonsultti vetoaa tähän jokaisessa olevaan esityksen tajuun. Kuka tahansa voi katsoa maailmaa esityksen näkökulmasta
ja jokaisen ihmisen kanssa käsitettä käytetään yhdessä sovittavalla
tavalla. Tavalla, jolla utopiakonsultti voi kysyä, millaisen esityksen voisi tehdä tästä päivästä, kadunkulmasta, ikkunanäkymästä
tai kahvihuoneesta… Ja tarvittaessa voi esityksen sijaan yhtä hyvin puhua näkymistä, maisemista, hyvistä hetkistä, kokemuksista, olotiloista. Olennaista on, että noissa moninaisissa arjen tilanteissa paljastuu kykymme tiedostaa se, mitä ja miten havainnoimme ja mitä tämä havainnointi herättää. Esityksen käsite kertoo jotain olennaista siitä, miten ihmisinä tuotamme kulttuuria.
Tämä liittyy minkä tahansa esityksen syntyyn: Ei näytelmä
tai taulu ole olemassa esityksenä ilman, että on joku, joka päättää katsoa sitä esityksenä. Tämä katsoja voi tietenkin olla myös tekijä itse. Katsojuuden läsnäolo on jo sisällä esityksen käsitteessä.
Kun utopiakonsultaatiossa olevan ihmisen esitys syntyy hänen
omassa katsomisessaan, voi ajatella että hän on sekä esityksen tekijä että sen katsoja. Utopiakonsultaatio tekee katsojasta osallistujan, josta tulee osallistumisen kautta taiteen tekijä. Utopiakonsultaatio syntyy taiteen tapahtumisena. – Seuraava harjoite ehdottaa
tapoja, joilla voi tutkia, miten esitys syntyy omassa havaitsemisessa:
Arjen esitysten tunnistaminen
Käytä kehystämistä luodaksesi esitys jokapäiväiseen tilaan, jossa
sitä ei kukaan varsinaisesti ole tekemässä. Kehys voi olla kel19

lonaika, katseen suunta, tietty rajattu osa näkymästä, katsomisen tapa tai sisältö. Tai jokin muu ohje, jolla merkitset esityksen. Ohje voi olla etukäteen päätetty tai sekin voi syntyä satunnaisesti niin, että vain tunnistat esityksen tapahtuvaksi. Päästäksesi alkuun, sovi kehystämisen tavasta. Koe esitys ja kuvaa kokemuksesi. Kirjoita tai kerro. Tämä tapahtuma, jossa tavanomaisesta arjesta irtoaa ennalta määrittämätön kokemus ja sen kuvaus, on arjen esityksellistämisen ydintä.
(Aiheesta enemmän Anniina Väisäsen opinnäytetyössä Tosi
esitys, 2013. Ks. kohta viittauksia.)

piakonsultti esimerkiksi kirjoittaa toisen ihmisen ajatuksista runon
ja välillä tämä esittelee konsultille valikoiman itselleen tärkeitä runoja. Toinen ryhtyy kertojaksi tai kuljettaa hetken konsulttia, ja sitten taas utopiakonsultti tarttuu johonkin langanpätkään ja johdattaa yhteiselle mielikuvamatkalle toisen juuri kuvailemaan paikkaan.

HARJOITE
Tavanomaisen tekemisellä epätavalliseen
Utopiakonsultaatiossa harjoite on tunnistettavissa ja toistettavissa oleva
ajattelu- tai toimintatapa, jonka avulla toisen ihmisen arkeen luodaan
toisin tekemistä ja tapahtumista. Utopiakonsultaation kuljetus syntyy harjoitteista. Niissä ihminen tutkii omaa todellisuuttaan, kokee ja muuntelee sitä, tekee näkyväksi, esittää sitä. Harjoitteet toimivat kohtaamisen alustana, joka kutsuu kertomaan jotain itsestä,
olotilasta, toiveista ja tarpeista. Harjoitteet ovat sitä, että ihminen
ottaa todellisuuden itselleen ja alkaa systemaattisesti muokata sitä.
Vaikka harjoitteiden tehtävänä on johdattaa pois tavanomaisesta, ei niiden erityisyys silti synny epätavallisuudesta. Harjoitteissa tekeminen voi olla katselemista, kuvittelemista, eri tavoin
liikkumista tai eri tavoin olemista. Se voi olla keskustelua nähdystä ja siitä millaisia tuntemuksia se herättää. Edellä kuvattujen työkalujen ja esitysten lisäksi on loppumaton valikoima erilaisia taiteen työtapoja, jotka utopiakonsultaatiossa käytettynä saavat
utooppisen merkityksen. Runot, musiikki, kuvat, esineet, piirtäminen, valokuvaaminen ja mielikuvittelu palvelevat toisin olemista,
näkemistä ja kokemista. Näitä kaikkia voi käyttää harjoitteina.
Harjoitteilla vahvistetaan esiin nousevia havaintoja kehystämällä ja nimeämällä sekä käyttämällä eri aisteja. Kokeillaan, miten
asentoa ja paikkaa vaihtamalla myös havainnot muuttuvat. Miten
uudelleen asettuminen vaikuttaa maailmaan, tapahtuipa se sitten
kehollisesti tai mielikuvissa. Roolit vaihtelevat niin, että välillä uto20

21

Tässä luvussa kuvataan sitä, miten harjoitteet toimivat kohtaamisen välineinä. Kohtaamisen voi käynnistää valmiilla harjoitteilla ja
konsultaation edetessä voi luoda uusia, juuri kyseisen kohtaamisen
tuottamia harjoitteita.
TYÖKALUT HARJOITTEINA
Yleensä utopiakonsultaatio alkaa ympäristön tarkkailulla. Tässä auttavat työkalujen tarjoamat valmiit ideat, jotka ehdottavat erilaisia
tapoja tarkkailla. Kohtaaminen käynnistetään valitsemalla sopivalta
tuntuva työkalu. Työkalujen käyttö kutsuu heittäytymään mielikuvitteluun, leikkisyys moninkertaistaa niiden vaikuttavuutta. Lisäksi
työkaluja on rajattomasti, sillä jokaisen tavan havainnoida ympäristöä voi nimetä työkaluksi. Seuraavat ovatkin vain esimerkkejä.

3
utopiakonsultaation
synty

Vihje
Vihje kehottaa tarkkailemaan ympäristöä ja pysähtymään sellaisten asioiden kohdalle, jotka kutsuvat puoleensa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi roska, varjo, satunnainen tekstin tai särö seinässä. Vihjeitä näkee, kun kulkee ja antaa katseen harhailla, ilman
mitään ennakko-odotuksia. Kun vihjeen löytää, kannattaa sen
kanssa jäädä hetkeksi leikkimään, ottaa siitä kuva, kirjoittaa ylös
sen herättämiä ajatuksia ja seurata mihin se johdattaa, minkälaisia näköaloja se avaa todellisuuteen ja mihin suuntaan se ehdottaa kulkemaan seuraavaksi. Löytöjen dokumentointi on tärkeää.
Portti
Portti johdattaa nimensä mukaisesti löytämään uusia todellisuuksia. Siirtyminen tilasta ja todellisuudesta toiseen tapahtuu porttien kautta. Ne paljastavat
sen, miten monista todellisuuksista maailma muodostuu.
Portti voi olla mikä tahansa rakenne tai idea, joka kutsuu astumaan läpi. Kun portin on löytänyt, voi kulkea siitä ja tarkkailla, miten se muuttaa omaa olemista. Millaisen maailman haluaisit avautuvan, kun astut portin läpi? Mitä itsessä ja ympäristössä tapahtuu kun portista kulkee? Miten maailma on erilainen portin molemmilla puolilla? Entä mitä tapahtuu, kun siitä

22

23

kulkee yhdessä jonkun kanssa? Portteja voi dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla.
Linssi
Linssillä säädellään sitä, millaisten merkitysten läpi katsominen
suodattuu. Havaitsemisen tapaa voi ohjata yksinkertaisesti vaihtelemalla linssiä. Katsomista voi harjoittaa esimerkiksi rytmien, värien, muotojen, kauneuden tai rumuuden linssien läpi. Erilaisten
linssien läpi katsoessaan maailmasta huomaa erilaisia asioita. Ajan
linssin läpi koettu maailma eroaa selväsi vaikkapa turhautumisen,
ristiriidan tai pehmeyden linssien läpi koetusta maailmasta.
Kynä
Kynä on käsitteellinen työkalu, jolla voi mielessään nimetä näkymiä. Voi kuvitella, miten kynä päällekirjoittaa silmien eteen tapahtumaa tai tilannetta kuvaavan sanan. Se voi olla jotain ihan muuta,
kuin mitä kyseisestä tapahtumasta tavanomaisesti ajatellaan.
Lähde
Jos tarvitset jotain: toivoa, energiaa, hiljaisuutta tai oivalluksia,
etsi ympäriltäsi sen lähde. Kun tunnistat ja nimeät tarvitsemasi,
niin huomaat myös, missä sitä on. Ilmiö on tuttu tilanteesta, jossa
mieli tunnistaa itselleen ajankohtaisia asioita, joita yhtäkkiä näkee
joka puolella. Työkaluna tämä toimii myös toisin päin: voit ensin huomata lähteen ja vasta sitten mitä se tuottaa. Havaitsemisen
kautta ympäristö heijastaa tarpeitamme.
Muisto
Mikä tahansa paikka sisältää muistoja, sinun tai jonkun toisen. Katsot ympärillesi ja poimit asioita, etsit muistoja. Nimeäminen vahvistaa ja selkiyttää mielikuvaa. Esität kunkin kohteen kohdalla kysymyksen: ”Mitä minulle tulee tästä mieleen? Mitä muistoja tämä herättää?” Kun mieleesi nousee jotain, voit lahjoittaa sen toiselle yksinkertaisesti kertomalla sen.
Voit pyytää toista antamaan sinulle jonkun omista muistoistaan.
Lahja
Minkä tahansa ympäristöstä löytyvän voi antaa toiselle lahjaksi:
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roska-astian, ihmisten kiireen, näyteikkunan, valonsäteen lätäkön pinnassa, maiseman…
Lahjan avulla kohdataan toinen ihminen ja tarjotaan tälle osa
ympäristöstä ja omasta todellisuudesta. Lahjan ei tarvitse olla
materiaalista vaan se voi olla ajatus, teko tai huomio, joka herättää lahjan antajassa tunteen, jonka haluaa jakaa toisen kanssa.
Lahjan antamisen hetki luo sen antajan ja saajan välille yhteisen
todellisuuden.
Lahjan antamisen hetki voi olla ikään kuin tapa paketoida se.
Antamisen äärelle voi pysähtyä aistimaan sitä, kuinka antaja kehystää ympäristöstä jotain, kutsuu toisen sen äärelle, jakaa merkityksiä ja aikaa toisen kanssa. Lahjan antamisesta tulee pienimuotoinen esitys.
Mahdollinen
Huomaa ympärilläsi oleva mahdollinen. Kadut ja ikkunat, kasvot ja ovenkahvat. Kaikkeen havaitsemaasi sisältyy lukemattomia mahdollisuuksia. Katua voi katsoa, sillä voi seistä, sitä pitkin voi kävellä, voi valita suunnan, avata ovia, katsoa toiselle
puolelle ja huomata toiset.
Mitä tapahtuu, kun lähestyt mahdollista ja tartut siihen? Toteutat sen ja sitten käännyt kohti seuraavaa mahdollisuutta. Aivan kuin leikkisit mahdollisen virrassa. Mitä seuraa, jos otat
mahdollisen vastaan tilaisuutena johonkin?
Omien työkalujen suunnittelu
Havainnoi ympäristöä, tunnista ja nimeä sen yksityiskohtia, näkymiä tai ilmiöitä. Sitten tartu johonkin niistä, nimeä se havaitsemisen ohjeeksi ja testaa yhdessä muiden kanssa. Ympäristö on esimerkiksi täynnä peilejä. Peilinä toimii mikä tahansa: näyteikkuna, talon seinä, avoin kuja, kioski — itsekin voi olla peilinä jollekin toiselle. Peili heijastaa aina jotain.
Tunnesuihkun taas voi tunnistaa puun tai katosten alla. Niitä
aukeaa myös pintojen suuntaisina aukkoina ja kuiluina, joista virtaa erityistä tunnetta. Suihkun laatua voi tutkia kulkemalla suihkun alle tai eteen, ja siitä pois. Kaikissa tiloissa on myös erilaisia aikoja. Nämä syntyvät aikamuuntimilla, joina voivat toimia
esimerkiksi portaat, jotka kiihdyttävät tai jarruttavat, tai nur25

kat ja katveet, joissa aika kiertää kehää, jopa pysähtyy kokonaan.
Utopiakonsultin tehtävänä on tunnistaa toisen ihmisen havainnoista, kertomuksista tai toiminnasta merkitseviä piirteitä ja nostaa niitä esiin. Esimerkiksi jos toisen kanssa kulkiessa puheeksi tulee
kiire, kärsivällisyys, hitaus… voi utopiakonsultti tarttua siihen ja ehdottaa hidastaja -työkalun käyttöä: Näkymiä voi ikään kuin pyyhkiä
hidastajalla ja katsoa sen läpi ympäristöä. Kun näin tekee hetken aikaa, ohentuu todellisuuden vakiintunut pinta ja voidaan tutkia, mitä
hitaus siitä paljastaa.
ARJEN ESITYKSET HARJOITTEINA
Esityksellisillä harjoitteilla kehystetään toisen ihmisen elämästä asioita, jotka voivat ulkoisesti näyttää tavanomaisilta ja vähäisiltä. Esityksen kehyksissä ne kuitenkin saavat merkityksen intiiminä ja tarkkana muotokuvana. Näiden esitysten arvo on siinä, miten ne tekevät ihmisen näkyväksi, niin ympäristölle kuin hänelle itselleen.
Ympäristön havainnointi esityksenä
Pysähdy, sulje silmäsi. Huomaa, mitä havaitset, mitä sisälläsi liikkuu. Keskity siihen hetkeksi.
Avaa silmäsi, avaa katseesi ja anna sen liukua vapaasti ympäristössä. Pysähdy siihen, mikä jotenkin pysähdyttää katseesi.
Asetu sen äärelle, rajaa se huomiosi kohteeksi, kuvittele sille
kehykset – riippumatta siitä, mitä siitä ajattelet. Älä oikeastaan
ajattele siitä yhtään mitään, tunnista vain se, miten kohde avautuu ja esittelee itsensä.
Nämä ovat esityksiä.
Seuraavassa on luetteloitu utopiakonsultaatioissa käytettyjä harjoitteita, joilla tutkitaan ympäristön esityksellistämistä. Konsultaatioita
on toteutettu niin kaupunkiympäristössä kuin palvelutaloissa ja tuetun asumisen yksiköissäkin. Kaikessa arkisuudessaan nämä harjoitteet ovat käyttökelpoisia juuri siksi, että niissä havainnollistuu, miten
utopiaan astuminen on mahdollista tavallisilla jokaisen käytössä olevilla menetelmillä. Suurin osa harjoitteista onkin tuttuja eri yhteyksistä ilmaisun, luovuuden ja itsetuntemuksen sovelluksina. Niitä käy26

tetään erilaisissa tarkoituksissa opetuksessa, tavoitetyöskentelyssä,
valmennuksessa, työnohjauksessa ja terapiassa. Utopiakonsultaatiossa näkökulma harjoitteisiin ohjauksen välineenä on erilainen ja
erityinen: Harjoitteilla luodaan esitystä toisen ihmisen omasta arjesta ja siitä käsin tapahtuvasta utooppiseen astumisesta. Harjoitteet
sopivat kenelle tahansa ja niitä voidaan käyttää missä tahansa, koska
ne muovautuvat aina jokaisessa konsultaatiossa toisen ihmisen tarpeiden ja kohtaamisen luonteen mukaan. Harjoitteissa yhdistyy
sanallinen ja fyysinen kerronta, jakaminen ja ympäristön käyttö.
Olennaista on harjoitteen käyttötarkoitus ja yhteys siihen, mitä
toinen ihminen sillä ilmaisee. Jokainen harjoite liittyy edelliseen
ja ehdottaa seuraavaa. Jokaisella niistä voi olla monta eri tehtävää:
Mielikuvituksen ja aistien aktivoiminen
Ympäristön tarkkaileminen - siitä inspiroituminen ja sen käyttäminen
Ympäristön kehystäminen teokseksi
Ympäristön esityksellinen havainnointi
Ympäristön muokkaaminen mielikuvin
Toiveiden ja olotilan projisointi ympäristöön - vastausten etsiminen siitä mitä ympärillä on
Kehollinen aktivoiminen tai rauhoittaminen
Toiveen ja olotilan tunnistaminen läsnä olevassa hetkessä
Uuteen astuminen ja uudelleen asettuminen suhteessa tähän
hetkeen ja tilaan. Tutun ja arkisen katsominen erilaisista näkökulmista
Leikkiin heittäytyminen
Harjoitteiden rinnalla on Talvikki Eerolan kertomia esimerkkejä
utopiakonsultaation kuljetuksista. Ne havainnollistavat, miten yhden konsultaation aikana käytetään useita välineitä ja harjoitteita
vuorotellen ja limittäin.
Kuvat
Kuvia voi käyttää ilmentämään olotilaa tai toivetta. Kuvat voivat
olla konkreettisia valokuvia tai kortteja, yhtä hyvin myös aineettomia mielikuvia tai muistoja. Kuvat toimivat portteina ja ovat hyvä
aloitus utopiakonsultaation kuljetukselle.
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Konsultti levittää pöydälle kuvia, kortteja tai maalauksia, ja kysyy toiselta: Jos tunnustelet tämän hetken olotilaasi, mikä kuva kiinnittää huomiosi, mikä kutsuu luokseen tutkimaan sitä tarkemmin?
Minkä valitsisit juuri nyt? Mistä kortista haluaisit kertoa tarinan?
Riippuen siitä minkä kortin toinen valitsee, konsultti voi jatkaa esimerkiksi seuraavasti:
Hän voi pyytää toista kertomaan tarinan kuvasta, tai kertoa sellaisen
itse mikäli toinen näin haluaa. Hän voi pyytää toista valitsemaan kuvasta
kiinnostavan tai kysymyksiä herättävän yksityiskohdan, pysähtymään
sen äärelle pidemmäksi aikaa tai piirtämään oman tulkinnan siitä.
Hän voi johdattaa mielikuvamatkalle kortin maisemaan.
”Asiakas tuli käytävällä minua vastaan. Juteltiin ensin käytävällä
ja päätin näyttää hänelle kortteja, joissa oli maalauksia ja pyysin valitsemaan jonkun, joka tänään tuntui intuitiivisesti parhaimmalta, mikä jotenkin kertoisi hänen tämänhetkisestä olostaan. Hän otti mustavalkoisen valokuvan, jossa kaksi pikkupoikaa ovat rannalla ja pitävät toisiaan hartioista kiinni. Kysyin halusiko hän kertoa siitä tarinaa ja hän alkoi kertoa saman tien. Kuljetin meidät keittiötilaan. Istuimme pöydän ääreen ikkunan viereen ja toinen kertoi. Minä kysyin välillä kysymyksiä, hän tarinoi ja minä kirjoitin kortin toiselle puolelle tarinan. Lopuksi
pyysin häntä sulkemaan silmät ja luin tarinan hänelle ääneen.”
Mielikuvamatkailu
Mielikuvilla ja mielikuvamatkoilla päästään paikkoihin, joihin
toinen ei fyysisesti voi lähteä, jotka ovat pitkän matkan päässä
ulottumattomissa tai eivät ollenkaan olemassa. Mielikuvat toimivat aistien ja mielikuvituksen herättelijöinä, siirtyminä jonnekin toisaalle. Jos toinen ilmaisee halunsa lähteä johonkin tiettyyn
paikkaan tai saavuttaa tietyn olotilan, konsultti voi johdattaa hänet mielikuvamatkalle sitä kohti.
”Kun tarina oli valmis, toinen sanoi, että olisipa ihanaa päästä samalle rannalle, jolla kuvan lapset olivat. Hän kaipasi seesteistä tunnetta, jota oli kuvannut kortin maisemassa olevan. Kysyin, haluaisiko hän lähteä mielikuvamatkalle tuolle rannalle. Hän piti ajatuksesta ja lähdimme yhteiselle matkalle. Kuljetin matkaamme seuraa28

vanlaisin kysymyksin ja ohjeistuksin:”
Mielikuvamatkan ohjaaminen
Sulje silmäsi. Kuvittele mielessäsi silmiesi eteen järven ranta,
juuri sellainen, jolle haluat. Mitä siellä näkyy? Kuuluuko siellä
jotain ääniä? Miltä siellä tuoksuu? Oletko yksin vai onko joku
siellä sinun kanssasi? Tuuleeko siellä vai onko ilma tyyni? Voitko
nähdä tuulen järven pinnalla tai tuntea sen ihollasi? Mikä vuodenaika nyt on? Miten lämmintä on? Katseletko maisemaa seisten tai istuen? Katsele maisemaa rauhassa ja tunnustele millainen olo sinulla on siellä. Ajattele, että täytyt tuosta olosta. Säilytä se sisälläsi, pidä siitä kiinni ja tuo se mukanasi tähän hetkeen, kun kohta avaat silmäsi. Ota oma aikasi, ja kun on sopiva
hetki sinulle, voit palata tähän yhteiseen hetkeen ja avata silmät.
Ympäristön muokkaaminen mielikuvin
Pysähdytään kadunkulmaan tai katsotaan esimerkiksi oman kodin ikkunasta ulos. Kysy toiselta, millaisiin yksityiskohtiin katse
kiinnittyy. Mikä juuri niissä on kiinnostavaa tai epäkiinnostavaa.
Minkälainen uusi maisema yksityiskohdista muodostuu tai millaisen maiseman hän haluaisi avautuvan juuri nyt silmiensä eteen?
Sitten sanot toiselle: ”Sulje silmäsi ja kuvaile mitä näet. Anna
mielikuvituksesi viedä. Kuva saa täyttyä asioista, joita oikeassa
maisemassa ei ole… Avaa silmäsi ja katso maisemaa uudestaan.
Mitä näet nyt? Näetkö jotain eri tavalla kuin äsken?”
Uudelleennimeäminen
Uudelleennimeämisen avulla annetaan uusia merkityksiä tutuille
asioille. Tarkkailemalla ja havainnoimalla omaa elinympäristöä, asetutaan maailmaan uudelleen sekä kehollisesti että mielessä. Ympäristöä tarkkaillaan arjesta poikkeavalla tavalla esimerkiksi aktivoiden eri aistikanavia. Uudelleennimeämistä voi harjoittaa sekä sisäettä ulkotilassa.
Utooppinen ympäristö
Tarkkaillaan ympäristöä ulkona: ihmisiä, taloja, ääniä, liikettä,
erilaisia rytmejä. Konsultti pyytää toista valitsemaan ympäristöstä jonkin yksityiskohdan, joka juuri nyt kiinnostaa, ärsyttää,
29

herättää kysymyksiä. Keskustellaan siitä, miksi hän valitsi juuri
kyseisen yksityiskohdan, mitä ajatuksia ja tunteita se herättää,
mitä se muistuttaa tai mitä se kertoo hänelle tänään. Konsultti
pyytää toista nimeämään yksityiskohdan uudelleen haluamallaan nimellä, joka liittyy omaan kokemukseen tuosta yksityiskohdasta.
Jatkossa otetaan käyttöön kohteiden uudet nimet. Ympäristö
muuttuu kuin leikki- tai pelikentäksi.
”Mielikuvamatkan jälkeen jatkoin:
Kuuntele tuota oloa, jonka löysit rannalla. Nyt jos katsot ikkunasta ulos tai tätä ympäristöä missä olemme, mikä yksityiskohta
voisi olla muisto tuosta olosta? Mille yksityiskohdalle voisit omistaa
olosi? Kun olet löytänyt kohdan, voit sanoa sen ääneen tai säilyttää omana salaisuutenasi. Seuraavan kerran kun kaipaat tuota tunnetta, jonka löysit mielikuvamatkallamme rannalla, voit löytää sen
saman tuosta yksityiskohdasta.
Hän katsoi, mietti, sitten osoitti ja sanoi: Nuo puut kun niissä ei ole
vielä lehtiä. Kohta ne kasvaa. Niiden sisällä on salaisuus. Uppouduimme lehtien maailmaan puiden sisälle ja kuvittelimme, millaista lehdillä on puiden sisällä juuri ennen kuin ne puhkeavat. Valokuvasimme puita ja oksia, joista lehdet puhkeaisivat myöhemmin. Sovimme, että tulisimme joka kerta utopiakonsultaatiossa tähän samaan paikkaan ottamaan valokuvan samasta kohdasta ja seuraisimme lehtien kasvamista.
Lopuksi pyysin häntä kuvailemaan juuri koettua matkaamme ja
kirjoitin sen ylös. Teksti jäi hänelle muistona, lahjana.”
Utooppinen koti
Kysy toiselta, mitkä paikat hänen omassa kodissaan ovat erityisen tärkeitä. Toinen kertoo erityisistä yksityiskohdista, kuvailee tiettyjä huonekaluja tai esineitä. Pyydä häntä keksimään asialle uusi nimi, joka ilmentää jotenkin hänen kokemustaan tai tunnesidettään kyseiseen paikkaan tai esineeseen. Voit keksiä nimen itsekin, mikäli toinen näin toivoo.
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”Kohtaamisen alussa pyysin palvelutalon asukasta kertomaan asuntonsa tärkeistä paikoista ja arkirutiineista. Hän alkoi kertoa pienestä keittiön ikkunastaan, josta hän päivittäin katselee ulos. Hän
oli vuosia kaivannut omaa parveketta omaan asuntoonsa ja murehti, ettei sitä ollut. Kun pyysin häntä nimeämään hänelle tärkeän keittiön ikkunan uudelleen haluamallaan tavalla, hän nimesi
sen Pikku Parvekkeeksi. Tuosta hetkestä lähtien hän puhui aina
Pikku Parvekkeesta ja koki, että oli saanut haluamansa parvekkeen.
Tapasin tämän asukkaan kolmen vuoden jälkeen uudestaan, ja
ensimmäisessä utopiakonsultaatiossa hän sanoi: Tuossa sen minun
Pikku Parvekkeeni vielä on.”
Esineet
Esineet toimivat samalla tavoin kuin kuvat. Niitä voi käyttää ilmentämään olotilaa tai toivetta. Ennen konsultaatiota voit pyytää
toista tuomaan mukanaan jonkin esineen, joka on hänelle merkityksellinen tai joka vain tarttuu intuitiivisesti mukaan. Konsultaatiossa sille voi etsiä uusia merkityksiä tai käyttötarkoituksia, kokeilla
sen sijoittamista ympäristöön tai käyttää osana yhteistä esitystä.
Kodin esine
Kysy, minkä esineen toinen valitsisi tänään kodistaan? Mikä
esine pyytää ottamaan itsensä mukaan? Pyydä toista tuomaan
esine yhdessä katsottavaksi ja kysy: Mitä esine kertoo? Liittyykö
siihen jokin tarina? Miksi se on merkityksellinen juuri tänään?
”Kun olimme olleet jonkin aikaa Pikku Parvekkeen äärellä, pyysin toista valitsemaan huoneestaan esineen, joka kutsui häntä
luokseen juuri tuolla hetkellä. Hän valitsi pienen lasisen enkelin.
Hän kertoi sen olevan lahja ystävältä. Pyysin toista keksimään tarinan lasienkelistä. Hän sanoi, ettei keksisi mitään, mutta muutaman lauseen jälkeen kertoikin pitkän tarinan enkelin seikkailuista. Kirjoitin tarinaa samalla muistiin. Tarinan loputtua ehdotin, että tekisimme enkeleitä muovailuvahasta. Hän sanoi, ettei
osaisi tehdä muovailuvahalla mitään. Otin kuitenkin laukustani
muovailuvahapurkin ja kehotin kokeilemaan sillä mitä tahansa.
Muovailimme tovin ja lopputuloksena oli kaksi eriväristä enkeliä.
Niille keksittiin nimet ja ne valokuvattiin. Sekä valokuva, muo31

vailuvahaenkeli että kirjoitettu tarina jäivät toiselle lahjana. Hän sanoi lopuksi, ettei olisi uskonut, että vielä niin vanhana saisi leikkiä.”

maiseman keskellä sillä hetkellä ollaan. Voit pyytää häntä kiinnittämään huomiota joihinkin yksittäisiin ääniin.

Valokuvaus
Valokuvausta voi käyttää vahvistamaan toivetta ja tunnetta sekä apuna
ympäristön yksityiskohtien havainnoimisessa ja kehystämisessä.

”Utopiakonsultaatio lähti liikkeelle kun astuimme palvelutalon
ovesta ulos. Sanoin ovella: Kun kuljemme ovesta, se on portti, josta
seikkailu alkaa. Pyysin toista kiinnittämään huomion ääniin, joita
ympärillämme oli. Kuljetin toista, valitsin reittejä ulkona. Kysyin
sitten, mitä hän on ajatellut tänään. Hän alkoi puhua avaruudesta
ja halusi tietää millaista olisi matkustaa avaruudessa. Pysähdyimme
kävelytien laidalle ja pyysin toista sulkemaan silmät. Kysyin häneltä
haluaisiko hän lähteä avaruusmatkalle nyt. Ohjasin mielikuvamatkan avaruuteen. Hetkessä olimme yhdessä avaruudessa. Laitoin
taustalle NASA:n luotaimen äänittämiä planeettojen ääniä. Äänet
vahvistivat utooppista mielikuvamatkaa. Nauroimme sitä, kuinka
helppoa ja nopeaa oli päästä avaruuteen.”

Näkyvä kaunis
Konsultti ja toinen poimivat ympäristöstä yksityiskohtia, jotka
ovat merkityksellisiä toiselle. Valokuvattavaksi voi valita esimerkiksi asioita, jotka näyttäytyvät tässä hetkessä kauniina. Valokuvaamalla voi muuttaa teoksiksi ympäristön yksityiskohtia. Valokuvaa otettaessa yksittäiset asiat rajautuvat konkreettisesti ja niitä
on helppo nähdä teoksina.
Muisto
Valokuvataan yhdessä tehdyt runot, maalaukset tai muut konsultaation aikana syntyneet yhteiset teokset. Valokuvat voi lähettää
toiselle jälkikäteen.
Äänet ja musiikki
Äänten havainnointi ja musiikin käyttäminen aktivoivat aisteja eri
tavoin ja laajentavat kokemusta tilasta ja ajasta. Musiikki auttaa yhteisessä virittäytymisessä ja vahvistaa erilaisia tunnetiloja. Äänten havainnointi herkistää kokemaan ja havainnoimaan ympäristöä erilaisista näkökulmista.
Musiikki olotilan ilmentäjänä
Yhteistä virittäytymistä voi auttaa soittamalla tietynlaista musiikkia. Voit kysyä: Minkälainen musiikki vastaisi olotilaasi tänään?
Minkälainen musiikki toisi sinulle toivomasi olon juuri nyt? Jos
yhteisellä hetkellämme olisi tunnusmusiikki, millainen se olisi?
Näiden ajatusten pohjalta etsit musiikin esimerkiksi puhelimen
musiikkisovellusten avulla. Kun oikea musiikki on löytynyt, pysähdytään yhdessä musiikin ääreen ja annetaan sen kuljettaa.
Ympäristön äänet
Pyydä toista sulkemaan silmät ja kuuntelemaan minkälaisen ääni32

Runot ja tekstit
Runot toimivat samalla tavoin kuin kuvat ja esineet; niitä voi käyttää ilmentämään olotilaa tai toivetta. Yhdessä kirjoitetut tekstit kiteyttävät konsultaatiossa läpikäydyn ajattelun, toiminnan tai yhdessä löydetyn matkan.
Kysymys itselle
Pyydä konsultaation alussa toista miettimään, minkä kysymyksen hän haluaisi kysyä itseltään tänään ja kirjoittamaan sen ylös.
Kysymykseen palataan konsultaation aikana ja sille etsitään vastausta tai sitä laajennetaan lisäkysymyksillä. Tärkeintä ei ole löytää vastausta, vaan tutkia yhdessä mitä kysyminen tuottaa ja miten oman kysymyksensä läpi katsoo ympärillä olevaa.
Päivän runo
Lue runoja kirjasta ja pyydä toista valitsemaan niistä se, joka tänään tuntuu parhaimmalta, mielenkiintoisimmalta, ärsyttävimmältä tai herättää kysymyksiä. Kysy, mikä siinä puhuttelee juuri
tänään. Mitä se kertoo olotilasta, toiveista, tästä hetkestä? Näin
toisen valitsema runo alkaa kuljettaa konsultaatiota kohti teemoja, jotka ovat hänelle juuri tässä hetkessä tärkeitä.
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Runo tai teksti lahjana
Kerää toisen puheesta ajatuksia ja hänen itse sanoittamiaan tunteita. Kirjoita näitä ajatuksia runoksi tai pidemmäksi tekstiksi.
Voitte kirjoittaa runon myös yhdessä esimerkiksi tästä päivästä,
unelmista, toiveista, ohjeista, kehotuksista itselle tai konsultaation aikana tulleista oivalluksista ja kysymyksistä. Yhteinen runon
kirjoittaminen konsultaation lopussa toimii myös paluuna tähän
hetkeen ja koetun reflektointina. Lopuksi annat runon lahjana
muistoksi yhteisestä matkasta.
”Avaruusäänien kuuntelemisen jälkeen pyysin toista kuvailemaan,
millaista avaruusmatkalla oli. Kysyin, millainen tunne oli lähteä mielikuvamatkalle ja löytyikö jotain — ajatus, tunne tai kysymys, jonka
hän haluaisi säilyttää täällä maan pinnalla. Hän kuvaili, millaisia mielikuvia äänet olivat herättäneet. Kirjoitin ylös kaiken, mitä hän sanoi.
Luin lopuksi kirjoittamani tekstin hänelle ja pyysin häntä nimeämään
yhteisen matkamme. Valokuvasin tekstin ja annoin paperin hänelle
muistona yhteisestä avaruusmatkasta arjessa. Katsoimme lopuksi valokuvaa, joka rajasi hänen ajatuksistaan koostetun tekstin teokseksi.”
Värit
Värien käyttö kuljettaa konsultaatiota symbolisella tasolla kulkevaan ajatteluun. Värejä voi käyttää konkretisoimaan arkisiin asioihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja suhtautumisen tapoja. Värejä
käytetään olon tunnistamisessa, eri elämäntilanteisiin ja arkirutiineihin liittyvien tunnetilojen ajattelemisessa abstraktilla tavalla.
Päivän väri
Kohtaaminen voi alkaa kysymällä, millainen päivä sinulla
on tänään? Jos tällä päivällä olisi jokin väri, mikä se olisi?
Valitkaa kumpikin itsellenne yksi väri, joka kuvaa oman päivän
tai kyseisen hetken olotilaa. Piirtäkää vuorotellen yksinkertaisia
kuvioita niin pitkään kunnes paperi on aivan täynnä, tai kunnes
yhteisestä päätöksestä haluatte lopettaa. Eräs konsultoitava nimesi tämän vuorotaiteiluksi.
Elämän väri
Konsultti kysyy, mitkä nousevat tärkeiksi asioiksi tällä het34

kellä. Valitaan jokaiselle asialle oma värisymbolinsa. Kirjoitetaan, piirretään tai maalataan niitä yhdessä. Tämän jälkeen katsominen voidaan laajentaa ympäristöön ja etsiä sieltä yksityiskohtia, joissa on kyseisiä värejä.
”Menin asukkaan luokse ja kysyin, minkä värinen olo hänellä
on tänään. Harmaa, hän sanoi. Kysyin minkä värinen hän haluaisi olla. Vastaus oli oranssi. Lähdimme kiertämään laitoksen käytäviä etsien yksityiskohtia, joista toinen koki saavansa
oranssia energiaa kehoonsa. Pyysin häntä menemään yksityiskohtien lähelle katsomaan niitä tarkemmin ja leikkimään ajatuksella, että oranssi täyttää hänet ja leviää koko kehoon antaen
energiaa. Kiersimme niin pitkään, että hän sanoi olevansa nyt
oranssi. Annoin sitten paperin ja kynän ja teimme yhdessä kartan reitistä, jonka varrelta löytyivät oranssin energian lähteet.”
Kartat
Karttoja voi käyttää esimerkiksi unelmien, oman elämänhistorian
tai yksittäisten asioiden hahmottamiseen. Kartta voi olla muodoltaan miellekartta, piirretty reitti, polku tai abstrakti maalaus.
Unelmakartta
Kysy toiselta mistä hän unelmoi juuri tänään tai mitä hän toivoo
juuri nyt. Miltä unelma tuntuu tai mistä sen tunnistaa? Mitä
voisivat olla jokapäiväisen arjen pienet unelmat? Piirtäkää unelmakartta siten, että toinen itse piirtää tai piirrätte yhdessä tai
konsulttina piirrät toisen ohjaamana.
Elämänkartta, vuoristorata
Kootkaa yhdessä toisen kanssa kartta, ns. vuoristorata, tärkeistä
elämän vaiheista. Kartta voi olla lineaarinen ja muistuttaa vuoristoa ylä- ja alamäkineen tai saada jonkin muun muodon riippuen toisen toiveista ja tavasta hahmottaa elämänsä.
Kehollisuus
Huomion keskittäminen kehoon ja sen tuntemuksiin auttaa tuomaan tähän hetkeen. Utopiakonsultaatiossa pyritään herättämään
tietoisuutta kehollisesta kokemuksesta ja sen muutoksista suhteessa
35

itseen, tilaan ja ympäristöön.
Seuraavia kehollisia menetelmiä kuten tanssia, liikettä ja hengitysharjoitteita voi käyttää erityisesti ihmisten kanssa, joiden verbaalinen
ilmaisu on rajoittunut, mutta harjoitteet soveltuvat yleisesti kaikille.
Keho ja tila
Kehollisia harjoitteita voi käyttää esimerkiksi apuna, kun asetutaan tilaan uudelleen ja tutkitaan, miten oma asettuminen vaikuttaa olotilaan. Olotila puolestaan vaikuttaa siihen, miten sijoittuu tilassa, minkälaisen paikan itselleen valitsee tai kuinka
paljon haluaa käyttää tilaa.
Miten kehollinen kokemus muuttuu, kun vaihdetaan paikkaa tilassa? Miten uusi paikka avaa erilaisia näkökulmia? Uudessa paikassa voi vaihtaa asentoa ja havainnoida, miten tämä
muuttaa olotilaa. Miten vaikuttavat ja mitä synnyttävät esimerkiksi ahdas tila, iso tila, lämmin tila, kylmä tila, etäisyys toiseen
tai läheisyys.
Kehoskannaus
Johdattele toinen sulkemaan silmät ja käymään läpi kehoa osa
kerrallaan. Ohjaa häntä tunnustelemaan mielessä, miltä oma
keho ja sen yksityiskohdat tuntuvat tänään. Voitte pysähtyä jonkin huomiota kutsuvan osan äärelle ja kuulostella, liittyykö siihen esimerkiksi kipuja tai väsymystä.
Tiedostava hengitys ja rauhoittaminen
Hengitystä voi käyttää apuna rauhoittamisessa, rentoutumisessa
tai keskittymisessä.
Keskittykää hengityksen rytmiin ja syvyyteen. Ohjaa toista
suuntaamaan hengitystä eri kehon osiin. Hengityksen ohjaamista voi käyttää esimerkiksi mielikuvamatkailun osana.
TILAT JA TILANTEET HARJOITTEINA
Seuraavissa harjoitteissa tutkitaan sitä, miten yhteisen esityksen näyttämönä toimii kaikki ympärillä oleva. Utopiakonsultti muuttaa harjoitteeksi minkä tahansa kohdalle sattuvan
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asian. Se vaatii tilaan asettumista ilman valmista ajatusta siitä,
mitä tulee tapahtumaan: konsultti kuuntelee toista, reagoi häneen ja odottaa hetkeä, josta yhteinen juoni aukeaa kohti jotain vielä tuntematonta. Mielikuvitus avaa tilaan kätketyt mahdollisuudet. Ympärillä olevaa voi tarkkailla ja kuvailla. Siitä
voi tunnistaa merkityksiä, huomata sen tutut puolet, löytää siihen sisältyvän uutuuden, reagoida siihen mikä kutsuu.
Tee tilalla kokeiluja ja keksi siitä tehtäviä. Mitä tilassa voi
tehdä, mitä löytää, tutkia, tunnistaa, miten eri tavoin siihen voi
asettua ja miten sitä voi käyttää metaforana? Nimeä paikkoja uudelleen ja anna löydetyille asioille nimiä.
Avaimia tilaan
Kulkekaa ilman erityistä päämäärää ja jakakaa havaintoja ääneen. Tunnistakaa tilasta paikkoja, jotka jotenkin erottuvat ja
joihin katse kiinnittyy. Kysykää, mikä kutsuu katsomaan tarkemmin: Onko kohta kiinnostava tai yhdentekevä, hyvä, ristiriitainen, kaunis, luotaan työntävä tai kutsuva. Mikä siinä ja
sen yksityiskohdissa tuottaa tuota nimettyä kokemusta. Tunnistakaa tilasta tähän viittaavia asioita, konkreettisia esineitä
ja ilmiöitä.
Kun kulkeminen jatkuu, avautuu katseelle uusia kohteita.
Näin tila muuttuu vähitellen metaforien kerroksiksi: Mitä
merkityksiä avautuu kaduista, seinistä, ikkunoista, mainoksista, tapahtumista, tunnelmista. Kaikki tarkkailun tavat ja
kohteet ovat oikeita. Samalla katse ja katsoja itse tulee katsottavaksi: Mitä kaikkea havainnot kutsuvat ihmisestä esiin? Mitä
tunteita, muistoja, ajatuksia tai toiveita paljastuu?
Kysyvä katse
Valitse katseelle jokin erityinen suodatin, jokin tietty kysymys,
jonka läpi pyydät toista tarkkailemaan ja tekemään havaintoja.
Kysyminen voi kohdistua ympäristön piirteisiin tai kysymisen
aiheet voivat olla jotain, mikä muutenkin on ilmassa: Mikä
ympäristössä on pitkää, lyhyttä, latteaa, yllättävää, mennyttä,
tulevaa, oppimisen kauneutta, leikkiä.
Periaatteessa mikä tahansa mielessä oleva ajankohtainen
seikka voi alkaa ohjata katsomista ja sijoittumista, minkä seu37

rauksena ympäristö muuttuu muovailtavammaksi ja huokoisemmaksi tai yhtä hyvin tarkkarajaisemmaksi, selkeämmäksi
ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Katsetta ohjaavien merkitysten myötä ympäristö alkaa tuottaa niitä vastaavaa aineistoa.
Ei-tietämisen katse
Jos tyhjentää itsensä kokonaan valmiista merkityksistä ja tarkkailee ympäristöä sellaisella katseella, että ei ymmärrä siitä mitään, voi omat valmiit käsitejärjestelmät onnistua purkamaan
hyvinkin perusteellisesti. Orientaatiota voi tukea roolileikillä:
muuttumalla toisesta todellisuudesta tulleeksi olennoksi, joka
yrittää selvittää, millaisesta maailmasta on kyse. Tutuksi luultu
ympäristö kutsuukin tutkimusretkelle tuntemattomaan. Leikkiä tehostaa kokemusten jakaminen matkakumppanin kanssa.
Ympäristön kehollinen havainnointi
Utopiakonsulttina voit ohjata toisen tutustumaan tilaan oman
kehon kautta, suhteessa rakennuksiin, pintoihin, ihmisiin tai
katuun. Esimerkiksi vilkkaan kaupungin keskellä voitte päättää
kävellä tietoisesti hitaammin kuin muut tai vastaavasti nopeuttaa rytminne muita nopeammaksi.
Kun suuntaamme huomion kehoomme, ajattelemme ja koemme kehollamme. Eri paikkojen merkityksiä voi tutkia kysymällä, miten keho niihin reagoi. Myös toisen ihmisen ajatuksen
tai tunteen voi ilmaista liikkeenä, asentoina, läsnäolon tapoina
tilassa. Kehollista yhdessä tehty maalaus, koettu hetki, jaettu
maisema tanssimalla se toiselle.
Ympäristö ihmisen kuvana
Ohjauksen käynnistämisen apukeinona voi tilan kehystää valitulla
merkityksellä, jonka puitteissa esityksiä tuotetaan: Ympäristön voi
nimetä teatteriksi, galleriaksi, kirjastoksi, museoksi, peliksi. Näin
rajatut puitteet tarjoavat valmiita tapoja ja sääntöjä, joiden mukaan
voi toimia. Kirjastosta esimerkiksi löytyy tietoa ja tarinoita, jotka
on tallennettu systemaattisen järjestelmän mukaan. Kun ympäristöä katsoo kirjastona, voi tuon rakenteen tunnistaa ja alkaa lukea
siihen kerättyjä kertomuksia.
Tiettyyn tilaan liittyy sille ominainen tekeminen. Tilaa voi käyttää
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aikakoneena, tunnesimulaattorina, matkustusvälineenä. Mistä tahansa voi tulla kappeli, muistojen arkisto, luola, verstas tai jokin muu
paikka, jota toinen voi käyttää kaipaamiensa kokemusten tuottamiseen. Kun näin tapahtuu, on utopiakonsultaatio löytänyt etsimänsä.
Merkityskehystä ei tarvitse päättää etukäteen. Voi odottaa, mihin suuntaan dialogi kulkee, millaista maailmaa se ehdottaa. Kun
sitten sovitaan, millaisena ympäristöä tarkkaillaan, niin ympäristö
myös näyttäytyy tuon katsomisen tavan mukaisena. Ja kun vähän
aikaa odottaa, niin lopulta ympäristö myös itse ehdottaa. Tavoitteena on, että tilat viime kädessä saisivat merkityksensä toisen maailmasta käsin.
Hetket, tilat ja tilanteet toisen ihmisen maailmana
Kutsu toinen yhteiselle kävelyretkelle. Lähtekää liikkeelle vihjeestä. Tarkkailkaa yhdessä ympäristöä ja pyrkikää tunnistamaan
jokin seikka, jonka voitte sopia vihjeeksi. Lähtekää seuraamaan
vihjettä. Ohjaajana tehtäväsi on kuunnella toisen ilmaisemaa ympäristökokemusta, tunnistaa erityisiä kohtia hänen kertomuksessaan ja kysyä niistä. Näin kutsut toisen leikkimään ympäristöllä niin, että vähitellen hänestä tulee opas omaan maailmaansa.
Utooppiset kehykset
Ympäröivä todellisuus muuttuu koko ajan sen mukaan, mistä
suunnasta ja millä tavoin sitä havainnoimme. Kohdista huomiota pyytämällä toista kuvittelemaan kehykset, joiden rajaamana
jokin tietty haluttu kohta ympäristöstä korostuu. Tarkkailkaa,
tehkää havaintoja rajatun alueen herättämillä mielikuvilla. Puhukaa niitä ääneen vuorotellen tai kirjoittakaa muistiin. Poimikaa ympäristöstä yksityiskohtia ja leikkikää niillä käyttäen vapaata tajunnanvirtaa. Muokatkaa ympäristöä haluttuun suuntaan käyttäen mielikuvitusta ja aisteja. Vaihtakaa paikkaa ja rooleja, leikkikää sijoittumisen kautta tulleilla uusilla mielikuvilla
ja assosiaatioketjuilla. “Mitä tuon talon, kauppakeskuksen tai
seinän takana voisi olla? Mitä emme näe? Mitä haluaisit siellä
olevan?”
Ympäristö taiteena
Mikä tahansa tila voi olla taidenäyttely. Pyydä toista tunnista39

maan taide ympärillä. Pysähtykää hetkeksi sen äärelle ja antakaa
tunnistetun taiteen vaikuttaa. Havainnoikaa, tarkastelkaa ja antakaa sen vaikuttaa arvostelematta tai arvioimatta. Kiinnittäkää
huomiota siihen, mitä taiteen kokeminen saa aikaan.
Ympäristö unena
Pyydä toista rentoutumaan ja muistelemaan kokemusta uneen vaipumisesta. Pyydä häntä toistamaan se itselleen sopivalla tavalla niin,
että lopuksi hän sulkee silmänsä ja kuvittelee hetken nukkuvansa.
Kehota sitten häntä avaamaan silmät ja tarkastelemaan ympärillä olevaa unena. Näin hän osoittaa tilasta esiin asioita unen logiikalla, eikä millään seikalla ole välttämättä sitä merkitystä, joka
sillä normaalisti on. Voit osallistua kyselemällä unen piirteistä.
Lopuksi vaivutaan taas uneen ja herätään takaisin valvetodellisuuteen. Keskustellaan vielä siitä, mitä unesta jäi jäljelle herätessä.
Ympäristö leikkinä
Utopiakonsultaatio on leikkiä todellisuuksilla. Heittäydy leikkiin. Hae sisältäsi leikin kokemisen tapa, leikin katse, leikin
puhe, leikin liikkuminen, leikin sijoittuminen tilaan ja suhteessa toiseen. Leikki puheessa ja leikki tekemisessä. Kutsu toinen mukaan - se onnistuu parhaiten, kun itse löydät leikin.
Miten leikki heijastaa, peilaa, toistaa, jäljittelee ja muuntelee
ympäröivää todellisuutta. Mistä leikki noutaa aiheensa, avaa impulssinsa ja luo sääntönsä.
Ympäristöön sulautuminen
Valitse jokin ympäristössä esiintyvä oleminen: auto, puu,
penkki, tuuli. Muutu siksi, ole se, ja sijoitu sille ominaiselle paikalle. Huomaa millaisena koet ympäristön ja itsesi siinä.
Omasta ympäristöstä lentoon
Pyydä toista kulkemaan hetki yksin lähiympäristössä ja valitsemaan sieltä yksityiskohta, joka puhuttelee, jonka äärelle haluaisi pysähtyä, on suhde siihen mikä tahansa. Pyydä toista hakemaan sinut, kun hän on löytänyt kohdan ja johdattamaan sinut
sen luokse. Katsokaa kohtaa, jolloin voit esittää kysymyksiä:
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miksi valitsit juuri tämän yksityiskohdan, mikä siinä puhuttelee,
minkä nimen antaisit sille. Voit keksiä kysymyksiä loputtomiin.
Pyydä sitten toista sulkemaan silmät ja kuvailemaan kohtaa uudelleen. Voit ohjata toista sanomalla, että mielikuvat voivat lähteä lentoon, virtaamaan vapaasti. Muistot ja kuvat voivat
muovautua, täyttyä, värittyä ja saada vapaasti uusia merkityksiä.
Kun tunnet hetken olevan sopiva, pyydä toista avaamaan
silmät. Keskustelkaa mielikuvittelun kokemuksista. Katsokaa
kohtaa ja ympärillä olevaa uudestaan. Onko jokin toisin? Voit
pyytää toista halutessaan nimeämään kohdan uudelleen mikäli
kokemus on muuttunut matkan varrella.
Tilaan sijoittumisesta utopiakonsultaation kuljetukseen
Tämä tilaan sijoittuminen ja tiloilla leikkiminen on utopiakonsultaation ydintä - tila ymmärrettynä niin ympärillä olevana aineellisena todellisuutena kuin mielen sisäisenä tilana. Utopiakonsultaatio
on mielentila, joka laajenee ympäristöön, fyysiseen tilaan. Se muuttaa fyysistä tilaa, sen energiaa ja värisyttää tavanomaista ja totuttua.
Tilasta ja sen muuntelusta käynnistyy ohjaus toisen ihmisen
omiin todellisuuksiin. Alla oleva esimerkki havainnollistaa, miten
tapahtumat rakentuvat tilojen tarjoumista; miten utooppiset siirtymät syntyvät tiloja käyttämällä ja johtavat merkitykselliseen kokemukselliseen prosessiin. Sen kuljettamisesta tarkemmin seuraavassa luvussa.
”Aloitin matkamme ohjaamalla meidät ulos talon nurkalle, jossa
aurinko ja varjo risteävät. Pyysin toista jäämään hetkeksi tuolle
varjon rajalle ja kysyin häneltä, millainen aamupäivä hänellä
on tähän mennessä ollut, ja mitä hän tarvitsisi tänään. Hän halusi päästä aamun huonoista uutisista ja niiden aiheuttamasta ärsytyksestä eroon. Pyysin häntä valitsemaan suunnan, jonne lähtisimme. Nyt kuljettajana ei ollut enää minä, vaan hän. Menimme
istumaan mukavaan aurinkoiseen paikkaan ja pyysin häntä etsimään ympäriltämme asioita, joihin voisi kohdistaa ärsytyksen ja
aggression. Kun hän oli valinnut yksityiskohdan, pyysin häntä nimeämään sen uudelleen haluamallaan tavalla. Sitten pyysin häntä
kirjoittamaan paperille aggression aiheuttajan, repimään paperin
ja laittamaan sen Tuhoamiskoneeseen, jonka hän itse valitsi. Tu41

hoamiskoneeksi hän nimesi lähellä olevan roskakorin. Otin kuvia kun hän vaiheittain heitti paperin pois Tuhoamiskoneeseen.
Kehitin kuvat ja annoin ne hänelle myöhemmin.”
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4
utopiakonsulttina
oleminen

Edellisessä luvussa utopiakonsultaatiota tarkasteltiin yksittäisten
harjoitteiden kautta. Tässä luvussa kysytään, miten erillisistä hetkistä, tapahtumista ja tiloista, keskustelun ja tekemisen aiheista
syntyy juonellinen kuljetus kohti utopian kokemista. Miten utopiakonsultti punoo tavanomaiselta näyttävästä tapaamisesta esityksen, joka kertoo epätavallisesta. Miten harjoitteita ja mitä tahansa ympäristöstä löytyvää voi käyttää kuvaamaan toisen ihmisen elämään kätkeytyvää rikkautta, luonnostelemaan muotokuvaa
toisesta.
Utopiakonsultaatiossa on paljon vastaavuutta minkä tahansa asiakasohjauksen kanssa. Toisen ihmisen kokonaisvaltainen kuuleminen on avainasemassa kaikessa ohjaavassa, valmentavassa tai hoitavassa kohtaamisessa. Siten myös utopiakonsultaatio lähtee liikkeelle
asiakkaan, yksilön tai yhteisön tarpeiden, toiveiden ja lähtökohtien
tunnistamisesta ja kartoittamisesta. Menetelmien välinen ero syntyy siitä, mitä kuulemisessa seulotaan esiin ja mitä siitä jää sivuun.
Utopiakonsultaation keskeisiä käsitteitä ovat kohtaaminen,
kuuntelu, kuljetus ja sivuun astuminen. Arkisen tavanomaista lähestytään kysymällä, mitä sen takaa paljastuu. Tarkoituksena on kuljettaa kohtaaminen tuon tavanomaisuuden taakse ja löytää asiakkaan omassa maailmassa oleva toisin tekemisen mahdollisuus. Konsultti ehdottaa, että tilat ja tilanteet, ympäristö ja sen yksityiskohdat voidaan nähdä heijastuspintoina ihmisen omille kokemuksille.
Näin ympäristö muuttuu ihmisen sisäisen maailman näyttämöksi,
jota utopiakonsultin kanssa tarkastellaan.
”Kerran utopiakonsultaatio tapahtui toisen ihmisen kodissa. Siellä
ei silloin ollut muita. Juotiin teetä ja keskusteltiin, katseltiin. Sitten
oltiin lastenhuoneessa. Katselin leluja ja mietin pitkään, uskallanko
ehdottaa sitä, mikä jotenkin näytti niin ilmeiseltä, mutta olisi kaikessa tavallisuudessaan täysin tavatonta. Konsultaatio eteni vaiheittain ja kysyin: Jos nyt leikittäisiin niin millä me leikittäisiin?’ Toinen vastasi, että junaradalla. Vastaus oli enemmän kuin vihje, se oli
viittaus etenemisen suuntaan. Tässä kohdassa oli portti, josta astumalla utopia avautuisi: Leikitäänkö? Kun ihminen ei kieltänyt,
vaan kehollaan näytti jo asettuvan leikin äärelle, kaadoin laatikosta
junaradan matolle ja aloimme kumpikin sitä rakentaa. Rakentamisen ohessa keskusteltiin olennaisia leikistä, lapsesta, taiteesta…
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Olimme Utopiassa: kaksi aikuista ihmistä rakentamassa junarataa
lapsen huoneessa… Eikä toisen ihmisen näkökulmasta utopia olisi
voinut olla todellisempi: hänen kotinsa lattialla oli toinen aikuinen
leikkimässä ja keskustelemassa tärkeistä asioista, joille turhan harvoin löytyy keskustelukumppania.”
KOHTAAMINEN
Jokainen lähestyvä kohtaaminen haastaa utopiakonsultin: Aina uudelleen pitää virittäytyä erityisen ohjauksen rooliin. Siihen, että pystyy taas näkemään arkiset asiat, tilat, esineet ja tapahtumat utooppisten harjoitteiden näkökulmasta. Kuten käyttämään esimerkiksi kysymistä, esineestä kertomista,
ikkunasta katsomista tai kadulla kävelyä harjoitteina. Olemaan valmis juuri sille, mihin ei ennakkoon voi valmistautua.
”Tulee se jännä olo, jota on vaikea sanoittaa; sen tunnistaa siinä
hetkessä, tunnistaa, että nyt ollaan jossain, vaikka toinen ei osoitakaan sitä ääneen - ja samalla tavalla sen huomaa myös sitten
kun sieltä tullaan pois - ne hetket on pieniä, ja silti niissä konkretisoituu se, että nyt tapahtuu jotain. Toinen siirtyy jonnekin, joku alkaa tai päättyy. Jos toinen on hiljaa pitkään, on puhuttu yhdessä ja tulee pitkä hiljaisuus, sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä: Neilikoita! niin siitä heti tietää, että prosessi on jatkunutkin sen päässä. Sitten vain seurataan sitä, mihin neilikat ohjaa.”
Virittäytymisharjoitteita:
Odotusten tunnistaminen
Mieti, mitä odotat nyt, mikä on tämän päivän olotila, mistä olet
tulossa, mitä tarvitset tänään.
Oma tehtävä
Lähde siitä, että keskityt hetken itseesi: miltä kehossasi tuntuu
nyt, mitä ajattelet ja mitä toivot. Tuo fokuksesi tähän hetkeen
ja olemassaoloosi tilassa, jossa olet. Keskity hengitykseesi. Siirry
omalla tavallasi, esimerkiksi pienen rituaalin kautta, olotilaan,
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joka palvelee odottavaa toista ihmistä. Luo itsellesi jokin virityskäytäntö. Tarkista faktat. Mikä on tehtäväsi, miten pidät itsesi
avoinna, mikä on sinulle luontaista, millaisin harjoittein suuntaudut kohtaamiseen.
Mielikuvittelun aktivointi
Tarkkaile ympäristöä. Mitä juuri nyt tässä tilassa havaitset tai
tunnet. Puhu ääneen ajatuksiasi.
Kuvaile jotain itsellesi tärkeää paikkaa tai tilannetta, jonka
muistat, joka tulee sinulle tässä hetkessä mieleen. Paikka voi olla
lempipaikkasi, tai sellainen, jossa olet viettänyt elämässäsi paljon aikaa. Sulje silmäsi ja mieti millainen tunnelma siellä on,
mitä näet, mitä kuulet, mitä haistat, oletko yksin vai jonkun
kanssa, mitä ajattelet ollessasi tuossa paikassa.
Kohtaaminen toisen maailmassa
Utopiakonsultiksi muuntautuminen on astumista tuntemattomaan sanan kaikissa merkityksissä. Siksi se on myös pelon ja epävarmuuden, eksymisen ja epäonnistumisen läsnäoloa. Se on epävarmuutta siitä, huomaako mahdollisuuksiaan ja osaako tarttua niihin!
Utopiaan siirtymiseen tarvitaan erityistä virittäytymistä: sitä että
lakkaat pitämästä maailmaa valmiina ja kaikille samanlaisena. Utopiakonsulttina muutat tapaasi havainnoida ja astut syrjään tavanomaisesta suhteestasi ympäristöön, etsit portteja, joiden kautta kulkea kohti jotain, josta ei tiedä mitä se on. Ja kun löydät todellisuudesta aukkoja, tiedät lähestyväsi utopiaa. Tästä omasta utooppisuudestasi kurottaudut sitten kohti toisen ihmisen utopiaa. Kertaat
mielessäsi rituaalit ja välineet, jotka sopivat aloitukseen. Herkistyt
kuulemaan ja altistut vihjeille.
Avainasemassa on se hetki, joka saa ihmisen heittäytymään. On tärkeää, että oppii ohjaajana rohkeasti heittäytymään tilanteisiin ja antamaan kohtaamisen kuljettaa. Kun tietää, että toinen odottaa, ei ole muuta kuin tämä hetki ja oma
oleminen suhteessa tilaan, aikaan, ympäristöön ja toiseen ihmiseen. Konsultin täytyy pysyä hereillä sille, mitkä asiat nousevat tänään olennaisiksi siinä ympäristöstä, jossa ollaan.
Kohtaaminen lähtee halusta kuulla toista ihmistä. Kuuleminen on
pysähtymistä yhteiseen hetkeen, viipymistä siinä niin, että toiselle
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tulee tilaa. Kuuleminen on myös sitä, että uskaltaa unohtaa ja vaipua epävarmuuteen. Utopiakonsulttina on lupa hämmentyä. Kohtaamisen hetkellä ei-tietäminen on oikea olotila. Koputtaa ovelle,
astua sisään ja sanoa: ”Päivää, olen utopiakonsultti!”
Siinä hetkessä syntyy sopimus. Käytännössä se tarkoittaa muutamaa sanaa, joilla utopiakonsulttina luonnehdit tulevaa, kenties nimeät sen esimerkiksi löytöretkeksi ja kerrot, miten tapaaminen mahdollisesti etenee, kuten tapaamisen keston ja sen yleiset tavoitteet. Kysyt toisen tavoitteita, mikä käynnistää yhteisen
esityksen ja tekee ensimmäisen utooppisen siirtymän. Mikä tälle
ihmiselle on tässä hetkessä tärkeää? Mikä on hänen tämänhetkinen tarpeensa tai toiveensa? Mikä tuntuu hänestä mahdottomalta?
Kohtaamisharjoitteita
Tila ja ympäristö ihmisen kuvana
Pyydä toista esittelemään ympärillä olevaa, osoittamaan ja nimeämään kohtia. Tämä avaa tilan kautta yhteyden toisen maailmaan. Pysähdytään jonkin äärelle ja toinen kertoo tuntemuksistaan. Mikä tilassa puhuttelee häntä ja mitkä asiat ovat hänelle
tänään olennaisia? Taustalla ovat tunteet ja sen hetkiset ajatukset, jotka kaikki heijastuvat ympäristöstä. Ihminen huomaa ympärillään aina itsensä. Siksi tilan käyttäminen on alku: tilassa
olevat asiat, tuttuus ja uutuus, merkitykset, niiden kehollinen
tunnistaminen ja sanoittaminen.
Runo utooppisena avauksena toisen maailmaan
Pyydä toista valitsemaan jokin yksityiskohta ympäristöstä.
Pyydä häntä katsomaan ja tutkimaan sitä ensin tarkkaan, kertomaan sen herättämistä tuntemuksista ja kuvailemaan niitä. Kirjoita muistiin se, mikä tuntuu tilanteessa merkitsevältä. Käytä
toisen lauseita ja sanoja.
Pyydä sitten häntä miettimään valitsemaansa kohdetta.
Kysy, voisiko se edustaa tai muistuttaa jostain tilanteesta, asiasta tai kysymyksestä omassa elämäntilanteessa. Kokoa ja pelkistä muistiinpanosi runomuotoon, vapaasti ideaa soveltaen.
Lopuksi pyydä toista kertomaan mietiskelyn tulos ja lisää se tiivistettynä runon loppuun. Lue runo toiselle. Voit myös pyy48

tää häntä nimeämään runon. Keskustelkaa miltä tuntui kuulla
omia ajatuksia ääneen luettuna.
”Menin sovittuun kellonaikaan tuetun asumisen yksikössä asuvan Tapion kotiin, soitin ovikelloa ja hän toivotti minut tervetulleeksi. Hänen keskittymisensä oli ollut koko päivän fyysisissä kivuissa. Kysyin, mikä voisi tässä hetkessä olla parasta, mitä hän
voisi kuvitella. Hän toivoi saavansa ajatuksensa jonnekin muualle, jotta voisi unohtaa kipunsa. Ehdotin mielikuvamatkaa kivuttomaan paikkaan. Pyysin häntä sulkemaan silmänsä ja antamaan mielikuvitukselle vallan. Aloin kysellä vähitellen, mikä
paikka on, miten sinne matkustetaan, millaista siellä on ja mitä
siellä tapahtuu. Toinen kuvaili silmät kiinni, ja minä kirjoitin:”
Tänään on kipujen ja särkyjen päivä. Ne vievät kaiken huomion.
Suljetaan hetkeksi silmät ja lähdetään lentämään kanarianlintujen maahan.
Matkalla kohdataan merihaukkoja, jotka levittävät siipensä.
Liidän yli järvien, metsien, merien. Laskeudun lopulta hiekkarannalle. Aurinko porottaa ja puen päälle valkean pellavaliinan.
Näen kilpikonnan ja vanhan rouvan, joka virkkaa valkoista pitsiliinaa. Haluan ostaa sen matkamuistoksi.
Toinen pitsiliina on turkoosi. Valkoisessa on kultaisia kukkia.
Kuulen kanarianlintujen ja papukaijojen ääniä.
					
Värikkäitä ihania lintuja.
Taustalla näkyy sateenkaari!
Isoja palmuja ja ihania kukkia, jasmiineja.
Lähden kävelemään kohti puita. Siellä näkyy hedelmiä, ananaksia, kiivejä.
Ympärillä on tuntemattomia ihmisiä, mutta äkkiäkös me tutustutaan.
Aletaan tekemään ristikoita.
Lämpö menee kehon läpi. Lämmin mieli, turvallinen.
Vartijalla on olallaan ensiapulaukku. Hän istuu omalla nimetyllä
tuolillaan, kiikaroi ja tarkkailee.
Saan apua ja turvaa. Sateen varalta rannalla on pieni mökki, jossa
voin loikoilla.
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Kalastajat ovat kääntäneet veneensä nurinpäin. He ovat maalanneet
veneensä mereltä tullessaan. Maalit ovat näkyvillä, onget on laitettu
nätisti sivuun.
Lepään, lepään, lepään ja lepään.
Hoitajaopas tulee hieromaan. Paranen joka hetki.
Otan mukaan kanarianlintujen rannalta tunteen, että kipu voi joskus hellittää.
Lennän takaisin tänne, alkupaikkaan, mutta jätän osan itsestäni rannalle
kanarianlintujen äänten keskelle. Lähden kivun tullessa lentomatkalle
samalle rannalle.
Jälkeenpäin voi näyttää siltä, että kaikki tapahtui helposti ja jokainen
uusi idea oli valmiiksi annettuna. Ehkä näin todella onkin ja kyse on
vain siitä, miten helppo on tunnistaa nuo mahdollisuudet, osata muotoilla niistä harjoitteita, löytää oikea tapa ja hetki niiden tarjoamiseen
ja lopulta olla riittävän herkkä toisen reaktioille. Tämän siirtymäkohdan etsintään kuuluvaa herkkyyttä voi kutsua myös nöyryydeksi: Utopiakonsultin taitavuutta ei ole saattaa toista ihmistä hinnalla millä hyvänsä erikoiseen kokemukseen. Todellista taitoa on kuuleminen ja tarpeen tullen myös silleenjättäminen. Usein käy niinkin, ettei toinen
tartukaan esitettyyn ideaan, jolloin etsintä jatkuu. Yhteisen matkan
tulee olla hyvä ja - yhteinen.
KUUNTELU
”Marja nukkui kun menin sisään hänen asuntoonsa. Menin kuitenkin hänen sänkynsä viereen kun hän näytti raottavan silmiään. Hän torkkui ja olin siinä vierellä hetken. Sitten sain idean laittaa soimaan Chopinia. Tiesin aiempien tapaamisten perusteella, että
hän pitää erityisesti Chopinin pianomusiikista. Pidin puhelinta hänen päänsä vierellä. Soitin sitä aika pitkään kunnes Marja heräsi.
Sanoin: Laitoin Chopinia soimaan.
Marja: No ilmankos minä heräsin.

Marja alkoi puhua runollisesta maailmasta. Aloin kyselemään lisää ja kirjoittamaan hänen lauseitaan ylös. Kysyin aina tarkentavia kysymyksiä. Kysyin miltä siellä maailmassa tuntuu, millaisia ihmiset ovat. Kun Marja alkoi puhua voimakkuudesta, jatkoin kysymällä, että millä tavalla voimakasta. Marja jatkoi puhumalla voimakkaista väreistä. Kysyin miltä siellä tuoksuu, mistä ihmiset puhuvat siellä, millaisia ajatuksia ihmisillä on. Ja miten runolliseen
maailmaan pääsee…”
Tänään luodaan uusi maailma
Chopinin piano kuljettaa meidät runolliseen maailmaan
Tuossa maailmassa on vain Chopinin musiikkia
paljon ihmisiä, jotka nauttivat musiikista.
Keski-ikäisiä.
Runollinen maailma on voimakas. Voimakkaita värejä:
Sinistä, punaista. Ihmiset ovat pukeutuneet näihin väreihin.
Siellä tuoksuu uunista tullut ruisleipä.
Ihmiset puhuvat kaikesta maan ja taivaan välillä.
Ja tietysti musiikista. Chopinista.
Runollinen maailma ei pidä sisällään huolia.
Päinvastoin. Siellä on rakkautta.
Runolliseen maailmaan pääsevät ne, keillä on avonaiset sielun korvat.
Avonaiset sielun korvat saa kuuntelemalla itseä
Sitten vasta voi kuunnella muita.
”Ylläoleva teksti on Marjan lauseista koottu kertomus runollisesta maailmasta. Teksti jäi hänelle. Lopuksi otin tekstistä valokuvan. Lähtiessä otin vielä kuvan edellisellä kerralla yhdessä tekemästämme teoksesta Etsi jokaisen päivän yksi onnenhetki. Joku oli teipannut sen Marjan sängyn eteen kaapin oveen.”

Kuuntelimme lisää Chopinia. Viimeisen kappaleen jälkeen kysyin,
minkälaisia ajatuksia musiikki toi ja minkälaisen maailman se loi.

Utopiakonsultaatiossa kuuntelu on ensisijaista, kaiken lähtökohta
ja yksi tärkeimmistä menetelmistä. Kuuntelussa konsultaatio käynnistyy. Siksi alussa ei voi eikä tarvitse vielä tietää, millaisia harjoitteita tulee käyttämään. Kuuntelet vain toisen puheesta, olemisesta
tai havainnoista, mitkä ovat sellaisia asioita, joihin voisit tarttua ja
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joita lähteä kuljettamaan eteenpäin. Sitten kuuntelet, mihin toinen tarttuu ja jatkat sen kuljettamista.
Ensin kuuntelu on avointa ei-tietämistä. Utopiakonsulttina
kuuntelet toista ihmistä, keskität kuuntelusi hänelle merkitseviin seikkohin. Eläydyt toisen ihmisen tapaan kokea, irrottaudut
omista henkilökohtaisista odotuksistasi ja herkistät itsesi tunnistamaan niitä usein lyhyitä hetkiä, joista toisen oma utopia avautuu. Kuulemalla toisen vihjeitä siirryt hänen johdattamanaan näkemään ja kokemaan ympäristöä yhdessä hänen kanssaan – tavallisten asioiden kautta, mutta jollain tavanomaisuudesta poikkeavalla tavalla.
Utopiaan suuntautuminen tuo kuunteluun myös toisen tason. Utopiakonsulttina kuuntelet jokaista sanaa, lausetta sekä pieniäkin muutoksia löytääksesi merkkejä mahdollisesta utopiasta. Tarttumalla yhteisessä dialogissa ja kohtaamisessa joihinkin yksityiskohtiin, kuunteleminen muuttuu näkökulmalliseksi. Erityisen merkityksellistä näkökulmallinen kuuntelu on silloin, kun toinen ihminen ei tahdo löytää ulos kielteisen ja rajoittavan kokemisen kehästä. Tällöin kuuntelemalla löydetty väline tulee yhteisen olemisen tueksi ja kuljettajaksi, on se sitten yhdessä kirjoittaminen, piirtäminen, vaeltaminen lähiympäristössä, mielikuvamatka tai mikä tahansa.
Kuuntelussa myös ympäristö alkaa puhua: kuuntelet toista ihmistä ja sitä mitä hän kuulee, näkee tai kokee ympäriltään. Samalla havainnoit ympäristöä ja huomaat miten se häneen vaikuttaa. Poimit koko ajan joka suunnasta seikkoja, joihin tarttua puheessa ja joihin puhetta voi projisoida. Juuri ympäristön kautta
toisen kuulemisessa konsultaatio avautuu eri todellisuuksien kohtaamispaikkana. Ja näiden erilaisten todellisuuksien kaikuina oikeastaan vasta kuulet kunnolla myös toisen sisäisen hiljaisen äänen.
KULJETUS
Yksi luonteva tapa aloittaa kuljetus on ehdottaa yhteistä matkaa,
kuten löytöretkeä tai matkaa itselle merkitsevään. Yleensä utopia löytyy peräkkäisten tapahtumisten tai tilojen kautta kuljet52

tuna reittinä kohti vähitellen vahvistuvaa kokemusta omasta paikasta. Etukäteen ei voi tietää, mistä se löytyy. Mutta ihan sattumaakaan se ei ole. Kuljetuksessa on tiettyjä avainkohtia, joita konsultti
tarkkailee, etsii ja luo, ja joita tietoisesti käyttämällä hän pystyy ohjaamaan toista tuntemattomaan.
Utooppinen kuljetus lähtee liikkeelle yksinkertaisista kysymyksistä, joilla konsultti pyrkii saamaan tuntumaa siihen, missä toisen ihmisen mieli tänään liikkuu. Yksinkertainen toive tai ajatus
kertoo siitä, minkälaista harjoitusta toiselle voisi ehdottaa. Valittu harjoite kuljettaa keskustelua ja olemista johonkin suuntaan,
minkä myötä löytyy seuraava asia, johon tarttua. Vähitellen uppoudutaan yhteiseen kohtaamisen ja kuulemisen tilaan, jossa utopialla, mahdottomalla, on tilaa tulla mahdolliseksi ja pienet unelmat voivat kasvaa todeksi. Arkinen muuttuu tarinaksi ja toisinpäin. Todellisuus saa mausteita ja sitä väritetään yhdessä heittäytymällä kuvitteluun. Keksitään tarinoita, jotka lähtevät lentoon.
Utopiakonsultaation kuljetuksessa kaikella on merkitystä, keksityillä tarinoillakin, sillä fiktio on jatkuvassa vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Se heijastaa todellisuutta, se muokkaa todellisuutta.
Kuljetus alkaa hetkeä tarkkailemalla
Tarkkailu on kuuntelemisen ohella toinen utopiakonsultin peruslähestymistapa. Tarkkailu avaa ympäristön ja muuttaa aikatilan, hidastaa kiireen. Tarkkailla voi aina. Käytä tarkkailua tietoisen aktiivisesti ja ohjaa mahdollisimman pian myös toinen siihen. Tarkkailun herättämiseen sopivat niin käsitteelliset työkalut kuin erilaiset
tehtävätkin: sulje silmät, pyydä toista sulkemaan myös, havainnoi
keholla ja hetken kuluttua näet uusin silmin. Kysy jotain epätavallista, esimerkiksi ”missä olet juuri nyt?”, ”mikä olisi päiväsi tunnusmusiikki?” tai ”mikä on sinulle tänään mahdotonta?” Tila aukeaa
eri tavoin riippuen siitä, miten aisteja aktivoidaan. Suuntaa toisen
huomiota ympäristön ja tilan yksityiskohtiin ja kehota havainnoimaan niitä vuorotellen eri aisteja käyttäen. Aistit ja yksityiskohdat ovat linssejä, joiden läpi havaitseminen ja kokeminen tapahtuu. Näitä linssejä ovat esimerkiksi äänet, tuoksut, tuntemukset,
värit, muodot, rytmi.
Jatka tarkkailua, huomaa asioita tilassa. Esineitä, ilmiöitä, tapahtumia, rakenteita, mitä vain. Tunnista oman tarkkailusi lo53

giikka, huomaa millaisiin seikkoihin kiinnität huomiota. Näitä
kerrot toiselle ja kutsut esimerkilläsi toista kertomaan omista havainnoistaan. Vertaillaan, mihin kumpikin kiinnittää huomiota ja mitä yhteistä löydetään. Tarkkailu tuottaa aineistoa, näkökulmia, kysymyksiä ja merkityksiä, joita voi alkaa seurata, kuljettaa keskustelun ja etsinnän aiheina ja joihin voi myöhemmin palata. Näin johdatteluun alkaa kehittyä punainen lanka.
”Lähdettiin seikkailemaan Kontulan kaduille ja puistoalueille. Paula ei osannut päättää suuntaa, joten ehdotin, että veisin hänet pienen joen yli menevälle sillalle. Lähdettiin laahustamaan hitaasti sinne päin. Kysyin mitä hän tarvitsisi juuri tänään, juuri nyt. Hän puhui siitä, kuinka hän haluaisi yksinkertaistaa elämäänsä karsimalla pois tarpeettomia ostoksia. Puhuttiin itsekurista ja siitä, miten yksinkertaistaminen voisi onnistua. Kysyin häneltä, etsisimmekö tänään yhdessä vastauksia ympäristöstä. Mitä se voisi tarjota? Olisiko sillä meille vastauksia?
Olimme pitkään sillalla ja kuuntelimme hetken ajatuksiin sopivaa musiikkia, jonka Paula valitsi. Kysyin häneltä, minne joki voisi
virrata ja hän alkoi puhua omasta omakotitalosta.
Lopussa istuttiin ostarin leikkipaikan penkeille ja käytiin koko
matka läpi. Kuuntelin ja kirjoitin:”
Kevät joella.
Joen virtaus, kirkas vesi roskista huolimatta.
Kyynelvirta, joka ravitsee maata, josta nousee kukkia, pensaita ja
puita.
Jokaista kyyneltä tarvitaan, koska ne ravitsevat uutta.
Joki on silittänyt kivet pyöreiksi.
Yksi kivi muistona mukaan.
Joki sai nimen: Joel.
Joel virtaa pienen puutalon ohitse, vihreä pieni puutalo pihoineen,
kukkineen.
Omakotitalo yhdelle on täynnä rauhaa.
Unelmia ja unelmointia ei kukaan ota minulta pois.
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SIVUUN ASTUMINEN
Utooppinen kohtaaminen on sivuun astumista, toisin tekemistä,
uudelleen sijoittumista suhteessa tilaan ja aikaan. Kun utopiakonsulttina astut toisen ihmisen maailmaan, tuot siihen jotain
uutta, odottamatonta. Jotain, mihin on helppo reagoida ja johon voi reagoida miten tahansa. Mielellään jotain yllättävää ja
kenties outoakin. Jokin tavanomaisuudesta poikkeava tekemisen tapa tai sijoittuminen. Utopiakonsultti etsii aukkoja, joista
voi livahtaa toiseen todellisuuteen. Jos tuota utooppista siirtymää ei tunnista, voi tapaaminen näyttää aivan tavalliselta seurustelulta. Koko ajan sitä kuitenkin ohjaa kysymys siitä, mikä juuri
nyt on toiselle erityistä, merkitsevää, jotain jota kohti kulkea.
Kysymykset voivat olla muodoltaan havaintoja, toteamuksia tai
ehdotuksia. Utopiakonsulttina havainnoit kaikkea mahdollista tilassa olevaa ja siinä tapahtuvaa, mutta erityisesti sitä, miten toinen sijoittuu suhteessa ympärillä olevaan, sekä fyysisesti että mielikuvien tasolla. Kuuntelet tunteita ja tuntemuksia, liikut, haet erilaisia näkökulmia, tunnistat toisen osoittamia merkityksiä. Tartut
näihin, muotoilet niistä kysymyksiä ja seuraat, miten toinen ottaa ne vastaan. Tämä jatkuu siihen asti, kunnes kuulet aivan tietynlaisen kysymyksen, jonka ihminen itse löytää ja esittää. Joskus hän sanoo sen suoraan ääneen, useimmiten kuitenkin ilmaisee
sen hiljaisesti omassa olemisessaan. Tartu toisen löytämään kysymykseen ja tee siitä yhteinen. Siitä hetkestä avautuu portti toiseen.
”Pysähdyimme Tainan kanssa ensin ulko-ovelle ennen ulos astumista ja sanoin hänelle: Ajattele, että tuo ovi on portti. Kun astumme
tuosta läpi, näemme maailman kuin ensimmäistä kertaa.
Astuimme ulos ja pysähdyimme ensimmäiseen kulmaan. Pyysin häntä valitsemaan suunnan mihin lähtisimme. Hän kuljetti meitä hetken. Kysyin Tainalta mitä hän tarvitsisi tänään,
mitä hän haluaisi löytää matkaltamme. Rauhaa ja onnentunteita.
Pyysin häntä tarkkailemaan ympäristöä ja etsimään yksityiskohtia, jotka toisivat hänelle näitä tunteita. Taina näytti ensimmäisen
kohdan, menimme sen luokse ja otimme siitä kuvan. Näin me kuljimme seuraavan tunnin ajan. Taina näytti suunnan ja yksityiskohdan, kyselin miksi hän valitsi juuri sen kohdan, sitten puhuimme
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siitä ja valokuvasimme sen. Joidenkin yksityiskohtien kohdalla
pyysin häntä kuvittelemaan niille lisää tarinoita: mikä se voisi
olla, mitä sille voisi olla tapahtunut tai mitä sille voisi tapahtua.
Aivan lopuksi istuimme penkille ja pyysin Tainaa muistelemaan reittimme alusta alkaen loppuun saakka ja minä kirjoitin:”
Rosoisen ja ruskean maan sisästä nousee kukkia.
Siellä asuu toivo.
Kevään myötä kukat ja pensaat nousevat maasta ja heräävät.
Kaikki kiteytyy silmuun. Orastavan silmun löytäminen. Siitä
kaikki aukeaa.
Kävellään tien päähän ja takaisin.
Matkamme nimetään kevään nousuksi.

”Menin palvelutalon asukkaan, Leenan kotiin ja kysyin, olisiko hänellä voimia lähteä seikkailemaan ulos. Hän olikin odottanut koko aamupäivän, että tulisi joku, jonka kanssa lähteä istumaan aurinkoon katselemaan kevättä. Autoin häntä pukemaan ja lähdimme seikkailulle. Kävelimme ensin vähän matkaa. Näin maassa yhtäkkiä madon ja ehdotin, että etsisimme pieniä eläimiä ja lintuja, niin paljon kuin vain ehtisimme nähdä ulkona ollessamme. Tiesin aiempien kohtaamisten perusteella,
että Leenan intohimona on lintujen äänten kuunteleminen.
Kävelimme ensin palvelutalon puistoaluetta edestakaisin ja sitten istuimme pihan penkeille tarkkailemaan ja kirjoittamaan:”
Keinutaan pihatuoleilla. Pienet hupilaitteet arjen keskelle tuovat
ilon ja naurun.
Höpöttäjä ja höpötyksen kuuntelija. Hyvä olla tässä auringon hellittävinä.
Mekin heräämme talviunilta.

Utooppiset siirtymät
Jokaisessa tilassa on mahdollisuuksia siirtymisiin. Niitä ovat ovet,
ikkunat, porttikongit, erilaisten tilojen rajat, leikkaukset, muuntelut, käsitteelliset portit, sivuun astumiset. Siirtymäkohdat ovat
kiinnostavia tilaisuuksia todellisuuksien ylittämiseen. Tarkkaile
siksi erityisesti rajakohtia: Anna paikoille erilaisia merkityksiä läpiastumisten, hidastusten, nopeutusten tai pysähtymisten avulla.
Luo merkityksiä reitille, jota kuljetaan. Merkityksellistä siirtyminen sanomalla merkityksiä ääneen tai näyttämällä esimerkkiä ja
kuljeta toinen ihminen kuin maailmasta tai todellisuudesta toiseen. Oleellista on rauhallinen ja keskittynyt ajankäyttö siirtymissä.
Tartu hetken kokemuksiin, sanoita toisen tuntemuksia, toista.
Esityksellistä, tee kokeiluja. Jos aihe tuntuu mielekkäältä, seuraa sitä.
Jos polku ei etene, aihe on toista kiusaava eikä herätä uusia näkökulmia, etsi sen vastakohtaa, polkua siitä ulos. Ohjaa sitten uuteen
suuntaan. Kielteisenä koettuunkin voi kätkeytyä rikkaita löytöjä.
Kun ollaan yhdessä tilassa ja sitten siirrytään toiseen, niin jotain edellisestä siirtyy seuraavaan ja jotain samaa löydetään uudesta.
Se, mistä lähdettiin, on usein vastassa siellä, missä lopetetaan. Kun
nimetyt merkitykset ilmaantuvatkin uusissa yhteyksissä, maailma
muuttuu ja todellisuus ohenee. Syntyy todellisuuden kerroksia:
uusia aikatiloja ja mukana kulkevien merkitysten uusia muotoja.
Asiat pelkistyvät, ja kun tarkkailun taito vahvistuu harjoittelun
myötä, syntyy uutta aineistoa.

Utopian löytäminen
Joskus voi tuntua siltä, että ollaan oltu riittävästi asian äärellä eikä
oikein tiedä mitä tekisi seuraavaksi. Jätä silloin toinen hetkeksi yksin miettimään, tai anna tehtävä. Ajattele ja sanoita asioita tehtävinä: Lähetä toinen hetkeksi lähiympäristöön etsimään asiaa tai kysymystä, jonka äärellä olette olleet. Sano toiselle, että odotat häntä
kunnes hän on valmis. Tämä voi tapahtua myös mielessä. Tee toisesta opas niin, että annat hänelle tehtäväksi esitellä tilaa jossa
olette. Siinä hän jo huomaa jotain uutta, koska tilanne on uusi.
Pidä mielessä tavoite, se mitä toinen on kertonut. Tunnista kohdat, jotka viittaavat tavoitteeseen, erityisesti ne, joita toinen löytää.
Samalla reagoit hänen kertomaansa havainnollistamalla sitä
omalla toiminnallasi. Keskustelussa löytyvät ajatukset voi muuttaa
teoiksi eli niitä voi testata. Utopiakonsulttina voit tehdä melkein
mitä tahansa: asettua makaamaan torin keskelle tai kulkea ovista,
joita ei normaalisti edes huomaisi. Tee itsestäsi koe, jota toinen ohjaa. Ohjaa ohjaamista. Kun toinen ohjaa sinua lausumaan hänestä
kirjoittamaasi runoa tai sijoittumaan tilaan hänen puhettaan mukaillen, hän tarkastelee omaa maailmaansa itse ohjaamassaan esityksessä. Näin se näyttäytyy vääjäämättä ennen kokemattomana,

56

57

turvallisesti kehystettynä mahdollisuutena hänelle itselleenkin heittäytyä leikkimään omalla todellisuudellaan.
Tunnista toisen viestinnästä utooppinen. Utopia on koko ajan
läsnä sen etsimisessä ja moni kokee utopian jo siinä että asioita tarkkaillaan eri lailla. Jokin tavanomaisesta erottuva hetki, merkitsevä
lause tai pelkästään muutos toisen olemuksessa edeltää usein olennaisen ilmaantumista. Siihen tarttumalla saat kiinni toisen utopiasta. Pysähdy ja nosta esiin seikkoja, jotka voit nimetä utopiaan liittyviksi - erityisesti sen mukaan, mitä olette puhuneet utopiasta. Utopia ei-paikkana ja sivuun astumisena; utopia tottumusten ja ennustettavuuden vaihtoehtona; utopia leikkinä, joka järjestää vakiintuneet rakenteet uudella tavalla. Utopia luovana taitona tuottaa arkeen
pieniä muutoksia. Haasta testaamaan löydettyjä ideoita: katsokaa,
miten ne toistuvat aina uusissa havaitsemisen kohteissa. Kokeilkaa,
miten kehittämänne toisin tekemisen tai suhtautumisen tavat toimivat.
Konsultaatiotilanteessa täytyy olla jatkuvasti herkillä sen kanssa,
mihin toisen puheessa tai teoissa tarttuu. Usein kestää jonkin aikaa
ennen kuin löytyy yhteinen työkalu, jonka avulla asioita, kysymyksiä,
tunteita, unelmia, mahdottomuuksia tai päivän teemoja käsitellään.
Joskus toiselle sopiva työkalu tai harjoite löytyy heti ja sen äärellä saatetaan olla koko konsultaation aika. Joskus saa ehdottaa montakin
tekemistä ja joskus samojen kysymysten äärellä ollaan eri työkaluja
käyttäen. Parasta on se, kun utopiakonsultaatioita saa tehdä samojen ihmisten kanssa monta kertaa, jolloin syntyy jatkumo. Jokaisen
osallistujan kanssa kehittyy erityiset rituaalit ja rutiinit sille, miten
utopiakonsultaatio etenee ja mitä välineitä ja harjoitteita käytetään.
Harjoitteita utopian tunnistamisesta
Tottumusten tunnistaminen ja toisin tekeminen
Tunnista tottumus. Muuta sitä miten tahansa, vaikka vain kuvitelmissa. Tunnista tottumukseen sisältyvät rajoitteet ja rajoittavat
uskomukset. Mitä voit tässä hetkessä tehdä toisin, miten astua sivuun siitä, mitä tavanomaisesti tapahtuisi?
Harjoitetta helpottaa avoin keskustelu toisen kanssa. Toiselta
voi kysyä tilanteista ja toimintatavoista ja muuttaa sellaista, mitä
ei ehkä todellisuudessa uskaltaisikaan tehdä yksin.
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Utooppinen ajattelu
Selvitetään keskustellen, miten utooppinen ajattelu on läsnä toisen arjessa: Kysy, mitä toinen pitää mahdottomana. Mitä sana
utopistinen tai utooppinen hänelle merkitsee? Entäpä jos jokin
hänen omassa arjessaan kuitenkin muuttuisi, olisi toisin, niin
mitä se olisi?
Hahmotellaan, millaisista asioista toisen utooppinen todellisuus muodostuisi. Kutsutaan esiin sellaista, jonka toinen oikeastaan soisi olevan osa elämää, mutta jonka kokee olevan jotenkin
tavoittamatonta. Pyritään selkeisiin rajauksiin, jotta voidaan nimetä näitä utopian puolelle kuuluvia asioita. Unohdetaan hetkeksi tarve ratkaista jotain käytännössä ja kuvitellaan millaista
olisi olla tuossa utooppisessa todellisuudessa.
Kolme liikettä utooppiseen ajatteluun
Seuraavat kolme liikettä johtavat kohti utooppisen lähestymistavan tunnistamista yhdessä toisten kanssa. Kukin niistä ohjaa
omalla tavallaan tunnistamaan tapaa, jolla havainnoimme ja sijoitumme ympäristöön. Harjoituksen voi tehdä pareittain tai
isommassakin ryhmässä.
Ensimmäinen liike - Paikan vaihto: Tarkkaile tilaa siitä käsin, missä olet nyt. Kuulostele kehoasi ja tuntemuksiasi: mitä
näet, miten koet tilan, jossa olet? Sitten vaihda paikkaa. Miltä
tila näyttää nyt? Miten koet sen ja miten havaitsemisen tapa on
kenties muuttunut?
Toinen liike - Merkitsevän tunnistaminen: Tarkkaile tilaa eri
tavoin käyttäen kaikkia aistejasi. Liiku tilassa. Kiinnitä huomiota tapaan, jolla tarkkailet: millaiset seikat kiinnittävät huomiosi, mikä kutsuu puoleensa? Sitten etsi paikka, jolla on jokin erityinen piirre. Paikka joka on hassu, outo, jännittävä, mukava tai
jotain muuta. Anna tilan ilmaista itsensä, seuraa vain tuntemuksiasi. Mikä tila kutsuu sinua luokseen?
Huomaa, miten suuntautuminen vaikuttaa siihen, miten
tarkkailet. Miltä tila näyttää nyt, jälleen uudesta perspektiivistä?
Kolmas liike - Toista kohti: Liiku hetki tilassa tarkkaillen ja aistien toisia ja heidän reittejään tilassa. Etsi pari ja ohjaa hänet äsken löytämääsi paikkaan. Esittele paikka hänelle ja selosta kokemuksesi siitä ja kerro, minkälaisia näkökulmia paikka on herät59

tänyt suhteessa muuhun tilaan. Voit nimetä paikkasi uudelleen kokemuksesi mukaan.
Utooppinen ennuste
Etsitään arkeen liittyvä utooppinen näky, jotain sellaista minkä
toinen mielellään soisi olevan totta jossain tulevaisuudessa, mutta
joka kuitenkin tuntuu tavoittamattomalta tästä hetkestä käsin.
Tällaisen toisen sisimmistä toiveista nousevan näyn kysymiseen kannattaa odottaa sopivaa hetkeä. Kun ollaan jo jonkin aikaa kuljettu yhdessä ja herkistytty utooppiselle, niin utopiakonsulttina kysyt toiselta, millainen olisi hänen utooppinen tulevaisuusvisionsa, haaveensa tai unelmansa. Tähän sovelletaan utopian ideaa ja ajatellaan tuota näkyä ikäänkuin se olisi
totta. Kuvitellaan aikaa ja paikkaa, jossa asiat ovat toisin, toivotulla tavalla. Keskustellaan siitä, millaisessa maailmassa tämä
on mahdollista, miltä se tuntuu ja mitä se toiselle merkitsee.
Sitten mallinnetaan tähän itseään toteuttavan ennusteen ideaa.
On asioita, jotka pyrkivät toteutumaan siksi, että mieli tahattomasti alkaa niitä toteuttaa. Kun tällainen utooppinen ennuste on
luotu, jatketaan vaellusta. Huomataan seikkoja, joista käsin, joiden
kautta ja joissa tuo ennuste voisi toteutua. Otetaan utopiakonsultaation päätyttyä ennuste mukaan ja unohdetaan huoli sen toteutumisesta.
”Utopia levisi koko huoneeseen heti ensimmäisestä minuutista lähtien.
Toivotin kaikki pienen Kontulan D-aseman ovesta sisään astuvat tervetulleeksi esitykseen, joka alkoi klo 12. Tuo lause aiheutti positiivista kohinaa ja ilmaan levisi jotain ihanaa outoutta. Esitys kasvoi ja lisää esiintyjiä kokoontui pöydän ympärille. Aloin heti kirjoittaa kaikkea mitä ihmiset puhuivat. Meitä oli ryhmässä yhteensä 14. Sitten kysyin mitä ihmiset olivat nähneet matkalla D-asemalle. Joku ei muistanut. Aloimme
puhua muistista ja siitä, kuinka kamalaa olisi, jos unohtaisi tärkeät asiat.”
AJATUKSIA TIISTAIPÄIVÄNÄ ELI PALLOMERIPÄIVÄ
Tervetuloa utopiaan. Esitys alkoi jo.
Päivän suora lähetys. Se on tässä käynnissä.
Kahvikupin äärellä keskustelua, haaveilua. Kohtaamista.
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(Utopia:) Epätodellista, saavuttamatonta, rajallista.
Ihmisen täytyy haaveilla, uneksia.
Unet ovat osa utopiaa… Yllättävältä taholta paljon lahjoja.
Etsin lahjoittajaa unessa, henkilöä, joka sai minulle onnellisen tunteen.
Tärkeintä oli se onnellisuus.
Matkan varrella tänne, yksityiskohdat veivät huomion:
postilaatikot… kirjeet joita odottaa… Eläköön paperi!
Mielenkiintoisia kohtaamisia kadulla.
Roskia vähän väliä. Sotkuisia katuja.
Aurinko paistoi sieluun ja sydämeen.
Mihin muisti menee?
Tehdään muistilokero kahvikupista ja laitetaan sinne yksi oma
muisto,
jonka haluaa säilyttää.
Muisto kirjoitetaan, laitetaan suklaamunan käärepaperiin tai pudotetaan näkymättömänä kuppiin.
Nyt ne ovat tallessa. Näin. Muisti voi mennä esimerkiksi meidän yhteiseen muistikuppiin.
‘Yksintehdyt matkat, unohtumattomat hetket.
Kesäiset leikit, kukkakauppa, ikioma.’
Sisäisen rauhan löytäminen, rauhoittuminen ja olla oma itsensä.
Esitykseemme pääsi kaikki mukaan. Maailma, avaruus ja ääretön
on käsittämätön.
Mutta tämä hetki on totta.
Kohtaaminen, kuin olisin hypännyt pallomereen.”
PALUU UTOPIASTA
Yhteinen lopetus saattaa utopiakonsultaation tasapainoiseen päätökseen. Palataan hetkeksi siihen mitä on koettu, vaihdetaan muutama sana tehdystä matkasta. Nimeämällä matka tai sen osia luodaan hahmo, jonka osallistuja ottaa mukaansa muistona. Joskus kokemus utopiasta syntyykin vasta sitten, kun matkan päätteeksi ker61

rataan tapahtunutta ja tunnistetaan siitä toisin tekemisen näkökulmia. Reflektio voi olla yksi työkalu ja havainnoinnin väline. Työkaluna sen nimi voi olla vaikka peili tai päiväkirja, kartta tai yksinkertaisesti vain kuva.
Peilaamalla käydään läpi tuntemuksia ja ajatuksia yhteisistä jaetuista tapahtumista. Näin kuljetaan vielä kerran yhteisistä jäljistä
kerrostunutta polkua. Peilaaminen palvelee siirtymistä uuteen arkeen: tapahtuneen kertaaminen ja sanoittaminen kiinnittää tunnekokemukset ja muuttaa ne muistoiksi. Kun tapahtunutta arvioidaan, merkitsee se samalla etäisyyden ottamista ja siten päättyneeksi toteamista. Samalla irtaudutaan uppoutuneesta eläytymisestä ja suunnataan ajatukset kohti tulevaa. Ehdota löydettyjen harjoitteiden säännöllistä käyttöä myös itsenäisesti.
Anna lopuksi lahjana joku matkan varrelta löytynyt näkymä,
ajatus tai ohje. Se voi olla yhteisestä matkasta tehty kuva tai kirjoitettu tarina. Kenties kirje, jonka postitat vasta matkan jälkeen.
Tekstin voi kerätä jo konsultaation aikana merkitsemällä muistiin
toisen ajatuksia, kysymyksiä tai oivalluksia. Lopuksi kiteytät toisen
ajatusmatkan runoksi ja annat runon lahjana.
Lahja voi olla myös aineeton kuten mielikuva tapahtuneesta, erityinen hetki tai havainto. Lahja on aina hyvä. Lahjan voi antaa ja ottaa. Lahjan voi tehdä yhteisestä ja yhdessä. Lahja löytyy, kun kumpikin tunnistaa jotain yhteistä tapahtuneen; jotain sellaista, jonka
voi viedä mukanaan muistona toisesta ihmisestä. Muodosta riippumatta lahja antaa saajalleen välineen, jonka avulla hän voi palata
kokemukseen myöhemminkin ja elää uudelleen sen merkityksiä.
Konkretisoi paluu jollain rituaalilla, esimerkiksi ulko-ovella tai
portilla eroamisena. Tarjoa toiselle tilaisuus lausua viimeinen sana.
Ja aina voi kiittää, toivottaa hyvää matkan jatkoa. Muistuttaa, että
arjessa seikkailu jatkukoon.
Utopiakonsultaatiossa ihminen kokee nähdyksi tulemisen ja
oman maailmansa merkityksellisyyden. Siten utopiakonsultaatio tarjoaa myönteisen, vahvistavan ja arvostavan olemisen kokemuksen - millä nimellä tahansa se tehdäänkin. Kun ihmisen oma
arki ja ihminen itse ovat esityksen keskiössä, hän tulee nähdyksi tavalla, joka ei ehkä muuten olisi mahdollista. Tämä kokemus tuntuu useimpien kohdalla hyvältä ja voimauttavalta.

”Loppuvaiheessa pyysin Hannaa valitsemaan jonkun kohdan, johon voisimme hetkeksi jäädä ennen kuin tiemme erkanevat. Yhteisessä olotilassa tuntui siltä, että kaikki voisi olla mahdollista
tässä hetkessä. Kuvittelimme hetken lähtevämme laivalla Ruotsiin. Hannan toiveesta haimme kahvit pienestä kahvipaahtimosta
ja istuimme puistoon. Pyysin häntä kertaamaan meidän matkamme, mistä lähdimme ja mihin päädyimme ja mitä kaikkea
siinä välissä tapahtui, mitä hän koki, näki, tunsi, ajatteli. Kirjoitin:”

62

63

Penkki ja aurinko.
Muisto kirkumisesta. Nyt vain linnunlaulu ja kevät.
Portista sisään ja ristiriitaiseen leikkipuistoon.
Hetkessä oli sallittua olla leikkitelineessä.
Unohtaa mitä muut saattaisivat ajatella.
Kiinnostava yksityiskohta, rautainen aita kutsuu luokseen.
Kuka ansaitsee nykyään aidan hautansa ympärille?
Omena syvennyksessä mustan hanskan päällä: ”Armo”.
Valon voimasta pimeyden voimaksi. Omenan muutos.
Omena ja hanska taskuuni. Jäi tyhjää, muisto omenasta.
Muut menee, minä istun.
Tyyny, meidän matkan nimi.
Tyynyt lähtevät mukaan.
Tasan viikko Utopiakonsultaation jälkeen lähetin Hannalle sähköpostilla kuvat kirkon portaille sijoitetusta omenasta.
(Luvun kuljetusesimerkit Talvikki Eerolan tekemien Utopiakonsultaatioiden muistiinpanoista)

UTOPIAKONSULTAATIO YKSITYISENÄ PALVELUNA

5
utopiakonsultaation
soveltaminen
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”Odotan kaupungin vilkkaan aukion keskellä konsultaation tilannutta toista ihmistä saapuvaksi. Emme ole tavanneet aikaisemmin.
Olemme sopineet tapaamispaikan tekstiviestillä, konsultoitava on
saanut valita sen. Olen pyytänyt häntä ottamaan mukaan jonkin
tärkeän esineen, joka samana aamuna tarttuu hänen mukaansa.
Seison utopiakonsultaatiolle pyhittämäni muistikirja kädessäni ja
yritän löytää ihmisten joukosta oikean henkilön. Olallani on kangaskassi, jossa on aina paperia, kyniä, kirjoja ja kamera. Siirryin
itse utopiakonsultiksi tajunnassani ja kehossani, kun lähdin kotoani kohti tapaamispaikkaa. En tunne seisovani aukiolla aivan tavallisesti, vaan näen kaupungin, ihmiset, mainokset, pulut, roskat
ja rytmit selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Kuulen tietoisemmin eri
linnut, autojen metelin, ihmisten puheen eri melodiat, raitiovaunujen ovien piippaukset ja bussien sihinät. Havainnoin ja tarkkailen sitä, minkä todellisuuden osana juuri sillä hetkellä olen. Voisin
tehdä mitä vain ilman, että se tuntuisi oudolta kaupunkiympäristössä. Katson vallitsevaa hetkeä ja tilanteita ympärilläni kuin esitystä. Olen osa esitystä. Olen utopiakonsultti.
Huomaan aukiolla eksyneen näköisen olevan henkilön ja menen häntä kohti. Terve. Olen Utopiakonsulttisi. Tervetuloa utopiaan.
Tähän mennessä en ole vielä mennyt väärän ihmisen luokse.
Pyydän toista valitsemaan suunnan, johon lähdemme kävelemään. Kysyn, mistä hän on tulossa, minkälainen on olotila juuri
tässä hetkessä, minkälaisia ajatuksia hän on pyöritellyt sinä päivänä, mitä hän tarvitsisi juuri tänään, mistä hän unelmoi tänään.
Välillä vain kuuntelen hiljaa ja odotan, mihin suuntaan hänen ajatuksensa lähtevät, ja tartun seuraavaan vihjeeseen hänen puheessaan. Vastaukset ohjaavat minua seuraaviin kysymyksiin ja siirtymiin kaupungilla. Pysähdymme kaupunkitilassa yksityiskohtien
äärelle, havainnoimme ja tarkkailemme eri aisteilla mitä ympärillämme tapahtuu ja mitä se aiheuttaa meissä. Tietyt yksityiskohdat
nousevat toiselle tärkeiksi; sellaiset jotka voimistavat hänen olotilaansa ja tarvettaan rauhoittua tässä hetkessä. Yhteinen teemamme
on löytynyt ja suuntaan huomiotamme erityisesti sitä kohti. Pysähdymme puiston reunalle. Pyydän häntä sulkemaan silmänsä
ja poimimaan kuulemistaan äänistä jonkin yksityiskohdan, joka
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rauhoittaa häntä. Hän kuvailee ääntä ja sen herättämiä ajatuksia,
tunteita ja muistoja. Yhtäkkiä olemme hänen mielikuvissaan järven rannalla. Pyydän häntä kuvailemaan paikkaa, tuoksuja, ääniä, tunnelmaa ja olotilaa, joka hänellä siellä on. Oltuamme siellä
rauhassa, pyydän toista ottamaan yhden yksityiskohdan mukaan
tähän hetkeen ja avaamaan silmänsä. Pyydän häntä nimeämään
mielikuvamatkan haluamallaan tavalla. Kirjoitan nimen ylös.
Pyydän toista päättämään meille seuraavan suunnan, johon lähdemme kävelemään. Hidastan kävelyvauhtia normaalia hitaammaksi, jotta ehdimme nähdä mitä ympärillä tapahtuu. Sanomme
vuorotellen ääneen näkemiämme kiinnostavia yksityiskohtia. Joistain otamme valokuvia ja annamme niille nimiä.
Jonkin ajan kuluttua pyydän toista kertomaan mukaan ottamastaan esineestä, miksi se on tarttunut mukaan tänään ja minkälaisen
tarinan se kertoisi jos se osaisi puhua. Hän alkaa tarinoida, minä
kuuntelen ja kirjoitan hänen lauseitaan ylös. Tarinan loputtua sanon, että utopiakonsultaatio on kohta päättymässä, mutta ei aivan
vielä. Kävelisimme vielä kadunpätkän loppuun tiettyyn kohtaan,
jossa konsultaatio päättyy.
Pysähdymme. Luen hänen kertomansa tarinan esineestä hänelle ääneen. Pyydän vielä häntä miettimään, mistä lähdimme ja
mihin päädyimme yhteisellä matkallamme. Pyydän häntä keksimään matkallemme nimen ja kirjoitan sen tarinan loppuun.
Annan tarinan hänelle ja kertaan, mitä ajatuksia ja oivalluksia olemme löytäneet ja millaisia ohjeita olemme itsellemme antaneet matkan aikana. Hyvästelemme ja lähdemme eri suuntiin.”

kaishahmona, jonka tehtävä on taiteen menetelmin tukea toista ihmistä löytämään arjen mielekkyys ja omaan elämään asettumisen
taito. Tämän hahmon systemaattinen kehittäminen alkoi Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelman osana 2012-2013. Tutkimussuunnitelman taiteellisena lähtöajatuksena oli viedä taide tavanomaisen alueensa ulkopuolelle osaksi yhteiskunnan palvelurakenteita. Utopiakonsultti
on siten kokeellisen esitystaiteen piirissä syntynyt osallistava taideteos, jolla on selkeä hyvinvointia ja asiakkaan tavoitteita vahvistava
tarkoitus. Tutkiessaan esitystaiteen keinoin yhteiskunnassa vallalla
olevia kehittämis- ja tukipalveluita utopiakonsultti soveltaa taidetta
palveluna tavalla, joka laajentaa taiteen soveltamista tavoitteellisen
asiakastyön ja hyvinvointipalveluiden muotona. Utopiakonsultaatiossa taide syntyy asiakkaan, toisen ihmisen tuomasta aineistosta
tavalla, jossa ihminen voi osallistua omaa itseään käsittelevän teoksen syntyyn. Taiteen soveltamisen alueella tämä lähestymistapa on,
vaikka ei sinänsä uusi, niin yhteiskunnallisesti kuitenkin edelleen
radikaali ja taiteellisesti haastava. Malli, joka yhdistää taiteen omat
esteettiset pyrkimykset taiteen kokijan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen, on kuitenkin osoittautunut toimivaksi ja uusia mahdollisuuksia luovaksi.
UTOPIAKONSULTAATIO HYVINVOINTIPALVELUNA

Edellä oleva kuvaa utopiakonsultaation alkuvaiheita ja taustaideaa,
kaupunkiympäristössä tapahtuvaa yksityiselle asiakkaalle suunnattua palvelua. Ensimmäiset utopiakonsultaatiot tapahtuivat yksilöllisesti asiakkaiden elämään muotoiltuina osallistavina esityksinä, joiden tapahtumapaikka on yleensä löytynyt kaupungin kaduilta, puistoista, asemilta, kahviloista, museoista, kirjastoista, gallerioista ja myös ihmisten kodeista tai työpaikoilta. Henkilöasiakkaiden ohella suunnattiin palvelua alusta alkaen myös ryhmille, organisaatioille ja yritysmaailmaan.
Utopiakonsultti syntyi esitystaiteilija Saara Hannulan ideoimana valmennuksellisten ja terapeuttisten menetelmien rinnak-

Vuonna 2013 käynnistyi Talvikki Eerolan aloitteesta yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa kokeilu, jossa utopiakonsultaatiota
käytettiin vanhustyön osana. Eerolan ja Minja Mertasen Puistolan palvelutalossa toteuttama puolivuotinen jakso osoitti, että utopiakonsultaatio on varteenotettava taiteellis-sosiaalinen palvelumuoto. Vanhustyön lisäksi mallia on sen jälkeen sovellettu Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluyksiköissä Malmikodissa ja
Kuninkaankalliossa.
Utopiakonsultaatiota on tilattu Helsingin Diakonissalaitoksen
ja Helsingin kaupungin yksiköihin tuomaan rutiininomaiseen arkeen jotain poikkeavaa, jossa asukkaat saavat itse olla aktiivisina
toimijoina taiteilijan kanssa. Henkilökunnan palautteiden perusteella utopiakonsultaatiossa arvokasta on aika, jota utopiakonsultti
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tuo laitosten arkeen. Utopiakonsultilla on aikaa olla läsnä, kuunnella ja kohdata asukkaita, katsoa heidän kanssaan arkiympäristöä
ja elämää eri näkökulmista. Utopiakonsultaatio kutsuu ihmisistä
esiin erilaisia puolia, antaa tilaa löytää ja käyttää erilaisia taitoja.
Vanhusten utopiat
Palvelutaloissa elävillä vanhuksilla ei ole useinkaan mahdollisuuksia lähteä kotiensa ulkopuolelle kulttuuri- ja taidekokemusten luo, joten tutkimuksen lähtökohtana oli, miten utopiakonsultaatio toimisi vanhusten kanssa heidän omassa asuinympäristössään. Kokeilu Puistolan palvelutalossa toteutettiin niin, että henkilökunnan kanssa sovittiin keiden vanhusten
luo konsultit menivät. Sitten he kiersivät rapusta toiseen, soittivat ovikelloja ja astuivat koteihin. Konsultaatiot tapahtuivat
aina kahden kesken. Ne lähtivät tavanomaisesti liikkeelle unelmista. Mistä unelmoit tänään? Mikä on tänään mahdotonta?
Konsultaation aloittaminen unelmista ei ollut aina helppoa.
Monet vanhukset sanoivat: “En minä enää voi unelmoida, kun
olen niin vanha.” Unelmointi tuntui monesta vanhuksesta ensin
kaukaiselta, nuorille kuuluvalta asialta, mutta vähitellen päädyttiin unelmoimaan arjesta ja löytämään päivistä pieniä ilon aiheita.
Konsultaatiossa löytyivät ne arjen pienet asiat, jotka tuottavat hyvää oloa ja onnea, ja joista haaveilee aamulla herätessä. Unelmissa
korostui elämän perusasioiden tärkeys. Unelmat olivat konkreettisia jokapäiväisiä rutiineja: aamukahvi, päiväkävely, lempiohjelma
televisiossa, lapsen vierailu, kesän odotus…
Unelmakonsultaatio
”Menin Kaijan kotiin. Pienen tutustumisen jälkeen päädyimme
puhumaan unelmista. Kaija oli vahvasti sitä mieltä, että vanhana
ei voi enää unelmoida. Hän sanoi, että on saavuttanut kaikki
unelmat mitä hänellä on ollut.
Miltä unelma tuntuu? Jos se olisi joku väri tai värejä, mitä se
olisi?, kysyin. Kaija vastasi: Sinistä, punaista, keltaista. Otin värit ja paperia ja pyysin Kaijaa piirtämään ihan mitä tahansa
näillä väreillä. Hän sanoi, ettei halua piirtää. Kysyin kävisikö,
jos minä piirtäisin tai kirjoittaisin ja hän sanoisi mitä teen.
Tämä sopi hänelle oikein hyvin. Pyysin Kaijaa sanomaan asi68

oita, jotka ovat unelmia hänelle. Ne tuntuivat vaikeilta ja hän
toisti monta kertaa: Eihän tässä iässä enää unelmoida. Se kuuluu nuorille. Nyt tässä vain ollaan ja eletään, ei enää unelmoida.
Kun vaan joka päivä saisi olla täysi vatsa ja ettei olisi kipuja.
Pyysin sanomaan asioita, jotka tuntuvat hyviltä. Poimin
myös Kaijan puheesta asioita, jotka olivat hänelle tärkeitä ja
kysyin voisivatko ne olla unelmia: Haaveilu, Suudelma, Lapset, Lapsenlapset, Koti, Täysi vatsa, Ei kolotusta, Kahvikuppi. Kysyin Kaijalta mitä hän ajatteli aamulla ensimmäisenä. Hän sanoi, että kahvikuppia. Kysyin: Voisiko aamukahvi olla pieni
unelma? Kaija sanoi, että voisihan se. Aloimme keskustella jokapäiväisistä pienistä unelmista. Ajatukset voivat olla unelmia, samoin päivän ruokahetket ja toive siitä, ettei olisi kipuja. Kirjasin näitä ylös Kaijan unelmaväreillä. Jokainen asia
sai oman värisymbolinsa. Myös utopia sai omansa värinsä.
Ajattelin sitten kokeilla unelmointia Kaijan kanssa huoneessa,
jossa olimme: Pyysin häntä tulemaan kanssani ikkunan eteen.
Kun Kaija nousi keinutuolista, huomasin tuolin karmilla jakun,
joka oli ihan utopian värinen! Sanoin Kaijalle, että hänellä on
täydellinen puku utopiakonsultaatiota varten ja hän tokaisi, että
sepäs sattui! Sanoin hänelle, että nyt olemme todella utopiassa!
Ikkunan äärellä pyysin Kaijaa havainnoimaan ympäristöä. Ikkunasta näkyi kerrostalo ja vähän pihaa. Pyysin häntä valitsemaan
jonkin asian, joka kiinnittää hänen huomionsa. Se oli iso ruma
talo vastapäätä. Pyysin Kaijaa sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan talon tilalle jonkin maiseman, joka olisi hänelle mieluisa.
Kuvittelu oli aluksi vaikeaa, mutta yhdessä päädyimme maisemaan, jossa olemme järvenrannalla ja ympärillämme on puita.”
Unelmat ja mahdottomuudet toimivat karttana, jonka avulla saatoimme suunnistaa ja kuljettaa konsultaatiota eteenpäin. Konkreettisia työvälineitämme olivat musiikki, tanssi ja liike, runous,
kuvat ja maalaaminen, aistien ja mielikuvituksen aktivoiminen,
leikkiminen sekä valokuvaaminen. Asukkaat ihmettelivätkin moneen kertaan, miten he pääsivät tekemään jotain sellaista, mitä eivät ajatelleet enää voivansa tehdä. Utopiakonsultaatio sai vanhukset innostumaan ja inspiroitumaan ja moni sanoi, että harjoitteet
saivat katsomaan elämää erilaisista näkökulmista. Utopiakonsultit
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puolestaan kuulivat mitä uskomattomimpia elämäntarinoita ja oppivat yhdessä vanhusten kanssa elämän tärkeysjärjestyksistä, perusasioista ja kuoleman kauneudesta.
Laulajan käsi
”Kysyin Kaukolta hänen lempivärejään, piirsin hänen kätensä
ääriviivat paperille ja väritin kädenjäljen niillä: vihreällä ja punaisella. Maalasin vedellä akryylivärien päälle. Kauko seurasi
kun maalasin. Puhuimme laulamisesta paljon ja sanoin, että
aina kun Kaukolle tulisi olo, että hän haluaisi laulaa, hän voisi
vain laulaa. Välillä hän oli pitkiä aikoja hiljaa ja sitten yhtäkkiä hän taas aloitti laulamisen. Hän muisti sanoja todella hyvin,
vaikka valitteli päinvastaista. Kauko sanoi, että hän on huonossa
kunnossa eikä pääse liikkeelle. Kysyin, haluaako hän lähteä käytäville seikkailemaan ja katselemaan maisemia. Hän piti ajatuksesta. Menimme kiertelemään käytäviä ja pysähdyimme aina välillä katsomaan ulos ikkunasta. Kysyin, onko maisemassa jotain
kaunista. Muut vanhukset olivat menossa kahville ja kysyin haluaisiko Kauko myös kahvia. Menimme sitten alakerran ruokalaan. Kävi ilmi, ettei Kauko pysty itse syömään eikä juomaan.
Hoitaja neuvoi pilkkomaan pullaa pienemmäksi, Kauko saisi oikealla kädellä syötyä pieniä paloja itse. Istuin Kaukon vieressä ja
syötin ja juotin. Tuo hetki tuntui tärkeältä. Syöttäminen muuttui yhdenlaiseksi kohtaamisen muodoksi.”
Kosketuskonsultaatio
”Pyysin Kaijaa sulkemaan silmänsä ja otin häntä käsistä. Hieroin
varovasti ja hän rauhoittui. Hengitys tasaantui ja oli hyvä olla tilanteessa. Tämä oli yksi sellainen hetki, joita toivon konsultaatiossa
tulevan. Tunne, että voi rauhassa pysähtyä jonkun ihmisen äärelle.”
Lahja
”Laitoin kaikki kolme enkeliä vierekkäin: meidän muovailemamme ja Kaijan ystävän lahjoittaman. Kirjoitin pienille lapuille jokaisen nimen ja otin kuvan. Näytin kuvan Kaijalle ja
hän oli innoissaan. Annoin enkelit hänelle lahjaksi. Päädyttiin siihen, että hän voisi joka päivä kuvitella jonkin kauniin
asian. Sitten puhuimme siitä, kuinka kuvittelemalla voi myös
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unelmoida ja saada arkeensa erilaisia ajatuksia ja maisemia.
Kun kohtasin Kaijaa käytävillä, hän ei ensin tunnistanut minua, koska hänellä on lievä muistisairaus. Kun sitten kysyin,
oliko hän muistanut unelmoida, hän totesi: Ainiin! Sinä olet se
utopiatyttö! Olenhan minä aina välillä vähän unelmoinut!”
Arvokkailta tuntuivat keskustelut elämästä ja kuolemasta. Alussa
tuntui vaikealta olla erään vanhuksen kanssa, joka odotti kuolemaa
ja puhui siitä kauniisti. Yritin ohjata keskustelua tähän päivään ja
hyviin asioihin, joita nyt on elämässä, mutta hän aina puhui kuoleman odotuksesta: ”Jos pääsisin edes taivaan portille odottamaan sisäänpääsyä, niin se minulle jo riittäisi kun minä en jaksa olla täällä
enää.” Kuolema alkoi tuntua kauniilta, ja jatkossa puhuimme siitä
paljon, eikä minulle tullut enää tarvetta yrittää kääntää meitä siitä
pois. Ymmärsin silloin voimakkaasti, että meidän piti olla kuoleman kanssa kauniisti, juuri niin kuin hän halusi, ja puhua siitä
toiveikkaasti yhdessä. Uskalsin mennä sitä puhumista kohti. Kuolema kuuluu kaikille. Pelko ja kauneus kulkevat käsi kädessä.
Toisenkin vanhuksen kanssa käsittelimme voimakasta kuolemanpelkoa. Tuollaisesta suuresta tilanteesta toiseen hyppääminen
tuntui välillä raskaalta ja mietin paljon, miten olla, mitä tehdä tai
mitä sanoa. Ymmärsin, että aina ei tarvitse olla vastauksia tai oikeita sanoja tai tekoja. Riittää, että on vierellä jakamassa tunteita
ja puhumassa ajatuksista. Yhdessä on hyvä olla peloissaan, innoissaan, väsynyt, mitä minäkin hetkenä.
(Talvikki Eerola ja Minja Mertanen. Päiväkirjamerkintöjä Utopiakonsultaatiosta vanhustyössä Puistolan palvelutalossa 2013. Nimet on
muutettu.)
Utopiakonsultaatiota helsingin diakonissalaitoksen
asumispalveluyksiköissä
Helsingin Diakonissalaitoksessa on toteutettu Utopiakonsultaatiota vuodesta 2014 alkaen asumispalveluissa ja avoimessa toiminnassa sekä yksilö- että ryhmäkonsultaatioina. Yhteistyön taustalla
on ajatus kulttuurin hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja mahdollisuudesta tuoda kulttuuria niiden ihmisten pariin, joiden elämässä se ei muutoin ole vahvasti läsnä. HDL:n työntekijöiden ko71

kemus on, että kulttuurin avulla elämää voi tarkastella uusista näkökulmista käsin. Kokemukset tuovat valoa ja voimaa näköalattomuuden keskelle. Työssä pyritään edistämään palveluissa käyvien
ihmisten mahdollisuutta elää täyttä ja kokonaisvaltaista elämää, johon taide ja kulttuuri luonnollisesti kuuluvat.
Malmikoti tarjoaa pysyvän kodin vammaisille miehille ja naisille,
jotka ovat perinteisin keinoin vaikeasti asutettavia. Malmikodissa
asuminen ei edellytä elämäntavan muutosta, vaan henkilökunta kunnioittaa asukkaiden omaa käsitystä omasta parhaastaan. Asukkaille
järjestetään kuntoutusta ja muuta tukea heidän omilla ehdoillaan.
”Odotan huoneessa Malmikodin alakerrassa. Fysioterapiahuone
on nyt eri näköinen kuin yleensä. Olen laittanut sinne pieniä erivärisiä lamppuja, kankaita roikkumaan seinille, kirjoja eri puolille
huonetta ja jättänyt osin näkyville huoneen normaalitilassa olevat esineet, kuten jumppapallot, pyörätuolit ja nostotelineet. Laitan musiikkia soimaan ja avaan oven. Malmikodin henkilökunnan ohjaajat tuovat asukkaita pyörätuoleissa ovelle ja kutsun heidät sisään: Tervetuloa Utopiahuoneeseen. Syksyn aikana huoneesta
on tullut asukkaiden nimeämänä Tarinahuone, Piilopaikka ja Turvapaikka. Olen kohdannut joka viikko asukkaita niin isompana
ryhmänä Utopiahuoneessa kuin yksittäin heidän omissa asunnoissaan. Olen utopiakonsulttina johdattanut asukkaita päivän toiveiden, unelmien ja mahdottomilta tuntuvien asioiden ääreen, ja läsnäolevassa hetkessä olemme tehneet niistä totta. Olemme pysähtyneet hetkeen arjen keskelle, rutiinien ylläpitämässä ympäristössä
päästäksemme tässä hetkessä johonkin toisaalle, missä kaikki on
mahdollista. Paikkaan, jossa ei ole kiire, jossa voi leikkiä mielikuvituksella ja aisteilla, ja haastaa itseään astumaan totutusta uuteen.
Utopiaan.
Olen viimeisen kuukauden aikana ollut asukkaiden kanssa mielikuvamatkoilla Jamaikan rannalla, päätynyt kahvikupin äärestä
lentämään järvenrannalle saunantuoksuiseen koivikkoon, lähettänyt pullopostia tuntemattomaan saareen, matkustanut avaruudessa
Marsista Kuuhun, tuijottanut tyhjää punaista vanhaa nojatuolia ja
pohtinut asukkaan kanssa kuka siinä istuisi ja mitä se sanoisi meille
nyt: päädyimme lähtemään mielikuvissamme tuolin kanssa metsään ja sateen tullessa tuoli toimi sateensuojana. Katsonut harso72

kankaan alle piiloutunutta naista, joka halusi säilyttää mielikuvissa
löydetyn rauhallisen paikan ja raukean olon. Etsinyt vastausta kysymyksiin, joihin haluaisimme juuri tänään saada vastauksen, kuten miten saisin pakolaislapsille turvaa tai miksi minulle ei kerrota
miksi olen täällä? Kuunnellut itsekeksittyjä lauluja ja kirjoittanut
asukkaan sanelemaa käsikirjoitusta teatteriesitykselle Kohtalon iva.
Nimeämme aina päivät uudelleen olotilasta käsin. Päivät ovat
olleet hyvin erilaisia riippuen asukkaiden mielialasta, kivuista, väsymyksestä: Kitumapäivä, Aurinkopäivä, Päivä kerrallaan, Sade, Sininen päivä, Kauhan tarina… Utopiakonsulttina kirjoitan koko
ajan yhteistä matkaamme asukkaan kanssa ylös, jotta se tallentuisi
myöhemminkin katsottavaksi ja koettavaksi. Tässä muutamia ajatusmatkoja:”
Aurinkopäivä
Ikkunasta näkyy kaunein näkemäni esitys:
rauhoittava luonto, eri väriset puut.
Kelopuuta, ne elävät.
Puiden elämä, silmut, lehdet.. lehdet putoavat…
Rauhoittava maisema ajatella.
Näytän sinulle, pääsen nykyään seisomaan omin avuin ylös. Kävelen itse, saan ryhdin suoraksi.
Tuntuu hyvältä, samalla pelottaa.. En tiedä mitä tapahtui, että
näin kävi. Kukaan ei kerro. ”Ole
onnellinen, että olet siinä”, sanotaan.
Olen saanut kokea paljon unelmia; avioliitto, työ, hyvinvointi.
Lähtisin etsimään sukuani ja selvittäisin mitä kävi, että nyt on
näin. Miksi en ole selvinnyt asioista, miten on päädytty tähän.
Aika… Tulevaisuus on käsittämätön ja kysymysmerkki.
Menneisyyden aika on ollut ja mennyt.
Tämä aika on nyt. Ja nyt se jo meni. 15.22 on nyt konkreettinen
aika.
Ihmisen ja luonnon aika on erilainen. Miten ihminen käsittää
luonnon ajan; ihminen elää niin pitkään kuin luonto antaa aikaa.
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Luonto käsittää ihmisen ajan; miten luonto antaa ihmiselle
mahdollisuuden. Ihminen on aina riippuvainen luonnosta. Luonto
antaa ihmiselle mahdollisuuden.
Nämä ajat elävät yhdessä. Ihminen hajottaa välillä niiden yhteistä
todellisuutta liittymällä
pimeyteen. Pimeys sotkee valon. Valo on näkyvyyden parantamista.
Aurinko, kuu, ehdottomia. Säteet antavat voimaa omaan todellisuuteeni.
Ihminen, minä, tarvitsen aurinkoa.
Tekstit koottiin kirjaan ”Malmikodin asukkaiden tarinoita” ja henkilökunta luki niitä yhdessä asukkaiden kanssa joulun 2015 alla.
Utopiakonsultaatiot, kirjan kokoamisen ja julkaisemisen toteutti
Talvikki Eerola.
Vastaavanlainen ryhmäkonsultaatio toteutettiin myös avoimen
kansalaistoiminnan D-asemalla. Seuraavassa Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijöiden kokemuksia:
”Sain itse muiden työntekijöiden ja HDL:n eri palveluissa olevien
ihmisten kanssa testata erilaisia esitystaiteellisia työskentelymuotoja. Kokemukseni oli uudenlainen, virkistävä ja maanläheinen. Se
venytteli sopivasti mukavuusalueen rajoja ja herätti ideoita, joita
voisi helposti hyödyntää D-aseman toiminnoissa. Tämänkaltaisen
taiteen tekemisen keinoin ihmiset saadaan mukaan tekijöiksi – he
ovat osa teosta. Samaisen tapaamisen aikana sain kurkistaa utopian
maailmaan.
Utopiakonsultaatio toi uudenlaisen tuulahduksen D-asemalle saaden ihmiset ihmettelemään ja kummastelemaan sekä
havaitsemaan asioita uudenlaisella tavalla. Pienet asiat saivat uusia merkityksiä ja ihmiset kokivat ympäröivää maailmaa eri tavoin ja oppivat siitä uutta. Ehkä perisuomalainen tapa, että kaiken pitää olla loogista ja järkevää, soti joidenkin päässä ja juuri
sellaisen ajatusmaailman sopivalla tavalla sekoittaminen tekee ihmiselle hyvää. Siellä missä ihmiset elävät niukoista kokemuksista on erityisen suotavaa tuottaa näkökulmia, jotka pieninkin keinoin avaavat ympäröivää maailmaa ja antavat erilaista ymmärrystä. Auttaa maailman hahmottamisessa ja oivaltamisessa.
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Utopiakonsultaatioon osallistuneet D-aseman kävijät pääsivät ensimmäiseen esitykseen mukaan ryhmänä. Esitykseen mukaan astuminen oli aluksi hämmentävää ja ihmisiä tuntui hieman jännittävän. Mitä tässä nyt pitäisi oikein sanoa. En oikein tiedä. Nyt on vähän sellainen olo, että mitä ihmettä. Niin, utopiaan astuminen saattaa vähän kummastuttaa. Nopeasti porukka pöydän ääressä kuitenkin rentoutui ja hyppäsi mukaan Pallomeripäivään ja kokemus
oli kaikkien mielestä hauska. Eräs naisista, joka on aikaisemmin ollut hieman arka osallistumaan, innostui Utopiakonsultaatiosta erityisen paljon. Hän sai selvästi voimaa ja koki mukana olon selvästi omakseen. Utopiakonsultaatio sopi myös loistavasti ihan tavalliselle suomalaiselle miehelle, sille perus-Erkille, joka ei normaalisti hömpötyksiin osallistu. Hän lähti mukaan kohteliaisuuttaan,
piti hommaa hieman erikoisena, mutta hämmästyikin positiivisesti
matkallaan.”
(Saija Roininen, projektipäällikkö ja Anne Hietalahti, yhteisötyöntekijä)
“Utopiakonsultaatioon osallistuneet ovat sanoneet, että Utopiakonsultaatiota ei jätetä, siitä pidetään kiinni. Helsingin Diakonissalaitoksen näkökulmasta Utopiakonsultaatio on henkilökohtainen
henkireikä, jossa pysähdytään unelmien äärelle. Utopiakonsultaatio
tukee myös yksinäisyyden tunteiden häivyttämistä, on positiivista ja
jopa terapeuttista. Utopiakonsultaatio luo yhteisöihin positiivista virettä. Utopiakonsultaatio on myös hyvä arjen työväline hoitotyössä.”
(Anssi Pirttineva, HDL:n kulttuurituottaja)
Utopiakonsultaation opettelusta työn ohessa
Helsingin diakonissalaitoksen palveluasumisyksikössä Malmikodissa kehitettiin keväällä 2014 utopiakonsultaatioon perustuvaa työssäoppimisen mallia. Siinä asukkaiden vastuuohjaajat olivat mukana konsultaatiotapahtumassa. He seurasivat utopiakonsultin toimintaa, osallistuivat siihen tilanteen salliessa, arvioivat sen merkityksiä ja ideoivat itsekin eri vaihtoehtoja. Konsultaatioissa pysähdyttiin kohtaamisen äärelle, tehtiin mielikuvamatkoja mahdottomiin paikkoihin, opeteltiin rauhoittumaan, kirjoitettiin yhdessä runoja oman elämän tärkeistä asi75

oista, unelmoitiin ja katsottiin arkea uudenlaisista näkökulmista.
Tarkoituksena oli konsultaation aikana antaa, jakaa ja kehittää
välineitä ja malleja, joiden avulla henkilökunta voisi kohdata asukkaita uusilla tavoilla. Tavoitteena oli, että henkilökunnalle jäisi välineitä, joita he voisivat käyttää omassa työssään mielekkääksi kokemallaan tavalla. Koulutusmalli oli pilottiversio siitä, miten utopiakonsultaation periaatteita voi välittää, opettaa ja jakaa osana konsultaatiotilannetta. Samalla tutkittiin sitä, miten koulutus voisi toimia käytännössä, ilman että se olisi henkilökunnalle liian raskasta
kiireisen arjen keskellä. Miten pienissä hetkissä konsultaation välineet voisivat tulla osaksi henkilökunnan arkea?
Viikkojen kuluessa vastuuohjaaja oli aktiivisena seuraajana
oman ohjattavansa konsultaatiotilanteessa. Konsultaatioiden jälkeen käydyt keskustelut ohjaajien kanssa muodostuivat hyväksi
työtavaksi. Keskusteluissa käytiin yhdessä läpi, miten vastuuohjaaja oli kokenut konsultaatiotilanteen, konsultin ja asukkaan suhteen, mitä työkaluja käytettiin, millaisia kysymyksiä asukkaalta kysyttiin, missä utopia näkyi ja tuntui, ja miten siihen päädyttiin.
Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, mikä olisi vastuuohjaajalle
luontevalta tuntuva työkalu, jota hän voisi soveltaa omassa työssään asukkaiden kanssa. Miten ja missä tilanteissa itse kukin voisi
antaa aikaa ja tilaa toiselle, missä hetkissä astua hoitotilanteiden ulkopuolelle ja olla tässä todellisuudessa hetken jotenkin toisin. Miten tuoda arkirutiinien keskelle uusia näkökulmia, tapoja toimia,
kohdata, olla ja nähdä.
Malmikodin utopiakonsultaatiot ravistelivat arjen rutiineihin
muodostuneita rakenteita, suhteita ja jännitteitä. Konsultaatiotilanteissa mukana olleet ohjaajat iloitsivat siitä, että asukkaat heittäytyivät täysillä mukaan. Kun asukkaille annettiin mahdollisuus
olla jossain toisenlaisessa roolissa kuin yleensä, nousi jokaisesta
esiin uusia ja erilaisia puolia, ja ennen kaikkea ohjaajat saivat uutta
tietoa asukkaiden ajatuksista, mieltymyksistä, elämäntarinoista - ja
taiteellisesta osaamisesta.
Ohjaajille tärkeänä korostui ajan ja jakamattoman huomion
antaminen. Konsultaatio mahdollistaa keskittymisen yhteen ihmiseen kerrallaan. Siten se vastaa hyvin jokaisen perustarpeeseen
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Eräs ohjaaja sanoikin konsultaation
jälkeen ymmärtäneensä kuuntelun merkityksen. Ohjaaja huo-

masi, että usein työn keskellä luulee kuuntelevansa mitä toinen sanoo, mutta oikeasti ohittaakin sen, mitä on kysynyt asukkaalta.
Tämä konkretisoitui yhdessä konsultaatiotilanteessa, jossa asukkaalla oli huono päivä, negatiiviset ajatukset ottivat vallan ja kehossa oli kipua. Välillä asukkaan puheesta kuitenkin tuli esiin hyviä asioita, jolloin konsultti kysyi kysymyksiä, jotka ohjasivat asukasta kiinnittämään huomiota enemmän juuri näihin hyviin asioihin. Konsultti kirjoitti toisen puheesta voimaa antavia hyviä asioita ylös ja luki ne ääneen konsultaation päätteeksi. Hyvät asiat oli
puettu runomuotoon asukkaan omia lauseita käyttäen. Kuullessaan
ne ääneen luettuna asukas näki, mikä hänen sen hetkisessä elämässään oli hyvää. Pahaa oloa tuottavat asiat kutistuivat. Tämä muistutti ohjaajia keskittyneen, läsnäolevan kuuntelemisen tärkeydestä.
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KOKEMUKSIA UTOPIAKONSULTAATIOSTA
Seuraavat tekstit ovat utopiakonsultaatioon osallistuneiden kuvauksia kokemuksistaan:
“Sain tyttäriltäni lahjaksi utopiakonsultaation.
Minulla ei ollut minkäänlaista aavistusta, mitä se pitäisi sisällään
ja uteliaana tulin kasvitieteelliseen puutarhaan, jonka olin valinnut
tapaamispaikaksemme.
Kuljimme ympäri puutarhaa, haistelimme tuoksuja ja kerroin
mitä ne toivat minulle mieleen. Sinä kuuntelit ja kuvasit kasveja,
joihin kiinnitin huomiota.
Mieleeni jäi valkoinen orkidea ja sen tuoksu, lummelampi ja veden lorina.
Myös huoneiden tuoksut palautuvat mieleen, sekä rauhallinen
tunnelma.
Kivana yllätyksenä tulivat myös muutaman viikon jälkeen postissa kuvat ja pieni tarina tapaamisestamme.
Seuraavana päivänä tuli voimakas kokemus siitä, että tämä hetki
oli vuosiin sellainen, että se oli vain minua varten, ei tarvinnut ajatella ketään muuta.
Yllätyin itsekin sen tunteen voimasta ja nytkin kun ajattelen konsultaatiota tulen hyvälle mielelle ja jotenkin koen rauhoittuvani.”

Konsultaation lopussa toinen pysäytti konsultin ja sanoi:
“Sä saat mut ärsyyntymään kun pistät mut ajattelemaan. Et
kaikki ei oo vaan niinku näin, tai vähän noin. Ärsyyntymään... sillä
lailla hyvällä tavalla.”

”Utopiakonsultaatio - revisited muiston pohjalta
Paljon on puhetta pysähtymisestä ja tässä hetkessä olemisesta.
Itse en usko pysähtymiseen tai ”tähän hetkeen”. Mikään elävä ei voi
jähmettyä paikalleen ja tämä hetki on abstraktio joka on kokemuksellisesti tavoittamattomissa. Tulevaisuus on mielen projektioita ja
mennyt on syntyneitä tai tuhoutuneita synaptisia yhteyksiä. Minusta on silti hyvä pyrkiä elämän liikkeen harmonisuuteen ympäröivän liikkeen tahtiin. Toimivat läsnäolometodit auttavat harjoittajaa pääsemään tasapainoiseen rytmiin synkronissa todellisuuden
impulssien kanssa. Utopiakonsultaatio auttaa tässä varsin jännittävällä tavalla. Se on itselle merkityksellisten tapahtumien eli omaelämänkerrallisen tarinallisuuden luomista todellisuuden tarjoamista
aineksista. Siinä pyritään havainnoimaan maailmaa erilaisin silmin
kuin normaalisti. Mikä on merkityksellistä? Mikä sinua koskettaa?
Mikä vetää mielenkiinnon puoleensa?
Ennakkotehtäviä oli kaksi: valita konsultaatioon mukaan jokin
esine, joka puhuttelee jollain tavalla sekä valita paikka tapaamiselle.
Koin molemmat aika vaikeina tehtävinä. Olisin halunnut löytää
Helsingin keskustasta jonkun olohuonemaisen tilan, jossa voisi ottaa vaikka kengät pois. En oikein keksinyt missä tämä olisi mahdollista. Valitsin lopulta konsultointiareenaksi Sanomatalon yleisaulan, sillä siellä on avaruutta ja mukavan pehmeä atmosfääri, joka
tulee äänimaisemasta ja rauhallisesti liikkuvista hisseistä ja ihmisistä. Siellä oli myös mahdollista mennä pesämäisiin koppeihin jut-

telemaan rauhassa. Ystäväni Thaimaasta lahjaksi minulle tuoma
punottu pajupallo valikoitui esineeksi, jonka otin mukaan. Pidin
sen luonnonmukaisuudesta, rakenteesta, läpinäkyvyydestä, leikkisyydestä. Olihan se myös sopivan kokoinen kannettavaksi.
Saavuin konsultaatioon varsin hektisessä tilanteessa, ja muistan
että aluksi mielen vauhdin hiljentäminen oli vaivalloista kuin olisi
yrittänyt pysäyttää junaa. Veturi jarrutti, mutta vaunuissa sijaitsevat työasiat pyrkivät mieleen. Utopiakonsultti toimi kuitenkin erittäin miellyttävästi ja pehmeällä otteellaan sai aikaiseksi keitaan keskelle arkea. Muistaakseni ensimmäiset tehtävät, jotka utopiakonsultti antoi, liittyivät tilan havainnoitiin, siihen millaisiin asioihin kiinnitän huomiota. Sain aluksi liikkua tilassa vapaasti ja valita
mieleiseni näkökulman, josta haluan maailmaan tarkkailla. Sen jälkeen keskustelimme konsultin kanssa valinnoistani.
Utopiakonsultaation aikana tajusin kuinka kylmä ja kolkko tila
Lasipalatsi onkaan materiaalien puolesta. Huomasin etsiväni ja
suorastaan tarvitsevani jotain elävää. Kiinnitin huomioni isoihin
puihin jotka oli istutettu ruukkuihin. Ne olivat kiemuraisia rungoiltaan. Utopiakonsultti ohjasi ajattelemaan puuta elämäni vertauskuvana. Tajusin - tai oikeastaan muistin - että kaipasin luontoa ja harmoniaa ympärilleni. Puun runko haarautui kahtia ja tajusin puun osien kuntoa tarkkaillessani, että erilaiset haarat kuvastivat pelkojani ja toisaalta haaveitani. Toivon elämäni suunnaksi ylös
valoon kurottavaa haaraa, mutta ymmärsin että lehdetön ja kuihtunut oksa oli myös mahdollinen skenaario. Kumman oksan mallia seuraisin?
Näin muutaman vuoden jälkeen ymmärrän, että tässä on identiteetin ja oman pystyvyyden reflektointia ollut mukana hyvinkin
paljon. Kysymykset ”menestymisestä” ja ammatillisesta identiteetistä eivät ole kyllä vieläkään häipyneet, mutta olen niistä jotenkin
tietoisempi. Nyt ajattelen, että haluaisin pitää molemmat oksat olemassa. En halua katkaista heikkoakaan osaa pois. Herkkyys ja herkät kohdat tekevät minusta minut.
Pohdimme ihanan konsulentin kanssa myös miksi pallo valikoitui esineeksi. En muista tarkalleen niitä kysymyksiä, mutta päädyimme siihen että pallossa ulkomuotoa tärkeämpää olikin sisäpuoli. Että pallo muistutti Tiaisen pesää, kotikoloa, johon saatoin tehdä turvallisen paikan itselleni. Tajusin halajavani sellaista
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“Muutama sananen utopiakonsultaatiosta: Läsnäolo, hetki,
lämpö, pysähtyminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, mielikuvitus, heittäytyminen, ympyrä. Niin itsestään selviä asioita, jotka
usein arjen kiireiden keskellä unohtuvat tai jäävät taka-alalle.
Utopiakonsultaatiossa mahdoton on mahdollista, paikallaolo
täynnä liikettä ja hiljaisuudessa kaikuu huuto. Utopiakonsultaatio
tuo uuden näkökulman sinne, jossa sitä ei ole edes osannut kaivata. “

”turvahuonetta” sisältäni maailman myllerryksiä kestääkseni. Tuntui hyvältä ajatella, että pallon sisällä on turvapaikkani. Lopuksi
konsultti kirjoitti paperille kiteytyksen prosessista. Se oli erinomainen muisto. Sujautin sen pallon sisään, jossa se pysyi kuin aarre
monta vuotta. Pari kuukautta sitten ongin sen ulos, mutta juuri
nyt en löytänytkään sitä. Sen kuuluisi olla pallon sisällä selkeästi.
Yksi asia, johon konsultoijien kannattaa jättää aikaa, on mielestäni kosketus esineiden ja maailman kanssa. Ehkä myös kevyt
kosketus vaikkapa käsiin voisi toimia, mikäli tarvitaan inhimillisestä aspektista muistutusta. Kosketus on paras havahduttaja todellisuuteen. Odotin enemmän tulevaisuuteen ja filosofointiin pohjaavaa yhteiskunnallisten utopioiden rakentelua nimen perusteella.
Mutta kokemus olikin erittäin henkilökohtainen. Utopiakonsultaatio oli antoisa ja antoi konkreettisen tavan ja kokemuksen maailman katsomisesta toisin kuin normaalisti arjessa. Opin, että yksityiskohdista avautuu paljon kauneutta. Joskus tarvitaan konsultteja avaamaan silmät niille. Maailma on sellainen millainen sen näemme olevan.”

80

81

Utopiakonsultaation kehittäminen käynnistyi osana Todellisuuden
tutkimuskeskuksen Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelmaa
(2012-2013) joka kysyi, voiko taide tapahtua muuallakin kuin taiteelle
erityisesti osoitetuissa paikoissa, tiloissa, roolituksissa ja taiteelle
tunnustetuissa merkityksissä. Utopiakonsultaatio on tämän tutkimuksen yksi tuote, joka omalla tavallaan on läpäissyt tuon lähtöolettamuksen ja sijoittunut taiteen totunnaisten alueiden ulkopuolelle.
Uskommekin sillä olevan merkitystä, tunnistetaanko utopiakonsultaation ytimessä taiteen tapahtuminen. Uskomme, että taiteella on annettavaa yhteiskunnalle muutenkin kuin vain erillisinä
teoksina. Kokemuksemme utopiakonsultaatiosta on osoittanut,
miten taiteen syntyminen ihmisen omassa arjessa tekee hänet näkyväksi ja antaa uusia välineitä, joiden avulla olla olemassa.

6
utopiakonsultaatio
taiteena
– miten taide vaikuttaa

MITEN TAIDE TAPAHTUU UTOPIAKONSULTAATIOSSA
Utopiakonsultaation vaikuttavuuden selittäminen taiteesta käsin
on hankalaa, sillä sen konkreettisten keinojen valikoima on laaja.
Käytännössä mikä tahansa tekeminen voi toimia konsultaation välineenä ja sisältönä. Lisäksi satunnaisesti käytetyt ilmaisun välineet
ja tuotokset voivat taiteen esteettisestä näkökulmasta jäädä aika
ohuiksi: miten muovailuvahaenkelin teko eroaa virikeohjauksesta
tai taideharrastuksesta? Mitä erityisen taiteellista utopiakonsultaatiossa tapahtuu?
Samoin on tosin itse taidettakin vaikea määritellä – tavalla,
jonka kaikki voisivat hyväksyä. Siksi tässä taidetta saavat kehystää muutamat sitä kuvaavat keskeiset piirteet. Ne määrittävät myös
utopiakonsultaatiota.
Taide havaitsemisena. Aika yleisesti taiteeseen ajatellaan kuuluvan erityinen havaitsemisen taito. Taidekasvatuksen yksi
merkitys on opettaa erilaisia tapoja havainnoida ympäristöä.
Taide havaitsemisen tavan esillepanona. Toinen taiteen piirre
on esittäminen, teosten esille pano. Siinä yleisö tulee väistämättä
kosketuksiin sen kanssa, miten taiteilija havainnoi maailmaa.
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Taide jaettavuutena. Tapahtuipa tuo esillepano sille varatuissa
paikoissa tai taiteilijan yksinäisyydessä, niin sillä hetkellä kun
teos kohtaa yleisönsä, syntyy osallisuus. Tavanmukaisesti näytteillepanoon liittyy nimenomainen kutsu tulla jakamaan teosta.
Taide katseena, havaintona
Utopiakonsultaatio perustuu ajatukseen siitä, että ympäröivä todellisuus on jatkuvasti muuntuva kokonaisuus. Kokemuksellisten muutosten keskeinen selittäjä on katse, tai se miten ihminen kaikilla aisteillaan havainnoi ympäristöään. Arkitodellisuutemme voi näyttäytyä hyvinkin erilaisena riippuen siitä, minkälaisia merkityksiä havaintojemme pohjalta rakennamme. Havaintoja ohjaamalla ja suuntaamalla voimme uudistaa sitä, miten katsomme ja näemme, ja sen myötä kokemuksiamme ja elämäämme.
Metodin ytimessä on havainnointi, omien havaintojen tutkiminen ja muuntelu. Utopiakonsultaatio kysyy, miten ihminen tulee
tietoiseksi havainnoistaan. Käytännössä tämä tapahtuu erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja harjoitteiden avulla. Harjoitteet perustuvat havainnointitavan muunteluun ja todellisuuden esityksellistämiseen. Keho ja mieli ohjaavat sitä, mihin ympäristössä kiinnittää huomiota. Se, mikä heijastuu ympäristöstä, on osa itseä ja samalla itse on osa ympäristöä. Utopiakonsultaatiossa ihminen oppii
itseään, tapaansa havainnoida, ja siten tapaansa hahmottaa todellisuuksia. Samalla hän ympäristöön suhtautumisessaan ja sijoittumisessaan kertoo omasta itsestään.

vät suhteessa olemisesta ja nimeämisestä.
Esityksellä sinänsä on utopiakonsultaatiossa samat tunnusmerkilliset muotonsa kuin millä tahansa esityksellä. Vaikka tapahtumien kulku on ennalta tuntematon, niin ne eivät kuitenkaan etene
mielivaltaisesti. Utopiakonsultaatio on kohtaamista, joka tuottaa
esityksellisen kokemuksen katsojan tai osallistujan henkilökohtaisesta utopiasta. Tätä varten utopiakonsultaatiossa on selkeät rakenteet, joiden puitteissa esityksen ennalta avoin juoni kehittyy - vähitellen yhä enemmän osallistujan, toisen ihmisen itsensä ohjaamana.
Esityksen kehyksenä on näyttämö, jokin valittu ympäristö kokonaisuudessaan, kuitenkin määriteltynä yhteisen utooppisen kohtaamisen maisemaksi. Dramaturginen suunnittelu lähtee tästä tilasta. Tilan muokkaamisen välineitä ovat harjoitteet, joiden avulla
osallistuja ja ohjaaja sidotaan suhteessa ympäristöön erilaisilla merkityksillä. Harjoitteissa ohjaaja kutsuu asiakastaan alusta asti mukaan suunnittelemaan sitä, mitä kohti esitys alkaa liikkua ja millä
tavoin. Yhteinen liike tilassa tuottaa koreografiaa, joka pelkistää esiin tapahtumisen muotoja ja kuvioita, suhteissa olemista,
suuntia, liikkeen tapoja ja määritteitä. Näin löytöretki saa kirjaimellisesti todellisuuden tutkimisen ja esittämisen muodon.

Taide esillepanona, esityksenä
Utopiakonsultaatiossa taiteen tapahtuminen tulee näkyväksi esityksinä. Esitys on ihmisen oma havainto, päätös kehystää havainnon kohdetta ja alkaa katsoa sitä esityksenä. Tämä päätös on minkä
tahansa teoksen esityksellisen olemassaolon ehto. Utopiakonsultaatiossa tämä esityksen synty on haluttu kiinnittää arkiseen jokapäiväisyyteen, jokaisella olevaan kykyyn katsoa maailmaa esityksenä.
Havaitsemisessa ja sijoittumisessa ihminen luo esityksiä tavalla,
joka tekee hänestä samanaikaisesti sekä katsojan että tekijän. Arkisten tapahtumien kehystäminen ja niiden katsominen esityksinä
mahdollistaa uusien merkitysten, kytkösten ja kokemusten muodostumisen. Esineiden ja olioiden kulttuuriset merkitykset synty-

Taide jaettavuutena
Utopiakonsultaatiossa havaitsemisen tutkiminen tapahtuu kohtaamisessa. Se käynnistyy siitä, miten utopiakonsultti tarjoaa oman
havaitsemisen tapansa heijastepohjaksi. Kun toinen vähitellen alkaa tuoda mukaan omaansa, muuttuu hän vähitellen oppaaksi ja
konsultti voi muuttaa omaa orientaatiotaan. Siirrytään yhteiseen
oppimisen tilaan, jossa erilaiset todellisuuden tasot, rakenteet ja
olemisen muodot sulautuvat.
Tämä tuottaa ilmaisulle muodon, jossa osallistujan henkilökohtainen olemassaolon tapa alkaa heijastua ympäristöstä ja ympäristö siten muuttua hänen omaksi kuvakseen. Näin utopiakonsultille avautuu mahdollisuus oppia asiakastaan ympäristön kautta
– ja dialogin logiikalla myös vastavuoroisesti toisin päin. Vähitellen kunkin henkilökohtaisesta ympäristösuhteesta alkaakin muodostua yhteinen jaettu todellisuus.
Yhdessä toisen ihmisen maailmaa katsoessa opitaan uutta.
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Kummallekin tärkeistä asioista luodaan yhteistä todellisuutta. Valmiiden harjoitteiden seuraamisesta alkava kohtaaminen syvenee dialogiksi, joka vähitellen muuntuu yhteiseksi kentäksi. Kentässä nousee esiin asioita, jotka kiinnittävät huomiota. Kumpikin tarttuu havaintojen esiin nostamaan ja tuo siihen mukaan jotain omaa. Toinen
kysyy ja toinen kertoo, mikä nostaa taas toisesta esiin jotain entistä
syvempää. Dialogi reagoi, havainnoi ympäristöä teoksellisena, näkymät tulvivat merkityksiä. Kehittyy yhteinen sosiokulttuuristen merkitysten avaruus, johon ihminen on suhteessa: toisiin ihmisiin, kynnyksiin ja oviin, mainosteksteihin, säähän, ääniin, värisävyihin, joita
kaikkia yhdistää yhteinen leikki merkityksillä. Tässä dialogissa kumpikin kokee ja saa jotain, josta ei etukäteen tiennyt.
Näin ihminen löytää utopiakonsultaatiossa oman tapansa havaita, tajuaa havaitsemisen tavan vaikuttavan todellisuuskokemukseensa ja oivaltaa, miten tuota todellisuutta voi muokata omalla havaitsemisellaan. Tämä kaikki tapahtuu jaettuna toisen ihmisen, taiteilija-ohjaajan kanssa, joka ammatillisuudellaan aktivoi ja tukee toisen oman havaitsemisen löytämistä. Tämän löytämisen merkitsevyys
ei määrity siitä käsin, miten erikoisia ja uusia näkökulmia löydetään
suhteessa yleiseen taidehistoriaan, vaan opitun merkitys syntyy suhteessa ihmisen omaan historiaan. Utopiakonsultaatiossa taide luodaan ihmisen omaan todellisuuteen ja siitä löytyvästä aineistosta.
Taide kokemuksellisena ajatteluna
Ympäristön esityksellistäminen tekee tunnistettavaksi sen, miten
minäkuva koko ajan kehittyy suhteessa ympäristöön, sen tarjoamiin
mahdollisuuksiin ja siitä saatavaan palautteeseen. Ihminen on ympäristönsä kanssa yhtä. Mikään havainto ei kehity tyhjästä, vaan jokainen merkityskehys aktivoi ihmisen omia prosesseja, jotka puolestaan
projisoituvat ympäristöön. Huomioimamme yksityiskohdat ja asiat
ovat mielemme heijastuksia, joista tunnistamme itsemme. Vastaavasti voi arkitodellisuus näyttäytyä hyvinkin erilaisena riippuen siitä,
miten sitä havainnoimme, ja minkälaisia kokemuksellisia esityksiä
sen pohjalta rakennamme. Tämä esityksellisesti ohjautuva ympäristösuhde tuottaa merkityksiä ja on siten ajattelun muoto.
Ympäristön ajatteleminen esityksenä kyseenalaistaa kuitenkin
normitetun maailmankuvan. Esityksellisyydessään ympäristö ei ole
absoluuttisesti jotain, koska ympäristön omat määritteet eivät yk86

sinään riitä sen kuvaamiseen. Esityksen logiikalla ympäristö syntyy katsojasuhteena, mikä utopiakonsultaatiossa tarkoittaa sitä,
että ihminen oppii luomaan ympäristöä. Tämä tekee ympäristöstä
muuntuvan monien todellisuuksien näyttämön. Tällainen ympäristö ei ilmoita itseään: se ei sano olevansa liikennevalo, kongressitalo, yleisrihkamakauppa tai lipputoimisto, koska kaikki tämä syntyy vasta noihin paikkoihin suhteessa olevassa katsojassa. Ilman
tätä katsojasuhdetta näillä seikoilla ei ole todellista sisältöä: Penkki
puistossa ei pysty itse julistautumaan puiston penkiksi. Kun ihminen näin oppii projisoimaan maailmankuvaansa ympäristön kautta
tunnistettavaksi ja jaettavaksi ja oppii kertomaan omaa tarinaansa
ympäristöllä, käyttää hän taidetta ajattelun muotona.
Taide ajatteluna tekee maailmasta kirjaimellisesti tajunnallisen näyttämön, jossa katsetta ohjaava esteettinen ymmärrys paljastaa ympäristöön kätkeytyviä asioita. Utopiakonsultaatio–nimisessä teoksessa tämä ajattelu lähtökohtaisesti kyseenalaistaa vakiintuneita toimintamalleja. Valmiita polkuja seuraavassa arjessa ajattelu jää valmiin toistamiseksi. Muuttumattomassa, vääjäämättä jotain kehitystä kohti kulkevassa maailmassa ajattelu kapeutuu ja
mieli lukkiutuu samoihin ajattelu- ja toimintatapoihin. Utopiakonsultaatiossa taide tunnistaa pysyvyyden ja ennustettavuuden
ja suuntautuu niiden sijaan tulevaisuuden ennustamattomuuteen.
Kun utopiakonsultaatiossa näkeminen irrotetaan itsestäänselvyyksistä ja ympäristö avataan todellisuuksien moninaisuutena, tulee
myös mahdoton läsnäolevaksi arjessa ja sitä koskevat rajoittavat uskomukset alkavat purkautua. Tällä tavalla taide vapauttaa vakiintuneista tulevaisuuskuvista ja avaa huomisen vaihtoehtoisina ulottuvuuksina. Tulevaisuus palautuu jatkuvasti uusiutuvan valinnan
paikkana.
Kaikkea yhteiskunnassa voidaan tarkastella esityksinä ja kysyä
millaisia merkityksiä nämä esitykset tekevät tunnistettaviksi. Ja ehkä
vielä enemmän: Kaikkeen yhteiskunnassa tapahtuvaan voisi sisältyä myös taiteen katse, mikä tuottaisi luovaa esteettistä reflektiota.
Esteettinen reflektio utopiakonsultaatiossa
Utopiakonsultaatio päättyy useimmiten eräänlaiseen esteettiseen
reflektioon, joita tapahtuu myös esityksen kuluessa. Koetusta tuotetaan esityksellinen yhteenveto, jossa löytöretken löydöt jollain ta87

valla kiteytyvät. Yhtenä muotona on lahjan antaminen siihen liittyvine tilallisine ja koreografisine ratkaisuineen. Esteettinen reflektio
toimii kriittisen reflektion muotona, jossa yhdessä tunnistetaan ja
pelkistetään esiin sitä esteettistä koodia, jota juuri on yhdessä luotu.
Samalla sitä tarkastellaan suhteuttaen kokemusta muuhun arkiseen
todellisuuteen, erityisesti niihin seikkoihin, joita itse kokemuskin on
lähestynyt. Nämä kaksi todellisuuden muotoa laitetaan heijastelemaan toisiaan. Kriittiseksi reflektio muodostuu myös siitä, miten siihen liittyy arviointia kokemuksen merkityksellisyydestä, kenties sen
kysymistä, miten se palvelee osallistujan tarpeita ja tavoitteita.
Leikkiminen on tässä reflektiossa suuressa osassa. Leikkiin heittäytyminen saa aistit auki ja herkistymään tilanteelle ja ympäristölle.
Leikissä kaikesta siitä, mitä tässä ja ympärillä on ja keiden kanssa ollaan, tulee mahdollisuuksia kokeilla ja muuttaa jotain totuttua. Leikki
myös jättää esteettisen jäljen, eräänlaisen vapauden kaiun, jonka tunnistaa juuri sillä hetkellä, kun utopiakonsultaation estetiikka paketoidaan ja palataan takaisin normitodellisuuteen.
Osallistujalle oppimisen tavoite on harjaantua muuntamaan ennakoimattomat tilanteet harjoitteiksi. Tälle utopiakonsultti toimii
mallina, jonka avulla tilanteiden taitoa voi harjoitella. Tähän taitoon
kuuluu esimerkiksi se, miten tilaa luetaan avoimesti ja samalla suhteessa merkityskehykseen, asiakkaan tunnetilaan ja kertomaan, yhteisiin tavoitteisiin, paikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Miten oppii valmiiden ohjausideoiden lisäksi kehittelemään niitä tilanteiden mukaan itse. Näiden kokemusten vieminen omaan arkeen tapahtuu esteettisen reflektion tukemana. Sen ydinkysymys on: Katsonko ja sijoitunko ympäristööni tavalla, joka saa minut tunnistamaan
siitä niitä merkityksiä, joista käsin haluan todellisuuttani muokata?
UTOPIAKONSULTAATIO SOVELTAVANA ESITYSTAITEENA
Soveltavan taiteen synty utopiakonsultaatiossa
Utopiakonsultaatio on taidetta, osallistavaa esitystaidetta. Taiteilijana
utopiakonsultti voi hyvin myös pitäytyä tässä näkökulmassa, erityisesti jos taide halutaan pitää erillään muiden alojen ammatillisuudesta. Utopiakonsultaation puitteissa taiteeksi syntymisessä on kuitenkin sellaisia reunaehtoja, jotka tarkentuisivat jos siitä puhuttaisiin
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määritteellä ”soveltava”. Kyse on taiteen tapahtumisesta, siitä mitä
taiteen tapahtuminen utopiakonsultaatiossa edellyttää: Se ei ole
valmiin teoksen tarjoamista, ei sen enempää esiintyjä- kuin osallistujavetoisestikaan. Eikä se ole taiteen menetelmien ohjaamista
tai opastamista taideharrastuksen tai viriketoiminnan tyyliin, eikä
myöskään taiteen käyttämistä terapeuttisena välineenä. Koko utopiakonsultaatiossa ei välttämättä tarvitse olla yhtään erillistä ”taidehetkeä”.
Taiteen kategorioilla ilmaistaan, miten tietty taiteen tekemisen
tapa eroaa muista. Soveltavuus on yksi luokitteluperuste. Soveltavassa taiteessa taiteilija maalaa kankaalle, joka elää ja tuottaa omaa
ilmaisuaan. Kun taiteilija vetää sinisen viivan, muuttuu se kirkkaan
keltaiseksi kankaassa. Mitkään taiteilijan aikomat muodot ja sommittelut eivät pysy paikallaan, koska kankaalla on oma tahto, oma
esteettinen olemassaolonsa. Mutta se, mitä tulee näkyviin, ei kuitenkaan ole mitään, mitä kangas itsessään alkuperäisesti olisi tahtonut ilmaista. Vasta taiteilijan interventio tuottaa toiselle osapuolelle ylipäätään ilmaisun mahdollisuuden ja tarpeen, tässä nimenomaisessa teoksellisessa kehyksessä. Taide antaa merkityskehyksen,
jota ei ole ilman sitä. Soveltavassa taiteessa yhtenä lähtökohtana on
taiteilijan tuottama teoksellinen merkityskehys.
Syntyy tavallaan kaksinkertainen teos: konkreettisena tapahtumana on teos, jonka toinen ihminen ja konsultti yhdessä ohjaavat.
Tämän teoksen voi siihen osallistuva tunnistaa omakseen, koska
sen esteettiset ratkaisut nousevat hänen kokemuksistaan ja tavastaan hahmottaa todellisuus. Samanaikaisesti on myös utopiakonsultilla osallisuutensa tähän teokseen: hän on tuonut siihen oman
taiteellisen osaamisensa, kuunnellut toista ihmistä, tehnyt ehdotuksia ja ollut herkkänä sille, mikä toiselle on tärkeää ja auttanut
sen esiin nostamisessa. Olennaista on, että tämän yhteisen teoksen kriteerit ovat taiteellisia: sekä taiteilija että toinen osallistuvat
näiden kriteerien yhteensovittamiseen. Jos taiteella on myönteistä
vaikutusta, se syntyy taiteen tapahtumisen seurauksena. Taide pysyy taiteena.
Sitten on utopiakonsultin teos, johon myös toisella on osallisuutensa. Tämä teos on koko konsultaation tapahtuminen. Tämän
teoksen estetiikka on ensisijaisesti konsultin omaa taiteellista näkemystä siitä, mikä on utopiakonsultaation taiteellinen ydin: Mitä on
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kohtaamisen estetiikka, mitä on toisen näkyväksi tekemisen dramaturgia ja koreografia? Mikä on sellainen teos, jota ei ole olemassa minkäänlaisena hahmona ennen tuota kohtaamista. Tällaiseen teokseen ei voi olla varsinaisia luonnoksia. Taide tapahtuu ennalta määrittelemättömällä tavalla, mutta teoksen syntyessä
kumpikin osapuoli sen tunnistaa. Kuvaavaa on, että myös toinen
tunnistaa tämän teoksen hyvin nopeasti: Esimerkkinä asumispalveluyksiköissä toistunut tilanne, jossa asukkaan omahoitaja on
mukana ja hoputtaa asukasta siirtymään kohti konsultaatiota, mihin asukas toteaa, että konsultaatiohan on jo alkanut… Koska asiakas tunnistaa teoksellisen kohtaamisen tapahtuneen, vaikka ei ole
milloinkaan ollut vastaavassa tilanteessa!
Esteettisen tunnistaminen
Merkitsevä ero tavanomaisesti luotuun taiteeseen on esteettisen
syntymisessä. Soveltavan taiteen teoksellinen estetiikka on erilaista kuin mitä se olisi puhtaasti taiteilijan oman esteettisen ajattelun ilmauksena. Utopiakonsultaatiossa teos syntyy taiteilijan ja
osallistujan yhteisenä työnä ja utopiakonsultaation perusfilosofian
mukaisesti nimenomaan katsojan roolissa olevan ihmisen tuottamasta aineistosta tämän omaan todellisuuteen. Taiteilija ei kuitenkaan luovuta esteettistä päätöksentekoaan toiselle eikä teoksen
estetiikka siten ole sitäkään, mitä se olisi toisen omien esteettisen lähtökohtien perusteella. Taiteilija säilyttää tekijyyden ja omat
esteettiset arvonsa ja osallistuu päätöksentekoon teoksen tekijänä
sen sijaan, että olisi pelkästään taiteen menetelmien esittelijä, virike- tai harrastusohjaaja. Soveltava taide ei myöskään asetu osaksi
jotain toista esteettistä järjestelmää, kuten tapahtuu esimerkiksi
taideterapiassa. Soveltava taide tuottaa yksinkertaisesti uutta, ennalta arvaamatonta estetiikkaa. Näin se voi olla taiteilijan kannalta
sekä pelottavampaa että kiinnostavampaa kuin taide, jota hän tekisi vain omista lähtökohdistaan.
Taiteilijan näkökulmasta utopiakonsultaatio on esteettinen
haaste. Koska teoksen logiikka kutsuu mukaan taiteen ulkopuolisia lähestymistapoja ja toiminnan muotoja, tulee osa esteettisistä
kriteereistä jostain muualta kuin taiteesta. Kun taide alkaa tapahtua alustalla, jolla samanaikaisesti ja kytkettynä taiteen tapahtumiseen on muitakin merkitystekijöitä, ei taide enää voi toimia eril-

lään tästä muusta, ottamatta huomioon niitä merkityksiä, jotka
ohjaavat tätä muuta tapahtumista. Taide reagoi tähän, vaikuttaa
siihen ja reagoi omaan vaikutukseensa. Pedagogiset, sosiaalipsykologiset tai muut ammatillisen estetiikan kriteerit osallistuvat teoksellisen tapahtuman muodostumiseen muuttaen esteettisen kokonaisuuden erilaiseksi, kuin mitä se olisi, jos taideteos syntyisi yksin taiteilijan omien näkemysten pohjalta. Taiteen lähtökohdat ja
tavoitteet ovat väistämättä erilaiset kuin erilaisten yhteiskunnallisten palveluntuottajien tavoitteet. Mikä on tuetun asumisen tavoite? Tai mikä on peruskoulun opetussuunnitelman tavoite? Kaikilla näillä on oma esteettinen koodistonsa, mutta vain taiteelle
ensisijaista on taiteen tapahtuminen. Muille sen sijaan taide on
väline, jonka puuttuminen ei estä varsinaisen tavoitteen toteutumista. Kun nämä sovitetaan yhteen, syntyy soveltaminen.
Soveltava taide ei muuta esitystaiteilijaa pedagogiksi eikä pedagogia taiteilijaksi. Niin menetelmänä kuin ammatillisuutenakin
se edellyttää molempien näkökulmien samanaikaista ja samanarvoista vaikuttavuutta. Taiteilija voi tietenkin ottaa huomioon
muita esteettisiä merkityksiä ja juuri taiteen ammatillisuus antaa
taiteilijalle erityisen taidon tunnistaa esteettinen, mutta kuinka
pitkälle taiteilija voi oikeasti ottaa huomioon toisista, ei-taiteellisista kehyksistä lähtevää estetiikkaa? Mikä on esiopetuksen pedagoginen estetiikka, mitä sosiaalipedagogiikan estetiikka tuetun
asumisen puitteissa? Lähtökohtana voinee pitää, ettei meillä oikein voi olla täyttä ymmärrystä itsellemme vieraiden ammattialojen esteettisistä järjestelmistä. Sen vuoksi vasta sitten kun toisen osapuolen oman viitekehyksen mukainen estetiikka vaikuttaa
käytännössä tasa-arvoisesti syntyvän teoksen esteettisiin ratkaisuihin, on kyse soveltavasta taiteesta. Soveltamisen yksi tunnus on
siinä, että teoksen synty sisältää tuota neuvottelua ja mahdollisesti molempien kohdalla uusien esteettisten asetusten hakemista.
Soveltavassa taiteessa kohtaavat kaksi kulttuurisen toiminnan
muotoa tuottaen tapahtumisen, jossa molempien olennaiset piirteet säilyvät. Merkitsevää on kulttuurinen oppiminen, jossa kumpikin osapuoli oppii toistensa esteettistä ajattelua ja luo uuden yhteisen estetiikan. Tämä oppiminen on luultavasti yksi utopiakonsultaation innostavuutta selittävä seikka. Ja koska taiteen taju on
meissä kaikissa, ovat utopiakonsultaation periaatteet omaksutta-
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vissa kunkin ammattialan omista lähtökohdista käsin niin vanhustyössä kuin missä tahansa asiakaspalvelussa, yksilöllisistä elämän
kysymyksistä organisaatioiden oppimiseen.
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UTOPIASTA

7
viittauksia

Utopian etymologiasta:
Sanana utopia on yhtä utooppinen kuin sisältönsäkin. Vaikka
se liitetäänkin merkityksensä puolesta Platonin Valtioon, on hyvin
mahdollista, ettei koko käsitettä esiintynyt lainkaan antiikin Kreikassa. Utopia lieneekin englantilaisen Thomas Moren 1516 julkaisema utooppinen projektio menneisyyteen, siis esimerkki yhdestä
utooppisen ajattelun perustyypistä. More käytti utopiaa eräänlaisena siltana, jota pitkin sai kuljetetuksi vallitsevaan todellisuuteen
jotain sellaista, mitä ei siitä käsin suoraan voinut ottaa puheeksi!
Tätä näkökulmaa pitää todennäköisenä myös antiikin kulttuurin ja kielen asiantuntijana konsultoimamme Laura Nissin (FT).
Hän viittaa Oxford English Dictionary:in, jonka mukaan sanan alkumuoto juontaa juuri Thomas Moreen ja vuonna 1516 julkaistuun
kirjaan De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia. Muodoltaan utopia on jälkiklassista latinaa, jossa kreikan ei-paikkaan
(ou + topos) on lisätty latinan mukainen jälkiliite -ia. Lainaus kyseisestä sanakirjasta: “For use in post-classical Latin compare: 1516
T. More Hexastichon in Utopia sig. *2v, Vtopia priscis dicta, ob infrequentiam, Nunc ciuitatis æmula Platonicæ..Eutopia merito sum
vocanda nomine [‘I was called Utopia in ancient times, because of
its rarity, now I am an imitator of the Platonic state..I am rightly
called by the name of Eutopia’].”
Lähde: Oxford Latin Dictionary (online)
Koskinen, Pekko. 2016. Utopia nuorallatanssina. Bassoradion ohjelmassa Luola, lähetetty 7.2.2016. Alla on vapaamuotoinen referaatti
Koskisen haastattelusta, äänite itse ei ole enää kuultavissa bassoradion verkkosivuilla:
Ohjelmassa Pekko Koskinen kuvaa, kuinka utopia tasapainoilee siinä jännitteessä, jonka se itse synnyttää todellisuudeksi käsitettävän ja fiktiivisen maailman välille. Utopia on suhdetta näihin
molempiin. Suhde ja jännite purkautuu, mikäli siirrytään kokonaan jompaankumpaan. Koskinen kutsuu utopiaa fiktiiviseksi ehdotukseksi todellisuudelle, näiden kahden väliseksi nuorallatanssiksi: Jos utooppinen ehdotus hyppää kokonaan utopiaan, se katoaa – fiktionahan utopia on jotain, mitä ei voi olla olemassa.
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Toisaalta se ei voi myöskään hypätä todellisuuteen, koska silloin
se kadottaisi itsensä, olemuksensa ehdotuksena jostain muusta.
Tässä olemuksessaan utopia on myös käsitteenä paljon joustavampi kuin historiallisesti ajatellaan. Perinteisesti utopia on merkinnyt kokonaista yhteiskunnallista esitystä, mutta se voi Koskisen
mukaan olla yhtä hyvin jotain arkipäiväistä. Koska utopia on rakenne siitä, mitä voisi olla, sitä voi käyttää työvälineen kaltaisesti.
Yhteiskunnalle voi esittää utopian muodossa kuvan siitä, mitä se
voisi olla, mutta vastaavan ehdotuksen voi tehdä myös esimerkiksi
keittiölle. Tästä käsin utopian käsitteeseen tulee voimaa. Kun näin
lähestytään sitä, mitä utooppinen näkökulma esimerkiksi utopiakonsultaation muodossa tarjoaa, voi löytää jo tunnistettujen tarpeiden lisäksi jotain sellaista, mistä ei ole ollut aikaisemmin tietoinen.
Samassa haastattelussa Koskinen kuvaa utopiakonsultaatiota
seuraavasti:
“Utopiakonsultaatiossa pysähdytään kysymään, mikä ympärillä olevassa kiinnostaa, viehättää tai inhottaa. Tällaista kysymistä ei arkitodellisuudessa välttämättä tapahdu eikä se edes
anna sille tilaa. Koska utopiakonsultaatio on keinotekoinen rakenne, joka voi luoda omat sääntönsä, voi se antaa tilaa ja aikaa viedä tämän kysymisen äärelle ja pysähtyä: Kaikki lähtee siitä, että syrjäyttää sen, mitä arki painottaa välttämättömänä ja antaa itselle aikaa työskennellä sen kanssa mikä oikeasti
voisi kiinnostaa. Ja antaa itselleen vapauden valita työskentelytavoiksi täysin fiktiivisiä tai yhtä hyvin arkikäytännöllisiä välineitä. Nämä toimivat portteina ulos johonkin muuhun kuin arkiseen suhteeseen. Utopiakonsultaatio on yksi portti ulos konventiosuhteesta arkeen ja uudenlaisten suhteiden tunnustelemiseen.”

”Kriisit voivat merkitä apokalypsia: vanhan maailman tuhoutumista ja uuden, paremman maailman syntyä. Se, millainen systeeminen kokonaisuus syntyy, on tietysti myös yhteiskunnallisen ja
poliittisen kamppailun asia. Ja juuri tässä tarvitsemme utopioita.
Utopiat kertovat meille, millaisen järjestelmän haluamme kriisissä
elävän systeemin tilalle.”
http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/03/05/ovatko-utopiat-haihattelua.html
Lakkalan utooppisesta tuotannosta: http://helsinki.academia.
edu/KeijoLakkala

Lakkala, Keijo. 2012. Todelliset utopiat. Utopioiden poliittinen relevanssi. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto.
“...pyrin osoittamaan utopian käsitteen käyttökelpoisuuden nykyisissä yhteiskunnallisissa kamppailuissa.” Selkeä ja kattava katsaus utopia -käsitteen historiaan ja sen merkityksellisyyteen ajattelun välineenä.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/38059/
URN:NBN:fi:jyu-201206181897.pdf?sequence=1

Platon. 1999. Valtio. Sarjassa Platon - Teokset. Suomentanut Marja
Itkonen-Kaila. Suomennustyön toimikunta: Holger Thesleff, Tuomas Anhava, Jaakko Hintikka, sihteerinä Marja Itkonen-Kaila,
esittelyn ja selitykset laatinut Jussi Tenkku. Keuruu: Otava.
Valtio-teoksen esittelyosassa todetaan, että sen sisältönä oleva
Sokrateen selostama keskustelu tapahtuu joskus vuoden 410 paikkeilla eKr. Platon kirjoitti Valtion useassa vaiheessa ja lopullisen
muotonsa teos lienee saanut vuoden 388 eKr. jälkeen. Teoksen yhteiskunnallisena taustana on Platonin huoli kreikkalaisten kaupunkivaltioiden moraalisesta tilasta. Nuoret sukupolvet eivät enää arvostaneet aikaisempien moraalikäsityksiä, vaan halusivat vapautua
moraalisista estoista. Platonin mielestä yhteiskunnan pelastamiseen
tarvittiin valtiota, jota johtavat järki ja filosofia, ei egoistinen keskinäinen valtataistelu.
Platon tutkii kysymystä oikeudenmukaisesta ja kohdillaan olevasta elämästä valtion näkökulmasta. Oikeamielisyyden kysymisessä Platon pyrkii alkuperäisen äärelle ja oikeastaan samaan kuin
utopiakonsulttikin. Oikeamielisyyttä voi olla vain suhteessa toisiin
– myös suhteessa itseen oikeamielisyys aukeaa ympäristöön, joten
viime kädessä kyse on yksilön ja yhteisön suhteesta, yhteiseen sijoittumisesta: Miten ihmiset yhdessä toisten kanssa muodostavat
oikeamielisen yhteisön, joka oikeudenmukaisuudessaan tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden hyvään elämään.
Mutta jos pysähdymme siihen, miten Platon määrittelee taiteen
asemaa tämän oikeamielisen ihannevaltion rakentamisessa, niin
syntyy vaikutelma, ettei utopiakonsultaatio todennäköisesti olisi
sallittua hänen Valtiossaan, josta runouskin melkein kokonaan
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karkotetaan. Runoudelle jää tehtävää Valtiossa vain, jos se pystyy
osoittamaan olevansa “paitsi miellyttävää myös hyödyllistä valtioille ja ihmisten elämälle.” Runoutta voi olla, mutta moraalisesti ja
esteettisesti valvotussa muodossa. Sallittuja ovat ainoastaan jumalhymnit ja sankarilaulut.
Platonin perustelu on kyllä järkevä: “...runottaren, lyriikan
tai epiikan hahmossa,... valtiossa tulevat hallitsemaan nautinto ja
tuska eivätkä laki ja järki…”. Runous vetoaa meissä tunteisiin ja intuitiiviseen herkkyyteen, toisin sanoen ominaisuuksiin, jotka tekevät käyttäytymisestämme vähemmän järkevää ja siinä mielessä ennakoimatonta. Siksi sepitetyt tarinat sopivat lasten kasvatukseen,
kunhan niistä on karsittu kaikki sopimaton: “Kehotamme lastenhoitajia ja äitejä kertomaan heille hyväksyttyjä tarinoita ja muovaamaan niillä heidän sieluaan vielä paljon enemmän kuin he käsillään
hoivaavat lapsen ruumista.”
Poliittisena utopiana Platonin idea tuleekin lähemmäksi nykyisyyden käytäntöä, kun lähdemme siitä, minkä voimme yhteisesti
hyväksyä oikeudenmukaisen elämän ja ihmisarvon ohjeiksi. Utopiat alkavat vaikuttaa olemassaolollaan ja saavat voimansa yksittäisten ihmisten kyvystä uskoa toisenlaiseen todellisuuteen. Tässä
mielessä myös Platonin Valtio on kiinnostavan monikerroksinen.
Teos alkaa oikeudenmukaisuuden kysymisellä valtiollisen järjestyksen rakenteissa ja päättyy projektioon, jossa ihminen henkilökohtaisesti kohtaa oman oikeamielisyytensä vaikutuksen kysymyksenä
sielunsa kuolemattomuudesta. Oikeamielisyys on yksilön omaa
asennetta, joka on mahdollista vain suhteessa toisiin ja joka tulee näkyviin kaikessa vuorovaikutuksessa, kaikissa ratkaisuissa. Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee sittenkin yksilön oman vastuun, jonka kantamista valtion rakenteet voivat kyllä tukea mutta
ei korvata.

yhteiskunnallisia muutoksia. Toinen historiallinen muoto utopiaan siirtymisestä on ollut perustaa utooppisia siirtokuntia kaukaisiin maihin. Tällaisesta esimerkki on suomalaissiirtolaisten Kanadaan perustama Sointula, jota Masalan nuorisoteatteri on tutkinut
Tuomo Aitan näytelmässä Sointula vuodelta 2012. Näytelmä vieraili myös edelleen olemassa olevassa Sointulassa syyskuussa 2013.
http://masalannuorisoteatteri.net/index.php/teatteri/historia/2uncategorised/51-sointula
TAITEESTA UTOPIANA
Eerola, Talvikki. 2015. Malmikodin asukkaiden tarinoita.
http://www.todellisuus.fi/todellisuuden-tutkimuskeskus/esityksia-arjessa-ja-sen-ylapuolella
Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopiakonsultaatio-projekti
syksyllä 2015. Utopia-konsulttina ja tarinoiden kerääjänä Talvikki
Eerola.

Utopia uutena yhteisönä uudessa maailmassa:
Poliittinen utopia-ajattelu viittaa siihen, miten ei-toivottava asiaintila johtuu yhteisen rakenteista, viime kädessä siitä, millaisessa
valtiossa ja yhteiskunnassa elämme. Utopian poliittinen ulottuvuus
antaa luvan toimia, pyrkiä kohti utooppista järjestystä, mikä käytännössä merkitsee muodossa tai toisessa konfliktia vallitsevan järjestyksen kanssa. Valtioutopioissa utopiaan siirtyminen edellyttää

Eerola, Talvikki & Laitinen, Tuomas & Luukka, Louna-Tuuli &
Mertanen, Minja & Santavuori, Maria & Santavuori, Risto & Väisänen, Anniina. 2014. Lasten valta: opettajan opas. Näin tutkit todellisuutta, osa 2. Todellisuuden tutkimuskeskus
Yksi utooppisen tutkimisen muoto oli suunnata utooppinen kysymys johonkin yhteiskunnalliseen ilmiöön ja katsoa, mitä esitykselliset menetelmät siitä tuottaisivat. Näin syntyi Lasten valta. Lasten valta on Utopiakonsultin rinnakkaishanke, jossa kehitettiin esityksellistä metodiikkaa lasten valtakäsitysten ja –kokemusten tutkimiseen. Teos esittelee taiteellisen tutkimusprosessin, jonka lähtökysymys ”millaisen maailman lapset rakentaisivat, jos heillä olisi
valta” esitettiin esitystaiteen menetelmin eri ikäisille lapsille ja nuorille päiväkodista lukioon. Kysymys sisältää utooppisen ajatuksen
jostain toisenlaisesta järjestyksestä, joka lasten näkökulmasta olisi
toivottavampi kuin nykyinen aikuisten hallitsema maailma. Tuloksena syntyi taiteellis-pedagoginen menetelmä niin vallan tutkimiseen kuin uudenlaisten vallankäytön muotojen kehittämiseen. Kirjassa olevien harjoitteiden avulla sitä voi soveltaa ilman esitystaiteellista erityiskokemusta.
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Hannula, Saara & Koskinen, Pekko & Santavuori, Risto & Uuttu
Sanna. 2014. Arjen työkaluja. Näin tutkit todellisuutta, osa 3. Todellisuuden tutkimuskeskus.
Kirja esittelee monipuolisesti ja havainnollisesti yhdeksän käsitteellistä työkalua.
Käytännöllinen opas omaehtoiseen työkalujen ideaan tutustumiseen ja arkiseen soveltamiseen.
Santavuori, Maria. 2012. Mahdottoman mahdollistaminen. Taidepedagoginen opinnäyte: Teatterikorkeakoulu, teatteriopettajan maisteriohjelma. http://hdl.handle.net/10138/34806
Maria Santavuori tutkii työssään kehittämäänsä pedagogista
mallia Mahdottoman mahdollistaminen. Sitä, miltä tuntuu tehdä
mahdottomasta unelmasta totta. Kun mallin osat ovat paikoillaan, on mahdottoman oppiminen voimauttava kokemus, joka voi
muuttaa koko minäkuvaa.
Savolainen, Miina. 2008. Maailman ihanin tyttö. The Loveliest Girl
in the World. Helsinki: Blink Entertainment Oy. www.voimauttavavalokuva.net
Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä. Sitä käytetään yksilöllisen identiteettityön
lisäksi perheen ja työyhteisön vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseen sekä toimintatapojen reflektointiin ja kehittämiseen. Voimauttava valokuva ei ole valokuvaterapiaa eikä edellytä terapeutin ammattiosaamista, mutta sitä voidaan hyödyntää terapiakontekstissa.
Maailman ihanin tyttö -kirjan valokuvissa on vahva utooppinen tunnelma: lastenkodissa kasvaneet tytöt luovat itselleen sadunomaisen, mutta todellisen ympäristön, jota kautta he tekevät näkyväksi kauneuttaan tavalla, johon maailma ei ole antanut mahdollisuutta.
Utopiakonsultaatiossa on samoja piirteitä: Asiakkaan maailmasta kutsutaan esiin merkityksiä, joilla ympäröivä maailma sävytetään. Todellisuudesta rakennetaan kuvaa, johon taustaan sijoittumalla voi oikeasti luoda itselle merkityksellisiä kokemuksia.
Menetelmänä voimauttava valokuva osoittaa, ettei sen enempää taiteen kuin sosiaalityönkään tarvitse tinkiä omista esteettisistä
lähtökohdistaan silloin kun ne palvelevat yhteistä päämäärää. Yh100

dessä näistä kuitenkin syntyy soveltavan taiteen periaattein jotain
uutta, kun kuvaajan valta puretaan ja kuvaustilanteesta rakennetaan dialoginen vuorovaikutustilanne. Ihmisellä itsellään on oikeus
valita, millaisilla kuvilla hän haluaa määritellä itseään ja elämäänsä.
Soveltavan taiteen idea on läsnä myös Miina Savolaisen omassa
sosiaali- ja taidekasvattajan esteettisiä maailmoja yhdistävässä ammatillisuudessa. Savolaisen mielestä hänen kehittämäänsä menetelmää voidaan soveltaa ammatillisena hoidollisen työn välineenä silloin kun sen keskeiset ehdot tasavertaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta toteutuvat ja kun työntekijä on saanut siihen riittävää täydennyskoulutusta.
Timonen, Senni. 1998. Jos ois mulla linnun siivet… Utopiasta suomalaisessa kansanlyriikassa. Kirjassa Marjatta Bardy (toim.): Taide
tiedon lähteenä. Jyväskylä: Atena Kustannus.
”Toivotun, kaivatun, uneksitun eli siis utopian näkeminen on
’ennakoiva valaistus’: tulevan tai mahdollisen välähdys nykyhetkessä… utopia paljastaa silmänräpäyksessä elämän kokemuksellisen ytimen; toisaalta se muuttaa, transformoi, jonkin todellisuuden aspektin joksikin uudeksi, muuksi.” Elämän kokemuksellisella
ytimellä Senni Timonen viittaa siihen, miten utopia syntyy puutteesta, jonka täyttämiseen mieli suuntautuu. Tässä kokemuksellisessa ytimessä on utopian voima: ”…utopiassa toteutuu ei vain
todellisuutta transformoiva vaan myös todellisuuden ääripäät samassa hetkessä ilmaiseva kyky: elämän kokemuksellinen ydin. Tuo
ydin ei tietenkään voi olla vain sitä mikä on hyvää, vaan myös sitä
mikä on pahaa, pahinta. Utooppinen kuva pitelee silmänräpäyksellisessä itsessään elämän koko täyteyttä.”
Todellisuuden tutkimuskeskus. 2015. Utopiakonsultaatiota palvelutaloissa 2013-2015.
Tekstejä, joissa käsitellään ja dokumentoidaan utopiakonsultaation viemistä vanhustyöhön Helsingin kaupungin Puistolan palvelutalossa ja Helsingin Diakonissalaitoksen tuetun asumisen yksiköihin Malmikotiin ja Kuninkaankallioon.
Talvikki Eerola: Muistiinpanoja Puistolasta, Malmikodista ja
Kuninkaankalliosta.
Minja Mertanen: Muistiinpanoja Puistolasta ja Malmikodista
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Todellisuuden tutkimuskeskuksen blogitekstit utopiakonsultaatiosta:
Saara Moisio: Todellisuutta vai taidetta vai kumpaakin? Blogit
07/02/2014 todellisuus.fi.
http://www.todellisuus.fi/todellisuuden-tutkimuskeskus/todellisuutta-vai-taidetta-vai-kumpaakin
http://www.todellisuus.fi/todellisuuden-tutkimuskeskus/tervetuloa-utopiaan-utopiakonsultaation-metodeista
Talvikki Eerola: Utopiakonsultaatiokokemuksia Puistolan palvelutalossa. Blogi 06/09/2013 todellisuus.fi.
http://www.todellisuus.fi/todellisuuden-tutkimuskeskus/utopiakonsultaatiokokemuksia-puistolan-palvelutalosta
http://static1.squarespace.com/static/55def1e3e4b00ecc
be5033b2/564b2aaae4b0b196ab065a2e/564b2ab6e4b0b19
6ab066290/1447766710293/Utopiaa_etsim%C3%A4ss%C3%A4_
TTK_Troppi_5_2013_34864.pdf?format=original
Talvikki Eerola: Utopiakonsultaation välineiden opettamisesta
Malmikodissa
http://www.todellisuus.fi/todellisuuden-tutkimuskeskus/utopiakonsultaation-valineiden-opettamisesta

ilma olisi, jos lapsilla olisi valta (ks. Lasten valta). Utopistina Peppi
on myös kehittänyt ympäristöä esityksellistävän Nuuskija-hahmon, joka löytöretkeilee samoin asetuksin kuin utopiakonsultit.
Perkins, David N. 1994. The Intelligent Eye. Learning to Think by
Looking at Art. The Getty Center for Education in the Arts.
Perkinsin idea on, että tuijottamalla taideteosta ilman mitään suorittavaa tai tutkivaa orientaatiota teoksen merkitykset alkavat puhutella tuijottajaa ja käynnistää kognitiivisia prosesseja. Perkinsin mallin taustalla on kriittinen oppimisen tutkiminen. Hänen mukaansa todellisessa arjessa oppiminen liittyy tilanteisiin, joissa ei ole valmiina annettua ratkaisua.
Utopiakonsultaatiossa toimii sama rakenne: Teoksellistamalla
ympäristöä ja keskittymällä siihen tavanomaisesta poikkeavalla
tavalla käynnistyy osallistujan omia maailmassa olon kysymyksiä
esiin nostavaa prosessointia.

Lindgren, Astrid. 2000. Peppi Pitkätossu nuuskijana. Kirjassa Peppi
Pitkätossun tarina. Porvoo: WS Bookwell Oy.
Peppi on utopia lapsessa ja erityisesti tyttölapsessa olevasta voimasta. Pepin tarina vastaa osaltaan kysymykseen, millainen maa-

Porkola, Pilvi. 2014. Esitys tutkimuksena - näkökulmia poliittiseen,
dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen esitystaiteessa. Väitöstutkimus. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.
”Esitys on konstruktio ja lukutapa, lasi, jonka läpi voi katsoa
kaikkea inhimillistä toimintaa… Tekijänä ajattelen, että esityksen sisällä toimiminen on mielekästä, se on turvallinen paikka ajatella, kommunikoida ja hullutella. Katsojana toivon, että esitys yhä
herättää ajatuksia ja kuvia, provosoi ja lepyttää, luo merkityksiä
omilla erityisillä tavoillaan.” (s. 226-227)
Porkolan esitysnäkemyksessä merkityksellistä on se, 1) miten
arjen hetkistä, tiloista ja esineistä syntyy esityksiä, 2) miten esitys
tuottaa siirtymän johonkin ei-olevaan, tekee havainnoitavaksi jotain, mikä ei-ole ja 3) miten tämä tehdään yhdessä toisen kanssa
neuvotellen ja sopien siitä, milloin ollaan esityksessä. Nämä luonnehdinnat sopivat myös utopiakonsultaatioon.
Juuri tällä tavalla todellisuutta kehystämällä myös utopiakonsultaation kuljetus ja sen sisällä tapahtuvat esitykset syntyvät. Mitään
muita järjestelyjä ei tarvita, kehystämisen ehdottama katsomistavan muuttaminen ja esineen itse ehdottama merkityskehys riittää.
Tähän kelpaa Porkolan esimerkin mukaan teemuki tai tyhjät tau-
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TAITEESTA ARJEN KOKEMUKSENA JA MAAILMAAN
SIJOITTUMISENA
Alén, Kirsi-Marjut. 2013. Päämääränä kokemus – manifesti kokemuksellisen teatterin puolesta. Esittävän taiteen opinnäytetyö, Turun AMK.
Johnsson, Jussi & Laitinen, Tuomas & Lehto, Juhani E. & Mäkelä, Pasi & Porkola, Pilvi & Saarakkala, Janne & Santavuori, Risto
& Siivola, Markku & Silvennoinen, Tommi & Vuori, Eero-Tapio.
2008. Ei-ymmärtämisen eteisessä. Todellisuuden tutkimuskeskus.

lun kehykset, yhtä hyvin ikkuna, runokirja tai katseella tehty rajaus. Noiden kehysten läpi sitten katsotaan niiden sisälle ilmaantuvaa, sitä mikä hetki sitten oli ei-olevaa, joka kehystämisen kautta
tulee tunnistettavaksi ja josta voi keskustella. Millä tahansa esineellä tai myös tekemisen tai käsitteen avulla voi kehystää arkea ja
tuottaa esityksiä.
Utopiakonsultaatiossa esitys myös tuotetaan yhdessä toisen
kanssa. Kohtaamisessa määritellään esitykselle muoto, toteutuksen
tapa, oma erityinen dramaturgiansa ja tunnistetaan esitykselle esitetyt kysymykset. Tämä tapahtuu jatkuvassa jaettavuudessa. Kahden eri roolin yhtenevissä horisonteissa esityksen tekemät havainnot katsojan todellisuudesta dokumentoituvat yhteisinä hetkinä ja
niistä säilyvinä jälkinä. Yhteisen tarkastelun ristivalotuksessa esityksellisten löytöjen merkitystä punnitaan suhteessa esityksen ehdottamaan utopiakäsitykseen ja kokemuksellisiin välähdyksiin ihmisen omasta arjesta.
Sille, miten esitys tai taide ylipäätään voi olla tutkimuksen muotona Porkola antaa kolme kriteeriä: 1) Esityksellinen ajattelu: esityksen lähtökohta voi olla esityksellä tutkiminen, esitys voi toteutua tutkimuksena osana ajatusprosessia ja esityksellisenä ajatteluna.
2) Prosessin jaettavuus: työn lähtökohtien, tekemisen metodien,
huomioiden ja lopputuloksen selvittäminen. 3) Teoreettisten ajatuskulkujen hahmottaminen: mihin esityksen voi nähdä viittaavan.
Edellisen perusteella utopiakonsultaatiota voi tarkastella myös
esityksellisenä tutkimuksena. Utopiakonsultaatio tutkii mahdottoman ja mahdollisen jännitettä siihen osallistuvien elämässä. Tutkimuksellisuus on niin sisäänrakennettuna utopiakonsultaation dramaturgiaan, että oikeastaan esitys käynnistyy vasta silloin, kun
katsoja saa kokemuksellisesti kiinni siitä, miten hänen oma olemisensa tuottaa esityksellistä tapahtumista ja että tuo esityksellisyys esittää kysymyksiä siitä, mitä hänen omaan elämäänsä kätkeytyy. Tässä omassa esityksessään hän voi kokea, miten utooppisen ajattelun esiin nostama jännite muuttaa arkea, ohentaa jollain
tavalla siinä liikkumisen rajoitteita. Operoiminen tällaisessa esityksessä edellyttää osallistujalta kykyä lukea utopiakonsultaation
teoreettista viittausta esityksen tuottaman utopian ja arjen realiteettien välisestä jännitteestä, tuossa jännitteessä olevasta mer104

kityksestä sekä yhdessä harjoitellusta taidosta tuottaa tuota jännitettä ja toimia sen piirissä omaa hyvinvointia vahvistavalla tavalla.
Pusa, Tiina (toim.). 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajille. Laurea julkaisut 22.
Kohtaamistaide on Laurea-ammattikorkeakoulun rekisteröity, japanilaiseen Clinical Art –menetelmään perustuva menetelmä, joka
on kehitetty Japanissa alun perin dementiasta kärsivien potilaiden
kognitiiviseksi kuntoutukseksi. Kohtaamistaide ja Clinical Art (CA)
perustuvat moniammatillisuuteen, jolla tähdätään yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Kohtaamistaide ja
CA nojaavat taiteen tekemisen imuun, joka tekee hyvää ihmiselle.
– Katri Takkinen on tutkinut kandidaatin työssään 2014 kohtaamistaiteen käyttöä sosiaalialan työssä. Taiteen ja luovuuden olemuksen pohtimisen sijaan Takkinen etsii vastausta kysymykselle, mitä
taide saa meissä aikaan. Yksi vastaus on taiteen avulla näkyväksi tekeminen. Kohtaamistaiteessa taide auttaa ohjaajaa kohtaamaan osallistujan tavalla, joka ilman taidetta olisi tavoittamattomissa. Taiteen avulla tavoitamme jotain, mikä muuten jäisi tavoittamatta.
Renvall, Markus. 2006. Lähimedia-malli. Videoteos.
Mediataiteilija Markus Renvall on kehittänyt ihmisten sosiaalista
hyvinvointia selittävän lähimedia-mallin, jossa lähimedia on sellainen merkityksellinen tila, jossa ihminen tulee olemassaolevaksi toisten katseissa ja läsnäolossa. Esimerkiksi kauppakeskukseen kerääntyville nuorille lähimedia syntyy sekä keskinäisessä että ympäröivän aikuisyhteiskunnan huomiossa.
Mallin mukaan myös utopiakonsultaatiossa luodaan lähimediaa.
Lähimedian ideaan perustuu myös Medialeikki-niminen soveltavan
mediataiteen mediakasvatusmenetelmä. www.medialeikki.fi
Santavuori, Risto. 2013. Esityksen tajunta. Kirjassa Laitinen, Tuomas
& Porkola, Pilvi (toim.): Näin tutkit todellisuutta. Todellisuuden tutkimuskeskus.
Artikkeli käsittelee esitystä tajunnallisena kokemuksena ja tajunnallisen ohjauksen näkökulmasta.
Taideyliopisto. ArtsEqual-hanke.
Taideyliopiston koordinoima hanke tutkii, kuinka taide julki105

sena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian
Strategisen tutkimuksen neuvosto.
http://www.artsequal.fi/-/artsequalin-ensimmainen-katsaus-kansainvalisen-tutkimuksen-mukaan-taide-on-hyvaksi-yksilolle
Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen (PDF)
Kirjoittajat: Westerlund Heidi, Lehikoinen Kai, Anttila Eeva,
Houni Pia, Karttunen Sari, Väkevä Lauri, Furu Patrick, Heimonen
Marja, Jansson Satu-Mari, Juntunen Marja-Leena, Kantonen Lea,
Laes Tuulikki, Laitinen Liisa, Laukkanen Anu ja Pässilä Anne
Vantaan kaupungin varhaiskasvatus. Taidepedagogit. Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa (TAIKAVA) -hanke. https://taikava.wordpress.com/
Taiteen taikaa varhaiskasvatukseen. TAIKAVA-kehittämishankkeen raportti 2014-2016. Katjamaria Halme, Reeli karimäki & Sinikka Rusanen 2016 (toim.)
Kaksivuotisessa kokeilussa kymmeneen päiväkotiin on palkattu
taidepedagogi. Lapsille tarjotaan taiteen keinoin voimavaroja ja taidekeskeisiä ratkaisuja. Lapset osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun sen käynnistyttyä, eli heille ei tarjota valmiita konsepteja. Kokeminen, tutkiminen ja tekeminen taiteen kautta tuovat lapselle
keinoja erilaisten tilanteiden ja ongelmien ratkaisuun.
Tässä mallissa soveltava estetiikka on sisällytetty taidepedagogin
kelpoisuusvaatimuksiin. Taidepedagogi on henkilö, jolla on sekä taiteen että pedagogiikan tutkinto ja sitä kautta valmius yhdistää kahden erilaisen ammatillisuuden esteettiset lähtökohdat.
Aikuisen läsnäolo ja taiteen ammatillisuus tekevät lapsen ajatusten ja näkemysten suuruuden näkyväksi. Ilman aikuisen taiteilijan käsikirjoitusta ja taidepedagogista suunnittelua lapsi ei saisi
välineitä ilmaista ja kiinnittyä. Aikuisen rooli on olla mahdollistajana tekemään näkyväksi lapsen omat ajatukset ja kokemukset.
Tuotoksen konkretiassa antaa mahdollisuuden katsojalle, aikuiselle mennä lapsen maailmaan ja ymmärtää lasta teoksen kautta.
Taiteilijalla on kykyä tehdä se näkyväksi yhdessä lapsen kanssa.
Vantaan taidepedagogimalli vakinaistettiin syksyllä 2016. Kirk106

konummella kokeilu on aloitettu 1.8. 2016.
Varto, Juha. 2003. Kauneuden taito. Estetiikkaa taidekasvattajille.
Tampere: TAJU.
Vuori, Eero-Tapio – Santavuori, Risto. 2011. MAIL ORDER EXPERIMANCE. Tajunnallinen kokemusesitys. Teoksessa Elo, Julius ja
Laitinen, Tuomas (toim.). 2011. Kokeva keho. Ajatuksia katsojan
kehosta esityksessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysten valossa.
Todellisuuden tutkimuskeskus.
Artikkeli käsittelee Eero-Tapio Vuoren kehittämää kokemusesityksen teoriaa yhden esitysesimerkin avulla. Kokemusesitys tarkoittaa tilannetta ja ilmiötä, jossa esitystaiteellisessa kontekstissa katsojan sisäinen kokemus ja ulkoinen esitystapahtuma sulautuvat yhdeksi erottamattomaksi ilmiökentäksi. Tällöin katsojan tajunnasta
tulee esityksen varsinainen näyttämö. - Katsojan asema esityksessä
ja ylipäätään katsojakokemuksen muodostuminen on ollut yksi
keskeinen tutkimuskysymys Todellisuuden tutkimuskeskuksessa.
Tämä on purkanut perinteisen katsoja-esiintyjä-asetelman ja katsojasta on tullut esityksen kanssatekijä. Erityisesti yhdelle osallistujalle kerrallaan tehtynä esitys voi saada muodon, jota TTK:n tuotannossa on kutsuttu kokemusesitykseksi.
Utopiakonsultaatiossa on paljon kokemusesityksen piirteitä:
Konsultaatio on konsultin ja asiakkaan, yksilön tai ryhmän, yhteinen esitys, joka syntyy kehollisen kokonaisvaltaisesti tajunnallisena
kokemuksena osana todellista ympäristöä. Konsultaatio ehdottaa
muutoksia havainnoimisen tapaan. Sen tuloksena todellisuus koetaan usein myönteisesti erilaisena.
Väisänen, Anniina. 2013. Tosi esitys. Kun arki näyttäytyy esityksenä.
Esittävän taiteen opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305158735
Anniina Väisänen on tutkinut työssään arjen ympäristöissä syntyviä esityksiä, jotka ovat myös utopiakonsultaation keskeinen elementti. Hän havainnollistaa käytännön esimerkin kautta, kuinka
esitys voi toteutua tässä ja nyt ja mitä se tekijälleen tarkoittaa. Teksti
antaa selkeän ja seikkaperäisen opastuksen, joka avaa sitä, miten arjen esitykset syntyvät ja miten niitä voi tarkoituksella kehittää.
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