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Seminaari 30.11.2017. Viirus-teatteri, Helsinki, Järjestäjä Globe Art Point 
Helsinki (GAP) yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen 

kanssa. 
 
 
Paikalla 39 osallistujaa: Alejandor Olarte (äänitaiteilija), Anna Möttölä               
(Rakkautta ja Anarkiaa), Catia Suomalainen Pedrosa (Caisa), Ceyda               
Berk-Söderblom (MiklagardArt Exhange), Daniel Malpica (Sivuvalo-hanke),           
Dan Henriksson (Klockriken), David Kozma (European theatre             
collective/Globe Art Point Helsinki), Davide Giovanzana (Teatteri             
Metamorfoosi), Hanna Nyman (Baltic Circle), Emmi Lahtinen (Cupore),               
Hamy Ramizan, Jenni Sainio (Tanssin Talo), Jussi Lehtonen (Suomen                 
Kansallisteatteri), Kaisa Kettunen (Annantalo), Kaisa Schmidt-Thome           
(Demos Helsinki), Kemê Pellicer (Globe Art Point Helsinki), Kian                 
Dowlatabadi, Maija Eränen (Zodiak), Marianne Niemelä (Museum of               
Impossible Forms), Marja Sakari (Kiasma), Marjo Pyykönen, Mikael               
Aaltonen (Kiasma/URB), Minna Tawast (Teatteri&Tanssi&Sirkus-lehti), Oge           
Eneh (Caisa), Faruk Lika (Caisa), Outi Järvinen (Arts Management Helsinki),                   
Outi Korhonen (Kulttuuria kaikille), Paiju Tyrväinen (Helsingin             
kulttuuripalvelut), Paula Tuovinen (Taideyliopisto), Petra Hannus           
(Stoa/Vuotalo), Rita Paqvalen (Kulttuuria kaikille), Tarja Haili (Uudenmaan               
liitto), Tatiana Solovieva, Tomi Purovaara (Globe Art Point Helsinki), Topi                   
Lehtipuu (Helsingin Juhlaviikot), Tuula Haavisto (Helsingin           
kulttuuripalvelut), Reetta Kauranen, Heini Oikarinen (Helsingin kaupunki),             
Maija Tanninen (HAM). 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

KESKUSTELUJEN YHTEENVETO  
(koonnut Tomi Purovaara) 
 
AVAUSSANAT 
 
Tomi Purovaara (toiminnanjohtaja, Globe Art Point Helsinki): Helsingin 
ja pääkaupunkiseudun väestö muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi. 
Tällä hetkellä seudulla asuu 200 000 ei-suomen- tai -ruotsinkielistä 
ihmistä. 2030 mennessä pääkaupunkiseudulla on arvoitu elävän 350 000 
tällaista henkilöä, joka merkitsee, että helsinkiläisistä joka neljäs puhuu 
äidinkielenään muita kuin Suomen kansalliskieliä. Tällä on vaikutuksensa 
myös seudun taide- ja kulttuurisektorille. On tärkeää luoda malleja, joilla 
varmistaa kulttuuripalveluihin osallistumisen mahdollisuudet eri 
taustaisille kaupunkilaisille niin tekijöinä kuin kokijoinakin.  
Alalta on puuttunut taho, joka voisi toimia alustana ja yhteenkokoavana 
voimana paikallisten ja muualta muuttaneiden taide- ja 
kulttuurityöläisten väliselle kommunikaatiolle ja yhteistyölle. Helsingissä 
asuvien ja työskentelevien erimaalaisten ammattitaiteilijoiden 2016 
perustama Globe Art Point Helsinki työskentelee alan kehittämiseksi 
osallisuuteen ja yhteistyöhön paremmin mahdollistavaksi jakamalla 
tietoa, tukemalla verkottumista ja tekemällä kulttuuripoliittista 
vaikuttamistyötä. 
 
Tuula Haavisto (kulttuurijohtaja, Helsingin kaupungin 
kulttuuripalvelut): Helsingin kaupungin strategia tuleville vuosille 
painottaa kansainvälisyyden, osallisuuden ja avoimuuden merkitystä. 
Nämä arvot on sisällytetty strategiaa tosimielessä toteutettavaksi, sillä 
Helsinki näkee niiden tärkeän merkityksen myönteisen dynamiikan 
mahdollistajina.  
Ari Turusen julkaisema kirja Maailmanhistorian kukoistavimmat 
kaupungit 
(https://intokustannus.fi/kirja/maailmanhistorian_kukoistavimmat_kaupu
ngit/) listaa eri aikakausina menestyneiden kaupunkien vahvuuksia. 
Tärkeänä nousee esiin mahdollisuus yllättäviin kohtaamisiin ja 
yhdistelmiin, jotka tuottavat innovaatioita ja elinvoimaa. Avoimuus uusille 
ideoille ja dialogille erilaisten ihmisten välillä on elinehto kaupungin 
menestykselle nykyisinkin. Tähän päämäärään myös Helsinki tähtää. Eräs 
esimerkki tästä politiikasta on kaupungin syvenevä yhteistyö International 
Cities of Refuge Networkin (ICORN) kanssa, joka mahdollistaa 
systemaattisen tuen vainotuille erimaalaisille taiteilijoille. Myös Helsingin 
kaupungin taiteelle ja kulttuurille jakamien apurahojen uudet 
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arviointikriteerit ottavat paremmin huomioon toimijoiden työn 
osallisuuden ja monimuotoisuuden edistäjinä. 
 
Kaisa Schmidt-Thome 
(kaupunkitutkija, 
fasilitaattori, Demos 
Helsinki): Integraatio-termin 
käyttäminen voi olla 
ongelmallista, koska se 
sisältää ajatuksen yhdestä 
helsinkiläisestä/suomalaisesta 
todellisuudesta, johon tänne 
muuttavan halutaan 
kotoutuvan. Todellisuuksia on kuitenkin monia erilaisia.  
   

 

 



 
 
 
 

TAITEILIJAPUHEENVUOROT 
 

 
Davide Giovanzana (teatteriohjaaja-taiteellinen johtaja, Teatteri 
Metamorfoosi): Sveitsin italiankielisen alueen kasvattina Davide on 
tottunut elämään kahden kulttuurin parissa. Työskennellessään useissa 
maissa (Sveitsi, Latvia, Saksa, Englanti, Venäjä) tämä aihe ei ole ollut 
hänelle merkittävä ennen kuin hän muutti Suomeen.  
Täällä kansallisuus leimaa taiteilijaa, huolimatta siitä, kuinka kauan hän on 
Suomessa asunut, opiskellut tai työskennellyt. Ennen Suomeen 
muuttamistaan Davide työskenteli lähinnä näyttelijänä, mutta teki 
Teatterikorkeakoulussa maisterintutkintonsa ja taiteellisen 
tohtorintutkintonsa teatteriohjaamisesta. Nykyään hän tekee 
post-doc-tutkimusta Teatterikorkeakoulussa sekä ohjaa ja opettaa mm. 
Latviassa ja Englannissa. Taannoin Davide nimitettiin Riikan 
Taidekatemian ”honorable professor”:ksi.  
Davide kertoo esimerkin ohjaustyöstään Stage-festivaalilla. Työryhmään 
kuului yksi Saksassa elävä taiteilija, muut tekijät olivat Suomessa asuvia 
taiteilijoita, niin kantasuomalaisia kuin ulkomaalaisiakin. Helsingin 
Sanomien arvostelussa esitystä kutsuttiin ulkomaalaiseksi, ja kirjoittaja 
ihmetteli miksi meidän pitää tuoda tällaisia Suomeen, kun kotimaisetkin 
tekijät tekevät samanlaisia teoksia. Esityksen nähnyt merkittävän 
moskovalaisen teatterin johtaja kutsui esityksen vierailemaan teatteriinsa, 

 

 



 
 
 
 

suomalaisena esityksenä. Teatterin tiedotuskeskus kuitenkin leimasi 
esityksen ei-suomalaiseksi koska tekijät eivät olleet Suomen kansalaisia.  
Daviden näkökulmasta hän tekee suomalaista taidetta ja kulttuuria, ja 
ihmettelee miksi suomalaisten on niin vaikea tätä hyväksyä tai arvostaa. 
Teatterinjohtaja Erik Söderblom sanoi GAP:in syksyllä 2017 järjestämässä 
paneelikeskustelussa, että ulkomaalainen tekijä voi tehdä uutta 
suomalaista teatteria vasta kun suomalainen yhteiskunta muuttuu. 
Kuitenkin, vaikka yhteiskunta on jo muuttunut, ja muuttuu edelleen yhä 
monimuotoisemmaksi, on suomalainen teatteri yhä vieläkin hyvin suljettu 
taidemuoto. Suomen kielen sanotaan olevan tähän syynä, koska 
tekijöiden pitäisi osata puhua suomea. Muissa maissa työskennellessään 
Davidella ei tätä ongelmaa kuitenkaan ole. Samanaikaisesti potentiaaliset 
uudet teatteriyleisöt ovat kielellisesti yhä monimuotoisempia, ja niilläkin 
pitäisi olla mahdollisuus saada osallistua taide- ja kulttuuritarjontaan. 
Miksi sitten suomalainen taide- ja kulttuurisektori on näin sulkeutunut? 
Seminaarin kanssa samanaikaisesti järjestettävässä SLUSH 2018 
-tilaisuudessa monimuotoisuus ei ole mikään kysymys, vaan pyrkimys on 
erilaisten ihmisten ja ideoiden kohtaamiseen ja yhteistyöhön. Mikä tekee 
taide- ja kulttuurisektorista niin erilaisen?  
Daviden taiteellisessa työssä kulttuurinen monimuotoisuus ei ole 
keskeinen. Esimerkiksi ihmisen suhde uuteen teknologiaan ja talouteen 
ovat paljon ajankohtaisempia aiheita. Hänen omalle työlleen ominaista on 
erilaisten ainesten yhdisteleminen. Esimerkiksi Quantum Circus -esitys 
tutki sirkuksen avulla kvanttifysiikkaa, Syksy Räsäsen kanssa toteutetun 
esityksen aihepiiri käsitteli kosmologiaa. 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

Alejandro Olarte 
(elektronisen äänitaiteen 
taiteilija): Kolumbiassa 
syntynyt ja opintonsa aloittanut 
Alejandro näkee omassa 
työssään tärkeänä taiteellisen ja 
pedagogisen puolen 
yhdistämisen. Toimittuaan 
opettajana Bogotan 
musiikki-instituutioissa hän 
muutti Pariisiin 
jatko-opiskellakseen 
konservatoriossa. Sikäläinen 
kova kilpailu ja hierarkkisuus 
johtivat hänet 
vaihto-opiskelijaksi 
Barcelonaan. Vierailu 
Suomessa avasi hänen 
silmänsä (ja korvansa) maan 
hyville puolille, ja hän päätti 
asettua Helsinkiin. Tällä hetkellä 
hän tekee taiteellista 
tohtoritutkintoa 
Sibelius-Akatemian 

musiikkiteknologian osastolla. Äänitaiteilijana Alejandron kokemus 
mahdollisuudesta aistia mahdollisimman täydellistä hiljaisuutta 
täkäläisessä luonnossa on arvokasta. Hän arvostaa myös suomalaisten 
tapaa työskennellä uutterasti – sillä hän on itse samanlainen. 
Taidepedagogina Alejandro näkee tärkeänä sen, että lasten 
taidekasvatukselle annetaan riittävästi aikaa ja tilaa. Yksittäinen 
taidekokemus on kuin siemen, jota pitää vaalia, ja jonka kasvamista pitää 
tukea pitkäjänteisesti. Taiteilijana Alejandro korostaa ihmisten välisten 
samankaltaisuuksien korostamista. On tärkeää nähdä asioita, jotka 
yhdistävät erilaisia ihmisiä, sen sijaan että painotetaan meitä erottavia 
asioita.  
Alejandron kokemuksen mukaan Suomessa asuvan ulkomaalaisen 
taiteilijan on todistettava olevansa 200-prosenttisesti hyvä ja 
ammattilainen, tullakseen hyväksytyksi täkäläiseen taidekenttään. 
Sataprosenttisen hyvä työ ei tähän nykyisin tunnu riittävän. 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

Ceyda Berk-Söderblom (johtaja, MiklagardArt Exhange): Ceydalla on yli 
16 vuoden työkokemus työskentelystä Turkin kolmanneksi suurimman 
kaupungin, Izmirin merkittävissä taidelaitoksissa. Hän on mm vastannut 
suuren kansainvälisen musiikkifestivaalin ohjelmasuunnittelusta, 
koordinoinut eurooppalaisia taideprojekteja ja johtanut 60 hengen 
tuotantotiimiä. Muutettuaan 2015 lopussa Suomeen hän on hakenut 
erilaisia taidealan työpaikkoja. Useissa niistä hänen on sanottu olevan 
pätevin hakija, mutta kuitenkin valinnoissa on päädytty toiseen henkilöön. 
2016 perustetun oman yrityksen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia 
luoviin törmäyksiin sekä edistää kansainvälistymistä, osallisuutta, uusia 
taidemuotoja sekä siltojen rakentamista eri tahojen ja kulttuurien välille. 
Hänen yhtiönsä Suomessa toteuttamia projekteja ovat mm TAKU:n 
vuoden 2017 kulttuurituotannoksi valitsema Studio Aleppo, Suomen ja 
Kiinan sirkusaloja yhdistävä Circus Bridge sekä Baroque of the other- 
hanke. 

 
Suomen taidekentän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä: 

● Kuinka muuttaa taidekentän/taidelaitosten portinvartijoiden 
ajattelutapaa? 

● Kuinka muuttaa taidekenttää ja rohkaista toimijoita haastamaan 
itseään ja toimintatapojaan? 

● Miten alan taloudellista rakennetta pitäisi muuttaa? 

 

 



 
 
 
 

● Kuinka rikkoa organisaatioiden, sääntöjen ja politiikan 
näkymättömiä muureja? 

● Puolustuskannan sijasta voitaisiin miettiä mitä muuta/uutta 
voisimme tehdä 

● Monimuotoiset tiimit ovat vahvempia ja täynnä mahdollisuuksia 
● Instituutioiden ja kansainvälisten ammattilaisten välisiä rajoja 

voidaan rikkoa esim näillä keinoilla: 
● Maansisäiset vaihto-ohjelmat kansainvälisille taiteilijoille, 

kuraattoreille, tuottajille 
● Kulttuurienväliset kahdensuuntaiset mentoriohjelmat 

taideinstituutioissa 
● Suunnattu budjetointi, jossa instituutioiden produktioissa 

työskentelee eritaustaisia taiteilijoita ja taidetyöläisiä 
● Luovat työpajat instituutioissa 
● Sääntöjen uudelleenarvioiminen/muuttaminen siten että 

ulkomaisten taideammattilaisten asiantuntemus tulee jaetuksi 
● Palvelumuotoilun/muutosmuotoilun kautta monimuotoisempia 

työyhteisöjä 
● Taideyliopiston uudet avaukset opiskelija- ja ammattilaisyhteisöjen 

monimuotoisuuden lisäämiseksi ja 
● TÄRKEINTÄ ON JAKAA TIETOA, TAITOA JA YMMÄRRYSTÄ 

JATKUVAN DIALOGIN KAUTTA 
Käytännön neuvo taidelaitoksissa työskenteleville: On tärkeää, että 
vastaatte puheluihin ja meileihin, vaikka ette tunnekaan teitä tavoittelevia. 
Uudet kontaktit voivat tuoda arvaamattomia hyötyjä ja iloa. 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

Yleisökommentteja: 
 
Kaisa Kettunen (Annantalo): Eritaustaisten taiteilijoiden kokemuksia ja 
pitkäjänteistä työtä voisi saada esille taiteilijoiden residenssiohjelmissa 
esimerkiksi Annantalossa. Näin mahdollistetaan myös yllättäviä 
kohtaamisia ja uutta yhteistyötä. 
 
Outi Korhonen (Kulttuuria kaikille): Taidekasvatuksessa tärkeitä asioita 
ovat luottamus, kiinnostus ja rakkaus, jotka yhdessä mahdollistavat uusien 
asioiden oppimisen. Taiteessa jokaisella on oma äänensä, jota hyvä 
opettaja kuuntelee ja arvostaa. Opettajan tehtävä on luottaa ja antaa tilaa. 
Termi ”pedagoginen rakkaus” kuvaa tällaista suhdetta. 
Onko Helsingin kaupungin taideohjelma, jolla hankitaan julkiseen tilaan 
tulevia taideteoksia, riittävän avoin ja tunnettu eritaustaisille taiteilijoille? 
Entä ovatko taidelaitosten henkilökunnan rekrytointiprosessit 
ajanmukaisia? Tarkkaa analyysia tässä tarvitaan. 
 
Dan Henriksson (teatterinjohtaja, Klockriken): Suomalaisen teatterin 
teksti/kielipainotteisuudella on pitkä traditio. Ruotsinkielisellä teatterilla 
on myös tärkeä osa vähemmistökielen puolustajana. Klockriken toimii 
kansainvälisesti, työkielenä on usein englanti, esitysten kielenä voi olla 
mikä tahansa. 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

PANEELIKESKUSTELU 
 
Panelistit: Jussi 
Lehtonen 
(Kansallisteatteri), 
Topi Lehtipuu 
(Helsingin 
Juhlaviikot), Jenni 
Sainio (Tanssin 
Talo), Catia 
Suomalainen 
Pedrosa (Caisa), 
Marja Sakari 
(Kiasma), Paula 
Tuovinen 
(Taideyliopisto) 
 
Marja Sakari: Kiasma on tehnyt strategian siitä, miten museo voisi 
omassa toiminnassaan edistää avoimuutta ja osallisuutta. Tähän liittyen 
museo on ilmainen kaikille alle 18 -vuotiaille sekä turvapaikanhakijoille, 
sisäänpääsy on ilmaista kaikille perjantaisin. Kiasma on järjestänyt erilaisia 
projekteja erityisryhmille mm. somalinaisten kanssa. Kiasma on mukana 
taiteilija Terike Haapojan projektissa, jossa haastetaan eri taidelaitoksia 
tekemään itselleen osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen 
oikeudenmukaisuuteen tähtäävä strategioita.  
On tärkeää nostaa esiin eriarvoisessa asemassa olevia ryhmiä, ja miettiä 
parannusehdotuksia yhdessä heidän kanssaan. Kiasmalla on edelleen 
kehittämistä esimerkiksi työntekijöiden monimuotoisuudessa – tällä 
hetkellä ei-suomalaiset työntekijät ovat lähinnä siivoajia. Kansallisgallerian 
rekrytointipolitiikka on nykyisin periaatteessa sallivaa. Aiemmin, osana 
Valtion taidemuseo-organisaatiota, kaikkien työntekijöiden piti osata sekä 
suomea että ruotsia. Nyt tätä sääntöä ei enää ole. Museoissa vapautuu 
kuitenkin vakansseja erittäin harvoin, ja kilpailu on tiukkaa. Kiasma on 
mukana Möbius-hankkeessa, jonka kautta Suomeen tulee ulkomaalaisia 
kuraattoreja. Monimuotoistuminen vie kuitenkin aikaa, kehityksen pitää 
tapahtua luonnollisesti.  
 
Jenni Sainio: Tanssin Talo valmistuu 2020, ja nyt luodaan talon rakennetta 
myös suhteessa monimuotoisuuteen. Tanssin Talo on tarkoitettu kaikille 
tanssinlajeille, ei vain nykytanssille. Siksi on tärkeää mm määritellä eri 
lajityyppejä ja niihin liittyviä erilaisia näkemyksiä ammattilaisuudesta. 
Koska taloon ei tule omaa vakituista ensemblea, on tärkeää löytää 

 

 



 
 
 
 

mahdollisimman monia ja erilaisia yhteistyötahoja ja tanssikulttuureja. 
Tanssin talo haluaa löytää myös nuoret tekijät. Esimerkiksi kesällä 2018 
toimistoon otetaan 5-10 nuorta kesätyöläistä tuomaan uutta ajattelua ja 
verkostoja. Ulkomailla on hyviä esimerkkejä (esim Oslo Dance House) siitä, 
miten nuoret harrastajat voivat tuoda taidelaitoksiin aivan uusia 
innokkaita tekijöitä ja yleisöjä. 
 
Topi Lehtipuu: Itse vasta kaksi vuotta Helsingissä asuneena (sitä ennen 15 
vuotta Pariisissa) Topi tuntee omakohtaisesti maahan muuttamisen 
ilmiötä. Juhlaviikkojen ohjelmistossa on kaikkien eri taiteenlajien 
ohjelmaa. Myös monet Juhlaviikkojen taiteellisista neuvonantajista ovat 
ulkomaalaisia. Ei-kielelliset ilmaisumuodot ovat ”helpoimpia”. Teatterin 
osalta monet ehdotukset ovat kuitenkin ”liian suomalaisia”, koska 
Juhlaviikot pyrkii ottamaan ohjelmistoon esityksiä, joille voi nähdä 
potentiaalia myös kansainvälisillä markkinoilla. Festivaali täyttää 2018 jo 50 
vuotta, joten tulossa on uusia avauksia, mm festivaalin sisälle rakennettu 
showcase-osio. Juhlaviikkojen slogan on ”Taide kuuluu kaikille”. Siksi 
festivaali pyrkii madaltamaan osallistumisen kynnyksiä. Juhlavuonna tätä 
ajatusta toteutetaan mm varaamalla jokaiseen esitykseen 50 lippua, 
joiden hinta on vain 10 euroa.  
Suomen sisällä taidelaitoksissa tapahtuva ulkomaisten 
taiteilijoiden/asiantuntijoiden vaihto-ohjelma olisi hyvä hanke, mutta sen 
prosessit, rahoitus ja vastuut pitäisi miettiä hyvin. Erillisrahoitus esim 
kaupungilta voisi olla yksi mahdollisuus. Jokaisen taidelaitoksen pitää 
näitä asioita ja analysoida omasta näkökulmastaan. Kaikkien pitää tehdä 
oma osuutensa.  
 
Jussi Lehtonen: Kansallisteatterin Kiertueteatterin tavoite on viedä 
teatteria sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei yleensä nähdä, kuten 
vankiloihin, hoitolaitoksiin ym. Tarkoitus on tavoittaa marginaalissa olevia 
kokija- ja tekijäryhmiä. Jussin viimeisin ohjaustyö Toinen koti on 
dokumenttiteatteriesitys, joka koottiin 15 haastatellun turvapaikanhakijan 
kokemusten pohjalta. Prosessin aikana pidettiin kaikille 
turvapaikanhakijoille avoimia työpajoja. Esiintyjiksi heistä valikoitui neljä 
ammattilaista, 12 ei-ammattilaista sekä näyttelijä Terhi Panula ja 
muusikko Sanna Salmenkallio. Esitys oli kokonaan suomen- ja 
arabiankielinen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kansallisteatterissa 
käytettiin esityksessä arabiankieltä. 
Keskustelussa suomalaisen teatterin sulkeutuneisuudesta Jussi tuo esille 
tilanteen, jossa Kansallisteatteri perustettiin 145 vuotta sitten. Tuolloin 
maan teatterielämä oli ruotsin- ja venäjänkielistä. Kansallisteatterin yksi 
tavoite on nykyisinkin tukea ja uudistaa suomenkielistä teatteritaidetta. 

 

 



 
 
 
 

Samalla halutaan myös reflektoida muuttuvaa yhteiskuntaa, tekijöitä ja 
yleisöjä. 
Muutos lähtee aina nuorista. Olisi tärkeää, että joku Helsingin isoista 
teattereista perustaisi hyvätasoisen nuorten teatteriryhmän, jossa 
eritaustaiset nuoret tekisivät teatteria. Hyvällä ohjauksella ryhmässä voisi 
kehittyä vetovoimaisia, kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia 
teatterintekijöitä. Vähitellen he löytäisivät tiensä mm Ilves-, Kellari- ja 
Ylioppilasteatteriin, ja kun he hakisivat aikuistuessaan opiskelemaan 
ammattia esim Teatterikorkeakouluun, he pääsisivät sisään, ja alkaisivat 
muuttaa koulutusta sisältä päin. Tämä prosessi johtaisi siihen, että 
vähitellen myös ammattiteattereissa esiintyvien joukko monimuotoistuisi, 
erilaiset suomen kielen aksentit ja eri kieletkin saisivat jalansijaa 
teattereissa: suomalainen teatterikenttä monimuotoistuisi luonnollisen 
kehityksen kautta. 
Nyt tarvitaan vain joku isoista teattereista ottamaan tämä 
haaste/mahdollisuus vastaan! 
 
Paula Tuovinen: Taideyliopiston sisäänotto on hyvin tiukkaa, ja se 
perustuu voimassa oleviin säädöstöihin. Suomessa kaikkien vapaiden 
freelancetaiteilijoiden asema on hyvin hankala mm koska taidealalla on 
vain vähän vapaita vakansseja. Myös ”tunnustuksen” ja näkyvyyden 
saavuttaminen on kaikille freelancereille haasteellista riippumatta heidän 
taustastaan. Kehitys on kuitenkin menossa myönteiseen suuntaan. 
Taideyliopistolla on paljon kontakteja globaalisti, ja siellä opiskelee yhä 
enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Esimerkiksi Taideakatemian 
opiskelijoista noin 25 % on ulkomaalaisia. Suomalaisen taidekentän 
muutos monimuotoisemmaksi voikin toteutua juuri tätä kautta, uusien 
sukupolvien myötä. Mikäli halutaan suurta muutosta, on sen lähdettävä 
rakenteista niin koulutuksessa kuin rahoituksessakin. Ja tässä on valtion 
rooli ratkaisevan tärkeä.  
Globe Art Point voisi perustaa oman agentuurin, jota kautta taidelaitosten 
olisi mahdollista löytää eritaustaisia taiteilijoita. 
 
Catia Suomalainen Pedrosa: Kulttuurikeskus Caisa on tehnyt jo pitkään 
työtä monimuotoisen kulttuurin hyväksi. Suuri osa sen työtekijöistä on 
taustaltaan ei-kantasuomalaisia. Ohjelmiston valtaosa on niin ikään eri 
kulttuurien ja kielten taiteilijoiden tuottamaa. Yhä enemmän tehdään 
myös projekteja, joissa on sekä suomalaisia että muualta tulleita 
taiteilijoita. Avainasemassa on muutos, jonka seurauksena myös muissa 
taidelaitoksissa toimittaisiin monimuotoisemmin. Tämä olisi mahdollista 
myös laitosten nykyisillä resursseilla, eniten tarvitaan tahtoa uuteen 
ajatteluun. 

 

 



 
 
 
 

 
Yleisökommentteja: 
 
Daniel Malpica (erikielisten kirjailijoiden Sivuvalo-hanke): 
Taidelaitoksilla on jo nykyisin resursseja, joita uudestaan suuntaamalla 
toimintaa voidaan kehittää monimuotoisempaan suuntaan. 
Sivuvalo-hanke on suhteellisen pienillä resursseilla tehnyt hyviä hankkeita 
yhteistyössä kulttuurikeskusten, runoilijayhdistysten ja Nuoren Voiman 
Liiton kanssa. 
Rita Paqvalen (Kulttuuria kaikille-palvelu): Kulttuuria kaikille -palvelu 
on käynnistänyt yhdessä Cuporen ja Globe Art Pointin kanssa 1,5 vuotta 
kestävän AVAUS-hankkeen. Siinä KKP lähettää moninaisuuskouluttajan 
4-5 taideinstituutioon havainnoimaan millä tavalla talo ottaa 
monimuotoisuusasiat huomioon toiminnassaan. Myöhemmin kouluttaja 
suunnittelee ja toteuttaa ko paikoissa niiden tarpeen mukaisia 
koulutuspaketteja. Cupore tekee hankkeessa selvityksen suomalaisten 
taidelaitosten monimuotoisuudesta. Globe Art Pointin taiteilijat toimivat 
kokemusasiantuntijoina ja mukana koulutuksissa. GAP myös järjestää 
hankkeen päätösseminaarin keväällä 2019. Hanke on avoinna uusille 
ideoille ja yhteistyölle. 
 
Kian Dowlatabadi (kuvataiteilija): Suomessa vallitseva taidekäsitys ei ota 
huomioon läntisen ja orientaalin taiteen eroavuuksia vaan arvioi eri 
taidesuuntia samoin käsittein. Kuitenkin lähtökohdat ovat aivan erilaiset. 
Myös taidekoulutuksen järjestämisen traditio voi olla eri kulttuurien välillä 
hyvin erilainen Siten voi olla väkivaltaista ”pakottaa” esimerkiksi orientista 
tuleva taiteilija osaksi suomalaista taidekoulutusjärjestelmää. On vaarana, 
että tällä tavalla loukataan eri kulttuurien taidetraditioita, niiden ylläpitäjiä 
ja kehittäjiä. Tärkeää olisi löytää tapoja, joissa erilaisia taustoja omaavat 
taiteilijat voisivat työskennellä toistensa lähtökohtia kunnioittaen ja niistä 
oppien.  
 
Paiju Tyrväinen (Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut): Taidelaitosten 
pitäisi haastaa itsensä toimimaan avoimemmin. Liike-elämässä on 
ymmärretty, että kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisissa tiimeissä 
syntyy enemmän innovaatioita ja uusia näkökulmia. Taidelaitosten 
ydintoimintaa on uusien ideoiden ja taiteellisten näkemysten 
tuottaminen, mutta kuitenkin ne haluavat usein pysyä suljettuina 
yhteisöinä, joihin esimerkiksi ulkomaalaisen taiteilijan on vaikea päästä 
osalliseksi. 
 

 

 



 
 
 
 

Emmi Lahtinen (Cupore): Suomessa on pitkä perinne tehdä 
erillisrahoituksella hankkeita erilaisten vähemmistöjen tilanteen 
kehittämiseksi. Niin kauan kuin näitä toimia tehdään erillisrahoituksella, ei 
tämä toiminta valtavirtaistu. Erillisrahoituksen kohteena olevat voivat 
myös kokea, että he ovat vähempiarvoisia, koska heihin kohdistuu 
erillistoimia. 
 
 
LÖYDÖKSIÄ, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, EHDOTUKSIA 
 
David Kozma (teatteriohjaaja, Globe Art Pointin puheenjohtaja): On 
aika tunnustaa, että myös eri kulttuureista tulleet, Suomessa asuvat 
taiteilijat tekevät suomalaista taidetta ja kulttuuria. Samaan tapaan kuin 
joukkueurheilussa, samassa joukkueessa voi olla pelaaja eri 
kansallisuuksista, kaikilla on kuitenkin päämääränä voittaa, yhdessä. 
 
Kaisa Schmidt-Thome (fasilitaattori, Demos Helsinki): Nimitykset ja 
”leimat” voivat sisältää erilaisia valta-asetelmia. Globe Art Pointin 
selvitykseen vastanneista taiteilijoista kukaan ei halua itseään 
nimitettävän esim sanalla ”immigrant/siirtolaistaiteilija”. Oikea nimitys on 
”taiteilija”, ilman etuliitteitä.  
Suomalaisessa taidekentässä koulutuksella ja koulutuspaikalla on monella 
tavalla suuri merkitys, mukaan lukien koulutuksen aikana luodut kontaktit 
ja verkostot. Suomeen muuttaneiden taiteilijoiden asiantuntemusta 
käytetään hyväksi toistaiseksi vain vähän. Taidelaitosten 
rekrytointiprosessit eivät tunnista heidän potentiaaliaan, 
pätevyysvaatimukset ja valintaprosessit jättävät ei-suomalaiset hakijat 
usein ulkopuolelle. Kuitenkin heillä voisi olla suuri myönteinen merkitys 
mm. uusien taiteellisten ja tuotannollisten innovaatioiden tuojina, omien 
vahvojen kansainvälisten verkostojen hyödyntäjinä ja verkottajina sekä 
sillanrakentajina kulttuuristen ja kielellisten vähemmistöjen sekä 
suomalaisten taide- ja kulttuurilaitosten ja -projektien välillä. On tärkeää, 
että eritaustaiset taiteilijat ja taiteen kokijat ovat mukana aktiivisina 
toimijoina, ei toiminnan kohteena. 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

MITÄ SEURAAVAKSI? 
Globe Art Point Helsinki: Tämän seminaarin kaltaiset kohtaamiset ovat 
hyvin tarpeellisia. GAP tulee 2018 aikana jatkamaan käynnistynyttä 
dialogia ja prosesseja, tavoitteenaan uusien konkreettisten 
toimintamallien ja verkostojen luominen taide- ja kulttuurikentän sekä eri 
taiteenalojen monimuotoisuuden, osallisuuden ja avoimuuden 
lisäämiseksi. 
 
 

 
Pictures: David Kozma 

 

 


