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Foreword
Cay Sevón
Turku, the European Capital of Culture 2011, left Finland and Europe
with two clearly distinctive thematic and operational concepts for
enrichening urban policy in Europe. Firstly, the connection between
culture and well-being was implemented and examined in many ways.
Secondly, arts and science were combined into a dynamic entity.
No previous European Capital of Culture, of which there have been
over 40, has given science the position it was given in Turku. Starting
from the application process in 2004-2006, Turku had a vision of science as a central factor in determining the future image of the city.
Turku’s vision for 2016, given in the ’Turku on Fire’ application in 2006,
was as follows: “Turku 2011 is more than one year. It is a process through
which Turku emerges as a pioneer and a creative centre of the Baltic Sea
region cooperation, a city that produces and mediates arts and science.”
The open call for Turku 2011 programme projects was already in
progress when I began my work as CEO of the Turku 2011 Foundation
in May 2008. The Turku 2011 programme application criteria allowed
research projects to apply in accordance with the same criteria and
with the same electronic form as art projects. I found this confusing.
I was used to first compiling a research programme which fulfils the
criteria of a scientific programme, and then letting researchers make
research proposals for that programme. However, the Turku method
proved to be a strong, central tennant of the programme. It brought
researchers and artists together to create processes that were richer
for the in depth dialogue and collaboration involved. In connection
with the use of this method, a research and development function was
established within the Turku 2011 Foundation responsible for implementing the European Capital of Culture project. As far as I am aware,
this has not been done in any other Capital of Culture. Jukka Vahlo
(né Saukkolin) became the foundation’s Research and Development
Manager when it was founded in 2008. He is one of the writers and
editors of this compilation of articles.
Science and art walked hand in hand throughout the implementation of some of the Turku 2011 programme projects. The programme
also included research projects which fulfil the criteria for academic
research. The third research dimension of the Turku 2011 process was
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the Turku 2011 evaluation and follow up programme, partially funded
by the Turku 2011 Foundation. The programme will be implemented in 2010–2016. The first part of the evaluation and follow up programme, the evaluation period 2010–2012, was directed by Professor
Harri Andersson of the University of Turku Department of Geography and Geology. Professor Andersson is also one of the writers of this
compilation. In 2011, the Turku 2011 Foundation provided grants for
Turku 2011 themed master theses and university of applied sciences
theses. This partially supported the implementation of the Turku
2011 evaluation programme. The Capital of Culture year in Turku has
also inspired many academic research projects and publications outside the scope of the culture and evaluation programmes.
A total of eleven universities from several countries – including
two from the United States – participated in implementing the Capital of Culture year in collaboration with the Turku 2011 Foundation.
Additionally, many other universities participated in Turku 2011
Capital of Culture year related research on the basis of their individual academic interests.
The scientific collaboration heritage of the Turku 2011 process
will be integrated into Turku’s urban research programme. The programme is headed by the Research Director Sampo Ruoppila (the
other editor and another writer of this compilation). The Capital of
Culture process has helped to diversify and strengthen the research
of connections between culture, arts and well-being. The research
will continue in the University of Turku under the direction of Professor Marja-Liisa Honkasalo.
This article compilation and the Turku 2011 research activities
presented in it are founded on the concept of the European Capital of
Culture. The functional model portrayed in this work can be adapted
to other urban development wherever there is a desire to develop the
urban environment through multidisciplinary cultural, social and
economic co-operation.
Turku, December 2012
Cay Sevón, CEO for the Turku 2011 Foundation

Esipuhe
Cay Sevón
Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011 jätti Suomelle ja Euroopalle kaksi selkeästi erottuvaa temaattista ja toiminnallista kokonaisuutta, joilla eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa voidaan rikastuttaa. Ensinnäkin kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyttä toteutettiin
ja tarkasteltiin monilla tavoilla. Toiseksi tiede ja taide yhdistettiin
dynaamiseksi kokonaisuudeksi.
Missään aiemmassa Euroopan kulttuuripääkaupungissa, joita
on kertynyt jo yli 40, ei tieteellä ole ollut asemaa, joka olisi täysin
muistuttanut Turun tilannetta. Jo hakemusprosessista 2004-2006
lähtien Turun visiossa tiede oli keskeinen tekijä kaupungin tulevaisuuskuvaa määriteltäessä. Turku palaa (2006) -hakemuskirjan visio
vuodelle 2016 kuului: ”Turku 2011 on enemmän kuin vuosi. Se on prosessi, jonka tuloksena Turku vuonna 2016 on edelläkävijä, Itämeren
yhteistyön luova keskus, taiteen ja tieteen synnyttäjä ja välittäjä.”
Kulttuuripääkaupunkivuoden avoin ohjelmahaku oli käynnissä,
kun aloitin työni Turku 2011 -säätiön toimitusjohtajana toukokuussa 2008. Ohjelmahaun hakuohjeistuksessa oli määritelty, että myös
tutkimushankkeet saattoivat hakea ohjelmaan samoilla kriteereillä
ja samalla sähköisellä lomakkeella kuin taiteelliset hankkeet. Tämä tuntui minusta hämmentävältä. Olin tottunut siihen, että ensin
rakennetaan tutkimusohjelma, joka täyttää tieteellisen ohjelman
kriteerit, ja tutkijat voivat sitten esittää siihen ehdotuksensa tutkimushankkeista. Turun menetelmä osoittautui kuitenkin ohjelman
yhdeksi keskeiseksi vahvuudeksi. Se toi tutkijat ja taiteilijat yhteisten pöytien ääreen rakentamaan kokonaisuuksia, joissa syvällinen
dialogi ja yhteistoiminta rikastutti kumpaakin. Menettely tarkoitti
myös, että itse Euroopan kulttuuripääkaupunkia toteuttavaan organisaatioon, Turku 2011 -säätiön, luotiin tutkimus- ja kehittämistoiminto, mitä tiettävästi ei ole tapahtunut missään muussa kulttuuripääkaupungissa. Säätiön tutkimus- ja kehittämispäällikkönä toimi
säätiön perustamisesta 2008 lähtien Jukka Vahlo (ent. Saukkolin),
tämän artikkelikokoelman toimittaja ja kirjoittaja.
Turku 2011 -ohjelmassa oli hankkeita, joissa tiede ja taide kulkivat
käsi kädessä koko niiden toteutuksen ajan. Tämän lisäksi ohjelmaan
sisältyi tutkimushankkeita, jotka täyttävät akateemisen tutkimuk-

sen kriteerit. Kolmas Turku 2011 -prosessin tutkimuksellinen ulottuvuus on Turku 2011 -säätiön osittain rahoittama Turku 2011 -arviointi- ja seurantaohjelma, joka on toiminnassa vuosina 2010–2016.
Arviointi- ja seurantaohjelman ensimmäisen osuuden, eli arvioinnin
2010–2012, johti Turun yliopiston maantieteen laitoksen professori Harri Andersson, joka on myös yksi tämän kokoelman kirjoittaja.
Turku 2011 -säätiö tuki vuonna 2011 apurahamenettelyllä Turku
2011 -aiheisia pro gradu -tutkielmia sekä ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöitä, mikä osaltaan tuki Turku 2011 -arviointiohjelman
toteutusta. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on lisäksi inspiroinut
kulttuuri- ja arviointiohjelmien ulkopuolella lukuisia akateemisia
tutkimuksia ja julkaisuja.
Yhteensä yksitoista yliopistoa useasta maasta – muun muassa
kaksi yhdysvaltalaista yliopistoa – osallistuivat kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen yhteistyössä Turku 2011 -säätiön kanssa.
Tämän lisäksi useat muut yliopistot osallistuivat Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoteen ja sen tutkimusosioon omien akateemisten intressiensä pohjalta.
Turku 2011 -prosessin osana toteutetun tiedeyhteistyön perintö
nivoutuu osaksi Turun kaupunkitutkimusohjelmaa. Sitä johtaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, joka toimii tämän kokoelman toisena
toimittajana ja yhtenä kirjoittajana. Kulttuuripääkaupunkiprosessin
myötävaikutuksella monipuolistunut ja vahvistunut kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien tutkimus taas jatkuu Turun yliopistossa professori Marja-Liisa Honkasalon ohjauksessa.
Tämä artikkelikokoelma ja siinä esitelty Turku 2011 -tutkimustoiminta sai perustelunsa Euroopan kulttuuripääkaupunkikonseptista. Teoksessa kuvattu toimintamalli on sovellettavissa muuhunkin
kaupunkikehitykseen, jossa kaupunkiyhteisöä halutaan kehittää monialaisella yhteistyöllä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Turussa, joulukuussa 2012,
Cay Sevón, Turku 2011 -säätiön toimitusjohtaja
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Lauri Paasio
“Turku 2011 -avajaiset”
“Turku 2011 Opening Ceremony”
Walk the Plank:
Tällä puolen, tuolla puolen
This Side, The Other Side
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The Scientific Collaboration and Legacy
of the Capital of Culture Year
Jukka Vahlo
The European Capital of Culture programme was initiated in 1985
by Melina Mercouri, the then Greek Minister for Culture, and has
continued for over 25 years. Although the scope of activities relating to the Capital of Culture have been defined by the decisions and
criteria set down by the European Union and the Council of Europe,
the strategic policies of each Capital of Culture carry equal significance. These policies may reflect individual city’s relative competence in the fields of art and culture, as well as their enthusiasm for
and commitment to such a joint large-scale project. Compared to,
for instance, the Olympic Games, the Eurovision Song Contest and
many other major international events, the “Capital of Culture” is a
soft institution whose form is defined by the EU’s general criteria
but whose content varies greatly from one city to another.1
Being a Capital of Culture has had both short- and long-term effects on the development of the host cities. At the end of Helsinki’s
City of Culture year 2000, the City of Helsinki Urban Facts Centre
published a symposium entitled “Mitä oli kulttuurivuosi?” (“What
was the year of culture?”).2 Twelve years on and this question is still
topical in Helsinki. Now Turku must look to ask the same question
as it considers the long-term development of the city. In seeking to
answer this question the contributors to the discussion must refer
both to the experiences that were accumulated during the Capital
of Culture process and to the future of cultural activities in Turku
and Southwest Finland. Decision-making, cultural and urban policy
making, strategic management and communications must all actively consider the meaning and perspective of the Capital of Culture year, not only now but also in ten and thirty year’s time. In this
sense, “Turku 2011 European Capital of Culture” as a discourse, is
part of Turku’s history and future. Similarly, the 1952 Olympics, for
example, are still present in the daily life of Helsinki and a recognised part of the internationalisation of the city.3
The selection of the cities hosting the European Capital of Culture year is based on the will of each city to change and develop. A
10

city does not receive nomination for the Capital of Culture by listing its
previous cultural achievements but by explaining how the city intends
to use its status as Capital of Culture and the entire process for its longterm cultural and social development.4 “Turku 2011” demonstrates to
the City of Turku, its residents and partners that the city is in a goaloriented state of social and cultural change and that the shared aim can
motivate and inspire the entire urban community to move forwards.
Turku 2011 – From cultural policy papers to the city streets
Turku’s Capital of Culture process was initiated in 2001 when Turku’s
then Mayor and Deputy Mayor, Armas Lahoniitty and Kaija Hartiala
respectively, wrote a letter to Minister of Culture Suvi Lindén requesting that Turku be considered when the choice was made for the
next Finnish European Capital of Culture. In June 2003 Suvi Innilä,
later the Programme Director of the Turku 2011 Foundation, drew
up a memorandum for the Turku City Board to support the launch of
Turku’s application process. Innilä wrote in her memorandum:
Culture in itself is a thing that touches and supports all areas of
society in one way or another. This is why when preparing the
Capital of Culture year it is important to ensure that the project unites representatives from all the different sectors into as
close a co-operation as possible from the very start. This is a
project that is shared by the entire city and that will benefit the
entire city.5
When we examine the results and impact of the Capital of Culture year,
it is important to take Turku 2011’s entire ten-year process as one of
the starting points. Innilä’s memorandum from 2003 already showed
signs of the form the Turku 2011 strategy would later take and how the
open call for the Turku 2011 programme projects would be organised
in 2008. A broad understanding of culture, comprehensive commit-

Kulttuuripääkaupunkivuoden tiedeyhteistyö
ja perintö
Jukka Vahlo
Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma käynnistyi vuonna 1985
Kreikan silloisen kulttuuriministeri Melina Mercourin aloitteesta ja
on jatkunut jo yli 25 vuotta. Toimintaa ovat määritelleet yhtäältä Euroopan unionin ja neuvoston kulttuuripääkaupunkipäätökset ja -kriteerit, ja toisaalta kunkin kulttuuripääkaupunkina toimineen kaupungin strategiset linjaukset sekä kulttuuri- ja taidekentän osaaminen,
innostuneisuus ja sitoutuneisuus yhteiseen suurhankkeeseen. Verrattuna esimerkiksi olympialaisiin, Euroviisuihin ja moniin muihin
kansainvälisiin suurtapahtumiin ”kulttuuripääkaupunki” on pehmeä
instituutio, jolle EU:n asettamat yleisluontoiset kriteerit määrittävät
muodon, mutta jonka sisältö vaihtelee suuresti kaupungista toiseen.1
Kulttuuripääkaupungeilla on ollut sekä lyhyt- että pitkäkestoisia
vaikutuksia isäntäkaupunkiensa kehitykseen. Helsingin kaupungin
tietokeskus julkaisi Helsingin kulttuurikaupunkivuoden 2000 päätyttyä artikkelikokoelman, joka sai nimekseen ”Mitä oli kulttuurivuosi?”.2
Yksitoista vuotta myöhemmin tämä kysymys on edelleen ajankohtainen Helsingissä ja nyt myös Turussa. Turun pitkäkestoisessa kaupunkikehityksessä ”mitä oli kulttuuripääkaupunkivuosi?” -kysymys
viittaa jatkossa sekä kulttuuripääkaupunkiprosessista kertyneisiin
kokemuksiin että Turun ja Varsinais-Suomen kulttuuritoiminnan
tulevaisuuteen. Päätöksenteossa, strategisessa johtamisessa, kulttuuri- ja kaupunkipolitiikassa sekä viestinnässä tulee aktiivisesti pohtia
kulttuuripääkaupunkivuoden merkitystä ja näkökulmaa nyt, kymmenen vuoden ja kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Tässä mielessä
”Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki” on diskurssina osa Turun historiaa ja tulevaisuutta. Yhtä lailla esimerkiksi Helsingin vuoden 1952 olympialaiset ovat edelleen läsnä Helsingin arkipäivässä ja
tunnustettu osa kaupungin kansainvälistymistä.3
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta isännöivien kaupunkien
valinta perustuu kaupunkien halulle muuttua ja kehittyä. Kulttuuripääkaupunkinimitystä ei saada kaupungille listaamalla aikaisempia kulttuurisia ansioita vaan perustelemalla, miten kaupunki aikoo
hyödyntää kulttuuripääkaupunkistatusta ja koko prosessia omassa

pitkäkestoisessa kulttuurisessa ja sosiaalisessa kehityksessään.4
”Turku 2011” on osoitus Turun kaupungille, kaupunkilaisille ja yhteistyötahoille siitä, että kaupunki on tavoitteellisessa sosiaalisen ja
kulttuurisen muutoksen tilassa, ja että yhteisesti jaettu tavoite voi
motivoida ja innostaa koko kaupunkiyhteisöä eteenpäin.
Turku 2011 kulttuuripoliittisilta papereilta kaduille
Turun kulttuuripääkaupunkiprosessi käynnistyi vuonna 2001, kun
Turun silloinen kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty ja apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala kirjoittivat kulttuuriministeri Suvi
Lindénille kirjeen, jossa Turku pyysi tulla huomioiduksi seuraavaa
suomalaista Euroopan kulttuuripääkaupunkia valittaessa. Kesäkuussa 2003 Suvi Innilä, myöhemmin Turku 2011 -säätiön ohjelmajohtaja, laati Turun kaupunginhallitukselle muistion, jonka oli
tarkoitus toimia Turun hakuprosessin käynnistämisen tukena. Innilä kirjoitti muistiossaan:
Kulttuuri itsessään on asia, joka koskettaa ja tukee tavalla tai
toisella kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Niinpä kulttuuripääkaupunkivuotta valmisteltaessa on tärkeä varmistua
siitä, että hanke yhdistää jo alkuvaiheessa kaikkien eri sektorien edustajat mahdollisimman tiiviisti mukaan yhteistyöhön. Kyseessä on koko kaupungin yhteinen hanke, josta koko
kaupunki hyötyy.5
Kulttuuripääkaupunkivuoden tuloksia ja vaikutuksia tarkasteltaessa on tärkeää ottaa yhdeksi lähtökohdaksi koko kymmenvuotinen
Turku 2011 -prosessi. Innilän laatima muistio vuodelta 2003 sisältää jo viitteitä siitä, minkälaiseksi Turku 2011 -strategia myöhemmin muotoutui sekä siitä, miten Turku 2011 -ohjelmahaku vuonna
2008 organisoitiin. Kulttuurin laaja ymmärtäminen, kaupunkiorganisaation kokonaisvaltainen sitoutuminen sekä toimialarajat ylit11

ment by the city organisation and cross-administrative co-operation
were all things that permeated the Turku 2011 process and had an impact on programme selection, communication and all Capital of Culture activities. The results of the Capital of Culture activities must
be evaluated with respect to the ways that Turku 2011 was negotiated and communicated in 2001–2011 towards the EU, the city organisation, the field of arts, state administration, partners, media and
cultural audiences. Details of these arguments and communication
methods can be read in several sources, such as the “Turku on Fire”
application document6, the 2008 open call for Projects guidelines
“Tule mukaan tekemään Turku 2011 -ohjelmaa” (“Come and help us
create the Turku 2011 programme”)7, The Turku 2011 Programme
book8, “Turku 2011 -hyvinvointiohjelma” (“Turku 2011 Well-being
Programme”)9 and the hundreds of articles on the Capital of Culture
year from 2005–2012.
The regional strategy process in 2005–2006 was a great asset to
Turku’s progress toward Capital of Culture status, inspiring thousands of artists, entrepreneurs, residents, decision-makers and researchers to envision the Capital of Culture. The main aims of the
Turku 2011 activities were formulated from the strategy process
material and were later presented in Turku’s Capital of Culture application. The main aims of Turku 2011 were well-being, a creative
economy and internationalisation. A way of operating that encouraged unexpected encounters was considered an important method to
achieve these aims. Encounters with culture and well-being activities, the surprising appearance of art in public urban spaces and activities that encouraged residents’ participation and combined local
and international expertise, were recognised as the common thread
of Turku’s Capital of Culture year as early as the application stage.
The EU monitoring panel that observed the Turku 2011 preparations
noted how participatory and open the Turku process was in their November 2008 report, where the panel stated that they were impressed
by Turku’s materials-led “bottom-up” strategy and programme preparations.10
Decision No. 1622/2006/EC of the European Parliament and
of the Council establishing a Community action for the European
Capital of Culture event for the years 2007 to 2019 states that each
city functioning as a Capital of Culture must have a separate cultural
programme for the Capital of Culture year. The cultural programme
must fulfil the criteria for the “European Dimension” as well as “City
and Citizens” activities.11 The EU’s criteria on Capital of Culture ac-
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tivities instantly lay down two challenges for cities functioning as
Capitals of Culture. The cities must be able to plan and create a yearlong separate cultural programme – and do it in a way that strengthens the basic operating conditions for culture in the city and the region, in the long term as well as the short term. At the same time, the
cities must find and formulate a suitable solution for their cultural
environment and strategies as to how the Capital of Culture activities
will realise and promote the theme of the transnational European dimension, in addition to promoting and encouraging local participation from regional actors. “European Capital of Culture” is the EU’s
largest and most visible cultural policy programme. By setting the
European Capital of Culture cities the criteria of regional activities
that promote a sense of community as well as deepening Europewide international interaction, the EU exercises its cultural policy of
unity in diversity.1, 12-14
When formulating their activities each Capital of Culture organisation has a duty to meet both the expectations of local stakeholders
(from cultural producers and residents, to financiers, politicians and
the media) as well as the criteria restrictions as outlined by the EU’s
administrative body. In fact, the most important measure of success
of the Capitals of Culture may be how well the co-operative organisation manages to transfer ideas from paper into practice in ways that
appeal to creators of culture, audiences, supporters and partners.
This alone, however, will not be sufficient in order to be successful.
The Capital of Culture year must also function as an initiative that
develops basic, as well as urban, cultural activities.
Timo Cantell and Timo Heikkinen, who were in charge of the research evaluation of the Helsinki 2000 City of Culture year, stated
that, based on interviews with the Deputy Mayor of Helsinki at that
time, Antti Viinikka, and Director of the City of Helsinki Urban Facts
Centre, Eero Holstila (2001), “Helsinki 2000” was a project that
was more about urban policy than cultural policy. When the project
preparations began in 1993, the City of Culture year was considered a
“make-do” solution in Helsinki. It was a recession-time urban-policy
project that was tightly interwoven with Helsinki’s internationalisation strategy. At the project’s core were the aims of improving the
city’s vitality and image and the living conditions of its residents. According to Cantell and Heikkinen, culture was harnessed for other
purposes, and the development of culture in itself was not the main
goal of the activities. Cultural development was considered a positive side effect of successful activities.15 In this way, “culture” was

tävä yhteistyö olivat kaikki asioita, jotka läpäisivät Turku 2011 -prosessin vaikuttaen ohjelmavalintoihin, viestintään sekä kaikkeen
kulttuuripääkaupunkitoimintaan. Kulttuuripääkaupunkitoiminnan
tuloksia tulee arvioida suhteessa niihin tapoihin, joilla Turku 2011
-asiasta vuosina 2001–2011 neuvoteltiin ja viestittiin EU:n, kaupunkiorganisaation, taidekentän, valtionhallinnon, yhteistyökumppaneiden, median ja kulttuurin yleisöjen suuntaan. Näitä argumentteja
ja viestinnän tapoja on luettavissa useista lähteistä kuten ”Turku
palaa” -hakemuskirjasta6, vuoden 2008 avoimen hankehaun hakuohjeistuksesta ”Tule mukaan tekemään Turku 2011 -ohjelmaa”7, vuoden 2011 ohjelmakirjasta8, ”Turku 2011 -hyvinvointiohjelmasta”9
sekä sadoista kulttuuripääkaupunkia käsitelleistä lehtiartikkeleista
vuosilta 2005–2012.
Turun kulttuuripääkaupunkiprosessin valtti oli vuosina
2005–2006 järjestetty maakunnallinen strategiaprosessi, joka
innosti kulttuuripääkaupungin visiointiin tuhansia taiteilijoita,
yrittäjiä, kaupunkilaisia, päätöksentekijöitä ja tutkijoita. Strategiaprosessin aineistosta muotoiltiin päätavoitteet Turku 2011 -toiminnalle, ja nämä tavoitteet esiteltiin myöhemmin Turun kulttuuripääkaupunkihakemuksessa. Turku 2011 -toiminnan päätavoitteet
olivat hyvinvointi, luova talous ja kansainvälistyminen. Yllättäviin
kohtaamisiin kannustavaa toimintatapaa pidettiin tärkeänä keinona edellä mainittujen päätavoitteiden toteutumiseksi. Kulttuurin
ja hyvinvointitoiminnan kohtaamiset, taiteen yllättävät esiintulot
julkisessa kaupunkitilassa sekä kaupunkilaisia osallistava, paikallista ja kansainvälistä osaamista yhdistävä toiminta tunnistettiin
jo hakuvaiheessa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden punaiseksi
langaksi. Turku 2011 -vuoden valmisteluita seurannut EU:n monitorointipaneeli kiinnitti huomiota Turun prosessin osallistavuuteen
ja avoimuuteen jo marraskuun 2008 raportissaan, jossa paneeli totesi olleensa vaikuttunut Turun aineistolähtöisestä ”bottom up”
- strategiasta ja ohjelmavalmistelusta.10
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa vuosina 2007–2019
koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o
1622/2006/EY todetaan, että jokaisen kulttuuripääkaupunkina toimivan kaupungin on toteutettava teemavuotta varten erillinen kulttuuriohjelma. Ohjelman on vastattava ”Eurooppalaisen ulottuvuuden” ja
”kaupunki ja kansalaiset” -toiminnan perusteita.11 EU:n kulttuuripääkaupunkitoimintaa koskeva päätös asettaa kulttuuripääkaupunkeina
toimiville kaupungeille välittömästi kaksi haastetta. Kaupunkien on
kyettävä toiminnallaan suunnittelemaan ja luomaan vuoden kestoi-

nen erillinen kulttuuriohjelma – ja tehtävä tämä siten, että kaupungin
ja alueen kulttuurin perustoimintaedellytykset vahvistuvat myös pitkällä tähtäimellä. Samalla kaupunkien on löydettävä ja muotoiltava
omaan kulttuuriympäristöönsä ja strategioihinsa soveltuva ratkaisu
sille, miten kulttuuripääkaupunkitoiminnassa toteutetaan ja tuodaan
esille kansainvälisen eurooppalaisen ulottuvuuden teemaa ja toisaalta alueellisista lähtökohdista nousevaa kaupunkilaisten osallisuuden
edistämistä. ”Euroopan kulttuuripääkaupunki” on EU:n näkyvin ja
suurin kulttuuripoliittinen ohjelma. Asettamalla Euroopan kulttuuripääkaupunkien kriteereiksi sekä alueellisen, yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan että euroopanlaajuisen kansainvälisen vuorovaikutuksen syventämisen EU toteuttaa yhtenäisyyttä moninaisuudessa
eli ”unity in diversity” -kulttuuripolitiikkaansa.1, 12-14
EU:n kulttuuripääkaupunkitoimintaa rajaavista kriteereistä ja
toisaalta taide- ja kulttuurisektorin, kaupunkilaisten, rahoittajien,
poliittisen kentän, median ja eri sidosryhmien odotuksista muodostuu intressien verkosto, jonka kanssa jokainen kulttuuripääkaupunkiorganisaatio viestii ja neuvottelee läpi toimintansa. Ehkä tärkein
kulttuuripääkaupunkivuosien onnistumisen mittari onkin siinä,
miten kulttuuripääkaupunkivuoden yhteistyöorganisaatio onnistutaan siirtämään ideapapereilta käytäntöön tavoilla, jotka houkuttelevat kulttuurin tekijöitä, kokijoita, tukijoita ja partnereita. Tämä
ei kuitenkaan riitä: kulttuuripääkaupunkivuoden on onnistuakseen
toimittava myös kulttuurin perustoimintaa ja kaupunkikulttuuria
kehittävänä avauksena.
Helsinki 2000 -vuoden tutkimuksellisesta arvioinnista vastanneet Timo Cantell ja Timo Heikkinen totesivat Helsingin silloisen
apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikan ja Helsingin tietokeskuksen johtajan Eero Holstilan haastatteluiden perusteella (2001), että
”Helsinki 2000” oli enemmän kaupunkipoliittinen kuin kulttuuripoliittinen hanke. Hankevalmistelun alkaessa, vuonna 1993, kulttuurivuotta pidettiin Helsingissä ”pula-ajan ratkaisuna”. Kyseessä oli siis
Helsingin kansainvälistymisstrategiaan tiiviisti yhdistetty lama-ajan
kaupunkipoliittinen hanke, jonka ytimessä olivat kaupungin elinvoimaisuuden, imagon ja kaupunkilaisten elinolosuhteiden kehittäminen. Kulttuuri valjastettiin Cantellin ja Heikkisen mukaan välineeksi
muille päämäärille siten, että kulttuurin omalakinen kehitys ei itsessään ollut toiminnan päätavoite. Kulttuurin kehittymistä pidettiin
onnistuneen toiminnan suotavana sivuvaikutuksena.15 Tällä tavoin
”kulttuuria” vietiin vahvasti Helsingin strategiseen päätöksentekoon
jo ennen itse kulttuurivuotta.
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strongly incorporated into strategic decision-making in Helsinki
well before the actual year of culture.
Culture was also handled in the Turku 2011 process in a wide-ranging way and as an important instrument of urban development. This
perspective is clearly evident in the strategic aims listed in Turku’s
application document for Capital of Culture, Turku on Fire (2006).
However, Capital of Culture was not treated as a problem-solving
tool in Turku. The Capital of Culture year was justified in decisionmaking and to various target groups as the city’s way of allowing itself
to be experienced in a new way through cultural activities. Within the
city organisation, “Capital of Culture” served during 2005–2012 as a
cross-administrative collaboration whose purpose was to increase
and improve the interaction between various branches of administration. In this sense, Turku 2011 was a major project that was about
cultural policy as much as it was about urban policy.
The successful Capital of Culture year created an entirely new
sense of community and a sense of “being a resident of the European
Capital of Culture” on which urban cultural development can be built
in the future. All in all, 77 per cent of Turku residents aged 15–79 participated in at least one event in the Capital of Culture programme,
and on average those Turku residents participating attended seven
Turku 2011 events during the year. A quarter of Turku residents acquainted themselves with previously unfamiliar forms of art and culture in 2011, and every second Turku resident states that he or she
follows Turku’s cultural offerings and life with more interest than
before.16
An ever-increasing number of European Capitals of Culture
justify their application for Capital of Culture with the city’s desire to renew its cultural policy and to apply it to culture-led urban
regeneration.17-18 The European Commission has encouraged cities
to do exactly that and to also include actors outside the city organisation, such as neighbouring municipalities, institutes of higher education, and representatives from commerce and the free art field, in
regeneration of their cultural policy. Capitals of Culture such as Lille
(2004), Liverpool (2008), Marseille (2013) and Umeå (2014) are examples of cities that have adopted cultural policy more strongly as a
tool for urban development. The City of Umeå published its new cultural policy programme “Kulturpolitiskt program för Umeå kommun
2010” four years before its Capital of Culture year.19
Speeding up urban development through cultural policy is a
theme that has also been met with criticism and reservations in the

14

2000s. Culture-led urban development has been criticised for the gap
between cultural policy rhetoric and real action, excessive focus on
the private sector and in fields other than culture, and inadequacy of
resources when compared to the aims.18, 20-22 Gerry Mooney (2004)
criticises culture-led urban development, claiming that major cultural events such as the Capital of Culture year are not themselves
enough to fix the structural and social problems of post-industrial
cities. As his reference material, Mooney uses Glasgow’s famous City
of Culture year 1990 and the long-term effects for which it has been
credited. Mooney criticises the Glasgow process mainly for the fact
that although Glasgow 1990 created a lot of new jobs in the city, the
nature of the work was completely new and different and unsuitable
for the city’s long-term unemployed people. As such, Mooney states
that the new jobs and advantages created by the City of Culture year
were only available to a fraction of Glasgow residents, which actually increased inequality between residents.20 Beatriz García, Director of Impacts 2008 – the European Capital of Culture Research
Programme at the University of Liverpool – states that the most
important long-term effects of Glasgow’s City of Culture year have
been cultural and related to the city’s image rather than physical or
economical. According to García, not enough attention has been paid
to evaluating the long-term cultural effects of the Capital of Culture
cities instead of the short-term and “hard” effects.23
It is clear that the strong legacy of Turku’s Capital of Culture
year requires systematic planning and investment from the city and
other actors in the region. In any case, carrying on the legacy of the
Capital of Culture is a cultural policy activity, and this activity must
be structured, visible and communicated openly. It is a question of
making a comprehensive understanding of cultural aspect of the
city’s decision-making in a way that is not limited solely to cultural
administration. It is a process that combines city leaders, the entire
city organisation and communications as well as other actors in the
region in a similar spirit as “Turku 2011 European Capital of Culture”
did from 2005–2012.
When considering the legacy of the Capital of Culture and the
future of culture in both Turku and the entire Southwest of Finland,
we must ask again to whom the cultural policy reform actually affects
and whose voice is used to speak about culture. The development of
cultural policy is also always about examining local identities. Wellbeing will not increase and urban communities will not automatically grow stronger even with culture-led urban development.24 For this

Kulttuuria käsiteltiin myös Turku 2011 -prosessissa laajasti ja välineellisesti yleisen kaupunkikehityksen tärkeänä instrumenttina.
Tämä näkökulma käy selvästi ilmi esimerkiksi Turun kulttuuripääkaupunkihakemukseen Turku palaa (2006) kirjatuista strategisista
tavoitteista. Kulttuuripääkaupunkia ei kuitenkaan Turussa käsitelty ongelmanratkaisun työkaluna. Kulttuuripääkaupunkivuotta perusteltiin päätöksenteossa ja eri kohderyhmille kaupungin tapana
avautua kulttuuritoiminnan kautta uudella tapaa koettavaksi. Kaupunkiorganisaation sisällä ”kulttuuripääkaupunki” toimi vuosina
2005–2012 eri hallinnon aloja läpäisseenä yhteistoimintana, jonka
tarkoituksena oli lisätä ja parantaa eri hallintokuntien välistä vuorovaikutusta. Tässä mielessä Turku 2011 oli yhtä lailla kulttuuri- kuin
kaupunkipoliittinenkin suurhanke.
Onnistunut kulttuuripääkaupunkivuosi synnytti kokonaan uudenlaista yhteisöllisyyttä ja ”kulttuuripääkaupunkilaisuutta”, jonka
varaan kaupunkikulttuurin kehitystä on mahdollista jatkossa rakentaa. Kaikkiaan 77 prosenttia kaikista 15–79-vuotiaista turkulaisista
osallistui vähintään yhteen kulttuuripääkaupunkiohjelman tapahtumaan, ja keskimääräinen turkulainen osallistuja kävi vuoden mittaan
seitsemässä Turku 2011 -tapahtumassa tai tilaisuudessa. Neljännes
turkulaisista tutustui vuonna 2011 itselleen entuudestaan tuntemattomiin taide- ja kulttuurimuotoihin, ja joka toinen turkulainen
kertoo seuraavansa Turun kulttuuritarjontaa ja -elämää nyt aiempaa
kiinnostuneemmin.16
Yhä useammat Euroopan kulttuuripääkaupungit perustelevat
kulttuuripääkaupunkihakuaan kaupungin halulla uudistaa kulttuuripolitiikkaansa ja soveltaa sitä niin sanottuun kulttuurivetoiseen
kaupunkiuudistukseen (eng. ”culture-led urban regeneration”).17-18
EU:n komissio on rohkaissut kaupunkeja toimimaan juuri näin, ja ottamaan kulttuuripoliittisen ohjelmansa uudistukseen mukaan myös
kaupunkiorganisaation ulkopuolisia toimijoita kuten naapurikuntia,
korkeakouluja sekä elinkeinoelämän ja vapaan taidekentän edustajia. Kulttuuripääkaupungit Lille (2004), Liverpool (2008), Marseille
(2013) ja Umeå (2014) ovat esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat
ottaneet kulttuuripolitiikan aiempaa vahvemmin kaupunkikehityksensä välineeksi. Umeån kaupunki julkaisi jo neljä vuotta ennen kulttuuripääkaupunkivuottaan uuden kulttuuripoliittisen ohjelmansa
”Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2010”.19
Kaupunkikehityksen vauhdittaminen kulttuuripolitiikan avulla
on teema, joka on herättänyt myös kritiikkiä ja epäilyksiä 2000-luvulla. Kulttuurilähtöistä kaupunkikehitystä on kritisoitu lisäksi muun

muassa kulttuuripoliittisen retoriikan ja varsinaisen toiminnan välisestä kuilusta, yksityisen sektorin painottumisesta liikaa ja muilla
kuin kulttuurialoilla sekä resurssien riittämättömyydestä tavoitteisiin verrattuna.18, 20-22 Gerry Mooney (2004) arvostelee kulttuurilähtöistä kaupunkikehitystä väittäen, että kulttuurin suurtapahtumat
kuten kulttuuripääkaupunkivuosi eivät sinällään kykene korjaamaan
jälkiteollisten kaupunkien rakenteellisia ja sosiaalisia ongelmia. Aineistonaan Mooney käyttää Glasgow’n kuuluisaa vuoden 1990 kulttuurikaupunkivuotta ja sen ansioiksi katsottuja pitkäkestoisia vaikutuksia. Mooney arvostelee Glasgow’n prosessia pääasiassa siitä, että
vaikka Glasgow 1990 synnytti kaupunkiin paljon uutta työtä, tämä
työ oli luonteeltaan täysin uudenlaista ja kaupungin pitkäaikaistyöttömille sopimatonta. Näin Mooneyn mukaan kulttuurikaupunkivuoden synnyttämät uudet työpaikat ja edut päätyivät vain harvojen
kaupungin asukkaiden ulottuville, mikä jopa lisäsi kaupunkilaisten
eriarvoistumista.20 Liverpoolin kulttuuripääkaupunkivuoden tutkimusohjelman Impacts 2008 johtaja Beatriz García toteaakin, että
Glasgow’n kulttuurikaupunkivuoden tärkeimmät pitkäkestoiset
vaikutukset ovat olleet pikemminkin kulttuurisia ja kaupunki-imagollisia kuin fyysisiä tai taloudellisia. Garcían mukaan kulttuuripääkaupunkien pitkäkestoisten kulttuuristen vaikutusten arviointi on
jäänyt liian vähälle huomiolle lyhytkestoisten ja ”kovempien” vaikutusten arviointiin verrattuna.23
On selvää, että Turun kulttuuripääkaupunkivuoden vahva perintö edellyttää kaupungilta ja alueen muilta toimijoilta suunnitelmallisuutta ja systemaattista panostusta. Kulttuuripääkaupungin perinnön jatkaminen on joka tapauksessa kulttuuripoliittista toimintaa, ja
tämä toiminta tulee strukturoida, tehdä näkyväksi ja kommunikoida
avoimesti. Kysymyksessä on laajan kulttuurin ymmärtämistavan
tuominen osaksi kaupungin päätöksentekoa tavalla, joka ei rajaudu
yksinomaan kulttuurin oman hallinnon tehtäväksi vaan yhdistää kaupungin johtoa, koko kaupunkiorganisaatiota ja kaupungin viestintää
sekä alueen muita toimijoita samankaltaisessa hengessä kuin ”Turku
2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki” teki vuosina 2005–2012.
Kulttuuripääkaupungin perintöä sekä Turun ja koko VarsinaisSuomen kulttuurin tulevaisuutta pohdittaessa on kysyttävä yhä uudestaan, keiden ”kulttuuria” kulttuuripolitiikan uudistaminen itse
asiassa koskee, ja keiden äänellä kulttuurista puhutaan. Kulttuuripolitiikan kehittämisessä on aina kysymys myös paikallisidentiteettien
tarkastelusta. Hyvinvointi ei lisäänny, eivätkä kaupunkiyhteisöt automaattisesti vahvistu kulttuurilähtöisenkään kaupunkikehityksen
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reason alone, urban policy development should be carried out openly
and across the horizontal spectrum.
The Turku 2011 concept offers many fresh perspectives for speeding up urban development and defining policy from cultural points of
view. One perspective integrated to the discourse was the way Turku
2011 Capital of Culture encouraged cultural actors into multidisciplinary collaboration with scientific actors.
Science on fire: Capital of Culture year of the sciences
A total of 167 projects were selected for Turku’s Capital of Culture
programme in 2008–2011. Two thirds of the programme projects were
selected from the proposals submitted to the ‘open call for projects’ in
2008. The Capital of Culture programme grew in 2009 and 2010 with
the Logomo event and exhibition centre, among other things. Of the
167 Turku 2011 projects, 12 projects were multidisciplinary research

projects led by universities and 14 projects were productions combining science and the arts. Nearly all of the 26 projects with science
and research content were selected from the proposals submitted to
the open call for projects in 2008. The Turku universities (University
of Turku and Åbo Akademi) bore the main responsibility for the research projects.
The EU does not require Capitals of Culture to have a special
research programme or a research unit. However, it was part of the
strategic policy of Turku 2011 Capital of Culture to implement a
Capital of Culture process with multi-faceted science and research
content. Turku’s scientific and educational field participated extensively in the preparation of the city’s application for Capital of Culture in 2005–2006. For example, the universities and other institutes
of higher education led the Turku 2011 Advisory Board and several
other expert and steering groups throughout the 2011 process. The
aim of the scientific co-operation was to promote multidisciplinary
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myötä.24 Jo tästä syystä kulttuuripolitiikan kehittämistyötä tulisi
tehdä avoimesti ja horisontaalisesti.
Turku 2011 -konteksti tarjoaa useita raikkaita näkökulmia kaupunkikehityksen vauhdittamiseen ja linjaamiseen kulttuurin lähtökohdista. Yhden näkökulman tähän keskusteluun tuo Turku 2011
-kulttuuripääkaupungin tapa kannustaa kulttuuritoimijoita monialaiseen yhteistyöhön tiedetoimijoiden kanssa.
Tieteen palosta: tieteiden kulttuuripääkaupunkivuosi
Turun kulttuuripääkaupunkiohjelmaan valittiin vuosina 2008–2011
yhteensä 167 hanketta. Kaksi kolmasosaa ohjelmahankkeista valittiin
vuonna 2008 järjestetyn avoimen hankehaun ehdotuksista. Kulttuurivuoden ohjelma täydentyi vuosina 2009 ja 2010 mm. tapahtuma- ja
näyttelykeskus Logomon myötä. Turku 2011 -ohjelman hankkeista
12 oli yliopistojohtoisia monitieteellisiä tutkimushankkeita ja 14 tie-

teitä ja taiteita yhdistäneitä tuotantoja. Lähes kaikki 26 tiede- ja tutkimussisältöistä hanketta valittiin vuonna 2008 järjestetyn avoimen
hankehaun ehdotuksista. Tutkimushankkeiden päävastuutahoina
toimivat turkulaiset yliopistot Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
EU ei edellytä kulttuuripääkaupunkina toimivalta kaupungilta
erityistä tutkimusohjelmaa tai tutkimuksellista kokonaisuutta. Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin omana strategisena linjauksena oli
toteuttaa tutkimuksellisesti ja tiedesisällöllisesti monipuolinen kulttuuripääkaupunkiprosessi. Turun tiede- ja koulutuskenttä osallistui
laajasti Turun kulttuuripääkaupunkihakemuksen valmisteluun jo
vuosina 2005–2006. Yliopistot ja korkeakoulut johtivat muun muassa Turku 2011 -neuvottelukuntaa sekä useita muita asiantuntija- ja
ohjausryhmiä läpi koko 2011-prosessin. Tiedeyhteistyöllä haluttiin
edistää kulttuuripääkaupungin tavoitteiden mukaisesti monialaisuutta, jossa taide- ja kulttuuritoimijat tekivät yhteistyötä yli toimialarajojen. Turku 2011 -tutkimuksella oli yhteistyökumppaneita
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co-operation between art and culture actors across various fields in
accordance with the Capital of Culture objectives. Turku 2011 research had collaborative partners from twenty different countries
including the United States, the Netherlands, Croatia, Great Britain,
France, Italy, Kosovo and Sweden.
The Turku 2011 research activities included multidisciplinary
research projects, science and art co-productions as well as an independent Turku 2011 Evaluation Programme led by the University
of Turku. The Evaluation Programme will be concluded in 2013, but
its evaluation and monitoring activities will continue until the end
of 2016. There was also a series of national and regional surveys in
2007–2012 that the Turku 2011 Foundation commissioned from

Taloustutkimus Oy. The surveys sought to map Finnish people’s expectations, mental images, intentions to participate and experiences
associated with the Capital of Culture year. Surveys were carried out
regionally in 2007–2008 and nationally from 2009 onwards. The
Turku 2011 Foundation also supported independently produced university theses and final projects as part of its research activities.
Studies of previous European Capitals of Culture have focused on
evaluating short-term effects of the Capital of Culture year. Turku is
the first European Capital of Culture where scientific evaluation focuses in two stages on both short- and long-term effects and where
universities and research networks produced joint projects for the
public, combining open art and science, as part of the cultural pro-

Figure 2. Experiences of Finns who took part in the Capital of Culture year 25
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kaikkiaan kahdestakymmenestä eri maasta kuten Yhdysvalloista,
Hollannista, Kroatiasta, Englannista, Ranskasta, Italiasta, Kosovosta ja Ruotsista.
Turku 2011 -tutkimustoimintaan kuului monitieteellisten tutkimushankkeiden sekä tiede–taide-tuotantojen lisäksi Turun yliopiston johtama itsenäinen Turku 2011 -arviointiohjelma, joka tulee päätökseen vuonna 2013, mutta jonka toiminta myös jatkuu vuoden 2016
loppuun Turku 2011 -seurantaohjelmana. Lisäksi tutkimustoimintaan kuului valtakunnallisten ja alueellisten kyselytutkimusten sarja
2007–2012, jonka Taloustutkimus Oy toteutti Turku 2011 -säätiön
toimeksiannosta. Kyselyillä selvitettiin vuosina 2007–2008 ensin
alueellisesti, ja vuodesta 2009 alkaen valtakunnallisesti suomalais-

ten kulttuuripääkaupunkivuoteen liittämiä odotuksia, mielikuvia,
osallistumisaikeita ja kokemuksia. Kulttuuripääkaupunkisäätiö tuki
tutkimustoimintansa osana myös itsenäisesti valmisteltuja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä.
Aiemmissa Euroopan kulttuuripääkaupungeissa tehty tutkimus
on painottunut kulttuuripääkaupunkivuoden lyhyen aikavälin vaikutusten arviointiin. Turku on ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki, jossa tieteellinen arviointi kohdentuu kaksivaiheisesti
sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutusten tutkimukseen, ja jossa
yliopistot ja tutkimusverkostot tuottivat kulttuuriohjelmaan sarjan
yleisöille avoimia tieteiden ja taiteiden yhteishankkeita. Kulttuuripääkaupunkiarviointitutkimuksen yhteistyötä tehtiin Liverpoolin
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Erittäin positiiviset

Suomalaiset 15–79-vuotiaat, tapahtumiin 2011 aikana osallistuneet

Melko positiiviset
Ei positiiviset eikä negatiiviset

”Miten luonnehtisitte kokemuksianne kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumista, tilaisuuksista ja
niistä Turku 2011 -kulttuurikohteista, joihin osallistuitte? Olivatko kokemuksenne yleisesti ottaen...”

Melko negatiiviset
Erittäin negatiiviset
Keskiarvo 5-1

Kaikki vastaajat (n=679)

37

50

11

11

4,22=melko
positiiviset

3

4,14

Asuinpaikka
Turku (n=357)

34

Muu V-Suomi (n=168)

35

Muu Suomi (n=154)

12

51
50
39

4

10
49

1 4,15
1 4,27

11

Kulttuurin kuluttaminen
Heavy (n=262)

44

Medium (n=361)

34

Light (n=54)

53

18

0%

45

20 %

40 %

2 1 4,17

10
6

29

60 %

4,36

9

47

80 %

2

3,72

100 %

Taloustutkimuksen valtakunnallinen kysely, tammikuu 2012
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gramme. Collaborative evaluations of Capitals of Culture were carried out within the Impacts Policy Group project led by Liverpool and
funded by the European Commission and whose partners included
Turku, Stavanger, Marseille and Košice.26
Research projects that were accepted into the Turku 2011 programme were required to promote social impact of their activity, organise events open to the public as well as increase the accessibility of
their research. Of the Turku 2011 research projects, this compilation
presents Creatin’ - Creative Infrastructure, Turku – Narrated and Experienced, Street Life, International Science Day (ISD), Archipelago
Logic and The Many Stories of Being. In addition to these projects,
Turku 2011 research projects also included the following: Scientific
and Cultural Turku – A Prosperous City was a joint project between
experts in Education, Medicine, Social Science and Humanities from
the University of Turku. The project focused on making research in
well-being accessible to the general public through various events.
The project also produced a large international CultWell congress
and a collective publication. It developed the research on Art and Culture for Well-being at the University of Turku and collaborated with
the National Institute for Health and Welfare and several ministries
on the Art and Culture for Well-being action programme 2010–2014.
The Art and Culture for Well-being project, which is presented in
this compilation by professor Marja-Liisa Honkasalo, will continue
research into the effects of the arts on well-being in 2012–2013 at the
University of Turku under the supervision of a donated five-year professorship in Culture, Health and Well-being research supported by
the City of Turku and the Ministry of Social Affairs and Health.
The Turku 2011 – views on public art project combined the perspectives of media research and art research. The project organised
open discussion and critique sessions of the environmental art projects that were produced for the Turku 2011 Capital of Culture year.
The Time Trek project produced a 13.7-kilometre trekking route in
the Kaarina and Turku region that depicts the 13.7 billion year history of the Universe. The route was lined with a series of flat rocks
for which experts in astrobiology produced informative material to
describe events in world history at specific moments in the history of

20

time. The route and the world history were compiled into educational material for schools and a book entitled “Aikakirja” (“Chronicle”).
There were several events organised along the route in 2011 that
combined outdoor exercise, learning and science.
The San Diego Summer School brought around twenty students
of sustainable development and energy policy to Turku for a joint
summer school organised by the University of Turku and Åbo Akademi. The Empowering Force of Creative Involvement project of the
Finland Futures Research Centre at the University of Turku investigated the continuing effects and best practices of Turku’s Capital of
Culture 2010–2012 work through participatory future workshops.
Of the Turku 2011 science and art co-productions, this compilation presents Aboagora, Counter History and and the Quantum Circus that was performed as part of Future Circus Festival. The programme also included the puppet-theatre work John-Eleanor, which
was created through collaboration between a puppet artist and a cultural historian. The performance was based on 14th-century court
documents from England that tell the story of cross-dresser John
Rykener. In addition, the historian and the puppeteer continued their
collaboration through the performances, as the historian performed
on stage together with the puppeteer. Dance Theatre ERI produced
six ERI Club nights during the Capital of Culture year that combined
dance and the sciences. The ERI Clubs handled subjects like laughter
and humour, neurology and phobias in a dialogue between dancers
and scientific speakers. The German–Finnish collaboration Blackmarket for Knowledge and Non-Knowledge No. 14 brought 52 experts in the sciences and the arts as well as those influencing society
to Turku in the autumn of 2011 to discuss silence and quietness. The
Blackmarket event was open to the public and nearly free of charge.
Anyone could book an expert for half an hour for just 1 euro and engage in conversation. During the evening, political experts, hospice
nurses, composers and researchers in women’s studies brought very
different perspectives on silence and quietness. The event also had
an internal radio channel so that the audience could take headphones
and listen to the experts’ conversations from a distance.

johtamassa ja EU:n komission rahoittamassa Impacts Policy Group
-hankkeessa, jonka partnereita olivat Turun lisäksi Stavanger, Marseille ja Košice.26
Turku 2011 -ohjelmaan hyväksytyiltä tutkimushankkeilta edellytettiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävää työtä sekä yleisöille avoimia, tutkimuksen saavuttavuutta lisääviä tilaisuuksia. Turku
2011 -tutkimushankkeista tässä teoksessa ovat esillä Creatin´- luovuuden infrastruktuurit, Kerrottu ja koettu Turku, Street Life, International Science Day (ISD), Archipelago Logic sekä Olemisen monet
tarinat. Näiden hankkeiden lisäksi Turku 2011 -tutkimushankkeisiin
kuuluivat seuraavat hankkeet: Tieteen ja kulttuurin Turku – hyvinvoiva kaupunki oli Turun yliopiston kasvatustieteen, lääketieteen,
yhteiskuntatieteen sekä humanististen tieteiden yhteishanke, joka
keskittyi popularisoimaan hyvinvointitutkimusta erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hanke tuotti lisäksi laajan kansainvälisen CultWell-kongressin ja kokoavan julkaisun. Hanke myös kehitti
taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -tutkimusta Turun yliopistossa
sekä kansallisesti yhteistyössä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä ministeriöiden Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
2010–2014 -toimintaohjelman kanssa. Professori Marja-Liisa Honkasalon tässä teoksessa esittelemä Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi
-hanke jatkaa vuosina 2012–2013 taiteiden hyvinvointivaikutusten
tutkimustyötä Turun yliopistossa, Turun kaupungin, ja sosiaali- ja
terveysministeriön tukeman, viisivuotisen kulttuurisen terveystutkimuksen lahjoitusprofessuurin ohjauksessa.
Turku 2011 päältä katsoen -hanke yhdisti toimintaansa mediatutkimuksellisia ja taiteen tutkimuksen näkökulmia. Hanke tuotti
Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden ympäristötaideprojektien
julkisia kritiikkitilaisuuksia, jotka järjestettiin taideteosten yhteydessä vuonna 2011. Aikavaellus-hankkeessa Kaarinan ja Turun alueelle tuotettiin 13,7 kilometriä pitkä ulkoilureitti, joka kuvastaa 13,7
miljardin vuoden ikäistä maailmankaikkeutta. Reitin varrelle toteutettiin kivipaasien sarja, johon astrobiologian asiantuntijat tuottivat
informatiivista aineistoa kuvaamaan maailmanhistorian tapahtumia

kyseisellä hetkellä. Reitistä ja maailmanhistoriasta koottiin kouluille
jaettua opetusmateriaalia sekä Aikakirja-teos. Reitin varrella järjestettiin vuonna 2011 useita tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka yhdistivät kuntoilua, oppimista ja tiedettä.
San Diego Summer School toi Turkuun parikymmentä kestävän
kehityksen ja energiapolitiikan opiskelijaa Turun yliopiston ja Åbo
Akademin kanssa järjestettyyn yhteiseen kesäkouluun. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Osallisuuden luova voima
-hanke selvitti 2010–2012 Turun kulttuuripääkaupunkityön jatkonäkymiä ja parhaita käytäntöjä osallistavilla tulevaisuusverstailla.
Turku 2011 -ohjelman tieteiden ja taiteiden yhteistuotannoista
tässä teoksessa ovat esillä Aboagora, Vastakertomus ja Future Circus
-festivaalin Quantum Circus. Ohjelmakokonaisuuteen kuului lisäksi
mm. nukketeatteriteos John-Eleanor, joka sai alkunsa nukketeatteritaiteilijan ja kulttuurihistorioitsijan yhteistyöstä. Esitys pohjautui
englantilaiseen, 1300-luvulta peräisin olevaan oikeuspöytäkirjaaineistoon ristiinpukeutuja John Rykeneristä ja hänen elämästään.
Tutkija ja nukketeatteritaiteilija jatkoivat yhteistyötään myös itse
esityksissä, joissa tutkija esiintyi lavalla yhdessä taiteilijan kanssa. Tanssiteatteri ERI toteutti kulttuuripääkaupunkivuonna kuusi
tanssia ja tieteitä yhdistänyttä ERI-klubi-iltaa. ERI-klubeissa käsiteltiin mm. naurua ja huumoria, neurologiaa ja pelkotiloja tanssin
ja tiedepuheenvuorojen dialogissa. Saksalais-suomalaisena yhteistyönä toteutettu Blackmarket - tiedon ja epätiedon musta pörssi nro
14 -tapahtuma kokosi Turkuun syksyllä 2011 yhteensä 52 tieteiden,
taiteiden ja yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaa keskustelemaan
hiljaisuudesta ja vaikenemisesta. Blackmarket nro 14 -tilaisuus oli
kaikille avoin ja lähes maksuton. Kuka tahansa saattoi ostaa valitsemaltaan asiantuntijalta 1 eurolla puoli tuntia kahdenkeskistä keskusteluaikaa. Politiikan asiantuntijat, saattohoitajat, säveltäjät ja
naistutkijat tarjosivat illan aikana kukin hyvin erilaisia näkökulmia
vaiettuun ja hiljaiseen. Tilaisuuteen tuotettiin myös sisäinen radiokanava, joten paikalle saapuneet saattoivat kuulokkeilla kuunnella
valitsemaansa pöytäkeskustelua etäämmältä.
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Figure 3. Science on fire – research and science
collaboration in Turku 2011 Capital of Culture
1. Turku 2011 research projects 2009–2012
Research projects led by universities (12)
• Studied the Turku 2011 process as a whole and the Turku 2011
programme productions as case studies
• Perspectives: creative economy, well-being and uses of urban
space
• Created public events in collaboration within the fields of art
and culture

2. Evaluation and Follow-up programme 2010–2016
The Turku 2011 Evaluation Programme is coordinated by University
of Turku. Participants include the Turku Urban Research Programme,
Åbo Akademi and the Turku School of Economics at the University
of Turku. The independent scientific Evaluation Programme studies
the realisation and long-term effects of Turku 2011 on Turku and
Southwest Finland.

3. Art and science productions 2009–2011
Art and science co-productions (14)
• Created approximately 150 cultural events combining sciences and
arts during the Capital of Culture year
• Created many new networks and operating models interlocking the
spheres of science and art

The total financial volume of the Evaluation Programme and the Turku
2011 research projects was EUR 3.3 million, of which approximately one
third came from the Turku 2011 Foundation. The total financial volume of
the Capital of Culture 2008–2012 was approximately EUR 55.5 million, of
which the Foundation’s own share amounted to EUR 38.5 million.16 Widescale research and scientific activities were possible in Turku thanks to the
large role played by the University of Turku and Åbo Akademi in financing
the realisation of the Turku 2011 research projects and Evaluation Programme in 2009–2012.
New audiences and forms of collaboration
The 26 research projects of the Turku 2011 Capital of Culture year attracted approximately 50,000 visitors and gained a great deal of media visibility.
The total visitor count of the Capital of Culture year was approximately 2.2
million. The most important result of the Turku 2011 research activities
may be the new networks in science and between the sciences and other
fields at the regional, national and international levels.
The graphs and data below were collected from the final report material
submitted to the Turku 2011 Foundation by the 26 collaborative research
and science projects.

What was the nature of the new networks? (N=26)
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50 %
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International

10 %

National
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Regional

• A series of national (2009–2012) and regional (2007–2008)
residents’ surveys by Taloustutkimus Oy
• Collaborative evaluation of effects on the regional economy (2009,
2012) by the CCR unit of the Turku School of Economics at the
University of Turku
• Thesis collaboration and the Foundation’s thesis programme in
2011. Approx. 20 Master’s theses and final papers, which have either
been completed or are still in progress. Several ongoing doctoral
dissertations
• Surveys of staff from the Turku 2011 projects, Turku city organisation,
Logomo and the Foundation
• Developing organisational strategy

40 %

Local

4. Turku 2011 development actions and procurements

Kuva 3. Tieteen palosta eli tutkimus- ja
tiedeyhteistyö Turku 2011 -kulttuuripääkaupungissa
1. Turku 2011 -tutkimushankkeet 2009–2012
Yliopistojohtoiset tutkimushankkeet (12 kpl)
• Tutkivat Turku 2011 -prosessia kokonaisuutena sekä Turku 2011
-ohjelmatuotantoja tapaustutkimuksina
• Näkökulmina luova talous, hyvinvointi ja kaupunkitilan käytöt
• Toteuttivat yleisötapahtumia ja -tilaisuuksia yhteistyössä taideja kulttuurikentän kanssa

2. Arviointi- ja seurantaohjelma 2010–2016
Turku 2011 -arviointi- ja seurantaohjelman päävastuullinen toteuttajataho on Turun yliopisto. Ohjelman toteuttamisessa ovat mukana
Turun kaupunkitutkimusohjelma, Åbo Akademi ja Turun yliopiston
kauppakorkeakoulu. Riippumaton tieteellinen arviointi- ja seurantaohjelma tutkii Turku 2011 -prosessin toteutumista ja sen pitkäkestoisia vaikutuksia Turkuun ja koko Varsinais-Suomeen.

Turku 2011 -tutkimushankkeiden sekä arviointi- ja seurantaohjelman
taloudellinen kokonaisvolyymi oli 3,3 miljoonaa euroa, josta Turku 2011
-säätiön rahoitusosuus oli noin kolmanneksen. Kulttuuripääkaupungin
2008–2012 taloudellinen kokonaisvolyymi oli noin 55,5 miljoona euroa,
josta säätiön talouden osuus oli 38,5 miljoonaa euroa.16 Laaja tutkimusja tiedetoiminta oli mahdollista Turussa siksi, että Turun yliopisto ja Åbo
Akademi osallistuivat suurella omarahoitusosuudella Turku 2011 -tutkimushankkeiden ja arviointiohjelman toteutukseen vuosina 2009–2012.
Uusia yleisöjä ja yhteistyömuotoja
Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden 26 hankkeen tutkimuskokonaisuus houkutteli noin 50 000 kävijää ja sai myös laajaa medianäkyvyyttä.
Kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisyleisömäärä oli kaikkiaan noin 2,2
miljoonaa. Ehkä tärkeimpänä tuloksenaan Turku 2011 -tutkimustoiminta
synnytti uusia tieteiden sekä tieteiden ja muiden toimialojen välisiä verkostoja, jotka olivat luonteeltaan sekä alueellisia, kansallisia että kansainvälisiä.
Alla esitetyt kaaviot ja tiedot on koottu 26 tutkimus- ja tiedeyhteistyöhankkeiden Turku 2011 -säätiölle toimittamista loppuraportointiaineistoista.

3. Taide-tiede-tuotannot 2009–2011
Taiteiden ja tieteiden yhteistuotannot (14 kpl)
• Toteuttivat kulttuuripääkaupunkivuonna noin 150 tieteitä ja taiteita
yhdistänyttä kulttuuritapahtumaa ja tilaisuutta
• Synnyttivät runsaasti uusia verkostoja ja toimintamalleja taide- ja
tiedekentän välille

Minkälaisia uudet verkostot olivat? (N=26)
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• Valtakunnallisten (2009-2012) ja alueellisten (2007–2008
asukaskyselyiden sarja, toteuttajana Taloustutkimus Oy
• Aluetaloudellisten vaikutusten arviointiyhteistyö (2009, 2012),
toteuttajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR-yksikkö
• Opinnäyteyhteistyö ja säätiön oma opinnäyteohjelma 2011.
Kaikkiaan tekeillä ja valmistunut noin 20 pro gradua ja
ammattikorkeakoulun päättötyötä. Tekeillä useita väitöskirjoja
• Turku 2011 -ohjelman hankkeiden, Turun kaupunkiorganisaation
Logomon sekä säätiön henkilöstön kyselyt
• Organisaation strategian kehittäminen

40 %

Paikallisia

4. Turku 2011 -kehittämistoimet ja hankinnat

Kulttuuri- ja
muut alat
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Will collaboration with the new contacts and/or networks
continue after your project ends?

No
4%

Did carrying out a Turku 2011 project improve your operational
conditions in the field of art and culture? (N=26)

No answer
12 %

No answer
11 %

Very much 19 %

Not much but
not little 11 %

Yes 85 %
Quite a lot 58 %

Over 60 per cent of the Turku 2011 scientific co-productions acquired local networks that crossed traditional boundaries between
academic fields and professional domains through their activities.
Almost as many new contacts and networks were created within
their own fields of science or culture.
Eighty-five per cent of the scientific co-productions plan to
continue collaboration with their new networks and contacts. A
total of 15 projects reported that their activities will continue even
after the end of the Turku 2011 Foundation’s funding and the Capital of Culture year. The Turku 2011 Foundation has been informed
that activities will continue as recurring or annual events and as
entirely new projects that build on the collaborative network that
was created during the Capital of Culture project.
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How well did the project succeed as a whole? (N=26)

No answer
8%

Quite well 32 %
Very well 60 %

Jatkuuko yhteistyö uusien kontaktien ja/tai verkostojen kanssa
hankkeenne päättymisenne jälkeen?

Ei
4%

Vahvistiko Turku 2011 -hankkeena toimiminen toimintaedellytyksiänne
taide- ja kulttuurikentällä? (N=26)

Ei vastausta
12 %

Ei vastausta
11 %

Erittäin paljon
19 %

Ei paljon mutta
ei vähääkään 11 %

Kyllä 85 %
Melko paljon 58 %

Yli 60 prosenttia Turku 2011 -tutkimusyhteistyötä toteuttaneista
hankkeista sai toimintansa myötä paikallisia, perinteiset toimialarajat ylittäneitä verkostoja. Lähes yhtä paljon uusia kontakteja ja
verkostoja syntyi oman tiede- ja kulttuurialan sisällä.
85 prosenttia tiedeyhteistyötä toteuttaneista tuotannoista aikoo jatkaa yhteistyötä uusien verkostojensa ja kontaktiensa kanssa. Yhteensä 15 hanketta kertoo toiminnan myös jatkuvan Turku
2011 -säätiön rahoituksen ja kulttuuripääkaupunkivuoden päätyttyä. Turku 2011 -säätiölle on raportoitu toiminnan jatkuvan mm.
toistuvina tai jokavuotisina tapahtumina sekä kokonaan uusina
hankkeina, jotka rakentuvat kulttuuripääkaupunkihankkeessa
luodulle yhteistyöverkostolle.

Miten hanke onnistui kokonaisuutena? (N=26)

Ei
vastausta
8%

Melko hyvin 32 %
Erittäin hyvin 60 %
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Carrying out a Capital of Culture project improved many university actors’ and communities’ conditions for operating in the field
of art and culture in the future. The results derive from the multidisciplinary collaboration. It was also significant that university
actors could be offered sufficient support with coordination, communication and production and that university research and art
communities could also be networked with each other. The strong
visibility of the sciences in the Capital of Culture year programme
is one of Turku’s important legacies for the European Capital of
Culture institution.
New momentum from cultural and scientific collaboration
Cities have approached utilisation of the Capital of Culture process
in urban development primarily with two different emphases. Glasgow (1990), Rotterdam (2001), Graz (2003), Lille (2004) and Tallinn (2011) are examples of cities that have striven to reshape their
international image and profile as an attractive travel destination
through the Capital of Culture process. Cities like Liverpool (2008)
and Turku (2011), on the other hand, have emphasised a sense of
community, participation and resident-orientation as the starting
point of the Capital of Culture and long-term urban regeneration.
Both operating models are justified within the criteria set by the
EU for Capital of Culture activities, according to which Capitals
of Culture must realise the European dimension in their activities
and also promote the activeness of their residents and strengthen
their urban communities. The former operating model is usually
executed according to the “top-down” principle. The latter operating model strives to get the residents more strongly involved in
planning and implementation.
Turku’s Capital of Culture process was successful primarily for
one reason: there was a genuine sense of shared ownership of the
Capital of Culture year. Many factors contributed to the realisation of shared ownership. In 2005–2006, the open strategy process
opened the Capital of Culture discourse in various ways, and The
open call for Projects in 2008 encouraged thousands to submit a
proposal for a Capital of Culture year project. The volunteer programme of the support services of the Turku 2011 Foundation attracted active residents and organised participatory campaigns
with various actors from the City of Turku. The marketing strategy
and visibility of the Capital of Culture were planned according to
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the broad definition of culture so that they would be easily approachable, ironic and interactive. The central theme of well-being broadened
the significance of the Capital of Culture and its impact on new target
groups during 2008–2011. Perhaps the most important single factors
contributing to the shared ownership of the Capital of Culture were not
only Finland’s heavy consumers of culture but also the endless curiosity of the people of Turku, Southwest Finland towards the collective
Turku 2011 campaign. Local, national and international media satisfied
this curiosity by offering different perspectives from the application
stage for the Capital of Culture nomination to the end of the Capital of
Culture year and beyond. The exchange of ideas around the Capital of
Culture was naturally critical and many questions were asked especially during the application stage and in 2010. The tone of the discourse
changed after the opening ceremony of the Capital of Culture year, and
especially in the summer of 2011 it was positive and openly enthusiastic. Based on national surveys by Taloustutkimus Oy, interest in Turku
culture has not waned, which offers the entire Southwest of Finland
a great starting point for long-term development of cultural activities
and bringing culture into the heart of urban development.25
The realisation of shared ownership is extremely important – even
essential – in successful culture-led urban development.24, 27-29 Since
the city is in a constant state of change, the residents’ sense of shared
ownership towards their city is also changing. At the same time, local
identities are at a critical stage and are articulated in new ways as global
communication and consumption habits spread. However, modifying
local identities does not mean that the connotations of the local environment and living environment will vanish. As identities become
more global, local identities can grow stronger as well. For example, the
significance of the city’s public spaces and meeting places may be emphasised even more in the future.24 The grand opening performance of
the Capital of Culture year, This Side, The Other Side, drew an audience
of 80,000 people in front of Forum Marinum and into Turku city centre. The sense of community of the Capital of Culture year was already
tangible then, but by the summer of 2011 the audiences and residents
had adopted the Capital of Culture year as their own – particularly with
their enthusiasm for the urban artwork and performances. The first
national Taloustutkimus survey in the autumn of 2009 sought to determine what kind of cultural offerings would motivate other Finns to
spend time in Turku in 2011. “An inviting and beautiful urban environment” was the most important factor of attraction to Turku highlighted
in the survey. The result was repeated in the national surveys of au-

Kulttuuripääkaupunkihankkeena toimiminen vahvisti monien yliopistotoimijoiden ja -yhteisöiden edellytyksiä toimia jatkossa kulttuuri- ja taidekentällä. Tulokset ovat monialaisen yhteistyön ansiota,
ja merkitystä oli myös sillä, että yliopistotoimijoille kyettiin tarjoamaan riittävää koordinointi-, viestintä- ja tuotantotukea sekä verkottamaan yliopistojen tutkijaverkostoja sekä taideverkostoja keskenään. Tieteiden vahva näkyminen kulttuuripääkaupunkivuoden
ohjelmistossa on yksi Turun painokas perintö Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelmalle.
Uutta vauhtia kulttuurista ja tiedeyhteistyöstä
Kaupungit ovat lähestyneet kulttuuripääkaupunkiprosessin hyödyntämistä kaupunkikehityksessä pääasiassa kahdella erilaisella
painotuksella. Glasgow (1990), Rotterdam (2001), Graz (2003), Lille
(2004) ja Tallinna (2011) ovat esimerkkejä kaupungeista, jotka pyrkivät uudistamaan kulttuuripääkaupunkiprosessin avulla kaupunkinsa kansainvälistä imagoa ja profiilia houkuttelevana matkailukohteena. Toisaalta kaupungit kuten Liverpool (2008) ja Turku (2011)
ovat painottaneet yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja asukaslähtöisyyttä kulttuuripääkaupungin ja pitkäkestoisen kaupunkiuudistuksen
lähtökohtana. Molemmat toimintamallit saavat perustelunsa EU:n
kulttuuripääkaupunkitoiminnalle asettamista kriteereistä, joiden
mukaan kulttuurikaupunkien tulee toteuttaa toiminnassaan eurooppalaista ulottuvuutta sekä toisaalta edistää kaupunkilaistensa
aktiivisuutta ja kaupunkiyhteisöjen vahvistumista. Ensiksi mainittu
toimintamalli on usein toteutettu ”ylhäältä alas” -periaatteella. Jälkimmäisessä toimintamallissa kaupunkilaiset on pyritty tuomaan
vahvemmin mukaan kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.
Turun kulttuuripääkaupunkiprosessi onnistui ennen muuta yhdestä syystä: kulttuuripääkaupunkivuoteen syntyi aito yhteisomistajuus. Monet tekijät vaikuttivat yhteisomistajuuden toteutumiseen:
Vuosina 2005–2006 käynnissä ollut avoin strategiaprosessi avasi
kulttuuripääkaupunkikeskustelua monipuolisesti ja vuoden 2008
avoin hankehaku innosti tuhannet jättämään oman ehdotuksensa
kulttuuripääkaupunkivuoden projektiksi. Turku 2011 -säätiön tukipalvelun vapaaehtoisohjelma houkutteli mukaan aktiivisia kaupunkilaisia ja järjesti Turun kaupungin eri toimijoiden kanssa osallistavia tempauksia. Kulttuuripääkaupungin markkinointistrategia
ja näkyvyys suunniteltiin kulttuurin laajaa määritelmää mukaillen
helposti lähestyttäväksi, ironiseksi ja keskustelevaksi, ja hyvin-

voinnin tavoite laajensi vuosina 2008–2011 kulttuuripääkaupungin
tematiikkaa ja merkitystä uusille kohderyhmille. Ehkä tärkein kulttuuripääkaupungin yhteisomistajuuteen vaikuttanut yksittäinen tekijä oli turkulaisten, varsinaissuomalaisten sekä kotimaan kulttuurin
suurkuluttajien loputon uteliaisuus Turku 2011 -toimintaa kohtaan.
Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen media ruokkivat
tätä uteliaisuutta tarjoamalla erilaisia näkökulmia kulttuuripääkaupunkiin nimityksen hakuvaiheesta kulttuurivuoden päättymiseen.
Kulttuuripääkaupungin ympärillä käyty ajatustenvaihto oli etenkin
hakuvaiheen aikana sekä vuonna 2010 sävyltään kriittistä ja kyseenalaistavaa. Keskustelun sävy muuttui kulttuuripääkaupunkivuoden
avajaisten jälkeen ja etenkin kesällä 2011 myönteiseksi ja avoimen
innostuneeksi. Taloustutkimus Oy:n toteuttamien valtakunnallisten
kyselyiden perusteella kiinnostus turkulaiseen kulttuuriin ei ole hiipunut, mikä tarjoaa koko Varsinais-Suomelle loistavan lähtökohdan
kulttuuritoiminnan pitkäkestoiselle kehittämiselle ja kulttuurin tuomiselle kaupunkikehityksen ytimeen.25
Yhteisomistajuuden toteutuminen on menestyksekkäässä
kulttuurilähtöisessä kaupunkikehityksessä erittäin tärkeää – jopa
välttämätöntä.24, 27-29 Koska kaupunki elää jatkuvassa muutoksen
tilassa, myös kaupunkilaisten yhteisomistajuuden tunne omaan
kaupunkiinsa muuttuu. Samanaikaisesti paikallisidentiteetit ovat
murroksessa ja artikuloituvat uudella tavoin esimerkiksi globaalien
kommunikointi- ja kulutustottumusten yleistyessä. Paikallisidentiteettien muuntelu ei kuitenkaan tarkoita, että omaan kotiseutu- ja
asuinympäristöön liitetyt merkitykset katoaisivat. Identiteettien
globalisoituessa myös paikallisidentiteetit voivat vahvistua. Esimerkiksi kaupungin julkisten tilojen ja kohtaamispaikkojen merkitys
voi korostua jatkossa yhä enemmän.24 Kulttuuripääkaupunkivuoden
avannut Tällä puolen, tuolla puolen -suuresitys keräsi Forum Marinumin edustalle ja Turun kaupunkikeskustaan 80 000 hengen yleisön. Kulttuuripääkaupunkivuoden yhteisöllisyyden saattoi tuntea jo
tuolloin, mutta viimeistään kesällä 2011 kulttuurivuoden yleisöt ja
turkulaiset ottivat kulttuuripääkaupunkivuoden omakseen nimenomaan julkiseen kaupunkitilaan tuotettujen taideteosten ja -esitysten innostamina. Taloustutkimuksen syksyllä 2009 toteuttamassa
ensimmäisessä valtakunnallisessa kyselyssä selvitettiin, minkälaisen
kulttuuritarjonnan innostamina muut suomalaiset halusivat viettää
aikaa Turussa vuonna 2011. ”Viihtyisä ja kaunis kaupunkiympäristö”
nousi tässä kyselyssä Turun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Sama
tulos toistui syksyn 2011 ja tammikuun 2012 valtakunnallisissa kyse-
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tumn 2011 and January 2012, in which it was identified the
Capital of Culture events and artworks that were produced
in public urban space were received extremely well.25
The universities, other institutes of higher education
and the scientific community of Turku are an important
resource for the city’s cultural dimension - past, present
and future. Collaborations between the arts and sciences
provide examples of new kinds of activities that can bring
urban communities closer together, and their importance
will only continue to grow. The opening up of the city and
urban culture creates new possibilities for actors in artistic fields, residents and visitors to embrace the city as their
own. The positive experiences of the Capital of Culture give
encouragement that shared ownership can truly move the
city forward. Nothing restricts Turku’s new sense of community to just the Capital of Culture project. In 2011, Turku
residents and other Finns voted with their feet by participating in cultural activities and the everyday life of the city
more actively than ever before. The same could happen in
2015, 2021 or, in the ideal scenario, every year. However,
this will not happen by itself. Development requires a lot of
work, commitment and courage from the city, collaborative
partners and, of course, the residents themselves.

Sanna Moisala
“Colourscape”
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lyissä: avoimeen kaupunkitilaan tuotetut kulttuuripääkaupunkitapahtumat ja -taideteokset saivat erittäin myönteisen vastaanoton.25
Turun yliopistot, tiedeyhteisö ja korkeakoulut ovat
kaupungin kulttuurihistorian, nykypäivän ja tulevaisuuden kannalta merkittävä voimavara. Taiteiden ja tieteiden
yhteistoiminta on esimerkki uudenlaisesta kaupunkiyhteisöjä lähentävästä toiminnasta, jonka merkitys vain
kasvaa tulevaisuudessa. Kaupungin ja kaupunkikulttuurin
avautumisen myötä taidetoimijoille, asukkaille ja matkailijoille mahdollistuu uusia tapoja ottaa kaupunki omakseen.
Kulttuuripääkaupungin hyvät kokemukset antavat rohkaisua sille, että yhteisomistajuus todella vie kaupunkia
eteenpäin. Mikään ei sido Turun uutta yhteisöllisyyttä yksinomaan kulttuuripääkaupunkiasiaan. Vuonna 2011 turkulaiset ja suomalaiset äänestivät jaloillaan osallistumalla
kulttuuritoimintaan ja kaupungin arkeen aktiivisemmin
kuin kenties koskaan aikaisemmin. Sama voi toteutua uudestaan 2015, 2021 tai parhaimmillaan joka vuosi. Tämä ei
kuitenkaan toteudu itsestään. Kehitys vaatii paljon työtä,
sitoutumista ja rohkeutta kaupungilta, kaupungin yhteistyötahoilta ja tietenkin turkulaisilta itseltään.
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So – How Did it Go?
– The Capital of Culture Year Under Evaluation
Harri Andersson
The evaluation for a Capital of Culture year is an essential part of
the cultural entity. There are several approaches to executing the
evaluation, but the following three are central to all: (1) The goals
set by the European Parliament and the European Commission
for nominating Capitals of Culture, (2) previous experiences with
Capital of Culture evaluations and resulting recommendations for
good practices for the evaluation process, and (3) the goals set by
Capitals of Culture for their cultural year.
The criteria of the European Commission
The general aim of the European Parliament and the European
Commission in nominating Capitals of Culture has been to emphasise the European identity, where regional variation has been
considered a strong criterion. For this reason, emphasising the
richness and diversity of European cultures has been highlighted
as a special goal for the ‘Capital of Culture institution’. In the diversity of Europe, it is desirable to emphasise unity by using Capital
of Culture years to praise the cultural bonds that unite Europeans.
The aim is to have the European Capital of Culture bring people
from different European countries together to experience different
cultures, promote mutual rapport and thus strengthen the feeling
of European citizenship.
The Commission has considered it important to monitor and
evaluate the execution and impact of Capital of Culture years.
Since 2007, every Capital of Culture has been evaluated by an external and impartial party. Previously, between 1995 and 2004,
evaluations of Capitals of Culture were presented in a joint report.
Follow-up studies about Capitals of Culture have shown that the
events of the Capital of Culture year have created opportunities
to carry out urban regeneration projects, elevate the city’s international profile and positive image in the eyes of its residents, and
increase the vitality of its cultural life.
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In its working document European Capitals of Culture, the Commission’s working group defines follow-up and evaluation criteria more
clearly than ever before.1 The frame of reference proposed by the Commission includes three elements that Capitals of Culture should take
into consideration. The most interesting of them from the evaluation
perspective is the new evaluation duties set for the Capitals of Culture,
the purpose of which is to gain a more comprehensive perspective of
the effects of the cultural year and to acquire comparative material. The
comparative material that is based on jointly used indicators prepared
by the Commission is believed to guarantee a uniform approach to
evaluating Capitals of Culture. At the same time, the Commission will
receive material that will help it carry out an external and independent
evaluation of all Capital of Culture activities at five-year intervals.
In its working document, the Commission’s working group proposes
a group of indicators that are based on general and specific objectives.
Forming the indicators was preceded by a study of commonly available
statistical data and consultations of various target groups. The purpose
of the indicators, which are designed to be quantitative, is to illustrate
the essence of the objectives that have been set for Capitals of Culture.
The indicators in the working document are based on a report by a special working group (The European Capitals of Culture Policy Group
2009–2010), whose purpose was to create a research frame for future
European Capitals of Culture.2
The indicators for carrying out evaluations of Capitals of Culture
that were specified by the Commission’s working group will certainly
produce comparative data, but there is a risk that the enthusiasm of
organisations to produce their own evaluation methods and criteria
will wane. Capitals of Culture might limit their own evaluations to the
production of joint, comparable indicators instead of creating new and
innovative initiatives in evaluation. On the other hand, the working
document states that there exists a need to constantly develop the indicators in the changing circumstances in which the future Capitals of
Culture operate.

Miten meni? – kulttuuripääkaupunkivuosi
arvioinnin kohteena
Harri Andersson
Kulttuuripääkaupunkeja koskevat arvioinnit ovat olennainen osa kulttuurivuoden muodostamaa kokonaisuutta. Arvioinnin toteuttamista
voi tarkastella monin eri tavoin, mutta seuraavat kolme lähtökohtaa ovat
keskeisiä: (1) Euroopan parlamentin ja komission asettamat tavoitteet
kulttuuripääkaupunkien nimeämiseksi, (2) aikaisemmat kokemukset
kulttuuripääkaupunkien arvioinneissa ja arviointiprosessille tuotetut
suositukset hyviksi käytännöiksi, sekä (3) kulttuuripääkaupunkien itselleen asettamat tavoitteet kulttuurivuoden toteuttamiseksi.
Euroopan Unionin komission kriteerit
Euroopan parlamentin ja komission yleisenä tavoitteena kulttuuripääkaupunkien nimeämisessä on ollut vahva eurooppalaisuuden korostaminen, missä Euroopan alueellista erilaisuutta on pidetty vahvuutena.
Tämän vuoksi erityisiksi tavoitteiksi ”kulttuuripääkaupunki-instituutiolle” onkin nostettu eurooppalaisten kulttuurien rikkauden ja moninaisuuden korostaminen. Erilaisuuksien Euroopassa halutaan painottaa yhtenäisyyttä ylistämällä kulttuuripääkaupunkien kautta sellaisia
kulttuurisiteitä, jotka yhdistävät eurooppalaiset toisiinsa. Euroopan
kulttuuripääkaupungin halutaan tuovan ihmiset yhteen eri Euroopan
maista kokemaan erilaisia kulttuureja, edistämään keskinäistä ymmärrystä ja lujittamaan tällä tavoin eurooppalaisen kansalaisuuden
tunnetta.
Komissio on pitänyt tärkeänä seurata ja arvioida kulttuurivuosien
toteutumista ja vaikutuksia. Vuodesta 2007 lähtien jokaisesta kulttuuripääkaupungista on tehty erikseen ulkopuolisen ja riippumattoman
tahon tekemä arviointi. Aiemmin vuosina 1995–2004 kulttuuripääkaupunkien arviointien tuloksia esitettiin yhteisraportissa. Kulttuuripääkaupunkeja koskevat seurantatutkimukset ovat osoittaneet, että
kulttuurivuoden tapahtumat ovat luoneet mahdollisuuksia toteuttaa
kaupunkiuudistuksen hankkeita sekä kasvattaa kaupungin kansainvälistä profiilia, positiivista imagoa kaupunkilaisten silmissä ja lisätä
myös kulttuurielämän elinvoimaisuutta.

Työpaperissaan European Capitals of Culture komission työryhmä
määrittelee aikaisempaa käytäntöä selvemmin seurannan ja arvioinnin kriteerejä tuleville kulttuuripääkaupungeille.1 Työryhmän
esittämässä viitekehyksessä on kolme elementtiä, joita kulttuuripääkaupunkien tulee ottaa huomioon. Näistä arvioinnin kannalta
mielenkiintoinen on kulttuuripääkaupungeille itselleen asetetut
uudet arviointivelvoitteet, joiden tarkoituksena on saada laajempi
näkökulma kulttuurivuoden vaikutuksista ja hankkia vertailevaa
aineistoa. Yhteisesti käytettäviin, komission valmisteleviin indikaattoreihin perustuvan vertailuaineiston katsotaan takaavan
yhtenäisen lähestymistavan kulttuuripääkaupunkien arvioinnille.
Samalla komissio saa käyttöönsä aineiston, jolla se voi toteuttaa joka viides vuosi koko kulttuuripääkaupunkitoimintaan kohdistuvan
ulkopuolisen ja riippumattoman arvioinnin.
Komission työryhmä esittää työpaperissaan arvioinnin toteuttamiseksi joukon yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin perustuvia indikaattoreita. Indikaattorien muodostamisen taustalla ovat yleisimmin eri lähteistä saatavat tilastoaineistot sekä eri kohderyhmille
suunnatut kyselyt. Kvantitatiivisiksi suunniteltujen indikaattorien tarkoituksena on osoittaa kulttuuripääkaupungille asetettujen
tavoitteiden keskeinen olemus. Työpaperin indikaattorit perustuvat erityisen työryhmän (The European Capitals of Culture Policy
Group 2009–2010) raporttiin, jonka tarkoituksena oli luoda tutkimuksellinen viitekehys tuleville Euroopan kulttuuripääkaupungeille.2
Komission työryhmän määrittelemät indikaattorit kulttuuripääkaupunkien arvioinnin toteuttamiseksi tuottavat varmasti
vertailevaa tietoa, mutta vaarana on, että innostus arviointitavan
ja omien kriteerien tuottamiseksi vähenee. Kulttuuripääkaupungit
saattavat omissa arvioinneissaan tyytyä pelkästään tuottamaan
yhteisiä vertailukelpoisia indikaattoreita, jolloin uudet innovatiiviset aloitteet arvioinneissa jäävät toteutumatta. Tosin työpaperissa
todetaan, että tarve kehittää indikaattoreita on jatkuvasti olemassa
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Another noteworthy fact regarding the working document is the
emphasis it puts on the use of quantitative indicators. This is understandable, since the objective is to create comparative data for carrying out evaluations of different Capitals of Culture. However, it must
be noted that a Capital of Culture year and its body of events produces
a great deal of data that cannot be measured using quantitative indicators. The qualitative data must also be available when creating an
analysis based on an evaluation of the realisation of a Capital of Culture year. In his report to the European Commission, Robert Palmer
states that the Capitals of Culture between 1995 and 2004 have evaluated the long-term effects of their projects by separating the ‘hard
and soft legacies’. The hard legacies refer to tangible, measurable and
visible things such as buildings and other infrastructure, jobs, tourists, cultural offerings and operators along with visitor volumes – in
other words quantitative indicators. The soft legacies refer to more
intangible and difficult-to-quantify qualitative things like improved
city image, increased confidence, shifts in values and attitudes along
with memories and experiences gained over the Capital of Culture
year, or qualitative indicators.3 The more easily measured hard legacies have been evaluated significantly more often than the soft legacies in previous Capitals of Culture, but studying and evaluating only
the hard legacies creates a one-sided picture of the Capital of Culture
as a whole. This is why, when developing indicators for evaluations
of future Capitals of Culture, there is cause also to consider methods
that will allow better and more visible utilisation of the qualitative
data for the periodic external evaluations.
Joint evaluations of Capitals of Culture
The two-part report by Robert Palmer’s working group offers a fairly
multi-faceted perspective of the meaning of the Capital of Culture
institution. The first part of the report discusses the conceptual aspects of the Capital of Culture while also offering thematic starting
points for evaluating and comparing Capitals of Culture. The working
group applies this frame of reference to a comparative evaluation of
21 Capitals of Culture and eight cities that hosted cultural months between 1995 and 2004.4 The reports by Palmer’s working group can be
described as sizable information packages. They build a foundation
for evaluation criteria and also show how Capitals of Culture have
carried out their cultural year. However, the second part of the report
does not advance into more in-depth comparative analysis. Utilising
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the frame of reference and comprehensive data of the 2004 Palmer
reports, Palmer and Richards published two ATLAS reports in 2007
and 2009 that offered a more focused evaluation of the legacies in
Lille (2004) and Luxembourg and its surrounding area (2007).5
The authors intended the ATLAS reports to create a continuously
strengthening foundation for the organisation, realisation and evaluation of Capitals of Culture.
The working group European Capitals of Culture Policy Group,
whose work was funded by the European Commission for a period
of 12 months in 2009–2010, had a more systematic starting point
for evaluation of effects than its predecessors. The working group’s
objective was to function as a European forum that would share and
distribute the good practices created in the projects and activities
of European Capitals of Culture, and thus create a shared frame of
reference for the approaches that were aimed at examining and understanding the legacies of the Capital of Culture. Of the six main
objectives presented in the report, probably the most central is the
measuring of the cultural functions and activities that were realised
in the various Capitals of Culture, placing these in a comparable
framework and creating a European research model for evaluating
the Capital of Culture. The comparable framework is mainly linked
to the use of potential indicators in evaluating future Capitals of Culture (cf. the view presented in the Commission working group’s document above). The purpose of creating a European research model was
to emphasise the role of the Commission in developing future Capitals of Culture by maximising the kinds of opportunities that would
enable the measuring of impacts and information transfer between
Capitals of Culture.
In addition to potential indicators, the report also proposed focused research based on how members of the working group, who
were representatives of various Capitals of Culture, put emphasis
on the indicators in six separately specified thematic clusters. The
thematic clusters, which were primarily adopted from the evaluation
programme of Liverpool’s Capital of Culture year (2008), included
cultural vibrancy, cultural access and participation, image and place,
process principles and governance, the European dimension as well
as economic processes and effects.6 Although the content of the
working group’s report is research-oriented, it is more concretely
focused on the formulation and utilisation of the indicators linked
to the report. However, one of the group’s stated objectives was academic research related to cultural policy, which is hoped to give rise

niissä muuttuvissa olosuhteissa, joissa tulevat kulttuuripääkaupungit
toimivat.
Toinen huomiota herättävä seikka työpaperissa on kvantitatiivisten indikaattorien käytön korostaminen. Tämä on ymmärrettävää, kun
pyrkimyksenä on saada vertailevaa aineistoa eri kulttuuripääkaupunkien välisen arvioinnin toteuttamiselle. On kuitenkin huomattava, että kulttuuripääkaupunkivuosi tapahtumineen tuottaa arviointia varten paljon sellaista tietoa, jota ei voi mitata kvantitatiivisin mittarein.
Laadullisen tiedon pitää myös olla käytettävissä tehtäessä arviointiin
perustuvaa analyysiä kulttuurivuoden toteutumisesta. Raportissaan
Euroopan komissiolle Robert Palmer toteaa, että vuosien 1995–2004
kulttuuripääkaupungit ovat arvioineet hankkeittensa pitkäkestoisia
vaikutuksia ”kovien ja pehmeiden vaikutusten” erottelulla. Kovilla
vaikutuksilla viitataan konkreettisesti näytettäviin ja lukumäärissä
mitattaviin asioihin, kuten rakennuksiin ja muuhun infrastruktuuriin, työpaikkoihin, turismiin, kulttuuritarjontaan ja kulttuurikentän
toimijoihin sekä kävijämääriin eli kvantitatiivisiin indikaattoreihin.
Pehmeät vaikutukset viittaavat usein vaikeammin mitattaviin laadullisiin asioihin, kuten kaupunki-imagon parantumiseen, itsetunnon
kohentumiseen, arvo- ja asennemuutoksiin sekä kulttuurivuoden
myötä kertyneisiin muistoihin ja kokemuksiin eli kvalitatiivisiin indikaattoreihin.3 Helpommin mitattavia kovia vaikutuksia on arvioitu
selvästi pehmeitä vaikutuksia enemmän aiemmissa kulttuuripääkaupungeissa, mutta pelkkien kovien vaikutusten tutkiminen ja arviointi
tuottaa yksipuolisen kuvan kulttuuripääkaupungista kokonaisuutena.
Tämän vuoksi indikaattorien kehittämisessä tulevien kulttuuripääkaupunkien vaikutusten arvioinnissa on syytä pohtia myös sellaisia
menetelmiä, joilla laadullinen aineisto saadaan näkyvämmin mukaan
määrävuosina toteutettavan ulkopuolisen arvioinnin käyttöön.
Kulttuuripääkaupunkien yhteisarvioinnit
Varsin monitahoisen näkökulman kulttuuripääkaupungin merkitykseen instituutiona saa Robert Palmerin työryhmän kaksiosaisesta
raportista, joista ensimmäinen osa käy lähinnä käsitteenomaisesti
läpi kulttuuripääkaupungin olemusta tarjoamalla samalla temaattisia lähtökohtia arvioida ja vertailla kulttuuripääkaupunkeja. Tätä
laajaa viitekehystä työryhmä soveltaa raportin toisessa osassa vuosiksi 1995–2004 nimetyn 21 kulttuuripääkaupungin ja 8 kaupungin
kulttuurikuukauden vertailevaan tarkasteluun.4 Palmerin ryhmän raportteja voi luonnehtia mittaviksi tietopaketeiksi. Ne luovat toisaalta

perustaa arvioinnin kriteeristölle ja toisaalta osoittavat, miten kulttuuripääkaupungit ovat toteuttaneet kulttuurivuotensa. Syvällisempään vertailevaan analyysiin raportin toisessa osassa ei kuitenkaan
edetä. Käyttämällä hyväksi vuoden 2004 Palmer-raporttien viitekehystä ja laajaa informaatiota, Palmer ja Richards julkaisivat vuosina 2007 ja 2009 kaksi ATLAS-raporttia, joissa vaikutusten arviointi
kohdistuu tarkemmin Lilleen (2004) ja Luxemburgiin ympäröivine
alueineen (2007).5 Kirjoittajat pyrkivät ATLAS-raporttien kautta
luomaan jatkuvasti lujittuvan perustan kulttuuripääkaupunkien
organisoinnille, toteuttamiselle ja arvioinnille.
Aikaisempaa systemaattisempi lähtökohta vaikutusten arviointiin oli työryhmällä The European Capitals of Culture Policy
Group, jonka työtä Euroopan komission kulttuuriohjelma rahoitti
12 kuukauden ajan vuosina 2009–2010. Työryhmän tarkoituksena
oli toimia eurooppalaisena foorumina, joka jakaa Euroopan kulttuuripääkaupunkien hankkeissa ja toiminnoissa syntyneitä hyviä
käytäntöjä ja tällä tavoin luo yhteisen viitekehyksen niille lähestymistavoille, joiden tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää kulttuuripääkaupungin vaikutuksia. Raportissa esitetystä kuudesta päätavoitteista keskeisimpinä voi pitää eri kulttuuripääkaupungeissa
toteutuneiden kulttuuritoimintojen ja -toiminnan mittaamista
vertailukelpoisessa kehikossa sekä eurooppalaisen tutkimusmallin
luomista kulttuuripääkaupungin arvioinnille. Vertailukelpoinen
kehikko liittyy lähinnä potentiaalisten indikaattorien käyttöön tulevien kulttuuripääkaupunkien arvioinneissa (vrt. edellä komission
työryhmän työpaperissa esitetty näkemys). Eurooppalaisen tutkimusmallin luomisella haluttiin painottaa komission roolia tulevien
kulttuuripääkaupunkien kehittämisessä maksimoimalla sellaisia
mahdollisuuksia, joiden avulla on mahdollista mitata vaikutuksia ja
tiedonsiirtoa kulttuuripääkaupunkien välillä.
Potentiaalisten indikaattorien ohella raportissa on esitetty myös
tutkimuksen fokusointia sen mukaan, miten työryhmään kuuluneet
eri kulttuuripääkaupunkien edustajat nostivat niitä esille kuudessa
erikseen määritellyssä teemaryhmässä. Pääosin Liverpoolin kulttuuripääkaupungin (2008) arviointiohjelmasta omaksutut teemaryhmät olivat kulttuurinen eloisuus, kulttuurinen saavutettavuus ja
osallistuminen, identiteetti, imago ja paikka, prosessin periaatteet ja
hallinta, eurooppalainen ulottuvuus sekä taloudelliset vaikutukset
ja prosessit.6 Vaikka työryhmän raportti on sisällöltään tutkimuspainotteinen, se on konkreettisemmin suuntautunut tutkimukseen
yhdistettyjen indikaattorien muodostamiseen ja käyttöön. Tosin
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to wider theoretical and methodological discussion in connection
with evaluating the Capitals of Culture. In this sense, the evaluations
are naturally linked to university research and the role of science also
gains a larger foothold in the implementation of the cultural year, as
happened during Turku’s Capital of Culture year in 2011.
In-house evaluations by Capitals of Culture
Many cities have created their own evaluation reports on their cultural year. These cities include Glasgow (1990), Luxemburg (1995
and 2007), Graz (2003), Lille (2004), Cork (2005), Sibiu (2007),
Stavanger (2008), Liverpool (2008), Essen für die Ruhr (2010), Istanbul (2010) and Turku (2011). These evaluations of Capitals of
Culture differ significantly from each other in their content, research
approach and methodology. The most limited reports are ‘indicator
reports’, which present statistics but lack deeper analysis of the relationship between the Capital of Culture year and its political, social and economic environment. On the other hand, some evaluation
projects have also sought a more scientific approach, especially if the
evaluation project has been led by the scientific community. One such
project is the ‘Impacts 08’ evaluation of Liverpool’s Capital of Culture
year, which was carried out jointly by the University of Liverpool and
the Liverpool John Moores University. The broad research framework that was created for the evaluation programme was divided
into several thematic clusters that were backed up by more tangible
research objectives (the theme of cultural access was supported by
accessibility, reach and difference; economic growth was linked to
employment, tourism and investments; and behind social capital are
inclusiveness, well-being and quality of life, etc.).
Liverpool’s Impacts 08 evaluation programme included six
broader research themes: economic impacts and processes; the city’s
cultural system, cultural access and participation; identity, image
and place; the city’s physical infrastructure; and the philosophy and
governance of the Capital of Culture process. The programme highlights the special research methodology (or rather method) called
‘the Liverpool Model’, which defines the indicator clusters used in
evaluation, in-depth interviews of key stakeholders in both the public
and private sectors, media impact analysis, business impact analysis,
studies which focused on the experiences of local people in selected
areas, and annually selected ‘special projects’. One of the objectives
of the evaluation programme was to develop an illustrative longitu-
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dinal model for evaluating cultural effects. The model’s purpose was
to measure and analyse the socio-economical and cultural effects of
Liverpool’s Capital of Culture year 2008. The model’s illustrative nature is based on the premise that future European Capitals of Culture
can also utilise the information it produces. This is connected to the
previously mentioned report by the European Capitals of Culture
Policy Group working group, which set the aim of striving to share
the main results produced by the Impacts 08 evaluation programme
and research by other Capitals of Culture. Further development of
those main results enables the creation of a basis for evaluation of
European Capitals of Culture.
A more general examination of impact studies that have been
carried out in Capitals of Culture shows that the four most typical
impact groups have related to the economy, tourism, marketing and
infrastructure.7 Examinations of economic impact have focused on
the employment effects of culture, the effect of the Capital of Culture on the city’s economic structure, economic recovery due to culture, public and private investments in regeneration of public urban
space, and long-term multiplicative effects on regional development.
The impact of tourism has been studied through the connection between tourism and the local economy, the city’s attractiveness as a
travel destination, and the visitors profile and consumption by visitors to the Capital of Culture, among other things. Marketing impact
studies include media impacts, improvement or shift in city image,
long-term image creation for a city and its culture, promoting a
city’s marketing by highlighting its uniqueness and magnetism, and
finding sustainable solutions for the creative economy and cultural
participation. Infrastructural impact can be examined through longterm and new cultural-infrastructure development projects, urban
construction simulations and infrastructural projects related to the
creative economy. The City of Culture projects that were carried out
before 1990 barely paid attention to economic effects. However, Glasgow’s City of Culture Year 1990 created a new trend for evaluation
of Capitals of Culture that had a clearer connection to economic and
image effects. One of the most comprehensive reports on a European
Capital of Culture is the Luxemburg report, which, in addition to the
main criteria, also analyses the city’s cultural development, cultural
participation, marketing and communication, the impact of tourism
and economic effects.8
Several studies, theses, scientific articles and books have been
published about Capitals of Culture outside official evaluation pro-

ryhmän yhtenä tavoitteena mainitaan kulttuuripolitiikkaan liittyvä
akateeminen tutkimus, jonka toivotaan synnyttävän laajempaa teoreettista ja metodologista keskustelua kulttuuripääkaupunkien arvioinnin yhteydessä. Tässä mielessä arvioinnit yhdistyvät luontevasti
yliopistotutkimukseen ja tieteen rooli saa yhä enemmän jalansijaa
myös kulttuurivuoden toteuttamisessa, kuten Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.
Kulttuuripääkaupunkien itsensä toteuttamat arvioinnit
Monet kaupungit ovat tehneet omia arviointiraporttejaan kulttuurivuotensa toteutumisesta. Näitä ovat mm. Glasgow (1990), Luxemburg (1995 ja 2007), Graz (2003), Lille (2004), Cork (2005), Sibiu (2007), Stavanger (2008), Liverpool (2008), Essen für die Ruhr
(2010), Istanbul (2010) ja Turku (2011). Kulttuuripääkaupunkeja
koskevat arvioinnit poikkeavat toisistaan sisällöltään, tutkimusotteeltaan ja käytettyjen menetelmien suhteen varsin selvästi. Vähäisimmillään raportit ovat tilastoja esitteleviä ”indikaattoriraportteja”,
joista puuttuu syvällisempi analyysi kulttuuripääkaupunkivuoden
suhteesta poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöönsä.
Toisaalta eräissä arviointiprojekteissa on haettu myös tutkimuksellisempaa lähestymistapaa, varsinkin jos kysymyksessä on ollut
tiedeyhteisön johtama arviointihanke. Yksi tällaisista hankkeista
on Liverpoolin yliopiston ja Liverpoolin John Moores yliopiston
yhdessä toteuttama Liverpoolin kulttuuripääkaupunkivuoden arviointiohjelma Impacts 08. Ohjelmalle laaditussa laajassa viitekehyksessä tutkimuskehikko jakaantui useisiin temaattisiin klustereihin,
joiden taustalla oli konkreettisempia tutkimuskohteita (esimerkiksi
kulttuuriosallisuuden teemaa tukivat saavutettavuus, ulottuvuus ja
erilaisuus, taloudellisen kasvun taustalla olivat työllisyys, turismi ja
investoinnit, sosiaalisen pääoman taustalla puolestaan sisällyttäminen, hyvinvointi ja elämänlaatu, jne.)
Liverpoolin Impacts 08 -arviointiohjelmassa oli kuusi laajempaa
tutkimusteemaa, jotka käsittelevät taloudellisia vaikutuksia ja prosesseja, kaupungin kulttuurijärjestelmää, kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta, identiteettiä, imagoa ja paikkaa, kaupungin fyysistä
infrastruktuuria ja kestävyyttä sekä kulttuuripääkaupunkiin liittyvän prosessin filosofiaa ja hallintaa. Tutkimusohjelmassa nostetaan
esille erityiseksi tutkimusmetodologiaksi (tai pikemminkin menetelmäksi) ”The Liverpool Model”, jossa on määritelty mm. arvioinnissa
käytettävät indikaattoriklusterit, avaintoimijoiden syvähaastattelut

sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, median vaikutusanalyysi,
liike-elämän vaikutusanalyysi, paikallistason ihmisten kokemuksia
kartoittavat tutkimukset määrätyiltä alueilta sekä vuosittain valitut ”erityisprojektit”. Arviointiohjelman yhtenä tavoitteena oli kehittää esimerkinomainen pitkittäismalli kulttuuristen vaikutusten
arvioimiseksi. Mallin tehtävänä oli mitata ja analysoida Liverpoolin
kulttuuripääkaupunkivuoden 2008 sosioekonomisia ja kulttuurisia
vaikutuksia. Mallin esimerkinomaisuus perustuu ajatukseen, että
sen tuottamaa informaatiota voivat käyttää hyväkseen myös tulevat
Euroopan kulttuuripääkaupungit. Tähän liittyy edellä mainitun The
European Capitals of Culture Policy Group -työryhmän raportissa
asetettu tavoite pyrkiä jakamaan niitä päätuloksia, joita Impacts 08
-arviointiohjelma ja eräiden muiden kulttuuripääkaupunkien tekemä tutkimus ovat tuottaneet ja joita kehittämällä on mahdollista luoda arviointiperusta Euroopan kulttuuripääkaupungeille.
Tarkasteltaessa yleisemmin kulttuuripääkaupungeissa tehtyjä
vaikutusselvityksiä neljä tyypillisintä vaikutusryhmää ovat liittyneet
taloutta, turismia, markkinointia ja infrastruktuuria kuvaaviin muuttujin.7 Taloudellisten vaikutusten selvittämisessä on tarkasteltu mm.
kulttuurin työllisyysvaikutuksia, kulttuuripääkaupungin vaikutuksia kaupungin taloudelliseen rakenteeseen, taloudellista elpymistä
kulttuurin vaikutuksesta, julkisia ja yksityisiä investointeja julkisen
kaupunkitilan uudistamisessa sekä pitkäkestoisia kerrannaisvaikutuksia aluekehityksessä. Matkailun vaikutuksia on tarkasteltu mm.
turismin yhteytenä paikalliseen talouteen, kaupungin kehitystä houkuttelevana matkailukohteena sekä kulttuuripääkaupungissa vierailevien profiilia ja kuluttamista. Markkinoinnin vaikutusselvityksiin
kuuluvat mm. mediavaikutukset, kaupungin imagon parantuminen
tai muuttuminen, kaupungin ja sen kulttuurin pitkäkestoisen imagon luominen, kaupungin markkinoinnin edistäminen, korostamalla
esimerkiksi kaupungin ainutlaatuisuutta ja vetovoimaisuutta, sekä
kestävien ratkaisujen löytäminen luovalle taloudelle ja kulttuuriselle osallisuudelle. Infrastruktuurin vaikutuksia voi mm. tutkia
kulttuuri-infrastruktuuriin liittyvinä pitkäaikaisina ja uusina kehittämishankkeina sekä kaupunkirakentamisen stimulointina ja luovan
talouden infrastruktuurihankkeina. Ennen vuotta 1990 toteutuneissa kulttuurikaupunkihankkeissa ei juurikaan kiinnitetty huomiota
taloudellisiin vaikutuksiin. Glasgowin kulttuurikaupunkivuosi 1990
synnytti kuitenkin uudenlaisen trendin kulttuuripääkaupunkien
arvioinneille liittyen selkeämmin taloudellisin ja imagovaikutuksiin. Yksi laajimmista Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevista
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grammes. Their content has often been similar to impact studies, and
the scientific articles focusing on the critical examination of a special
theme are particularly interesting. The themes of the articles that
have been written about Capitals of Culture have been connected to
the role of cultural policy as part of urban transformation, the impact
of cultural events on city image, urban regeneration, comparison of
Capitals of Culture based on various variables or the role of academic
research in evaluating the Culture year, among others.9-16
The three central themes of the Turku 2011 evaluation
programme
Evaluation of Turku’s Capital of Culture year 2011 is being carried
out by a multi-disciplinary evaluation programme (ARVIO2011)
led by the University of Turku. The first phase was carried out in
2010–2012, and the second phase involves a follow-up programme in
2013–2016. The evaluation programme encompasses all contents of
the Capital of Culture year, which is why forming thematic groups was
an essential starting point for evaluation. Another important perspective has been provided by the presence of academic research in the
evaluation process, which has resulted in the critical approach that is
typical to academic research. This is why conceptual frames of reference have been constructed for thematic units and partially for their
sub-themes. The contents of Turku’s Capital of Culture year have
been examined in connection with the frames of reference, forming
quantitative indicators when needed. The three most central thematic units of the evaluation programme involve the process (‘the Capital
of Culture as a process’), participation (‘whose Capital of Culture?’)
and long-term legacies (‘the imprint of the Capital of Culture’). The
thematic units are not mutually exclusive but share many elements.
The Capital of Culture as a process
When evaluating the Capital of Culture as a process, it is possible to
first examine the activities of the Capital of Culture as part of greater
cultural and social change and then observe how the Capital of Culture implements its strategy during different phases of operation.
The former can function as a broad frame of reference for the latter
activity, which is more connected to the internal process.
From a cultural policy viewpoint, the city can be seen as a cultural
system and functions that support the system. The recognition and
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transformation of the essence of culture can be connected to ‘cultural turns’ in which cultural transformation is visible in many social
fields, including various art forms (such as literature, visual art, stage
or film) or the entire urban culture (such as housing, consumption
and urban construction). One much studied and analysed cultural
turn is postmodernism, which can appear as a programme for cultural policy change, for example.17
The strategy of a Capital of Culture and the goals that are set in
order to implement it often follow from an urban-policy framework
that the city has created for its cultural activities. This framework
can be seen to involve interaction between culture and place-promotion politics, where the importance of culture is highlighted in the
construction of positive mental images of the city, developing business linked to tourism, attracting outside investment into the city,
and consolidating the city’s competitiveness. From the late 1970s,
cultural policy in European cities has been a visible factor in urban
regeneration also in connection with the economy and the environment. A vibrant and international cultural life has become an important marketing strategy for cities. It draws attention to floating international capital and especially to a high technology workforce and a
highly developed service-sector workforce.18
Growing consumption of culture and the related businesses also
feeds a city’s symbolic economy – its apparent ability to produce both
symbols and space. Linking culture to architectural themes has given
it a leading role in those urban regeneration strategies that are based
on the conservation of historical environments and the continuation
of local traditions.19 In this context, we may speak of special ‘place
promotion’ politics, the promotion of mental images of a city and
place, which may be closely linked to the connections between culture and place-promotion politics. In the background of promotion
politics have lain worldwide changes in economic and political systems, to which cities react in order to get their share in the new world
order and to ensure their position in the competition between cities.
One example of this is the competition for nomination for European
Capital of Culture. It is often a question of tourists or middle-class
citizens. These are receptive groups for the acceptance of the manipulation linked to the attractive images, atmosphere and lifestyles
produced by culture and the related marketing as place-promotion
politics.20-21
In a report published by the Cultural Committee of the City of
Turku in 2001, the detailed presentation of various fields of culture

raporteista on Luxemburgin raportti, jossa arvioinnin pääkriteerien
lisäksi analysoidaan: kaupungin kulttuurista kehitystä, kulttuuriin
osallistumista, markkinointia ja viestintää, turismin vaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia.8
Kulttuuripääkaupunkeihin liittyen on virallisen arvioinnin ulkopuolella tehty lukuisia selvityksiä, opinnäytetöitä, tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Usein niiden sisältö on vaikutusarvioinnin kaltainen ja
erityisen kiinnostavia ovat tieteelliset artikkelit, jotka nostavat kriittiseen tarkasteluun jonkin erityisteeman. Kulttuuripääkaupungeista
kirjoitettujen artikkelien teemat ovat liittyneet mm. kulttuuripolitiikan rooliin osana kaupunkiuudistusta, kulttuuritapahtumien kaupunki-imagoon kohdistuviin vaikutuksiin, kaupunkiuudistukseen,
eri lähtökohdista tapahtuvaan kulttuuripääkaupunkien vertailuun tai
tieteellisen tutkimuksen rooliin analysoitaessa kulttuurivuotta.9-16
Turku 2011 -arviointiohjelman kolme keskeistä
teemakokonaisuutta
Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden arviota tekee Turun yliopiston johtama monialainen arviointiohjelma (ARVIO2011), jonka
ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2010–2012. Toinen vaihe
on vuosina 2013–2016 toteutettava seurantaohjelma. Arviointiohjelma kattaa koko kulttuuripääkaupunkivuoden sisällön, minkä vuoksi
tutkimussuunnitelmaa laadittaessa oli välttämätöntä muodostaa temaattisia kokonaisuuksia arvioinnin lähtökohdaksi. Toinen tärkeä
näkökulma on ollut tieteellisen tutkimuksen läsnäolo arviointiprosessissa, mikä on merkinnyt tieteelliselle tutkimukselle ominaista
kriittistä lähestymistapaa. Tämän vuoksi temaattisille kokonaisuuksille sekä osittain myös niiden alateemoille on rakennettu käsitteellisiä viitekehyksiä, joihin liittyen arviointiprosessissa on tarkasteltu
Turun kulttuurivuoden ohjelmallista sisältöä ja muodostettu tarvittaessa kvantitatiivisia indikaattoreita. Arviointiohjelman kolme keskeisintä temaattista kokonaisuutta käsittelevät prosessia (”kulttuuripääkaupunki prosessina”), osallisuutta ja osallistumista (”keiden
kulttuuripääkaupunki?”) sekä pitkäkestoisia vaikutuksia (”kulttuuripääkaupungin jälki”). Temaattiset kokonaisuudet eivät ole toisiaan
poissulkevia, vaan sisältävät monella tapaa yhteisiä elementtejä.

Kulttuuripääkaupunki prosessina
Arvioitaessa kulttuuripääkaupunkia prosessina on mahdollista tarkastella ensiksi kulttuuripääkaupungin toimintaa osana laajempaa
kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta ja toiseksi sitä, miten
kulttuuripääkaupunki toteuttaa strategiaansa toiminnan eri vaiheissa. Ensiksi mainittu voi toimia laajempana viitekehyksenä jälkimmäiselle, enemmän sisäiseen prosessiin liittyvälle toiminnalle.
Kulttuuripoliittisesta näkökulmasta kaupunki voidaan ymmärtää kulttuurisena järjestelmänä sekä tätä järjestelmää tukevina toimintoina. Kulttuurin olemuksen tunnistaminen ja muuttuminen voi
liittyä “käänteisiin”, joissa kulttuurimuutos näkyy yhteiskuntaelämän monilla aloilla liittyen esimerkiksi eri taidemuotoihin (kuten
kirjallisuus, kuvataide, näyttämötaide tai elokuva) tai kokonaiseen
kaupunkikulttuuriin (kuten asuminen, kuluttaminen ja kaupunkirakentaminen). Yksi paljon tutkittu ja analysoitu kulttuurinen käänne
on postmodernismi, joka voi näyttäytyä esimerkiksi (kulttuuripoliittisen muutoksen ohjelmana).17
Kulttuuripääkaupungin strategia ja sen toteuttamiseksi asetetut
tavoitteet seuraavat usein kaupungin kulttuuritoiminnoilleen luomaa kaupunkipoliittista kehystä. Osana tätä kehystä voidaan puhua
kulttuurin ja paikan politiikan vuorovaikutuksesta, missä kulttuurin
merkitys korostuu rakennettaessa positiivisia kaupunkimielikuvia,
kehitettäessä turismin liittyviä elinkeinoja, houkuteltaessa kaupunkiin ulkopuolisia investointeja ja lujitettaessa kaupunkien kilpailuasemaa. Kulttuuripolitiikasta on eurooppalaisissa kaupungeissa
1970-luvun lopulta lähtien tullut myös talouteen ja ympäristöön
kohdistuvan kaupunkiuudistuksen näkyvä osatekijä. Elävä ja kansainvälinen kulttuurielämä on tullut tärkeäksi kaupungin markkinointistrategiaksi. Se kiinnittää huomiota liikkuvaan kansainväliseen pääomaan ja erityisesti korkean teknologian sekä kehittyneen
palvelusektorin työvoimaan.18
Kulttuurin kuluttamisen ja siihen liittyvien elinkeinojen kasvu
ruokkii myös kaupungin symbolista taloutta – sen näkyvää kykyä
tuottaa sekä symboleja että tilaa. Kulttuurin yhdistäminen arkkitehtonisiin teemoihin on antanut sille johtavan roolin sellaisissa
kaupunkiuudistuksen strategioissa, jotka perustuvat historiallisten
ympäristöjen säilyttämiseen ja paikallisen perinteen vaalimiseen.19
Tässä yhteydessä voidaan puhua erityisestä kaupunkimielikuvien ja
paikan edistämisen (’place promotion’) politiikasta, joka voi kytkeytyä kiinteästi kulttuurin ja paikan politiikan välisiin yhteyksiin. Edis-
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is preceded by two larger sections, one of which studies the city as
a space and place, while the other highlights community spirit as a
resource of creative cities.22 A broader frame of reference has been
constructed for the city’s cultural sector, which also denotes understanding culture as part of wider urban development. In addition,
Turku’s Capital of Culture strategy states that ‘the project is founded
on a broad definition of culture that views it as the continuity of doing, learning and thinking’.23 When evaluating a Capital of Culture
process, it is important to understand how the project organisation
has reacted to both changes in the surrounding society and to needs
for change that have been created by the organisation’s internal activities.
One of the starting points of the Turku 2011 Foundation’s operations was developing the Turku 2011 strategy throughout the entire
process. Shortcomings that were later identified in the 2006 strategy,
such as its general nature that was difficult to concretise, the inability to cover all Capital of Culture activities, the changed economic
situation due to the 2008 recession and the lack of goal prioritisation or follow-up definition, led to the creation of a new strategy in
strategy workshops that were organised throughout 2009. Although
strategic changes take place during operations, the basic question remains: ‘How were the goals and purpose that were set for the Capital
of Culture year during the planning and preparation phase realised
during the different phases of operation?’ The Turku 2011 Foundation has received much approbation for the emphasis on many forms
of participation that its programme highlighted. In the strategy, participation is highlighted through experientalism, accessibility and
encounters that support well-being. It can be stated that the goal of
well-being grew stronger as the project progressed, which is how the
preparation phase motto ‘Turku on Fire’ shifted into ‘Culture does
good’ by the implementation phase.24
Media monitoring is an essential part of evaluating Capitals of
Culture. It can touch all activities of the Capital of Culture year and
can be utilised during different phases of the evaluation. When we
evaluate the Capital of Culture as a process through media monitoring, we can directly or indirectly examine the actions with which the
Turku 2011 project has shown itself as an operator in the public eye.
‘How has European Capital of Culture Turku 2011 been produced for
the awareness of the general public’ and ‘what forms of co-operation
are involved’ are questions that may be answered with the help of
media materials. Studying media contents before, during and after
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the Capital of Culture year also creates interesting comparison material. For example, writings in Turku newspapers were more critical in
tone before the Capital of Culture year due to ‘reserve’ in communication, among other things; there were even mentions of secretiveness
in this context, and the cultural year was seen as something meant for
a select group. After 2011 began and the programme was published,
this type of critique ceased to be printed. Similarly, newspaper articles about Liverpool have been examined retrospectively before the
application process, during the application and nomination phase,
and during the preparations for the cultural year.25
Whose Capital of Culture?
Different forms of participation have typically been focal areas of
evaluation for Capitals of Culture, and the thematic unit of cultural
accessibility and participation has been highlighted on the previously mentioned ECoC Policy Group’s list of potential indicators.2
In the thematic unit ‘Whose Capital of Culture?’ of the Turku 2011
evaluation programme, the general starting point is the evaluation of
social effects and the impact on people. The evaluation programme
uses cultural policy writings in which evaluation of the effects of culture plays a central role in the evaluation of the different dimensions
of well-being. One of them is a publication by the Foundation for Cultural Policy Research (Cupore) that stressed the importance of culture in impact studies focusing on people and their environment. The
publication names four linked factors that cause trouble in evaluating cultural effects: (1) the lack of unequivocal indicators, (2) the oneway cause-and-effect relationships, (3) the system-specific nature
of the definition of culture and (4) the need for evaluation managed
from the top.26 From the viewpoint of the evaluation programme, the
system-specific nature of the definition of culture in connection with
traditional cultural governance is especially interesting, paying less
attention to connections between culture and health care, among
other things.
In accordance with its values, the Turku 2011 Capital of Culture
project was intended to be an experience of dialogue in new kinds of
culture and of doing things together and sharing them. The thematic
unit ‘Whose Capital of Culture?’ involved evaluation of the well-being
objectives and especially participation and accessibility in the broad
definition. Evaluation of participation and accessibility paid attention to the short- and long-term effects that the Capital of Culture of-

tämispolitiikan taustalla ovat olleet maailmanlaajuiset taloudellisten
ja poliittisten järjestelmien muutokset, joihin kaupungit reagoivat
saadakseen osuutensa uudessa maailmanjärjestyksessä ja taatakseen
asemansa kaupunkien välisessä kilpailussa. Yhtenä esimerkkinä tästä
on kilpailu Euroopan kulttuuripääkaupungin nimityksestä. Kysymys
on usein turisteista tai keskiluokkaisista kaupunkilaisista. Nämä ovat
otollisia ryhmiä hyväksymään kulttuurin tuottamiin vetovoimaisiin
mielikuviin, ilmapiiriin ja elämäntyyleihin liittyvän manipuloinnin ja
siihen liittyvän mainonnan paikan edistämisen politiikkana.20-21
Turun kaupungin vuonna 2001 julkaisemassa kulttuurikomitean
raportissa eri kulttuurialojen yksityiskohtaista esittämistä edeltää
kaksi laajempaa kokonaisuutta, joista toisessa kaupunkia tarkastellaan tilana ja paikkoina ja toisessa yhteisöllisyys nostetaan luovan
kaupungin resurssiksi.22 Kaupungin kulttuurisektorille on muodostettu laajempi viitekehys, mikä samalla tarkoittaa kulttuurin ymmärtämistä osana laajempaa kaupunkikehitystä. Myös Turun kulttuuripääkaupungin strategiassa todetaan, että ”hankkeen perustana on
kulttuurin laaja määritelmä, jonka mukaan kulttuuri on tekemisen,
oppimisen ja ajattelun jatkuvuutta”.23 Arvioitaessa kulttuuripääkaupunkia prosessina on tärkeää ymmärtää, miten hankkeesta vastaava
organisaatio on reagoinut sekä ympäröivästä yhteiskunnasta tuleviin muutoksiin että organisaation sisäisen toiminnan synnyttämiin
muutostarpeisiin.
Turku 2011 -säätiön toiminnan yhtenä lähtökohtana on ollut Turku 2011 -strategian kehittäminen koko prosessin ajan. Alkuperäisessä
vuoden 2006 strategiassa tunnistetut puutteet, kuten vaikeasti konkretisoitavissa oleva yleisyys, koko kulttuuripääkaupungin toiminnan
kattamattomuus, vuoden 2008 laman aiheuttama taloudellisen tilanteen muuttuminen, tavoitteiden priorisoinnin puute sekä seurannan
määrittelemättömyys, johtivat strategian uusimiseen vuoden 2009
aikana järjestetyissä strategiatyöpajoissa. Vaikka strategisia muutoksia toiminnan aikana tapahtuukin, peruskysymyksenä säilyy: ”miten
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa kulttuuripääkaupunkivuodelle
asetetut tavoitteet ja tarkoitus toteutuivat toiminnan eri vaiheissa”.
Turku 2011 säätiö on saanut laajalti kiitosta osallisuuden eri muotojen korostumisesta kulttuurivuoden ohjelmistossa. Strategiassa osallisuus tulee esille hyvinvoinnin tavoitetta tukevien kohtaamisten,
kokemuksellisuuden ja saavutettavuuden kautta. Voitaneen todeta,
että hyvinvoinnin tavoitteen lujittuminen on tapahtunut prosessin
kuluessa, jolloin valmisteluvaiheen sanonta ”Turku palaa” muuttui
toteuttamisvaiheen sanonnaksi ”kulttuuri tekee hyvää”.24

Mediaseuranta on oleellinen osa kulttuuripääkaupunkien arviointia.
Se voi koskettaa kaikkia kulttuuripääkaupunkivuoden toimintoja ja
sitä on mahdollista käyttää hyväksi arvioinnin eri vaiheissa. Arvioitaessa mediaseurannan kautta kulttuuripääkaupunkia prosessina
voidaan tarkastella joko suoraan tai epäsuorasti niitä toimenpiteitä,
joilla Turku 2011 -hanke on näyttäytynyt julkisuudessa toimijana.
”Miten Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011 on tuotettu
yleisön tietoisuuteen” ja ”millaisia yhteistyömuotoja siihen liittyy”
ovat kysymyksiä, joiden selvittämisessä media-aineistoa voidaan
soveltaa prosessin arviointiin. Mielenkiintoista vertailuaineistoa
myös syntyy, kun tarkastellaan mediasisältöä ennen kulttuuripääkaupunkivuotta, sen aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi turkulaisessa
lehtikirjoittelussa oli kriittisempi sävy ennen kulttuuripääkaupunkivuotta liittyen mm. viestinnän ”pidättyväisyyteen”, missä yhteydessä
puhuttiin jopa salailusta ja kulttuurivuotta pidettiin vai määrätyille
piireille tarkoitettuna. Vuoden 2011 alun ja ohjelmakokonaisuuden
julkistamisen jälkeen tämäntyyppinen kritiikki katosi lehtien palstoilta. Vastaavasti Liverpoolin kaupunkia koskevaa lehtikirjoittelua
on tarkasteltu takautuvasti ennen hakuprosessia, haku- ja nimitysvaiheessa sekä kulttuurivuoden valmisteluvaiheessa.25
Keiden kulttuuripääkaupunki?
Osallisuuden ja osallistumisen erilaiset muodot ovat olleet tyypillisiä kulttuuripääkaupunkien arvioinnin kohteita ja niiden vertailemiseksi on esitetty edellä mainitun työryhmän (The ECoC Policy
Group) potentiaalisten indikaattorien listassa mm. kulttuurisen savutettavuuden ja osallistumisen teemakokonaisuus.2
Turku 2011 -arviointiohjelman temaattisessa kokonaisuudessa
”Keiden kulttuuripääkaupunki?” -arvioinnin yleisenä lähtökohtana
ovat sosiaalisten vaikutusten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointi. Hyvinvoinnin erilaisia ulottuvuuksia arvioitaessa arviointiohjelmassa on käytetty hyväksi sellaisia kulttuuripoliittisia
kirjoituksia, joissa kulttuurin vaikutusten arviointi on ollut keskeisesti esillä. Yksi näistä on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen julkaisu, jossa on haluttu korostaa kulttuurin
merkitystä tehtäessä erilaisia ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvia
vaikutusselvityksiä. Julkaisussa nähdään kulttuuristen vaikutusten
arvioinnin ongelmaksi neljä eri tavoin toisiinsa kytkeytyvää tekijää:
(1) yksiselitteisten indikaattorien puute, (2) syy/seuraussuhteen
yksisuuntaisuus, (3) sovelletun kulttuurikäsitteen systeemisidon-
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fered in the interaction of people and culture and to how those effects
manifest themselves as part of people’s well-being, health and quality
of life. The different population groups were central to the evaluation
of effects. Children, adults, the elderly and people from different genders and cultural backgrounds experienced the Capital of Culture in
different ways. In fact, evaluation of participation paid attention not
only to the many subgroups in the urban population but also to the
direct and indirect effects of culture in improving quality of life in the
interaction of well-being, health and culture. Scientific and cultural
Turku, a prosperous City (TIUKU) was the most comprehensive academic research project funded by the Turku 2011 Foundation. TIUKU’s final report emphasised the concept of cultural well-being and
its multi-disciplinary nature.27
In order to analyse the nature of participation more accurately,
the Turku 2011 evaluation programme carried out a separate project
that examined participation during Turku’s Capital of Culture year
2011.28 The research report’s framework examines the effects of cultural participation on well-being on the level of the community and
the individual. Participation in the Capital of Culture year was investigated through the analysis of twenty project plans, related queries
and interviews and the realisation of the projects. Categorising the
nature of participation based on whether the participation took place
in the audience, as a participant (alone or in a group), by producing
material or as a volunteer was an intriguing methodical viewpoint.
From the viewpoint of evaluation, the report’s results give valuable
information regarding the nature of participation in different types
of projects and the way these projects were implemented in urban
space. The viewpoint of participation was also central in the research
project the Empowering Force of Creative Involvement, which was
carried out separately.29 The project’s aim was to incorporate the best
practices and new methods of operation from the Capital of Culture
year into the future of the region. The Empowering Force of Creative
Involvement investigated the impact of culture on people’s lives in
the years to come using the methods of futures research.
The imprint of the Capital of Culture
A Capital of Culture year is a remarkable challenge and experience
for the host city. There are great expectations of a positive impact on
its economy and image, especially considering the significant investment in the cultural year in various resources. The Capital of Culture

40

year is not supposed to be a firework display that comes and goes.
The more permanent an imprint it leaves, the more meaningful it has
been. That is why the projects and studies that have been chosen to
represent the Capital of Culture year are in key position to produce a
permanent imprint.
‘The imprint of the Capital of Culture’ is the largest section of
the Turku 2011 evaluation programme. It includes examination of
sustainable development of the environment, internationality, and
evaluation of effects on the economy as well as evaluation of effects
on urban space and questions linked to city image and identity. From
this starting point, evaluation can be multi-disciplinary and involve
several fields of science.
One of the central elements of the imprint of the Capital of Culture is urban space, both as a physical environment and as a functional stage. The Commission of the European Union has in this context
highlighted those urban regeneration projects linked to built urban
environment that have been realised in connection with the Capital
of Culture year. Copenhagen’s (1996) many infrastructural projects
are worthy of mention: transforming a former naval area into a national film centre and a new centre for architecture and the national
library, the Arken Museum of Modern Art, transforming a former
cattle market into an exhibition space and a torpedo workshop into a
theatre, the restoration of the baroque garden of Fredriksborg Castle,
and the planning projects for the Ballerup region. Urban regeneration
targets may also involve city centre regeneration projects, as in Porto
(2001), whose regeneration projects have been studied critically with
an emphasis on public investments in the regeneration of urban public space.30
The major infrastructural project of Turku’s Capital of Culture
year was refurbishing the old Logomo machinery workshop into a
centre stage of concerts and exhibitions. Central infrastructurerelated projects of the Turku 2011 Foundation included remodelling
Barker Park (a former industrial area turned park) into an environmental art park designed by modern artist and landscape architect
Martha Schwartz, and a specially designed floating pavilion for the
River Aura. However, neither of these two projects has yet been carried out. Although infrastructural projects set in the physical urban
environment did not gain much visibility during Turku’s Capital of
Culture year, the use of (public) urban space as such had a visible
presence and has continued to do so even since the cultural year.

naisuus sekä (4) arviointitarpeen ylhäältäpäin johdettu luonne.26
Arviointiohjelman näkökulmasta erityisen kiinnostava on kulttuurikäsitteen systeemisidonnaisuus perinteiseen kulttuurihallintoon,
jolloin vähemmälle huomiolle jäävät mm. kulttuurin ja terveydenhuollon väliset yhteydet.
Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihanke on arvojensa mukaisesti tarkoitettu kokemukseksi uudenlaisen kulttuurin vuoropuhelusta
sekä yhdessä tekemisestä ja jakamisesta. ”Keiden kulttuuripääkaupunki?” -teemakokonaisuudessa toteutettiin laajasti ymmärrettynä
hyvinvointitavoitteiden ja erityisesti osallisuuden ja saavutettavuuden arviointia. Osallisuuden ja saavutettavuuden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kulttuuripääkaupungin tarjoamiin lyhytaikaisiin
ja pitkäkestoisiin vaikutuksiin ihmisten ja kulttuurin välisessä vuorovaikutuksessa ja siihen, miten vaikutukset näkyvät osana ihmisten
hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Erilaisilla asukasryhmillä
oli vaikutusten arvioinnissa keskeinen merkitys. Lapset, aikuiset,
vanhukset, eri sukupuolet ja erilaisen kulttuuritaustan omaavat ihmiset kohtasivat (kulttuuripää)kaupungin eri tavoin. Osallisuuden
arvioinnissa kiinnitettiinkin huomiota paitsi erilaisiin kaupunkiväestön alaryhmiin myös kulttuurin suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin
elämänlaadun parantamiseksi hyvinvoinnin, terveyden ja kulttuurin
vuorovaikutuksessa. Laajin Turku 2011 -säätiön rahoittamista tieteellisen tutkimuksen hankkeista oli Tieteen ja kulttuurin Turku,
hyvinvoiva kaupunki (TIUKU), jonka loppuraportissa korostettiin
kulttuurisen hyvinvoinnin käsitettä ja sen monitieteistä luonnetta.27
Osallisuuden luonteen tarkempaa analyysia varten Turku 2011
-arviointiohjelmassa toteutettiin erillishanke, jossa selvitettiin osallistumista ja osallisuutta Turun kulttuuripääkaupungissa vuoden
2011 aikana.28 Tutkimusraportin viitekehyksessä tarkastellaan yleisemmin kulttuuritoimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksia
sekä yhteisö- että yksilötasolla. Kulttuuripääkaupunkivuoteen osallistumista selvitettiin 20 hankkeen suunnitelmien, niille lähetettyjen
kyselyjen, haastattelujen ja hankkeiden toteuttamisen kautta. Mielenkiintoinen menetelmällinen näkökulma oli jakaa osallistumisen
luonne sen mukaan, tapahtuiko osallistuminen yleisönä, osanottajina
(yksin tai ryhmässä), aineistoa tuottamalla tai vapaaehtoistyönä. Arvioinnin näkökulmasta raportin tulokset antavat tärkeää tietoa siitä,
miten erityyppisiin hankkeisiin osallistuttiin ja miten nämä hankkeet kaupunkitilassa toteutettiin. Osallisuuden näkökulma oli keskeisenä myös erillisenä tiedehankkeena toteutetussa Osallisuuden
luova voima -tutkimushankkeessa.29 Hankkeen tavoitteena oli juur-

ruttaa kulttuuripääkaupunkivuoden eri projektien ja ideoiden hyvät
käytännöt ja toimijoiden kehittämät uudet toimintatavat alueen tulevaisuuteen. Osallisuuden luova voima -hankkeessa oltiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttämällä etsimässä kulttuurin
tuottamia vaikutuksia ihmisten elämään ja arkeen tulevina vuosina.
Kulttuuripääkaupungin jälki
Vuosi kulttuuripääkaupunkina on merkittävä haaste ja kokemus
isäntäkaupungille. Toiveet taloudellisista ja imagovaikutuksista ovat
korkealla ajatellen jo sitä merkittävää panostusta, joka erilaisina resursseina suunnataan merkkivuoteen. Ei ole tarkoituksenmukaista,
että kulttuuripääkaupunkivuosi on ilotulitus, joka tulee ja menee.
Mitä pysyvämpi jälki siitä jää, sitä merkityksellisempi se on ollut.
Tämän vuoksi ne tapahtumahankkeet ja tutkimukset, jotka on valittu toteuttamaan kulttuuripääkaupunkivuotta, ovat avainasemassa
pysyvän jäljen tuottamisessa.
”Kulttuuripääkaupungin jälki” on Turku 2011 -arviointiohjelman
laajin osio. Se käsittää yhtä hyvin kansainvälisyyden ja ympäristön
kestävän kehityksen tarkastelun sekä taloudellisten vaikutusten
arvioinnin kuin alueellisten ja kaupunkitilaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin sekä kaupungin imagoon ja identiteettiin liittyvät
kysymykset. Näistä lähtökohdista arviointi voi toimia varsin monialaisesti ja monien tieteenalojen yhteistyönä.
Yksi keskeinen kulttuuripääkaupungin jäljen elementti on kaupunkitila sekä fyysisenä ympäristönä että toiminnallisena näyttämönä. Euroopan Unionin komissio on nostanut tässä yhteydessä esille
kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä toteutuneet kaupunkiuudistuksen hankkeet, jotka ovat liittyneet kaupungin rakennettuun
ympäristöön. Tällaisista voidaan mainita erityisesti Kööpenhaminan (1996) monet kaupungin infrastruktuuriin liittyneet hankkeet,
kuten entisen laivastoalueen muuttaminen kansalliseksi elokuvakeskukseksi ja uudeksi arkkitehtuurin ja kansalliskirjaston keskukseksi, modernin taiteen Arken museo, entisen karjamarkkinaalueen muuttaminen näyttelytilaksi, torpedoverstaan muuttaminen
teatteriksi, Fredriksbergin linnan barokkipuutarhan restaurointi
sekä Ballerupin aluetta koskevat suunnitteluhankkeet. Kaupunginuudistuksen kohteena voivat olla myös kaupunkikeskustan uudistamishankkeet, kuten Portossa (2001), jonka uudistushankkeita on
tarkasteltu kriittisesti painottuneena julkisiin investointeihin julkisen kaupunkitilan uudistamisessa.30
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The city’s public space (market places, squares, parks, pedestrian
streets, riverbanks, etc.) are meeting places where city residents and
visitors mingle in the crowd. Public space is usually recognised as
something belonging to the city, but it not just a local space. Increase in
movement also increases the use of spaces where people can meet each
other and where local culture upholds the city’s economic competitiveness. Public spaces are intended for city tourism; they appear on post
cards and advertisements and serve as venues for mass events through
which the city can practise its image politics.31 Public space can also
function as an area for temporary uses, which makes it especially well
suited for various cultural activities. Temporary cultural productions
are often seen as a positive part of city life. Large European cities in
particular have learned to utilise the eventualisation of the city in
marketing, increasing their demand for more carefully controlled and
planned events. Although temporary cultural uses of public space do
not automatically create something alternative or new, they still often
diversify perceptions of public space. Cultural productions set in public
space require utilising the potential of the space in diverse ways. In this
way, culture can enable experiencing space from new perspectives and
broaden attitudes to functions that are suited for urban space.32
Use of urban space by projects was examined through various methods in the Turku 2011 evaluation programme. One angle studied the dimensions of the core city and the periphery. The starting point was the
idea that projects are realised at traditional venues in the city centre,
causing the less central areas to be left out of the offerings of the cultural year. This is understandable, since traditional cultural institutions
are quite centre-oriented and the centre is more accessible than other
areas. Turku’s most frequently used urban space was the River Aura,
which runs through the city, along with its riverbanks. The River Aura
has naturally seen much cultural use before, but during the Capital of
Culture year the number of events was multiplied, and the residents
of the riverbanks almost universally approved of the events. An association named Aurajokiverkosto (River Aura Network) was founded
to support the river’s future cultural use and act as a liaison between
traditional cultural institutions and events for the river area. Other
projects that used urban space to a large extent include the Turku365
project and the Neighbourhood Weeks. Turku365 was an urban art experience with over 130 individual artworks exhibited in public spaces
in everyday environments but often surprising contexts. The art also
changed locations with the passing of the seasons. The Neighbourhood
Weeks were week-long programme units that were carried out around
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the city and where each neighbourhood’s residents had the opportunity to “produce” stories, performances, exhibitions, tours and so
on with the help of their local associations. The Weeks also had a
strong participatory effect.
The ‘Blacks Swans’ of Turku’s Capital of Culture
Evaluation of Capitals of Culture has involved discussion of shortterm and long-term impact. However, the cultural year can also
have effects that are not immediately recognisable after the event,
but whose impact may manifest itself more strongly in the future.
Future researchers used to speak of ‘weak signals’, but the terms
used today are ‘wild cards’ and ‘black swans’. In futures research,
black swans refers to rare, unlikely, surprising and unexpected
events that can have very wide-ranging effects. A ‘black swan’ in
itself may be a positive or negative, desirable or undesirable event.
The most essential factor is surprise.33-34 The Turku 2011 evaluation programme was interested in investigating the unexpected
impact of Turku’s Capital of Culture year that could surface in the
future. A method like this has never been used in evaluations of
Capitals of Culture. Analysis of material produced by two futures
clinics organised by the Finland Futures Research Centre at the
University of Turku identified five black swans: (i) The black swan
of the three-day weekend (the impact of increased leisure time on
people’s lifestyle in relation to culture); (ii) the interlingual black
swan (the significance of culture and art as a uniting, synthesising
and barrier-breaking force); (iii) the black swan of the cultural footprint (the cultural footprint would be a new indicator of innovation
that would indicate the ‘culture content’ of a product’s entire service life and the amount of cultural work it requires, the emotions
is evokes in people and its social impact); (iv) the black swan of
Turku’s incorporated and exchange-listed culture (new customer
relationships and financing models for art and culture); and (v) the
black swan of the need for relaxation (a shift in lifestyle and values
would emphasise individualism and individual needs).33
Epilogue – the Turku 2011 evaluation programme 2013–2016
The evaluation programme of Turku’s Capital of Culture year has
been divided into two phases, the first of which covers 2010–2012
and partly the years before 2010 (ARVIO2011), while the second

Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen liittynyt merkittävä infrastruktuurihanke oli Logomon uudistettavan konepajan ottaminen
konserttien ja näyttelyiden päänäyttämöksi. Turku 2011 -säätiön ohjelman infrastruktuuriin liittyviä keskeisiä hankkeita olivat aiemmin
teollisuusalueesta puistoksi muutetun Barkerinpuiston uudistaminen nykytaiteilija ja maisema-arkkitehti Martha Schwartzin suunnittelemaksi ympäristötaidepuistoksi sekä Aurajokeen suunniteltu
kelluva paviljonki. Kumpikaan hankkeista ei ole toistaiseksi toteutunut. Vaikka kaupungin fyysiseen ympäristöön sijoittuvat infrastruktuuriin liittyvät hankkeet eivät nousseetkaan näkyvästi esille Turun
kulttuuripääkaupunkivuonna, itse ( julkisen) kaupunkitilan käyttö
oli näkyvästi esillä ja on jatkunut vielä kulttuurivuoden jälkeenkin.
Kaupungin julkiset tilat (torit, aukiot, puistot, kävelykadut, rantaalueet jne.) ovat kohtaamispaikkoja, joiden ihmismassoissa sekoittuu toisiinsa kaupungin asukkaita ja kaupungissa vierailevia ihmisiä.
Julkinen tila tunnistetaan yleensä johonkin kaupunkiin kuuluvana,
mutta se ei ole yksinkertaisesti vain paikallinen. Liikkuvuuden lisääntyminen lisää sellaisten paikkojen käyttöä, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan ja joissa paikallisella kulttuurilla ylläpidetään
kaupungin taloudellista kilpailukykyä. Julkiset tilat on tarkoitettu
kaupunkiturismille, ne esiintyvät postikorteissa ja mainoksissa ja ne
ovat sellaisten massatapahtumien näyttämöjä, joiden kautta kaupunki harjoittaa omaa imagopolitiikkaansa.31 Julkinen tila voi myös toimia tilapäiskäyttöjen alueena, mikä tekee niistä erityisen sopivia erilaisille kulttuuritoiminnoille. Tilapäiset kulttuurituotannot nähdään
usein positiivisena osana kaupunkielämää. Etenkin Euroopan suuret
kaupungit ovat oppineet hyödyntämään kaupungin tapahtumallisuutta markkinoinnissaan ja haluavat lisää etenkin kontrolloituja ja
suunniteltuja tuotantoja. Vaikka julkisen tilan väliaikaiset kulttuurikäytöt eivät ole automaattisesti vaihtoehtoisia tai uutta luovia, ne
useimmiten monipuolistavat käsityksiä julkisesta tilasta. Julkiseen
tilaan sijoittuvat kulttuurituotannot vaativat tilan mahdollisuuksien
hyödyntämistä suunniteltua monipuolisemmin. Tätä kautta kulttuuri voi mahdollistaa tilan kokemisen uusista näkökulmista ja laajentaa
käsityksiä kaupunkitilaan sopivista toiminnoista.32
Turku 2011 -arviointiohjelmassa hankkeiden käyttämää kaupunkitilaa tarkasteltiin monin eri tavoin. Yhtenä tarkastelunäkökulmana
oli kaupunkiytimen ja periferian ulottuvuudet. Lähtökohtana oli ajatus, että hankkeita toteutetaan perinteisillä tapahtuma-alueilla kaupungin keskustassa, jolloin ulompana keskustasta sijaitsevat alueet
jäävät syrjään kulttuurivuoden tarjonnasta. Tämä on ymmärrettävää,

koska perinteiset kulttuurilaitokset ovat varsin keskustahakuisia ja
keskustan saavutettavuus on muita alueita parempi. Kaupungin julkisista tiloista eniten käytetty oli Turun sisäkaupungin halki virtaava
Aurajoki ranta-alueineen. Vaikka Aurajoella on ollut monenlaista
kulttuurikäyttöä aikaisemminkin, kulttuurivuonna tapahtumien
määrä moninkertaistui ja ne saivat lähes poikkeuksettoman hyväksynnän jokirannan asukkailta. Joen tulevaa kulttuurikäyttöä varten
perustettiin Aurajokiverkosto, joka yhdistää toisiinsa perinteisiä
kulttuurilaitoksia ja jokialueella toteutettavia tapahtumia. Laajalti
kaupunkitilaa käyttävistä hankkeista voi mainita Turku 365 -hankkeen ja kaupunginosaviikot. Ensiksi mainittu oli julkiseen kaupunkitilaan sijoittuva kaupunkitaidekokonaisuus, jonka yli 130 teosta
näyttäytyivät kaupunkilaisten arjen ympäristössä yllättävissäkin yhteyksissä. Hanke oli lisäksi jaettu erilaisiin kohteisiin vuodenaikojen
mukaan. Kaupunginosaviikot olivat viikonmittaisia kaikkialla kaupunkialueella toteutettuja ohjelmakokonaisuuksia, joissa kaupunginosien asukkaat saivat yhdistystensä välityksellä ”tuottaa” oman
asuinympäristönsä kertomuksina, esityksinä, näyttelyinä, kiertokävelyinä jne. Viikoilla oli myös vahva osallistava vaikutus.
Turun kulttuuripääkaupungin mustat joutsenet
Kulttuuripääkaupunkien arvioinnin yhteydessä on puhuttu lyhytkestoisista ja pitkäkestoisista vaikutuksista. Kulttuurivuodella voi
olla kuitenkin vaikutuksia, joita tapahtuman jälkeen ei vielä ole tunnistettavissa, mutta joiden vaikutus voi tulevaisuudessa nousta voimakkaampana näkyviin. Tulevaisuudentutkijat puhuivat aiemmin
”heikoista signaaleista”, mutta nykyään ”villit kortit” tai ”mustat joutsenet” ovat käytettyjä käsitteitä. Tulevaisuuden tutkimuksessa mustilla joutsenilla tarkoitetaan harvinaisia, epätodennäköisiä ja yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia, joilla toteutuessaan voi olla hyvin
suuria vaikutuksia. ”Musta joutsen” itsessään voi olla myönteinen tai
kielteinen, toivottava tai ei-toivottava tapahtuma. Oleellista on sen
yllättävyys.33-34 Turku 2011 -arviointiohjelma oli kiinnostunut selvittämään, mitä odottamattomia vaikutuksia Turun kulttuuripääkaupunkivuodella voisi tulevaisuudessa tulla näkyviin. Vastaavanlaista
menetelmää ei aikaisemmissa kulttuuripääkaupunkien arvioinneissa ole käytetty. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
järjestämän kahden tulevaisuusklinikan tuottamien aineistojen pohjalta eriytettiin viisi mustaa joutsenta. Näitä olivat: (i) Kolmipäiväisen viikonlopun musta joutsen (lisääntyvän vapaa-ajan vaikutus ih-
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phase covers the years 2013–2016 (SEURANTA2011). The evaluation programme was divided into two parts because the second phase
could not meet the objectives set for the evaluation programme in
a way that was similar to the first phase. The second phase focuses
more on follow-up, which is why its emphasis must be more clearly
focused on the long-term ramifications of the cultural year. The first
phase of the evaluation programme created themes, which the follow-up programme can now examine, such as the organisational development of cultural services in the public and private sector. Many
cities that have been European Capitals of Culture have voiced the
intention of incorporating the ‘enthusiasm for culture’ into the city’s
cultural services. This is also linked to the good practices that were
created during the cultural year and to increasing the resources of
cultural activities, in terms of both money and man-years. One goal
of the evaluation programme is to monitor the development of the
Cultural Services of the City of Turku while paying special attention
to initiatives created during the cultural year 2011 for strengthening
the city’s cultural activities.35
Another important theme for follow-up is the continuation of the
Capital of Culture year projects. The continuation of the projects can
be monitored either as the continuation of the projects themselves or
as the continuation of their content, networks and ideas in one form
or another. Based on the survey that was carried out, it can be stated
that the majority (approximately 85%) of projects find the creation
of new operational models or permanent continuation of activities
likely and over a third of the projects consider it certain. It is the
responsibility of the follow-up programme to evaluate the extent to
which the activities that were strengthened due to various projects
during the cultural year will manifest themselves in the cultural life
of the City of Turku and the city region in the coming years. The third
theme is the interaction of science and art. Science played a much
larger role in the Turku 2011 Capital of Culture project than in any
other Capital of Culture. In addition to the evaluation and follow-
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up programme, the Turku 2011 Foundation funded a total of ten research projects at the University of Turku and Åbo Akademi. One of
the selection criteria for research projects has been their connection
with art projects in pursuit of supporting the interaction of science
and art and creating new practices for their continued interaction.
Connections between art and science have also been created in the
activities of art projects. The follow-up programme can also evaluate the nature (or transformation) of cultural research at school level
and at university level using the operational models that were created
during the Capital of Culture year.
The fourth follow-up theme could be the effects of culture on
well-being. The effects of culture on well-being were first named as a
central objective after the Capital of Culture year had started in 2011.
Well-being can be examined from many angles in the context of culture, such as health effects or well-being produced by participation.
The well-being viewpoint is an important but thematically difficult
theme in following up on the success of the Capital of Culture year.
The follow-up programme can conduct stakeholder group studies
through which the effects on well-being can be evaluated. For example, corresponding interviews in the evaluation programme revealed
that there was a significant increase in connections between the
Regional Arts Council and the City’s social and health sector during
2011. It is also important to examine so-called everyday culture from
the viewpoint of well-being and especially participation. The fifth
theme is urban space. The evaluation programme of Turku’s Capital
of Culture has handled urban space in many ways, which thematically elevates it to a central position in evaluation. It is quite evident
that, during the Capital of Culture year, Turku’s urban space gained
visibility in cultural production in diverse and new ways, focusing
mostly on central city areas but also outside the centre. What new
and continuous forms the urban space will gain in relation to culture
is an essential question in the work of the evaluation programme, and
will remain so in the follow-up phase.

misten elämäntapoihin suhteessa kulttuuriin); (ii) Kieltenvälisyyden
musta joutsen (kulttuurin ja taiteen merkitys yhdistävänä, syntetisoivana ja raja-aitoja kaatavana voimana); (iii) Kulttuurijalanjäljen
musta joutsen (kulttuurijalanjälki olisi innovatiivinen mittari, joka
ilmaisisi tuotteiden koko elinkaaren ”kulttuuripitoisuuden”: niiden
vaatiman kulttuurityön määrän, ihmisissä aiheuttamat tuntemukset
sekä yhteiskunnalliset vaikutukset); (iv) Turun yhtiöitetyn ja pörssiin viedyn kulttuurin musta joutsen (taiteelle ja kulttuurille uusia
asiakkuuksia ja rahoitusmalleja); sekä (v) Rauhoittumisen tarpeen
musta joutsen (elämäntavan ja elämänarvojen muutos tarkoittaisi
yksilöllisyyden ja yksilöllisten tarpeiden korostumista).33
Epilogi – Turku 2011 -seurantaohjelma 2013–2016
Turun kulttuuripääkaupunkivuotta kokonaisuudessaan arvioiva arviointiohjelma on jaettu kahteen vaiheeseen, jolloin ensimmäinen vaihe käsittää vuodet 2010–2012 ja osittain vuotta 2010
edeltävät vuodet (ARVIO2011) ja toinen vaihe vuodet 2013–2016
(SEURANTA2011). Jakamisen lähtökohtana oli, ettei arvioinnin
toinen vaihe voi toteuttaa arviointiohjelmalle asetettuja tavoitteita
samalla tavalla kuin ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on enemmän
seurantaluonteinen, minkä vuoksi painotuksen pitää olla selvemmin
kulttuurivuoden pidemmän aikavälin seurannaisvaikutuksissa. Arviointiohjelman ensimmäisen vaiheen aikana on synnytetty joitakin
teemoja, joita seurantaohjelmassa on mahdollista tarkastella. Näistä voidaan ensiksi mainita kulttuuritoimen organisatorinen kehitys
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Euroopan kulttuuripääkaupunkeina olleissa kaupungeissa on laajalti ilmaistu kulttuurivuoden
aikana syntyneen ”kulttuuri-innostuksen” sisällyttäminen osaksi
kaupungin kulttuuritointa. Tähän liittyy sekä kulttuurivuoden aikana syntyneitä hyviä käytänteitä että kulttuuritoiminnan kasvavaa
resursointia rahallisesti ja henkilötyövuosina. Seurantaohjelman
yhtenä tavoitteena on seurata kaupungin kulttuuritoimen kehitystä
ottamalla erityisesti huomioon kulttuurivuoden 2011 aikana syntyneitä aloitteita kulttuuritoiminnan vahvistamiseen Turun kaupungissa.35
Toiseksi voidaan mainita kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeiden jatkuvuus. Hankkeiden jatkuvuutta voidaan seurata joko
itse hankkeiden jatkuvuutena tai niiden sisältöjen, verkostojen ja
ideoiden jatkuvuutena jossain uudessa muodossa. Hankkeille tehdyn kyselyn perusteella on syytä olettaa, että valtaosa (noin 85 %)

hankkeista pitää uusien toimintamallien syntymistä tai toiminnan
pysyväisluonteista jatkumista luultavana ja yli kolmannes hankkeista pitää sitä varmana. Seurantaohjelman tehtävänä olisi arvioida,
missä määrin kulttuurivuonna eri hankkeiden myötä vahvistuneet
toimintamuodot näyttäytyvät tulevina vuosina Turun kaupungin ja
kaupunkiseudun kulttuurielämässä. Kolmantena teemana on tieteen
ja taiteen vuorovaikutus. Turku 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeessa tieteellisen tutkimuksen ohjelmallinen rooli on ollut korostuneempi kuin missään muussa kulttuuripääkaupungissa. Arviointi- ja
seurantaohjelman lisäksi Turku 2011 säätiö on rahoittanut yhteensä
10 tutkimushanketta Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Yhtenä tutkimushankkeiden valinnan kriteerinä on ollut niiden yhteys
taidehankkeisiin, millä haluttiin vahvistaa tieteen ja taiteen vuorovaikutusta ja luoda uusia käytäntöjä vuorovaikutuksen jatkumiselle.
Näiden lisäksi yhteyksiä taiteen ja tieteen välille on syntynyt myös
taidehankkeiden toiminnan kautta. Seurantaohjelmassa voidaan arvioida sekä oppiaine- että yliopistotasolla kulttuuriin kohdistuvan
tutkimuksen luonnetta (tai sen muuttumista) kulttuuripääkaupunkivuonna syntyneiden toimintamallien kautta.
Neljäs seurannan teema voi olla kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset nostettiin keskeiseksi tavoitteeksi kulttuuripääkaupunkivuoden alettua vuonna 2011. Hyvinvointia voidaan tarkastella kulttuuriyhteydessä monella eri tapaa, kuten
terveysvaikutuksina ja osallisuuden tuottamana hyvinvointina. Hyvinvointinäkökulma on tärkeä teema kulttuuripääkaupunkivuoden
onnistuneisuuden seurannassa, mutta teemallisesti vaikea. Seurantaohjelma voi tehdä sidosryhmäselvityksiä, joiden kautta hyvinvointivaikutuksia on mahdollista arvioida. Arviointiohjelmassa vastaavissa
haastatteluissa kävi mm. ilmi, että läänin taidetoimikunnan yhteydet
kaupungin sosiaali- ja terveyssektoriin lisääntyivät vuoden 2011 aikana merkittävästi. Hyvinvoinnin ja erityisesti osallisuuden näkökulmasta on tärkeää tarkastella erillään myös ns. arkielämän kulttuuria.
Viidentenä teemana on kaupunkitila. Turun kulttuuripääkaupungin
arviointiohjelmassa on monin tavoin käsitelty kaupunkitilaa, mikä
nostaa sen temaattisesti keskeiseksi arvioinnin kysymykseksi. On
varsin ilmeistä, että kulttuuripääkaupunkivuonna Turun kaupunkitila tuli kulttuurin tuottamisessa monin eri ja uusin tavoin näkyville
painottuen kaupungin keskusta-alueelle, mutta myös sen ulkopuolelle. Mitä uusia ja jatkuvia muotoja kaupunkitila saa suhteessa kulttuuriin, on ollut olennainen kysymys arviointiohjelman työssä ja tulee
olemaan myös sen toisessa, seurantavaiheessa.
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The Economic Impacts of Turku’s Capital of
Culture Year
Elias Oikarinen, Annina Lehtonen, Aki Koponen
Organising large cultural events requires significant investments
from the responsible organisation and financiers. An impartial evaluation of the economic effects can determine whether the allocation of investments has been profitable. Evaluation of effects should
always be included in the organisational process of large events because it helps produce information for stakeholder groups and the
entire urban community about the events’ success in the economic
sense. In the best case scenario, the effects will be evaluated both
before and after the event. This way the preliminary evaluation will
produce economic objectives and give a point of comparison for the
results of the subsequent evaluation that is based on the realised
figures. In municipalities, investment in culture is often set against
improving basic services. Thus the evaluative data is also important
for gaining general acceptance of organising cultural events and illustrating the fact that cultural investments can generate income
that helps enable improvement of basic services.
This article analyses the economic effects of Turku’s Capital of
Culture year 2011 on the Turku region and Southwest Finland. The
Turku School of Economics has served the Turku 2011 Foundation
as the external assessor of the economic effects of the Capital of
Culture project. The Turku School of Economics carried out a preliminary evaluation on the economic effects of the Capital of Culture year in 2009 and a subsequent evaluation in the spring of 2012.
This article presents the methods and results of the subsequent
evaluation. The results are also compared with the figures produced
through the preliminary evaluation.
The subsequent evaluation of the Capital of Culture year contained an analysis in both quantitative and qualitative terms. The
aim of the quantitative study was to determine the magnitude of
the total production effects and total employment effects that were
realised during the year. The research method applied input-output
modelling, which had been utilised in previous Finnish studies
analysing the economic effects of factory investments, garrisons,
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educational institutions, technology centres, nuclear power plant investments, harbours and tourism.
The purpose of the section of the study that is based on qualitative
interview material was to supplement the results of the input-output
analysis and describe what kind of foundation the Capital of Culture
year has created for long-term impacts on well-being in the region. In
addition, the material was used as a basis for drawing up recommendations for achieving further long-term benefits.
The concept of ‘economic impact’ and channels of
economic influences
When evaluating the economic impacts of an event such as the Capital of Culture Year, one must pay attention to the concept of ‘impact’.
It is extremely difficult to prove what kinds of effects money that
was invested in the Capital of Culture project would have created in
Southwest Finland through alternative investments or actions. That is
something that this analysis does not even try to evaluate. Instead, the
calculations are intended to evaluate the magnitude of the production
and employment effects that were created by the Capital of Culture
project, regardless of what these investments might have achieved in
other uses.
The immediate effects or direct effects of the Capital of Culture project are created by the investments, purchases of services and commodities, and increased income from tourism connected to the project, all of
which increased demand and thus increased production and employment in the economy. As a result of indirect or multiplier effects, there is
more production needed in total than what was the original increase in
production. Businesses that are responding to increasing demand need
products and services as intermediate product inputs from other businesses and industries. The growing production of the businesses that
produce intermediate product inputs will increase the use of the intermediate products they require, which in turn increases the need for new

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden
taloudelliset vaikutukset
Elias Oikarinen, Annina Lehtonen, Aki Koponen
Suurten kulttuuritapahtumien järjestäminen vaatii merkittäviä
panostuksia vastuuorganisaatioilta ja rahoittajilta. Taloudellisten
vaikutusten riippumattomalla arvioinnilla voidaan selvittää, onko
tehtyjen panostusten allokointi ollut kannattavaa. Vaikutusten arviointi tulisikin aina sisällyttää suurten tapahtumien järjestämisprosessiin, koska sen avulla tuotetaan sidosryhmille ja koko kaupunkiyhteisölle tietoa tapahtumien onnistumisesta taloudellisessa
mielessä. Parhaimmassa tapauksessa vaikutusten arviointi suoritetaan sekä ennen että jälkeen tapahtuman. Tällöin etukäteisarviointi
tuottaa tapahtumalle taloudelliset tavoitteet sekä antaa vertailukohdan toteutuneisiin lukuihin perustuvalle jälkikäteisarvioinnin
tuloksille. Kunnissa kulttuuriin satsaaminen asetetaan usein vastakkain peruspalvelujen parantamisen kanssa. Arviointitiedolla on
siten myös merkitystä kulttuuritapahtumien järjestämisen yleisen
hyväksynnän saamisessa sekä sen valottamisessa, että kulttuuriinvestoinnit voivat synnyttää tuloja, joiden kautta peruspalvelujen
parantaminen mahdollistuu.
Tässä artikkelissa analysoidaan Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 taloudellisia vaikutuksia Turun ja Varsinais-Suomen
alueella. Turun kauppakorkeakoulu on toiminut Turku 2011 -säätiölle kulttuuripääkaupunkihankkeen ulkopuolisena taloudellisten
vaikutusten arvioijana. Vuonna 2009 kauppakorkeakoulu toteutti
etukäteisarvion ja keväällä 2012 jälkikäteisarvion kulttuuripääkaupunkivuoden taloudellisista vaikutuksista. Artikkelissa esitellään
jälkikäteisarvioinnin menetelmät sekä tulokset. Tuloksia myös verrataan etukäteisarvioinnin tuottamiin lukuihin.
Kulttuuripääkaupunkivuoden jälkikäteisarvioinnissa toteutettiin sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimusosio.
Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kulttuuripääkaupunkivuoden aikana toteutuneiden kokonaistuotanto- ja
kokonaistyöllisyysvaikutusten suuruus. Tutkimusmenetelmänä
sovellettiin panos–tuotosmallinnusta, jota on aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa hyödynnetty esimerkiksi tehdasinvestointien,

varuskuntien, oppilaitosten, korkeakoulujen, teknologiakeskusten,
ydinvoimalaitosinvestointien, telakkojen sekä matkailun taloudellisten vaikutusten analysoinnissa.
Kvalitatiivisen haastatteluaineistoon perustuvan tutkimusosion tarkoituksena oli täydentää panos–tuotosanalyysin tuloksia sekä kuvata, millaisen perustan kulttuuripääkaupunkivuosi on luonut
pitkäaikaisille hyvinvointivaikutuksille alueella. Lisäksi aineistoa
käytettiin pohjana toimenpidesuositusten laatimiselle pitkäaikaisten
hyötyjen saavuttamiseksi.
Vaikutuksen käsite ja vaikutuskanavat
Vaikutusten arviointeja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota vaikutuksen käsitteeseen. Yhteiskuntatutkimuksessa vaikutukset monesti
lomittuvat ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Tällöin vaikutusketjujen
seuraaminen vaatii rajaamista ja kyseiselle tutkimustehtävälle olennaisten vaikutusten löytämistä. Lisäksi on erittäin vaikea osoittaa,
millaisia vaikutuksia sillä rahalla, joka panostettiin kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, olisi syntynyt Varsinais-Suomessa vaihtoehtoisten investointien tai toimintojen kautta. Tätä analyysissä ei ole
tarkoitus edes pyrkiä arvioimaan. Sen sijaan laskelmien tarkoitus on
arvioida niiden tuotanto- ja työllisyysvaikutusten suuruutta, jotka
syntyivät kulttuuripääkaupunkihankkeesta riippumatta siitä, mitä
näillä panostuksilla olisi mahdollisesti saatu aikaan muussa käytössä.
Kulttuuripääkaupunkihankkeen välittömät vaikutukset tai suorat
vaikutukset syntyvät hankkeeseen liittyvistä investoinneissa, palvelujen ja hyödykkeiden ostoista sekä lisääntyneistä turismituloista, jotka
kaikki kasvattavat kysyntää ja sitä kautta tuotantoa ja työllisyyttä taloudessa. Välillisten eli kerrannaisvaikutusten seurauksena tuotantoa
tarvitaan kaikkiaan enemmän kuin alkuperäinen tuotannon lisäys oli.
Lisääntyvään kysyntään vastaavat yritykset tarvitsevat tavaroita ja
palveluksia välituotepanoksina muilta yrityksiltä ja toimialoilta. Välituotepanoksia toimittavien yritysten tuotannon kasvu lisää niiden
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intermediate product inputs. This creates a diminishing chain of purchases in the economy. The further we go along the chain, the greater
share of the effects will trickle outside the area being examined.
Multiplier effects in a certain city or region are greater when more
spending is directed to the region’s own production units and when,
in turn, they also use local subcontractors. For a single municipality,
cash flows have a great deal of leakage outside the municipality. On
the regional level the loss is substantially smaller, and on the national
level the multiplier effects are already significantly larger.
In addition to direct and indirect effects, derived effects must be
taken into account as a factor that increases production. Derived effects are produced when jobs and consequently earned income are
created due to increased demand. The household sector spends this
earned income, further increasing demand and thereby production
and employment in the economy. This study counts the spending of
those who were employed directly through the Turku 2011 Foundation and the programme projects among the derived effects.
Due to various leakages, the absolute effects of the Capital of Culture project in the region will remain smaller than the effects on the
entire country. Nevertheless, it is clear that the relative effects on
Southwest Finland are significantly greater than on the whole country. In addition to taxes, the demand on Southwest Finland is also
decreased by the leakage of the share of demand that is directed to
commodities that were produced in other regions or abroad.
When calculating economic effects, one must differentiate between increased turnover of businesses and actual growth in production, or ‘value added’. Value added corresponds to the formation
of national product, and at the company level it means roughly the
difference between turnover and purchases of intermediate product
inputs.1 When calculating increase in production, we also take into
account the effects of product taxes and subsidies.e
Figure 1 describes (see p. 52) the channels through which the
Capital of Culture year has produced cash flows into the economy of
Southwest Finland.
Method used to calculate effects and the material
The evaluation of the impacts of the Capital of Culture year are based
on input-output analysis.2-3 The analysis has been carried out based
on the input-output tables from Statistics Finland that are available
at national and regional level, with calculations made based on tables
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specifically for Southwest Finland. The effects on the Turku region
can be roughly estimated based on those tables. The most recent regional input-output tables are based on the 2002 statistics, whose
production and employment coefficients are sufficiently recent for
calculations describing the order of magnitude of effects.
The computations have been carried out in a way that strives only
to take into account actual increased demand in Southwest Finland
due to the Capital of Culture year. The calculation only takes into account the spending of those domestic tourists who came to Southwest
Finland from elsewhere in Finland and were motivated to visit Turku
by the events of the Capital of Culture year. The spending of Southwest Finland households and its multiplier effect have not been taken
into account in the calculations, because it is not possible to separate
the added spending due to participation in the Capital of Culture year
from other spending by the local population. Following the prudence
principle, we can think that the local population would have spent the
money that they spent participating in the Capital of Culture year in
Southwest Finland anyway.
Since the effects of foreign tourists could not be taken into account in this study, the real economic impacts may well be somewhat
larger than is presented here. The preliminary evaluation of the effects of increased tourism from abroad was MEUR 20 of production
and an employment effect of 200 man-years. It must also be taken
into account that this study only includes the increase in tourism that
occurred in 2011. However, the Capital of Culture year may increase
tourism in Turku for several years after 2011.
The direct demand effect of the Turku 2011 Foundation, the programme projects and the additional tourist spending caused by the
Capital of Culture in Southwest Finland was used as the starting point
for calculating the economic effects. At this point, the share of VAT was
removed from the spending by tourists. The figures for the Turku 2011
Foundation and the programme projects are already exclusive of VAT.
In addition, the calculations removed the ticket sales and other sales
revenue of the Capital of Culture year events from the added spending
by tourists. These items have already been taken into account in the
investments of the Foundation and the programme projects.
Next, we calculated the multiplier impacts that were created due
to direct increase in demand in each of the 27 fields included in the
Statistics Finland tables using the Leontief inverse matrix.4 However, the text and tables do not report effects by field but only the combined effects in all fields.

tarvitsemien välituotteiden käyttöä, mikä lisää edelleen uusien
välituotepanosten tarvetta. Näin syntyy vaimeneva hankintojen
ketju, joka synnyttää vaikutuksia talouteen. Mitä pidemmälle
ketjussa edetään, sitä suurempi osa vaikutuksista valuu tarkasteltavan alueen ulkopuolelle.
Kerrannaisvaikutukset tietyssä maakunnassa tai kaupungissa ovat sitä suuremmat, mitä enemmän rahankäyttö suuntautuu
alueen omiin tuotantoyksiköihin ja mitä enemmän nämä puolestaan käyttävät paikallisia alihankkijoita. Yksittäisen kunnan kohdalla rahavirtojen osalta tapahtuu hyvin paljon vuotoa kunnan
ulkopuolelle. Maakuntatasolla hävikki on selvästi pienempi, ja
koko kansantalouden tasolla kerrannaisvaikutukset ovat jo huomattavasti suurempia.
Välittömien ja välillisten vaikutusten lisäksi tuotantoa lisäävänä tekijänä on huomioitava johdetut vaikutukset. Johdetut
vaikutukset syntyvät, kun kysynnän kasvun seurauksena syntyy
työpaikkoja ja sitä kautta palkkatuloja. Kun kotitaloussektori kuluttaa näitä palkkatuloja, syntyy talouteen lisäkysyntää, joka puolestaan edelleen kasvattaa tuotantoa ja lisää työpaikkoja. Tässä
tutkimuksessa myös suoraan Turku 2011 -säätiön ja ohjelmaprojektihankkeiden kautta työllistyneiden kulutus luetaan mukaan
johdettuihin vaikutuksiin.
Erilaisten vuotojen seurauksena kulttuuripääkaupunkihankkeen absoluuttiset vaikutukset jäävät sijaintialueellaan koko
maahan kohdistuvia vaikutuksia pienemmiksi. On kuitenkin
selvää, että suhteelliset vaikutukset Varsinais-Suomessa ovat
huomattavasti suuremmat kuin koko Suomessa. Verojen ohella
Varsinais-Suomeen kohdistuvan kysynnän määrää pienentää
vuotona se osuus kysynnästä, joka on kohdistunut muissa maakunnissa sekä ulkomailla valmistettuihin hyödykkeisiin.
Taloudellisia vaikutuksia laskettaessa täytyy tehdä ero yritysten liikevaihdon kasvun (tuotoksen) ja varsinaisen tuotannon
kasvun, eli arvonlisäyksen välillä. Arvonlisäys, joka vastaa kansantuotteen muodostumista, tarkoittaa yritystasolla suurin piirtein liikevaihdon ja muilta tehtyjen ostosten, eli välituotepanosten erotusta.1 Tuotannon kasvua laskettaessa huomioidaan myös
tuotantoverojen ja -tukien vaikutukset, jolloin kysynnän kasvun
vaikutukset muutetaan ostajanhintaisesta perushintaiseksi.
Kuva 1 (s.53) havainnollistaa niitä väyliä, joiden kautta kulttuuripääkaupunkivuosi on tuottanut rahavirtoja Varsinais-Suomen talouteen.

Vaikutusten laskentamenetelmä ja aineisto
Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty
panos–tuotosanalyysia.2-3 Vaikutusanalyysi on tehty Tilastokeskuksen
panos–tuotostaulujen pohjalta, jotka ovat saatavissa vain koko maan
tasolla ja maakuntatasolla. Laskelmat perustuvat Varsinais-Suomen
taulukoihin. Turun seutukuntaan kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida karkeasti niiden perusteella. Tuoreimmat maakuntatason panos–
tuotostaulut perustuvat vuoden 2002 tilastoihin, joiden tuotanto- ja
työllisyyskertoimet ovat riittävän tuoreita vaikutusten suuruusluokkaa
kuvaavien laskelmien tekemiseksi.
Laskelmat on tehty siten, että on pyritty huomioimaan vain todellinen
kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta tapahtunut kysyntälisäys Varsinais-Suomessa. Laskelmissa on huomioitu vain sellaisten kotimaisten
turistien kulutus, jotka ovat tulleet Varsinais-Suomen ulkopuolelta ja
jotka ovat motivoituneet vierailemaan Turussa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien ansiosta. Varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutusta kerrannaisvaikutuksineen ei ole laskelmissa huomioitu siksi, että
paikallisväestön kulutuksesta ei ole mahdollista erotella kulttuuripääkaupunkivuoteen osallistumisen myötä syntynyttä kulutuslisää muusta
kulutuksesta. Varovaisuuden periaatteella voidaankin ajatella, että paikallisväestö olisi kuluttanut joka tapauksessa sen rahan Varsinais-Suomessa, jonka he käyttivät kulttuuripääkaupunkivuoden osallistumisiin.
Koska ulkomaisten turistien vaikutuksia ei ole pystytty tässä tutkimuksessa huomioimaan, todelliset taloudelliset vaikutukset ovat hyvin
mahdollisesti tässä esitettyjä jonkin verran suuremmat. Ennakkoarvio
ulkomailta tulevan turismikasvun vaikutuksista oli 20 miljoonan euron
tuotanto ja 200 henkilötyövuoden työllisyysvaikutus. Lisäksi on huomioitava se, että tässä tutkimuksessa on laskettu mukaan vain vuonna 2011
tapahtuneen turismin lisäyksen vaikutus. Kulttuuripääkaupunkivuosi
voi kuitenkin lisätä turismia Turussa vielä usean vuoden ajan vuoden
2011 jälkeenkin.
Taloudellisten vaikutusten laskemisessa on lähdetty liikkeelle Turku
2011 -säätiön, ohjelmaprojektien ja kulttuurivuodesta aiheutuneen turistien lisäkulutuksen suorasta kysyntävaikutuksesta Varsinais-Suomessa.
Tässä yhteydessä turistien kulutuksesta on poistettu arvonlisäveron
osuus. Turku 2011 -säätiön ja ohjelmaprojektien osalta saadut luvut ovat
valmiiksi arvonlisäverottomia. Lisäksi laskelmissa on poistettu turistien
lisäkulutuksesta kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien lippu- ja
muut myyntitulot. Nämä erät on otettu kertaalleen jo huomioon säätiön
ja ohjelmaprojektien panostuksien kautta.
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Figure 1. The channels of influence of the Capital of Culture year on the economy of Southwest Finland.
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The direct employment effect has been evaluated based on the direct
labour input coefficients in the input-output tables. Also the indirect impact on employment has been computed based on the inputoutput tables. Because the employment coefficients are based on the
2002 figures, and labour productivity has increased considerably between 2002 and 2011, a “productivity correction” has been made to
the work input coefficient in the calculations. At the time of the study
there was no information available on the productivity values for
2011. The analysis assumes that the employment effect of MEUR 1 in
2011 was 13.4% smaller than the employment coefficients in the 2002
input-output tables, because between 2002 and 2010 work profitabil52

The cultural programme

Personnel expenses

Employer contributions
Taxes and employee
contributions

Household net
income

Spending abroad and
elsewhere in Finland

Household spending in
Southwest Finland

Household spending in
Southwest Finland

Jobs

Direct and indirect
effects

Marketing & communication

Derived effects

ity increased in Finland by a total of 13.4%. Without this productivity correction, the calculations would be prone to overestimating the
economic impacts of the Capital of Culture year.
The input-output tables from Statistics Finland do not include
coefficients for derived effects. This is largely due to the fact that several assumptions with no one correct option must be made in order
to calculate the derived effects. Due to lack of ready coefficients, the
magnitude of derived effects will be estimated in the same style as
earlier effects analyses on garrisons5-6 and nuclear power plant investments7 have done.

Kuva 1. Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuskanavat Varsinais-Suomen talouteen.
Turku 2011 -säätiö
ja ohjelmaprojektit

Turismin kasvu

Majoitus

Muu kulutus

Muut hankinnat

Ravitsemispalvelut

Ulkomailta ja muualta
Suomesta hankitut
panokset

Henkilöstökulut

Hyödykkeiden ja
palvelujen ostot

Suora hyödykkeiden
ja palvelujen kysyntä
Varsinais-Suomessa

Ulkomailta ja muualta
Suomesta tuodut
välipanokset

TUOTANNON
LISÄYS
Välillinen tuotantopanosten kysyntä
Työpaikat

Välittömät & välilliset
vaikutukset

Markkinointi & viestintä

Kotitalouksien nettotulot

Seuraavaksi on laskettu suoran kysyntälisäyksen ansiosta syntyneet
kerrannaisvaikutukset tuotokseen, eli liikevaihtoon, kullakin Tilastokeskuksen taulukoiden 27 toimialalla Leontiefin käänteismatriisin
avulla.4 Tekstissä ja taulukoissa ei ole kuitenkaan raportoitu toimialoittaisia vaikutuksia, vaan ainoastaan vaikutukset kaikilla toimialoilla yhteensä.
Suora työllisyysvaikutus on arvioitu kertomalla suora tuotosvaikutus kullakin toimialalla kyseisen toimialan panos–tuotostaulukoiden
välittömällä työpanoskertoimella. Kertomalla suora tuotosvaikutus
kullakin toimialalla kyseisen toimialan kokonaistyöpanoskertoimella ja vähentämällä tästä suora työllisyysvaikutus, on saatu välillinen

Kulttuuriohjelma

Henkilöstökulut

Työnantajamaksut
Verot ja palkansaajamaksut

Kotitalouksien
nettotulot

Kulutus ulkomailla ja
muualla Suomessa

Kotitalouksien kulutus
Varsinais-Suomessa

Kotitalouksien kulutus
Varsinais-Suomessa

Johdetut vaikutukset

työllisyyslisäys. Koska työllisyyskertoimet perustuvat vuoden 2002
kansantalouden tilinpitoon ja työvoiman tuottavuus on noussut huomattavasti vuodesta 2002 vuoteen 2011, on työpanoskertoimiin tehty
laskelmissa ”tuottavuuskorjaus”. Tutkimuksen tekohetkellä ei ollut
vielä tiedossa vuoden 2011 tuottavuusarvoja. Analyysissä on oletettu,
että miljoonan euron työllistävä vaikutus vuonna 2011 oli 13,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2002 panos–tuotostaulukoiden työllisyyskertoimet, koska vuodesta 2002 vuoteen 2010 työn tuottavuus
kasvoi Suomessa yhteensä 13,4 prosenttia. Ilman tätä tuottavuuskorjausta laskelmat olisivat omiaan yliarvioimaan kulttuuripääkaupunkivuoden taloudellisia vaikutuksia.
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Depending on the situation, different assumptions are appropriate when estimating the magnitude of derived effects. In
this analysis, the net incomes of those who were employed due
to the Capital of Culture year have been taken into account in
full as cash flow that increases demand, excluding the abovementioned leaks (taxes, employee contributions and spending
outside Southwest Finland). The estimated gross income per
man-year is based on the assumption that the average income
level of those who were employed due to the Capital of Culture
year was equivalent to the average gross income of Finnish employees in 2011, EUR 35,900. Some of the investments of the
foundation and the culture programme projects were made
before 2011 or during 2012, but the majority were focused on
2011. Thus, it is justified to use the 2011 income level when calculating derived effects.
The magnitude of derived production effects was calculated as follows. First, the spending of those who were employed
due to direct and multiplier effects (including the staff of the
Turku 2011 Foundation) was divided between various industries according to the spending distribution indicated by the
input-output tables. Next the impacts of this spending on turnover and its multiplier effects were calculated for each field.
The resulting employment effect of the derived demand has
been estimated in a similar way as with the direct and indirect
effects above. Furthermore, the turnover and employment effects of the spending created by this employment effect were
calculated. This iteration was carried out for a third, fourth,
fifth and sixth time. This way, by adding the effects of each
round, we arrived close enough to the total sum of the derived
effects. The spending of those who were employed in Southwest Finland was calculated for the evaluation of the derived
effects as follows:
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Cv-s = HTV * W * (1-T) * (1-S-Ca),
in which
Cv-s = the spending of those who were employed in Southwest Finland
HTV = direct and multiplier employment effects in Southwest Finland (in manyears)
W = the average gross earned income of employees per year
T = the share of taxes and employees’ social security contributions of the gross
income of a person with average income (29.6%, an estimate of the taxation of
a person with average income in 2011 by Veronmaksajain Keskusliitto (Central
Union of Taxpayers))
S = the share of savings out of net income (set at 0%)
Ca = the share of spending abroad and in other regions out of net income.

The share of VAT has also been excluded from spending. Finally we calculated the direct, indirect and derived production effect, or value added. This
was done separately for each field by multiplying the turnover growth by
the ratio of the value added and the turnover that was taken from the inputoutput tables.
Data
The initial information for calculations was received from the Turku 2011
Foundation and a Taloustutkimus national survey. The Foundation reported the total investments for itself and for the independent cultural
programme projects. The share of purchases of commodities and services
that the Foundation and the programme projects made outside Southwest
Finland is based on the Foundation’s estimates. The information on added
spending by tourists, on the other hand, is based on the Taloustutkimus
national survey. For tourists, only spending by those visitors from outside
Southwest Finland whose visit to Turku was mainly due to the Capital of
Culture year has been taken into account.
The total budget of the Turku 2011 Foundation in 2008–2012 was MEUR
38.5. Cultural programme projects, of which there were 167, in turn invested
a total of MEUR 17 in their programmes. The financing for the Foundation’s
and programme projects’ expenses was received from various sources. The
largest financiers were the City of Turku (MEUR 17.8) and the Ministry of
Education and Culture and other ministries (MEUR 17.4). Table 1 presents
the investments of the Foundation and programme projects by item of expenditure and sources of funding.

Johdettujen vaikutusten kertoimia ei Tilastokeskuksen panos–
tuotostaulukoissa ole. Tämä johtuu pitkälti siitä, että johdettujen
vaikutusten laskemiseksi täytyy tehdä useita oletuksia, joissa
ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Valmiiden kertoimien puutteen
seurauksena johdettujen vaikutusten suuruutta arvioidaan samaan tyyliin kuin aiemmissa tutkimuksissa on tehty esimerkiksi
varuskuntia5-6 ja ydinvoimalaitosinvestointia7 koskeneissa vaikutusanalyyseissä.
Tilanteesta riippuen erilaiset oletukset ovat sopivia, kun arvioidaan johdettujen vaikutusten suuruutta. Tässä laskelmassa
kulttuurikaupunkivuoden ansiosta työllistyneiden nettotulot on
huomioitu täysimääräisesti kysyntää lisäävä rahavirtana, luonnollisestikin yllä esitetyt vuodot (verot ja palkansaajamaksut sekä kulutus muualla kuin Varsinais-Suomessa) pois lukien. Bruttopalkka per henkilötyövuosi -arvio perustuu oletukseen, jonka
mukaan kulttuurikaupunkivuoden ansiosta työllistyneiden keskimääräinen tulotaso vastasi suomalaisen palkansaajan keskimääräistä bruttoansiota vuonna 2011, mikä oli 35 900 euroa. Osa
säätiön ja kulttuuriohjelmaprojektien panostuksista on tehty jo
ennen vuotta 2011 tai vuoden 2012 aikana, mutta selvästi suurin
osa kohdistuu vuoteen 2011. On siis perusteltua käyttää vuoden
2011 tulotasoa johdettuja vaikutuksia laskettaessa.
Johdettujen tuotantovaikutusten suuruus on arvioitu seuraavasti. Suorien ja kerrannaisten vaikutusten ansiosta työllistyneiden (mukaan lukien Turku 2011 -säätiön oma henkilöstö)
kulutus on aluksi jaettu eri toimialoille panos–tuotostaulukoiden
osoittaman kulutusjakauman mukaisesti. Seuraavaksi on laskettu tämän kulutuksen vaikutus tuotokseen kerrannaisvaikutuksineen kullakin toimialalla. Näin saadun tuotoksen työllisyysvaikutus on arvioitu kuten edellä suorien ja epäsuorien vaikutusten
yhteydessä. Edelleen on laskettu tämän työllisyysvaikutuksen
seurauksena syntyvän kulutuksen tuotos- ja työllisyysvaikutukset. Tämä iterointi on suoritettu vielä kolmannen, neljännen,
viidennen ja kuudennen kerran. Tällöin, summaamalla kunkin
kierroksen vaikutukset yhteen, on päästy tarpeeksi lähelle johdettujen vaikutusten kokonaissummaa. Työllistyneiden kulutus
Varsinais-Suomessa on laskettu johdettujen vaikutusten arviointia varten seuraavasti:

Cv-s = HTV * W * (1-T) * (1-S-Ca),
jossa
Cv-s = työllistyneiden kulutus Varsinais-Suomessa
HTV = suorat ja kerrannaiset työllisyysvaikutukset Varsinais-Suomessa
(henkilötyövuotta)
W = palkansaajien keskimääräinen bruttopalkkatulo vuodessa
T = verojen ja palkansaajan sosiaaliturvamaksujen osuus keskituloisen
bruttoansiosta (29,6 %, Veronmaksajain Keskusliiton arvio keskipalkkaisen
verotuksesta vuonna 2011)
S = säästöjen osuus nettotuloista (asetettu 0%)
Ca = ulkomailla ja muissa maakunnissa tehdyn kulutuksen osuus nettotuloista.

Lisäksi kulutuksesta on poistettu arvonlisäveron osuus. Lopuksi on laskettu suora, välillinen ja johdettu tuotantovaikutus, eli arvonlisäys. Tämä
on tehty kullakin toimialalla erikseen kertomalla tuotosvaikutus panos–
tuotostaulukoista saatavalla arvonlisäyksen ja tuotoksen suhteella.
Aineisto
Lähtötiedot laskelmiin on saatu Turku 2011 -säätiöltä ja Taloustutkimuksen kyselytutkimuksesta. Säätiö ilmoitti kokonaispanostukset sekä
omalta osaltaan että itsenäisten kulttuuriohjelmaprojektien osalta. Säätiön ja ohjelmaprojektien muualta kuin Varsinais-Suomesta tekemien
hyödykkeiden ja palveluiden ostojen osuus perustuu säätiön tekemiin
arvioihin. Turistien kulutuslisäyksen tiedot puolestaan perustuvat Taloustutkimuksen kyselytutkimukseen. Turistien osalta on huomioitu vain
sellaisten Varsinais-Suomen ulkopuolelta tulleiden vierailijoiden kulutus, joiden vierailu Turussa on tapahtunut lähinnä kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta.
Turku 2011 -säätiön kokonaisbudjetti vuosina 2008–2012 oli 38,5
miljoonaa euroa. Kulttuuriohjelmaprojektit, joita oli 167 kappaletta,
puolestaan panostivat ohjelmiinsa yhteensä 17 miljoonan euron verran.
Rahoitus säätiön ja ohjelmaprojektien menoihin saatiin lukuisista eri
lähteistä. Suurimmat rahoittajat olivat Turun kaupunki (17,8 m€) sekä
opetus- ja kulttuuriministeriö ja muut ministeriöt (17,4 m€). Taulukossa
1 on esitetty säätiön ja ohjelmaprojektien panostukset menoerittäin sekä
rahoituksen lähteet.
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Table 1. Items of expenditure and sources of funding of the
Turku 2011 Foundation and cultural programme projects
Million euro (MEUR)

Share of all, %

Cultural programme

35.7

64.8

Marketing

8.6

15.6

Employees

6.1

11.1

Other expenses

3.4

6.2

Reserve

1.3

2.3

Total

55.0

100.0

City of Turku

17.8

32.1

Ministries

17.4

31.3

Ticket sales

4.0

7.2

Other public sectors actors

3.1

5.6

Business sponsors

3.0

5.4

The European Union

1.5

2.7

Product sales

0.4

0.7

Other

4.7

8.5

In kind

3,6

6.5

Total

55.5

100.0

Items of expenditure

Sources of funding

Here, “Reserve” means the money that had not yet been allocated
at the time of this study.
“Other” includes internal financing and the incomes of project partners.
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The Taloustutkimus questionnaire was sent to approximately 8,200
people aged 15–79 nationwide. There were approximately 2,500 respondents. Based on the results, participation in the Capital of Culture year events amounted to 2.2 million participation days. A participation day is defined as a day during which a person participated
in at least one Capital of Culture year event. The share of people from
outside Southwest Finland was 860,000 participation days of the total. When we only count the participation days of people who were
affected by the Capital of Culture year very much (22%) or quite a lot
(36%) and half of those who were affected ”not much but not little”
(19%, half of which is 9.5%), we are left with 580,500 motivated visiting days to Turku from elsewhere in Finland outside the region.
Based on the Taloustutkimus data, the average spending of a participation day on things other than accommodation was EUR 232.
This means that this spending was around MEUR 135 in total (EUR
232 * 580,500). Of the visitors from outside Southwest Finland, 76%
spent money on accommodation services, the average sum being
EUR 39 per travel day. This means that the total spending on accommodation was MEUR 17.2 (EUR 39 * 441,200). Due to increased tourism, the added spending in the area was thus more than MEUR 150
during 2011. However, this calculation excludes the share that will
be taken into account though the Foundation and programme projects, i.e. the ticket and product sales of the Foundation and projects,
MEUR 4.4 in total.
When we take into consideration the leakage of investments and
spending away from the demand in Southwest Finland, the direct effect of the Foundation and programme projects on turnover in Southwest Finland companies was approximately MEUR 40. Similarly,
the direct effect of increased spending by tourists on turnover was
approximately MEUR 140. The direct employment effects, including
the Foundation’s own staff, amounted to 580 man-years for the Foundation and programme projects and 1,600 man-years due to spending
by tourists.

Taulukko 1. Turku 2011 -säätiön ja
kulttuuriohjelmaprojektien menoerät ja rahoituslähteet
Miljoonaa euroa

Osuus kaikista, %

Kulttuuriohjelma

35,7

64,8

Markkinointi

8,6

15,6

Henkilöstö

6,1

11,1

Muut kustannukset

3,4

6,2

Reservi

1,3

2,3

Yhteensä

55,0

100,0

Turun kaupunki

17,8

32,1

Ministeriöt

17,4

31,3

Lipunmyynti

4,0

7,2

Muut julkisen sektorin toimijat

3,1

5,6

Yritysten sponsorointi

3,0

5,4

Euroopan Unioni

1,5

2,7

Tavaramyynti

0,4

0,7

Muut

4,7

8,5

In kind

3,6

6,5

Yhteensä

55,5

100,0

Menoerät

Rahoituslähteet

”Reservi” tarkoittaa tässä rahasummaa, joka oli tutkimuksen
tekohetkellä vielä kohdistamatta.

Taloustutkimuksen kyselylomake lähetettiin valtakunnallisesti noin
8 200 henkilölle, jotka olivat 15–79-vuotiaita. Kyselyyn vastasi noin
2 500 henkilöä. Tulosten perusteella kulttuuripääkaupunkivuoden
tapahtumiin osallistuttiin 2,2 miljoonan osallistumispäivän verran.
Osallistumispäiväksi määritellään päivä, jona henkilö on osallistunut
ainakin yhteen kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumaan. Näistä
päivistä muiden kuin varsinaissuomalaisten osuus oli 860 000. Kun
näistä vierailupäivistä Turussa huomioidaan vain ne, joihin kulttuuripääkaupunkivuosi vaikutti erittäin paljon (22 %) tai melko paljon
(36 %) sekä puolet niistä, joiden vierailuun kulttuuripääkaupunkivuosi vaikutti ”ei paljon, eikä vähän” (19 %, josta puolet 9,5 %), jäljelle
jää 580 500 maakunnan ulkopuolelta Suomesta Turkuun suuntautunutta motivoitunutta vierailupäivää.
Taloustutkimuksen tietojen perusteella keskimääräinen osallistumispäivän kulutus muuhun kuin majoituspalveluihin oli 232 euroa.
Tämä kulutus oli siis kokonaisuudessaan arvoltaan 135 miljoonan
euron luokkaa (232€ * 580 500). Muualta kuin Varsinais-Suomesta
tulleista vierailijoista 76 prosenttia käytti rahaa majoituspalveluihin
keskimääräisen summan ollessa 39 euroa per matkapäivä. Kokonaiskulutus majoitukseen oli siis arviolta 17,2 miljoonaa euroa (39€ * 441
200). Kasvaneen turismin myötä alueella tapahtunut lisäkulutus oli
näin ollen jopa yli 150 miljoonaa euroa vuoden 2011 aikana. Tästä on
kuitenkin poistettu laskelmissa se osa, joka tulee jo kertaalleen huomioituna säätiön ja ohjelmaprojektien kautta, eli säätiön ja projektien lippu- ja tavaramyynti, yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.
Kun huomioidaan panostusten ja kulutuksen vuodot pois kysynnästä Varsinais-Suomessa, säätiön ja ohjelmaprojektien suora
vaikutus tuotokseen (liikevaihtoon) Varsinais-Suomessa oli arviolta 40 miljoonaa euroa. Vastaavasti turistien lisääntyneen kulutuksen suora vaikutus tuotokseen oli noin 140 miljoonaa euroa. Suorat
työllisyysvaikutukset, mukaan lukien säätiön oma henkilöstö, olivat
puolestaan 580 henkilötyövuotta säätiön ja ohjelmaprojektien osalta
sekä 1600 henkilötyövuotta turistien kulutuksen ansiosta.

”Muut” sisältää muun muassa omarahoituksen sekä
projektipartnereiden tulot.
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The size of total production and employment impacts
The total employment impact of the Capital of Culture year with their multiplier effects and derived effects were approximately 3,400 manyears based on input-output analysis. The share of added income from tourism was no less than 2,500 man-years. The Foundation’s direct employment effect, Logomo included, was 130 man-years. The total production of Southwest Finland grew by an estimated MEUR 260, of which
MEUR 200 was due to spending by tourists. The turnover of businesses naturally grew even more due to purchases of intermediate product
inputs. Figures 2 and 3 and Table 2 present the production and employment effects separated into impacts due to investments by the Turku 2011
Foundation and cultural programmes, effects due to increased tourism as well as direct, indirect and derived effects.

Figure 3. The total employment effects of the
Capital of Culture year.

Figure 2. The total production effects of the
Capital of Culture year.
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Turku 2011
tourism effect

TOTAL

Turku 2011
Foundation and
programme
projects

Turku 2011
tourism effect

TOTAL

Kokonaistuotanto- ja kokonaistyöllisyysvaikutusten suuruus
Kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaistyöllisyysvaikutukset kerrannaisvaikutuksineen ja johdettuine vaikutuksineen olivat panos–tuotosanalyysin perusteella 3 400 henkilötyövuoden luokkaa. Tästä vaikutuksesta lisäturismitulojen osuus oli peräti 2 500 henkilötyövuotta. Säätiön oma suora työllistämisvaikutus mukaan luettuna Logomo oli 130 henkilötyövuotta. Varsinais-Suomen kokonaistuotanto puolestaan kasvoi
arviolta 260 miljoonan euron verran, josta 200 miljoonaa euroa syntyi turistien kulutuksen kautta. Yritysten liikevaihto kasvoi luonnollisesti
vielä huomattavasti varsinaista kansantuotetta enemmän välituotepanosten hankintojen seurauksena. Kuvissa 2 ja 3 sekä taulukossa 2 esitetään tuotanto- ja työllisyysvaikutukset jaoteltuna Turku 2011 -säätiön ja kulttuuriohjelmien panostusten kautta syntyneisiin vaikutuksiin,
lisääntyneen turismin aiheuttamiin vaikutuksiin, sekä suoriin, välillisiin ja johdettuihin vaikutuksiin.

Kuva 2. Kulttuuripääkaupunkivuoden
kokonaistuotantovaikutukset.
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Kuva 3. Kulttuuripääkaupunkivuoden
kokonaistyöllisyysvaikutukset.
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Table 2. The total production and employment effects of the
Capital of Culture year.
Turku 2011 FoundaAdded
tion and programme spending by
projects
tourists

Total

Figure 4. The production and employments effects based on final
and preliminary calculations.

4,000

Man-years

EMPLOYMENT
Turku 2011 tourism effect

3,500

Direct effect
Production (MEUR)

30

104

133

Employment (man-years)

560

1,630

2,200

Production (MEUR)

13

47
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Employment (man-years)

130

480

610

Turku 2011 Foundation and
programme projects

3,000
2,500

Multiplier effect

Derived effect

2,000
1,500
1,000

Production (MEUR)

18

47

65

Employment (man-years)

160

400

560

500
0

Total

Final
Production (MEUR)

60

197

257

Employment (man-years)

860

2,500

3,370

The direct employment of the Foundation and programme projects includes
the Foundation’s own workforce, including Logomo staff.

The total production effect was approximately 2% of the region’s total production in 2009 (more recent information on regional gross
domestic product was not available at the time of writing). The total
employment impact, 3,300 man-years, amounted to approximately
1.5% of all the employed people in Southwest Finland in 2011.
All in all, the production and employment effects of Turku’s Capital of Culture year 2011 were significantly greater than the preliminary calculations estimated. This is illustrated by Figure 4. The difference between the preliminary estimates and the final calculation is
due to the greater than expected spending by tourists: the impacts of
increased tourism were underestimated in the preliminary computations, especially regarding the demand for accommodation services.
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Kuva 4. Tuotanto- ja työllisyysvaikutukset lopullisten
laskelmien ja ennakkolaskelmien perusteella.

Taulukko 2. Kulttuuripääkaupunkivuoden
kokonaistuotanto- ja kokonaistyöllisyysvaikutukset.

Turku 2011 -säätiö
ja ohjelmaprojektit

Turistien
lisäkulutus

Yhteensä

4 000

Henkilötyövuotta

TYÖLLISYYS
Turku 2011 turismivaikutus

3 500

Suora vaikutus
Tuotanto (m€)

30

104

133

Työllisyys (htv)

560

1630

2200

Tuotanto (m€)

13

47

59

Työllisyys (htv)

130

480

610

Turku 2011 -säätiö
& ohjelmahankkeet

3 000
2 500

Kerrannaisvaikutus

Johdettu vaikutus

2 000
1 500
1 000

Tuotanto (m€)

18

47

65

Työllisyys (htv)

160

400

560

500
0

Yhteensä

Lopullinen
Tuotanto (m€)

60

197

257

Työllisyys (htv)
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There are no input-output tables published on the level of sub-regions or cities. The share for the Turku region of the gross domestic
product of Southwest Finland is around 70%, and the Capital of Culture year events were centred on Turku. Thus, it seems reasonable
and fairly cautious to estimate that of all the effects on Southwest
Finland, approximately 80% stayed in the Turku region, amounting
to a production effect of MEUR 200 (approximately 2% of the total
production of the region in 2009) and an employment increase of
2,700 man-years.
It is important to understand that the values received in an inputoutput analysis such as this may not be exactly correct and accurate.
The presented numbers are the best possible approximate estimates
that describe the order of magnitude of the effects. Even the size of
the demand boost and the allocation of demand between different industries are estimates. Imprecision is also caused by the allocation of
demand between different geographical areas. In addition, the coefficients from Statistics Finland are average coefficients from which
the reality of some purchases may differ.
As far as we know, the economic effects of any previous European
Capital of Culture year have not been studied quantitatively to this
extent. The closest thing to the analysis in this article is Susiluoto’s
(2001) study on the effects of Helsinki’s Capital of Culture year 2000.8
Susiluoto’s computations utilise input-output analysis but do not
take the economic effects of increased tourism into account. Because
of the Taloustutkimus interview study it has been possible to evaluate the effect of tourism on Turku’s Capital of Culture year. Without
the tourism effects, Susiluoto settles on production effects of MEUR
47 and employment effects of 1,000 man-years in the Uusimaa region
for Helsinki 2000. These numbers are in the same order of magnitude
as the effects of the Capital of Culture year in Turku that are presented in this study, when the effect of tourism is excluded: production
growth of nearly MEUR 60 and 850 man-years increase of employment. Since Southwest Finland is a considerably smaller economy
than Uusimaa, the relative effects on the regional economy based on
these numbers were significantly greater in Turku than in Helsinki.
The economic effects of a year-long Capital of Culture project are
typically greater than the effects of events that are significantly shorter in duration. For example, it has been estimated that the Athletics
World Championships generated a production increase of MEUR 60
in Uusimaa taking tourist demand effects into account, and an employment boost of 1,100 man-years.1 The corresponding effects for
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the Eurovision Song Contest in Helsinki in 2007 were estimated to
be MEUR 13 in production and 210 man-years of employment.9 The
World Championships and the Eurovision Song Contest also differ
somewhat in their assumptions from the calculations presented in
this study. However, these differences do not explain the deviations
in the orders of magnitude of the presented economic effects.
The objective and execution of the qualitative study
The qualitative examination of the economic effects of the Capital of
Culture project was an attempt to respond to the observation made
by Langen and Garcia (2009) that, when examining the economic
success of large cultural events, the difficult-to-measure qualitative
and indirect economic and social impacts are often left unexamined.10 These impacts can include the improvement of the city’s image, appeal and community spirit. In addition, evaluations have not
paid much attention to the means of achieving long-term impacts.
However, giving recommendations for further action can support
decision-makers and other stakeholder groups in utilising the legacy
created by cultural events. According to Palmer (2004), for example,
the European Capital of Culture year has been seen as a tool enabling
great changes in many of the host cities, but in the end very little action has been taken to ensure that the year would work as a lever for
lasting effects on well-being.11
The data for the qualitative section of the study was gathered in
semi-structured themed interviews in April–May 2012. Ten experts
representing the City of Turku, the Turku 2011 Foundation, the University of Turku, cultural organisations and the business sector were
interviewed. The interviewees were selected from various sectors in
order to ensure the diversity of viewpoints and opinions. Mapping
the views of the city residents or consumers who participated in the
cultural year’s events was not included in the study.
The interview data was analysed by grouping it by the main
themes that came up: short-term impacts on well-being, potential
long-term impacts on well-being and recommendations for further
action. The short-term impacts were broken up into sub-themes: impacts on the City of Turku, impacts on the creative fields, impacts on
the rest of the business sector, social impacts, impacts on living and
impacts on infrastructure.

Panos–tuotostaulukoita ei ole julkaistu seutukunta- tai kaupunkitasolla. Turun seutukunnan osuus Varsinais-Suomen bruttokansantuotteesta on 70 prosentin luokkaa ja kulttuuripääkaupunkivuoden
tapahtumat keskittyivät Turkuun. Näin lienee kohtuullinen ja suhteellisen varovainen arvio, että kaikista Varsinais-Suomen vaikutuksista Turun seutukuntaan jäi noin 80 prosenttia, eli 200 miljoonan
tuotantovaikutus (noin kaksi prosenttia seutukunnan vuoden 2009
kokonaistuotannosta) ja 2 700 henkilötyövuoden työllisyyslisäys.
On tärkeää ymmärtää, että kyseessä olevan kaltaisessa vaikutustutkimuksessa saatavat arvot eivät ole täsmällisen tarkkoja ja oikeita. Esitettävät luvut ovatkin parhaita mahdollisia suuntaa antavia ja
vaikutusten suuruusluokkaa kuvaavia arvioita. Jo pelkästään suoran
kysyntäruiskeen suuruus sekä kysynnän kohdistaminen eri toimialoille ovat arvionvaraisia. Epätarkkuutta aiheuttaa myös kysynnän
kohdistaminen eri maantieteellisille alueille. Lisäksi Tilastokeskuksen kertoimet ovat keskimääräiskertoimia, joista tiettyjen hankintojen todellisuus voi jonkin verran poiketa.
Tietääksemme minkään aiemman Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden taloudellisia vaikutuksia ei ole kvantitatiivisesti tutkittu vastaavassa laajuudessa. Lähimpänä tämän artikkelin analyysiä on
Susiluodon (2001) tutkimus Helsingin kulttuuripääkaupunkivuoden
2000 vaikutuksista.8 Kyseisissä laskelmissa hyödynnetään panos–
tuotosanalyysiä, mutta niissä ei ole huomioitu kasvaneen turismin
talousvaikutuksia. Taloustutkimuksen haastattelututkimuksen ansiosta Turun kulttuuripääkaupunkivuoden osalta on voitu arvioida
myös turismivaikutusten suuruutta. Ilman turismivaikutuksia Susiluoto päätyy Helsingin vuoden 2000 kohdalla 47 miljoonan euron
tuotantovaikutukseen ja 1000 henkilötyövuoden työllisyysvaikutukseen Uudellamaalla. Nämä luvut ovat samaa suuruusluokkaa kuin
tässä tutkimuksessa esitetyt kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutukset Turussa, kun turistien vaikutus jätetään huomioimatta: noin
60 miljoonan euron tuotantolisä ja 850 henkilötyövuoden työllisyys.
Koska Varsinais-Suomi on huomattavasti Uuttamaata pienempi talous, olivat suhteelliset aluetaloudelliset vaikutukset näiden lukujen
perusteella huomattavasti suuremmat Turussa kuin Helsingissä.
Koko vuoden mittaisen kulttuuripääkaupunkihankkeen taloudelliset vaikutukset ovat tyypillisesti suuremmat kuin ajallisesti
huomattavasti lyhyempien tapahtumien vaikutukset. Esimerkiksi
yleisurheilun MM-kisojen arvioitiin synnyttäneen Uudellamaalla
turistien kysyntävaikutukset huomioiden 60 miljoonan euron tuotantolisäyksen ja 1100 henkilötyövuoden työllisyysruiskeen.1 Vas-

taavat vaikutukset Eurovision laulukilpailujen osalta Helsingissä
vuonna 2007 arvioitiin 13 miljoonan euron tuotannoksi ja 210 henkilötyövuoden työllisyysvaikutukseksi.9 Myös MM-kisa- ja Euroviisulaskelmat poikkeavat jonkin verran oletuksiltaan suhteessa tässä
tutkimuksessa esitettyihin laskelmiin. Nämä erot eivät kuitenkaan
selitä poikkeamia esitettyjen talousvaikutusten suuruusluokissa.
Laadullisen tutkimuksen tavoite ja toteutus
Kulttuuripääkaupunkihankkeen taloudellisten vaikutusten kvalitatiivisella tarkastelulla pyrittiin vastaamaan muun muassa Langenin
ja Garcian (2009) tekemään havaintoon, että tutkittaessa suurten
kulttuuritapahtumien taloudellista menestyksekkyyttä vaikeasti mitattavissa olevat laadulliset sekä epäsuorat taloudelliset ja sosiaaliset
vaikutukset jäävät usein selvittämättä.10 Tällaisia vaikutuksia voivat
olla esimerkiksi kaupungin imagon, vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden parantuminen. Lisäksi pitkän aikavälin vaikutusten saavuttamisen keinoihin ei arvioinneissa juuri ole kiinnitetty huomiota.
Toimenpidesuositusten antamisella voidaan kuitenkin tukea päätöksentekijöitä ja muita sidosryhmiä kulttuuritapahtumien luoman
perinnön hyödyntämisessä. Esimerkiksi Palmerin (2004) mukaan
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on monissa isäntäkaupungeissa nähty paljoa mahdollistavana muutoksen työkaluna, mutta
lopulta on tehty vain vähän toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
vuosi toimisi vipuna kestäville hyvinvointivaikutuksille.11
Kvalitatiivisen tutkimusosion aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla huhti-toukokuussa 2012. Haastattelut
tehtiin kymmenelle asiantuntijalle, jotka edustivat Turun kaupunkia,
Turku 2011 -säätiötä, Turun yliopistoa, kulttuurialan organisaatioita
sekä elinkeinoelämää. Valitsemalla haastateltavat eri sektoreilta
pyrittiin varmistamaan monipuolisten näkemysten saaminen. Kulttuurivuoden tapahtumiin osallistuneiden kuluttajien tai kaupungin
asukkaiden näkemysten kartoittamista ei tutkimukseen sisällytetty.
Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla sen anti seuraavien esiin nousseiden pääteemojen mukaisesti: lyhyen aikavälin
hyvinvointivaikutukset, potentiaaliset pitkän aikavälin hyvinvointivaikutukset sekä toimenpidesuositukset. Lyhyen aikavälin vaikutukset jaettiin edelleen alateemoihin: vaikutukset Turun kaupungille,
vaikutukset luoville aloille, vaikutukset muulle elinkeinoelämälle,
sosiaaliset vaikutukset, vaikutukset asumiseen sekä vaikutukset infrastruktuuriin.
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The most significant impact of the Capital of Culture year on the City
of Turku may have been the improvement of the City’s image. The image impact was perceptible in the positive tones in which the national
news media reported about Turku, for example. If communication and
marketing had not been handled well during the Capital of Culture year,
things might have been different. The opinion that Helsinki’s Capital
of Culture year 2000 had no impacts of the City’s image, for example,
came up during interviews. On the other hand, projects like this are easily lost in the normal workings of a big city, and in a strategic sense they
are not necessarily as important to big cities as they are to small cities.
The Capital of Culture year naturally made itself visible in the increased investment costs of the City of Turku. However, the investments stayed on a reasonable level and, according to the results presented in this article, they were also profitable. The investments that
were made in the Capital of Culture year also generated income – unlike the expenses on many of the City’s basic services.

It is not clear yet whether new businesses were created in the local creative fields during the Capital of Culture year. Some of the
interviewees were of the opinion that the Capital of Culture year
had a stimulating impact on entrepreneurship in creative fields.
According to other opinions, no new businesses were created and
the old beliefs about the incompatibility of business objectives and
making high-quality culture did not really change. However, development can be better evaluated after 2–3 years, because a year
is a short time for creating new business. On the other hand, the
fact that many new creative associations were initiated during the
Capital of Culture year indicates regeneration amongst those who
are active.
For established cultural organisations in Turku, the Capital
of Culture year brought a clear increase in demand. For example,
the Turku Art Museum had approximately 81,000 visitors in 2011,
when the average annual numbers of visitors is approximately
35,000. According to the interviewees’ opinions, the year also affected the activities of established cultural organisations by improving the productisation and production expertise of their services and event activities through new experiences.

Impacts on the creative fields

Impacts on the rest of the business sector

The interviewees were of the opinion that the Capital of Culture year
above all clarified the activities of the creative fields and shed light
on their economic significance. The credibility and appreciation of
the creative fields increased in the eyes of the urban community. The
concept of creative fields was also expanded. Now, people better understand that the creative fields include many different actors from artists
to for-profit companies.
A significant amount of collaboration was created during the year
between actors in the field of culture that were different and not previously acquainted with each other. At the same time new networks,
forms of co-operation and shared experiences were created. The international projects that were part of the Capital of Culture year received
much criticism beforehand because it was felt that they were taking opportunities from local actors. In addition, one interviewee felt that the
cultural content of some of the international projects was slim. Nevertheless, it can be said that the procurement of foreign productions was
a positive thing for creating international networks and developing
procurement competence.

The region’s hotel and travel industry experienced clear positive
impacts due to the increase in domestic and international tourism. While the Capital of Culture year increased the number of
hotel stays, that number was decreased by the departure of foreign
workers from the city as orders for the Turku shipyard petered out.
The shops in Turku centre naturally benefited from the increase in
tourism.
It is also worth noting that there were many different conferences and meetings organised in Turku due to the Capital of Culture status and successful sales efforts. 9% of all the international
conferences that were held in Finland in 2010 were held in Turku,
whereas the corresponding number for 2011 was 16%.12-13
The interviewees estimated that the year stimulated much service activity in the area. However, there could have been even more
stimulation if the activities of the Turku 2011 Foundation had been
more closely connected to the rest of the business sector.

Short-term impacts on well-being
Impacts on the City of Turku
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Lyhyen aikavälin hyvinvointivaikutukset
Vaikutukset Turun kaupungille
Turun kaupungille kulttuuripääkaupunkivuoden kenties merkittävin vaikutus oli kaupungin imagon parantuminen. Imagovaikutus oli
aistittavissa esimerkiksi valtakunnallisten medioiden myönteisestä
uutisoinnista. Ilman kulttuuripääkaupunkivuotena hyvin hoidettua
viestintää ja markkinointia näin ei välttämättä olisi käynyt. Haastatteluissa nousi esiin näkemyksiä, että esimerkiksi Helsingin kulttuuripääkaupunkivuosi 2000 ei vaikuttanut kaupungin imagoon juurikaan. Toisaalta tämän tyyppiset hankkeet saattavat helposti hukkua
suuren kaupungin normaaliin toiminnallisuuteen, eivätkä ne strategisessa mielessä välttämättä ole niin tärkeitä suurille kuin pienemmille kaupungeille.
Kulttuuripääkaupunkivuosi näkyi luonnollisesti Turun kaupungin investointikustannusten kasvuna. Investoinnit pysyivät kuitenkin hyvin kohtuullisella tasolla, ja ne olivat tässä artikkelissa esitettyjen tutkimustulosten mukaan kannattavia. Kulttuurivuoteen tehdyt
panostukset synnyttivät tuloja − toisin kuin kaupungin monien peruspalvelukulujen kohdalla tapahtuu.
Vaikutukset luoville aloille
Haastateltavien näkemysten mukaan kulttuuripääkaupunkivuodella
oli ennen kaikkea luovien alojen toimintaa konkretisoiva sekä niiden
taloudellista merkitystä valottava vaikutus. Luovien alojen uskottavuus ja arvostus lisääntyivät kaupunkiyhteisön silmissä. Käsitys luovista aloista myös laajeni. Nyt ymmärretään paremmin, että luoviin
aloihin sisältyy monia erilaisia toimijoita taiteilijoista voittoa tavoitteleviin yrityksiin.
Erilaisten ja toisilleen aiemmin tuntemattomien kulttuurialan
toimijoiden välillä syntyi poikkeuksellisen hyvin yhteistyötä vuoden
aikana. Samalla syntyi uudenlaisia verkostoja, yhteistyömuotoja ja
yhteisiä kokemuksia. Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen kuuluneet
kansainväliset projektit herättivät ennakkoon paljon kritiikkiä, koska
niiden katsottiin vievän mahdollisuuksia paikallisilta toimijoilta. Lisäksi erään haastateltavan mukaan kulttuurisisältö oli ohutta osassa
kansainvälisistä hankkeista. Voidaan kuitenkin todeta, että ulkomaisten tuotantojen hankinta oli kansainvälisten verkostojen luomisen
sekä hankintaosaamisen kehittymisen kannalta myönteinen asia.

On vielä epäselvää, syntyikö paikallisille luoville aloille uusia yrityksiä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Jotkut haastateltavista katsoivat, että kulttuuripääkaupunkivuodella oli luovien alojen
yrittäjyyttä stimuloiva vaikutus. Toisten näkemysten mukaan uusia
yrityksiä ei syntynyt, eikä vanha ajattelumalli liiketoiminnallisten
tavoitteiden ja korkeatasoisen kulttuurin tekemisen yhteensopimattomuudesta juuri muuttunut. Kehitystä voidaan arvioida paremmin
kuitenkin vasta 2–3 vuoden kuluttua, koska vuosi on lyhyt aika uuden liiketoiminnan synnyttämiselle. Toimijakentän uudistumisesta
indikoi kuitenkin se, että kulttuuripääkaupunkivuoden aikana syntyi monia luovien alojen yhdistyksiä.
Vakiintuneille turkulaisille kulttuuriorganisaatioille kulttuuripääkaupunkivuosi näkyi selvänä kysynnän lisääntymisenä. Esimerkiksi Turun taidemuseossa kävi viime vuonna noin 81 000 asiakasta,
kun keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä on noin 35 000. Haastateltavien näkemysten mukaan vuosi vaikutti vakiintuneiden kulttuuriorganisaatioiden toimintaan myös siten, että niiden palveluiden ja tapahtumatoiminnan tuotteistamis- ja tuotanto-osaaminen
parantui uusien kokemusten myötä.
Vaikutukset muulle elinkeinoelämälle
Alueen hotelli- ja matkailualalle tuli selviä myönteisiä vaikutuksia
kotimaisen ja kansainvälisen turismin lisääntymisen myötä. Samalla kun kulttuuripääkaupunkivuosi lisäsi hotelliyöpymisiä, niitä
vähensi ulkomaisen työvoiman lähtö kaupungista Turun telakan tilausten hiipumisen myötä. Luonnollisesti Turun keskustan liikkeet
hyötyivät turismin lisääntymisestä.
Huomionarvoista on, että Turussa järjestettiin paljon erilaisia
konferensseja ja kokouksia kulttuuripääkaupunkistatuksen ja onnistuneiden myyntiponnistelujen ansiosta. Vuonna 2010 Suomessa
järjestetyistä kansainvälisistä konferensseista Turussa järjestettiin
9 prosenttia, kun vuonna 2011 luku oli peräti 16 prosenttia.12-13
Haastateltavat arvioivat, että vuosi stimuloi palvelutoimintaa alueella laajasti. Stimulaatiota olisi voinut kuitenkin tapahtua
enemmänkin, jos kulttuuripääkaupunkisäätiön toiminta olisi ollut
vielä vahvemmin kytkeytynyt muuhun elinkeinoelämään.
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Social impacts

Impacts on infrastructure

Almost all interviewees named the increase in general vitality in
Turku and the improved self-confidence of the citizens of Turku as
the most important social impacts of the Capital of Culture year. It
is also believed that understanding of the fact that consumption of
culture or participation in its production has positive impacts on
people’s well-being has increased both amongst the authorities and
the citizens.
Social integrity and integration in the urban community are believed to have increased during the Capital of Culture year. Bringing
culture to central locations also included people who normally do not
use the services of the traditional cultural institutions. Thus culture
did not become something for only the small elite. For example, placing environmental artworks by the river was a success. Organising
events in homes for the elderly and day-care centres brought culture
to groups for whom cultural services are usually not easily accessible. City residents were given the opportunity for communal activities during Neighbourhood Weeks, for example, and many volunteers took part in organising the events. What was significant about
this was that activating citizens to become cultural producers only
required small initial investments. However, for all that the cultural
events brought different population groups together, multicultural
thematics and the handling of immigration issues can be criticised.
Very few of the local multicultural population attended events, and
there were hardly any discussions on the theme during the year.

Of the City of Turku’s recent real estate investments, the Logomo centre for the creative fields and the Fortuna block are closely linked with
the Capital of Culture year. Logomo, which will function as a versatile venue and hub of creative businesses in the future, was the main
stage of the Capital of Culture year. The City invested approximately
MEUR 10 of capital in Logomo, which in turn generated MEUR 56
in investments. Thus the City’s investment had a significant gearing
impact. The Fortuna block by the River Aura, on the other hand, is to
be developed by the City of Turku and partners into a hub of culture
and design with centralised speciality shops. Investment in the block
is intended to improve the appeal of the city centre.
The development of Logomo and the Fortuna block has been
discussed in Turku for a long time, and they probably would have
become reality even without the Capital of Culture year. Nevertheless, the year gave a push for faster implementation of the plans. The
projects also benefited from the City’s status as Capital of Culture.
Had Logomo been realised in any other year than the Capital of Culture year, it would have been difficult to gain nationwide attention as
quickly. The Fortuna block could also be effectively marketed to the
public by holding Capital of Culture events there.

Impacts on living
The Capital of Culture year had a supporting effect on the city’s appeal and the city residents’ local identity. New places and less central
locations were opened up for Turku residents to explore and experience, and new kinds of relationships were created with more familiar
places. During the year, the position of the River Aura as the City’s
central activity venue grew even stronger. In the future, the development of the Fortuna block and Linnakaupunki will stretch the active
riverside towards the port, and the development of the Barker factory and its surroundings will stretch it upstream. On the other hand,
Logomo’s location in Pohjola has also opened the city in a crosswise
direction.
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Potential long-term impacts on well-being
Based on the evaluation of short-term impacts of the Capital of Culture year, we can draw the conclusion that, from many perspectives,
the year was a success in both the financial and social sense. The diversely successful Capital of Culture year has created a real opportunity for achieving long-term impacts on well-being. The Capital of
Culture year should not remain a one-time success or a single series
of different events. At its best the year could function, in the words of
one interviewee, as a rite of passage from the old system to a new era.
The legacy of the Capital of Culture year could be utilised as a
lever for a permanent image change and increased appeal of the
City of Turku for both living and tourism. The creative fields could
become a new support for business in the area. Combining creative
competence with traditionally strong fields – the marine and food
industries, for example – could create great new business. The experiences of the year also demonstrate that culture increases people’s
well-being. The City of Turku has been given an opportunity to shift

Sosiaaliset vaikutukset

Vaikutukset infrastruktuuriin

Miltei kaikissa haastatteluissa nousi esiin tärkeimpänä kulttuuripääkaupunkivuoden sosiaalisena vaikutuksena yleisen vireyden lisääntyminen Turussa sekä turkulaisten itsetunnon parantuminen.
Lisäksi ymmärryksen siitä, että kulttuurin kuluttaminen tai sen
tuottamiseen osallistuminen vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin, uskotaan lisääntyneen niin viranomaisten kuin kaupunkilaisten taholla.
Sosiaalisen integriteetin ja integraation katsotaan kulttuuripääkaupunkivuoden aikana parantuneen kaupunkiyhteisössä. Viemällä
kulttuuria keskeisille paikoille kulttuurielämyksiin otettiin mukaan
nekin ihmiset, jotka normaalisti eivät käytä perinteisten kulttuurilaitosten palveluita. Tällöin kulttuuri ei muodostunut vain suppean
eliitin asiaksi. Esimerkiksi ympäristötaideteosten sijoittaminen
jokirantaan oli menestys. Järjestämällä tapahtumia vanhainkodeissa ja päiväkodeissa puolestaan vietiin kulttuuria ryhmille, joilla
normaalisti on kulttuuripalveluihin vaikea pääsy. Kaupunkilaisille
annettiin mahdollisuus yhteisölliselle tekemiselle muun muassa
Kaupunginosaviikoissa, joiden järjestämiseen osallistui lukuisia vapaaehtoisia. Merkillepantavaa tässä oli, että kaupunkilaisten aktivoiminen kulttuurin tuottajiksi edellytti vain pieniä alkuinvestointeja.
Vaikka kulttuuritapahtumat toivat yhteen erilaisia kansanryhmiä,
kritiikkiä voidaan esittää monikulttuurisuuden tematiikan ja maahanmuuttokysymysten käsittelystä. Tapahtumiin osallistui erittäin
vähän paikallista monikulttuurista yleisöä eikä teemasta juuri käyty
keskustelua vuoden aikana.

Turun kaupungin viime aikojen kiinteistöinvestointihankkeista luovien alojen keskus Logomo sekä Fortuna-kortteli linkittyvät tiiviisti
kulttuuripääkaupunkivuoteen. Tulevaisuudessa monimuotoisena
luovien yritysten keskuksena sekä tapahtumapaikkana toimiva Logomo oli kulttuuripääkaupunkivuoden päänäyttämö. Kaupunki sijoitti Logomoon pääomaa noin 10 miljoonaa euroa, joka puolestaan
generoi yhteensä 56 miljoonan euron investoinnit. Siten kaupungin
panostuksella oli merkittävä vipuvaikutus. Aurajoen kupeessa sijaitsevasta Fortuna-korttelista puolestaan Turun kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tavoitteena on kehittää kulttuurikortteli ja
designkeskus, jossa alan erikoisliikkeet toimivat keskitetysti. Kortteliin investoimalla pyritään parantamaan kaupungin keskustan vetovoimaisuutta.
Sekä Logomon että Fortuna-korttelin kehittämisestä oli keskusteltu Turussa pitkään, ja ne todennäköisesti olisivat toteutuneet ilman kulttuuripääkaupunkivuottakin. Vuosi antoi kuitenkin sysäyksen suunnitelmien nopeammalle toteuttamisaikataululle. Hankkeet
myös hyötyivät kaupungin kulttuuripääkaupunkistatuksesta. Jos
Logomo olisi toteutettu muuna kuin kulttuuripääkaupunkivuoden
aikana, olisi yhtä hyvän ja nopean valtakunnallisen tunnettuuden
saaminen ollut vaikeaa. Myös Fortuna-korttelia saatiin markkinoitua tehokkaasti suurelle yleisölle järjestämällä siellä kulttuuripääkaupunkihankkeen tapahtumia.

Vaikutukset asumiseen

Edellä tehdyn kulttuuripääkaupunkivuoden lyhyen aikavälin vaikutusten tarkastelun perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että vuosi
oli monesta näkökulmasta katsottuna menestys niin taloudellisessa
kuin sosiaalisessa mielessä. Monipuolisesti onnistunut kulttuuripääkaupunkivuosi on luonut todellisen mahdollisuuden pitkäaikaisten
myönteisten hyvinvointivaikutusten saavuttamiselle. Kulttuuripääkaupunkivuosi ei tulisi jäädä vain kertaluonteiseksi onnistumiseksi
tai yksittäiseksi sarjaksi erilaisia tapahtumia. Parhaimmillaan vuosi
voisi toimia, erään haastateltavan sanoin, siirtymäriittinä vanhasta
järjestelmästä uuteen aikakauteen.
Kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä olisi mahdollista hyödyntää vipuna Turun kaupungin pysyvälle imagomuutokselle ja vetovoimaisuuden lisääntymiselle sekä asumisen että turismin kannalta.

Kulttuuripääkaupunkivuodella oli kaupungin viihtyisyyttä sekä kaupunkilaisten paikallisidentiteettiä tukeva vaikutus. Uusia sekä vähemmän keskeisiä paikkoja avattiin turkulaisten koettaviksi, ja myös
tuttuihin paikkoihin luotiin uudenlaisia suhteita. Vuoden aikana
Aurajoen asema vahvistui entisestään kaupungin keskeisenä toimeliaisuuden paikkana. Tulevaisuudessa Fortuna-korttelin lisäksi Linnakaupungin kehittäminen venyttää aktiivista jokirantaa sataman
suuntaan ja Barkerin tehtaan sekä sen ympäristön kehittäminen yläjuoksun suuntaan. Toisaalta Pohjolassa sijaitsevan Logomon myötä
kaupungin tunnettuutta on nyt avattu myös poikittaissuunnassa.

Potentiaaliset pitkän aikavälin hyvinvointivaikutukset
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from a community that treats illnesses towards a new community of
well-being where the importance of preventative measures and community spirit is understood and the methods of culture are integrated
into social and health care. The successful Capital of Culture year has
also achieved a positive spiritual change and increased vitality in the
City, which could be the start of a new, more positive and industrious
mentality in Turku.
Recommendations for further action
In order to realise the legacy of the Capital of Culture year in the long
term, the City of Turku, the cultural organisations and the entire
urban community need to have the mental courage for new kinds of
decisions, the ability to work together and modern thinking. The real
estate investments that have been made in Logomo and the Fortuna
block for their part demonstrate a physical commitment to the new
goal at this stage. This is a time of opportunities, so the ability to react
quickly is a critical factor. If time is allowed to pass without new actions, it is proof of the community’s inability to regenerate.
The City of Turku has a mandatory position in moving things forward. Developing the city through the creative economy and culture
requires strategy work on multiple levels. In this work, the strategic
goal should be defined first and be sufficiently large and comprehensive. Then, development work should be launched through select
points with concrete actions and investments. Without commitment, strategy work is in danger of being just empty words. It is also
important to define indicators in advance so that the effects of investments and actions can be evaluated in the long term.
As for actions, the City of Turku could consider forming a new
kind of cultural foundation or business using the Public Private Partnership (PPP) model. The organisation could carry on the legacy of
the Capital of Culture year by organising regular events. The advantage of an autonomous actor separate from the City would be the ability to operate more flexibly than it could under City administration.
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The dialogue between the City’s Health Care and Social Services and
the culture sector should be deepened further in the future. In addition, there should be more analysis to find out what kind of cultural
activities should be invested in to get the greatest effects on wellbeing. Turku could be an interesting pioneer city in the field of promoting culture-oriented well-being. The long-term goals of cultural
policy should be reassessed comprehensively.
In economic policy, there should be efforts to figure out how to improve the operating environment of entrepreneurship in the creative
fields, event organisation and travel services. In addition, it might be
prudent to reshape the marketing practices of the tourist services of
the City of Turku. Marketing should encompass more than just the
City’s own cultural institutions. The City should be able to recognise the region’s brands and adopt them as marketing spearheads. It
should not matter who owns the brands because a service financed by
tax revenue should aim for maximum well-being for the entire region.
On the whole, there should be more investments in high-level marketing and communication because they are crucial factors in creating a positive City image.
The business competence of the cultural organisations operating
in the Turku region needs further improvement. Their primary goal
is often something other than earning profit, but better business competence could create a capital base for the organisations’ activities
and thus strengthen the independence of their activities. One way to
achieve this would be to make business competence a stronger part
of the training offered by the region’s educational institutions in the
creative fields. It should be communicated to the students that business objectives do not exclude offering high-quality content.
The city is never complete, and each generation does its part to
build and develop it. In the future, Turku should not curl up in the
existing space and refrain from making new investments in cultural
facilities by citing the rising costs of social and health care services or
thinking that Logomo will suffice. By making long-term investments
in other things than just basic care, we can increase the city’s appeal
in the long term. Of course, investment decisions should always be
preceded by a careful assessment of the effects of the investment.

Luovista aloista voisi syntyä uusi elinkeinoelämän tukijalka alueelle.
Yhdistämällä luovaa osaamista perinteisiin vahvoihin aloihin – esimerkiksi meri- ja elintarviketeollisuuteen – voidaan saada aikaan
merkittävää uutta liiketoimintaa. Lisäksi vuoden aikana saadut
kokemukset osoittavat, että kulttuuri lisää ihmisten hyvinvointia.
Turun kaupungilla olisikin mahdollisuus siirtyä sairauksien parantamisyhteisöstä kohti aitoa hyvinvointiyhteisöä, jossa ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisyyden merkitys ymmärretään ja jossa kulttuurin
keinot on integroitu osaksi sosiaali- ja terveystoimea. Onnistunut
kulttuuripääkaupunkivuosi on myös saanut aikaan myönteistä henkistä muutosta ja vireyden lisääntymistä kaupungissa, ja tämä voisi
olla alku uudelle positiivisemmalle ja yritteliäämmälle turkulaiselle
mentaliteetille.
Toimenpidesuositukset
Jotta kulttuuripääkaupunkivuoden perintö saataisiin realisoitua pitkällä aikavälillä, tarvitaan Turun kaupungilta, kulttuuriorganisaatioilta ja koko kaupunkiyhteisöltä henkistä uskallusta tehdä uudenlaisia päätöksiä, yhteistyökykyä sekä modernia ajattelua. Logomoon ja
Fortuna-kortteliin tehdyt kiinteistöinvestoinnit konkretisoivat osaltaan tässä vaiheessa sitoutumisen uuteen tavoitteeseen. Mahdollisuuksien aika on käsillä juuri nyt, joten nopea reagointikyky on hyvin
kriittinen tekijä. Jos ajan annetaan kulua tekemättä uudenlaisia toimenpiteitä, on se osoitus yhteisön kykenemättömyydestä uudistua.
Turun kaupungilla on mandaattiasema asioiden eteenpäin viemisessä. Kaupungin kehittäminen luovan talouden ja kulttuurin kautta
vaatii monen tason strategiatyötä. Tässä työssä tulisi ensimmäiseksi
määritellä strateginen maali, jonka pitää olla riittävän iso ja kokonaisvaltainen. Sen jälkeen kehittämistyötä tulisi lähteä tekemään
tiettyjen valittujen pisteiden kautta konkreettisilla toimenpiteillä ja
satsauksilla. Ilman konkretiaa strategiatyö on vaarana jäädä korulauseiksi. Tärkeää on myös määritellä etukäteen mittarit, joiden kautta
tehtyjen panostusten ja toimenpiteiden vaikutuksia voidaan pitkäjännitteisesti arvioida.
Toimenpiteiksi Turun kaupunki voisi harkita esimerkiksi uudenlaisen kulttuurisäätiön tai -yhtiön perustamista PPP-mallilla.
Organisaatio jatkaisi pääkaupunkivuoden perintöä järjestämällä
säännönmukaisia tapahtumia. Kaupungista erillisen autonomisen

toimijan etu olisi siinä, että se kykenisi toimimaan joustavammin
kuin kaupungin hallinnon alaisena olisi mahdollista.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuurisektorin vuoropuhelua tulisi jatkossa syventää edelleen. Lisäksi tulisi tarkemmin
analysoida, millaiseen kulttuuritoimintaan panostamalla saadaan
aikaan suurimmat hyvinvointivaikutukset. Turku voisi olla kulttuurilähtöisen hyvinvoinnin edistämisen saralla kiinnostava edelläkävijäkaupunki. Kulttuuripolitiikan pitkän aikavälin tavoitteet olisi syytä
tarkistaa kokonaisvaltaisesti.
Elinkeinopolitiikan osalta tulisi miettiä, miten luovien alojen
yrittäjyyden, tapahtumajärjestämisen sekä matkailupalvelujen toimintaympäristöä voisi parantaa. Lisäksi Turun kaupungin matkailutoimen markkinointikäytäntöjä saattaisi olla tarpeen uudistaa.
Markkinoinnin tulisi koskea muitakin kuin kaupungin omia kulttuurilaitoksia. Kaupungin tulisi osata tunnistaa alueen parhaat brändit
ja ottaa ne markkinointikärjiksi. Sillä ei tulisi olla merkitystä, kenen
omistuksessa brändit ovat, koska verovaroista maksetun palvelun
tulisi tähdätä maksimaalisiin hyvinvointivaikutuksiin koko alueella. Ylipäätään korkeatasoiseen markkinointiin ja viestintään tulisi
panostaa, koska ne ovat ratkaisevia tekijöitä kaupungin positiivisen
imagon luomisen kannalta.
Turun alueella toimivien kulttuuriorganisaatioiden liiketoimintaosaamista tulisi edelleen kehittää. Niiden ensisijaisena tavoitteena
on usein jokin muu seikka kuin voittojen kerääminen, mutta parempi liiketaloudellinen osaaminen voisi saada aikaan organisaatioiden
toiminnan rahoituspohjan ja sitä kautta itsenäisen toiminnan vahvistumisen. Yksi keino tähän on sisällyttää liiketoimintaosaaminen
entistä paremmin alueen luovien alojen oppilaitosten koulutuksiin.
Opiskelijoille tulee viestiä, että liiketoiminnalliset tavoitteet eivät
sulje pois korkeatasoisten sisältöjen tarjoamista.
Kaupunki ei ole koskaan valmis ja jokainen sukupolvi rakentaa
sekä kehittää sitä osaltaan. Tulevaisuudessa Turussa ei pidä käpertyä
olemassa olevaan tilaan ja olla tekemättä uusia kulttuuritilainvestointeja esimerkiksi vetoamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousuun tai ajattelemalla Logomon riittävän. Tekemällä
pitkäjännitteisiä investointeja muuhunkin kuin perusturvaan lisätään kaupungin vetovoimaa pitkällä aikavälillä. Investointipäätösten
tekemistä tulee toki aina edeltää investointien vaikutusten huolellinen arviointi.
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Cities, Infrastructures of Creativity and the
Turku Model
Alf Rehn
“How creative is your city?”
“Um, pretty creative. I guess.”
“Is it as creative as Berlin?”
“I don’t know. Probably not...”
The above snippet of conversation may not be very common, but it is
possible and indicates a great change in the ways we perceive our cities. Our central hub for social and economic activity – the city – is increasingly being viewed from newer and more dynamic perspectives.
In previous centuries, the metropolis was seen more than anything as
a space that could be planned and in which operations and resources
could be placed – in other words, a ‘container’ that we could fill with
the right things. Today, we can describe a city as more or less ‘creative’ and further we see that, at its best, a city can be a productive
apparatus that does not just consist of resources but is an increasingly independent organism with the power to create. The idea that
the city itself could produce value is a great change not just in our understanding of the city but also in the ways these ideas impact on our
policy decisions.
Thus it is no great wonder that many cities around the world invest resources to become more ‘creative’, whatever form that takes.
This kind of activity is seen as both physically productive and morally
virtuous. Stimulating the creativity of a city not only boosts its potential to create, but at the same time increases the level of well-being
as it becomes a ‘better’ place to live (a more pleasant and meaningful
environment, a more attractive business location and more mediafriendly) – at least in principle.
When we examine a city’s efforts to become more creative, we see
an ambiguous web of hopes, beliefs, ideals and definitions of policy.
Studying these things is not just about how action A can support objective B, but also about how we understand economic production
and value creation. When the idea of the creative city is at issue, it is
also a question of how concepts like ‘creativity’ and ‘urban economy’
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receive their meaning in the discursive web that strives to define the
role of the city in the current economy. At the same time, it is also a
question of how the concepts of the ‘old’ economy can be defined and
reinterpreted in this context.
These questions were central when the research group Creatin’
(short for the term ‘creative infrastructures’) studied the City of
Turku and the Capital of Culture project. In this article, the term
Turku 2011 refers to all the activity that was created around Turku’s
European Capital of Culture 2011 project. Turku 2011 was more than
just a celebration of culture. It was seen as a symbol for how Turku
could be experienced in a new way and how new types of economic
functions intermeshed with the City’s efforts to enhance its identity.
Instead of the centre of interest being the mere statement that creativity and culture are important to people and to the city, the aim
was to delve into what this means, both conceptually and in practice.
The Creatin’ project was interested in studying the infrastructures of creativity in particular, and how a city can be a platform for
the creative economy more generally. The hypothesis is that the ”old”
industrial economy created the image of the city as a container or hub
of physical infrastructure the central task of which was to move products from one place to another. Then, the most important thing about
the city was that it could be crossed quickly and efficiently and that
it had central infrastructure operations like a port and a railway station. Because the industrial economy was built on the movement of
material, the infrastructure – and the city – corresponded to it.
The transition to a creative economy should also mean that the infrastructure, or the basic structure, changes – this is one of the basic
assumptions of economics. While it is easy to state that the mobile
phone industry, for example, needs a different infrastructure than the
paper industry, it is not nearly so easy to identify what ‘basic structure’ means when we transition to the ‘new economy’. A new economy where ideas and content are more important than raw materials
and the physical products they are converted into. Although it would

Kaupungit, luovuuden infrastruktuurit ja
Turun malli
Alf Rehn
“–Kuinka luova kaupunkisi on?”
“–Öh, aika. Kai.”
“–Onko se yhtä luova kuin Berliini?”
“–En tiedä. Ei se taida…”
Yllä oleva esimerkkikeskustelu ei ehkä ole kovinkaan tavallinen, mutta se on mahdollinen, ja indikoi suurta muutosta tavoissamme mieltää kaupunkejamme. Aikaisemmin kaupunki nähtiin ennen kaikkea
tilana, jota voi suunnitella ja johon voi asettaa toimintoja ja resursseja – toisin sanoen ”säiliönä”, jonka voimme täyttää oikeilla asioilla.
Tänään voimme puhua kaupungeista “luovina” tai “vähemmän luovina”, ja näemme yhä enemmän, että kaupunki voi parhaimmillaan
olla tuottava koneisto, joka ei vain koostu resursseista, vaan joka voi
omalla voimallaan luoda uutta. Idea siitä, että kaupunki voi itsessään
tuottaa arvoa, on suuri muutos tavassa katsoa kaupunkia ja tavassa
ymmärtää policy-päätöksiä.
Ei siten ole suurikaan ihme, että moni kaupunki käyttää nykyään
paljon resursseja ollakseen “luova”. Mitä tämä sitten tarkoittaakaan.
Tällainen toiminta nähdään sekä tuottavana toimintana että moraalisena hyveenä, koska tekemällä kaupungista luova on mahdollista tehostaa sen potentiaalia luoda hyvinvointia samalla kun kaupungista
tulee “parempi” – miellyttävämpi elää, asukkaille mielekkäämpi, yrittäjille parempi ja media-ystävällisempi. Näin ainakin periaatteessa.
Kun katsomme kaupunkien pyrkimyksiä luoda itsestään luovempia, näemme moniselitteisen vyyhdin toiveita, uskomuksia, ideaaleja
ja policy-linjauksia. Näiden tutkimisessa ei ole kysymys pelkästään
siitä, miten toiminto A voi tukea pyrkimystä B, vaan myös siitä, miten ymmärrämme taloutta ja arvontuotantoa. Kun kyseessä on idea
luovasta kaupungista, kyse on myös siitä, miten käsitteet kuten “luovuus” ja “kaupunkitalous” saavat merkityksensä diskursiivisessa
vyyhdissä, joka pyrkii määrittelemään kaupungin roolin nykytaloudessa. Kyse on samalla myös siitä, miten “vanhan” talouden käsitteet
voidaan määritellä ja ymmärtää uudelleen tässä kontekstissa.

Nämä kysymykset olivat keskeisiä, kun tutkimusryhmä Creatin’
(lyhennelmä termistä “creative infrastructures”) tutki Turun kaupunkia ja kulttuuripääkaupunki-projektia. Kuvaan tässä artikkelissa
Turku 2011 -termillä kaikkea sitä toimintaa, joka syntyi Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011 -projektin ympärillä. Turku 2011 oli
muutakin kuin vain kulttuurin juhlaa. Turku 2011 nähtiin symbolina
sille, miten Turku voitiin kokea uudella tapaa, ja sille miten uudentyyppiset taloudelliset toiminnat kytkeytyivät kaupungin identiteettityöhön. Sen sijaan että kiinnostuksen keskipisteenä olisi ollut
pelkkä toteamus siitä, että luovuus ja kulttuuri ovat tärkeitä ihmisille ja tärkeitä myös kaupungille, pyrkimyksenä oli paneutua siihen,
mitä tämä tarkoittaa käsitteellisesti ja käytännössä.
Creatin’-hankkeen kiinnostuksen kohteena oli tutkia etenkin
luovuuden infrastruktuureja, eli sitä miten kaupunki voi olla alusta luovalle taloudelle – laajasti ymmärrettynä. Keskeinen idea on
olettamus siitä, että “vanha”, teollinen talous oli omiansa luomaan
kuvan kaupungista eräänlaisena säiliönä, fyysisen infrastruktuurin
solmukohtana ja tilana, jonka yksi keskeinen tehtävä oli tuotteiden
siirtäminen paikasta toiseen. Tällöin tärkeää kaupungissa oli, että
sen läpi pääsi nopeasti ja tehokkaasti, ja että kaupungissa oli keskeisiä infrastruktuuri-toimintoja kuten satama ja rautatieasema. Koska
teollinen talous rakentui materiaalin liikkeeseen, infrastruktuuri oli
tämän mukainen – ja myös kaupunki.
Siirtymän luovaan talouteen tulisi tarkoittaa myös sitä, että infrastruktuuri eli perusrakenne muuttuu – tämä on taloustieteiden
perusolettamuksia. Mutta siinä missä on helppo todeta, että esimerkiksi kännykkäteollisuus tarvitsee erilaista infrastruktuuria kuin
paperiteollisuus, ei ole lainkaan yhtä selvää, mitä ”perusrakenne”
tarkoittaa kun siirrymme “uuteen talouteen”– ennen kaikkea sellaiseen talouteen, jossa ideat ja sisältö ovat tärkeämpiä kuin raaka-aineet ja niiden muuttaminen tuotteiksi. Vaikka olisikin helppoa ohittaa tämä kysymys toteamalla, että internet toimii näissä tapauksissa
vanhan infrastruktuurin korvaajana, tämä ei selitä kaupungin roolia
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be easy to bypass this question by stating that the Internet functions
as a replacement for the old infrastructure in these cases, this does
not explain the role of the city here in the slightest. Where the city
used to be the most important hub, today it is... well, what?
This was a particularly central question for Turku. Turku’s structural change has followed the familiar pattern in western countries:
the importance of the old fields of industry decreases, the development of new ones is often surprising and does not follow familiar
patterns, and it is difficult to know which areas and cities will emerge
as winners. Turku is a historical city, and it has long assumed that
this fact will bring it basic security. At the same time, the city strives
to create a future vision for itself where brand new types of value
production can replace lost ones. In this, Turku 2011 was an especially sought-after project, since it enabled a new kind of narrative
about Turku. Turku 2011 was also an opportunity to position the city
for the new economy. The raison d’etre for the Creatin’ project was
to study how this transformation worked, what specific discourses
it aroused, which areas were not highlighted and in what ways the
emergence of a new type of infrastructure was visible. In this text, I
shall examine these questions within the following three themes.
1) The city’s role as an economic operator and how this has
already been seen in economics. I shall prove that the city is
problematic in scientific economic discourse because its
role has been understood in such different ways in differ
ent fields of economics; because its position as a mesolevel operator is hard to incorporate into traditional economic thinking.
2) The role of infrastructure or basic structure in defining an
economic operator like the city. I shall argue that it is important to understand that infrastructure is not just a
structural grid but also a discursive construct that enables
a certain type of discourse about economy and the support
it requires.
3) How could we, in this context, talk about ”the Turku model”,
how Turku 2011 has enabled a new kind of economic discussion in Turku (and the rest of Finland) and how the perception the city’s role in economic development is affected
by this discussion.
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At the end I shall present two new initiatives for future discussion
and research on this front.
The city and economics
The city is a problem for economic science because it is not the norm
to regard a city like an organisation. There is of course a variety of
economic disciplines, so it would be a very narrow generalisation to
claim that all perceive the city in the same way. However, it is reasonable to suggest that the city has not yet managed to find its natural
position in any branch of economic science. There are many academics and professionals that fall into the category of urban economists,
but they are surprisingly often in institutions that are outside the traditional school of economics, such as city planning and institutes of
geography. The problems and opportunities confronting the city are
very rarely analysed outside schools of economics, and it is even rarer
to see urban issues as part of the syllabus of a school of economics, but
why is this the case?
For business economics the city is too large. Business economics
prefers to study companies or their parts. If business economics studies an entire company at once, it only does it in order to understand
its development – for example, how the strategic decisions that have
been made affect the company’s result or how a Chinese company
differs from a German one. Business economics usually focuses on a
specific function or group, so the study of accounting focuses on accounting methods and the study of innovation focuses on the product
development group. A city is completely the wrong size for this kind of
research frame and, above all, much too vague an entity when it comes
to the relationship between cause and effect. It is of course possible
to study a city’s management with the assumption that it strongly
resembles a company’s management, but since corporate management often has a lot more power over their company than a city’s
management has over the city, the comparison is flawed. For example,
we can state that very few cities have succeeded in forcing all their
residents to use the same budgeting system (outside North Korea, at
least). Though the different parts of a company cannot always work
together without friction, they are at least reasonably well aware of
each other’s existence, whereas the design scene of a city may be completely unaware of what is happening in the city’s publishing scene,
for example. Companies have meetings that have been organised
through information systems, while cities have cafés and bars where

tässä lainkaan. Missä kaupunki oli ennen tärkeä solmukohta, se
on tänään… niin, mitä?
Turussa tämä kysymys on erityisen keskeinen. Turun rakennemuutos on seurannut tuttua länsimaiden kaavaa – vanhojen
teollisuustoimialojen tärkeys vähenee, uusien kehittyminen on
usein yllättävää eikä seuraa tuttuja kaavoja, ja on vaikea tietää,
mitkä alueet ja kaupungit nousevat voittajiksi. Turku on historiallinen kaupunki, ja Turku onkin kauan olettanut, että tämä
tosiasia tuo sille perusturvan. Samalla kaupunki pyrkii luomaan
itselleen tulevaisuuden vision, jossa aivan uudentyyppiset arvontuotannon muodot voivat korvata menetettyjä. Turku 2011
oli tässä erityisen toivottu hanke, koska se mahdollisti uudenlaisen kerronnan Turusta. Samalla Turku 2011 oli mahdollisuus
positioida kaupunki uuteen talouteen. Creatin’-projekti pyrki
tutkimaan, miten tämä transformaatio toimi, mitkä diskurssit
siinä heräsivät, mitä ei nostettu esiin, ja miten tässä olisi mahdollista nähdä uudentyyppisen infrastruktuurin esiinnousu.
Puin tässä tekstissä näitä kysymyksiä kolmen teeman kautta.
1) Kaupungin rooli taloustoimijana, ja miten tämä on
nähty taloustieteissä. Osoitan, että kaupunki on tieteellisessä talousdiskurssissa ongelmallinen, koska
sen rooli on ymmärretty niin eri tavalla eri taloustieteiden kentissä, ja koska sen asema mesotason toimijana on vaikea sisällyttää perinteiseen talousajatteluun.
2) Infrastruktuurin eli perusrakenteen rooli kaupungin
tapaisen taloustoimijan määrittelyssä. Argumentoin,
että on tärkeää ymmärtää infrastruktuurin olevan
pelkän rakenteellisen hilan lisäksi myös diskursiivinen konstruktio, joka mahdollistaa tietynlaiset keskustelut taloudesta ja sen tukemisesta.
3) Miten voisimme tässä kontekstissa puhua “Turun
mallista” ja siitä, miten Turku 2011 on mahdollistanut
uudenlaisen talouskeskustelun Turussa ja Suomessa,
ja miten tämä keskustelu mahdollisesti vaikuttaa tapaan mieltää kaupungin rooli talouskehityksessä.
Tekstin lopussa esitän kaksi avausta tulevalle keskustelulle ja
tutkimukselle tällä saralla.

Kaupunki ja taloustieteet
Taloustieteille kaupunki on ongelma, koska taloustieteet eivät ole tottuneet keskustelemaan kaupungin kaltaisista organisaatioista. Taloustieteitä on tietenkin monia, ja olisi hyvin rajoittunut yleistys väittää, että
kaikki taloustieteet katsovat kaupunkia samalla tavalla. Uskallan kuitenkin väittää, että kaupunki ei ole vielä onnistunut löytämään luonnollista
asemaa missään taloustieteiden haarassa. Vaikka tietenkin on ryhmä
kaupunkitalouden tutkijoita, nämä ovat yllättävän usein laitoksissa,
jotka ovat perinteisen kauppakorkeakoulun ulkopuolella – kuten kaupunkisuunnittelun tai maantieteiden laitoksilla. Kaupungin ongelmia ja
mahdollisuuksia puidaan vain ani harvoin kauppakorkeakoulun puolella,
ja vielä harvinaisempaa on nähdä kaupunkikysymyksiä osana kauppakorkeakoulun opetusohjelmaa. Mistä tämä johtuu?
Liiketaloustieteelle kaupunki on liian suuri. Liiketaloustiede tutkii
mieluiten yrityksiä tai yrityksen osia. Jos liiketaloustiede tutkii kokonaista yritystä kerralla, se tekee sitä ymmärtääkseen tämän kehitystä
– esimerkiksi miten tehdyt strategiset valinnat vaikuttavat yrityksen
tulokseen tai miten kiinalainen yritys eroaa saksalaisesta. Useimmiten
liiketaloustiede keskittyy tiettyyn funktioon tai ryhmään siten, että laskennan tutkimus keskittyy laskentamenetelmiin ja innovaation tutkimus
tuotekehitysryhmään. Kaupunki on tällaisessa tutkimusasetelmassa aivan väärän kokoinen ja ennen kaikkea liian epämääräinen toimija, mitä
tulee syy–seuraus-suhteisiin. On tietenkin mahdollista tutkia kaupungin
johtoa olettaen, että kaupungin johto muistuttaa suuresti yrityksen johtoa, mutta koska yritysjohdolla on usein erittäin paljon enemmän valtaa
yritykseensä kuin kaupungin johdolla kaupunkiin, tämä vertaus ontuu.
Voimme esimerkiksi todeta, että hyvin harva kaupunki on onnistunut pakottamaan kaikkia asukkaitaan käyttämään samaa budjetointijärjestelmää (ainakin Pohjois-Korean ulkopuolella). Ja siinä missä yrityksen eri
osat eivät aina pysty toimimaan kitkatta yhdessä, nämä tietävät ainakin
verraten hyvin toistensa olemassaolosta – siinä missä esimerkiksi yhden
kaupungin design-skene voi olla täysin tietämätön siitä, mitä saman kaupungin kustantamo-skenessä tapahtuu. Yrityksellä on tietojärjestelmien
kautta organisoituja kokouksia, kaupungilla on kahviloita ja baareja, joissa ihmiset törmäävät tai eivät. Ero on, tutkijalle, ärsyttävän iso.
Olisi helppoa olettaa, että kansantaloustiede pystyisi vastaamaan
paremmin kaupungin asettamaan haasteeseen. Kansantaloustiede on
erikoistunut suurempien järjestelmien hahmottamiseen, ja täten tottuneempi katsomaan, mitä tapahtuu, kun monimutkainen kokonaisuus
kuten kaupunki luo arvoa. Ongelma tosin on, että kaupunki on kansanta-
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people may or may not bump into each other. The difference is, to a
researcher, annoyingly big.
It would be easy to assume that economics would be better suited
to rise to the challenge posed by the city. Economics specialises in
perceiving large systems and is thus more used to seeing what happens when a complex entity like a city creates value. The problem
is that a city is too small a variable for economics, since it by nature
‘leaks’. Because a city is a hub, it is also part of a larger whole, and
modelling entities is one of the methods of economics. Thus economics has often considered a city as part of something larger, often
the variable that is called a ‘region’. It is an extremely poorly defined
term, which in literature has referred to anything from a municipality to a small country. A region may often include several large cities
– such as the Öresund region where Copenhagen, Malmö, Helsingör
and Helsingborg are considered parts of one large region. There are
good reasons for this, because it is evident that Malmö and Copenhagen affect each other (not to mention how important they are to the
neighbouring cities), but this has also led to the city rarely being the
variable through which economics builds its theories.
In other words, the city as a scientific variable is troublesome
for the economic sciences, being too large for business economics
and too small for economists. It is a so-called meso-level phenomenon – neither micro (like companies and corporations) nor macro
(like national economies or the global financial market). This does
not mean, however, that there are no economists who study cities,
their economy and organisation. There are several, including Barbara Czarniawska1 and William Alonso, but it is worth noting that
the great majority of research into cities as value-producing and
-processing organisations has been conducted in the fields of sociology, geography or urban theory/urban studies – fields that have
consciously wanted to hold themselves separate from the economic
sciences, among others.
In the eyes of an outsider, this may not be a big problem. After all,
the most important thing is that someone conducts research, and
why should the economic sciences appropriate everything? This is a
valid argument, and it is of course possible to see this merely as the
normal distribution of labour within the academic world. But that
does not take into consideration the small and contextually important fact that cities are more and more clearly becoming some of the
world’s most important economic operators. Where we used to celebrate companies if we were business economists or countries if we
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were economists, today we look at cities when trying to find the future centres of value production. As Edward Glaeser notes in his book
Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer,
Smarter, Greener, Healthier, and Happier2, these days cities are centres of well-being and growth – and considerably more sustainable
than the other living solutions. We idealise the United States, but
we mean New York and San Francisco, and though we may say that
China and India are building the future, what we are really interested in is Shanghai and Mumbai, not to mention the project named
珠三角将成为世界最大城市 .
Before, we used to search for countries to admire – those who are
old enough remember the special affection that the western countries showed Japan – but today we search for the best cities. This is
not just because Barcelona or Berlin or Brazzaville or Bogotá are nice
but because it is becoming more and more apparent that cities are
capable of stimulating growth, entrepreneurship, ideas, breakaways
and contents. While projects that have tried to make entire countries
more creative, innovative, enterprising or anything else have often
failed, it is clear that in some cities it has succeeded. Some cities have
successfully recreated themselves.
Barcelona is a good, albeit already slightly worn example. The previously ramshackle and charming, but not very central, city first used
the Olympic Games as a branding project and then focused on marketing itself as a creative and fun tourist city. Barcelona created enormous added value this way both for the city itself and for many businesses operating there. It is no wonder that many are trying to copy
it. Another not so obvious example is Berlin. The city is constantly
struggling with financial problems, but in spite of that has managed to
create an image as a city “where things happen” and one that many of
Europe’s most exciting companies (such as SoundCloud) call home.
The city is no longer important as an institution of a certain type
defined by geography and number of inhabitants. It is important because it creates added value in itself and because it is the platform
(note the word choice) for entrepreneurship. The city, more than the
country, creates a brand for its residents, one that generates action
and activities. This is why it would be crucial for the economic sciences to play a larger role in the research discussion about cities. For
example, it is strange that urban research and entrepreneurship research have not had much impact on each other. Urban research sees
entrepreneurship as an outcome but not as something very interesting in itself, and entrepreneurship research sees the city as a factor

loustieteelle liian pieni suure, koska sen luonteeseen kuuluu että se
“vuotaa”. Koska kaupunki on solmukohta, se on myös osa suurempaa
kokonaisuutta, ja kansantalouden menetelmiin kuuluu juuri kokonaisuuden mallintaminen. Täten kaupunkia on usein kansantaloustieteessä katsottu osana jotain suurempaa, usein sitä suuretta jota
kutsutaan “alueeksi”. Se on äärettömän huonosti määritelty termi,
joka on kirjallisuudessa voinut tarkoittaa kaikkea kunnasta pieneen
maahan. Usein “alue” voi pitää sisällään useita suuria kaupunkeja – esimerkiksi Öresundin alueella, jossa Kööpenhamina, Malmö,
Helsingör ja Helsingborg katsotaan yhden suuralueen osiksi. Tälle
on hyvät perusteet, koska on ilmeistä, että Malmö ja Kööpenhamina
vaikuttavat toisiinsa (puhumattakaan siitä miten tärkeitä ne ovat lähikaupungeille), mutta samalla tämä on johtanut siihen, että kaupunki harvemmin on se suure, jonka kautta kansantaloustiede rakentaa
teorioitaan.
Toisin sanoen kaupunki on tieteellisenä suureena hankala taloustieteille, koska se on liian iso liiketaloudelle ja liian pieni kansantaloustieteilijöille. Se on niin kutsuttu meso-tason ilmiö – ei
mikro (kuten yritykset ja ryhmät), eikä makro (kuten kansantalous
tai maailman rahamarkkinat). Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö
olisi taloustieteilijöitä, jotka ovat paneutuneet kaupunkeihin, näiden talouteen ja organisaatioon. Näitä on moniakin, kuten Barbara
Czarniawska1 ja William Alonso, mutta on huomion arvoista, että ehdottomasti suurin määrä tutkimusta kaupungista arvoa tuottavana ja
prosessoivana organisaationa on tehty joko sosiologiassa, maantieteessä tai “urban theory/urban studies”-kentässä – eli kentässä, joka
on tietoisesti halunnut olla erillään muun muassa taloustieteistä.
Ulkopuolisen silmin tämä ei ehkä ole kovin suuri ongelma.
Tärkeintähän on että joku tutkii, ja miksi taloustieteiden tulisi omia
kaikkia asiat myös itselleen? Tämä on validi argumentti, ja olisi tietenkin mahdollista nähdä tämä ainoastaan normaalina työnjakona
akateemisen maailman sisällä. Mutta silloin ei huomioida sitä pientä ja asiayhteydessä tärkeää seikkaa, että kaupungeista on yhä
selvemmin tulossa ehkä tärkeimpiä taloustoimijoita maailmassa.
Siinä missä ennen juhlistimme yrityksiä, jos olimme liiketaloustieteilijöitä, tai maita, jos olimme kansantaloustieteilijöitä, tänään
me katsomme kaupunkeja, kun yritämme löytää tulevaisuuden arvonluonnin keskukset. Kuten Edward Glaeser toteaa kirjassaan
Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer,
Smarter, Greener, Healthier, and Happier2, kaupungit ovat tänään
hyvinvoinnin ja kasvun keskuksia – ja huomattavasti kestävämpiä

kuin muut asumisen ratkaisut. Me ihannoimme Yhdysvaltoja, mutta
tarkoitamme New Yorkia ja San Franciscoa, ja vaikka ehkä sanomme, että Kiina ja Intia ovat tulevaisuuden rakentajat, oikeasti meitä
kiinnostaa Shanghai ja Mumbai, puhumattakaan projektista nimeltä
珠三角将成为世界最大城市 .
Siinä missä ennen etsimme ihailtavia maita – meistä tarpeeksi
vanhat muistavat vielä sen lukkarinrakkauden, jota länsimaat osoittivat Japanille – etsimme tänään parhaita mahdollisia kaupunkeja.
Näin ei ole vain siksi, että Barcelona tai Berliini tai Brazzaville tai
Bogotá ovat kivoja, vaan koska alkaa olla yhä selvempää, että kaupungit pystyvät stimuloimaan kasvua, yrittäjyyttä, ideoita, irtiottoja ja
sisältöä. Siinä missä projektit, jotka ovat pyrkineet tekemään kokonaisista maista luovempia, innovatiivisempia, yritteliäämpiä tai mitä muuta tahansa ovat usein epäonnistuneet, on selvää, että tietyissä
kaupungeissa se on onnistunut. Tietyt kaupungit ovat onnistuneet
luomaan itsensä uudelleen.
Barcelona on hyvä, vaikkakin jo hieman kulunut esimerkki. Aiemmin ränsistynyt ja charmikas, mutta ei kovinkaan keskeinen kaupunki, käytti ensin olympialaisia brändi-projektinaan, jonka jälkeen
se keskittyi myymään itseään luovana ja hauskana turistikaupunkina. Näin Barcelona loi sekä kaupungille itselleen että monelle siellä
toimivalle yritykselle suunnattomasti lisäarvoa. Ei ole mikään ihme, että moni pyrkii kopioimaan tätä. Toinen, joskaan ei aivan yhtä
itsestään selvä esimerkki on Berliini. Kaupunki painii jatkuvien talousongelmien kanssa, mutta on onnistunut tästä huolimatta tuottamaan itsestään mielikuvan kaupunkina “jossa tapahtuu” ja jota moni
Euroopan ehdottomasti jännittävimmistä yrityksistä (mm. SoundCloud) kutsuu kodikseen.
Kaupunki ei enää ole tärkeä tietyn tyyppisenä maantieteen ja
asukasmäärän määrittelemänä instituutiona. Se on tärkeä, koska se
luo itsessään lisäarvoa ja koska se on se alusta (huomioi tässä sanavalinta) yrittäjyydelle. Kaupunki – ennemmin kuin maa – luo asukkailleen brändin, joka synnyttää toimintaa ja tekemistä. Tästä syystä
olisi äärettömän tärkeää, että taloustieteet osallistuisivat laajemmin
kaupunkeja koskevaan tutkimukselliseen keskusteluun. On esimerkiksi kummallista, että kaupunkitutkimus ja yrittäjyystutkimus eivät ole suuremmin vaikuttaneet toisiinsa. Kaupunkitutkimus näkee
yrittäjyyden tuloksena, muttei itsessään kovinkaan kiinnostavana,
ja toisaalta yrittäjyystutkimus näkee kaupungin osatekijänä, muttei
itsessään tutkimuskohteena. Tarvitsemme tutkimusta, joka pystyy
analysoimaan näiden yhteispeliä ja vaikutusta toisiinsa.
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but not as an object of study in itself. We need research that can analyse their interplay and effect on each other.
The central problem in this is probably the so-called Richard
Florida syndrome (a concept that was coined by the writer of this
article and is not widely used). Richard Florida is one of the world’s
most influential researchers of and commentators on urban space.
His work The Rise of the Creative Class3 brought the city and above
all the ‘creative city’ to the attention of the wider public as an operator that constructs value, and his theories have had a great impact
on policy discussion about cities. His central claim is that only certain types of cities can effectively attract the “creative class”, those
especially competent and capable individuals who are the most productive group in the current economy. The idea that the right kind
of city would be spontaneously capable of attracting value-creating
individuals and that this process is partially to do with the collective
behaviour of these individuals – in the sense that creative individuals prefer to search out other creative individuals – has been a very
appealing theme among those responsible for making the policy decisions of cities.
The trouble is that Florida’s argumentation is somewhat hazy.
He has claimed that the creative class gravitates towards cities that
support and appreciate the 3 Ts – talent, technology, tolerance – and
that cities should invest more in these things than in large development or construction projects. Although it is ostensibly easy to agree
with this, it is not quite clear how this should be understood. For example, it is highly unlikely that any city would be against talent and
technology – though it is possible, at least in theory, that some might
not consider tolerance very important. At the same time, it is unclear
what is meant by the statement that cities should invest in talent.
Which talent? How does one invest in talent (assuming that it can be
outlined and defined)? But the most important question is: what is
meant by trying to invest in the creative class? How do we as a whole
invest in a class?
The Richard Florida syndrome means that cities have accepted
creativity as an important part of urban development. But since Florida mostly just states that the cities that have succeeded in attracting
creativity are more successful than those that have not, he has not
given cities many development tools – unless one counts Florida’s
many indices as such tools. In other words, Florida’s development
model cannot solve the problem of defining the city’s position in the
economic sciences, because he was unable to create a set of concepts
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that would solve the problem of how to connect the micro and macro
levels of the city.
This is the context in which Creatin’ strove to develop the conceptualising of the city’s current economy in a way that enables the
creation of these connections through the question and concept of
infrastructure.
The city and infrastructure – on the basic structures of the old
and new economy
To put it very strongly, we can say that the city as an economic field
has been perceived as either an agglomeration or a culture. Florida’s
starting point has been a version of the latter, and his hypothesis is
that if a city’s culture supports and appreciates creativity, it will make
the city strong. Just like a good business culture can lead to many
clever employees seeking employment at the company (cf. Google, for
example), Florida assumes that good vibes are enough to guarantee
a city’s success. The researchers who have started off with the “agglomeration” line of thought, on the other hand, have seen the city as
a collection of divergent resources that can combine in productive or
less productive ways. They can be material, immaterial, institutional
or political (as for example Harvey Molotch4 has proposed) but the
city’s role has above all been to function as a container in which they
can combine.
The basic hypothesis of the Creatin’ project is that, in addition to
these meta concepts, we can also talk of the city as an infrastructure
or platform and that these concepts could open new perspectives into
how the current city could be developed. This should not be seen as
an opposite viewpoint from those mentioned above, but as one that
complements them, especially when it comes to the field of the creative economy. The ‘agglomeration’ line of thought has naturally always included infrastructure in the web that we call a city, and the
cultural perspective often takes social infrastructure into account in
its models. Nevertheless, it is important to take note that neither has
attempted to see infrastructure as a central tenet when it comes to developing the creative economy, in particular.
Infrastructure or basic structure refers to the web of structures
and services that enables complex activity in society. Simply put,
infrastructure – whether social or technical – is the network or grid
that creates a platform for certain types of activities, especially economic activities. The industrial economy, which created the current

Keskeinen ongelma tässä lienee niin kutsuttu Richard Florida -ilmiö
( joka on tämän artikkelin kirjoittajan käsite, eikä laajassa käytössä).
Richard Florida on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista kaupunkitilan tutkijoista ja kommentoijista. Hänen teoksensa The Rise of the
Creative Class3 toi kaupungin ja ennen kaikkea “luovan kaupungin”
suuremman yleisön tietoisuuteen arvoa rakentavana toimijana, ja
hänen teoriansa ovat vaikuttaneet suuresti policy-keskusteluun kaupungeista. Hänen keskeinen väittämänsä on, että vain tietynlaiset
kaupungit voivat tehokkaasti houkutella “luovaa luokkaa”, eli niitä
erityisen osaavia ja kykeneviä henkilöitä, jotka nykytaloudessa ovat
se kaikkein tuottavin ryhmä. Ajatus siitä, että oikeanlainen kaupunki
olisi kykenevä kuin itsestään houkuttelemaan arvoa luovia yksilöitä,
ja että tässä prosessissa on osittain kysymys näiden yksilöiden ryhmäkäyttäytymisestä – siten, että luovat yksilöt mielellään hakeutuvat muiden luovien yksilöiden luokse – on ollut erittäin puoleensavetävä teema kaupunkien policy-vastaavien keskuudessa.
Ongelma tosin on, että Floridan argumentointi on jokseenkin
utuista. Hän on väittänyt, että luova luokka etsiytyy kaupunkeihin,
jotka tukevat ja arvostavat lahjakkuutta, teknologiaa ja toleranssia
(3T – talent, technology, tolerance), ja että kaupunkien tulisi panostaa näihin ennemmin kuin suuriin kehitys- tai rakennusprojekteihin.
Vaikka tähän on näennäisen helppo yhtyä, ei ole aivan selvää, miten
tämä tulisi ymmärtää. Esimerkiksi on varsin epätodennäköistä, että
mikään kaupunki vastustaisi lahjakkuutta ja teknologiaa – joskin on
ainakin teoriassa on mahdollista, että jotkut eivät näkisi toleranssia
kovinkaan tärkeänä. Samalla on varsin epäselvää, mitä tarkoitetaan
sillä, että kaupungin tulisi panostaa lahjakkuuteen. Mihin lahjakkuuteen? Miten lahjakkuuteen (olettaen, että sen voi rajata ja määritellä)
panostetaan? Tärkein kysymys tosin on: Mitä tarkoitetaan sillä, että
pyritään panostamaan luovaan luokkaan? Miten ylipäätään panostetaan luokkaan?
Richard Florida -ilmiö tarkoittaa, että kaupungit ovat hyväksyneet luovuuden kaupunkikehityksen tärkeäksi osaksi. Mutta koska
Florida lähinnä toteaa, että ne kaupungit, jotka ovat onnistuneet houkuttelemaan luovuutta ovat menestyneempiä kuin ne jotka eivät ole,
Florida ei ole antanut kaupungeille kovinkaan paljon kehittymisen
työkaluja – jos sellaisiksi ei lasketa Floridan monia indeksejä. Toisin
sanoen, Floridan selitysmalli ei ole pystynyt ratkaisemaan ongelmaa,
joka vaivaa kaupungin aseman määrittelemistä taloustieteissä, koska
hän ei ole pystynyt luomaan sellaista käsitteistöä, joka ratkaisi, miten
kaupungin mikro- ja makro-tasot voitaisiin kytkeä toisiinsa.

Tämä on konteksti, jossa Creatin’ pyrki kehittämään kaupungin nykytalouden käsitteellistämistä tavalla, joka mahdollistaisi näiden kytkösten luomisen infrastruktuuri-kysymyksen ja -käsitteen kautta.
Kaupunki ja infrastruktuuri – vanhan ja uuden talouden perusrakenteista
Kärjistäen voidaan sanoa, että kaupunki on talouskenttänä nähty
joko kasaumana tai kulttuurina. Floridan lähtökohta on ollut versio
jälkimmäisestä, ja hänen olettamuksensa onkin, että jos kaupungin
kulttuuri tukee ja arvostaa luovuutta, se tekee kaupungista vahvan.
Aivan kuten hyvä yrityskulttuuri voi johtaa siihen, että moni etevä työntekijä etsiytyy yrityksen palkkalistoille (vertaa esimerkiksi
Google), Florida olettaa, että hyvät vibat ovat riittävät kaupungin onnistumiselle. Tutkijat jotka ovat lähteneet “kasauma”-ajattelusta ovat
taas nähneet kaupungin kokoelmana eriäviä resursseja, jotka voivat
yhdistyä tuottavilla tai vähemmän tuottavilla tavoilla. Ne voivat olla
aineellisia, epäaineellisia, institutionaalisia tai poliittisia (kuten esimerkiksi Harvey Molotch4 on esittänyt), mutta kaupungin rooli on
ennen kaikkea ollut toimia säiliönä, joissa ne voivat yhdistyä.
Creatin’ -projektin keskeinen olettamus on, että voimme näiden
meta-käsitteiden lisäksi myös puhua kaupungista infrastruktuurina tai alustana, ja että nämä käsitteet voisivat avata uudenlaisia
näkemyksiä siihen, miten nykykaupunkia voi kehittää. Tätä ei tule
nähdä vastakkaisena näkökulmana yllämainittuihin, vaan lähinnä
niitä täydentävänä, etenkin mitä tulee luovan talouden kenttään.
“Kasauma”-ajattelu on tietenkin aina sisällyttänyt infrastruktuurin
siihen vyyhtiin, jonka kaupunkina tunnemme, ja kulttuuri-näkökulma huomioi usein sosiaalisen infrastruktuurin malleissaan. On kuitenkin tärkeää havaita, että kumpikaan niistä ei ole pyrkinyt näkemään infrastruktuuria kovinkaan keskeisenä asiana, mitä tulee juuri
luovan talouden kehittämiseen.
Infrastruktuuri eli perusrakenne viittaa siihen rakenteiden ja palvelujen vyyhtiin, joka mahdollistaa kompleksista toimintaa yhteiskunnassa. Yksinkertaisesti sanottuna, infrastruktuuri – oli se sitten
sosiaalista tai teknistä – on se verkosto tai hila, joka luo alustan tietyn tyyppiselle, ennen kaikkea taloudelliselle toiminnalle. Teollinen
talous, joka loi nykytalouden ja joka vieläkin määrittelee suurta osaa
talousajattelua, vaati mahdollisuuden siirtää teollisuuden tuotoksia. Jos meillä olisi vain tehtaita ilman kuljetuksen perusrakennetta, tuotanto kasautuisi tuotantolaitoksien varastoihin, ja teollisesta
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economy and still defines a large part of economic thinking, required
the possibility of transporting industrial outputs. If we only had
factories without the basic structure of transportation, production
would build up in production facility warehouses and the industrial
economy would become incapable and feeble. This is why the emergence of the industrial economy was also construction of industrial
infrastructure. We built a road network capable of handling large
amounts of lorries; we built a railway network that could transport
metals, wood and oil; and we built ports that could transfer the products and materials brought by the lorries and railways onto ships or
from ships.
The city’s role in that economy was to function as the hub of the
network and as a warehouse of resources such as labour and workplaces. The city was efficient because the resources that made the
network’s operation possible could be collected in the city. The fact
that cities also created demand was a pleasant bonus. For this reason (too), the development of infrastructure was directly connected
to the development of industry, and this relationship with classic
industrial efficiency is still seen as something that defines it. Better
roads – better economy – better city. The fact that the position of industry as the focal point of economy has been receding for some time,
first with the rise of the service economy – which could still mainly
utilise the basic structure of the industrial economy – and then with
the information economy, has not had much impact on the discussion
about infrastructure.
It could be argued that the ”new economy” as it was first conceived
during the first IT fever in 1995–2000 was actually enthusiasm about
the new infrastructure. The coming of the internet, which has been
a slower and greater change than we may understand, made a large
part of the former basic structure at least ostensibly obsolete. Even
though the wildest hypotheses about how transition from “an economy of atoms to an economy of bits” were proved wrong, we must accept that the internet brought a brand new factor into the discussion
about infrastructure – a platform that made new activities possible.
The Internet brought the idea, albeit often implicit, that a new infrastructure creates a new economy and a new economy requires new
infrastructure. Whereas previously the concept of basic structure
was seen as an absolute matter of fact, the coming of the new economy revealed that the basic structures, too, must change.
The Creatin’ project studied the Turku 2011 project by looking
into how the new forms of action brought by the Capital of Culture
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year and how the creative economy operators commented on the possibilities of building a new type of economy on the platform offered by
Turku. In this, Turku is not just the ‘aura’ or ‘vibes’ of Turku but specifically a potential platform for new creation. Turku 2011 may have
been the arena where this new thing could be presented, but a central
question for both the project and the City of Turku has always been
what this all leaves behind, or what new enabling structures the city
can create to develop itself as a creative platform.
The infrastructure of creativity and the Turku model
Creatin’ asked: “If the industrial economy required an infrastructure
that could move objects efficiently, and the ‘new economy’ requires
structures that could move bits efficiently, what then does the creative economy require?” This is not a simple question to answer,
because the creative economy is not purely material or immaterial,
purely local or global, but very clearly both.
The creative economy, or at least the various operators within
it, requires physical space and the possibility of moving physical as
well as immaterial structures such as an accepting attitude and opportunities for surprising meetings. Because the creative economy is
neither purely physical-material nor defined by ideas and other immaterial factors, its nature is quite different from the fields that are
clearly one or other. The matter is further complicated by the fact
that the creative economy contains both operators who are very close
to the industrial economy and operators whose value production
functions in a radically different way. A company that manufactures
design products for the global market requires largely the same kind
of basic structure as other small industrial companies, though it may
also need other things. An operator who is focused on producing content, such as a writer, may need a significantly different infrastructure in which the functioning of the port, for example, is completely
irrelevant.
For this reason it is important to ask whether it is even possible to
talk about a ‘creative infrastructure’. A concept such as this naturally
carries the risk that it is too comprehensive and that it will consequently become a term for all the things that the creative economy
needs. The fact that the term ‘creative economy’ has also been criticised for being too all-inclusive (‘what is a non-creative economy?’),
would seem to confirm this. At the same time it must be stated that
the same criticism can also be directed towards the previous con-

taloudesta tulisi kykenemätön ja voimaton. Tästä syystä teollisen
talouden esiinmarssi oli teollisen infrastruktuurin rakentamista.
Rakensimme tieverkoston, joka kykeni käsittelemään suuria määriä
rekkoja; rakensimme rautatieverkoston, joka kykeni siirtämään niin
metallia, puuta kuin öljyä; ja rakensimme satamia, jotka kykenivät
siirtämään rekkojen ja rautateiden tuomat tuotteet ja raaka-aineet
laivoihin tai niistä pois.
Kaupungin rooli tuossa taloudessa oli toimia verkoston solmukohtana ja resurssien – kuten työvoiman ja toimipaikkojen – varastona. Kaupunki oli tehokas, koska sinne voitiin kerätä ne resurssit,
jotka mahdollistivat verkoston toiminnan. Se tosiasia, että kaupungit myös loivat kysyntää, oli miellyttävä lisä. Tästä(kin) syystä infrastruktuurin kehittäminen oli suorassa yhteydessä teollisuuden
kehittämiseen, ja tämä suhde klassiseen teolliseen tehokkuuteen
nähdään vieläkin sitä määrittelevänä. Paremmat tiet – parempi talous – parempi kaupunki. Se tosiasia, että teollisuuden asema talouden keskipisteenä on jonkin aikaa ollut väistymässä ensin palvelutalouden – joka tosin pystyi pitkälti hyödyntämään teollisen talouden
perusrakennetta – ja sitten tietotalouden nousun mukana ei ole suuremmin vaikuttanut keskusteluun infrastruktuurista.
Olisi mahdollista argumentoida, että “uusi talous”, kuten se hahmotettiin ensimmäisen IT-huuman aikana vuosina 1995–2000, oli
oikeastaan innostusta uudesta infrastruktuurista. Internetin tulo,
joka on ollut hitaampi ja suurempi muutos kuin ehkä käsitämme, teki
ainakin näennäisesti suuren osan entistä perusrakennetta vanhentuneeksi. Vaikka villeimmät olettamukset siitä, miten siirtyminen
“atomien taloudesta bittien talouteen” ovat osoittautuneet vääriksi,
on hyväksyttävä, että internet toi infrastruktuuri-keskusteluun aivan uuden tekijän – alustan, joka mahdollisti uutta toimintaa. Internet toi idean, joskin usein implisiittisen, että uusi infrastruktuuri luo
uutta taloutta, ja että uusi talous vaatii uuden infrastruktuurin. Siinä
missä perusrakennekäsite nähtiin pitkään ehdottomana selviönä,
uuden talouden tuleminen paljasti, että myös perusrakenteiden täytyy muuttua.
Creatin’-projekti tutki Turku 2011 -projektia selvittämällä, miten
kulttuurivuoden tuomat uudet toiminnan muodot otettiin vastaan ja
miten luovan talouden toimijat kommentoivat mahdollisuuksia rakentaa uuden tyyppistä taloutta Turun tarjoamalle alustalle. Tässä
Turku ei ole pelkästään Turun “aura” tai “fiilis”, vaan nimenomaan
potentiaalinen alusta uuden luomiselle. Turku 2011 oli ehkä se areena, jolla tätä uutta pystyttiin esittämään, mutta keskeinen kysymys

sekä projektille että Turun kaupungille on aina ollut, mitä jälkiä tämä
kaikki jättää, eli mitä uusia mahdollistavia rakenteita kaupunki voi
luoda kehittääkseen itseään luovana alustana.
Luovuuden infrastruktuuri ja Turun malli
Creatin’ kysyi: “Jos teollinen talous vaati infrastruktuurin, joka pystyi liikuttamaan esineitä tehokkaasti, ja ’uusi talous’ vaati rakenteita,
jotka pystyivät liikuttamaan bittejä tehokkaasti, niin mitä luova talous vaatii?” Tähän ei ole yksinkertaista vastata, koska luova talous
ei ole joko materiaalinen tai immateriaalinen, tai joko paikallinen tai
globaali, vaan hyvin selkeästi sekä että.
Luova talous, tai ainakin eri toimijat sen sisällä, vaativat sekä
fyysistä tilaa ja mahdollisuutta liikuttaa fyysisiä tuotteita että immateriaalisia rakenteita kuten hyväksyvää asennetta ja mahdollisuutta
yllättäviin tapaamisiin. Koska luova talous ei ole joko fyysis–materiaalinen tai ideoiden ja muiden immateriaalisten tekijöiden määrittelemä, sen luonne on varsin erilainen kuin sellaisten toimialojen, jotka
ovat selkeämmin jompaa kumpaa. Asiaa monimutkaistaa lisäksi, että
luovaan talouteen mahtuu niin toimijoita, jotka ovat huomattavan
lähellä teollista taloutta, kuin toimijoita, joiden arvontuotanto toimii radikaalisti eri tavoilla. Design-tuotteita globaalille markkinoille tuottava yritys vaatii pitkälti samanlaista perusrakennetta kuin
muutkin pienet teollisuusyritykset, joskin se voi tarvita tämän lisäksi myös muuta. Sisällön tuottamiseen keskittynyt toimija, kuten esimerkiksi kirjailija, voi tarvita huomattavan erilaisen infrastruktuurin, jossa esimerkiksi sataman toimivuuden tärkeys voi olla mitätön.
Tästä syystä onkin tärkeää kysyä, onko edes mahdollista puhua
“luovasta infrastruktuurista”? Tällaisen käsitteen riski on tietenkin,
että se kattaa liian paljon, ja että siitä tulee silloin pelkästään termi
kaikille niille asioille, joita luova talous tarvitsee. Myös se, että itse
termiä “luova talous” on kritisoitu liiallisesta kattavuudesta (“Millainen on ei-luova talous?”) vaikuttaisi vahvistavan tätä. Samalla täytyy
todeta, että sama kritiikki on mahdollista kohdistaa myös aikaisempiin infrastruktuurikäsitteisiin. Teollinen talous tarvitsi sekin huomattavan paljon enemmän kuin vain pelkän fyysisen perusrakenteen
– eikä se silti tehnyt keskustelua teollisen talouden infrastruktuurista mahdottomaksi.
Luovan infrastruktuurin tulee viitata niihin ehdottoman tarpeellisiin ja kehitykselle tarvittaviin rakenteisiin, joita ilman luova talous
ei pärjää – samalla tavalla kuin teollinen perusrakenne edusti niitä
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cepts of infrastructure. The industrial economy, too, required much
more than just a basic physical structure – and it still did not make
discussion about the infrastructure of the industrial economy impossible.
Creative infrastructure must refer to those absolutely necessary
structures that are vital for development and without which the creative economy cannot survive – just like the industrial basic structure
represented those structures that were essential for the development
of the industrial economy. Metaphorically, the creative infrastructure must be as central to the development of the creative economy
as the railways and ports were to industry.
Identifying these types of structures is not that simple. In order
to work this out, the Creatin’ project interviewed and studied a large
number of creative economy operators. The objective was to find
those critical factors that supported or ruled out the development of
the creative economy. Most of the operators we interviewed during
the project stated that Turku 2011 gave them hope that the creative
economy would be taken into account more and its opportunities
would be supported. At the same time they felt that the field of the
creative economy and cultural operators was so large and multi-faceted that they were not always able to say what that support should
entail. Their wish was that Turku 2011 would lead to establishing a
basic structure that supports the creative economy, though nobody
could conclusively state what that would include.
And so took shape the so-called Turku model, which in this article
refers to the activities through which the City of Turku – either as an
independent operator or through the Turku 2011 Foundation – tried
to support the promotion of the creative economy within the framework of the Turku 2011 project. The research is still on-going, but already we can say how the Turku 2011 process created a model for the
infrastructure of creativity and how the model that guided the Turku
2011 process gave this activity shape.
From the very beginning, central to the Turku model was the objective of making culture and creativity into something whose manifestations did not stay within the spaces appointed to high culture,
something that was directed at and belonged to the general public. In
other words, the Turku model was partly an opposite of the ‘creative
class’ thinking because it did not start with the hypothesis that creativity in a city is clearly the property of single group. Not everyone
who applied for support for a cultural project received it, and some
wanted to actively keep their distance from the project. However,
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sub-projects like the musical Hair (www.turku2011.fi: “The huge
crowd performing the musical Hair will be drawn from the typical
middle-aged population of Turku with no prior musical theatre experience.”) and an advertising campaign where reminders about the
Capital of Culture year were placed on rubbish bins and street corners demonstrate that the attempt was to increase the basic structure of creativity, especially on the grass-roots level.
What things then emerged as parts of this basic structure? Our research showed that three areas proved especially important because
they often surfaced in the comments of creative economy operators
and because Turku 2011 actively worked to promote them. I have
named these areas physical infrastructure of creativity, network infrastructure of creativity and appreciation infrastructure of creativity. Each in itself supports the development of the creative economy,
but their greatest effect occurs when they all feed into each other.
By the physical infrastructure of creativity, I refer here to those
structures of physical space in a city that can either support or hinder
the development of the creative economy. An especially influential
example of this is the question of the spaces of the creative economy.
Most of the cultural and creative economy operators who were interviewed by the Creatin’ project mentioned the lack of spaces as a
central problem. At the same time Turku 2011 strived to create new
physical spaces for creativity. This was done explicitly in part, like
with Logomo, and implicitly in part, such as when urban space was
used in a new way in an attempt to change the residents’ view of how
culture can be a part of exactly this. An example of the latter was turning the River Aura into an aural artwork for the opening ceremony of
the Capital of Culture year (the River Aura Symphony by Simo Alitalo).
The central part of the Turku model has on the one hand been taking the spaces already in use by the creative economy into consideration and, on the other hand creating operating models for how the
creative economy utilises other urban space. However, while we are
on this topic it should be noted that the lack of spaces for the creative
economy was a theme that came up often during the interviews. Although the previously mentioned Logomo has enabled the use of new
spaces, many cultural actors stated that there are still not enough
spaces, the existing spaces are too expensive and the operators who
control the spaces often ignore the needs of the creative economy.
This criticism was voiced especially by sub-culture actors, who felt
that the systems that manage and make decisions on the use of spaces

rakenteita, jotka olivat välttämättömiä teollisen talouden kehitykselle. Vertauskuvallisesti luovan infrastruktuurin täytyy olla luovan
talouden kehitykselle yhtä keskeinen seikka kuin rautatiet ja satamat
olivat teollisuudelle.
Tällaisten rakenteiden identifiointi ei ole aivan yksinkertaista.
Selvittääkseen tätä, Creatin’-projekti haastatteli ja tutki suurta määrää luovan talouden toimijoita. Pyrkimyksenä oli löytää ne kriittiset seikat, jotka tukivat tai tekivät mahdottomaksi luovan talouden
kehittämisen. Suurin osa niistä toimijoista, joita haastattelimme
projektin puitteissa totesivat, että Turku 2011 antoi toivoa siitä, että
luova talous huomioitaisiin enemmän, ja että sen toimintamahdollisuuksia tuettaisiin. Samalla he katsoivat, että luovan talouden ja
kulttuuritoimijoiden kenttä on niin suuri ja monivivahteinen, että he
eivät aina kyenneet sanomaan, mitä kaikkea sellainen tuki voisi olla.
Toivomuksena oli, että Turku 2011 johtaisi luovaa taloutta tukevan
perusrakenteen etabloimiseen, joskaan kukaan ei täysin pystynyt toteamaan, mitä se pitäisi sisällään.
Tämän tiimoilta hahmottui niin kutsuttu Turun malli, jolla tarkoitetaan tässä artikkelissa niitä toimia, joilla Turun kaupunki –
joko itsenäisenä toimijana tai Turku 2011 -säätiön kautta – pyrki
tukemaan luovan talouden esiin nousemista Turku 2011 -projektin
puitteissa. Tutkimus on vielä käynnissä, mutta jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, miten Turku 2011 -prosessi loi yhden mallin luovuuden
infrastruktuurille, ja miten se malli, joka ohjasi Turku2011 -prosessia
antoi tälle toiminnalle muodon.
Keskeistä Turun mallissa oli alusta alkaen pyrkimys tehdä kulttuurista ja luovuudesta jotain, jonka ilmentymät eivät vain pysyneet
korkeakulttuurille annetuissa tiloissa, ja joka oli suunnattu ja kuului
suurelle yleisölle. Toisin sanoen, Turun malli oli osittain vastakohta
“luova luokka” -ajattelulle, koska se ei lähtenyt olettamuksesta, että
luovuus on kaupungissa selkeästi vain yhden ryhmän ominaisuus.
Joskin kaikki jotka anoivat tukea kulttuuriprojekteille ei sitä saaneet, ja jotkut halusivat aktiivisesti olla erossa projektista. Kuitenkin
osaprojektit kuten Hair-musikaali (www.turku2011.fi : “Hair-musikaalin valtava esiintyjäjoukko on koottu tavallisista, keski-ikäisistä
Turun seudun asukkaista, jotka eivät aikaisemmin ole harrastaneet
musiikkiteatteria.”) ja mainoskampanja, joka muistutti kulttuuripääkaupunkivuodesta mm. roskapöntöissä ja kadunkulmissa osoittaa,
että pyrkimys oli kasvattaa luovuuden perusrakennetta juuri ruohonjuuritasolta.

Mitkä sitten nousivat esiin tämän perusrakenteen osina? Tutkimuksemme osoitti, että kolme osa-aluetta osoittautuivat erityisen
tärkeiksi siksi, että ne esiintyivät usein luovan talouden toimijoiden
kommenteissa ja siksi, että Turku 2011 aktiivisesti pyrki ajamaan
näitä eteenpäin. Olen nimennyt nämä osa-alueet ”luovuuden fyysinen infrastruktuuri”, ”luovuuden verkostollinen infrastruktuuri” ja
”luovuuden arvostuksellinen infrastruktuuri”. Ne tukevat kaikki itsessään luovan talouden kehittymistä, mutta niiden suurin vaikutus
esiintyy, kun ne kaikki voivat ruokkia toisiaan.
Luovuuden fyysisellä infrastruktuurilla tarkoitan tässä niitä kaupungin fyysisen tilan rakenteita, jotka voivat joko tukea tai haitata
luovan talouden kehittymistä. Erityisen puhutteleva esimerkki tästä on kysymys luovan talouden tiloista. Suuri osa niistä kulttuuri- ja
luovan talouden toimijoista, joita Creatin’ -projekti haastatteli, mainitsi tilojen puuttumisen keskeisenä ongelmana. Samalla Turku 2011
pyrki luomaan luovuudelle uusia fyysisiä tiloja. Tämä tehtiin osaksi
eksplisiittisesti, kuten Logomon tapauksessa, ja osittain implisiittisesti, silloin kun kaupunkitilaa käytettiin uudella tapaa pyrkimyksenä muuttaa asukkaiden käsitystä siitä, miten kulttuuri voi kuulua
juuri tähän. Esimerkki jälkimmäisestä on Aurajoen muuttaminen
ääniteokseksi kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisissa (eli Simo
Alitalon Aurajoki-sinfonia).
Turun mallin keskeinen osa on ollut yhtäältä jo luovan talouden
käytössä olevien tilojen huomiointi ja toisaalta toimintamallien
luominen sille, miten luova talous voi käyttää muuta kaupunkitilaa
hyväkseen. Tässä yhteydessä täytyy tosin huomioida, että luovan talouden tilojen puute oli haastatteluissa usein esiin noussut teema.
Vaikka edellä mainittu Logomo on mahdollistanut uusia tiloja, moni
kulttuuritoimija totesi, että tiloja ei silti ole riittävästi, että olemassa
olevat tilat ovat liian kalliita, ja että tiloja hallitsevat toimijat usein
ylenkatsovat luovan talouden tarpeita. Tämä kritiikkiä esittivät etenkin alakulttuuritoimijat, jotka kokivat että ne järjestelmät, jotka Turussa hallinnoivat ja päättävät tilojen käytöstä, toimivat tavalla joka
tekee yhteistyön mahdottomaksi. Johtopäätöksenä voi todeta, että
ilman parempaa ymmärrystä siitä, miten tilojen saatavuus vaikuttaa
luovan toimijoiden mahdollisuuksiin toteuttaa itseään – niin sisällön
luojina kuin yrittäjinäkin – kaupunki ei voi kehittyä optimaalisesti
luovuuden saralla. Turun tapauksessa Logomon etablointi on tässä
ollut tärkeä joskaan ei vielä riittävä askel.
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in Turku operate in a way that makes co-operation impossible. It can be
concluded that, without a better understanding of how the availability
of spaces affects the possibilities of creative actors to fulfil themselves
– both as content producers and entrepreneurs – the city cannot develop optimally in the field of creativity. In the case of Turku, establishing
Logomo has been an important albeit insufficient step.
The question of space is not limited to activity space like ateliers or
practice spaces; the creative economy also needs business and shop
space. When owners of Turku’s small street-level shops stated in our
interviews that even a regular shopkeeper has a hard time operating in
Turku these days, it probably puts those selling the products of the creative economy in quite an unfavourable position. The fact that pop-up
use of space has enabled new kinds of use of urban space can be seen as
a positive signal. Combined with the emergence of new social spaces
(which we will come back to in a moment), it has in fact created new
energy in Turku’s creative economy.
When we talk about the physical infrastructure of creativity, it is
also important to take into account those parts that are connected to
the more traditional thinking of basic structure. Traffic planning and
logistics are not just matters of the creative economy, but without good
connections for moving around the city and the world, the creative
economy cannot function either. Several of the interviewees stated
that the connections between Turku and Helsinki and other cities in
Finland and abroad are important for creating networks and developing businesses. In order for the Turku model to develop optimally,
it is important to ensure good and affordable flight connections from
Turku, for example.
This is also linked to the network infrastructure of creativity.
While the industrial economy could function fairly well as long as the
production structures are connected to logistics and consequently the
customers, the creative economy needs significantly more networking
and possibilities for creating new connections. An economy of ideas
requires opportunities for the constant exchange of ideas, and this requires its own kind of infrastructure. In part, this is connected to the
physical infrastructure of creativity, since the creative economy often
consists of unexpected meetings, which naturally requires there to be
room for them to occur. Both Logomo and Turku 2011 as a whole were
planned for this from start to finish; to function as platforms enabling
new kinds of meetings and exchange of ideas. It can be stated that the
Turku 2011 project in itself was the creation of this infrastructure and
that the Turku model is thus at least partially founded on it.
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It is also important to consider that great changes took place in
Turku concurrently with the Turku 2011 project regarding the city’s
social spaces. In part, this was part of the City of Turku’s long-term
work to shape the city into spaces that the residents would find
meaningful and also use. Examples of this include the new city library, whose open architecture resembles a living room, and the improvement of the riverside. These things have increased the movement of Turku residents in the city, created better frameworks for
the consumption of culture and creative services and enabled meetings of ideas and people.
Here we can also mention the flourishing of Turku’s restaurant,
bar and café culture, which has had quite a stimulating effect on
the creative economy opportunities in the city. As I have written
elsewhere (for example in the anthology ”Mielin kielin kaupungissa” (“Flavours of the city”)5 edited by V.A. Heikkinen and Matti
Itkonen), these spaces are crucial for the city’s activities and form
a type of infrastructure of networking for basic structural encounters. Representatives of the restaurant culture have commented
quite clearly, however, that this flourishing did not come from the
Turku 2011 project – in fact, they felt that this field of culture did not
receive much support in Turku. When we look at the Turku model,
we can still state that the developing restaurant culture has had a
positive effect on the emergence of the creative fields in the city.
By the appreciation infrastructure of creativity I refer to the fact
that, as much as the value production of the industrial economy is
fairly simple to evaluate – metal was less valuable than machine
parts, machine parts were less valuable than an entire machine, and
so on – the creative economy is partly built on the fact that its products are understood and valued and that its value-production logic is
accepted. From this perspective, the interviews showed clearly that
the Turku 2011 project has improved the position of the creative
fields. We can identify three separate themes here: audience creation, appreciation of competence and promotion of new operators.
The Turku model as it was created by the Turku 2011 project was
ideal for creating new audiences for the fields of culture, and more
widely, the creative economy. Creating new stages and new ways to
consume culture also created an audience that is used to and even
expects experiential products in the city. Many of the interviewed
operators have already noticed that Turku residents have been more
active in seeking out events, even since the end of the Turku 2011
year.

Tilakysymys ei rajoitu ainoastaan toimintatiloihin, kuten ateljeihin
tai harjoittelutiloihin, vaan luova talous vaatii myös liiketoiminnallisia ja kauppatiloja. Kun Turun “kivijalkakauppiaat” totesivat
haastatteluissamme, että tavallisenkin kauppiaan on tänä päivänä
vaikea toimia Turussa, se asettanee luovan talouden tuotteita myyvät
toimijat varsin epäedulliseen asemaan. Positiivisempana signaalina
voidaan nähdä, että tilojen pop-up -käyttö on mahdollistanut uudenlaisia kaupunkitilan käyttöjä. Se yhdistettynä uusien sosiaalisien tilojen esiinnousun kanssa ( johon palaamme hetken kuluttua), onkin
luonut uutta energiaa Turun luovan talouden saralla.
Kun puhumme luovuuden fyysisestä infrastruktuurista, on tärkeää myös huomioida ne osat, jotka kytkeytyvät perinteisempään
perusrakenne-ajatteluun. Liikennesuunnittelu ja logistiikka eivät
ole pelkästään luovan talouden kysymyksiä, mutta ilman toimivia
mahdollisuuksia liikkua niin kaupungissa kuin maailmassa, luovakaan talous ei voi toimia. Useampi haastateltavista totesi, että yhteydet Turusta sekä Helsinkiin ja muihin Suomen kaupunkeihin että
ulkomaille ovat tärkeitä verkostojen luomiseen ja yritysten kehittämistä varten. Jotta Turun malli voisi kehittyä optimaalisesti olisi
tärkeää, että esimerkiksi toimivat ja edulliset lentoyhteydet Turusta
varmistettaisiin.
Tämä liittyy myös luovuuden verkostolliseen infrastruktuuriin.
Siinä missä teollinen talous voi melko hyvin toimia niin kauan kuin
tuotannolliset rakenteet ovat kytkettyjä logistiikkaan ja tätä kautta
asiakkaisiin, luova talous tarvitsee huomattavan paljon enemmän
verkostoitumista ja mahdollisuuksia uusien yhteyksien luomiseksi.
Ideoiden talous vaatii mahdollisuuksia jatkuvaan ideoiden vaihdantaan, ja tämä vaatii omanlaisensa infrastruktuurin. Osittain tämä
liittyy luovuuden fyysiseen infrastruktuuriin, koska luova talous
usein rakentuu juuri yllättävistä tapaamisista, mikä luonnollisesti
vaatii, että sellaisille on tilaa. Sekä Logomo että Turku 2011 kokonaisuutena suunniteltiin alusta alkaen tältä pohjalta eli alustoina, jotka
mahdollistaisivat uudentyyppisiä kohtaamisia ja ideoiden vaihdantaa. Voikin todeta, että Turku 2011 -projekti oli itsessään tämän
infrastruktuurin luomista, ja että Turun malli täten ainakin osittain
rakentui juuri tästä.
On myös tärkeää huomioida, että Turussa tapahtui Turku 2011
-projektin kanssa samaan aikaan suuria muutoksia, mitä tulee kaupungin sosiaalisiin tiloihin. Osittain tämä oli osa Turun kaupungin
pitkäjänteistä työtä muokata kaupunkia tiloiksi, jotka asukkaat kokisivat mielekkäiksi, ja joita myös käytettäisiin. Tästä on esimerk-

kinä uusi kaupunginkirjasto, jonka avoin arkkitehtuuri on tehnyt
siitä “olohuonemaisen” sekä jokirannan uudistaminen. Nämä ovat
lisänneet Turun asukkaiden liikkumista kaupungissa, ja luoneet parempia puitteita kulttuurin ja luovien palveluiden kulutukseen sekä
mahdollistaneet ideoiden ja ihmisten kohtaamisia.
Tähän voi myös lisätä Turun ravintola-, baari- ja kahvilakulttuurin kukoistuksen, joka on vaikuttanut varsin virkistävästi kaupungin
luovan talouden mahdollisuuksiin. Kuten olen kirjoittanut muualla
(mm. V.A. Heikkisen ja Matti Itkosen toimittamassa antologiassa
”Mielin kielin kaupungissa”)5, nämä tilat ovat keskeisiä kaupungin
toiminnalle, ja muodostavat juuri erään tyyppisen verkostoitumisen
infrastruktuurin, perusrakenteen kohtaamisille. Ravintolakulttuurin edustajat ovat tosin varsin selvästi kommentoineet, että tämä
kukoistus ei lähtenyt Turku 2011 -projektista – jopa niin, että he kokivat että tätä kulttuurin saraa ei ollut liiemmin tuettu Turussa. Kun
katsomme Turun mallia voimme silti todeta, että kehittyvä ravintolakulttuuri on vaikuttanut positiivisesti luovien alojen esilletuloon
kaupungissa.
Luovuuden arvostuksellisella infrastruktuurilla viittaan siihen,
että siinä missä teollisen talouden arvontuotanto on melko yksinkertaisesti arvotettavissa – metalli on vähemmän arvokasta kuin koneen osat, koneen osat ovat vähemmän arvokkaita kuin kokonainen
kone, ja niin edelleen – luova talous rakentuu osittain sille, että sen
tuotoksia ymmärretään, osataan arvostaa ja että sen arvontuotannon
logiikka hyväksytään. Tämän näkökulman osalta haastattelut osoittivat selvästi, että Turku 2011 -projekti on edesauttanut luovien alojen
asemaa. Voimme tässä identifioida kolme erillistä teemaa: yleisön
luonnin, osaamisen arvostuksen ja uusien toimijoiden esillepääsyn.
Turun malli sellaisena kuin Turku 2011 -projekti sen loi, oli omiaan luomaan kulttuuri-aloille ja täten laajemmin luovalle taloudelle
uusia yleisöjä. Luomalla uusia estradeja ja uusia tapoja kuluttaa kulttuuria luotiin samalla yleisö, joka on tottunut ja jopa odottaa elämystuotteita kaupungissa. Useampi haastateltu toimija onkin huomioinut, että Turun asukkaat ovat yhä hanakammin etsineet tilaisuuksia
myös Turku 2011 -vuoden jälkeen.
Se on tietenkin omiaan myös lisäämään tämän tyyppisten toimien yleistä arvostusta, ja täten myös luovan osaamisen arvostusta
kaupungissa. Keskeistä arvostuksellisessa infrastruktuurissa on, että luovan talouden toimijat kokevat tulevansa ymmärretyiksi, ja että
heidän toimensa nähdään positiivisessa valossa. Tässä Richard Floridan ideat “luovasta luokasta” ovat olleet keskeisiä, ja olisi tietenkin
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Of course, that is likely to increase the general appreciation of these
activities and consequently the creative economy in the city. It is
central to the infrastructure of appreciation that creative economy
actors feel that they are understood and that their activities are seen
in a positive light. Richard Florida’s ideas of the creative class have
been central to this, and it would be easy to say that the Turku 2011
project in itself promotes just this. However, that would be too simplistic a conclusion because the work of the Creatin’ group demonstrates quite clearly that different parts and operators of the creative
economy were and are appreciated in very different ways.
In fact, this is connected to the question of the opportunities of
new actors to step out. The stated goal of the Turku 2011 project
was also to bring out new strengths, and this too was fulfilled. At the
same time, the project showed that it is very difficult to encourage
the participation of all the fields of the creative economy. Several
fields, such as the above-mentioned restaurant field and the fashion
field, felt that they did not receive the same respect within the project as others did. Similarly sub-culture actors signalled very clearly
that the Turku model was managed too much from the top and too
tightly connected to the existing structures to be able to create the
freedom required by completely free culture. This seems to prove
that, although the Turku model clearly tried to create new appreciation of the creative economy, it is not a simple process but requires
constant work.
The future of the city (and the City of Turku)?
It is of course impossible to say what the future of cities in general
will be, not to mention what the future of Turku in particular may
bring. No research project can do more than guess. The work of the
Creatin’ project strongly suggests that the future of the creative
economy is at least no weaker after the Turku 2011 year, and many
things suggest that the Turku model may have strengthened the
city’s creative infrastructure in a way that at least creates opportunities for the creative economy in the future.
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It is also impossible to do more in such a short text than indicate some
of the questions and challenges that the development of the infrastructure of the creative economy entails. In fact, the purpose of this text
has mainly been to bring up the questions that researching creative infrastructure raises and the opportunities that working with it entails.
For this reason I wish to condense the objectives of this article into
two initiatives.
Firstly, the bid to develop cities in a more creative direction requires that the discussion does not revolve only around how to draw
the creative class into the city. Instead, cities must focus on improving
the opportunities of both the existing and potential creative economy
in the city. This is not just a question of striving to support entrepreneurship, culture or ‘creative doing’ in general, but being aware of the
special features of the creative economy and the fact that the creative
economy requires many kinds of support. The creative economy does
not need exactly the same support that is generically given to business
activities and whose planning starts from the hypothesis that the industrial economy is still the alpha and omega.
Secondly, the diversity of the creative economy must be understood much better. The creative fields are not just cultural activities;
they represent a large spectrum of actors with very different prerequisites and needs. It is also important to take into account the lines that
are drawn in the creative economy and especially the actors that are
left outside those lines. For example, during the Creatin’ project it was
revealed that both the restaurant and fashion fields, not to mention the
older population, felt that they were not visible or appreciated enough
in the Turku 2011 project. Managing this kind of dissatisfaction will in
all likelihood be a challenge for creative cities in the future as well.
In conclusion, the Turku model as a concept for the actions that the
City of Turku has taken through the Turku 2011 project, among others,
is a good example of two separate things. On the one hand, it shows that
it is possible to improve a city’s creative infrastructure and thus the
opportunities of the creative economy, and on the other hand it shows
how hard this work is and how it must be continuous and continuously
developed. Right now there is much to learn from the Turku model,
and I hope that there will be even more in the future.

helppoa todeta, että Turku 2011 -projekti itsessään ajaa juuri tätä. Se
olisi kuitenkin liian yksinkertainen johtopäätös, koska Creatin’-ryhmän työ osoittaa varsin selkeästi, että eri osia luovasta taloudesta ja
eri toimijoita arvostettiin ja arvostetaan varsin eri tavalla.
Se liittyykin kysymykseen uusien toimijoiden mahdollisuuksista
astua esiin. Turku 2011 -projektin esitetty tavoite oli tuoda esille uusiakin voimia, ja tämä myös toteutui. Samalla projekti osoitti, että on
hyvin vaikeaa osallistaa kaikkia luovan talouden aloja. Useampi ala,
kuten jo mainittu ravintola-ala sekä muoti-ala kokivat, että he eivät
saaneet projektin sisällä samaa arvostusta kuin monet muut. Samaten alakulttuuritoimijat viestittivät hyvin selvästi, että Turun malli
oli liian ylhäältä johdettu ja liian paljon kiinni jo olemassa olevissa
rakenteissa luodakseen sen vapauden, jonka täysin vapaa kulttuuri
vaatisi. Tämä osoittanee, että vaikka Turun malli selkeästi pyrki luomaan uutta arvostusta luovalle taloudelle, se ei ole yksinkertainen
prosessi, vaan vaatii jatkuvaa työstämistä.
Kaupungin (vaikkapa Turun) tulevaisuus?
On tietenkin mahdotonta sanoa, mikä tulee olemaan kaupunkien
tulevaisuus yleensä, puhumattakaan siitä, mitä juuri Turun tulevaisuus tuo tullessaan. Mikään tutkimusprojekti ei voi tähän vastata
muuten kuin arvauksin. Creatin’-ryhmän työ viittaa varsin selkeästi siihen, että luovan talouden tulevaisuus ei ainakaan ole heikompi
Turku 2011 -vuoden jälkeen, ja moni asia viittaa siihen, että Turun
malli olisi vahvistanut kaupungin luovaa infrastruktuuria tavalla, joka ainakin luo mahdollisuuksia luovalle taloudelle tulevaisuudessa.
Mahdotonta on myöskin näinkin lyhyessä tekstissä tehdä muuta
kuin osoittaa joitain niistä kysymyksistä ja haasteista, jotka luovan
talouden infrastruktuurin kehittäminen tuo mukanaan. Tämän tekstin tarkoituksena onkin pääasiallisesti ollut tuoda esiin niitä kysymyksiä, jotka luovan infrastruktuurin tutkiminen herättää ja niitä
mahdollisuuksia, joita sen kanssa työskenteleminen tuo mukanaan.
Haluankin tästä syystä tiivistää tämän artikkelin pyrkimykset kahteen avaukseen.

Ensinnäkin, pyrkimys kehittää kaupunkeja luovempaan suuntaan
vaatii, että keskustelu ei pyöri vain sen ympärillä, miten luovaa luokkaa houkutellaan kaupunkiin. Sen sijaan kaupunkien täytyy keskittyä
sekä jo olemassa olevan että potentiaalisen luovan talouden toimintamahdollisuuksien parantamiseen kaupungissa. Tässä ei ole kysymys
pelkästään siitä, että pyritään tukemaan yrittäjyyttä tai kulttuuria tai
“luovaa tekemistä” yleensä, vaan että tiedostetaan luovan talouden
erityispiirteet, ja se että luova talous vaatii monenlaista tukea. Luova
talous ei tarvitse ainoastaan samaa tukea, jota geneerisesti annetaan
yritystoiminalle, ja jonka suunnittelu lähtee siitä olettamuksesta, että teollinen talous on vieläkin alfa ja omega.
Toiseksi, luovan talouden moninaisuutta on ymmärrettävä huomattavan paljon paremmin. Luovat alat eivät ole vain kulttuuritoimintaa, vaan edustavat laajaa skaalaa toimijoita, joilla on hyvin erilaiset edellytykset ja tarpeet. On myös tärkeää huomioida rajavetoja
luovan talouden saralla, ja ennen kaikkea niitä toimijoita, jotka jäävät
näiden ulkopuolelle. Creatin’-projektin työssä ilmeni esimerkiksi, että sekä ravintola- että muoti-ala, vanhemmasta väestöstä puhumattakaan, koki että heitä ei nähty tai arvostettu tarpeeksi Turku 2011
-projektissa. Tällaisen tyytymättömyyden hallinta tulee kaikella todennäköisyydellä tulevaisuudessakin olemaan luovien kaupunkien
haaste.
Lopuksi, Turun malli, käsitteenä niille toimille, joita Turun kaupunki on tehnyt muun muassa Turku 2011 -projektin kautta, on hyvä esimerkki kahdesta eri asiasta. Yhtäältä siitä, että on mahdollista
parantaa kaupungin luovaa infrastruktuuria ja täten luovan talouden
toimintamahdollisuuksia, ja toisaalta siitä, miten vaikeaa tämä työ
on, ja miten sen on oltava jatkuvaa ja jatkuvasti kehittyvää. Juuri nyt
Turun mallista on mahdollista oppia paljon, ja toivon mukaan tulevaisuudessa vielä enemmän.
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Participative Operating Cultures, Ecosystems
for Innovation in the Creative Economy and Art
in People’s Everyday Life
Olli Hietanen
I had the honour of being a member of the Turku 2011 steering group
called ‘Turku 2011 team and being part of the story from the time the
application was written. In this article, I shall return momentarily
to the first years of the 21st century and reflect on the reasons and
grounds for our success. At the end of the article, I shall try also to
look to the future challenges and possibilities facing culture, art and
the creative economy.
One of the things that worried the Turku 2011 team in the early
stages was that Turku was not really a favourite in the national competition for the title of Capital of Culture. Tampere, for example,
was quantitatively ahead of Turku in nearly all culture, art and creative economy indicators.1 Rovaniemi, on the other hand, had a truly
unique and strong brand: the northern dimension and Santa Claus.
Nobody could have considered it unfair had Tampere been chosen
as Capital of Culture. But had I been Minister of Culture, I probably
would have chosen Rovaniemi as Capital of Culture. By choosing Rovaniemi we could have significantly developed travel in Lapland and
globally marketed Finland and Lapland as the land and home of Santa
Claus. Santa Claus’ Capital of Culture would surely have made the
news everywhere in the world. The impact of the Capital of Culture
would have been ensured in one fell swoop.
Why then was Turku chosen? One of Turku’s acknowledged
strengths is history: many things that are part of our everyday life,
from forks to photography, arrived in Finland via Turku. Turku is
the former capital and the oldest city in Finland, and those who walk
along its riverside, parks and streets tread the same ground as Henry,
Bishop of Finland in the 1100s, Birger Jarl in the 1200s and Duke
John of Sweden with his knights in the 1500s. Of course, these are
small things on a global and European scale, but they are something
unique in Finnish history. Turku’s impact on Finnish culture is sig-
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nificant and indisputable. In the early 2000s, Turku was also one of
the most multicultural cities in Finland with two languages to begin
with and further enriched by strong immigration. These were some
of the things where Turku was ahead of the other applicants. Turku
had breadth and depth.
High competence in the creative economy – and the best
application
However, history and multiculturalism were not Turku’s only
strengths. In the early 2000s, Turku also had high competence in the
creative economy. For example, Åbo Akademi and the Turku School
of Economics (Centre for Business Research and Education and Finland Futures Research Centre) had several nationally and even internationally significant creative economy research groups2-3.
In addition, Turku Region Development Centre, Turku Science
Park, the Regional Arts Council of Southwest Finland and the Cultural Services, Youth Services, Sports Office and even the Social and
Health Services of the City of Turku carried out a participative and
innovative creative-economy strategy and development projects,
together and separately4-5. The Arts Academy at Turku University of
Applied Sciences and the HUMAK University of Applied Sciences
also played an important role by organising world-class education in
art, culture and cultural production. Turku also had some very active
artists’ associations, such as Arte ry and Peri ry.
Above all, the City of Turku deserves thanks for the fact that the
decision to participate in the application process was made in good
time and when the decision was made, the City truly invested in it
and worked for it. But it was not the City that made the application:
it was the people of Turku. Thousands of Turku residents took part

Osallistavia toimintakulttuureja, luovan
talouden innovaatioekosysteemejä ja taidetta
ihmisten arjessa
Olli Hietanen
Allekirjoittaneella oli kunnia kuulua Turun kaupungin asiantuntijaryhmään, Turku 2011 -tiimiin ja olla mukana tarinassa jo hakemuksen kirjoittamisesta asti. Tässä artikkelissa palaan hetkeksi 2000luvun alkuvuosille ja pohdin menestymisemme syitä ja perusteita.
Artikkelin lopussa yritän katsoa myös eteenpäin kulttuurin, taiteen
ja luovan talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Eräs 2011-tiimiä hakuvaiheessa huolettanut asia oli se, että Turku
ei ollut varsinainen ennakkosuosikki kansallisessa kilpailussa kulttuuripääkaupungin tittelistä. Esimerkiksi Tampere oli määrällisesti
edellä Turkua lähes kaikilla kulttuurin, taiteen ja luovan talouden
mittareilla arvioituna.1 Rovaniemellä puolestaan oli erittäin omaperäinen ja vahva brändi: pohjoinen ulottuvuus ja joulupukki. Kukaan
ei olisi voinut pitää vääryytenä sitä, jos Tampere olisi valittu kulttuuripääkaupungiksi. Mutta jos olisin itse ollut kulttuuriministeri, niin
olisin luultavasti valinnut kulttuuripääkaupungiksi Rovaniemen.
Rovaniemen valinnalla olisimme voineet kehittää merkittävällä tavalla Lapin matkailua ja markkinoida globaalisti Suomea ja Lappia
joulunpukin maana ja kotina. Joulupukin kulttuuripääkaupunki olisi
varmasti ylittänyt kaikki uutiskynnykset ympäri maailman. Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikuttavuus olisi tällä valinnalla varmistettu
kertaheitolla.
Miksi Turku sitten valittiin? Turun vahvuudeksi tunnistettiin
mm. historia: moni nykyään arkinen asia haarukasta valokuvaukseen
on tullut Suomeen Turun kautta. Entisessä pääkaupungissa ja samalla Suomen vanhimmassa kaupungissa Turussa jokivartta, puistoja ja katuja kierrelleessään polkee samaa maata kuin piispa Henrik
1100-luvulla, Birger Jaarli 1200-luvulla ja Juhana herttua ritareineen 1500-luvulla. Tämä on tietenkin pientä maailman ja Euroopan
mittakaavassa, mutta omintakeista Suomen historiassa. Turun vaikutus koko Suomen kulttuuriin on merkittävä ja kiistaton. Turku oli

myös 2000-luvun alussa Suomen monikulttuurisimpia kaupunkeja;
jo lähtökohdiltaan kaksikielinen mutta lisäksi voimakkaan maahanmuuton edelleen rikastama. Muun muassa näissä asioissa Turku oli
muita hakijoita edellä. Turulla oli syvyyttä ja mittaa.
Luovan talouden kärkiosaamista – ja paras hakemus
Historia ja monikulttuurisuus eivät kuitenkaan olleet Turun ainoat
vahvuudet. Turussa oli 2000-luvun alussa myös merkittävää luovan talouden kärkiosaamista. Muun muassa Åbo Akademissa sekä
Turun kauppakorkeakoulussa (Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksessa sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa) oli useita
kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittäviä luovan talouden
tutkimusryhmiä2-3.
Lisäksi Turun seudun kehittämiskeskus, Turku Science Park,
Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turun kaupungin kulttuuri-,
nuoriso-. liikunta- sekä jopa sosiaali- ja terveystoimi yhdessä ja erikseen toteuttivat osallistavia ja innovatiivisia luovan talouden strategia- ja kehittämishankkeita4-5. Tärkeä rooli oli myös Turun AMK:n
Taideakatemialla ja Humak:lla, jotka järjestivät ja järjestävät edelleen korkealaatuista taiteen, kulttuurin ja kulttuurituotannon opetusta. Myös Turussa toimivat taiteilijajärjestöt olivat aktiivisia (mm.
Arte ry ja Peri ry).
Turun kaupunkia voidaan kiittää ennen kaikkea siitä, että päätös
hakuprosessiin osallistumisesta tehtiin hyvissä ajoin ja päätöksen
jälkeen hakuprosessiin myös panostettiin tosissaan. Mutta kaupunki ei tehnyt hakemusta. Sen tekivät kaupunkilaiset. Hakemuksen
tekemiseen osallistui erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa jopa
tuhansia kaupunkilaisia ja toimintaa koordinoi innostunut ja nuorekas projektiryhmä – sekä asiaan sitoutunut apulaiskaupunginjohtaja
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in creating the application at various events and meetings, and the
operation was coordinated by an enthusiastic and energetic project
group, and Deputy Mayor Kaija Hartiala, who was truly committed
to the project. This large-scale and participative process produced
the best application: the book “Turku on Fire”6. It is a spectacular and
beautiful story of the city’s history, competence and enthusiasm. If
you have not read Turku’s application for Capital of Culture yet, you
should do it now. Anyone who reads it can be proud of the city and the
entire country. The book radiates enthusiasm and passion.
Ecosystems for innovation in the creative economy
We can state that Turku had the best application, backed up by the
best application process. This application process in turn was made
possible by the exceptional co-operation between actors in the fields
of culture, art and creative economy. Where then did this co-operation come from?
The basic claim and real meat of this article is that the co-operation between Southwest Finland’s creative economy actors was
strengthened by the large and participative futures processes that
were carried out in the early 2000s. These processes gathered together hundreds of actors with the aim, in the first phase, to develop
the ‘information society’ and, in the second phase, the ‘creative economy’.
These processes were also continued while Turku was preparing for the Capital of Culture year after the national selection. Large
futures processes were carried out for the Turku Region Business
Life Strategy and the Southwest Finland Regional Plan, among others, and also with regard to logistics, travel and health care7-8. These
collaborative arenas also played a part in developing co-operation between actors in Southwest Finland, and provided ecosystems for creative economy innovation that transcended several fields (although
the phenomenon was not called by that name at the time).
Turku gained national attention with its active and multi-faceted
‘information society projects’9 in the 2000s, although most of the attention was grabbed by Tampere’s huge investments in the technologically and commercially ambitious eTampere project10.
One indication of the level of competence and reputation of the
academic world of Turku was the futures workshops of Finland’s National Information Society Strategy that were coordinated and carried out by the Finland Futures Research Centre.11 This can be seen
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as quite an achievement for a city that does not have a university of
technology. As for creative economy competence, it is telling that
Minister of Labour, Anni Sinnemäki, appointed Professor Saara Taalas of the Turku School of Economics to determine the preconditions
for founding a creative economy developer in Finland.12 Today, Taalas is the world’s first Ikea professor at Linnaeus University in Växjö,
Sweden. The Finnish Innovation Fund Sitra, on the other hand,
ordered its creative economy report from Professor Markku Wilenius at the Finland Futures Research Centre13. Wilenius went on to
become Senior Vice President of the German finance giant Allianz
Group. There can also be no doubts of the expertise of Åbo Akademi
Professor of Innovation Alf Rehn. Creative and quick at repartee in
several languages, Rehn has made a name for himself in recent years,
including a place on the international Thinkers 50 list. All this competence and more already existed in Turku in the early 2000s.
Naturally, this description of the strengths behind Turku’s creative economy does a disservice to those thousands of art makers
and culture professionals and enthusiasts whose activities define the
Capital of Culture in practice. The Capital of Culture application excellently highlights this richness of culture and art. The intention is
in no way to belittle these activities. However, as stated, Turku was
not the superior or even best applicant for Capital of Culture in the
above-mentioned content considerations.
In Turku and more widely in Southwest Finland, the development
of the information society was initially based on encouraging people
to participate14-15 and later on the copyright industry: utilising competence and creativity to improve the competitiveness of the region’s
businesses16. There is no university of technology in Turku, which
may be why the focus of development was naturally on services and
utilising competence in new, creative economy business models.
This last theme in particular connected the ongoing information society process and competence to the rising creative economy – and to
the Capital of Culture process.17
Tampere, though tired out by its eTampere efforts, was also
launching its Creative Tampere process at the same time, but this
time Turku picked the long straw. Finland had shifted from an information society to a creative economy, and a lot of national competence in this field had accumulated in Turku in the late 1990s and
early 2000s. This competence was doubtless supported by the traditions of the humanities and social sciences of Åbo Akademi and the
University of Turku. Turku University of Applied Sciences, HUMAK

Kaija Hartiala. Tämä laaja ja osallistava prosessi tuotti parhaan hakemuksen: ”Turku palaa” -kirjan6. Se on näyttävä ja kaunis tarina kaupungin historiasta, osaamisesta ja innostuksesta. Jos ette ole vielä lukeneet
Turun kaupungin kulttuuripääkaupunkihakemusta, niin lukekaa. Sitä
lukiessaan voi olla ylpeä kotikaupungistaan ja jopa maastaan. Teoksesta huokuu innostus ja palo.
Luovan talouden innovaatioekosysteemit
Turulla oli siis paras hakemus ja hakemuksen taustalla myös paras hakuprosessi. Tämän hakuprosessin puolestaan mahdollisti kulttuurin,
taiteen ja luovan talouden toimijoiden harvinaisen hyvä yhteistyökyky.
Mistä tämä yhteistyökyky sitten oli peräisin?
Tämän artikkelin perusväite ja varsinainen pihvi on se, että Varsinais-Suomen luovan talouden yhteistyökykyä vahvistivat 2000-luvun
alussa toteutetut laajat ja osallistavat tulevaisuusprosessit, jotka keräsivät yhteen satoja toimijoita aluksi tietoyhteiskunnan kehittämiseen
ja seuraavassa vaiheessa luovan talouden ympärille.
Näitä prosesseja jatkettiin myös sinä aikana kun Turku kansallisen
valinnan jälkeen valmistautui kulttuuripääkaupunkivuoteen. Laajoja
tulevaisuusprosesseja tehtiin muun muassa Turun seudun elinkeinostrategiaan ja Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmaan sekä myös
logistiikkaan, matkailuun ja terveydenhoitoon liittyen7-8. Myös nämä
yhteistyön areenat kehittivät varsinaissuomalaisten toimijoiden yhteistyökykyä – ja rakensivat toimialarajat ylittäviä luovan talouden innovaatioekosysteemejä, vaikka ilmiötä ei silloin tällä nimellä tunnettukaan.
Turku saavutti 2000-luvun alussa kansallista huomiota aktiivisilla ja
monipuolisilla tietoyhteiskuntahankkeilla9 vaikka suurimman huomion Suomessa veikin tuolloin Tampereen jättipanostus teknisesti ja
kaupallisesti kunnianhimoiseen eTampereeseen10.
Osoituksena turkulaisen yliopistomaailman osaamisen laadusta ja
arvostuksesta esimerkiksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus koordinoi
ja toteutti Suomen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian tulevaisuusverstaat.11 Hyvä saavutus kaupungilta, jolla ei ole teknistä yliopistoa.
Luovan talouden osaamisesta kertoo puolestaan se, että työministeri
Anni Sinnemäki asetti Turun kauppakorkeakoulun professorin, Saara
Taalaksen selvittämään edellytyksiä luovan talouden kehittäjätoimijan
perustamiseksi Suomeen.12 Nykyään Taalas toimii maailman ensimmäisenä Ikea-professorina Växjön Linnaeus-yliopistossa, Ruotsissa.
Sitra puolestaan tilasi luovan talouden selvityksensä Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen professori Markku Wileniukselta13. Turusta Wi-

lenius lähti saksalaisen finanssijätin, Allianz Groupin senior vice
presidentiksi. Myöskään Åbo Akademin innovaatioprofessori Alf
Rehnin osaamisesta ei liene epäselvyyksiä. Monella kielellä sanavalmis ja luova Rehn on niittänyt viime vuosina mainetta muun
muassa kansainvälisellä Thinkers 50 listalla. Tämä kaikki osaaminen ja paljon muuta oli Turussa jo 2000 -luvun alussa.
Tässä esitetty kuvaus Turun luovan talouden taustalla olevista
vahvuuksista tekee tietenkin väkivaltaa niille tuhansille taiteen tekijöille sekä kulttuurin ammattilaisille ja harrastajille, joiden toiminnasta kulttuuripääkaupunki käytännössä koostuu. Kulttuuripääkaupunkihakemus tuo hyvin esille tämän kulttuurin ja taiteen
rikkauden. Tarkoitus ei siis missään tapauksessa ole vähätellä tätä
toimintaa. Turku ei kuitenkaan ollut näissä sisältöasioissa kulttuuripääkaupungiksi hakijoista ylivoimainen tai edes paras, kuten
edellä jo todettiin.
Turussa ja laajemminkin Varsinais-Suomessa tietoyhteiskunnan kehittäminen perustui aluksi kansalaisten osallistamiseen14-15
ja myöhemmässä vaiheessa tekijänoikeusteollisuuteen: osaamisen
ja luovuuden hyödyntämiseen alueen yritysten kilpailukykytekijänä16. Turussa ei ole teknistä yliopistoa ja ehkäpä juuri siksi kehittämisen painopiste oli kuin luonnostaan palveluissa sekä osaamisen
hyödyntämisessä uusissa, luovan talouden liiketoimintamalleissa.
Varsinkin tämä viimeksi mainittu teema yhdisti jo käynnissä olevan tietoyhteiskuntaprosessin ja -osaamisen nousussa olevaan
luovaan talouteen – ja kulttuuripääkaupunkiprosessiin.17
Vaikka myös eTampere-ponnistusten väsyttämä Tampere
käynnisteli samaan aikaan omaa Luova Tampere -prosessiaan,
niin tällä kertaa Turku kuitenkin veti pidemmän korren. Suomi
oli siirtynyt tietoyhteiskunnasta luovaan talouteen ja Turkuun oli
kertynyt 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa runsaasti tähän
teemaan liittyvää kansallista kärkiosaamista. Tätä osaamista tukivat Åbo Akademin ja Turun yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliset perinteet. Myös Turun AMK:ssa, Humakissa ja Yrkeshögskolan Noviassa on ollut vahvaa kulttuurialan osaamista.
Tärkein yksittäinen kulttuurin, taiteen ja luovan talouden toimijoita yhteen kerännyt hanke oli Kulttuuri maaseudun voimavarana
hanke (2003–2005) KULMA. Tässä hankkeessa tehtiin 21 varsinaissuomalaiselle kunnalle ja kaupungille monen toimijan yhteiset
kulttuuristrategiat kuntien, Varsinais-Suomen taidetoimikunnan
ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä.2 KULMA -hankkeen yhteistyössä olivat mukana myös Länsi-
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University of Applied Sciences and Yrkeshögskolan Novia have also
traditionally had strong competence in the field of culture.
The most important project that drew together culture, art and
creative economy actors was Culture as a Resource of the Countryside
project (2003–2005) KULMA. This project created shared cultural
strategies for 21 municipalities and cities in Southwest Finland. It was
a co-operation project between the municipalities, the Arts Council
of Southwest Finland and Finland Futures Research Centre experts.2
The KULMA co-operation also included the Provincial State Office
of Western Finland, Finnish Cultural Foundation (Southwest Finland Foundation) and the cultural theme group of the rural policy cooperation group of the Ministry of Education. The aim of the project
was to intensify the co-operation networks of culture actors and create shared cultural strategies and operating models to help actors in
the field of culture. Another goal was to connect culture more strongly
with municipal strategic thinking as a facilitator of well-being and vitality. The prediction and vision project drew together 267 actors and
21 municipalities, and in its time was an immense feat of participation
and crowdsourcing.
The successful co-operation was rewarded when the European
Commission chose the KULMA project as a national model project
in honour of the European theme year of creativity and innovation
2009. KULMA was presented with other selected good practices on
the European Union website. Examples of European creativity and
innovation projects were chosen from 31 countries. Only two Finnish
projects were chosen. Some of the KULMA project’s researchers also
worked in the City of Turku’s 2011 project group.

the year’s events has their own individual experience and story. It
is a good idea to record these individual stories, a thought that has
been put into practice for example in the Turku - Narrated and
Experienced project directed by professor Helena Ruotsala (see p.
104-119).
The most important challenge of the next years is figuring out
how the best experiences and innovations will be permanently established in the operating culture of Turku and more widely in the
Turku region and the entire Southwest Finland. The real work to
develop our Capital of Culture is just beginning.
Before the best practices can be established, they must be recognised and acknowledged. I have strongly highlighted the crossborder co-operation between the fields of culture, art and creative
economy. It is due to this co-operation (the efficient activity of ecosystems for innovation in the creative economy) that Turku became
a European Capital of Culture. The social capital generated by the
innovation ecosystems remains the most important resource and
potential of our Capital of Culture. Therefore, the co-operation
should be further developed. In the end, our success relies on this
co-operation.
But other good practices were developed as well. The Finland
Futures Research Centre participated in a few projects (the Empowering Force of Creative Involvement and Black Swans) that
sought these practices. The following commentary and views are
based on the Black Swans project and its final report18.

The journey continues

In futures research black swans refers to rare, unlikely, surprising
and unexpected events that have wide-ranging effects. Black swans
cause radical changes that may be either fortunate or unfortunate.
The most essential factor is surprise. The roots of the term go back
to the old belief that all swans are white. However, in the 17th century black swans were discovered in Australia. This new information
forced people to change all their old beliefs and definitions. The concept of black swans was presented by the economist Nassim Taleb19.

The Capital of Culture year has now been lived and experienced. During the Capital of Culture year and also before it there was a lot of discussion expressing fears that, after the Capital of Culture year, various
groups would be casting blame for its failure.
This fear did not become reality. Instead of a furore, a confused silence reigned. What discussions there have been have contained many
differing views on what the Capital of Culture year included and how
successful it was. There have been as many views as there have been
speakers. The important message is this: the Capital of Culture year
was such a multi-dimensional and diverse unit that brought many
ways to participate, succeed and fail, and everyone who took part in
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The blacks swans of the Capital of Culture

According to Taleb, the world is most changed by extremely unlikely and unexpected events. In futures research, the concept of
black swans had previously also been called wild cards. Examples
of black swans include the popularisation of the Internet and e-mail
in the 1990s, the rise of social media at the start of the 21st century,

Suomen lääninhallituksen sivistysosasto, Varsinais- Suomen Kulttuurirahasto ja opetusministeriön hallinnoima Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän kulttuuriteemaryhmä. Hankkeen tavoitteena oli
tiivistää kulttuurialan toimijoiden yhteistyöverkostoja sekä tehdä
yhteisiä kulttuuristrategioita ja toimintamalleja kulttuurikentän
toimijoiden avuksi. Lisäksi tavoitteena oli liittää kulttuuri aiempaa
vankemmin mukaan kuntien strategiseen ajatteluun hyvinvoinnin
ja elinvoiman edistäjäksi. Kaikkiaan 267 toimijaa ja 21 kuntaa yhteen kerännyt ennakointi- ja visiohanke oli omana aikanaan jättikokoinen taidonnäyte osallistamisesta ja joukkoistamisesta.
Palkkioksi onnistuneesta yhteistyöstä Euroopan unionin komissio valitsi KULMA-hankkeen kansalliseksi esimerkkihankkeeksi
Euroopan vuoden 2009 luovuuden ja innovoinnin teemavuoden
kunniaksi. KULMA oli esillä muiden valittujen hyvien käytänteiden joukossa Euroopan unionin sivustoilla. Euroopan luovuuden
ja innovoinnin kansallisia esimerkkihankkeita valittiin kaikkiaan
31 maasta. Suomesta mukana oli vain kaksi hanketta. Osa KULMAhankkeen tutkijaryhmästä jatkoi työtä Turun kaupungin 2011-projektiryhmässä.
Matka jatkuu
Kulttuuripääkaupunkivuosi on nyt eletty ja koettu. Vuoden aikana
ja myös ennen kulttuuripääkaupunkivuotta monissa keskusteluissa
epäiltiin, että juhlavuoden päätyttyä erilaiset ryhmät nousevat ääneen ja syyttävät toinen toisiaan juhlavuoden epäonnistumisesta.
Tämä uhkakuva ei ole toteutunut. Pikemminkin on vallinnut
hämmentävä hiljaisuus. Kun keskustelua on käyty, niin näkökulmia
siihen, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi piti sisällään ja kuinka vuosi onnistui, on useita. Yhtä monia kuin on keskustelijoitakin. Tämä
on tärkeä viesti: kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuus oli niin
moniulotteinen ja monipuolinen, että osallistumisen, onnistumisen
ja epäonnistumisen tapoja oli lukuisia ja jokaisella vuoden tapahtumiin osallistuneilla on oma yksilöllinen kokemuksensa ja tarinansa.
Nämä erilaiset yksilölliset tarinat on tärkeää kerätä talteen – ja näin
on onneksi myös tehty mm. professori Helena Ruotsalan johtamassa Kerrottu ja koettu Turku -hankkeessa (katso s. 105-120).
Lähivuosien tärkein haaste on siis se, miten parhaat kokemukset ja innovaatiot vakiinnutetaan Turun ja laajemminkin Turun
seudun ja koko Varsinais-Suomen toimintakulttuuriksi. Todellinen
työ kulttuuri(pää)kaupungin kehittämiseksi on vasta aluillaan.

Jotta parhaat käytännöt voidaan vakiinnuttaa, niin ne on ensiksi tunnistettava ja tunnustettava. Edellä on nostettu vahvasti esiin kulttuurin, taiteen ja luovan talouden toimialarajat ylittävä yhteistyökyky.
Tämän yhteistyökyvyn (luovan talouden innovaatioekosysteemien
tehokkaan toiminnan) ansiosta Turusta tuli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Innovaatioekosysteemien synnyttämä sosiaalinen pääoma
on edelleen kulttuurikaupunkimme tärkein resurssi ja voimavara. Tätä yhteistyökykyä tulisi siksi kehittää edelleen. Loppujen lopuksi menestymisemme on tämän yhteistyön varassa.
Mutta muitakin hyviä käytänteitä syntyi. Tulevaisuuden tutkimuskeskus oli mukana parissakin hankkeessa (Osallisuuden luova voima
ja Mustat joutsenet), joissa näitä käytänteitä on etsitty. Seuraavat
kommentit ja näkökulmat perustuvat Mustien joutsenten hankkeeseen ja siitä laadittuun loppuraporttiin18.
Kulttuuripääkaupungin mustat joutsenet
Tulevaisuudentutkimuksessa mustilla joutsenilla (black swans) tarkoitetaan harvinaisia, epätodennäköisiä, yllättäviä ja odottamattomia
tapahtumia, joilla on toteutuessaan hyvin suuria vaikutuksia. Mustat
joutsenet aiheuttavat radikaaleja muutoksia, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Oleellisinta on tapahtumien yllättävyys. Termin
juuret ovat vanhassa käsityksessä, jonka mukaan kaikki joutsenet ovat
valkoisia. 1600-luvulla saatiin kuitenkin tietää Australiassa olevan
myös mustia joutsenia. Tämä uusi tieto pakotti muuttamaan kaikki
vanhat käsitykset ja määritelmät. Mustien joutsenten käsitteen esitteli taloustieteilijä Nassim Taleb19.
Talebin mukaan maailmaa muuttavat eniten juuri hyvin epätodennäköiset ja odottamattomat tapahtumat. Tulevaisuudentutkimuksessa mustien joutsenten käsitteestä on aiemmin käytetty myös nimitystä
villit kortit (wild cards). Esimerkkejä mustista joutsenista ovat Internetin ja sähköpostin yleistyminen 1990-luvulla, sosiaalisen median
nousu 2000-luvun alussa, 9/11-terrori-isku vuonna 2001, Euroopan
lentoliikenteen pysäyttänyt Islannin tuhkapilvi (2010) sekä Japanin
tsunamin dominoefektinä edenneet seuraukset vuonna 2011.
Vaikka mustat joutsenet ovat määritelmänsä mukaisesti epätodennäköisiä ja yllättäviä, niin niitä voi silti yrittää ennakoida. Epätodennäköisyys ja yllättävyys ovat osaksi subjektiivisia tuntemuksia:
esimerkiksi useille meistä tuli parhaillaan vellova Euroopan rahoituskriisi yllätyksenä. Samaan aikaan jotkut muut ennakoivat sen hyvissä
ajoin. Eräs tapa hahmottaa mahdollisia mustia joutsenia onkin etsiä ja
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the 9/11 terrorist attack in 2001, the Icelandic volcanic ash cloud
that stopped Europe’s air traffic (2010) and the consequences of the
Japanese tsunami that progressed like a domino effect in 2011.
Although black swans are by definition unlikely and surprising,
we can still try to predict them. Improbability and surprise are partially subjective experiences: the current European financial crisis,
for example, came as a surprise to many of us. At the same time,
others predicted it well in advance. One way to perceive potential
black swans is to search for and study weak signals. Weak signals
are signs of emerging phenomena, developments and events.
A study by the Finland Futures Research Centre at the University of Turku in 2011 examined whether the Capital of Culture
year might cause black swans. The results and methods have been
reported in closer detail in the black swans report. The results are
based on two futures clinics that mapped black swans and a related
survey producing more specific results.
The general idea is that, as well-being and free time increase,
so does the demand for cultural services and art. A type of counterscenario or continuation scenario arose in the black swans workshop: social malaise (unemployment and hectic working life, for
example) may even turn culture into an aggressive counterforce.
The increase of free time caused by prosperity increases the use of
cultural services. On the other hand, if increased free time is due to
social malaise, it may radicalise culture and art even to the point
of violence.
According to the black swans report, there is presently a splintering of culture/art into various uses: commercial art that carries
the current life and economy onwards, its critique and a variety of
lifestyles, usage cultures and citizens’ movements. For the Turku
2011 project, examples included projects and processes related to
food culture and lifestyles.
One significant trend is the democratisation of art, where the
line between the professional and the ”outsider artist” starts to
blur. The feedback conversations of the workshops were appreciative of the fact that the 2011 events were part of the everyday,
which enabled many residents to participate. New user groups
came across events in unexpected places. This practice of bringing
art and events into the everyday life of regular people could be continued in the future. Art in everyday life and everyday life in art may
be one of the black swans of the Capital of Culture that will change
the operating model and atmosphere of the entire city.
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The democratisation of art can also involve juxtaposition. City residents may not approve of expensive, elitist art acquisitions. At the same
time, professional artists may get frustrated by how anyone can be an
artist and anything goes. Trained and educated art experts and professionals may disengage from democratisation and reinvent elitist art, resulting in a new golden era of Finnish culture and art. Just like science,
art is also about internationalisation: importing top art, promoting and
internationalising the competence of domestic artists, and investing in
top-level art (cf. top-level science). In other words, the extremes may
develop in opposite directions: while city residents do outsider art and
barbecue art, professional artists invest in national and international
top-level art.
At the same time, a creative economy will develop between outsider
artists and art professionals where artists will become customer managers and project managers and cultural anthropologists will become
human resources managers. People working in creative fields and positions will want quality time, experiences and entertainment. The classes of adult education centres will be full and studying will be in fashion.
As a result of all this, cultural services will grow at art’s expense: people
will be more aware and consume more culture, but at the same time
culture and art will become more mediocre, more like entertainment
and turn into mundane handicraft and making things ourselves. In the
Turku 2011 process and in the city’s cultural services and offerings in
general, this manifests itself in the large beer-tent and liquorice-string
events with sailing boats, outdoor concerts and handicraft markets.
The results of the first workshop were specified through a survey.
The survey results highlighted the need for quality time, relaxation, entertainment and enjoyment, well-being and happiness in everyday life.
The survey stressed ordinary people’s well-being through culture (over
the creative economy, high-level art, etc.). For this reason, significant
results (black swans) could be created by investing and profiling in the
theme of ‘health through culture’. This theme suits the Nordic welfare
state – and Turku too. Health through culture could be one of the focus
areas where Turku could develop special competence, pioneering spirit
and international visibility.
After the survey, a second workshop was organised. It revealed another black swan: Logomo. Logomo should be developed into a place
for making and experiencing culture, with boutiques and workshops.
It should also be made into a culture centre where city residents could
make culture, just like places like the Alfa Centre and Leaf Arena are
sports centres. An entire culture neighbourhood could be planned

tutkia heikkoja signaaleja (weak signals). Heikot signaalit ovat orastavia merkkejä nousevista (emerging) ilmiöistä, kehityssuunnista ja
tapahtumista.
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 2011
toteuttamassa tutkimuksessa pohdittiin, voiko kulttuuripääkaupunkivuosi aiheuttaa mustia joutsenia? Tulokset ja menetelmät on raportoitu tarkemmin mustien joutsenten raportissa. Tulokset perustuvat
kahteen mustia joutsenia kartoittaneeseen tulevaisuusklinikkaan sekä niihin liittyneeseen, tuloksia tarkentaneeseen kyselyyn.
Yleisen käsityksen mukaan hyvinvoinnin ja vapaa-ajan määrän
kasvu lisäävät myös kulttuuripalvelujen ja taiteen kysyntää. Mustien joutsenten verstaassa nousi esille eräänlainen vasta-/jatkoskenaario: yhteiskunnallinen pahoinvointi (työttömyyden ohella myös
esimerkiksi työelämässä vallitseva kiire) voi muuttaa kulttuurin jopa
aggressiiviseksi vastavoimaksi. Hyvinvoinnista kumpuava vapaaajan kasvu lisää kulttuuripalvelujen käyttöä. Sen sijaan pahoinvoinnista lisääntynyt vapaa-aika voi radikalisoida kulttuurin ja taiteen
jopa väkivaltaiseksi.
Mustien joutsenten selvityksen mukaan käynnissä on kulttuurin
ja taiteen pirstaloituminen erilaisiin käyttöihin nykyistä elämänmenoa ja taloutta eteenpäin vieväksi kauppataiteeksi ja sen kritiikiksi
sekä lukuisiksi elämäntavoiksi, käyttökulttuureiksi ja kansalaisliikkeiksi. Turun kaupungin 2011-hankkeen osalta tähän liittyviä esimerkkejä olivat mm. ruokakulttuuriin yms. elämäntapoihin liittyvät
hankkeet ja prosessit.
Merkittävä trendi on taiteen demokratisoituminen, jolloin rajapinta ammattilaisen ja itetaiteilijan välillä hämärtyy. Verstaiden palautekeskusteluissa kiitettiin sitä, että 2011-tapahtumat olivat olleet
arjessa niin, että moni kuntalainen oli voinut osallistua niihin. Uudet
käyttäjäryhmät olivat törmänneet tapahtumiin yllättävissä paikoissa. Tätä taiteen ja tapahtumien tuomista tavallisten kuntalaisten arkeen voisi jatkaa myös tulevaisuudessa. Taide arjessa ja arki taiteessa
voi olla yksi kulttuuripääkaupungin mustista joutsenista, joka muuttaa koko kaupungin toimintamallin ja ilmapiirin.
Taiteen demokratisoitumiseen voi liittyä myös vastakkainasettelua. Kansalaiset eivät ehkä hyväksy kalliita, elitistisiä taidehankintoja. Samaan aikaan ammattitaiteilijat voivat turhaantua siihen,
kun kuka tahansa voi olla taiteilija ja kaikki käy. Taiteen koulutetut
osaajat ja ammattilaiset voivat irrottautua demokratisoitumisesta
ja keksiä eliittitaiteen uudelleen niin, että tuloksena on suomalaisen
kulttuurin ja taiteen uusi kulta-aika. Aivan kuten tieteessä, niin myös

taiteessa on kyse kansainvälistymisestä: kärkitaiteen tuonnista, kotimaisten taiteilijoiden ammattitaidon nostosta ja kansainvälistämisestä – sekä huipputaiteeseen (vrt. huipputieteeseen) panostamisesta. Ääripäät voivat siis kehittyä eri suuntiin: samalla kun kansalaiset
harrastavat ite- ja pallogrillitaidetta, niin ammattitaiteilijat panostavat kansalliseen ja kansainväliseen huipputaiteeseen.
Ite-taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten välissä kehittyy samaan aikaan luova talous, jossa taiteilijoista tulee asiakas- ja projektipäälliköitä ja kulttuuriantropologeista henkilöstöjohtajia. Luovilla
aloilla ja luovissa tehtävissä työskentelevät ihmiset kaipaavat laatuaikaa, elämyksiä ja viihdettä. Työväenopistojen kurssit täyttyvät ja
opiskelu on muodissa. Kaiken tämän seurauksena kulttuuripalvelut kasvavat taiteen kustannuksella: ihmiset ovat tiedostavampia ja
kuluttavat enemmän kulttuuria kuin ennen, mutta samaan aikaan
kulttuuri ja taide keskinkertaistuvat, viihteellistyvät sekä arkistuvat
käsitöiksi ja itse tekemiseksi. Turun kaupungin 2011-prosessissa ja
ylipäätään kaupungin kulttuuripalveluissa ja -tarjonnassa tämä näkyy suurina kaljateltta- ja lakunauhatapahtumina purjeveneineen ja
kaupunkikonsertteineen ja käsityömarkkinoineen.
Ensimmäisen verstaan jälkeen tuloksia tarkennettiin kyselyllä.
Kyselyn tuloksissa painottui laatuajan, rauhoittumisen, viihteen ja
viihtymisen tarve: arkinen hyvä olo ja onnellisuus. Kysely korosti
tavallisten ihmisten hyvinvointia kulttuurin kautta (enemmän kuin
luovaa taloutta, huipputaidetta tms.). Merkittäviä tuloksia (mustia
joutsenia) voisi siksi syntyä panostamalla ja profiloitumalla terveyttä
kulttuurista -teemaan. Tämä teema sopii Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle – ja myös Turulle. Terveyttä kulttuurista voisi siksi olla
yksi niistä fokusalueista, jolla Turku voisi kehittää erityisosaamista,
edelläkävijyyttä ja kansainvälistä näkyvyyttä.
Kyselyn jälkeen järjestettiin toinen verstas, jossa hahmottui esille vielä yksi musta joutsen, Logomo. Logomosta tulisi kehittää kulttuurin tekemisen ja kokemisen paikka putiikkeineen ja pajoineen.
Samalla siitä tulisi tehdä kaupunkilaisten kulttuuriharrastusten keskus samalla tavalla kuin Alfa-Center, Leaf Areena yms. ovat urheilukeskuksia. Logomon ympärille voisi kaavoittaa kokonaisen kulttuurikaupunginosan niin, että alue houkuttelisi taiteilijoita, turisteja ja
kaupunkilaisia ennen näkemättömällä tavalla asumaan, viihtymään
ja työskentelemään. Toteutuksessa tulisi hyödyntää korkealuokkaista ja mielikuvituksellista rakentamista (kilpailutuksia ja kärkiosaajia) sekä uusinta mahdollista teknologiaa (virtuaaliseinät yms. ubiikki-, nano- ja bioteknologia).
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around Logomo so that the area would attract artists, tourists and city
residents to live, work and enjoy themselves there in an unparalleled way.
Construction should be high-quality and imaginative (competitions and
top experts) and use cutting-edge technology (virtual walls and other
nano-, bio- and ubiquitous technology). Black swans would definitely be
created if Turku and the Guggenheim Foundation were to build an entire
Guggenheim neighbourhood instead of just a museum.
In conclusion, it may be said that based on the black swans project,
perhaps the most powerful germ of change of the Capital of Culture is in
the art and culture that would be visibly present everywhere. The cultural
and artistic “democratisation” (encouragement of participation) that is
happening in everyday life and several areas of life was a strong message
for the future. A significant strengthening of the position of art and culture
could change people’s lifestyles and everyday life and consequently all areas of society from the economy to politics. It would mean that people’s
overall well-being and the meaningfulness of their lives would be elevated
to the highest of aspirations, to be pursued always and everywhere. The
‘health-through-culture’ line of thought refers to the same black swan.
Logomo was also a strongly highlighted message for the future: a lowthreshold venue that has diverse culture and is easy to find, understand
and market. In future scenarios, Logomo developed into an entire cultural
neighbourhood where international art and culture experts lived and
worked and where other Turku residents came to experience all kinds of
culture.
A third, a weak signal of sorts, related to high art: just one artwork of
the calibre of the Mona Lisa (or another similar culturally strategic artefact) could bring more culture tourists and other enthusiasts to Turku
than all the other measures combined. A great change can also be accomplished through high quality.
The next phase of creative economy: blogalisation, hybrid economy
and systematic change
The concept of creative economy has developed in stages. At first, creative
economy was primarily used to refer to the growing economic importance
of culture and art. Art and other cultural services were becoming significant business activities. In the next stage, the discourse spread to the creative fields. Art and culture were paralleled by travel and experience production, the fields of programming and gaming and various professions
that require information and creativity, from doctors to lawyers, teachers
and researchers. The third stage highlighted the fact that all fields require
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creativity, and so talk of creative fields is misleading. Creativity
was brought to the core of development in all fields. In practice,
this means innovations, patents and copyrights in any activity.
Copyright entered the core of the creative economy.
As a wild card of sorts and the fourth interpretation, the
creative economy can be studied from the perspective of value
chains. Now the core of the creative economy is formed by various creative activities: someone writes a book, composes a song
or paints a painting. But for this to be possible, we also need art
supply stores, music stores, galleries, CD factories, etc. These
core-depending companies and entrepreneurs do not themselves sing, write and/or paint. However, they are still needed
for creative economy activities. In addition, these companies
need others to support their existence, such as transport agencies, cleaning and security services and other support activities.
From this perspective, the creative economy cluster may contain many drivers, cleaners and construction workers who actually know nothing about it.20
A technological revolution has taken place over the past few
decades, utterly changing media and communication. Now this
revolution is spreading through the whole economy. Media and
communication is no longer some separate field but a structure
and operating environment where everything else takes place.
We live in a media society.21
Social media has become everyday and now is becoming a
production structure. New concepts related to ways of doing
have entered international discourse, concepts like collaboration, co-production, crowdsourcing, crowdfunding, cloud computing, cloud services, augmented reality, etc. Games are moving from the entertainment industry to being management and
leadership tools (serious games). At the same time city halls, the
police, newspapers, churches and commercial space have all
entered Second Life, Habbo Hotel, Facebook and other virtual
worlds where people are.
In the future, businesses will resemble self-organising social
media that offer unique solutions for the customers’ individual
needs. Businesses of the future may be portals that bring together thousands of experts from around the world who are able
to produce anything, anywhere and for anybody. For example, if
I wanted to live by a lake, I would type this need in the portal.
There I would be offered building sites, prefabricated houses,

Mustia joutsenia syntyisi varmasti, jos Turku ja Guggenheim-säätiö
rakentaisivat yhdessä museon sijasta kokonaisen Guggenheim-kaupunginosan.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että mustat joutsenet -hankeen perusteella kulttuuripääkaupunkivuoden ehkä voimakkain muutoksen
itu on taiteessa ja kulttuurissa, joka olisi kaikkialla näkyvästi läsnä.
Arjessa ja elämän eri osa-alueilla tapahtuva kulttuurinen ja taiteellinen ”demokratisoituminen” (osallistaminen) oli vahva tulevaisuusviesti. Taiteen ja kulttuurin aseman tuntuva vahvistuminen muuttaisi ihmisten elämäntapoja ja arkea ja sitä kautta kaikkia yhteiskunnan
alueita taloudesta politiikkaan. Se tarkoittaisi, että ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämän merkityksellisyys nousisivat
tavoitteista korkeimmalle – ja niitä myös tavoiteltaisiin lakkaamatta ja kaikkialla. Samaan mustaan joutseneen viittaa myös terveyttä
kulttuurista -ajattelu.
Toinen vahvasti esille noussut tulevaisuusviesti oli Logomo: helposti löydettävänä, ymmärrettävänä ja markkinoitavana matalan
kynnyksen ja monipuolisen kulttuurin tapahtumapaikkana. Tulevaisuuskuvissa Logomosta kehittyi kokonainen kulttuurikaupunginosa,
johon on kerääntynyt asumaan, elämään ja toimimaan kansainvälisiä
taiteen ja kulttuurin osaajia samalla kun alueesta on kehittynyt turkulaisille monipuolisten kulttuuriharrastusten keskittymä.
Kolmas, eräänlainen heikko signaali, liittyi korkeataiteeseen: yksikin Mona Lisan kaltainen taideteos (tms. kulttuurisesti strateginen
artefakti) voisi tuoda Turkuun enemmän kulttuurimatkailijoita yms.
asianharrastajia kuin kaikki muut toimenpiteet yhteensä. Suurta
muutosta voi saada aikaan myös korkealla laadulla.
Luovan talouden seuraava vaihe: blogalisaatio, hybriditalous
ja systeeminen muutos
Luovan talouden käsite on kehittynyt vaiheittain. Aluksi luovalla
taloudella tarkoitettiin lähinnä kulttuurin ja taiteen taloudellisen
merkityksen kasvua. Taiteesta yms. kulttuuripalveluista oli tulossa
merkittävää liiketoimintaa. Seuraavassa vaiheessa keskustelu laajeni luoviin toimialoihin. Tällöin taiteen ja kulttuurin rinnalle nostettiin muun muassa matkailu ja elämystuotanto, ohjelmisto- ja peliala
sekä monet erilaiset tietoa ja luovuutta vaativat ammatit ja toimet
aina lääkäristä asianajajaan, opettajaan ja tutkijaan. Kolmannessa
vaiheessa korostettiin sitä, että oikeastaan kaikki alat tarvitsevat
luovuutta ja siksi puhe luovista aloista on harhaanjohtavaa. Kehittä-

misen keskiöön nostettiin luovuus kaikilla toimialoilla. Käytännössä
tämä tarkoittaa innovaatioita, patentteja ja tekijänoikeuksia missä
tahansa toiminnassa. Luovan talouden keskiöön nousi tekijänoikeusteollisuus.
Eräänlaisena villinä korttina ja neljäntenä tulkintana luovaa taloutta voidaan tarkastella myös arvoketjujen näkökulmasta. Tällöin
luovan talouden keskiön (core) muodostavat erilaiset luovat toimenpiteet: joku kirjoittaa kirjan, säveltää laulun tai maalaa taulun. Mutta
jotta tämä olisi mahdollista, niin tarvitaan myös maalaustarvikkeiden kauppiaita, musiikkiliikkeitä, gallerioita, levytehtaita jne. Nämä
(core depending) yritykset ja yrittäjät eivät itse laula, kirjoita tai/ja
maalaa. Mutta heitä/niitä tarvitaan luovan talouden toiminnassa.
Kaiken lisäksi nämä yritykset tarvitsevat oman olemassaolonsa tueksi muun muassa kuljetusliikkeitä sekä siivous- ja turvallispalveluita
yms. tukitoimintoja. Tästä näkökulmasta luovan talouden klusteriin
voi kuulua moni autonkuljettaja, siistijä ja rakennusmies, jotka eivät
itse tiedä asiasta mitään.20
Viime vuosikymmenien aikana on tapahtunut teknologinen murros, joka muutti perinpohjaisesti median ja viestinnän. Nyt tämä
murros on leviämässä koko talouteen: media ja viestintä eivät ole
enää jokin erillinen toimiala, vaan rakenne ja toimintaympäristö,
jossa kaikki muu tapahtuu. Elämme mediayhteiskunnassa.21
Sosiaalinen media on arkipäiväistynyt ja seuraavaksi se on muovautumassa tuotantorakenteeksi. Kansainväliseen keskusteluun on
noussut uusia tekemisen tapaan liittyviä käsitteitä, kuten collaboration, co-production, crowd sourcing, crowd funding, cloud computing,
cloud services, augmented reality jne. Myös pelit siirtyvät viihdeteollisuudesta kokonaisuuden hallinnan ja johtamisen välineiksi (serious games). Samalla kaupungintalot, poliisi, sanomalehdet, kirkot
ja kauppahuoneistot ovat siirtyneet Second lifeen, Habbo Hotelliin ja
Facebookiin yms. virtuaalimaailmoihin, joissa ihmisetkin ovat.
Tulevaisuudessa myös yritykset muistuttavat itseorganisoituvaa sosiaalista mediaa, joka tarjoaa uniikkeja ratkaisuja asiakkaiden
yksilöllisiin tarpeisiin. Tulevaisuuden yritykset voivat olla satoja
tuhansia kansainvälisiä asiantuntijoita yhteen kerääviä portaaleja,
jotka pystyvät tuottamaan mitä vain, missä vain ja kenelle vain. Esimerkiksi jos haluaisin asua järven rannalla, niin kirjoittaisin tämän
tarpeen portaaliin. Sieltä minulle tarjottaisiin tontteja, talopaketteja, urakkatarjouksia jne. Kun olen tyytyväinen paikkaan, laatuun ja
hintaan niin painan send – jonka jälkeen projekti käynnistyy. Siihen
osallistuvat yritykset eivät ole ehkä koskaan aiemmin toimineet yh-
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contract tenders, etc. When I am satisfied with the location, quality and
price, I will click send – after which the project will begin. The participating companies may not have worked together before – and this exact
service has never been on anyone’s “shelf”, ready for sale. The unique
solution is built on the client’s needs.
The participative and crowdsourcing business expertise of the future described above could also be called the hybrid economy, which
combines the global market economy and barter economy (person-toperson services and making things ourselves) through social media and
an intelligent environment. As a result of this trend, we can see production breaking up into smaller units again. Individuals are becoming
producers once more (as they were in the time of self-sufficiency): for
example, people living in PlusHouses produce their own energy and
sell their surplus energy to the national grid. Thousands of people take
part in the planning and product development of their city, or through
crowdfunding, film like Iron Sky can be brought into production.
The third significant and topical trend in the creative economy is
the systematic change from linear to non-linear. Traditionally, productivity development has taken place linearly in small steps by improving on the current model. This method seems to have come to the end
of its road: there are no more easy and cheap ways to develop current
technology and production. That is why, in the coming years, change
is expected to become bigger and faster, more non-linear: there will be
creative destruction, radical innovations, and new, radical technologies
will be created.
The challenge of systematic change in the new operating culture:
forgetfulness and strange bedfellows. Businesses and innovators must
forget traditional strengths and dare to try new things. For example,
if shipbuilders could forget the sea and ships, future products could
be cities, power plants, factories and such instead of ships. This way,
shipbuilding will first become water-building – and water-building will
further evolve into “building anything anywhere”. Similarly, if the forest
industry could forget about wood and paper for a minute, they would see
the photosynthesis cluster that could utilise everything that grows. The
biomaterial can be used to make gas, liquid, chemicals, fibre and pulp.
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They can also be made into food, energy, human spare parts, compostable electronics, intelligent houses and anything we can think
of. We are moving into the Bio Age. Just as we have had the Stone
Age, Iron Age and Bronze Age, we are now moving into the Bio Age
where everything that can be made out of biomaterials will be.
If the electronics industry (the fields of information and communication) could forget its anxiety about the future of mobile
phones for a moment, people would realise that the same technology could be used in clothing, cars, appliances, furniture, buildings,
packaging and anything at all. This will be the birth of the Ubinet
(ubiquitous Internet) where my clothes, shoes and sofa will talk
about how “Olli has gained weight again”, and my refrigerator will
reply that “it is no wonder since the guy drinks three beers a night!”
Then my clothes, sofa and refrigerator will discuss the matter with
the websites of the corner store and the city’s sports office and plan
a diet and exercise programme for me that can prolong my life by
ten years.
Our current innovation system is linear: we are trying to produce more of the same old things with less and less energy, raw materials and labour. At the core of this development work are regional and national clusters and SHOKs (Strategic Centres for Science,
Technology and Innovation) into which all the businesses in one
field have been collected. However, these top clusters that bring together all the people who think the same way will be of no use if our
intention is to invent new things and give up the old. Instead, for
systematic change and radical innovations we need strange bedfellows that combine opposites rather than like-minded operators in
the same field; we need Kone and Marimekko (or Stora Enso and
the Sorin Sirkus circus). Collisions will lead to new products and
innovations in the boundaries between traditional fields (such as
Kone lifts decorated by Marimekko). These types of X clusters that
bring different fields together will help promote controlled chance
and creative destruction. They will also help us find new strengths
for the traditional clusters and develop completely new fields and
products.

dessä – eikä juuri tällaista palvelua ollut kenenkään ”hyllyssä” valmiina. Uniikki ratkaisu rakentui asiakkaan tarpeista lähtien.
Edellä esitettyä osallistavaa ja joukkoistavaa tulevaisuuden liiketoimintaosaamista voidaan kutsua myös hybriditaloudeksi, joka
yhdistää globaalia pörssitaloutta ja vaihdantataloutta (ihmiseltä ihmiselle palveluita ja itse tekemistä) sosiaalisen median ja älykkään
ympäristön avulla. Tämän trendin seurauksena näemme tuotannon
taas hajautuvan pienempiin yksiköihin. Yksilöistä tulee taas tuottajia (kuten omavaraistaloudessa aikanaan oli asian laita): esimerkiksi
plustaloissa ihmiset tuottavat itse energiansa ja myyvät ylimääräisen
energian kansalliseen verkkoon. Tai tuhannet ihmiset osallistuvat
kaupunkinsa suunnitteluun, tuotekehitykseen – tai vaikkapa joukkorahoitukseen, kuten Iron Sky -elokuvassa.
Kolmas merkittävä ja ajankohtainen luovan talouden trendi on
systeeminen muutos lineaarisesta epälineaariseen. Tuottavuuden
kehittäminen on perinteisesti tapahtunut lineaarisesti pienin askelin nykyistä parantamalla. Tämä tie näyttäisi nyt olevan loppuun kuljettu: ei ole enää helppoja ja halpoja tapoja kehittää nykyistä teknologiaa ja tuotantoa. Siksi muutoksen odotetaan tulevina vuosina olevan
suurempaa ja nopeampaa, epälineaarista: tapahtuu luovaa tuhoa, radikaaleja innovaatioita ja syntyy uusia, radikaaleja teknologioita.
Systeemisen muutoksen haasteena on uusi toimintakulttuuri:
unohtaminen ja hullunkuriset perheet. Yritysten ja kehittäjien on
unohdettava perinteiset vahvuudet ja uskallettava ryhtyä uuteen.
Esimerkiksi jos laivanrakentajat voisivat unohtaa meren ja laivat,
niin tulevaisuuden tuotteita voisivat laivojen sijaan olla kaupungit,
energialaitokset, tehtaat jne. Tällä tavalla laivanrakennuksesta tulee ensin vesirakentamista – ja vesirakentamisesta edelleen ”minkä
tahansa rakentamista mihin tahansa”. Vastaavasti jos metsäteollisuus unohtaa hetkeksi puun ja paperin, niin näkyviin tulee fotosynteesiklusteri, joka voi hyödyntää kaikkea mikä kasvaa. Ja tästä biomateriaalista voidaan tehdä kaasua, nestettä, kemikaaleja, kuituja
ja massoja. Niistä voi valmistaa ruokaa, energiaa, ihmisen varaosia,

kompostoituvaa elektroniikkaa, älytaloja ja ihan mitä vaan mieleen
juolahtaa. Olemme siirtymässä biokauteen: aivan kuten meillä on
ollut kivi-, rauta- ja pronssikausi, niin olemme nyt siirtymässä biokauteen, jossa kaikki se mikä voidaan tehdä biomateriaaleista, myös
tehdään niistä.
Jos elektroniikkateollisuus (tieto- ja viestintäala) voisi hetkeksi
unohtaa huolen matkapuhelinten tulevaisuudesta, niin huomattaisiin, että samaa teknologiaa voi käyttää vaatteissa, autoissa, kodinkoneissa, huonekaluissa, rakennuksissa, pakkauksissa ja ihan missä
tahansa. Tällä tavalla rakentuu ubinetti, jossa vaatteeni, kenkäni ja
sohvani keskustelevat siitä, että Olli on taas lihonut – jolloin jääkaappini vastaa, että ei mikään ihme, kun ukko juo kolme kaljaa joka ilta.
Tämän jälkeen vaatteet, sohva ja jääkaappi keskustelevat lähikaupan
ja kaupungin liikuntatoimen nettisivun kanssa ja suunnittelevat minulle dieetin ja liikuntaohjelman, jolla voin pidentää ikääni kymmenellä vuodella.
Nykyinen innovaatiojärjestelmämme on lineaarinen: yritämme
tuottaa enemmän samaa vanhaa tavaraa yhä vähemmällä energialla, raaka-aineella ja työvoimalla. Tämän kehittämisen ytimessä ovat
alueelliset ja kansalliset klusterit ja SHOKit, joihin on kerätty kaikki
saman toimialan yritykset. Näistä kaikki samalla tavalla ajattelevat
yhteen keräävistä kärkiklustereista ei kuitenkaan ole apua, jos tarkoituksenamme on keksiä uutta ja luopua vanhasta. Systeemistä
muutosta ja radikaaleja innovaatioita varten tarvitsemme pikemminkin ”hullunkurisia perheitä”, jotka yhdistävät saman toimialan
sijaan ennemmin ääripäitä, kuten esimerkiksi Koneen ja Marimekon
(tai Stora Enson ja Sorin Sirkuksen). Törmäyttämisen tuloksena syntyy uusia tuotteita ja innovaatioita perinteisten alojen rajapinnoissa
(esimerkiksi Marimekon sisustamat Koneen hissit). Tällaisilla eri
aloja törmäyttävillä X-klustereilla edistetään harkittua sattumaa ja
luovaa tuhoa. Niiden avulla voidaan myös löytää uusia vahvuuksia
perinteisille klustereille sekä kehittää täysin uusia toimialoja ja tuotteita.
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Conclusion
Much water has flowed under the bridges of the River Aura since the
turn of the 21st century. The operating environment has changed and
so have the concepts, and the research groups have been scattered
all over the world. If I were to start building another unit of creative
economy for the Finland Futures Research Centre now, I would
launch a project unit with the following emphasis:
• culture and art in everyday life and making things
ourselves
• cultures of use, lifestyles and operating models
• developing Logomo into a Guggenheim neighbourhood
• increasingly international high-class art
• utilising ‘everyplace’ information technology (ubiquitous technology, machine-to-machine communication
and intelligent environment) and the social media
(blogalisation) to develop hybrid economy and
crowdsourcing
•innovation ecosystems of culture, art and creative
economy and X clusters transcending several fields.
In the story in this article, the information society first changed into
a creative economy, and the creative economy evolved into a bio
economy and the Ubinet, social media and hybrid economy. At the
same time, the focus shifted from technology to creativity and from
creativity to innovation and new technology. This regeneration of
economic growth, innovations and industrial production on the one
hand, and on the other the interaction, alternation and dialogue of
creativity, culture and art are the core process of the real Capital of
Culture, creative economy and technological-economic innovation
hub.

Kimmo Metsäranta
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Lopuksi
Aurajoessa on ehtinyt virrata paljon vettä sitten 2000-luvun
vaihteen. Toimintaympäristö on muuttunut, käsitteet ovat vaihtuneet ja tutkimusryhmät ovat hajaantuneet maailmalle. Jos nyt
lähtisin uudestaan rakentamaan luovan talouden kokonaisuutta
Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen, niin käynnistäisin hankekokonaisuuden, jossa painotettaisiin:
• kulttuuria ja taidetta ihmisten arjessa sekä itse
tekemistä,
• käyttökulttuureita, elämäntapoja ja toimintamalleja,
• Logomon kehittämistä Guggenheim -kaupunginosaksi,
• kansainvälistyvää huipputaidetta,
• joka paikan tietoteknologian (ubiikkiteknologian,
kone-kone kommunikaation sekä älykkään ympäristön)
ja sosiaalisen median (blogalisaation) hyödyntämistä
hybriditalouden ja joukkoistamisen kehittämisessä sekä
• kulttuurin, taiteen ja luovan talouden innovaatioekosysteemejä sekä toimialarajat ylittäviä X-klustereita.
Artikkelin tarinassa tietoyhteiskunta muuttui ensin luovaksi taloudeksi – ja luova talous edelleen biotaloudeksi sekä ubinetiksi,
sosiaaliseksi mediaksi ja hybriditaloudeksi. Samalla painopiste
muuttui teknologiasta luovuudeksi ja luovuus taas innovaatioksi ja uudeksi teknologiaksi. Tämä talouskasvun, innovaatioiden
ja teollisen tuotannon uudistuminen sekä toisaalta luovuuden,
kulttuurin ja taiteen välinen vuorovaikutus, vuorottelu ja dialogi
on todellisen kulttuuripääkaupungin, luovan talouden ja teknistaloudellisen innovaatiokeskittymän ydinprosessi.
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Turku – Narrated and Experienced
Helena Ruotsala
The Turku – Narrated and Experienced project was a joint project of
the School of History and the Department of European Ethnology of
University of Turku, in which Turku was constructed through narration and experiences. The project consisted of the subthemes Women’s
Turku and The River Aura as a cultural environment. The aim of the
project, which tried to activate and get people involved, was to collect
people’s narratives and experiences regarding Turku and the River
Aura using ethnographic methods, reminiscence workshops recording
oral histories, a web survey and a mobile ‘Reminiscence Room’. The results of the project include the book Naisten kaupunki (Women’s City),
six exhibitions and related events, comprehensive study material, a
Studia generalia lecture series and two Master’s theses.
For all of us who participated in the project in one way or another,
the past Capital of Culture year was a busy, work-filled but, above all,
a rewarding and unique experience. Without exaggeration, I can say
that it was a memorable, positive and energising project to be involved
with. We met thousands of people during the period 2010–2011, of
whom most were from Turku but some were tourists from elsewhere
whom we met in the numerous events of the Turku – Narrated and Experienced project. We heard, read and recorded hundreds of memories,
experiences, pictures and narratives about Turku and its river, how
people have experienced Turku, what Turku or the River Aura mean to
them and what kinds of memories these have left in people’s minds.
There were two themes included in the Turku – Narrated and Experienced project: Women’s Turku and The River Aura as a cultural environment. The director of the first mentioned theme was Kirsi Tuohela
Ph.D. from the Department of Cultural History and Timo J. Virtanen
Phil. lic. from the Department of European Ethnology. The project was
based on the strong academic traditions of urban studies, Herstory, oral
history and the cultural environment in the School of History and the
Department of European Ethnology in University of Turku. For a long
time the School of History has studied history from the point of view
of women, whereas in European Ethnology research has been focused
on urban studies, oral history, the River Aura and the study of the cultural environment in general. Both subprojects had their own working
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groups, which in addition to lecturers and scholars included students, whose input was significant. Several partners from outside
the university also participated in the project. Here I can mention
but a few: the Turku Historical Society, the City of Turku (in particular), the Museum Centre of Turku, the Library of Turku, Adult
Education Centre, Forum Marinum, the River Aurajoki Foundation, several municipalities along the River Aura (and their local
museums) and the construction company YIT – not forgetting the
Turku 2011 Foundation.
Narrating and Experiencing
The starting point of the project was to begin building Turku by
narrating and experiencing and thus involve people in the project.
Getting people involved in the project was important; they were
actively planning the project and gave it their personal touch. It
was not relevant what the city has been or is like today but how the
citizens or visitors have experienced Turku and how the city is seen
in their memories. No criteria of the “real” or native resident of
Turku, i.e. being born at Heideken Hospital, were applied. Instead,
we were interested in all kinds of narratives and experiences and
wanted to form a diverse picture of Turku as a women’s city and the
River Aura as a cultural environment.
Since the aim of the project was to build Turku through narratives and experiences, the collection methods for the selected material were those for oral history, such as interviews, reminiscence
workshops, study groups and visual documentation. The challenging starting point was to experiment with and develop various
methods, which were guided above all by themes and memories
brought up by the participants instead of leading questions by the
university personnel and students. In addition, research material was gathered through a questionnaire at the project website,
students’ fieldwork courses, workshops that were organised with
other projects and local museums, seminars and a ‘Reminiscence
Room’ that toured the river. The Reminiscence Room gathered oral

Turku kerrottuna ja koettuna
Helena Ruotsala
Kerrottu ja koettu -hanke oli Turun yliopiston historia-aineiden ja
kansatieteen yhteisprojekti, jossa Turkua rakennettiin kertomalla ja
kokemalla. Se koostui Naisten Turku ja Aurajoki kulttuuriympäristönä osateemoista. Osallistavan hankkeen tarkoituksena oli etnografisten menetelmien, muistitietoa kartoittavien muistelutyöpajojen,
verkkokyselyn sekä kiertävän Muistihuoneen avulla kerätä ihmisten
kertomuksia ja kokemuksia Turusta ja Aurajoesta. Hankkeen tuloksina syntyi muun muassa Naisten kaupunki -kirja, kuusi näyttelyä
oheistapahtumineen, laaja tutkimusaineisto, Studia generalia -luentosarja sekä kaksi pro gradua.
Mennyt kulttuuripääkaupunkivuosi oli meille hankkeessa eri tavoin mukana olleille kiireinen, työteliäs, mutta ennen kaikkea antoisa ja ainutlaatuinen kokemus. En liioittele yhtään, kun sanon, että se
on ollut mieleenpainuva, positiivinen ja voimaannuttava kokemus.
Tapasimme hankkeen toiminta-aikana 2010–2011 tuhansia ihmisiä, etupäässä turkulaisia, mutta myös täällä käyneitä matkailijoita
lukuisissa Kerrottu ja koettu -hankkeen tilaisuuksissa. Kuulimme,
luimme ja tallensimme arkistoon useita satoja erilaisia muistoja,
kokemuksia, kuvia ja tarinoita Turusta ja sen joesta, siitä miten ihmiset ovat kokeneet Turun, mitä Turku tai Aurajoki heille merkitsee
ja minkälaisia muistijälkiä ne ovat heidän mieliin jättäneet.
Kerrottu ja koettu -hanke koostui kahdesta teemasta, Naisten
kaupungista ja Aurajoen kulttuuriympäristöstä. Ensiksi mainitun
vetäjänä oli FT Kirsi Tuohela kulttuurihistoriasta ja jälkimmäisen
FL Timo J. Virtanen kansatieteestä. Hanke perustui Turun yliopiston historia-aineiden ja kansatieteen vahvalle kaupunkitutkimuksen, naishistorian, muistitiedon ja kulttuuriympäristön tutkimuksen
ja opetuksen traditiolle. Historian oppiaineissa on jo pitkään tehty
tutkimusta naisten historiasta, kun taas kansatieteessä on oltu kiinnostuneita kaupunkitutkimuksen lisäksi sekä muistitiedosta että
Aurajoesta ja yleensä kulttuurisesta ympäristötutkimuksesta. Molemmilla osahankkeilla oli oma työryhmänsä, johon kuului opettajien ja tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita, joiden työpanos on ollut
ratkaisevassa osassaLisäksi meillä oli useita yliopiston ulkopuolisia
yhteistyökumppaneita. Pystyn tässä mainitsemaan vain muutamia:

Turun historiallinen yhdistys, Turun kaupunki ja erityisesti museolaitos, kirjasto ja työväenopisto, Forum Marinum, Aurajokisäätiö,
useat Aurajokivarren kunnat ja niiden paikallismuseot sekä rakennusyhtiö YIT – kulttuuripääkaupunkisäätiötä unohtamatta.
Kertomalla ja kokemalla
Hankkeen lähtökohtana oli lähteä rakentamaan Turkua kertomalla ja
kokemalla ja haastaa näin ihmiset osallistumaan tutkimushankkeeseen. Osallistava näkökulma oli tärkeä; ihmiset olivat itse aktiivisesti
mukana miettimässä ja tekemässä hanketta omanlaisekseen. Olennaista ei ollut se, millainen kaupunki on ollut tai on tänään vaan se,
miten kaupunkilaiset tai kaupungissa vierailleet ovat kokeneet Turun
ja minkälaisena kaupunki on heidän muistoissaan rakentunut. Tässä
ei ollut voimassa ”oikean” tai syntyperäisen turkulaisen kriteeristö
eli syntyminen Heidekenillä, vaan olimme kiinnostuneita erilaisista
kertomuksista ja kokemuksista, tavoitteena moniääninen kuva Turusta naisten kaupunkina ja Aurajoesta kulttuuriympäristönä.
Koska hankkeen tarkoituksena oli rakentaa Turkua kertomalla
ja kokemalla, aineistonhankintamenetelmiksi valikoituivat muistitiedon keruun erilaiset menetelmät kuten muistitietohaastattelut,
muistelutyöpajat ja opintopiirit sekä visuaalinen dokumentointi.
Haastavana lähtökohtana oli kokeilla ja kehittää erilaisia menetelmiä, joiden toimintaa ja kulkua ohjasivat ennen kaikkea osallistujien
esille tuomat teemat ja omaehtoinen muistelu eikä niinkään yliopistolaisten johdattelevat kysymykset. Lisäksi työvälineiksi valjastettiin
hankkeen kotisivu sähköisine kyselylomakkeineen, opiskelijoiden
kenttätyökurssit, yhteistyökumppaneiden, kuten toisten hankkeiden
ja paikallisten museoiden kanssa toteutettavat workshopit, seminaarit ja jokitilaa kiertänyt ”Muistihuone”. Muistihuoneen avulla kerättiin jokirannan kokemiseen ja aistimiseen liittyvää muistitietoa.
Huone pysähtyi eri paikoissa pitkin jokivartta kutsuen vieraikseen
turkulaisia ja Turussa käyneitä matkailijoita. Muistihuone oli metodisesti ainutlaatuinen tapa päästä muistitiedon lähteille tarjoten
samalla aikaisempaan tutkimukseen perustuvan näyttelyn aiheesta.
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histories pertaining to the experiencing and sensing of the riverside.
The room stopped at various places along the riverside, inviting residents and tourists of Turku to stop by. The Reminiscence Room was
a methodically unique way to access oral histories and to organise an
exhibition based on previous research on the topic.
Knowing the past is significant for the present as well as the future; this is what oral history is about. For the purposes of this article,
oral history is briefly defined as the polyphonic construction and interpretation of the past. It depicts the significance of the past event or
the object of reminiscence. To reminisce enables the person in question to return to a past event and convey experiences and narratives
regarding it. To reminisce is to observe life, to build one’s identity
through how we construe history. Reminiscing can help to develop
narrative skills, is seen as a pastime and even a form of therapy. At the
same time, reminiscence produces research materials and information. According to folklorist Taina Ukkonen, whose doctoral thesis
studied the narration of oral histories, going through and construing
the past by narrating is not merely the observation of an individual’s
life but also the processing of events that have touched several people and relating the phases in the narrator’s life to public history.
Thus, reminiscence has also been observed as the interpretation of
history.1-3 Oral history has found its place as a relevant perspective
and method, which has particularly highlighted new, formerly ‘hidden’ themes and subjects. For the objective of our project, it was irrelevant to find out what Turku and the River Aura have been like as
we wanted to know how people have experienced them and how they
are constructed in their memories. Priority was given to people’s experiences, narratives and personal perspective.
We set out to meet people who wanted to share their experiences
and narratives related to Turku and the River Aura with us. The operations of the project were placed in the city and at the riverside in connection with regional events, such as The Neighbourhood Weeks and
expos. The event locations brought up certain locations and origins of
places and spaces, which had turned out to be significant to people. In
total, 3,611 people attended the various events of our project, of which
there were over a hundred. The Reminiscence Room, which recorded
memories related to the River Aura, attracted the highest attendance,
nearly 2,000 people. An important part of the project and its communications was the project website at http://kkt2011.utu.fi/.
From the point of view of the university, it was very important that
we were able to integrate the project into education in many ways.
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Nowadays, benefits from the synergy of such integration are priceless for small humanity subjects that have scarce resources. This also
enabled students to practically test what they had learned and gave
them the opportunity to do so-called real work.
Women’s Turku – Herstory, Oral History and Learning by Doing
An important foundation for the project was laid by Kirsi VainoKorhonen’s course on Herstory at the University of Turku, a lecture
series in the Adult Education Centre of Turku and the book Naisten kaupunki. Turkulaisten naisten historiaa (Women’s City – The
History of Women from Turku), published in the autumn of 2010,
was written for a wide audience, contains several illustrations and
includes writings from well-known ’herstorians’ on the history of
Finland’s oldest city from the perspective of girls and women. The
timespan featured in the book stretches from the Middle Ages to
the late 20th Century, giving a voice to various women; from maids
to bourgeois women and female entrepreneurs and from ship girls to
the women of Turku Castle.4
This first book on the Herstory of a Finnish city shows that the
everyday life of women was not affected much by the changes of
ruler or changes in the governmental status of Finland that are well
documented in history, but by less-widely noticed legislative reforms
which were related to, for example, education, trade and industry.
The study showed that certain themes have also remained significant
in women’s lives throughout the centuries. Since the Middle Ages,
women have worked in the world of nutrition, textiles and services
and their lives have been strongly guided by the requirements of family life. Throughout history there have been women who have been
significant and influential actors in their community.
Both history and ethnology students participated in 2010 in the
Women’s Turku subproject, planning its implementation method as
well as the reminiscence workshops and their themes. The purpose
of the workshops was to jointly gather material on the themes developed by the students. In the workshops, the women’s city was traced
from memories evoked through many senses, featuring sounds,
spaces, smells, forbidden and allowed places, restrictions, temptations, etc. The workshops had eight themes in total: Girls’ Turku,
Daylight at Heideken, Voice of the City, Active Turku, Handicrafts in
Turku, Academic Women, History Workshop and the Creative Writing Workshop. In the autumn of 2010, women of different ages from

Menneisyyden tuntemisen merkitys on tärkeä sekä nykyhetkelle
että tulevaisuudelle, ja siitä on kysymys myös muistitietotutkimuksessa. Muistitieto on tässä lyhyesti ymmärretty moniäänisenä menneisyyden tuottamisena ja tulkintana. Se kertoo tapahtuneen tai muistelun kohteen merkityksistä. Muistelemisessa
voidaan palata menneeseen ja välittää siitä kokemuksia ja tarinoita. Muistelu on elämän tarkastelua, identiteetin rakentamista, historiatulkintojen tekemistä, ajanvietettä, kerronnan taitojen kehittämistä ja jopa terapiaa. Samalla muistelu tuottaa meille
aineistoja ja tietoa. Muistitietokerronnasta väitelleen folkloristi
Taina Ukkosen mukaan menneisyyden kertaaminen ja tulkinta
kertomalla ei kuitenkaan ole pelkästään muistelijan oman elämän tarkastelua, vaan lisäksi historiallisten, monia ihmisiä koskeneiden tapahtumien käsittelyä ja kertojan elämänvaiheiden
suhteuttamista julkiseen historiaan. Tämän vuoksi muistelua on
tarkasteltu myös historiantulkintana.1-3 Muistitietotutkimus on
vakiinnuttanut paikkansa relevanttina näkökulmana ja menetelmänä, joka on tuonut valoon erityisesti uusia, aiemmin ”piilossa”
olleita teemoja ja kohteita. Hankkeemme kannalta ei ollut olennaista selvittää, millaisia Turku ja Aurajoki ovat olleet vaan, miten muistelijat olivat ne kokeneet tai millaisena ne heidän muistoissaan rakentuivat. Tärkeää olivat ihmisten omat kokemukset,
kertomukset, henkilökohtaisuus.
Lähdimme toreille ja turuille kohtaamaan ihmisiä, jotka halusivat jakaa meille kokemuksiaan ja kertomuksiaan Turusta ja Aurajoesta. Hankkeen toiminnot sijoittuivat kaupunki- ja jokitilaan
erilaisten alueellisten tapahtumien, kuten Kaupunginosaviikkojen ja messujen, lomaan. Samalla tapahtumapaikat toivat esiin
tiettyjen ihmisille tärkeiksi osoittautuneiden paikkojen ja tiloja
sijainteja ja syntyjä. Hankkeemme erilaisissa tapahtumissa, joita oli yhteensä yli sata, kävi 3611 ihmistä. Ylivoimaisesti eniten
kävijöitä keräsi Aurajokimuistoja tallentanut Muistihuone, lähes
2000. Tärkeä osa hanketta ja sen tiedottamista olivat hankkeen
kotisivut, joihin voi tutustua osoitteessa http://kkt2011.utu.fi/.
Yliopiston kannalta oli erittäin tärkeää, että pystyimme integroimaan hankkeen monella tavalla opetukseen. Tästä saatu synergiaetu on korvaamaton nykypäivänä resurssipulaa kärsivissä
pienissä humanistissa oppiaineissa. Samalla opiskelijat pääsivät
käytännössä kokeilemaan oppimaansa ja tekemään niin sanottuja oikeita töitä.

Naisten Turku – naisten historiaa, muistitietoa ja tekemällä
oppimista
Tärkeä tausta hankkeelle on ollut professori Kirsi Vainio-Korhosen naisten historiaa käsittelevä kurssi Turun yliopistossa, kurssilaisten pitämä luentosarja Turun Työväenopistossa sekä syksyllä 2010 ilmestynyt
Naisten kaupunki. Turkulaisten naisten historiaa -teos, joka on laajalle
lukijakunnalle tarkoitettu, runsaasti kuvitettu teos, jossa tunnetut naishistorian tutkijat kirjoittavat Suomen vanhimman kaupungin historiasta tyttöjen ja naisten näkökulmasta. Kirjan ajallinen jänne ulottuu
keskiajalta aina 1900-luvun loppupuolelle saakka ja teoksessa äänensä
saavat kuuluviin erilaiset naiset piioista porvarinaisiin ja yrittäjiin sekä
laivatytöistä Turun linnan naisiin.4
Tämä ensimmäinen suomalaisen kaupungin naishistoriasta julkaistu
teos osoittaa, etteivät naisten arkeen vaikuttaneet suurestikaan perinteisestä historiankirjoituksesta tutut hallitsijoiden vaihdokset tai Suomen
valtiollisen aseman muutokset, vaan pienemmät lainsäädännölliset uudistukset, jotka koskivat esimerkiksi koulutusta ja elinkeinonharjoittamista. Tutkimus osoitti, että naisten elämässä tietyt teemat ovat myös
säilyneet tärkeinä vuosisadasta toiseen. Naiset ovat keskiajalta lähtien
työskennelleet ravinnon, tekstiilien ja palveluiden maailmassa ja heidän
elämäänsä ovat ohjanneet vahvasti perhe-elämän vaatimukset. Kaikkina
aikoina on myös ollut naisia, jotka ovat olleet omassa yhteisössään merkittäviä toimijoita ja vaikuttajia.
Sekä historian että kansatieteen opiskelijat jatkoivat vuonna 2010
Naisten Turku -osahankkeessa suunnitellen sen toteutustavan, muistelutyöpajat teemoineen. Työpajojen tarkoituksena oli yhdessä kerätä
aineistoa opiskelijoiden kehittelemistä teemoista. Näissä naisten kaupunkia jäljitettiin muistin avulla kaikkiin aisteihin ulottuvasti: äänet, tilat, tuoksut, kielletyt ja sallitut paikat, rajoitukset ja houkutukset, ja niin
edelleen, olivat mukana. Näitä muistelutyöpajoja oli yhteensä kahdeksasta eri teemasta: Tyttöjen Turku, Päivänvaloa Heidekenillä, Kaupungin ääni, Liikkuva Turku, Kädentaitajia Turussa ja Akateemiset Naiset
sekä Historiapaja ja Luovan kirjoittamisen työpaja. Syksyllä 2010 eriikäiset turkulaiset naiset kokoontuivat muistelemaan kaupunkiaan eri
teemojen alla yhteensä noin 40 kertaa. Muistelupajat toimivat siten, että
keskustelun pohjaksi oli tehty muutama kysymys, josta muistelu lähti
liikkeelle. Osallistujat tulivat tapahtumiin yksin tai ryhmissä ja he haastoivat toisiaan kertomuksillaan ja kokemuksillaan. Yhden muistelu ja
kokemukset saivat toisten osallistujien muistikuvat liikkeelle. Joissakin
pajoissa käytettiin muistin virkistykseksi kuvia ja esineitä. Esimerkiksi
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Turku gathered 40 times to reminisce about their city under different themes. At the beginning of each reminiscence workshop,
a few questions were asked to help start the process. The participants of the workshops arrived at the events alone or in groups and
challenged each other with their narratives and experiences. One
person’s reminiscence and experiences helped other participants
to recall their memories. In some workshops, pictures and items
were used to refresh the participants’ memories. For example,
memories related to sports equipment were evoked in the Active
Turku reminiscence workshop using equipment and photographs.
Gym shoes reminded people of evening exercise classes, and a
picture of skiing equipment reminded them of cold toes in skiing
shoes and what happened to skis when you tried ski-jumping. Getting a skating suit of red velvet was big news in the neighbourhood
and getting a new bicycle was a moment to remember.5
In addition to the reminiscence workshops, there were three
other ways to participate in the project: to write the biography of a
woman or a part of it, to write about one’s own life or to write about
memories related to different themes. For these purposes, an electronic questionnaire was included on the project website. Memories were accepted in writing in any format. The lively conversations in the reminiscence workshops evoked plenty of memories,
which were all later archived in the archives of the Turku University School of Cultural Research. Various voices of the women of
the city were again brought to life in the summer of 2011 in the
exhibitions held from the beginning of May to the end of August.
Weekly reminiscence walks and other reminiscence events were
organised with the exhibitions, attracting new eager attendees.
From Reminiscence Workshops to Exhibitions
While the students collected oral histories in the autumn term of
2010, those involved in the Women’s Turku subproject were trying
to discover a way to utilise the material in another way in addition
to storing it in the archive for future research. During the project
and during the academic term, an idea of holding an exhibition using the material was born, for which purpose an exhibition organisation course was held. More than 30 students of different fields
of history and ethnology participated in the course, and instead of
one exhibition, six exhibitions were planned and held by the students.
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The exhibitions provided a glimpse of Turku as the women of the reminiscence workshops remembered it. They featured authentic reminiscing speech and items and pictures. The ambitious objective was not
only to present the material collected in the reminiscence workshops
but also to evoke the attendees’ memories in the events, which were organised along with the exhibition. The exhibitions were also a means to
emphasise that the memories of every resident of the city are significant
and worth recording.
Below is a quote from a blog entry by cultural history student Miia
Raivikko on the exhibition organisation course, who participated in the
course and later worked as an intern in the project:
[O]ur course instructor was not the only one glowing from excitement. For the students, the exhibition organisation course was a
unique opportunity to test their creativity and skills in practice. Cooperation skills were also put to test in the course. The broad and
keen attendance goes to show that in addition to lectures there is
demand for a course that teaches concrete skills [..] It has especially
been a pleasure to notice how gladly the parties, that have lent their
premises for our exhibitions, have given us their support.6
The schedule for organising the exhibitions was tight and demanding.
The students designed and created the exhibitions along with the illustrations and texts, borrowed items from private persons or museums
and planned announcements regarding the exhibitions. The first exhibition, What are academic women made of ?, was located in the vitrine
of the administrative building of University of Turku and opened at a
ceremony on 3 May 2011. The opening address was given by the Chair
of the Finnish Federation of University Women, Doctor of Medicine and
Surgery, lecturer Ritva Tammivaara. The last exhibition, Female voices
are singing – Is Turku listening?, was opened in the youth art and activities house Vimma on 17 August 2011. The objective of the exhibition was
to show the significance of choral singing in the lives of women in Turku.
The exhibition presented the colourful phases of the famous choirs from
Turku – Turun Naislaulajat and the Föriflikat of the Turku Workers’ Association – and featured memories from the members of the choir. The
exhibition provided glimpses into the world of choral activity that has
enriched the cultural life of Turku for decades. The nostalgic sing-along
that was organised as a side event in the exhibition premises also attracted a large crowd. The other exhibitions were: Daylight at Heideken,
at the former Heideken hospital (currently the Marakatti family centre),

Liikkuva Turku -muistelutyöpajassa liikuntavarusteisiin ja -välineisiin liittyviä muistoja heräteltiin välineiden ja valokuvien avulla. Jumppatossut veivät ajatukset iltaisin pidettäviin jumppiin ja
kuva hiihtovälineistä taas siihen, miten monoissa varpaat palelivat
ja miten suksille kävi hyppyristä hypättäessä. Tummanpunaisesta
sametista tehty luistelupuku oli muistelijoiden mukaan kulmakunnan merkkitapaus sekä uuden pyörän saaminen muistamisen
arvoinen hetki.5
Muistelutyöpajojen lisäksi muisteluun saattoi osallistua kolmella muulla eri tavalla: kirjoittamalla vapaasti hyvin muistamansa
naisen elämäntarinan tai osan siitä, kirjoittamalla omasta elämästä tai kirjoittamalla muistoja eri teemoihin liittyen. Näitä varten
oli hankkeen kotisivulla julkaistu kyselylomake, jonka saattoi lähettää sähköisesti. Muistelunsa saattoi myös lähettää kirjallisesti
missä muodossa tahansa. Muistelupajojen vilkas keskustelu nosti
esille runsaasti muistoja, jotka kaikki myöhemmin arkistoitiin Turun yliopiston Kultut-arkistoon. Kaupungin naisten erilaiset äänet
heräsivät uudelleen henkiin kesän 2011 aikana toukokuun alusta
elokuun loppuun asti toteutetuissa näyttelyissä. Näyttelyiden yhteydessä järjestettiin viikoittain muistelukävelyitä ja muita muistelutapahtumia, joihin toivotettiin tervetulleiksi uusia, innokkaita
muistelijoita.
Muistelutyöpajojen annista näyttelyiksi
Kun opiskelijat keräsivät syyslukukauden 2010 aikana monenlaista muistitietoaineistoa niin me Naisten Turku -osahankkeessa
mietimme, miten tätä aineistoa voitaisiin hyödyntää muutenkin
kuin tallentamalla se arkistoon tulevaa tutkimusta varten. Kesken
hankkeen – ja kesken yliopiston lukukauden – heräsi ajatus työstää
aineistoa näyttelyksi, jota varten järjestettiin museologian oppiaineen kanssa näyttelynrakentamiskurssi. Kurssille osallistui yli 30
historia-aineiden ja kansatieteen opiskelijaa ja yhden näyttelyn
sijasta tehtiin kuusi erillistä näyttelyä, jotka suunniteltiin ja toteutettiin opiskelijavoimin.
Näyttelyissä pääsi kurkistamaan Turkuun sellaisena kuin
muistelupajojen naiset sen muistivat. Niissä oli mukana aitoa
muistelupuhetta esinein ja kuvin elävöitettynä. Kunnianhimoisena tarkoituksena ei ollut vain esitellä muistelutyöpajassa kerättyä
materiaalia, vaan herätellä kävijöiden henkilökohtaisia muistoja
näyttelyn yhteydessä järjestettävissä tapahtumassa. Näyttelyn

keinoin haluttiin myös korostaa sitä, kuinka jokaisen kaupunkilaisen
kokemukset ovat tärkeitä ja tallentamisen arvoisia.
Lainaan nyt kurssille osallistuneen ja myöhemmin hankkeen harjoittelijana työskennelleen, kulttuurihistorian opiskelijan Miia Raivikon blogikirjoitusta näyttelynrakentamiskurssista:
[K]urssimme ohjaaja ei ollut ainoa, joka hehkui innosta. Opiskelijoille näyttelynrakentamiskurssi on ainutlaatuinen tilaisuus
päästä testaamaan luovuuttaan ja osaamistaan käytännössä.
Myöskään yhteistyökyvyn arvoa ei sovi tämän kurssin kuluessa
unohtaa. Kurssin suuri sekä innokas osallistujakunta kielii varmasti siitä, että konkreettisia taitoja koulivalle kurssille on luentojen lomassa tilausta [..] Erityisen mukavaa on ollut huomata,
kuinka mielellään tilojaan näyttelyitämme varten lainaavat tahot ovat tukenamme.6
Näyttelyiden rakentamisaikataulu oli tiivis ja rankka. Opiskelijat tekivät näyttelysuunnitelmat kuvituksineen ja teksteineen ja toteuttivat ne,
hankkivat esineistöä lainaksi yksityisiltä tai museoilta sekä suunnittelivat tiedotuksen. Ensimmäinen näyttely, Mistä on akateemiset naiset
tehty? sijoitettiin Turun yliopiston hallintorakennuksen vitriiniin ja
avattiin juhlallisesti 3.5.2011. Avajaispuheen piti Suomen akateemisten naisten liiton puheenjohtaja, LKT, dosentti Ritva Tammivaara. Viimeinen näyttely, Naisäänet soivat – kuuleeko Turku -näyttely avattiin
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa 17.8.2011. Näyttelyn tarkoituksena oli kertoa, millainen merkitys kuorolaululla on ollut turkulaisten naisten elämässä. Siinä sukellettiin maineikkaiden turkulaiskuorojen, Turun Naislaulajien ja Turun Työväenyhdistyksen Föriflikkojen
värikkäisiin vaiheisiin kuorolaisten kertomien muistojen siivittäminä.
Näyttely tarjosi välähdyksiä Turun kulttuurielämää vuosikymmenten
ajan rikastuttaneen kuorotoiminnan kokemusmaailmasta. Näyttelyn
oheistapahtumana järjestetty nostalginen yhteislaulutilaisuus näyttelytilassa keräsi myös runsaasti väkeä. Muut näyttelyt olivat: Päivänvaloa Heidekenillä entisessä Heidekenissä, nykyisessä Perhekeskus
Marakatissa, Tyttöjen Turku – nuoruuden raja Ilpoisten kirjastossa,
Vanhasta uutta – kierrätystä ja luovuutta kahdella vuosisadalla Martin kulttuuriolohuoneessa, ja Tamburiinin tahtiin – muistoja tyttöjen
koululiikunnasta Nummen kirjastossa. Jokaisen näyttelyn yhteyteen
järjestettiin sen teemaan sopiva muistelutapahtuma.
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Girls’ Turku – The Limit of Youth at Ilpoinen library, New from Old –
Recycling and Creativity in Two Centuries at the cultural living room
in Martti area, and In the Rhythm of the Tambourine – Memories of
Girls’ Physical Education at Nummi library. A reminiscence event on
the respective theme was organised along with each exhibition.
University Women in Turku and Daylight at Heideken
The reminiscence workshops were all different from each other and
their participants added their personal touch to each of them. The
former Heideken maternity hospital attracted more than a hundred
people to reminisce whereas the reminiscence workshop of university women received only three participants, as did the reminiscence
walk What are University Women Made of at the university hill.
Project intern Miia Raivikko and research assistant Sanna Saarto
supplemented this theme with interviews with university women of
different ages. Our material now includes several interviews, which
help, among other things, to provide different answers to what kinds
of memories people who studied or worked at the University of Turku
have and how Turku welcomed its female high school graduates.
The university womens workshop aimed at giving a voice to
women who had studied and built a career in Turku’s higher education institutions. Like the other workshops, it was organised by two
students. The sessions dealt with different themes and began by discussing the effect of one’s childhood home on building an academic
career. The reminiscence also touched on the topic of combining a
career with family and motherhood.
The participants themselves were allowed to define their relationship with the academic world, as the workshop organisers did not
provide pre-established formats. The initial idea of the workshops
was to bring out the women’s own voices. According to the students
who hosted the workshops, the atmosphere in all workshops was
open and trusting and the women were also able to share unpleasant
experiences.
The reminiscence workshops revealed that the women had experienced gender inequality and even discrimination at some point in
their academic life. In social life also, it was easier for the university
women not to mention their profession or to say that their level of education is lower than it actually is. The women had experienced that
combining their career with motherhood and having a family was
challenging. Taking care of the children and the home would have
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been impossible for a mother who was working without a reliable and
comprehensive support network. Irreplaceable help was provided
many times by mothers or mothers-in-law.7
Supplemental interviews helped us to form a diverse picture of
the life paths of university women from Turku from different generations. In the interviews, academic career women emphasised
the glass ceiling, the invisible obstacle for career progress, and other university women whom they saw as important role models for
themselves. Some of the interviewees came from academic families
whereas some were the first in their family to earn an academic degree. The interviewees were of different ages but many of them told
us that they were part of a pioneer generation.8
Even in the 1980s, one of the interviewees was told by her professor that “it is no use for mothers of small children to dream of a career
as a researcher”. Later, the professor had given a statement on her
scholarship application that read “she is a good researcher but since
she is a mother of a small child the resources may be insufficient”.
Now the interviewee is working in the same professorship as the first
female professor of her field in Finland.8
The experiences of an interviewee who studied in the 1960s and
1970s differ significantly from those of the interviewees who studied in the 1980s and 1990s. In the 1960s, a male dean had a cold attitude towards pregnancy as the interviewee had to return to work
eight days after labour, and in the 1990s, it was possible that male colleagues belittled women’s studies and the ideas of female colleagues
in conversation. Combining family and work has not always been
easy, even if there was support from one’s family. In the early years,
the network of female professors was important but gradually gender
equality improved and an enormous change has happened in the past
20 years. The now retired professor saw that breaking the glass ceiling was possible through hard work, persistence and highly enlightened male colleagues.8
The interviewees saw networking, colleagues, a good and equal
working community and meaningful career moments as positive,
and these aspects were not necessarily dimmed by the challenges
of combining fixed-term employment and motherhood. These also
oblige the interviewees to guide and instruct new generations of
students. (For the writer of this article, for example, it is important
that upon receipt of an adjunct professor at the University of Turku,
it was signed by Finland’s first female Chancellor, Professor of Jurisprudence, Emerita Leena Kartio.)8

Akateemiset naiset Turussa ja Päivänvaloa Heidekenilla
Muistelutyöpajat olivat erilaisia ja ne olivat osallistujiensa näköisiä.
Heidekenin entinen synnytyssairaala houkutteli muistelemaan runsaat 100 ihmistä, kun taas akateemisten naisten muistelutyöpajaan
osallistui vain pari kolme osanottajaa, ja Mistä on akateemiset naiset
tehty -muistelukävely Yliopistonmäelle houkutteli niin ikään kolme
osallistujaa. Hankkeen harjoittelijana toiminut Miia Raivikko ja tutkimusassistentti Sanna Saarto täydensivät eri-ikäisten akateemisten
naisten haastatteluilla tätä osuutta. Nyt aineistossamme on useita
haastatteluja, joiden avulla saamme erilaisia vastauksia muun muassa
siihen, millaisia muistoja täällä opiskelleilla tai työssä olleilla on Turun yliopistossa ja miten Turku otti naisylioppilaansa vastaan.
Akateemiset Naiset -työpajan tarkoituksena oli saada turkulaisissa korkeakouluissa opiskelleiden ja uraa luoneiden naisten ääntä
kuuluviin. Sitä – kuten muitakin työpajoja – veti kaksi opiskelijaa. Istunnoissa käsiteltiin eri teemoja ja liikkeelle lähdettiin lapsuudenkodin vaikutuksista akateemisen uran muotoutumisessa. Muisteluissa
käytiin läpi myös perheen ja äitiyden yhdistämistä uraan.
Muistelijat saivat itse määritellä oman akateemisuutensa, sillä vetäjät eivät tarjonneet valmiita formaatteja. Työpajojen alkuperäinen
idea oli nimenomaan tuoda naisten oma ääni esiin. Pajoja vetäneiden
opiskelijoiden mukaan kaikissa muistelutilanteissa vallitsi avoin ja
luottavainen ilmapiiri, jossa naiset saattoivat kertoa myös ikävistä kokemuksista.
Muistelutyöpajaistuntojen kuluessa kävi ilmi, että naiset olivat
kokeneet sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta ja jopa syrjintää jossain akateemisen elämänsä vaiheessa. Myös sosiaalisessa elämässä
akateemisen naisen oli ollut helpompi olla kertomatta ammattiaan tai
kertoa koulutustaustansa alhaisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa
on. Naiset olivat kokeneet uran ja äitiyden sekä perheen yhdistämisen
haastavaksi tehtäväksi. Lasten- ja kodinhoidon velvollisuuksista selviäminen ei olisi onnistunut työssäkäyvältä äidiltä ilman luotettavaa
ja kattavaa tukiverkostoa. Oma äiti tai anoppi olikin monta kertaa ollut
korvaamaton apu.7
Täydennyshaastattelujen avulla saimme monipuolisen kuvan eri
sukupolvia edustavien turkulaisten akateemisten naisten elämänpolusta. Akateemista uraa tehneiden naisten haastatteluissa korostui
toisaalta lasikatto, näkymätön este uralle etenemiselle ja toisaalta
esikuvana toimivat akateemiset naiset, jotka olivat monille haastateltaville tärkeitä. Osa haastateltavista tuli akateemisista kodeista,

osa puolestaan oli luokkaretkeläisiä, toisin sanoen kuului sukunsa
ensimmäisiin akateemisen koulutuksen saaneisiin. Haastateltavat
olivat eri-ikäisiä, mutta monet heistä kertoivat kuuluvansa sukupolveen, jolla oli jonkinlainen muurinmurtajien rooli.8
Yksi haastateltava sai vielä 1980-luvulla kuulla professoriltaan,
että ”pienten lasten äitien ei kannata haaveilla tutkijanurasta.”
Myöhemmin hänen apurahahakemukseen professori oli liittänyt
lausunnon, jossa todettiin, että ”ihan hyvä tutkija, mutta kun on pienen lapsen äiti, eivät resurssit ehkä riitä.” Nyt haastateltava hoitaa
samaa professuuria, alansa ensimmäisenä naisprofessorina Suomessa.8
1960–1970-luvuilla opiskelleen haastateltavan kokemukset
poikkeavat huomattavasti 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden kokemuksista. 1960-luvulla miesdekaanin suhtautuminen raskauteen
oli julkisestikin nuivaa, sillä haasteltavan oli palattava kahdeksan
päivän kuluttua synnytyksestä töihin, kun taas 1990-luvulla miespuoliset kollegat saattoivat keskusteluissa suhtautua naureskellen
naistutkimukseen ja naiskollegojen ideoihin. Perheen ja työn yhdistäminen ei ole aina ollut helppoa, vaikka perhe olisikin tukena.
Alkuvuosina naisprofessorien verkoston tärkeys korostui, mutta
vähitellen tasa-arvo lisääntyi, ja 20 vuodessa on tapahtunut valtava
muutos. Lasikattojen rikkomiseen vaadittavia tekijöinä nyt jo eläkkeelle jäänyt professori näki ahkeruuden ja sinnikkyyden lisäksi
myös erinomaisen valistuneet miespuoliset työtoverit.8
Haastateltavat näkivät positiivisina asioina verkottumisen, kollegat, hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön sekä antoisat hetket uralla,
joita ei välttämättä himmennä pätkätyöläisyyden ja äitiyden yhdistämisen haasteet. Nämä myös velvoittavat haastateltavia puolestaan opastamaan ja ohjaamaan uusia opiskelijasukupolvia. Esimerkiksi itselleni tärkeä asia on se, että saadessani dosentuurin Turun
yliopistosta, sen allekirjoitti Suomen ensimmäinen naiskansleri,
oikeustieteen professori emerita Leena Kartio.8
Akateemisten naisten teema oli meille hankkeessa mukana olleille naisille läheinen ja tärkeä. Me myös mietimme syitä, miksi
tämä akateemisia naisia käsittelevä muistelupaja ei houkutellut
osallistujia. Tulimme siihen tulokseen, että he eivät välttämättä
tunteneet samanlaista tarvetta tällaiseen muistelutyöhön, koska
monet omassa työssään käyttivät jopa tämänkaltaisia menetelmiä.
Monille heille kirjoittaminen ja yksin työskentely on ollut aina ominaista. Meille puolestaan oli voimaannuttavaa jakaa kokemuksia
kollegojen ja esikuviemme kanssa.
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The ‘university women’ theme was important for the women who participated in the project, as well as being close to their hearts. Those in attendance also tried to find reasons why this workshop on university women
did not attract higher levels of participation. The conclusion reached was
that people did not necessarily feel the same kind of need for this kind
of reminiscence as many people use methods of this kind in their work.
Writing and working alone have been typical for many of them. For those
in the workshop, it was empowering to share experiences and examples
with other colleagues.
For the residents of Turku, it probably was not a great surprise that
Heideken was the most popular reminiscence workshop since it is generally known that “a true resident of Turku is born at the Heideken Maternity Hospital”. “I was the first among the children of our family to have
been born here, in 1952. We always used to say that my little sister and I
were true Turku residents but that our other siblings were not natives of
Turku”.9 The event and reminiscence tour in the former maternity hospital attracted 90 participants on a sunny weekend in late May. People
who had worked or given birth at the hospital played a leading role, since
it is quite difficult to remember anything of one’s own birth, as one participant pointed out!
Every group wondered about the labour ward: “Was it really this
small?” Some participants had very detailed mental images of where
in the ward their bed had been located or what they had seen from the
window. They also noticed that the landscape had changed. On the upper
floor, the participants were delighted to see the glass window of the current coffee room entrance, behind which they had peeked at the babies.
The verdant yard of the hospital and the caretaker who had lived with his
family in the wooden building in the yard in the 1970s were also brought
up in the reminiscence.
Even though many had warm memories of the sense of community
and cosiness at Heideken, the memories were not all that golden to everybody. A midwife reminisced about crying with sorrow in the ground floor
wing. It was the ‘wing of sorrow’, as procedures pertaining to abortions
were performed in the small operating room. For some, labour at the
more modern Turku University Hospital was a more pleasant experience
than at Heideken. Male participants remembered the robust doors of the
Heideken hospital, which did not yet open to them in the 1960s. Even
though it is difficult to recognise the current Marakatti family centre
as the labour ward or the meeting facilities of upper floor as the patient
rooms, the participants were happy to see that Heideken had returned to
its roots, as the family centre is full of children and hustle and bustle.10
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Later that summer, one of my colleagues told me that she was sorry for not being able to participate in the Heideken reminiscence
tour and she was bitter to the City of Turku about the decision to
close down Heideken. This is how she reminisced about her relationship with Heideken in an e-mail:
My grandmother was born at Heideken in 1911. All my
three children were born there, in 1977, 1981 and 1986.
Heideken is part of my identity as a resident of Turku; one
is considered a resident of Turku if one is born at Heideken or has lived in Turku for over 50 years. (Thus, I am not
considered a true resident of Turku but my children are,
wherever they may live, like my grandmother.) Especially
in the 1980s, Heideken was a safe and home-like place to
give birth and everything evolved around labour and babies without the slightest feel of a hospital. There is no way
I am going to forgive Turku for closing Heideken.11
For someone like me coming from outside Turku, it is difficult
to comprehend the significance of Heideken in determining
the identity of residents of Turku but, based on comments from
several people, the popularity of the reminiscence tours and the
interest in the exhibition, the Heideken Maternity Hospital still
has an important place in Turku residents’ identities and memories – perhaps even more important now than during the years
the hospital was operational. Another colleague of mine told me
that she enjoyed the chance to visit the place with her first-born,
where she herself was born and where she had given birth to her
children: “In the identity of my brother and I, Heideken has always played a major role; we called ourselves products of Heideken, sometimes products of Enigheten*. These emotional things
are funny and irrational and they evade explanation – but they
are important states of being nevertheless.” [*Translator’s note:
‘enighet’ means ‘unanimity’ in Swedish]12
”Hear the Singing on the Shores of Aurajoki”
– The Reminiscence Room Tours the banks of the River Aura
In ethnology, fieldwork and theses concerning the River Aura
and the everyday life in the Aura Valley have been carried out
for years, so it was only natural that this theme was present in

Turkulaisille ei varmaankaan ollut suuri yllätys se, että Heideken oli
suosituin muistelutyöpaja, sillä onhan ”paljasjalkainen turkulainen
tunnetusti syntynyt Heidekenillä”: ”Mä olen ensimmäinen meijän
lapsista, joka on syntynyt täällä, vuonna -52. Siitä aina meijän perheessäkin puhuttiin että me ollaan paljasjalkaisia turkulaisia minä ja
mun pikkusisko, et nää ei ollu turkulaisia nää muut.”9 Entiseen synnytyssairaalaan järjestetty tilaisuus muistelukierroksineen keräsi
90 osallistujaa aurinkoisena toukokuun lopun viikonloppuna. Pääosassa olivat Heidekenillä työskennelleet ja synnyttäneet – omasta
syntymästä kun on perin vaikea muistaa mitään, kuten eräs kävijä oli
todennut.
”Jokaisessa ryhmässä ihmetystä herätti synnytyssali: ”Oliko se
tosiaan näin pieni?” Joillain oli hyvinkin tarkkoja muistikuvia siitä,
missä kohtaa salia heidän sänkynsä oli sijainnut tai mitä he olivat
nähneet ikkunasta ulos katsoessaan. Maiseman huomattiin muuttuneen. Yläkerrassa kävijät ilahtuivat löytäessään nykyisen kahvihuoneen sisäänkäynnin lasi-ikkunan, jonka takaa vauvoja oli kurkisteltu.
Oman osansa muisteluista saivat synnytyslaitoksen vehreä piha ja
pihan puurakennuksessa 1970-luvulla perheineen asunut talonmies.
Vaikka moni muisteli Heidekenin yhteisöllisyyttä ja kodinomaisuutta lämmöllä, eivät muistot ole kaikille yhtä kultareunuksisia.
Eräs kätilö muisteli alakerran siivessä itkettyjä suruja. Tämä oli surun siipi, sillä pienessä leikkaussalissa suoritettiin raskaudenkeskeytyksiin liittyviä toimenpiteitä. Joidenkin mieliin modernimmassa
TYKSissä koettu synnytys oli jäänyt Heidekeniä miellyttävämpänä.
Miehet taas muistivat Heidekenin ovien jykevyyden, ne kun eivät
vielä 1960-luvulla saattotilanteessa heille auenneet. Vaikka nykyistä
Perhekeskus Marakattia on vaikea tunnistaa enää synnytyssaliksi tai
yläkerran kokoustiloja potilashuoneiksi, olivat tapahtumassa kävijät ilahtuneita Heidekenin paluusta juurilleen, sillä onhan nykyinen
Perhetalo täynnä lapsia ja vipinää.10
Eräs kollegani pahoitteli minulle myöhemmin kesällä, ettei päässyt osallistumaan Heidekenin muistelukierrokselle ja sanoi olevansa
Turun kaupungille ikänsä katkera Heidekenin lopettamispäätöksestä.
Näin hän vielä muisteli omaa suhdettaan Heidekeniin sähköpostitse:
Isoäitini on syntynyt Heidekenillä vuonna 1911. Kaikki kolme
lastani ovat syntyneet siellä, vuosina 1977, 1981 ja 1986. Heideken on osa turkulaista identiteettiä; turkulaiseksi pääsee,
jos on syntynyt Heidekenillä tai asunut Turussa yli 50 vuotta.
(Minä en siis ole turkulainen, mutta lapseni ovat, missä tahan-

sa asuvatkin, samoin isoäiti oli.) Lapsen synnyttäminen Heidekenillä oli etenkin 1980-luvulla turvallista ja kotoista, siellä
kaikki pyöri synnytysten ja vauvojen ympärillä, ei ollut sairaalan tuntua ollenkaan. En todellakaan anna Turulle anteeksi
Heidekenin lopettamista.11
Minunlaiseni muualta Turkuun muuttanut ei ole aikaisemmin oikein ymmärtänyt tätä Heidekenin merkitystä turkulaisuuden määrittelyssä, mutta monilta ihmisiltä kuulemistani kommenteista,
muistelukierrosten saavuttamasta suosiosta ja näyttelyn herättämästä mielenkiinnosta päätellen Heidekenin synnytyslaitoksella
on yhä merkittävä asema turkulaisten identiteeteissä ja muistilokeroissa – kenties jopa suurempi nyt kuin sairaalan toiminnan vuosina.
Toinen kollegani kertoi, miten hän nautti siitä, kun pääsi muistelutapahtumassa yhdessä siellä syntyneen esikoisensa kanssa käymään
Heidekenillä, paikassa jossa hän itse oli syntynyt ja myöhemmin synnyttänyt omat lapsensa: ”Minulle ja veljelleni Heideken on aina ollut
merkittävä identiteettijuttu, olimme Heidekenin tuotteita, ja se vääntyi välillä Enighetenin tuotteiksi. Nämä tunnejutskat on jänniä, epärationaaleja ja selitysten ulkopuolella – mutta tärkeitä olotiloja.”12
”Helky laulu Auran rantain”
– Muistihuone kiertää Aurajokivartta
Kansatieteessä on jo vuosien ajan tehty kenttätöitä ja opinnäytteitä
Aurajoesta ja Aurajokilaakson arkielämästä, joten oli luonnollista,
että tämä teema jatkui myös kulttuuripääkaupunkihankkeessamme,
sillä onhan meillä kaikilla omat muistomme ja kokemuksemme Aurajoesta. Ne ovat kokoelma yksilöllisiä muistin paikkoja ja kokemuksia. Joissakin paikoin kokemukset tiivistyvät yleisemmäksi tiedoksi.
Paikallinen ja matkailullinen näkökulma saattavat erota toisistaan,
mutta Aurajoen identiteetti ja imago ovat keskeinen osa turkulaista ja varsinaissuomalaista identiteettiä. Savisena ja harmaanakin
virtaava joki tunnetaan myös lohijokena ja kulttuurijokena. Esihistoriallisten muistomerkkien, jokivarren savupiipputeollisuuden,
myllyjen ja kalaportaiden sekä kanoottiväylän ja hiihtolatujen kautta
muodostuu näkymä ihmisen ja joen suhteeseen. Keskustan läpi virtaava joki jatkaa myös ns. huvittelualueena ohi tärkeiden historiallisten muistomerkkien kohti satamaa. Näitä monenlaisia teemoja tuli
esille tammikuussa 2011 pidetyssä Joki-seminaarissa, joka oli virallinen lähtölaukaus tälle osahankkeelle.
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our Capital of Culture project. All of us have memories and experiences of the River Aura; they are a collection of remembered
personal places and experiences. In places, the experiences are
condensed into more common knowledge. The local and tourismrelated viewpoints may differ from one another, but the identity
and image of the River Aura are essential in Turku and the identity of the people of Southwest Finland. The clayish, grey river is
also known as a salmon and historical river. The prehistoric monuments, riverside smokestack industry, mills, fish-ladders, canoe
route and ski trails form a view of the relationship of people and
the river. The river that flows through the city centre continues
as a so-called recreational area, passing historical monuments as
it flows towards the harbour. These various themes were brought
up in 2011 in the River Seminar, which was the official starting
point for the subproject.
Oral histories about everyday experiences in the River Aura’s
surroundings were collected through interviews. The research
targeted the riverbank and its surrounding markets, factories,
schools, hospitals, restaurants and unused areas. In fieldwork
courses organised back in 2010, the experiences pertaining to the
city were mapped out through texts, photographs and free reminiscing. In the spring of 2011, several reminiscence events were
held all over Turku, its surroundings as well as in Pori, where the
methods to be applied in the Reminiscence Room were successfully tested. Several participants of these events also came to the
Reminiscence Room and brought new attendees with them.
The fieldwork was continued in 2011 by the students operating the new tool – the Reminiscence Room. The pictures and
sounds collected using the Reminiscence Room were used to organise an exhibition in the Reminiscence Room in the ‘Productisation of Culture’ course. Thus, the Reminiscence Room was a
tool that both displayed the materials of the project and collected
new memories related to the River Aura. Presented in the former site hut of the construction company YIT (painted yellow to
match the visual image of the Capital of Culture year) were narratives pertaining to places along the River Aura and recordings of
people’s experiences related to the river. The students who were
on duty in the Reminiscence Room presented the project results
and interviewed people. The Reminiscence Room moved along
the River Aura valley, setting down in places such as Lieto, Aura,
Halinen and certain locations in downtown Turku. Anyone was
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allowed to stop by briefly and recount their memories of the river and oral
histories about experiencing and sensing the riverside, donate or bring
with them written material or photographs for the use of the project.
The operating principle of the surprisingly popular Reminiscence Room
has attracted wide interest. The following blog entry by project intern
Anne Simola who toured with the Reminiscence Room tells about the
journey of the Reminiscence Room:
I am glad that so many people have visited the Reminiscence
Room. People have visited the Reminiscence Room to give interviews and to feel a sense of nostalgia by seeing the old Aurajokithemed photographs. Several kind individuals and associations
have made donations to the Turku – Narrated and Experienced
project. The contributions include books, art cards and paintings pertaining to the Aurajoki region. During the past month, the
Reminiscence Room has toured the beautiful river landscapes of
the countryside in Aura and Lieto. In Aura, the home municipality
of my childhood, I heard several memories related to places that
were familiar to me, such as the surroundings of the church. In
Aura, the local newspaper gave a lot of publicity to the Reminiscence Room in its editorial by writing about the positive effects of
the Capital of Culture year, which projects such as Turku – Narrated and Experienced bring to the whole province. The editorial
noted how important it is to convey the significance of the River
Aura to future generations and that the Capital of Culture year
projects had already shown that allocating resources to culture is
worthwhile.13
For many, the River Aura often goes largely unnoticed or receives little
attention. This was well crystallised by Lieto-based author Roope Lipasti
who, in the River Aura Seminar organised in Lieto, was asked to reminisce about the River Aura: “You’d think you would have accumulated a
memory or two. But no. Quite the opposite. The river is such a self-evident element that it goes unnoticed. But when you really dig into your
memories, there certainly are moments that are related to the river in
particular. Little by little you become part of a place and landscape or perhaps the other way around: the place and landscape become a part of you
[..] Maybe this experience is common to everybody with respect to their
home surroundings. Even in Tampere. But they are wrong, of course.
There is no home municipality without the River Aura.”14

Aurajoen ympäristön arkipäivän kokemuksia kerättiin muistitietohaastatteluilla. Jokiranta, sen torit, tehtaat, koulut, sairaalat, ravintolat ja joutomaat olivat tutkimuksen kohteina. Jo vuonna 2010
pidetyllä kenttätyökursseilla kartoitettiin kaupungin kokemisen
maailmaa tekstien, valokuvien ja omaehtoisen muistelun kautta. Keväällä 2011 järjestettiin useita muistelutapahtumia eri puolilla Turkua, ja sen lähiympäristössä ja Porissa, joissa testattiin onnistuneesti
Muistihuoneessa käyttöön otettavia menetelmiä. Useat näihin muistelutapahtumiin osallistuneista tulivat kesän aikana tutustumaan
Muistihuoneeseen ja toivat sinne myös uusia kävijöitä.
Kenttätyö jatkui vuonna 2011, jolloin opiskelijat osallistuivat
työvälineeksi kehitetyn Muistihuoneen toimintaan. Muistihuoneen
avulla kerätyistä kuvista ja äänistä työstettiin Kulttuurin tuotteistaminen -kurssilla muistihuoneeseen näyttely. Muistihuone oli siis
sekä hankkeen aineistoja esittelevä että uusia Aurajoki-muistoja
keräävä väline. Tämä YIT:n työmaaparakista kulttuuripääkaupunkivuoden asuun keltaiseksi Muistihuoneeksi muokattu näyttelytila
esitteli Aurajoen muistipaikkoihin liittyvää kerrontaa sekä otti vastaan ja taltioi kaupunkilaisten jokikokemuksia. Muistihuoneessa
päivystävät opiskelijat esittelevät hankkeen tuloksia ja haastattelivat
uusia muistelijoita. Muistihuone liikkui pitkin Aurajokilaaksoa mm.
Liedossa, Aurassa, Halisissa ja tietyissä paikoissa kaupungin keskustassa. Sinne saattoi vaikka poiketa lyhyesti ja siellä saattoi myös kertoa lisää jokimuistoja, jokirannan kokemiseen ja aistimiseen liittyvää
muistitietoa, lahjoittaa tai tuoda mukana myös kirjallista materiaalia
tai valokuvia taltioitavaksi hankkeen käyttöön.
Yllättävänkin suosituksi osoittautuneen Muistihuoneen toiminta-ajatus on herättänyt paljon kiinnostusta. Muistihuoneen mukana
kiertäneen harjoittelija Anne Simolan blogikirjoitus kertoo Muistihuoneen taipaleesta:
Olen iloinen siitä, miten paljon Muistihuoneella on tähän
mennessä vieraillut ihmisiä. Muistihuoneella on käyty niin
nostalgiamielessä tutustumassa näyttelyn vanhoihin, Aurajokiteemaisiin valokuviin kuin antamassa haastattelujakin.
Monet ystävälliset tahot, yksityishenkilöt ja järjestöt ovat
myös tehneet lahjoituksia Kerrottu ja koettu Turku -hankkeelle. Muistihuoneelle tuotuja lahjoituksia ovat olleet esimerkiksi erilaiset, Aurajoen seutuun liittyvät kirjat, taidekortit sekä
taulut. Menneen kuukauden aikana Muistihuone on kiertänyt

maaseudun kauniissa jokimaisemissa Aurassa ja Liedossa.
Lapsuuden kotipaikkakunnallani Aurassa sain kuulla monia
muistoja, jotka liittyivät itselleni tuttuihin paikkoihin, kuten Auran kirkonkulmaan. Aurassa paikallinen Auranmaan
viikkolehti antoi pääkirjoituksessaan myös suurta huomiota
Muistihuoneelle kirjoittamalla kulttuuripääkaupunkivuoden
positiivisista vaikutuksista, joita Kerrottu ja koettu -hankkeen
kaltaiset projektit tuovat koko maakunnan alueelle. Kirjoituksessa todettiin, miten tärkeää on saada säilötyksi Aurajoen
merkitystä jälkipolvillekin ja kulttuuripääkaupunkivuoden
hankkeiden todettiin myös jo tähän mennessä osoittaneen,
että kulttuuriin satsaaminen kannattaa.13
Arkinen Aurajoki on monille asia, jota ei juuri aina huomaa tai siihen ei kiinnitä enää huomiota. Tämän asian kiteytti myös lietolainen
kirjailija Roope Lipasti, joka Liedossa pidetyssä Aurajokiseminaarissa oli saanut tehtäväkseen muistella Aurajokea: ” Luulisi siitä jo
pari muistoakin kertyneen. Itse asiassa ei. Päinvastoin, joki on niin
itsestään selvä elementti, ettei sitä edes noteeraa. Mutta kun sitten
oikein kaivelee muistojaan, niin toki sieltä löytyy hetkiä, jotka koskevat nimenomaan jokea. ”Vähitellen ihminen kasvaa kiinni tiettyyn
paikkaan ja maisemaan ja muuttuu osaksi sitä tai ehkä päinvastoin:
paikka ja maisema muuttuvat osaksi ihmistä [..] Kaipa kaikissa paikoissa, kaikilla ihmisillä on sama kokemus kotipaikasta. Jopa tamperelaisilla. Mutta ne ihmiset ovat luonnollisesti väärässä. Vasta Aurajoki tekee kodista kodin.”14
Aurajoki on jättänyt moniin pysyvät muistijäljet. Jäidenlähtö,
lapsuuden leikit ja nuoruuden seikkailut sekä romanssit; Aurajoki
on ollut ihmisten arjessa läsnä monin eri tavoin. Haastatteluaineistossa tulee esille nostalgisia muistoja lapsuus- ja nuoruusvuosilta ja
toisaalta Aurajoen merkitys vapaa-ajan ja työn ympäristönä, jossa
tärkeässä osassa olivat luonnonilmiöt. Nämä muistot seuraavat koko elämän ajan.15 Aurajoen rannoille muiden jokien varsilta muuttaneiden ihmisten mielissä Aurajoki muistutti heitä entisestä kotimaastaan, sen joista ja arkisista askareista. Opetuskoti Mustikassa
maahanmuuttajanaisille pidetty muistelutyöpaja toi näitä asioita
mielenkiintoisella tavalla esille. Keskellä lumista Halista osanottajat muistelivat mm. Eufratia ja Tigristä, pohjoisen Afrikan eläimiä
tai lapsuudenkodissa tytöille kuuluneita tärkeitä askareita, ainaista
vedenhakua ja pyykinpesua.
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The River Aura has left permanent memories for many. Breaking up of
ice, games of the childhood, adventures and romance of youth – the River
Aura has been part of people’s everyday life in many ways. The interviews
highlight nostalgic memories from childhood and youth and, on the other
hand, the significance of the River Aura as an environment for recreation
and work, in which natural phenomena play a major role. These memories follow people throughout their lives.15 For people who had moved
from the banks of other rivers to the banks of the River Aura, the River
Aura reminded them of their previous home land, its rivers and daily
chores. The reminiscence workshop for immigrant women at the Mustikka education home evoked these memories in an interesting way. In
the middle of snowy Halinen, the participants reminisced among other
things about the Euphrates and Tigris, animals of northern Africa or
girls’ important chores in the childhood home: the never-ending fetching
of water and washing clothes.
Women who had studied in Turku in the 1950s sent a letter from their
course meeting summarising their memories in the following way:
The River Aura was like a mother or grandmother who has carried the history and narratives of hundreds of years with her. Is
that why it became so important for a young and shy nursing student who had just arrived in the city? In the parks along the River
Aura, we walked searching for consolation for our homesickness,
sleepless nights and heartaches. A hard day at the hospital was
forgotten sitting in the shade of lime trees, watching the water of
the timeless, safe stream flowing calmly towards the sea under the
evening sun. For us from the countryside, the River Aura was the
heart of Turku, an eternal monument of an old civilisation – much
more than the buildings, streets or traffic.16
Memories from the Project
The project and the Reminiscence Room in particular received a lot of
positive publicity in the local media. The project did not target merely inhabitants of the city. In the rural municipalities, people appreciated that
the Capital of Culture year projects could be seen outside Turku as well.
Turku – Narrated and Experienced project is not over even though
the Capital of Culture year has ended. The narratives, memories, reminiscence, pictures and experiences live on in the minds of people and files
stored in the archive. All the materials collected during the project are
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archived at the Turku University School of Cultural Research so
that they can be used by researchers and the residents of Turku.
One important function of a university is to provide benefit ito
ts region, and similarly, interact with its field of study. Producing
information in different forms and returning it to the community
that is being studied is nowadays an essential part of research in
addition to the gathering of material. The project combined these
functions. In addition to the book Naisten kaupunki (Women’s
City), lecture series, seminars, Reminiscence Room, reminiscence workshops and exhibitions and reminiscence events based
on them, also presented were the project results in the Studia
Generalia lecture series Turku – Narrated and Experienced that
was held at Forum Marinum during the autumn. This multidisciplinary lecture series on the River Aura and the history, present
and future of the women of Turku broke social and scientific conventions. The lectures summarised research findings, viewpoints
that were brought up in the project and trends related to the River
Aura as a cultural environment and Turku as a city of women. In
addition to students, several reminiscence workshop participants
and other residents of Turku attended the lectures.
Since the project had been integrated into the education and
research carried out at the university, some of the results are published later as theses and scientific publications. Thus far, two
Master’s theses and a few term papers related to the project have
been submitted and two Master’s theses are being carried out, one
on the Heideken Maternity Hospital and the other on childhood
in Turku in the 1950s and 1960s. Anne Simola studied the River
Aura as a space for culture and tourism and the opportunities that
the Capital of Culture year provided for the development of tourism. The River Aura is an important part of the city’s image and
cityscape and can therefore be a space for tourism and culture.13
Maria Herrala’s Master’s thesis on the effect of bridges on the
cityscape of Turku showed the significance of the River Aura on
people’s living environment and cityscape. At the beginning of the
2000s, the residents of Turku were increasingly interested and
willing to have a say in the building and development of their city.
According to her, the cityscape was an important part of people’s
identity and implemented or planned changes to it caused people
to voice their opinion easily – whether the matter was felling trees
or plans for the new “Library bridge”.17

1950-luvulla Turussa opiskelleet naiset puolestaan lähettivät kurssitapaamisestaan kirjeen, jossa he kiteyttivät muistojaan seuraavasti:
Aurajoki – sehän oli kuin äiti tai isoäiti, joka kuljetti mukanaan
satojen vuosien historiaa ja tarinoita. Siksikö se tuli kaupunkiin tulleelle nuorelle, aralle sairaanhoitajaoppilaalle niin
rakkaaksi? Aurajoen rantojen puistikoissa kävellen me etsimme lohdutusta koti-ikäväämme, valvottujen öiden tuskaan ja
sydänsuruihimme. Sairaalamaailman vaikea päivä rauhoittui,
kun ilta-auringon paisteessa, lehmusten varjossa istuen katseli rauhallisena virtaavaa vettä, merta kohti soljuvaa, iätöntä turvallista jokea. Aurajoki oli meille maalta tulleille Turun
sydän, vanhasta kulttuurista viestivä kuolematon maamerkki
– paljon enemmän kuin talot, kadut, liikenne.16
Hankkeen jättämiä muistijälkiä
Hanke ja erityisesti Muistihuone saivat paljon positiivista julkisuutta paikallisessa mediassa. Hankkeen kohderyhmä oli laajempi kuin
vain kaupunkilaiset. Maaseutupaikkakunnilla myös arvostettiin sitä,
että kulttuuripääkaupunkihankkeet tulivat Turun kaupungin ulkopuolelle.
Kerrottu ja koettu -hanke ei pääty, vaikka kulttuuripääkaupunkivuosi on päättynyt. Hankkeessa tallennetut kaupunkilaisten ja jokivarren asukkaiden kertomukset, muistot, muistelut, kuvat ja kokemukset jatkavat elämäänsä muistijälkinä ja arkistoon tallennettuina
tiedostoina. Kaikki hankkeen aikana kerätyt aineistot on arkistoitu
Turun yliopiston Kultut-arkistoon, jotta ne ovat jatkossa tutkijoiden
ja kaupunkilaisten käytettävissä.
Yksi yliopiston tärkeä tehtävä on alueellinen vaikuttavuus ja vastaavasti aineiston keräämisen lisäksi nykyään olennainen osa tutkimusta on vuorovaikutus kentän kanssa eli tiedon palauttaminen eri
muodoissa takaisin tutkittavaan yhteisöön. Hankkeessa nämä asiat
yhdistyivät. Naisten kaupunki -teoksen, luentosarjojen, seminaarien, Muistihuoneen, muistelutyöpajojen ja niiden pohjalta tehtyjen
näyttelyjen ja muistelutilaisuuksien lisäksi esittelimme hankkeen
tuloksia myös syksyllä Forum Marinumissa pidetyssä Studia Generalia -luentosarjassa, jonka nimenä oli Turku kerrottuna ja koettuna.
Kyseessä oli monitieteinen, yhteiskunnan ja tutkimuksen raja-aitoja
ylittävä moniääninen luentosarja, jossa pureuduttiin Aurajoen ympäristöön ja turkulaisten naisten historiaan, nykyhetkeen ja tulevai-

suuteen. Luennoissa esiteltiin tiivistetysti tutkimustuloksia, hankkeessa esiin nousseita näkökulmia ja suuntaviivoja, jotka liittyivät
Aurajokeen kulttuuriympäristönä ja Turkuun naisten kaupunkina.
Luennoille osallistui opiskelijoiden lisäksi runsaasti muistelutyöpajoihin osallistuneita ja muita kaupunkilaisia.
Koska hanke oli integroitu opetukseen ja yliopistolla tehtävään
tutkimukseen, osa tuloksista ilmestyy myöhemmin opinnäytetöinä
ja tutkijoiden julkaisuina. Jo tähän mennessä hankkeesta on ilmestynyt kaksi pro gradu -tutkielmaa, muutama seminaariesitelmä ja
tekeillä ovat pro gradu -tutkielmat esimerkiksi Heidekenista ja lapsuudesta 1950–60-lukujen Turussa. Anne Simola tutki Aurajokea
matkailun ja kulttuurin tilana ja minkälaisia mahdollisuuksia kulttuuripääkaupunkivuosi tarjosi matkailun kehittämiselle. Aurajoki
tärkeä osa kaupungin imagoa ja kaupunkikuvan ilmentäjä, joten se
voi toimia myös matkailun ja kulttuurin tilana.13 Aurajoen merkitys
ihmisten asuin- ja lähiympäristössä sekä kaupunkikuvassa tuli esille
Maria Herralan siltojen vaikutusta Turun kaupunkikuvaan käsitelleessä pro gradu -tutkielmassa. 2000-luvulle tultaessa kaupunkilaiset olivat yhä kiinnostuneempia ja halukkaampia vaikuttamaan kaupunkinsa rakentamisen ja kehittämiseen. Kaupunkikuva oli hänen
mukaan tärkeä osa ihmisten identiteettiä, joten siinä tapahtuviin tai
suunniteltuihin muutoksiin otettiin herkästi kantaa – olipa kyse puiden kaatamisesta tai suunnitellusta Kirjastosillasta.17
Hanke osoitti sen, miten tärkeää ihmisille on suhde omaan ympäristöön. Mielikuvat välittävät henkilökohtaisten kokemusten ja
muistojen lisäksi tietoa paikasta. Paikkoihin liittyviä muistoja tarkasteltaessa on pidettävä mielessä se, että niitä tulkitaan nykyhetkestä. Paikkojen kokemista muutoksista huolimatta aika voi kullata
niihin liittyvät muistot. Paikat saavat erityisen merkityksen eri elämäntilanteiden mukaan, ja merkitys voi vaihdella myös iän ja ajan
mukaan. Siitä, mitä omassa ympäristössä on tapahtunut, tapahtuu
tai mitä sinne on suunniteltu, on tärkeää keskustella, ja erilaisissa
suunnitelmissa tulee kuulla asukkaita ja alueen käyttäjiä. Muistitietoaineistojen rikkaus, moniäänisyys ja monikäyttöisyys antavat
muistitietotutkijoille mahdollisuuden monipuolisille tulkinnoille.
Nostalgiset muistot menneestä eivät ole vain yhden ihmisen näkökulma, vaan niillä on paljon laajempi merkitys. Muistitiedolla ja
muistelemisella on myös tärkeä terapeuttinen merkitys. Mielikuvina
ja kertomuksina elävä kotipaikka on tunnetila, herkkä ja henkilökohtaisuudessaan ainutkertainen. Siihen suhtaudutaan sensitiivisesti ja
se pitää suunnittelijoiden ja päättäjien ottaa huomioon.
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The project showed the importance of people’s relationship with
their environment. In addition to personal experiences and memories, mental images convey information about places. In the observation of memories related to places, one should bear in mind that
they are interpreted from the present. Despite changes that places
have experienced, the memories related to them may grow sweeter
over time. Places are given a special significance according to one’s
life situations and the significance can change over time according to
the person’s age. It is important to discuss past, current and planned
events in one’s environment, and the residents and users of the area
should be heard when plans are being made. The variety of the oral
histories with respect to people interviewed and possible uses of the
material provide oral historians with a chance to make various interpretations. Nostalgic memories are not merely an individual’s point
of view but carry much broader significance. Oral histories and reminiscing also have a therapeutic function. A home municipality that
lives on in mental images and narratives is a feeling – sensitive, personal and unique. People’s relationship to it is sensitive, something
that planners and politicians should take into account.

Kari Vainio
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Culture, Health and Well-being
– What Are the Premises for the Equation?
Marja-Liisa Honkasalo
The relationship between culture and well-being has been an important topic during the last two decades in health and social services,
culture services and the arts. The attention to well-being from the
Arts and Culture 2010–2014 Programme TAIKU1, launched by the
Ministry of Education and Culture and the Ministry of Social Affairs and Health, has been an essential contributor to development.
The ‘Culture Does Good’ slogan of the Turku 2011 Capital of Culture2 was a prominent theme during the year. Well-being has been a
theme of past European Capital of Culture programmes but not as a
separate objective. The selection and implementation of the theme
was based on an unique strategic process which was organised in
the Turku region with numerous Finnish experts in health policy
and culture.
According to the Turku 2011 Foundation, the theme of well-being was motivated by Turku and Southwest Finland’s long history
of work and expertise in related fields. In the context of the Capital
of Culture programme and the Turku 2011 well-being programme2,
the slogan ‘Culture Does Good’ was inspired by communal participation from people in the community. A new kind of communality
was defined as an objective of the Capital of Culture. Three methods
were used to reach this objective: creating new cultural procedures
between different sectors of society, developing operative settings
for health promotion and health care, and renewing cultural policy
from the perspective of urban development.
During the Capital of Culture year, artistic productions, experiments on new treatment protocols in addition to research explored
the connection between the arts and well-being. A third of the projects of the Turku 2011 programme implemented these methods.3
The report “Eurooppalainen kulttuuripääkaupunki Turku palaa
edelleen”4, by the Turku 2011 Continuation Working Group, states
that research into the effects of culture and the arts on well-being is
a newly significant area of expertise within Turku. The scale of the
well-being-related activities of the Capital of Culture programme
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was both important and extensive, and has been deemed to have
achieved its essential objectives.3
The purpose of this article is to shed light, from a culture researcher’s perspective, on the relationship between culture, health and wellbeing and to what extent they can be researched. I approach the topic
with respect to the first two methods of the Turku 2011 Well-being
Programme: new cultural procedures and effectiveness and prevention. The material comprises discussions about research and the four
of the Capital of Culture projects, all related to health and well-being, in
which I participated. The function of this report is to assess how study
of the relationships between culture, health and well-being (as referred to in the report of the Turku 2011 Continuation Working Group)
can be analysed as a matter of theory, methodology and scientific policy. I also discuss the possibility of establishing this field of expertise
at the university. The points of interface between culture, health and
well-being are diverse and multi-layered and spark important debates
on definitions and power structures. These extensive questions should
take the approach that each subject holds as a prerequisite a uniqueness as well as their artistic and scientific immunity.
Critical Views on the Development Projects of the Field
According to everyday experience, one’s creative activities and the arts
create an experience of well-being. Critical studies on the relationship
between culture, health and well-being have shown that the causality
between culture and well-being has rarely been proven empirically.
Research into the effectiveness of culture on well-being has only just
begun. The problems concern the concepts, research frameworks and
methods. The meanings of “a consequence” or “a result” are most likely not the same for an art scholar, an artist and a researcher of health
economics, and there is certainly no unanimity on the definition of the
concepts of effect and effectiveness.

Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi
- millä ehdoilla yhtälö on mahdollinen?
Marja-Liisa Honkasalo
Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta on tullut kahden viime
vuosikymmenen aikana tärkeä keskustelun aihe sekä terveys- ja sosiaalitoimen, kulttuuritoimen että taiteen alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä laaja TAIKU-toimintaohjelma ”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
2010–2014”1 on toiminut Suomessa asian keskeisenä vauhdittajana.
”Kulttuuri tekee hyvää” oli Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011
näkyvä teema.2 Hyvinvointi oli esiintynyt aikaisempienkin kulttuuripääkaupunkivuosien ohjelmissa, mutta ei erityisenä ohjelmallisena
tavoitteena. Teeman valinta ja toteutus perustui Turun alueella organisoituun omaleimaiseen, eurooppalaisessakin yhteydessä erityiseen strategiaprosessiin, johon osallistui lukuisia kotimaisia asiantuntijoita terveyspolitiikan ja kulttuuritoiminnan alueelta.2
Turku 2011 -säätiö perustelee kulttuuripääkaupungin painottamaa hyvinvoinnin teemaa viitaten pitkäkestoiseen työhön ja osaamiseen Turussa ja koko Varsinais-Suomessa. Kulttuuripääkaupunkivuoden kontekstissa ja Turku 2011 -hyvinvointiohjelmassa2
”Kulttuuri tekee hyvää” -iskulause jäsentyi pitkälti yhteisöllisyyden
ja osallisuuden kautta. Kulttuuripääkaupunkivuoden tavoitteeksi
määriteltiin uudenlainen yhteisöllisyys. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kolmella toiminnallisella kokonaisuudella: luomalla uusia
kulttuurisia toimintamalleja yhteiskunnallisten sektorien välille, kehittämällä kulttuurin avulla terveyden edistämiseen ja hoitotyöhön
tähtääviä toimintaympäristöjä sekä uudistamalla kulttuuripolitiikkaa kaupunkikehittämisen lähtökohdista.
Taiteen ja hyvinvoinnin yhteistyötä toteutettiin kulttuuripääkaupunkivuoden aikana erityisesti taiteellisissa produktioissa, uusien
hoitokäytäntöjen kokeiluissa ja tutkimuksen alueella. Noin kolmannes Turku 2011 -ohjelman hankkeista toteutti näitä tavoitetta.3 Turku 2011 - kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotyöryhmän raportissa
”Turku palaa edelleen”4 argumentoitiin kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimuksen muodostavan uuden, Turulle tärkeän

tiedollisen osaamisalueen. Kulttuuripääkaupunkivuoden hyvinvointitoiminta oli mittakaavaltaan merkittävää. Keskeisten tavoitteittensa osalta sitä on pidetty monessa mielessä onnistuneena.3
Tämän artikkelin tarkoituksena on valottaa kulttuurintutkijan
näkökulmasta kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita ja niiden tutkittavuutta. Tarkastelen aihettani Turku 2011
-hyvinvointiohjelman kahden ensimmäisen tavoitteen, uusien kulttuuristen toimintamallien sekä vaikuttavuuden ja ennaltaehkäisyn
näkökulmasta. Käytän aineistonani tutkimuskeskusteluja sekä kulttuuripääkaupunkivuoden neljää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää
hanketta, joihin ehdin itse mukaan, koska oma työni Turussa alkoi
samaan aikaan kuin kulttuuripääkaupunkivuosikin. Kysyn, missä
mielessä Turku 2011 -jatkotyöryhmän raportissa mainittu kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita tutkiva ”tiedollinen
osaamisalue” on jäsennettävissä teoreettisena, metodologisena sekä tiede- ja taidepoliittisena kysymyksenä. Samalla pohdin tällaisen
osaamisalueen juurruttamisen mahdollisuuksia yliopistolaitokseen.
Kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin rajapinnat ovat moninaisia ja
monitasoisia, ja niihin sisältyy merkittäviä määrittelykiistoja ja valtarakenteita. Laajoja kysymyksiä tulisikin osata lähestyä siten, että
kunkin alueen erityislaatuisuus sekä taiteellinen ja tieteellinen koskemattomuus ovat ennakkoehtoina.
Kriittisiä näkökulmia alan kehityshankkeisiin
Arkikokemuksen tasolla oma luova toiminta sekä taiteen vastaanottaminen voi saada aikaan kokemuksia hyvinvoinnista. Kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä kartoittavassa kriittisessä
tutkimuksessa on huomattu, että kulttuurin ja hyvinvoinnin syy–
seuraus-suhdetta on ani harvoin pystytty empiirisesti todentamaan.
Vaikuttavuuden tutkimus on vasta alullaan. Ongelmat liittyvät sekä
käytettyihin käsitteisiin että tutkimusasetelmiin ja menetelmiin.
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Only a few studies have been conducted so far on how these concepts
are defined and what the terms are for their use in this multidisciplinary field of research. The problems are related to certain assumptions, such as the existence of universal meanings of well-being and
culture and the normative assumption that culture has positive effects. Well-being that is interpreted as stemming from culture may
also be related to a person’s socioeconomic status and their accessibility to participate.5 Thus, more attention should be paid in research
to social differences and differences pertaining to power structures.
Well-being and happiness are prominent themes in Western consumerism. They are sought in regard to working life, relationships,
family and the individual. Often, development measures in work
places target the individual. Despite the fact that the intrinsic value of
the arts is also discussed, the value of the arts and culture is increasingly seen as indirect and assessed within an economic framework:
creative economy and innovations can also contribute to prosperity
and are seen as factors that attract tourists, new businesses and capital investment to cities.
The European Social Fund (ESF) has funded approximately 200
development projects promoting well-being through the arts. These
development projects have often been erroneously interpreted as
scientific evidence of the effect of artistic activities on well-being. A
relevant question is what kinds of assumptions studies and projects
make regarding the ideal person who engages in and experiences artistic activities.6-7 Is this ideal person active, capable and interested in
developing his/herself according to modern economic logic? The concept of an ideal actor is essentially related to the cultural perceptions
of a good life, which comprise a battlefield of several ideologies and
values. It is also important to make explicit funders’ wishes regarding
result indicators. Research on the relations between culture, health
and well-being should focus on the normative presumptions that numerous projects make during their process concerning the definition
of a good life, ideologies, ideal actors and the significance of structural
social inequality. For example, how have hundreds of previous ESF
projects viewed inequality that is not caused by the individual?
The Impact of the Arts and Social Change
The relationship between the arts, culture, health and well-being is
connected to many kinds of changes and developments within Western societies and the position of the individual in these societies.
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There is and increasing demand for an individual to take more responsibility for their own well-being, whilst at the same time public
health care services are being reduced and well-being services are being privatised or left to the responsibility of the third sector. The increased supply of health and well-being services indicates the growing interest of the individual to take care of their own health.
On one hand, the health and well-being sector is characterised by
consumerism and consumers’ choices. On the other hand, new forms
of communality have development, characterised by changes in behaviour, and various services are emphasising the significance of the
individual’s experience.
Changing the tasks included in the well-being and health care
professions is also related to the deconstruction of the welfare state.
Multi-professionalism, project working, the entrepreneurship of artists and the creative economy are examples of this. Several recent
documents by the State Administration emphasise the significance
of the social impact of culture and the arts. The Finnish Government
has drawn up a report for Parliament on the future of culture.8 It emphasises the increasing significance of a sustainable culture, cultural
diversity and creativity for the development of society. The Finnsight 2015 anticipation project and The State of Scientific Research
in Finland 2021 report by the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Tekes and the Academy of Finland, also map out
factors of change affecting Finnish society. In addition to well-being
and health, these include comprehension and humane interaction,
learning and society that renews by learning, and services and service innovations. The report by the Academy of Finland states that
the significance of culture and the arts has increased in the societal
debate. It is essential that the impacts of experiencing, doing and participating in the arts be studied with respect to the construction of
meaning, economy, physiology and psychology.
The Right of the Individual or the Condition for Communality?
Several documents have stated that the Turku 2011 Capital of Culture
programme was successful in reaching its objectives on many levels.
The aforementioned report by the Turku 2011 Continuation Working Group states that the Capital of Culture affected the well-being of
the residents of the city and facilitated cooperation between various
fields of activity. The Capital of Culture project had an impact on the
well-being of the residents by organising projects that required their

”Seuraus” tai ”tulos” tuskin merkitsee samaa taiteentutkijalle, taiteilijalle tai terveystaloustieteilijälle, eikä vaikutuksen ja vaikuttavuuden käsitteiden sisällöstä vallitse yksimielisyyttä.
Miten käsitteet määritellään, ja millä ehdoilla niitä käytetään tällä monitieteisellä tutkimusalueella, on toistaiseksi vain niukasti selvitetty asia. Ongelmat liittyvät myös tiettyihin lähtöoletuksiin, kuten
esimerkiksi oletukseen hyvinvoinnin ja kulttuurin universaaleista
merkityksistä tai normatiiviseen oletukseen siitä, että kulttuuri tekee ”hyvää”. Kulttuurin tuottamaksi tulkittu hyvinvointi saattaa liittyä myös yksilön sosioekonomiseen asemaan ja osallistumisen mahdollisuuksiin.5 Sosiaalisia ja valtarakenteisiin liittyviä eroja onkin
syytä huomioida tutkimuksessa entistä tarkemmin.
Hyvinvoinnin ja onnellisuuden teemat elävät länsimaisessa kulutuskulttuurissa vahvoina. Niitä tavoitellaan niin työelämän, parisuhteen, perheen kuin yksilönkin tasolla. Usein toimenpiteet esimerkiksi työyhteisöjen kehittämisessä kohdistuvat juuri yksilöön.
Huolimatta siitä, että taiteen itseisarvo on mukana keskusteluissa,
taiteen ja kulttuurin merkitys nähdään yhä enenevässä määrin välillisenä ja taloudellisessa kehyksessä: luova talous ja innovaatiot voivat kasvattaa myös taloudellista hyvinvointia, ja ne nähdään esimerkiksi kaupunkeihin turisteja, uusi yrityksiä ja pääomaa houkuttavina
vetovoimatekijöinä.
Euroopan sosiaalirahasto ESR on rahoittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana kymmeniä kehityshankkeita, joiden tarkoituksena on ollut edistää hyvinvointia taiteen keinoin. Vaikka kyse on
kehityshankkeista, niiden tuloksia taiteellisen toiminnan todetusta
vaikuttavuudesta tulkitaan usein tutkimustiedon veroisena. Onkin
syytä kysyä, millaisia oletuksia tutkimuksissa ja projekteissa on niistä
ihannehenkilöistä, jotka tekevät ja kokevat ”hyvinvointia kulttuurista
ja taiteesta” -toimintaa.6-7 Onko tällainen ihannehenkilö aktiivinen,
toimintakykyinen ja kiinnostunut kehittämään itseään modernin
talouslogiikan mukaisesti? Käsitys ihannetoimijasta liittyy vahvasti
kulttuurisiin käsityksiin hyvästä elämästä, joka on moninaisten ideologioiden ja arvojen kamppailun areena. Yhtä tärkeää on eksplikoida
rahoittajien toiveet tulosindikaattorien muovaamisessa. Kulttuurin,
terveyden ja hyvinvoinnin suhteita kartoittavassa tutkimuksessa
olisikin paneuduttava lukuisten hankkeiden ja projektien normatiivisiin taustaoletuksiin hyvästä elämästä, ideologioista ja ihannetoimijoista, sekä rakenteellisen sosiaalisen eriarvoisuuden merkityksestä
näissä hankkeissa. Miten esimerkiksi kymmenet ESR-hankkeet ovat
ottaneet kantaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen, joka ei johdu yksilöstä?

Taiteen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen muutos
Taiteen, kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin suhde kytkeytyy monenlaisiin muutoksiin ja kehityskulkuihin, jotka koskevat länsimaisia
yhteiskuntia sekä yksilöiden asemaa niissä. Yksilön vastuun omasta
hyvinvoinnistaan edellytetään kasvavan samalla kun julkisen terveydenhuollon palveluja leikataan sekä hyvinvointipalveluja yksityistetään ja saatetaan kolmannen sektorin hoidettaviksi. Omasta
terveydestä huolehtiminen näkyy terveyttä ylläpitävien hyvinvointipalvelujen tarjonnan kasvuna. Yhtäältä terveys- ja hyvinvointialaa
luonnehtivat kasvava konsumerismi ja kuluttajan valinnat. Toisaalta
uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot ovat nousseet ainakin puhetavoiksi ja elämyksellisyyden merkitys erilaisissa palveluissa korostuu.
Hyvinvointivaltion purkuun liittyy myös hyvinvointi- ja terveydenhuollon ammattien ja työnkuvien muuttuminen. Moniammatillisuus, projektiluontoisuus, taiteilijoiden yrittäjyys ja luova talous
ovat esimerkkejä niistä. Useat viimeaikaiset valtionhallinnon dokumentit korostavat kulttuurin ja taiteen merkitystä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden kannalta. Valtioneuvosto on laatinut eduskunnalle
selonteon kulttuurin tulevaisuudesta.8 Siinä painotetaan kestävän
kulttuurin, kulttuurisen moninaisuuden sekä luovuuden kasvavaa
merkitystä yhteiskuntakehityksen kannalta. Myös Suomen Akatemian ja Tekesin Finnsight 2015 -ennakointihankkeessa sekä Suomen
tieteen tila 2021 -raportissa on kartoitettu suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttavia muutostekijöitä. Näitä ovat, hyvinvoinnin ja terveyden ohella, ymmärtäminen ja inhimillinen vuorovaikutus, oppiminen
ja oppimalla uudistava yhteiskunta sekä palvelut ja palveluinnovaatiot. Suomen Akatemian raportissa mainitaan kulttuurin ja taiteiden
merkityksen nousu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Esimerkiksi
taiteen kokemista, tekemistä ja siihen osallistumista on tärkeää tutkia niin inhimillisen merkityksenannon, talousvaikutusten kuin fysiologisten ja psykologistenkin vaikutusten näkökulmasta.
Yksilön oikeus vai yhteisöllisyyden ehto
Lukuisissa dokumenteissa on todettu, että Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuosi onnistui tavoitteissaan monella tasolla. Edellä
mainitussa Turku 2011 -jatkotyöryhmän raportissa todetaan, että
kulttuuripääkaupunki vaikutti kaupunkilaisten hyvinvointiin ja lisäsi yhteistyötä eri toimialojen välillä. Kulttuuripääkaupunki vaikutti
raportin mukaan kaupunkilaisten hyvinvointiin toteuttamalla osal-
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participation, increased communality and enhanced the residents’
regional self-esteem.
The Turku 2011 Well-being Programme of the Capital of Culture
and other documents stress that the arts belong to everyone. The
TAIKU programme values emphasise the right of citizens to create
art and participate in cultural activities. The third value brought to
light in the documents, in addition to the democratic right and sharing, is communality. The arts are considered as promoting communality, which in turn is a contributing factor to well-being and health.
Well-being is interpreted individually and often as a synonym for the
experienced state of health.
Culture – defined as the products of artistic activities, the consumption of the arts and expression – is said to contribute to better
health and well-being.9-10 According to everyday experiences and patient work, this is true and cases of it have been documented by artists
and people suffering from illnesses or social exclusion. Supporting
patients’ creative expression through art-based methods has played
an important role in preventing the progress and treatment of certain
diseases such as various memory disorders, as well as in promoting
well-being in the operative settings of children and young people.11-12
Significant results have also been achieved with communality and
participation through community art and cultural activities. Essential target segments for community art include immigrants and other
special groups that are deemed to require support in participating
in Finnish society.7, 13-14 Art-based methods are also utilised in the
development of work communities. The vast range of art therapies
and expression therapies has a more individual-specific approach
towards well-being. Art therapy conceives the arts as a method of increasing self-knowledge.
Development projects and projects funded by the ESF and Finland’s Slot Machine Association (RAY) and based on the assumed
benefits of the arts and culture have also yielded assessments, numerous reports and theses at universities of applied sciences. However, they have primarily aimed at developing the protocols tested in
the projects and integrating the tested novel protocols into permanent structures. No systematic studies have been carried out into the
long-term effects of the projects on the well-being of individuals and
communities, changes in the social and health sector or the reorganisation of well-being services and work. Furthermore, it has not been
studied how strongly the negative effects of the projects ending, have
been experienced.6
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The Wide and Narrow Definitions of Culture
Culture, well-being and health can be defined in many ways. In this
article, I divide the definitions of culture into two categories and
use both the extended and narrow concepts of culture. In the study
of connections between culture and health, it is important to understand culture in a holistic sense, encompassing learned behaviour,
ways of life, values and experiences. This is particularly significant
in a multicultural community, in which cultural differences come to
define well-being.
It is also important to study the interaction of culture and health
when culture is understood in a narrow sense as the production and
consumption of cultural services. This narrow definition enables us
to ask the question how literature, visual arts, drama, photography or
any form of expression can contribute to well-being. How does creativity promote health? Can a narrative about experiencing an illness
promote health? In what way do culture services or political decisions regarding culture have and impact on health?
In ethnographic cultural studies, health and illness are perceived
as culturally produced and structured15 or as dependent of culture.16
People interpret and experience their illness or health through the
conditions set by their culture. Similarly, seeking treatment and the
effect of treatment are partly cultural issues, which are also related to
the structures of society.
The programmes and measures of the Capital of Culture programme and the TAIKU programme underlying them, as well as
other essential documents of the State Administration, refer to culture by use of the broad definition. Despite this, it is “operationalised”
mostly as artistic activity. In my opinion, this is evident in the Wellbeing Programme of the Capital of Culture. In the Finnish Government’s report on the future of culture (2011) and the Government
Programme of Katainen’s Government (2011), culture is understood
merely as the arts.
In history and anthropology, culture refers to a system formed
by values, meanings, norms and practices that shape people’s lives.
In the last few decades, cultural studies have been affected greatly by
the American anthropologist Clifford Geertz’s concept of culture as
“a web of meaning that people have woven around themselves”.17 It
is noteworthy that cultural studies are not an enterprise for finding
laws or regularities but rather methods of interpretation that aim at
discovering meaning. Geerz’s views have been criticised, among oth-

listavia hankkeita, syventämällä yhteisöllisyyttä ja kohentamalla
kaupunkilaisten alueellista itsetuntoa.
Kulttuuripääkaupunkivuoden Turku 2011 -hyvinvointiohjelmassa ja muissa asiakirjoissa korostetaan, että taide kuuluu
kaikille. Ministeriöiden TAIKU-ohjelman arvosisältö puolestaan
painottaa jokaisen kansalaisen oikeutta taiteen tekemiseen ja
kulttuuritoimintaan osallistumiseen. Demokraattisen jakamisen
ja oikeuden ohella kolmas teema dokumenteissa on yhteisöllisyys. Taiteen katsotaan edistävän yhteisöllisyyttä, joka puolestaan
on hyvinvointia ja terveyttä luova tekijä. Hyvinvointi puolestaan
esiintyy yksilöllisessä merkityksessä ja usein koetun terveyden
synonyyminä.
Kulttuurin – siinä merkityksessä kuin se ymmärretään taidetuotteina, taiteen kulutuksena ja ilmaisuna – sanotaan edistävän
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.9-10 Näin tiedetäänkin asianlaidan olevan arkikokemuksen tasolla ja potilastyössä, ja näitä tilanteita on dokumentoitu sekä taiteentekijöiden että sairaiden tai syrjäytyneiden oman kokemuksen näkökulmasta. Potilaiden luovan
ilmaisun tukeminen taidelähtöisten menetelmien avulla on ollut
merkittävä tiettyjen sairauksien, kuten erilaisten muistisairauksien etenemisen torjumisessa ja hoidossa, samoin kuin hyvinvoinnin
edistämisessä lasten ja nuorten toimintaympäristöissä.11-12
Yhteisötaiteen- ja kulttuuritoiminnan synnyttämästä yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta on myös saatu merkittäviä tuloksia.
Yhteisötaiteen tärkeitä kohderyhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat tai muut erityisryhmät, joiden osallisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa nähdään tarvitsevan erityistä tukea.7, 13-14
Taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään myös työyhteisöjen kehittämisessä. Moninainen taideterapioiden tai ilmaisuterapioiden
kenttä lähestyy hyvinvointia yksilölähtöisemmin. Taideterapiassa
taide ymmärretään itsetuntemuksen lisäämisen keinona.
Euroopan Sosiaalirahaston ja Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamat kehityshankkeet ja projektit, jotka ovat perustuneet
oletukselle taiteen ja kulttuurin hyvää tekevästä vaikutuksesta
ovat tuottaneet myös arviointeja, lukuisia raportteja ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä. Ne ovat kuitenkin ensisijaisesti
tähdänneet hankkeissa kokeiltujen käytänteiden kehittämiseen ja
pilotoitujen toimintojen juurruttamiseen osaksi pysyviä rakenteita. Hankkeiden pitkäkestoisia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen
hyvinvointiin tai sosiaali- ja terveysalan muutoksiin tai hyvinvointipalveluiden sekä työn uudelleenjärjestämiseen ei kuitenkaan ole

systemaattisesti tutkittu. Selvittämättä on myös, miten voimakkaasti
hankkeiden päättymisen negatiiviset vaikutukset on koettu.6
Kulttuurin laaja ja suppea määritelmä
Kulttuuri, kuten hyvinvointi ja terveyskin voidaan määritellä monin tavoin. Tässä artikkelissa jaan kulttuurin määritelmät kahteen ryhmään
ja tarkastelen kohdettani sekä suppean että laajan kulttuurin käsitteen
kautta. Kulttuurin ja terveyden yhteyksiä pohdittaessa on tärkeää ymmärtää kulttuuri laajasti – opittuna ja sisäistettynä käyttäytymisenä,
elämäntapoina, arvoina ja kokemuksina. Tämä on erityisen merkityksellistä monikulttuurisessa yhteisössä, jossa kulttuurien väliset erot
nousevat hyvinvoinnin määrittäjiksi.
Kulttuurin ja terveyden vuorovaikutusta on tärkeää tutkia myös
silloin, kun kulttuuri ymmärretään suppeammin kulttuuripalvelujen
tuotantona ja kuluttamisena. Suppeaa käsitettä käyttäen voidaan kysyä
esimerkiksi miten kirjallisuus, kuvataide, teatteri, valokuva – ja ylipäätään ilmaisu – toimivat hyvinvoinnin lisääjinä? Miten luovuus edistää
terveyttä? Voiko sairauden kokemuksesta kertominen olla terveyttä
edistävä tekijä? Millaisia terveydellisiä vaikutuksia kulttuuripalveluilla tai kulttuuripoliittisilla päätöksillä on?
Etnografisessa kulttuurintutkimuksessa terveys ja sairaus jäsentyvät kulttuurisesti tuotettuina ja ”rakentuneina”15 tai suorastaan
kulttuurisesti ehdollisina.16 Ihmiset jäsentävät ja kokevat kulttuurinsa
ehdoilla sekä sairautensa että tapansa olla terveitä. Vastaavasti heidän
hakeutumisensa hoitoon, samoin kuin hoidon teho on osin kulttuurinen ja osin yhteiskunnan rakenteisiin kytkeytyvä kysymys.
Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmissa ja toimissa, samoin kuin
niiden taustalla olevassa TAIKU-ohjelmassa ja muissa valtionhallinnon keskeisissä dokumenteissa, viitataan kulttuuriin laajan määritelmän mukaisesti. Siitä huolimatta se ”operationalisoidaan” suurimmaksi osaksi taiteelliseksi toiminnaksi. Tämä on mielestäni selvästi
esillä kulttuuripääkaupungin hyvinvointiohjelmassa. Valtioneuvoston
selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta (2011) sekä Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa (2011) ymmärretään kulttuuri yksiselitteisesti
taiteena.
Historiantutkimuksen ja antropologian aloilla kulttuurilla tarkoitetaan arvojen, merkitysten, normien ja käytäntöjen muodostamaa
järjestelmää, joka muovaa ihmisten elämän tietynlaiseksi. Viime vuosikymmenien kulttuurintutkimukseen on vahvasti vaikuttanut yhdysvaltalaisen antropologin Clifford Geertzin näkemys kulttuurista
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er things, for the web metaphor, which in itself depicts the diversity
of culture and unexpected connections and transfers culture outside
of people as an enabling and conditioning framework.18 It is important to remember that people are constantly “weaving” their culture.
To Pierre Bourdieu19, culture is the sum of the practices that are carried out together and are layered in the actor. Therefore, people are
both creators of culture as well as products of it. Thus, culture is constantly changing and in a state of becoming something different and
cultural studies cannot ignore the people as actors in this process.
The concept of culture has always been subject to debate and has
been given meanings with various content and amplitude. Even from
early ancient philosophical writings it was emphasised that people
can cultivate their spirits like farmers cultivate their land. Thus, culture has for centuries, and even millennia, has concerned upbringing, education and civilisation, and in this sense it is present in the
medical humanities.20 According to a narrow definition, culture has
sometimes been perceived as the arts and science – the sum of the
achievements of humankind. The narrow definition is still alive in
the sense that, even today, the promotion of culture often refers to the
arts alone and scientific issues are set apart from the field of the arts
within the areas of higher education and scientific policy. This is evident in the documents of the State Administration, which define cultural activity as artistic activities and hobbies, providing and using
art services, home region work and the preservation and promotion
of local cultural heritage.21
Culture, Health and Well-being as Research Objects in the
Turku 2011 Capital of Culture Programme
The next section takes a closer look at four projects related to the
Capital of Culture that have been part of the Turku 2011 Well-being
Programme and produced important experiences from the point of
view of this article. The projects are of different levels and scopes and
have been selected for review because the author of the article has
participated in either the projects or their assessment. presented are
three projects from the Scientific and Cultural Turku – a Prosperous City programme as case studies: the musical Middle-Aged Hair,
the cultural prescription project and the KUVA – Culture for Elderly
People project. These projects stand as examples of how the Turku
2011 Capital of Culture productions were planned to produce information for research. In addition to these projects, I shall discuss the
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new professorship of cultural health and well-being research that began at the start of the Capital of Culture year and is still on-going.
Scientific and Cultural Turku – A Prosperous City (TIUKU)
This multidisciplinary project coordinated by the University of
Turku viewed cultural and social factors as potentially contributing to health and well-being along the lines of a broad definition of
culture. The main objective for the project was to create new forms
of dialogue between science and culture in 2009–2015. The original
objective of the project was to cover medical, pedagogical, psychological, humanistic and sociological research and various areas of the
arts and culture.
The TIUKU project comprised four areas: (i) establishing an expert group on multidisciplinary culture and well-being research at the
University of Turku, (ii) conveying information related to well-being
to residents through participatory methods, (iii) the implementation
of a research and education programme in cultural health research
and (iv) organising an international congress. The programme stated
that the purpose of the cooperation between these areas was to significantly develop the well-being research conducted at the University of Turku, bring the university, culture, the media, businesses and
residents closer to each other and bring the benefits of the research
within the reach of the community. The purpose of the project was
to create competence areas at the university that would also have a
long-term structural impact after the Capital of Culture project.
The objectives of the TIUKU project also included supporting the
City of Turku in promoting the health and well-being of its residents
and the integration policy, which aims at reducing the social and cultural exclusion of the elderly and immigrants. The project is closely
related to the urban research programme of the University of Turku,
in which the research theme of cultural well-being has been recorded.22 Extensive cooperation was planned with the City of Turku, including the library and sports services.
One important objective of the TIUKU project was to promote the
five-year professorship of cultural health and well-being research.
The main argument was that the professorship supports the Capital
of Culture project as a whole. The purpose was to establish “a new
area of competence” as an education and research programme of cultural health research. A multidisciplinary expert group was selected
to lead the TIUKU project in order to form a medical humanities type

”niinä merkitysten verkostoina, jotka ihminen on itse ympärilleen
punonut”.17 Olennaista on, ettei kulttuurin tutkimus ole lakien tai
lainomaisuuksien etsimistä: se on pikemminkin tulkintatyötä, jonka
tavoitteena on löytää merkityksiä. Geerzin näkemyksiä on kritisoitu
esimerkiksi siitä, että verkko-metafora, joka sinänsä kuvastaa hyvin
kulttuurin moninaisuutta ja odottamattomienkin asioiden yhteyttä,
siirtää kulttuurin ihmisen ulkopuolelle, mahdollistavaksi ja ehdollistavaksi kehykseksi.18 Tärkeää on muistaa, että ihminen itse ”punoo”
kulttuuriaan jatkuvasti. Pierre Bourdieulle19 kulttuuri merkitsee
niiden käytäntöjen kokonaisuutta, joita tehdään yhdessä ja jotka kerrostuvat toimijaan. Ihmiset siis sekä tekevät kulttuuriaan että ovat
sen tuottamia. Siksi kulttuuri on alituisessa muutoksessa, tulemisen
tilassa, eikä kulttuuria tutkittaessa voi unohtaa toimijuutta, ihmistä
itseään.
Kulttuurin käsite on ollut aina kiistelyn kohteena, ja sille on annettu erilaisia ja erilaajuisia merkityssisältöjä. Jo antiikin ajan filosofisissa kirjoituksissa on korostettu sitä, miten ihmisen oli mahdollista viljellä henkeään, samaan tapaan kuin maanviljelijä kynti
peltoaan. Tätä kautta kulttuuri on vuosisatojen ja -tuhansien ajan viitannut kasvatukseen, koulutukseen ja sivistykseen, ja samassa merkityksessä se esitetään ”medical humanities” -tutkimusalan asiakirjoissa.20 Suppeassa määrittelyssä kulttuuri on toisinaan esitetty vain
taiteena ja tieteenä, ”ihmiskunnan saavutusten summana”. Kapea
näkemys elää yhä siinä myös mielessä, että kulttuurin edistämisellä
viitataan nykypuheessakin usein taiteeseen, kun taas tieteen kysymykset usein unohtuvat, koska ne sijaitsevat taiteen kentästä etäällä,
korkeakoulu- ja tiedepolitiikan alla. Tämä näkyy selkeänä valtionhallinnon dokumenteissa, jossa kulttuuritoiminta määritellään taiteen
harjoittamiseksi ja harrastamiseksi, taidepalvelujen tarjonnaksi ja
käytöksi, kotiseututyöksi sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseksi ja edistämiseksi.21
Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi tutkimuskohteina Turku 2011
-kulttuuripääkaupunkivuoden toiminnassa
Seuraavassa tarkastelen lähemmin neljää kulttuuripääkaupunkivuoden hanketta, jotka ovat olleet osa Turku 2011 -hyvinvointiohjelmaan
luettavaa toimintaa ja tuottaneet tämän artikkelin kannalta tärkeitä
kokemuksia. Hankkeet ovat eritasoisia ja laajuudeltaan erilaisia ja
olen valinnut ne tarkastelun kohteeksi sen vuoksi, että olen ollut itse niiden toiminnassa tai arvioinnissa mukana. Tieteen ja Kulttuuri

Turku – hyvinvoiva kaupunki -hankkeeseen sisältyy arvioinnin ja
työstämisen kannalta kolme tapaustutkimusta, joina esittelen ”Hair
– keski-ikäisten hiukset”, Kulttuuriresepti-toimenpiteen, sekä Kulttuuria vanhusten arkeen eli KUVA-hankkeen. Nämä hankkeet ovat
esimerkkeinä siitä, miten Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden
produktiot suunniteltiin tuottamaan tietoa tutkimusta varten. Hankkeiden lisäksi esittelen myös uutta kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen professuuria, joka alkoi kulttuurivuoden alussa ja
jatkuu edelleen.
Tieteen ja kulttuurin Turku – hyvinvoiva kaupunki (TIUKU)
Turun yliopiston johtama hanke suunniteltiin monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät miellettiin
potentiaalisiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäjiksi kulttuurin laajaa määritelmää seuraten. Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena
oli luoda uusia tieteen ja kulttuurin vuoropuhelun muotoja vuosina
2009–2015. Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli kattaa niin
lääketieteellisen, kasvatustieteellisen ja psykologisen kuin humanistisen ja yhteiskuntatieteellisenkin tutkimuksen sekä lukuisia taiteen
ja kulttuurin osa-alueita.
TIUKU-hankkeeseen kuului neljä keskeistä osa-aluetta:
(i) monitieteisen kulttuurin ja terveyden tutkimuksen asiantuntijaryhmän muodostaminen Turun yliopistoon, (ii) hyvinvointitiedon
välittäminen kaupunkilaisille osallistavien toimintatapojen avulla,
(iii) kulttuurisen terveystutkimuksen tutkimus- ja koulutuskokonaisuuden toteuttaminen sekä (iv) kansainvälisen kongressin järjestäminen. Ohjelmassa todettiin, että näiden osa-alueiden välillä tehtävän yhteistyön tarkoituksena oli kehittää merkittävällä tavalla Turun
yliopistossa tehtävää hyvinvointitutkimusta, lähentää yliopiston,
kulttuurin, median, yritysmaailman ja kaupunkilaisten suhteita sekä
tuoda tutkimuksen hyödyt yhteisön ulottuville. Hankkeen tarkoituksena oli luoda yliopistoon osaamisalueita, joilla on pitkäaikainen rakenteellinen merkitys yli kulttuuripääkaupunkivuoden.
TIUKU-hankkeen laajamittaisena tehtävänä oli myös tukea
Turun kaupungin tavoitetta edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa kaupungin integraatiopolitiikkaa, jonka
tarkoituksena on vähentää erityisesti vanhus- ja maahanmuuttajaväestön sosiaalista ja kulttuurista syrjäytymistä. Hanke liittyy läheisesti Turun yliopiston kaupunkitutkimusohjelmaan, johon kulttuurisen hyvinvoinnin tutkimusteema on myös kirjattu.22 Yhteistyötä
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of study programme of cultural health research. This programme
would combine natural sciences and humanities and educate experts
in cultural research and research of well-being and health promotion for multi-vocational work communities. The competence of
the education programme was deemed to be based on the strengths
of the University of Turku in research in the areas of well-being in
children and young people as well as culture and the arts. The study
programme of cultural health research coordinated by the University
of Turku was planned to be organised through the multidisciplinary
cooperation of the faculties of Medicine, Education, Humanities and
Social Sciences and together with the city’s other higher institutes of
education. Its purpose was also to support the existing minor subject
‘People, Health and Culture’ that is common within each of the four
faculties of the University of Turku.
The study programme aimed at creating a cultural perspective on
existing projects related particularly to mental health, communality
and various functions that promote the well-being of residents. It
also aimed to conduct case studies, in which the cultural, interdisciplinary perspective can be constructed and fine-tuned. A book23 has
been published on the TIUKU project, in which the members of the
project assess different areas of their operations. The book emphasises that the TIUKU project has actively led the way for a new kind
of approach in research – or an entire scientific discipline.
The New Area of Competence – the Professorship of Culture
and Health in Practice
At issue here was the question of how to implement a new study
programme, the objectives of which range from the issues of artistic
activities and research, to multicultural encounters in health care. A
lot was expected of the four-year professorship that began at the beginning of the Turku 2011 Capital of Culture programme. There were
interesting and pioneering tasks for a large research department. In
practice, the problem was solved by establishing a research department of culture and health. Within the department are promoted
five research topics related to culture and health. One of them is a
research programme in the beneficial effects of culture and the arts
organised in cooperation with several art scholars and artists. The
three other research topics approach issues related to culture, health
and well-being from the perspective of ethnographic cultural studies.
Next, the research areas are briefly presented.
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Firstly, the objective of the professorship is to continue and launch
a new line of research, in which the cultural and social conditions
of health, sickness and well-being are studied from an ethnographic
perspective, using the a broad definition of culture. Topical and essential questions in Finland are social exclusion and the autonomy
and agency of the patient. Questions concerning health, sickness and
culture cannot be perceived without taking technology, particularly
the technology of the body, into account. Three research projects are
being carried out in this research department of culture and health
on the basis of these themes. One of them, Vulnerable Agency and
Social Bonds is included in the extensive study of the agency of the
patient with its conditions funded by the Academy of Finland. The
purpose of the Embedded Agency – Vulnerable Lives, Contemporary
Cures project is to study the experiences that patients with long-term
heart disease have with heart technology. The problem is relevant in
one way or another to hundreds of thousands of Finns. The project
is based on a new kind of encounter of nature and culture through
technology and new kinds of relations between humans and animals,
which are realised in the study of xenotransplantation, the transfer of
tissue from an animal to a human. Technology is perceived on the one
hand through technical measures, such as technical devices, whilst
on the other hand, through a new kind of control of the body. The
agency of the patient, which is conditioned by technology, is the focus
of the study.
Another project, Culture, Suicide and the Human Condition,
studies suicide as part of Finnish culture and the conditions of human life. The study investigates the concepts of suicide and death
that people who have committed suicide have and the conditions of
their moral agency.
The third project, Multicultural Encounters in Health Care, has
been launched in three health care units of Turku and funded by the
Turku Urban Research Programme. The study uses an ethnomethodological discourse analytic method to find out how language and culture shape mutual understanding, or the lack of it, whilst at a doctor
appointment. In the study, an immigrant and a representative of the
original population meet as doctor and patient. The appointments
are filmed and analysed using discourse analysis, which enables detailed analysis of the communication.24

kaavailtiin laajasti Turun kaupungin , muun muassa kirjastotoimen
ja liikuntaviraston kanssa.
TIUKU-hankkeen yksi tärkeä tehtävä oli viisivuotisen Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen professuurihankkeen edistäminen. Perusteena oli nimenomaan se, että professuurin nähtiin
tukevan kulttuuripääkaupunkivuoden hankekokonaisuutta. Tarkoituksena oli rakentaa ”uusi osaamisalue”, kulttuurisen terveystutkimuksen koulutus- ja tutkimuskokonaisuudeksi. TIUKU-hanketta
vetämään valittiin monitieteinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli muodostaa luonnon- ja ihmistieteellistä terveystutkimusta
yhdistävä kulttuurisen terveystutkimuksen ”medical humanities”tyyppinen koulutus- ja tutkimuskokonaisuus, joka kouluttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen sekä terveyden edistämisen
asiantuntijoita moniammatillisiin työyhteisöihin. Koulutuskokonaisuuden osaaminen katsottiin pohjautuvan muun muassa Turun yliopiston tutkimuksellisiin vahvuusalueisiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä kulttuurin ja taiteiden tutkimuksessa. Turun yliopiston
koordinoima kulttuurisen terveystutkimuksen koulutuskokonaisuus
suunniteltiin rakennettavaksi lääketieteellisen, kasvatustieteellisen,
humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan monitieteellisessä yhteistyössä sekä yhdessä muiden kaupungin korkeakoulujen
kanssa. Sen tarkoituksena oli myös tukea Turun yliopistossa jo käynnissä olevaa neljän tiedekunnan yhteistä sivuaineopintokokonaisuutta ”Ihminen, terveys ja kulttuuri”.
Sisällöllisestä näkökulmasta käsin tarkoituksena oli luoda sekä
kulttuurinen näkökulma käynnissä oleviin, erityisesti mielenterveyttä, yhteisöllisyyttä sekä erilaisia kaupunkilaisten hyvinvointia
edistäviä toimintoja koskeviin hankkeisiin että rakentaa omia tapaustutkimuksia, joissa kulttuurista, tieteenvälistä näkökulmaa saatetaan hioa ja rakentaa. TIUKU-hankkeen toiminnasta on julkaistu
teos23 ja siinä hankkeen jäsenet ovat arvioineet toimintansa eri osaalueita. Teoksessa korostetaan, miten TIUKU-hankkeen toiminta on
aktiivisesti avannut tietä uudentyyppiselle tutkimukselliselle lähestymistavalle – tai suoranaisesti tieteenalalle.
Uusi osaamisalue eli kulttuurin ja terveyden
professuuri käytännössä
Miten toteuttaa uutta tutkimus- ja opetuskokonaisuutta, jonka tavoitteet ulottuvat taiteen tekemisen ja tutkimisen kysymyksistä
monikulttuuriseen kohtaamisen terveydenhuollossa? Professori,

jonka kutsuminen toteutui 4-vuotisena 2011 alkaen kulttuuripääkaupunkivuoden alkaessa, asetettiin paljon haltijaksi. Kiinnostavat
ja uraauurtavat tehtävät oli mitoitettu laajalle tutkimusyksikölle.
Käytännössä olen toimeen kutsuttuna ratkaissut ongelman siten,
että olen perustanut professuurin puitteisiin kulttuurin ja terveyden
tutkimusyksikön. Sen piirissä edistän viittä kulttuuriin ja terveyteen
liittyvää tutkimusteemaa. Yksi niistä on kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia pohjustava tutkimusohjelma, jota rakennetaan yhteistyössä useiden taiteentutkijoiden ja taiteilijoiden kesken. Kolme
muuta käsittelevät kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiä etnografisen kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Seuraavassa
esittelen lyhyesti tutkimusalueet.
Ensinnäkin professuurin laaja-alainen tavoite on jatkaa ja käynnistää uutta tutkimusta, jossa perehdytään etnografisesta näkökulmasta kulttuurin laajaa käsitettä käyttäen terveyden, sairauden ja
hyvinvoinnin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ehtoihin. Nykypäivän keskeisiä kysymyksiä Suomessa ovat syrjäytyminen sekä potilaan autonomia ja toimijuus. Kysymyksiä terveydestä, sairaudesta ja
kulttuurista on mahdotonta hahmottaa ilman teknologian, erityisesti
ruumiinteknologian huomioimista. Näiden teemojen pohjalta Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössäni toimii kolme tutkimushanketta. Yksi niistä, ”Hauras toimijuus ja sosiaaliset sidokset” sisältyy
Suomen Akatemian rahoittamaan laajaan tutkimukseen potilaan
toimijuudesta ja sen ehdoista. ”Embedded agency – vulnerable lives,
contemporary cures” -hankkeen tarkoituksena on tutkia pitkäaikaista sydänsairautta sairastavien potilaiden kokemuksia sydänteknologiasta. Ongelma koskettaa jollain tavoin satojatuhansia suomalaisia.
Hankkeen lähtöajatuksena on luonnon ja kulttuurin uudenlainen
kohtaaminen sekä teknologian että ihmisen ja eläimen uudenlaisten
suhteiden kautta, jotka tutkimuksessa ilmenevät erityisesti xenotransplantaatiossa, eläimeltä ihmiselle suoritettavassa kudossiirrossa. Teknologia jäsennetään yhtäältä teknisten toimenpiteiden, kuten
teknisten laitteiden ja toisaalta uudenlaisen ruumiinkontrollin kautta. Tutkimuksen fokuksessa on potilaan oma toimijuus, jota teknologia ehdollistaa.
Toinen hanke ”Culture, Suicide, and the Human Condition” käsittelee itsemurhaa osana suomalaista kulttuuria ja inhimillisen elämän ehtoja. Tutkimuksessa keskeisenä kysymyksenä on itsemurhan
tehneen omat käsitykset itsemurhasta ja kuolemasta sekä hänen moraalisen toimijuutensa ehdot.
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Research of the Relationship Between Well-being and the Arts
as Part of the New Competence Area
One of the four extensive research themes of the professorship focuses on the effects of culture and the arts on well-being. The following chapter discusses in more detail three Capital of Culture projects,
which provided experiences and material that form a vast foundation
for the fourth objective of the professorship of culture and well-being: commencing research on the relationship between the arts and
well-being. The objective is to create a memorandum of the essential
questions in the research disciplines for a research programme that
combines the study of science and the arts. The following Capital
of Culture productions have produced valuable material for the research programme.
The Musical Middle-Aged Hair
The Middle-Aged Hair project created a musical that was in many
senses unique and based on the idea of community art. An announcement was published searching for people to commit to a serious
production and, under the guidance of professionals, to rehearse in
dance, song, drama and other requirements of a full scale musical.
The effects of these cultural activities on well-being were studied
by charting the development of the participants’ physical and mental well-being. Lectures on promoting health and various life-style
meetings were held during rehearsals in order to improve the participants’ well-being and health. After the project, the participants’
well-being and health were assessed in medical examinations and interview studies.25 After the performances at Logomo had been given,
the participants were asked to briefly assess in writing the effect of
the musical project on their well-being. The participants were asked
to tell their story and discuss the following questions in it: “Why did
you participate in the project? What did you experience during the
project? What was important to you? What was disappointing? How
do you feel now? What kind of impact will the project have on your
future?” At the beginning of the project, the participants were also
asked to provide information about themselves, such as their gender,
age, occupation and life situation. Only a third of the 120 participants
of the project wrote their story and the majority of them were women.
Efforts are still being made to contact the remaining participants. In
the writings, the participants tell anonymously about their decision
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to join a project that many considered crazy, the effects of rehearsing
the musical and the joy and disappointments that were experienced
during the project. The feelings of ‘letting go’ experienced after the
final performances were also described at length. This point of view
is often lacking in art project assessment studies. Many of the texts
are very personal and touching stories spanning 1.5 years. Several
participants wrote that the musical project was a revolutionary experience for them and, as the premiere approached, increasingly came
to control their everyday lives, thoughts and even dreams. A feeling
of changing as a person – performer, spouse or parent – is present
in nearly every text.26 According to Veli-Matti Pynttäri, the texts
show that participation in the musical project and performing in it
in February 2011 was an experienced that promoted the well-being
and health of the participants. The participants reported an improvement in health and the adoption of new exercise habits. Above all they
reported noticeable changes in their relationship with themselves,
what possibilities are open to them and what are their abilities to
do things that earlier may have felt impossible. During the project,
several people’s concept of themselves changed and for the majority
it was strengthened. In the health survey, a third of the respondents
stated that their health had improved and over half stated that it had
not changed.25 The assessment of the project is still in progress. The
performance was under the auspices of the Turku Municipal Social
Services and Health Care Department.
The concept of experiential or subjective well-being, on which a
majority of the so-called quality of life research is based,11, 27 includes
a view of the experienced well-being that is necessarily reflective.
According to the necessary reflectiveness of well-being, a person is
not well unless he/she feels that way. The stories written by the participants in the production stand as an example of reflecting on wellbeing. Writing the stories provided the participants with an opportunity to relate their experiences to other people’s experiences and
in a larger cultural context, in which well-being is interpreted. Pynttäri states that writing about the Hair experience was a key factor in
increasing well-being.25-26 However, in order to assess this claim, it
would have been necessary also to assess the experiences of the three
quarters of participants who did not write their stories. Experiences
will probably not change but interpreting them, for example, by writing may affect the meaning they receive in the way a person reflects
on his/her life and well-being. The experiences regarding the effects
of the musical on well-being were quite similar to the experiences

Kolmas hanke ”Monikulttuurinen kohtaaminen terveydenhuollossa”
on käynnistynyt Turun kolmessa terveydenhuollon yksikössä Turun
kaupunkitutkimusohjelman rahoittamana. Tutkimuksessa selvitetään etnometodologisella keskustelunanalyyttisellä menetelmällä,
miten kieli ja kulttuuri muokkaavat keskinäistä ymmärrystä tai ymmärtämättömyyttä lääkärinvastaanotoilla. Tutkimuksen asetelma
on rakennettu siten, että maahanmuuttaja ja kantaväestön edustaja
kohtaavat toisensa joko lääkärinä tai potilaana. Vastaanottotilanteet
kuvataan videolle ja ne analysoidaan keskustelunanalyyttisellä menetelmällä, mikä antaa mahdollisuuden kommunikaation yksityiskohtaiseen analyysiin.24
Taiteen hyvinvointitutkimus osana uutta osaamisaluetta
Yksi professuurin neljästä laajasta tutkimusteemasta kohdistuu kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Seuraavassa kappaleessa
tarkastelen lähemmin kolmea kulttuuripääkaupunkivuoden hanketta, joiden tuottama kokemus ja aineisto tarjoavat laajaa pohjaa Kulttuurin ja hyvinvoinnin professuurin neljännelle tehtävälle, taiteen
hyvinvointitutkimuksen käynnistämiselle. Tarkoituksena on luoda
tieteen- ja taiteenvälisen tutkimuksen tutkimusohjelmaa varten perustelumuistio, johon on kirjattu keskeiset tutkimusaloja koskevat
kysymykset. Seuraavat Kulttuuripääkaupunkivuoden tuotannot ovat
osaltaan tuottaneet arvokasta aineistoa tutkimusohjelmaa varten.
Musiikkiteatterituotanto Keski-ikäisten hiukset
Keski-ikäisten hiukset -hanke toteutti monessa mielessä ainutlaatuisen yhteisötaiteen ideaan perustuvan musiikkiteatteriesityksen.
Avoimella ilmoituksella etsittiin esiintyjiä, jotka olisivat valmiit sitoutumaan suureen tuotantoon ja harjoittelemaan ammattilaisten
johdolla tanssia, laulua, ilmaisua ja muita musikaalissa tarvittavia
taitoja. Kulttuurin tekemisen vaikutuksia tutkittiin koko hankkeeseen sisältyvän hyvinvointinäkökulman myötä, jonka tarkoituksena
oli kartoittaa osallistujien fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja sen
kehitystä. Harjoittelun aikana osallistujien hyvinvointia ja terveydentilaa pyrittiin kohentamaan terveyden edistämiseen tähtäävillä
luennoilla ja erilaisilla elämäntaparyhmillä. Niitä arvioitiin tuotannon jälkeen lääkärintarkastuksilla ja haastattelututkimuksilla.25 Sen
jälkeen kun esitykset Logomossa oli pidetty, osallistujia pyydettiin
kirjoittamaan kokemuksistaan vapaamuotoinen lyhyt teksti, jossa

he itse arvioivat musikaalin tekemisen vaikutusta omaan hyvinvointiinsa. Osallistujia pyydettiin kertomaan tarinansa ja pohtimaan siinä seuraavia kysymyksiä: ”Miksi lähdit mukaan? Mitä koit hankkeen
aikana? Mikä oli sinulle tärkeää? Mikä harmitti? Miltä tuntuu nyt?
Miten kuvittelet hankkeen vaikuttaneen elämääsi tulevaisuudessa?” Tämän lisäksi osallistujia pyydettiin kertomaan taustatietoja
itsestään kuten sukupuoli, ikä, ammatti ja elämäntilanne hankkeen
alussa. Vain kolmannes 120 produktioon osallistuneesta kirjoitti
oman kertomuksensa, heistä suurin osa oli naisia. Loputkin osallistujat yritetään vielä tavoittaa. Kirjoituksissa osallistujat kertovat
kirjoituspyynnön mukaisesti nimettömänä omasta päätöksestään
lähteä mukaan usein hullunakin pidettyyn hankkeeseen, musikaalin
harjoittelemisen vaikutuksesta ja hankkeen aikana koetuista iloista
ja pettymyksistä. Runsaasti tilaa annetaan myös luopumisen tunteille, joita kirjoittajat kuvasivat ja käsittelivät kirjoittaessaan viimeisten esitysten jälkeisistä tunnelmista. Tällainen näkökulma puuttuu
useista taidehankkeiden arviointitutkimuksista. Monet kirjoituksista ovat erittäin henkilökohtaisia ja usein koskettavia kertomuksia
puolentoista vuoden ajalta. Kirjoitusten perusteella osallistuminen
musiikkiteatteriesitykseen muodostui monelle käänteentekeväksi
kokemukseksi, joka ensi-illan lähestyessä hallitsi enenevässä määrin
osallistujien arkea, ajatuksia ja jopa uniakin. Tunne muuttumisesta
ihmisenä – esiintyjänä, puolisona tai vanhempana – on luettavissa lähes jokaisessa kirjoituksessa.25 Veli-Matti Pynttärin mukaan kirjoitusten perusteella havainnollistuu se, että osallistumisen musikaalin
tekemiseen ja lopulta esittäminen helmikuussa 2011 on koettu edistäneen hankkeeseen osallistuneiden ihmisten hyvinvointia ja terveydentilaa. Kirjoituksissa osallistujat kommentoivat jonkin verran
terveydentilansa kohenemista ja uudenlaisten liikuntatottumusten
omaksumista, mutta ennen kaikkea kirjoittajat kiinnittävät huomiota hankkeen myötä tapahtuneisiin muutoksiin heidän suhtautumisessa itseensä, omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä tehdä asioita, jotka aikaisemmin saattoivat tuntua mahdottomilta. Hankkeen
aikana osallistuneiden käsitys omasta itsestä muuttui ja useimpien
kohdalla vahvistui. Terveyskyselyssä kolmannes vastaajista arvioi
terveydentilansa kohentuneen ja yli puolen kohdalla se pysyi ennallaan.26 Hankkeen arviointi on edelleen kesken. Hanketta johti Turun
kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.
Ajatukseen kokemuksellista tai subjektiivisesta hyvinvoinnista,
jolle suuri osa niin sanotusta elämänlaatututkimuksesta perustuu11, 27,
sisältyy näkemys koetun hyvinvoinnin välttämättä reflektiivisestä
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conveyed in Samassa valossa by Jussi Lehtonen.28 Lehtonen worked
with people with memory disorders and reflected on their experiences through his own experience. Lea Kantonen, who has worked
in community art projects, also described similar experiences in her
doctoral thesis Teltta29. In her work Punahilkka (Little Red Riding
Hood), Riitta Granfelt studied the residents of the Women’s Prison
of Hämeenlinna and their play that was based on Märta Tikkanen’s
novel manuscript of the same name30. Granfelt’s results indicate that
the actors experienced an increase in their powers and abilities and
that they had the ingredients for a new identity with less feelings of
shame.
KUVA – Culture for Elderly People
The objective of the KUVA project was to organise cultural activities
in health care organisations as part of daily care. Only a few similar
projects have been carried out in the health care institutions of Finland.
The Culture for Elderly People project aimed at integrating culture into the round-the-clock care provided at five care units for elderly people and, thus, improving their quality of life, the quality of
care and the employees’ job satisfaction.31
The project was carried out by drawing up a so-called culture
plan for the elderly people at the institutions. The plans surveyed
the patients’ interest in using culture services and creating art themselves. The objective was to make culture present in the everyday life
of the care unit and senior citizen, and to implement it according to
the patients’ individual needs and wishes as part of the treatment.
The production of culture was organised through the use of various
agents. In total, approximately ten of them participated in the project and visited different care units hundreds of times over 1.5 years.
They enabled the organisation of activities related to literary art,
music, dance, song and visual art. Experiences regarding the project
were studied using patient interviews and staff surveys and, on some
wards, surveys for relatives. The results were mainly positive among
the different respondent segments. The patients’ ability to function
was also examined after the intervention. The results leave a lot of
room for interpretation, referring to the fact that the patients have
multiple problems and the monitoring time was short. The job satisfaction survey conducted among the staff showed that encouraging
them to organise activities with the patients was important to them.
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On the whole, the Culture for the Elderly People project generated
ideas for several good practices and further research.
The Cultural Prescription
As a quite different example of research into culture and well-being
services, presented next is the cultural prescription project. This
project set out to examine how guidance provided by health care
services and combined with culture, affects the cultural activities of
residents and hence their well-being. This project goes to show that
often projects studying the health effects of culture use the concepts
and methods of a well-established research domain. In this case, the
project was based on a model used in the research of physical activity,
a domain in which the benefits of physical activity on health and wellbeing have been widely studied in Finland for decades. During the
Capital of Culture year the doctors involved in the project, from the
Turku Municipal Social Services and Health Care Department, were
at liberty during their appointments to prescribed cultural prescriptions, i.e. free admission to the Capital of Culture events that had an
admission fee. Cultural prescriptions were distributed through nine
Turku health centres at normal doctor’s appointments. In practice,
the cultural prescription was a voucher that the patient could exchange for a free ticket at the Capital of Culture information office.
Riina Haapala conducted a Master’s thesis on these cultural prescriptions.32 The thesis studies how cultural prescriptions are utilised in health care. The study includes two target groups. The first
target group comprised roughly 70 doctors of the Turku municipal
health centres who in 2011 were given the possibility to prescribe
cultural prescriptions. The other target group comprised 49 patients
who redeemed a cultural prescription at the Turku 2011 Corner and
gave their contact information. Only 10 doctors and 22 patients replied to the survey. The majority of the doctors who prescribed a cultural prescription were not fully aware of what the cultural prescription was about. Most of them refused for this reason. The doctors
who replied to the survey said that they had prescribed the cultural
prescription to alleviate pain, depression and other unclear symptoms. The patients replied that they had received the prescriptions
for several purposes – from pain and depression to feelings of social
exclusion. In this sense, the fact that a doctor had taken part in offering cultural activities was ethically significant. One reason for the
doctors’ poor participation may be related to not knowing precisely

luonteesta. Hyvinvoinnin välttämättömällä reflektiivisyydellä tulisi ymmärtää sitä, ettei yksikään ihminen ole hyvinvoiva, ellei hän
itseään sellaiseksi tunne. Produktioon osallistuneiden kirjoittamat
tarinat muodostavat yhden osoituksen tällaisesta hyvinvoinnin
reflektiosta: tarinoiden kirjoittaminen on tarjonnut osallistuneille
mahdollisuuden suhteuttaa omat kokemuksensa toisten ihmisten
kokemuksiin ja myös laajempaan kulttuuriseen viitekehykseen, jonka puitteissa hyvinvointi jäsentyy. Pynttäri toteaakin, että kirjoittaminen Hair-kokemuksesta on ollut keskeinen tekijä hyvinvoinnin
lisääntymisessä.25-26 Tämän väitteen arvioimiseksi olisi kuitenkin
ollut välttämätöntä arvioida myös niiden kolmen neljäsosan osallistuneista kokemuksia, jotka eivät osallistuneet kirjoittamiseen. Kokemukset tuskin muuttuvat, mutta niiden jäsentäminen, esimerkiksi
kirjoittamalla, saattaa vaikuttaa niiden saamaan merkitykseen siinä
tavassa, jolla kukin itse omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan miettii.
Kokemukset musikaalin hyvinvointivaikutuksista olivat varsin samansuuntaisia näyttämötaiteilija Jussi Lehtosen Samassa valossa
-teoksen28 kokemusten kanssa. Lehtonen työskenteli muistisairaiden parissa ja reflektoi heidän kokemuksiaan toisenlaisella asetelmalla, oman kokemuksensa kautta. Yhteisötaiteen piirissä toimiva
valokuvaaja Lea Kantonen on myös kuvannut vastaavia kokemuksia
omassa väitöskirjassaan Teltta.29 Sosiaalipolitiikan tutkija Riitta
Granfelt puolestaan tutki teoksessaan Punahilkka Hämeenlinnan
naisvankilan asukkaita ja heidän teatteriesitystään Märta Tikkasen
samannimisen romaanikäsikirjoituksen pohjalta.30 Granfeltin tuloksissa piirtyy esiintyjien tunne oman voiman ja kykyjen lisääntymisestä sekä ainekset uudenlaiseen identiteettiin, missä erityisesti
häpeän kysymykset ovat lientyneet.
Kulttuuria vanhusten arkeen, KUVA
KUVA-hankkeen lähtöajatuksena oli arjen kulttuuritoiminta hoitoorganisaatiossa osana päivittäistä hoitoa. Vastaavia hankkeita on
maamme hoitolaitoksissa tehty toistaiseksi vain muutamia. Kulttuuria vanhuksen arkeen -hankkeen tarkoituksena oli liittää kulttuuri
osaksi laitoksissa toteutuvaa ympärivuorokautista hoitoa viidessä
vanhustenhoidon yksikössä, ja parantaa siten sekä vanhusten elämänlaatua että hoidon laatua ja työntekijöiden viihtyvyyttä.31 Hanke
toteutettiin ns. kulttuurisuunnitelman avulla, joka tehtiin laitoksessa oleville vanhuksille. Suunnitelmassa kysyttiin potilaan omaa
kiinnostusta kulttuuripalvelujen käyttöön ja taiteen tekemiseen itse.

Kantavana ajatuksena on, että kulttuuri näkyy hoitolaitoksen ja vanhuksen arjessa ja sitä toteutetaan potilaiden yksilöllisten tarpeiden
ja toiveiden mukaisesti, osana hoidon kokonaisuutta. Kulttuurituotantoa toteutettiin lukuisten erilaisten toimijoiden avulla. Yhteensä
heitä osallistui hankkeeseen kymmenkunta ja he toteuttivat puolentoista vuoden aikana satoja käyntikertoja eri hoitoyksiköissä. Heidän avullaan oli mahdollista toteuttaa esimerkiksi sanataiteeseen
liittyviä aktiviteetteja, samoin kuin musiikki-, tanssi-, laulu- tai kuvataidetoimintaa. Kokemuksia kartoitettiin sekä potilaiden haastatteluilla että kyselyillä, jotka osoitettiin jollakin osastoilla omaisille ja
jokaisella myös henkilökunnalle. Tulokset olivat pääosin myönteisiä,
eri vastaajaryhmien näkökulmasta. Vanhuksille tehtiin myös toimintakykymittaukset intervention päätyttyä. Niiden tulokset ovat
tulkinnanvaraisia ja tulkinnassa viitataan siihen, että potilasryhmä
on moniongelmainen ja seuranta-aika lyhyt. Henkilökunnalle suunnattu työhyvinvointikysely puolestaan osoitti, että heidän rohkaisemisensa viriketuokioiden pitämiseen potilaiden kanssa oli koettu
tärkeäksi. Kaiken kaikkiaan ”Kulttuuria vanhusten arkeen”- hanke
antoi aihetta useisiin hyviin käytäntöihin sekä jatkotutkimukseen.
Kulttuuriresepti
Varsin erilaisena esimerkkinä kulttuurin hyvinvointipalveluiden
tutkimuksesta esitän kulttuurireseptihankkeen, jonka tavoitteena
oli selvittää, miten terveydenhuollon ohjaava toiminta kulttuurin
yhteydessä vaikuttaa kaupunkilaisten kulttuuritoimintaan ja sitä
kautta hyvinvointiin. Olen ottanut tämän tapauksen esimerkiksi
siitä, miten kulttuurin terveysvaikutuksia tutkivissa hankkeissa sovelletaan helposti sen tutkimusalan käsitteistöä ja menetelmiä, jolla on jo vakiintunut asema. Tässä tapauksessa asetelmallinen malli
oli sovellettu käyttöön liikuntatutkimuksesta, jonka alalla liikunnan
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on tutkittu Suomessa laajalti ja
vuosikymmeniä. Hankkeen tarkoituksena oli, että Turun sosiaalija terveystoimen lääkärit määräisivät kulttuuripääkaupunkivuoden
aikana terveyskeskusvastaanotoillaan kulttuurireseptejä eli ilmaisia
osallistumisia kulttuuripääkaupunkivuoden maksullisiin tapahtumiin. Lääkärit jakoivat vastaanottokäyntien yhteydessä potilailleen
palvelusetelin kaltaisia lähetteitä, ja potilaat saattoivat lunastaa näillä lähetteillä pääsylippuja kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin
Turku 2011 -infosta.
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what could be expected of the measures for their patients. Another
reason may be that introducing a new question in busy health care
requires extensive and thorough preparation.
From Art Projects to a Research Programme
How can the relationships between culture, health and well-being be
examined? Is the project ultimately impossible due to its diversity
and ideological presuppositions?
In their way, each of the three Capital of Culture productions
presented here depicted research into the connections between
culture, health and well-being and its advantages and difficulties in
the context of the Capital of Culture year. The projects produced an
extensive amount of material for the new “competence area”. The
Middle-Aged Hair project produced an overall view of the method of
community art, proving that the concept of art belonging to everyone,
a central tenet of the Capital of Culture year, is an enduring theme.
Everybody was able to participate in the musical if they committed
to and worked for the common project. Middle-Aged Hair applied the
democratic idea of creative action. The KUVA project was based on
the “arts go to hospital” tradition.25-26 Both projects produced material for constructing “new communality”. The Culture for Elderly
People project provided new knowledge on using creative activities
in treatment, posed questions of the quality of treatment and yielded
results that enable developing treatment through the use of cultural
services and patients’ creative activities. The cultural prescription, on
the other hand, embodies the methodological problem embedded in
multidisciplinary projects and research on the relationship between
culture and well-being. It also reflects the problem of “a travelling
concept” used by cultural researchers.33 As a concept travels from a
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scientific discipline to another, it gains new meanings. The concepts
used in understanding physical activity and health behaviour cause
problems if they are used as such in applied cultural studies without
taking the special nature of creative activity into consideration.
Research into the relations between the arts, culture (in the sense
of creative activity) and health has commenced. It has been started as
a wide-ranging research programme on the arts, well-being research
and art research. Since the spring of 2012, the research department
of culture and health has been gathering scholars and artists at multidisciplinary seminars to discuss the issues of the field. The seminars
have sought the common factors of the used concepts and methodologies and common initiatives for their multidisciplinary scientific and
artistic use. The relationship between culture, health and well-being
is diverse and problematic and its research is scattered across several
institutes of higher education and scientific disciplines. Nowadays,
art therapy and community art research are strong areas. Basic interdisciplinary scientific, artistic research and research on effectiveness in particular all require ‘doers’.
The purpose of the research programme is to create extensive
common research activity for the field. The research programme
comprises the modules of theoretical, methodological and applied
research. The programme’s objective is to study the theoretical problems of multidisciplinary scientific and artistic research and methodologies, establishing them in the field whilst securing the independency of the arts and yet enabling the achievement of the objective
regarding well-being. This kind of collective comprehensive research
programme has not been carried out before. The programme is also
significant for the research related to and promotion of extensive development work.

Kulttuuriresepti-aiheesta valmistui Riina Haapalan hoitotieteen pro
gradu -tutkielma.32 Sen tarkoituksena oli tutkia kulttuurireseptejä
ja niiden hyödyntämistä terveydenhuollossa. Tutkielmassa oli kaksi
kohderyhmää. Ensimmäisen kohderyhmän muodostivat Turun kaupungin terveysasemien lääkärit, joilla oli vuoden 2011 aikana ollut
mahdollisuus määrätä kulttuurireseptejä, heitä oli seitsemänkymmentä. Toisen kohderyhmän muodostivat kulttuuripääkaupungin
infopisteestä eli 2011 Kulmasta kulttuurireseptin lunastaneet 49 potilasta, jotka olivat jättäneet lunastamisen yhteydessä yhteystietonsa
infopisteeseen henkilökunnalle. Riina Haapalan laatimaan kyselyyn
vastasi vain kymmenen lääkäriä ja kaksikymmentäkaksi potilastaKyselyyn vastanneet lääkärit kertoivat antaneensa reseptin kivun,
säryn, masennuksen ja erilaisten muiden epämääräisiksi luokiteltavia oireita helpottamaan. Potilaat puolestaan kertoivat saaneensa
reseptejä moneen eri tarkoitukseen, kivuista ja masennuksesta alkaen syrjäytymisen kokemuksiin. Tässä mielessä sillä, että lääkäri
välitti kulttuuritarjontaa, oli eettistä merkitystä. Osasyy lääkäreiden
osallistumisen vaimeuteen liittynee siihen, että he eivät tarkalleen
tienneet, mitä toiminnasta voidaan odottaa heidän potilaidensa kannalta. Toinen lienee se, että uudentyyppisen kysymyksenasettelun
vieminen kiireiseen terveydenhuoltoon edellyttää varsin laajamittaista ja perusteellista pohjustustyötä.
Taidehankkeista tutkimusohjelmaksi
Miten kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sitten
voisi tutkia? Ja onko kyseessä ehkä monitasoisuutensa ja ideologisen
läpikylläisyytensä vuoksi mahdoton hanke?
Kolme esittelemääni kulttuuripääkaupunkivuoden tuotantoa
kuvasivat kukin omalla tavallaan Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden kontekstissa kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimusta, sen etuja ja vaikeuksia. Kukin toi laajaa
aineistoa ”uudelle osaamisalueelle”. Keski-ikäisten hiukset -hanke
tuotti kokonaisvaltaisen kuvan yhteisötaiteen menetelmästä, jonka
soveltaminen osoitti elinvoimaiseksi kulttuuripääkaupunkivuoden
tavoitteen taiteesta, joka voi kuulua kaikille. Kuka tahansa saattoi
osallistua musikaalin tekemiseen, kunhan sitoutui ja toimi yhteisten ideoiden eteen. Keski-ikäisten hiukset toteutti osaltaan luovan
tekemisen demokraattista ajatusta. ”Arts go to hospital” -traditio25-26
oli puolestaan taustalla KUVA-hankkeessa. Kumpikin hanke antoi

aineksia ”uuden yhteisöllisyyden” jäsentämiseen. Kulttuuria vanhusten arkeen -hanke tuotti uutta pohjatietoa luovan toiminnan
käyttämisestä hoidossa, sivusi siten hoidon laadun kysymyksiä, ja
antoi tuloksia, joiden varassa on mahdollista kehittää hoitotoimintaa kulttuuripalvelujen käytön ja oman luovan työn avulla. Kulttuuriresepti puolestaan edustaa metodologista vaikeutta, mikä ilmenee
monitieteisessä toiminnassa ja kulttuurin hyvinvointitutkimuksessa
laajemmaltikin. Se kuvastaa myös kulttuurintutkijoiden käyttämän
”matkustavan käsitteen”33 ongelmaa. Kulkiessaan tieteenalalta toiselle käsite saa matkallaan uusia merkityksiä. Liikunnan ja terveyskäyttäytymisen tutkimuksen käsitteistö kohtaa vaikeuksia, jos sitä
pyritään soveltamaan sellaisenaan kulttuurin soveltavan tutkimuksen alueella ottamatta huomioon luovan toiminnan erityisyyttä.
Kulttuurin ja terveyden professuurin puitteissa on alkanut taiteen
ja, luovan toiminnan merkityksessä jäsentyvän, kulttuurin sekä terveyden välisiä yhteyksiä kartoittava tutkimustyö. Se on käynnistynyt
laaja-alaisena taiteen, hyvinvointitutkimuksen ja taiteentutkimuksen välisenä tutkimusohjelmatyönä. Keväästä 2012 alkaen Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö on koonnut eri alojen tutkijoita ja
taiteilijoita yhteisiin seminaareihin, joissa alan kysymyksiä on pohdittu useiden tieteen- ja taiteenalojen keskusteluissa. Seminaareissa
on pyritty löytämään yhteisiä nimittäjiä käytetyille käsitteille ja metodologioille sekä yhteisiä avauksia niiden monitieteiseen ja -taiteiseen käyttöön. Taiteen, kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin välinen
suhde on mitä moninaisin ja ongelmallisin ja sen tutkimus on erillään useissa korkeakouluissa ja monilla eri tieteenaloilla. Vahvat alueet ovat nykyisellään taideterapian sekä yhteisötaide-tutkimuksen
alueella. Erityisesti tieteen- ja taiteenvälinen perustutkimus samoin
kuin vaikuttavuuden tutkimus edellyttää tekijöitä.
Tutkimusohjelman tarkoituksena on saada aikaan alalle yhteinen
laaja tutkimusaktiviteetti. Tutkimusohjelma rakentuu sekä teoreettiseen, metodologiseen että soveltavan tutkimuksen osioon. Ohjelman
tarkoituksena on myös tutkia monitieteisen ja -taiteisen tutkimuksen teoreettisia ongelmia sekä metodologioita, joita alalle voitaisiin
rakentaa siten, että taiteen itsenäinen luonne olisi turvattuna, mutta hyvinvointiin suuntautuva intressi voitaisiin toteuttaa. Tällaista
yhteistä laajaa tutkimusohjelmaa ei ole kootusti aikaisemmin tehty.
Ohjelma on merkittävä myös laajan kehitystyön tutkimuksellisen
työstämisen ja edistämisen kannalta.
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1. The effectiveness of the arts and culture – how to study?
•
•
•
•
•
•
•
•

basic research – interdisciplinarity
relationship between science and the arts
art theories
mediation mechanisms between the arts, culture, health and well-being;
concepts and methodologies
the arts, creativity and well-being – What is it in the arts that “does good”?
art research, artistic research, arts education research
research into health sciences and medical research – experimental
psychological methods
orientation towards results: health economics, cultural policy,
economy and degrowth

2. The arts, well-being and society
• the arts and well-being – ethics or/and aesthetics?
• the arts, participation and communality
• relationships between cultural policy and artistic activities and reception
of the arts
• the arts, culture and economy, arts education

3. The arts, care and treatment
•
•
•
•

the arts as part of the social and health care sector
art-based methods in nursing
community art as a cultural activity
art therapies in nursing

4. Culture, everyday life and the environment
• culture and creativity in everyday life: handicraft as an example
• green care, the environment and space

5. The arts, culture and work
• artistic methods in promoting well-being at work
• the arts and leadership; promoting creativity, improving work atmosphere,
the arts and learning at work or “art-based learning”
• possibilities of new entrepreneurship
• the artist, health and well-being
• “new work”
• multi-professionalism, art and nursing work
• increased project-based working
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The Culture, Health and Well-being research programme answers
the questions raised by the great challenges of humankind and change
factors of society. The Finnsight 2015 prediction project by the Academy of Finland and Tekes examined change factors affecting the
Finnish economy and society, identified challenges in research and
innovation as well as competence areas of research and innovation
that improve well-being in society and the competitiveness of the
economy. The Culture, Health and Well-being research programme is
essentially related to the following change factors: globalisation (e.g.
immigration and issues of cultural encounters), changes in population (especially aging and increased demand for health and nursing
services), changes in competences and work (e.g. learning through
the arts, new leadership methods, creative professionals, new work,
increasing well-being at work in changing situations) and changes in
the cultural environment (culture and experience services and multiculturalism).
What Are the Premises for the Equation of Culture, Health and
Well-being?
This is the question posed in the title of the article: what are the
premises for connections between culture, health and well-being –
or less ambitiously — how can they be studied? Experiences of the
Capital of Culture year have increased activism in the field, the starting point and initiator of which is the beneficial significance of culture. In this sense, the activism can be located in political art and an
art movement that has an internationally long and colourful history.
Originally, it is essentially part of the Art and Culture for Well-being
movement that also has Finnish roots that stem from three decades
ago.1 The movements have a chance to meet each other. This has also
happened, as can be seen from the results of several comprehensive
projects.6-7, 26 Artist Lea Kantonen characterises the relationships of
the arts and activism in her doctoral thesis Teltta.29 She states:
It is possible to move in two directions between the arts and
activism. If activism is approached from an artistic perspective, a point may occur in which art loses its uniqueness as art
and turns into mere activism. If the arts are approached from
the perspective of activism, artistic meanings begin to become
more vivid, and more artists’ vocational abilities are required.
In the first scenario, social commitment absorbs art, and in

1. Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuus – miten tutkia?
•
•
•
•
•
•
•
•

perustutkimus – tieteidenvälisyys
tieteen-taiteenvälisyys
taideteoriat
mekanismit ja välitykset taiteen, kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin
välillä, käsitteet, metodologiat
taide, luovuus ja hyvinvointi. Mikä taiteessa ”tekee hyvää”?
taiteentutkimus, taiteellinen tutkimus, taidekasvatuksen tutkimus
terveys- ja lääketieteellinen tutkimus - psykologian kokeelliset menetelmät
tuloksellisuus: terveystaloustiede, kulttuuripolitiikka, talous, degrowth

2. Taide, hyvinvointi ja yhteiskunta
•
•
•
•

taide hyvinvoinnin palveluksessa – etiikkaa vai/ja estetiikkaa?
taide, osallisuus ja yhteisöllisyys
kulttuuripolitiikan ja taiteen tekemisen ja vastaanottamisen väliset suhteet
taide, kulttuuri ja talous, taidekasvatus

3. Taide, hoiva ja hoito
•
•
•
•

taide osana sosiaali- ja terveysalaa
taidelähtöiset menetelmät hoitotyössä
yhteisötaide kulttuuritoimintana
taideterapiat hoitotyössä

4. Kulttuuri, arki ja ympäristö
• arjen kulttuurisuus ja luovuus: esimerkkinä käsityöt
• ympäristö ja tila, green care, luontohoiva

5. Taide, kulttuuri ja työ
• taiteelliset menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä
• taide ja johtaminen; luovuuden edistäminen, työilmapiirin parantaminen,
taide ja oppiminen työssä tai ”taidepohjainen oppiminen”
• uuden yrittäjyyden mahdollisuudet
• taiteentekijä, terveys ja hyvinvointi
• ”uusi työ”
• moniammatillisuus, taide- ja hoivatyö
• ”projektitapaistuminen”

Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -tutkimusohjelma vastaa osaltaan
kysymyksiin, joita ihmiskunnan ”suuret haasteet” ja yhteiskunnan
muutostekijät herättävät. Suomen Akatemian ja Tekesin Finnsight
2015 -ennakointihankkeessa on kartoitettu suomalaiseen elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan vaikuttavia muutostekijöitä, tunnistettu
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan kohdistuvia haasteita sekä yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä edistäviä
osaamisalueita. Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -tutkimusohjelma
liittyy olennaisesti seuraaviin muutostekijöihin: globalisaatio (esimerkiksi maahanmuutto ja kulttuurisen kohtaamisen kysymykset),
väestömuutokset (erityisesti ikääntyminen ja terveys- ja hoivapalvelujen kysynnän lisääntyminen), osaamisen ja työn muutokset (esimerkiksi taiteen avulla oppiminen, uudet johtamisen tavat, ”luovat
osaajat”, ”uusi työ”, työhyvinvoinnin lisääminen muuttuvissa tilanteissa) sekä kulttuuriympäristön muutokset (kulttuuri- ja elämyspalvelut, monikulttuurisuus).
Millä ehdoilla kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin yhtälö
voi olla mahdollinen?
Kysyin tämän kirjoituksen otsikossa, millaisin ehdoin kulttuurin,
terveyden ja hyvinvoinnin väliset yhteydet voivat olla mahdollisia
– tai vaatimattomammin: miten ne ovat tutkittavissa? Kulttuuripääkaupunkivuoden kokemukset ovat lisänneet alalla virinnyttä aktivismia, jonka lähtökohtana ja käynnistäjänä on kulttuurin hyvää tekevä merkitys. Tässä merkityksessä aktivismin voi paikantaa osaksi
poliittista taidetta ja siis taideliikettä, jolla on kansainvälisesti pitkä
ja monivaiheinen historia. Syntyjään se on vielä enemmän osa Ter
veydestä ja kulttuurista hyvinvointia -liikettä, jolla on suomalaisetkin juuret kolmenkymmenen vuoden takaa.1 Liikkeillä on mahdollisuus kohdata toisensa. Näin on meillä myös tapahtunut, ja siitä ovat
osoituksena useiden laajojen hankkeiden tulokset.6-7, 26 Kuvataiteilija
Lea Kantonen luonnehtii sattuvasti taiteen ja aktivismin välisiä suhteita väitöskirjassaan Teltta.29 Hän kirjoittaa:
Taiteen ja aktivismin välimaastossa on mahdollista liikkua
kahteen suuntaan. Jos lähdetään taiteen lähtökohdista ja
lähestytään aktivismia, voidaan jossain vaiheessa tulla kohtaan, jossa taide menettää oman ominaislaatunsa taiteena ja
muuttuu pelkäksi aktivismiksi. Jos lähdetään aktivismista ja
liikutaan taiteen suuntaan, taiteelliset merkitykset alkavat
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the latter, artistic commitment begins to take away energy and
resources from political commitment. It depends on the objectives of the process, what kind of balance between the arts and
politics is suitable. (Kantonen 2005: p. 65.)
How could the effects of the arts and creative work on well-being be
studied so that the balancing would be fruitful? As I mentioned above,
art therapy has the largest body of results indicating the significance
of the arts for well-being on the level of the individual. Community
art has produced such results as part of the Capital of Culture programme. Creative activity and cultural services as part of communality and participation at the level of the entire city are, in a sense,
presented in the well-being programme of the foundation, an area in
which work could meet within the terms of both kinds of concepts
of culture, narrow and vast. Research into the connections between
culture, health and well-being has reported the many problems of
studying effectiveness. It would be important in this discussion not
to search for causality seriously – despite the fact that sponsors frequently propose this. A simple model of effectiveness is easily fixated
in the dreams of those who draw up project and research plans. It is
more important to show where the causal model comes from and regard critically the approach from the natural sciences and the power
relation included in it that are slowly sneaking into the field of inter-
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disciplinary scientific and artistic research. The actual challenge is
to find a way of perceiving effectiveness that enables the independence and dialogue of different scientific and artistic disciplines.34
The scientific discipline report on the study of the arts in The
State of Scientific Research in Finland 2012 report states that the
increased significance of culture and the arts in public debate fuels
possibility for the field. The Capital of Culture programme contributed to creating new significant and topical long-term structures. The
research programme, which the research department of culture and
health at the University of Turku is currently creating, studies essential questions in art research, humanities, social sciences, economics,
medicine and health sciences. The questions concerning the effects
of the arts and culture on well-being are included in the research conducted by the department, which targets social and cultural change
(in the sense of a broad concept of culture) and their significance in
people’s lives with respect to well-being and in other respects. The
State of Scientific Research in Finland 2012 report emphasises the
importance of promoting multidisciplinary research with respect to
research projects on the great challenges facing humankind. There is
much to look forward to in the new competence area of the relationship between culture and health enabled by the Capital of Culture
programme.

muodostua yhä vivahteikkaammiksi ja aletaan tarvita yhä
enemmän taiteilijoiden ammatillisia valmiuksia. Ensimmäisessä tapauksessa yhteiskunnallinen sitoutuminen imaisee
taiteen, toisessa tapauksessa taiteellinen sitoutuminen alkaa
viedä voimia ja resursseja poliittiselta sitoutumiselta. Riippuu
prosessin päämääristä, millainen tasapaino taiteen ja politiikan välillä kulloinkin on sopiva. (Kantonen 2005, 65)
Miten taiteen ja luovan työn hyvinvointivaikutuksia sitten voisi tutkimuksen keinoin lähestyä, jotta tasapainoilu olisi hedelmällistä?
Kuten aikaisemmin totesinkin, taideterapian alueella on eniten tuloksia, jotka kertovat yksilötasolla tapahtuvasta taiteen merkityksestä hyvinvoinnin kannalta. Yhteisötaide on tuottanut sellaisia myös
kulttuuripääkaupunkivuoden puitteissa. Luova toiminta ja kulttuuripalvelut osana yhteisöllisyyttä ja osallisuutta koko kaupungin tasolla
on säätiön hyvinvointiohjelman esittämässä mielessä juuri sellainen
alue, missä työ voisi kohdata kummankin kulttuurin käsitteen, kapean ja laajan, puitteissa. Kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä kartoittavassa tutkimuksessa on todettu vaikuttavuuden tutkimuksen monet hankaluudet. Tärkeää tässä keskustelussa on se, ettei
kausaaliketjuja edes yritettäisi vakavissaan etsiä – siitä huolimatta,
että sellaista esitetään yhä useammin rahoittajan toimesta. Yksinkertainen vaikuttavuusmalli välkkyy helposti niiden unelmissa, jotka tekevät hanke- ja tutkimussuunnitelmia. Tärkeämpää on osoittaa,
mistä kausaalimalli on peräisin ja suhtautua kriittisesti tieteen- ja

taiteenvälisen tutkimuksen alalle hivuttautuvaan luonnontieteellisen tutkimuksen asetelmaan ja sen sisältämään valtasuhteeseen.
Varsinainen haaste on sellaisen vaikuttavuusajattelun löytäminen,
joka mahdollistaa eri tieteen- ja taiteenalojen itsenäisyyden ja niiden
välisen vuoropuhelun.34
Suomen Akatemian Tieteen tila 2012 -arvioinnin taiteiden tutkimusta koskevassa tieteenalaraportissa alan mahdollisuutena mainitaan kulttuurin ja taiteiden merkityksen nousu yhteiskunnallisessa
keskustelussa. Kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut luomassa uusia
merkittäviä ja ajankohtaisia pitkäkestoisia rakenteita. Tutkimusohjelmassa, jota Turun yliopistoon perustettu Kulttuurin ja terveyden
tutkimusyksikkö parhaillaan rakentaa, käsitellään taiteiden tutkimuksen, mutta myös muiden humanististen tieteiden, yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä lääketieteen ja terveystieteiden kannalta
tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on liitetty yksikön tutkimukseen, joka kohdentuu
yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen (kulttuurin laajan
käsitteen mielessä) ja niiden merkitykseen ihmisten elämässä myös
laajemmin kuin hyvinvoinnin osalta. Tieteen tila 2012 -raportissa
painotetaankin entistä monitieteisemmän tutkimuksen edistämistä
ihmiskunnan suuriin haasteisiin vastaavissa tutkimushankkeissa.
Kulttuuripääkaupunkivuoden mahdollistamalla kulttuurin ja terveyden välisen suhteen ”uudella osaamisalueella” on syntymässä paljon, mitä odottaa.
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Kari Vainio
“Keski-ikäisten hiukset”
“Middle-Aged Hair”
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Aboagora Challenges Boundaries
Hannu Salmi
For the past few centuries, sciences and the arts have lived their own
lives as essential institutions of Western civilisation, often with little
to do with one another. This is reflected in the way the concept of
culture is used. The culture pages of newspapers deal with literature,
art, theatre, dance and sometimes cinema, whereas science news has
been restricted into a separate section. Legislation defines cultural
activities as “the practice of the arts and the arts as a hobby, the use
and offering of artistic services, home region work and the preservation and promotion of local cultural heritage”.1 Scientific issues have
been excluded from cultural policy, although in the building phase of
Finnish culture in the 1800s, science and the arts were conceived as
parts of the same entity, the cornerstones of culture. In today’s language, culture is perceived as belonging more to the field of the arts.
However, the differences are not clear-cut. They are boundaries created by history and they have been increasingly questioned
over the past few decades. There are scientists who want to push the
boundaries concerning forms of expression and seek artistic solutions while artists are influenced more and more by scientific practices and methods. One example of this is the emergence of bioart in
recent years. Bioartists have emphasised the importance of discussing the significance of science through the arts and also of having a
cross-disciplinary approach in creating art. The practices of complex
contemporary science tend to avoid the limelight, due to the importance attached to such studies and the public discussions evoked on
science and the ethical issues related to it. Terike Haapoja’s works
serve as an example of the perspectives offered by bioart. In her interactive installation “Dialogue” (2008), the breathing of the viewer
is set into interaction with the photosynthesis of a tree. The piece
uses technology that is used for measuring photosynthesis, and was
created in collaboration with forestry researchers. The tree reacts to
the carbon dioxide produced by breathing, which is turned into an audible sound. The scientific and artistic work emphasises interaction
between human beings and nature.2
Boundaries are not set only between science and the arts. Disciplines and art forms have also become more differentiated. New sci-
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entific disciplines have emerged and it is not necessarily easy for a
nuclear physicist and a historian to find a common language. Since
World War II, the divergence has become stronger than ever. As early
as 1959, English physicist and author C. P. Snow gave his famous lecture, which lamented the relations between scientists and literary
intellectuals. Later, the lecture was published as a book with the title
“The Two Cultures”. To be provocative, Snow claimed that there is
no longer a natural scientist who reads Dickens or a humanist who
knows the basics of physics. Snow’s argument was that solving the
critical problems of the modern world requires cooperation particularly between the natural sciences and the humanities but that the
gulf between the two cultures is wide.3
The argument is still valid but there are in fact more than two cultures, and boundaries exist not only between the natural sciences and
the humanities. From a contemporary perspective, it can well be stated that many present problems are so vast that cooperation between
scientific and artistic disciplines is definitely required. The objective
of crossing the boundary between science and the arts is a return to
the past in the sense that, at the beginning of the modern age, science
and the arts were conceived as equal means for expanding human
knowledge. Leonardo da Vinci made use of all creative methods. Why
could that not also be the case today?
This is the background for an initiative that was launched in August 2011 as Aboagora. The objective was to create a forum that would
promote cross-disciplinary interaction across actual and imagined
boundaries of science and the arts. Aboagora is based on a view that
comprehensive problem-solving also requires increased utilisation
of artistic points of view and possibilities. New ideas stem from friction surfaces and unexpected encounters. Thus, scientific and artistic innovations are difficult to predict. The purpose of Aboagora is to
increase these encounters by utilising artistic methods creatively in
dialogue between scientific disciplines.
The driving force of Aboagora was Topi Lehtipuu, the artistic director of the Turku Music Festival, who invited the Donner Institute
of Åbo Akademi University and the Department of Cultural History

Aboagora haastaa raja-aitoja
Hannu Salmi
Tieteet ja taiteet ovat viimeisten vuosisatojen aikana eläneet omaa
elämäänsä, länsimaisen kulttuurin keskeisinä instituutioina, joilla ei
aina ole ollut paljoakaan tekemistä toistensa kanssa. Tätä kuvastavat
jo kulttuurin käsitteen käyttötavat. Sanomalehtien kulttuurisivuilla
käsitellään kirjallisuutta, kuvataidetta, teatteria, tanssia, toisinaan
elokuvaakin, kun taas tiedeuutiset on eristetty omille sivuilleen.
Lainsäädäntö sanoo kulttuuritoiminnan tarkoittavan ”taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja
edistämistä”.1 Tieteen kysymykset ovat yhteiskunnallisessa puheessa jääneet kulttuuripolitiikan ulkopuolelle, vaikka suomalaisen
kulttuurin rakennusvaiheessa 1800-luvulla tiede ja taide miellettiin
saman kokonaisuuden osiksi, kulttuurin kulmakiviksi. Tämän päivän
puheessa kulttuuri mielletään enemmän taiteen alaan kuuluvaksi.
Erot eivät kuitenkaan ole itsestään selviä. Ne ovat historian luomia raja-aitoja, joita on viime vuosikymmenien aikana kyseenalaistettu yhä enemmän. On tutkijoita, jotka haluavat koetella ilmaisumuotojen rajoja ja etsiä taiteellisia ratkaisuja, samaan aikaan kun
taiteilijat ammentavat yhä useammin vaikutteita tieteen käytännöistä ja menetelmistä. Esimerkkinä voi mainita biotaiteen nousun viime
vuosien aikana. Biotaiteilijat ovat korostaneet sitä, miten tärkeää on
pohtia tieteen merkitystä taiteen keinoin ja soveltaa poikkitieteellistä otetta myös taiteellisessa työskentelyssä. Kompleksisen nykytieteen käytännöt ovat pitkälti poissa parrasvaloista, joten tiedettä ja
sen eettisiä kysymyksiä on yhä tärkeämpää käsitellä julkisuudessa.
Biotaiteen näkökulmista voi esimerkkinä mainita Terike Haapojan
teokset. Interaktiivisessa installaatiossa ”Dialogue” (2008) katsojan
hengitys asettuu vuorovaikutukseen puun fotosynteesin kanssa. Teos
tukeutuu teknologiaan, jota käytetään fotosynteesin mittaamisessa,
ja se on syntynyt yhteistyössä metsätieteilijöiden kanssa. Puu reagoi
hengityksen tuottamaan hiilidioksidiin, mikä puolestaan muuttuu
kuultavaksi ääneksi. Tieteellis-taiteellinen teos korostaa vuorovaikutusta ihmisen ja luonnon välillä.2
Raja-aidat eivät kulje vain tieteen ja taiteen välillä. Samaan aikaan
niin tieteen kuin taiteenkin kentät ovat eriytyneet entistä pidemmäl-

le. Uusia tieteenaloja on syntynyt, eikä tänä päivänä välttämättä ole
helppoa löytää yhteistä kieltä vaikkapa ydinfyysikon ja historioitsijan välillä. Toisen maailmansodan jälkeen kuilu on avautunut yhä
ammottavampana. Jo toukokuussa 1959 englantilainen fyysikko ja
kirjailija C. P. Snow piti tunnetun luentonsa, jossa hän esitti huolestuneita näkemyksiä eksaktien tieteiden ja kirjallisen älymystön suhteesta. Sittemmin luento ilmestyi kirjana otsikolla ”Kaksi kulttuuria”
(The Two Cultures). Provokatorisesti Snow väitti, ettei enää löydy
luonnontieteilijää, joka lukisi Dickensiä, tai humanistia, joka tuntisi
fysiikan aakkosia. Snow’n argumenttina oli, että modernin maailman
keskeisten ongelmien ratkaisu edellytti nimenomaan luonnontieteiden ja ihmistieteiden yhteistyötä, mutta välimatka kahden kulttuurin välillä oli ammottava.3
Snow’n argumentissa on yhä perää, mutta tosiasiassa kulttuureja on enemmän kuin ”kaksi” ja raja-aitoja kulkee muuallakin kuin
luonnontieteiden ja humanismin välillä. Nykypäivän näkökulmasta
on perusteltua väittää, että monet tämän päivän ongelmat ovat niin
laaja-alaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan nimenomaan yhteistyötä eri tieteen- ja taiteenalojen välillä. Pyrkimys ylittää tieteen
ja taiteen rajaa on oikeastaan paluuta vanhaan siinä mielessä, että
vielä uuden ajan alussa tiede ja taide voitiin ymmärtää tasaveroisina
inhimillisen tietämyksen laajentamisen välineinä. Leonardo da Vincille kaikki luovuuden keinot olivat käytössä. Miksi niin ei voisi olla
myös tänään?
Tässä on tausta aloitteeseen, joka käynnistyi elokuussa 2011 nimellä Aboagora. Tavoitteena oli luoda foorumi, joka edistäisi ylirajaisuutta, vuorovaikutusta tieteen ja taiteen todellisten ja kuviteltujen
rajojen yli. Aboagora perustuu näkemykseen, jonka mukaan kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu edellyttää myös taiteellisten näkökulmien ja mahdollisuuksien aiempaa suurempaa hyödyntämistä.
Uudet ideat kumpuavat hankauspinnoista ja odottamattomista kohtaamistilanteista: siksi tieteen ja taiteen innovaatiot ovat hankalasti
ennakoitavissa. Aboagoran tarkoitus on lisätä kohtaamistilanteita
siten, että tieteiden välisessä vuoropuhelussa hyödynnetään luovasti
myös taiteellisia keinoja.
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of University of Turku to the collaboration. The first Aboagora was
organised on this basis. In addition to Lehtipuu, organisers included
Emilie Gardberg, Ruth Illman, Heli Rantala and Hannu Salmi. The
international steering group comprised a philosopher of science,
Emeritus Rector of Central European University Yehuda Elkana,
Chancellor of the University of Helsinki Ilkka Niiniluoto, sociologist Helga Nowotny from the Vienna Science and Technology Fund,
researcher of culture Dan Sperber from Institut Jean Nicod in Paris
and Rector of the University of Turku Keijo Virtanen. The event was
sponsored in 2011 by Kone Foundation, the Swedish Cultural Foundation in Finland, the Turku 2011 Foundation and Åbo Akademi University Foundation.
Aboagora and the Critique of the Enlightenment
The basic idea of Aboagora is to question and dismantle the juxtaposition of sciences and the arts, to create fresh dialogue and to develop new kinds of protocols, some even experimental, as methods
of scientific and artistic expression. The objective was summarised
in the bulletin of Turku Music Festival: “Aboagora is an open forum
for ideas and challenges people to question and break the boundaries between science and the arts.”4 Aboagora refers to the Greek word
‘agora’, which means a gathering place, a square. In creating the prerequisites for discussions, spaces and places matter. The main venue
of the first Aboagora was the Sibelius Museum where the lecturers,
debaters and audience are close to each other and the seating order
can be changed creatively – if necessary. In order to enable an agora,
boundaries between spaces must be dismantled. The open access
principle must also be seen in the way the event is organised. Therefore, Aboagora is an ‘open source’ market square for different scientific disciplines, artists and consumers of science and the arts.
The first year’s theme was “Rethinking the Enlightenment”,
which was supported by music events inspired by issues related to
light and shadow, from an underground cave concert to the dawn concert at Samppalinna open-air swimming pool. The Western culture
has been characterised by opposites, and undoubtedly the tension between light and darkness has been a concurrent topic for centuries in
both science and the arts. In addition, light is a metaphor for reason,
knowledge, goodness and purity.
The tradition of the Enlightenment is an essential part of modern Europe and the perception of knowledge, knowing, progress and
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change. The Enlightenment also reshaped views of Man’s place in
the world. There is a famous quote from the Gospel of John: “I am the
light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but
shall have the light of life.” (John. 8:12) In the quotation, real faith is
associated with light and whoever does not follow faith shall end up
in darkness. This idea was questioned by the Enlightenment, which
emphasised that “I” is a critical ego, ratio, which can lead forward,
lead the way – be stronger in faith.5
Aboagora focused above all on discussing the tradition and significance of the Enlightenment. On the first day, Tuesday 16th August
2011, Yehuda Elkana’s lecture dealt with the incompleteness of the
project of the Enlightenment. Elkana spoke strongly for global contextualism and stressed the necessity of reconsidering the boundaries of science and education.6 In the workshops that followed,
presided by Elkana and Helga Nowotny, the present-day meaning of
the incomplete project of the Enlightenment was discussed. The participants of the discussions included Giovanni Frazzetto, Timothy
Joseph Senior, Jean-Louis Fabiani, François Taddeï and Ariel Lindner. The significance of education was brought up especially in the
addresses of Taddeï and Lindner. The Agora lecture on Tuesday was
given by the Chancellor of the University of Helsinki Ilkka Niiniluoto
who discussed the concept of progress. Niiniluoto’s lecture was later
published in Temenos journal7 and as a video on Aboagora’s YouTube
channel8.
The workshops on Wednesday 17th August discussed culture,
which is closely related to the concept of enlightenment – for the
long tradition of the concept of culture has emphasised above all the
importance of spiritual cultivation and enlightenment. The culture
panel presided over by Hannu Salmi included Jean-Louis Fabiani,
Helmi Järviluoma-Mäkelä and Teemu Taira. The second workshop
of the day updated recent perceptions of history on how the Enlightenment was interpreted at the end of 18th and in the 19th centuries.
The subject is significant in that if enlightenment is used to refer to
the historical period and movement, its concept has changed significantly in recent years. When enlightenment is discussed in public debate, references are made to concepts that are no longer topical in the
research of the field. There was also a history session that included
performances from Asko Nivala, Heli Rantala, Janne Tunturi and
Charlotta Wolff.9 University lecturer Janne Tunturi presented interesting perspectives from students of an enlightenment course held in
2011. The closing item on Wednesday was Dan Sperber’s challenging

Aboagoran moottorina oli Turun musiikkijuhlien taiteellinen
johtaja Topi Lehtipuu, joka kutsui yhteistyöhön Åbo Akademin
Donner-instituutin ja Turun yliopiston kulttuurihistorian. Tälle pohjalle rakentui ensimmäinen Aboagora. Järjestelyryhmään
kuuluivat Lehtipuun lisäksi Emilie Gardberg, Ruth Illman, Heli
Rantala ja Hannu Salmi. Kansainväliseen ohjausryhmään kuuluivat tieteenfilosofi, Central European Universityn emeritusrehtori
Yehuda Elkana, Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto, sosiologi Helga Nowotny Wienin tiede- ja teknologiasäätiöstä, kulttuurintutkija Dan Sperber pariisilaisesta Jean Nicod -insituutista
sekä Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen. Vuoden 2011 tapahtumaa tukivat Koneen säätiö, Svenska Kulturfonden, Turku 2011
-säätiö ja Åbo Akademin säätiö.
Aboagora ja valistuksen kritiikki
Aboagoran perusajatuksena on tieteiden ja taiteen välisen vastakkainasettelun kyseenalaistaminen ja purkaminen, tuoreiden
keskusteluyhteyksien avaaminen sekä uudenlaisten, kokeellistenkin, toimintamallien kehittäminen tieteellisen ja taiteellisen
ilmaisun välineinä. Turun musiikkijuhlien tiedotuslehdessä tavoite tiivistettiin: ”Aboagora on avoin ajatusten foorumi, joka haastaa
kyseenalaistamaan ja murtamaan tieteen ja taiteen raja-aitoja.”4
Aboagoran nimi viittaa kreikan kielen sanaan agora, joka tarkoittaa
kokoontumispaikkaa, toria. Keskustelun edellytysten rakentamisessa tiloilla ja paikoilla on merkitystä. Ensimmäisen Aboagoran
pääpaikkana oli Sibelius-museo, jossa esitelmöitsijät, keskustelijat
ja yleisö voivat olla lähellä toisiaan, ja tarvittaessa istumapaikkoja
voi luovasti muuttaa. Jotta agora olisi mahdollinen, on murrettava
tilojen välisiä rajoja. Open access -periaatteen pitää näkyä myös
siinä tavassa, jolla tapahtuma järjestetään. Aboagora on siis ”avoimen koodin” tori eri tieteenaloille, taiteilijoille sekä tiedettä ja taidetta seuraavalle yleisölle.
Ensimmäisen vuoden teemana oli “Rethinking Enlightenment”,
jota tukivat valon ja varjon kysymyksistä inspiroituneet musiikkitapahtumat, maanalaisesta luolakonsertista Samppalinnan maauimalan auringonnousukonserttiin asti. Länsimaista kulttuuria
ovat luonnehtineet vastakohtaisuudet, ja epäilemättä valon ja pimeyden välinen jännite on ollut niin tieteen kuin taiteenkin käsittelyn ja työstämisen kohteena vuosisatojen ajan. Samalla valo on
ollut metafora järjelle, tiedolle, hyvyydelle, puhtaudelle…

Valistuksen perintö on keskeinen osa modernia Eurooppaa, käsitystä
tiedosta ja tietämisestä, edistyksestä ja muutoksesta. Samalla valistus
rakensi näkemyksiä ihmisen paikasta maailmassa. Johanneksen evankeliumissa on kuuluisa lause: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12)
Oikea usko on tässä yhdistetty valoon, sillä se, joka ei uskoa seuraa,
ajautuu pimeään. Tätä ajatusta valistuskulttuuri ravisutti korostamalla, että ”minä” olikin kriittinen ego, ratio, joka voi johdattaa eteenpäin,
olla suunnannäyttäjänä – uskoa vahvemmin.5
Aboagorassa keskityttiin ennen kaikkea keskustelemaan valistuksen perinnöstä ja merkityksestä. Ensimmäisenä päivänä, tiistaina 16.
elokuuta 2011, kuultiin Yehuda Elkanan avauspuheenvuoro, jonka lähtökohta oli valistuksen projektin keskeneräisyys. Elkana puhui voimakkaasti globaalin kontekstualismin puolesta ja korosti samalla tieteen
raja-aitojen ja koulutuksen uudelleen miettimisen välttämättömyyttä.6
Ohjelmassa seurasivat Elkanan ja Helga Nowotnyn puheenjohtamat
työryhmät, joissa keskusteltiin siitä, mitä keskeneräiseksi projektiksi
jäänyt ”valistus” voisi tämän päivän maailmassa merkitä. Mukana olivat Giovanni Frazzetto, Timothy Joseph Senior, Jean-Louis Fabiani,
François Taddeï ja Ariel Lindner. Opetuksen ja koulutuksen merkitys
nousi esiin erityisesti Taddeïn ja Lindnerin puheenvuoroissa. Tiistain
agoraluennon piti Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto, joka
pohti edistyksen käsitettä. Sittemmin Niiniluodon luento on ilmestynyt Temenos-lehdessä7 sekä julkaistu videotiedostona Aboagoran
Youtube-kanavalla8.
Keskiviikon 17.8. työryhmissä keskusteltiin kulttuurista, jolla on
läheinen suhde valistuksen käsitteeseen – onhan kulttuurin käsitteen
pitkässä perinteessä korostettu ennen kaikkea hengen viljelyn ja valistuksen tärkeyttä. Hannu Salmen vetämässä kulttuuripaneelissa olivat mukana Jean-Louis Fabiani, Helmi Järviluoma-Mäkelä ja Teemu
Taira. Päivän toisessa työryhmässä päivitettiin historiantutkimuksen
viimeaikaisia ajatuksia siitä, miten valistusta tulkittiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla. Aihe on siinä mielessä tärkeä, että jos valistuksella tarkoitetaan historiallista aikakautta ja ilmiötä, sen kuva on viime
vuosina voimakkaasti muuttunut. Kun valistuksesta julkisessa keskustelussa puhutaan, usein viitataan myös sellaisiin käsityksiin, jotka
eivät enää ole alan tutkimuksessa esillä. Historiasessiossa esiintyivät
Asko Nivala, Heli Rantala, Janne Tunturi ja Charlotta Wolff.9 Kiinnostavia näkökulmia tarjosivat myös opiskelijapuheenvuorot, jotka oli
koottu yliopistonlehtori Janne Tunturin keväällä 2011 pitämältä valistuskurssilta. Keskiviikko päättyi Dan Sperberin haastavaan luentoon
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lecture ‘Culture and Mind’ that discussed cultural cognitive causal
chains. This lecture was also published in its entirety on Aboagora’s
YouTube channel.10

ly composed to commemorate the Swiss clown Crock. The highlights
of Aboagora included Foco interno composed by Juha T. Koskinen
and performed by guitarist Patrik Kleemola.

On the last day, Thursday 18th August 2011, Aboagora moved from
the Sibelius Museum to the Old Academy Building banquet hall that,
despite a resounding echo, was an excellent forum for discussion.
The morning workshop, moderated by Ruth Illman, discussed the
relationship between the identities of an academic and an artist. The
participants of the thought-provoking discussion included Ruth Behar, Måns Broo, Giovanni Frazzetto and Tage Kurtén. The theme of
the next panel was the relationship between research and personal
dedication: how a researcher is involved in the research topic and
what kind of decisions it leads to. The panel included Ruth Behar,
Anitta Kynsilehto, Kati Vierikko and Björn Vikström. The last Agora
was held by Professor Ruth Behar from the University of Michigan
who continued where the previous workshop had left off. Behar’s
address was a mini-biography of an anthropologist, showing that, in
the humanities, research by default means working with people. The
presentation that was inspired by Astor Piazzolla and how the Argentinian tango moved fluently to Cuba, Spain and the United States.
This presentation was also published later as an article in the journal
Temenos.11 A fine ending to Behar’s lecture and the whole Aboagora
was the song “Siks’ oon mä suruinen” performed by Topi Lehtipuu
and Marko Autio, which the lecturer and Lassi Sairela danced to together.12

Future Directions

All Aboagora lectures and workshops included artistic methods:
the developer of cognitive cultural studies Dan Sperber’s lecture on
‘cognitive chains’ and causal relations included a funny chain improvisation by the band Se Ensemble. The Wednesday morning workshop Rethinking the Notion of Culture included Luciano Berio’s Sequenza V for solo trombone, performed by Lauri Kilpinen. High and
low culture were combined in the performance, which Berio original-
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When the first Aboagora was planned in 2010 and 2011, the objective was to create a permanent forum for ‘shaking people up’. In 2012,
the theme of the Turku Music Festival was power and the theme of
Aboagora was “The Power of the Sacred and the Secular”. Open agoras and intensive workshops will continue to be at the heart of the
event, as well as musical interventions during the events. In the feedback conversation of Aboagora 2011, however, the point was raised
that there are endless possibilities for getting different art forms involved in the event. The workshops could be more dramatic – or more
dramatised. The format of the event must be constantly developed.
In 2011, the participants of Aboagora included visitors from Finland, the UK, Israel, Italy, Austria, France, Sweden, Germany and the
US. Creating an international event requires persistent work. In addition to geographical boundaries, social boundaries are significant.
It is essential that the event does not have high admission fees and
that both students of the arts and scientific disciplines can participate in the event.
Aboagora 2011 was documented by publishing a majority of the
presentations in printed format in the Temenos and Approaching
Religion journals. The Agora lectures have been published on video
on the YouTube channel and a blog of Aboagora at http://aboagora.
wordpress.com. It was also possible to follow the event via Twitter.
The event aims to be as transparent as possible. The objective is,
through years of documentation, to accumulate an archive of the encounters of science and the arts that can be used freely as a source of
inspiration anywhere in the world.

”Culture and Mind”, jonka aiheena olivat kulttuuriset kognitiiviset
kausaaliketjut. Myös tämä luento on julkaistu kokonaan Aboagoran
Youtube-kanavalla.10
Viimeisenä päivänä torstaina 18. elokuuta 2011 Aboagora siirtyi
Sibelius-museosta Turun Akatemiatalon juhlasaliin, joka pitkästä
jälkikaiusta huolimatta toimi erinomaisesti keskustelun foorumina.
Aamun työryhmässä pohdittiin Ruth Illmanin johdolla tutkijan ja
taiteilijan identiteettien suhdetta. Ajatuksia herättävässä keskustelussa olivat mukana Ruth Behar, Måns Broo, Giovanni Frazzetto ja
Tage Kurtén. Seuraavan paneelin teemana oli tutkimuksen ja henkilökohtaisen heittäytymisen suhde: miten tutkija itse osallistuu
omaan kohteeseensa ja millaisiin ratkaisuihin se johtaa. Mukana
olivat Ruth Beharin lisäksi Anitta Kynsilehto, Kati Vierikko ja Björn
Vikström. Viimeisen agoran piti Michiganin yliopiston professori
Ruth Behar, joka oikeastaan jatkoi edellisen workshopin ajatuksia. Beharin puheenvuoro oli antropologin pienoiselämäkerta, joka
osoitti, miten humanistisissa tieteissä tutkimus on lähtökohtaisesti
ihmisten parissa työskentelyä. Astor Piazzollasta ja argentiinalaisesta tangosta innoittunut esitys siirtyi sujuvasti Kuubaan, Espanjaan,
Yhdysvaltoihin. Myös tämä puheenvuoro on ilmestynyt sittemmin
Temenos-lehdessä artikkelina.11 Hieno lopetus Beharin luennolle, ja
koko Aboagoralle, oli Topi Lehtipuun ja Marko Aution esittämä “Siks’
oon mä suruinen”, jonka luennoitsija itse tanssi yhdessä Lassi Sairelan kanssa.12
Kaikkiin Aboagoran luentoihin ja työryhmiin liittyi taiteen keinoja: kun kognitiivisen kulttuurintutkimuksen kehittäjä Dan Sperber
piti agoransa “kognitiivisista ketjuista” ja kausaalisuhteista, luennon sisään oli upotettu Se Ensemble -yhtyeen hauska ketjuimprovisaatio. Keskiviikkoaamun työryhmässä Rethinking the Notion of
Culture kuultiin Lauri Kilpisen esittämä Luciano Berion Sequenza
V soolopasuunalle: korkea ja matala kulttuuri yhtyivät esityksessä,
jonka Berio sävelsi alun perin sveitsiläisen Grock-klovnin muistolle.
Aboagoran kohokohtia oli myös kitaristi Patrik Kleemola esittämä ja
Juha T. Koskisen säveltämä Foco interno.

Tulevaisuuden suuntia
Kun ensimmäistä Aboagoraa suunniteltiin vuosien 2010 ja 2011 aikana, lähtökohtana oli, että tapahtuma muodostuisi pysyväksi foorumiksi, ravistelun ja ravistelluksi tulemisen paikaksi. Vuonna 2012
Turun musiikkijuhlien teemana oli valta ja Aboagoran aiheena ”The
Power of the Sacred and the Secular”. Avoimet agorat ja tiiviit workshopit ovat jatkossakin tapahtuman ytimessä, samoin musiikilliset
interventiot tilaisuuksien aikana. Vuoden 2011 Aboagoran palautekeskustelussa totesimme kuitenkin, että eri taiteenalojen mukaan
tuomisessa on vielä lukemattomia mahdollisuuksia. Workshopit
voisivat olla vielä dramaattisempia – tai dramatisoidumpia. Tapahtuman formaattia täytyy jatkuvasti kehittää.
Vuonna 2011 Aboagoraan osallistui vieraita Suomen lisäksi ainakin Iso-Britanniasta, Israelista, Italiasta, Itävallasta, Ranskasta,
Ruotsista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Kansainvälisen tapahtuman
luominen on pitkäjänteistä työtä. Maantieteellisten rajojen lisäksi
tärkeitä ovat sosiaaliset rajat: on olennaista, ettei tapahtumalla ole
korkeita osallistumismaksuja ja että niin taiteen kuin eri tieteenalojenkin opiskelijat voivat osallistua tapahtumaan.
Vuoden 2011 Aboagora dokumentoitiin julkaisemalla suurin osa
esityksistä kirjallisessa muodossa Temenos- ja Approaching Religion
-lehdissä. Agora-luennot on julkaistu videotiedostoina sekä Aboagoran Youtube-kanavalla että blogissa osoitteessa http://aboagora.wordpress.com. Tapahtumahetkellä Sibelius-museon ja akatemiatalon
tapahtumia saattoi seurata myös twitterin välityksellä. Tavoitteena
on tehdä tapahtuma läpinäkyväksi niin pitkälle kuin mahdollista.
Ajatuksena on, että vuosien mittaan dokumentoinnin tuloksena karttuisi tieteen ja taiteen kohtaamisten arkisto, joka on vapaasti käytettävissä inspiraation lähteenä kaikkialla maailmassa.
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“Blackmarket nro 14”
“Blackmarket for Knowledge and Non-Knowledge No. 14”
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STREET LIFE: Perspectives of Science and
the Arts on City Life
Päivi Rannila
The Street Life research project investigated the Turku Capital of Culture year from the perspective of everyday life on the
streets and in the city. For many residents, the streets are simply
the background for everyday life that only attracts attention if
moving from one place to another is problematic or if something
unusual is encountered. However, the significance of streets is
broader than this: they are public spaces where it is possible to
sense city life and, at least in principle, to spend time freely and
express oneself.1 In reality, public spaces are full of restrictions
that define desired and permitted action. A public space, such as
a market square or a street, gains it’s meaning only through the
interaction and action of people. Thus, a public space is not static but changes in congruence with the actions of people as well
as according to the time of day or the seasons of the year.2
Studying public spaces in the Turku Capital of Culture year
was important for two reasons. Firstly, the year included several temporary events that were organised in everyday urban
surroundings: streets, market squares, parks and beaches. The
Capital of Culture offered experiences of the city and, during the
process, changed many urban spaces. Therefore it was useful to
observe the year in relation to discussions regarding the uses of
public spaces and the rights of different groups of people to utilise
that space on the street. Secondly, the study of public spaces enabled publicity to become a part of the planning of event spaces.
Temporary events and the social encounters they generate can
in the best case change the experience of the city and its streets.
In spite of this, the significance of events3 and spontaneous uses
of urban space are not fully recognised and the development of
public spaces tends to be confined to the ideas and procedures
of traditional city planning. As architect Jan Gehlin4 points out,
urban development should pay more attention to what lies inbetween buildings, including the usage and purposes of the spaces
between buildings.
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The Street Life project observed and analysed the events of the city and
public spaces in relation to the temporary uses of the city, rights regarding
urban space and the interaction between science and the arts. The Capital of Culture year events that were organised in public outdoor spaces in
Turku were seen as temporary uses of the city that provide the opportunity, at least in principle, to renew the urban space and provide alternative views on the usage of the spaces. The right to the urban space was
seen both as a spatial and a social issue: where were the Capital of Culture
events located and what kinds of restrictions were set on participation?
Interaction between science and the arts was an objective throughout the
research project. The arts were not an object of study as such, however the
researchers were involved in the creation of works of art as they gathered
research material. The pinnacle of this interaction between science and
the arts was reached in May 2011 at the international Street Life seminar
in which scientists and artists discussed street space-related issues. The
seminar was organised in cooperation with the Eurocultured Street Festival and the Integrated Dance and Theatre Festival.
Turku 2011, Street Space and Public Space
Turku 2011 as an Object of Study
The Turku 2011 Capital of Culture programme included a great number
of projects pertaining to street spaces and their use. For some of the projects, street space was merely the stage for events: events were organised
at places that were as central as possible to be easily accessible. For many
projects, however, the urban space was more than just an arena: the event
might have been related to a certain district ( for example The Neighbourhood Weeks project) it might have made use of special characteristics of a
place (for example Flux Aura ) or location-specific art might have been the
very essence of the project (Turku365). The projects related to the Capital
of Culture programme were not only located in urban space, but created
social and physical urban space and limitations and possibilities for the
uses of the spaces during the events.

STREET LIFE: tieteen ja taiteen näkökulmia
kaupunkielämään
Päivi Rannila
Street life -tutkimushanke perehtyi Turun kulttuurivuoteen katujen ja kaupungin jokapäiväisen elämän näkökulmista. Monille
asukkaille kadut ovat arkielämän näyttämöitä, joihin kiinnitetään
huomiota vasta silloin, jos paikasta toiseen liikkuminen ei suju tai
jos kohdataan jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Katujen merkitys on kuitenkin laajempi: ne ovat julkisia tiloja, jotka henkivät
kaupunkielämää ja joissa on ainakin periaatteessa mahdollista
oleskella vapaasti ja ilmaista itseään.1 Todellisuudessa julkiset
tilat ovat täynnä rajoituksia, jotka määrittävät millainen toiminta
on toivottavaa tai sallittua. Torin tai kadun kaltainen julkinen tila
saakin merkityksensä vasta ihmisten kanssakäymisestä ja toiminnasta. Siksi julkinen tila ei ole pysyvä, vaan se muuttuu niin ihmisten toiminnan kuin vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan.2
Julkisten tilojen tutkiminen Turun kulttuuripääkaupunkivuonna oli tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin vuosi sisälsi
lukuisia väliaikaisia tapahtumia, jotka toteutettiin arkipäivän
kaupunkiympäristössä: kaduilla, toreilla, puistossa ja rannoilla.
Kulttuurivuoden tarjonta loi kokemuksia kaupungista sekä muokkasi kaupunkitiloja. Siksi vuotta oli hyvä tarkastella suhteessa
keskusteluihin julkisten tilojen käytöistä sekä eri ihmisryhmien
oikeudesta katutilaan. Toiseksi, julkisten tilojen tutkimisella oli
mahdollista kiinnittää huomiota kaupunkien tapahtumatilojen
suunnitteluun. Väliaikaiset tapahtumat sekä niiden tuottamat sosiaaliset kohtaamiset voivat parhaimmillaan muokata kokemusta
kaupungista ja sen kaduista. Tapahtumallisuuden3 ja spontaanien
kaupunkitilan käyttöjen merkitystä ei kuitenkaan täysin tunnusteta, vaan julkisten tilojen kehittämisessä pitäydytään yleensä perinteisen kaupunkisuunnittelun ajattelussa ja toimintatavoissa.
Arkkitehti Jan Gehlin4 tavoin voi todeta, että kaupunkien kehittämisessä tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mitä
on rakennusten välissä – mukaan lukien siihen, miten ihmiset rakennusten välisiä tiloja käyttävät ja mihin tarkoituksiin.

Street life -hanke keskittyi havainnoimaan ja analysoimaan kaupungin
tapahtumallisuutta ja julkisia tiloja suhteessa kaupungin tilapäisiin
käyttöihin, kaupunkitilan oikeutuksiin sekä tieteen ja taiteen vuoropuheluun. Turun julkisiin ulkotiloihin sijoittuneet kulttuurivuoden
tapahtumat nähtiin kaupungin tilapäisinä käyttöinä, joilla on ainakin
periaatteessa mahdollisuus uudistaa kaupunkitilaa ja tarjota vaihtoehtoisia näkemyksiä tilojen käytöistä. Oikeus kaupunkitilaan nähtiin sekä
spatiaalisena että sosiaalisena kysymyksenä: minne kulttuurivuoden tapahtumat sijoittuivat ja millaisia rajoituksia niihin osallistumisessa oli?
Tieteen ja taiteen vuoropuheluun pyrittiin koko tutkimushankkeen ajan:
taide ei ollut objektiivisesti tarkasteltava tutkimuskohde, vaan aineistoa
kerätessään tutkijat kietoutuivat mukaan teosten syntyprosessiin. Tieteen ja taiteen vuoropuhelu huipentui toukokuussa 2011 järjestetyssä
kansainvälisessä Street life -seminaarissa, jossa katutilan kysymyksiä
tarkasteltiin tieteilijöiden ja taiteilijoiden voimin, yhteistyössä samaan
aikaan järjestettyjen Eurocultured-katukulttuurifestivaalin ja Integroidun tanssin ja teatterin päivien kanssa.
Turku 2011, katu ja julkinen tila Turku 2011
tutkimuskohteena
Turun kulttuurivuoden ohjelma sisälsi suuren määrän katutiloihin ja
niiden käyttöön liittyviä hankkeita. Osalle hankkeista katutila oli vain
tapahtumien näyttämö: tapahtuma toteutettiin mahdollisimman keskeisellä paikalla, jolloin se oli helposti saavutettavissa. Useille hankkeille kaupunkitila oli kuitenkin enemmän kuin areena: tapahtuman sisältö saattoi liittyä tiettyyn asuinalueeseen (esim. Kaupunginosaviikot),
siinä saatettiin hyödyntää paikan erityispiirteitä (esim. Flux Aura) tai
hanke saattoi jo lähtökohtaisesti edustaa paikkasidonnaista taidetta
(Turku365). Kulttuurivuoden hankkeet eivät ainoastaan sijoittuneet
kaupunkitilaan, vaan ne loivat sosiaalista ja fyysistä kaupunkitilaa sekä
asettivat rajoituksia ja mahdollisuuksia sille, mitä tilassa oli tapahtumien aikaan mahdollista tehdä.
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The Street Life project studied the Capital of Culture year as a whole,
in addition to which two event projects were chosen as objects of
more detailed investigation: Eurocultured and Turku365. The Eurocultured Street Festival was chosen as an object of study because it
stood out from other Capital of Culture productions with its emphasis on internationality and street life. The project was carried out by
the British production company Spearfish, which has organised Eurocultured Street Festivals all around Europe. The festival brought
300 artists from all over the world to Turku, filling the banks of the
River Aura with graffiti, street dance, music and action sports. Core
themes of the festival were exploring European identity through
street art and involving the local youth with workshops and performances related to them. Eurocultured was a spectacular event that
was prepared in Turku for months in advance by holding workshops
for local youths. For the public, the project was visible for one weekend but the works of art created at the Eurocultured Street Festival
also left their mark in the urban space. Organising the festival simultaneously with the Street Life seminar enabled cooperation between
the representatives of Spearfish and the artists who participated in
the festival during the seminar.
Turku365 was chosen as an object of study at the request of the
Turku 2011 Foundation. The project was one of the spearhead projects of the Capital of Culture, and because it emphasised the creative use of urban space it was expected to provide perspectives on
temporary uses of street space. Turku365 differed significantly from
the Eurocultured project as it was mainly implemented by domestic
and local organisers. The project lasted the whole year and encouraged the residents to experience the city in new and playful ways.
The participation of residents was characteristic of several works of
Turku365: the project encouraged residents to actively participate
in changing and questioning the city and leaving their mark on it, instead of just passively experiencing it.
Resident Participation and an Active Residence
Organising several Capital of Culture projects in everyday urban
spaces is significant in that residents can easily participate in events
that are held in public spaces. Bringing culture and art from museums and galleries to the streets facilitates participation in a cultural
event and increases the residents’ feeling of participation in the
Capital of Culture year. A concept of culture expanded towards ev-
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eryday life was highlighted in the Capital of Culture year: waste bins,
hospitals, vans and buses all bore cultural advertising. The objective
was to phase out the elitist image of culture and to bring culture to the
everyday life of the residents. This kind of advertising is challenging
as it may water down the significance of culture to a state of redundancy if everything is considered culture. Regardless of this, the omnipresent advertising in streets probably made the concept of culture
more approachable and lowered the threshold for Turku residents to
participate in the Capital of Culture events.
Both the feelings of and possibilities for participation are linked
to the characteristics of urban space. The Capital of Culture projects
have promoted spaces between buildings, as defined by Jan Gehl4. In
addition to the physical revitalisation of urban space (for example
the BOX project and the Mater marium installation), the nature of
social space created for the city by the projects was significant. Residents were mainly passive spectators, a fact especially true of large
events (such as the opening ceremony, Viva la Diva!, Opera d’Alvilda
in Abo and Battle). The urban space created by these projects was
only apparently social: they offered an atmosphere of collectivity and
a shared experience but the people remained separated despite the
shared physical space.
Some of the Capital of Culture events did, however, provide residents with the chance to participate. This kind of action may promote interaction and community spirit and the creation of socially
significant spaces in the city. This became evident in the Turku365
project, in which residents together created labour-intensive, placespecific works of art such as the knitted graffiti in Vartiovuori, the
parade mat of Kakola, the lace veil of Pallivaha or the napping pillows
on the banks of the River Aura. These works brought both individual
residents and crafting techniques usually associated with home to
the sphere of public art.5 Even though the residents who participated
in the creation of the works were implementing the ideas of others,
they were able to renew and change the city space through their own
competence.
Traces of Temporary Events in the Urban Space
On the one hand, temporary uses of urban spaces are often seen as a
positive addition to city life. Large European cities in particular can
utilise the events of the city in marketing and they want more carefully controlled and planned events such as the Capital of Culture

Street life -hankkeen tutkimuksessa perehdyttiin kulttuurivuoteen
kokonaisuudessaan, minkä lisäksi tarkemmiksi tutkimuskohteiksi valikoitui kaksi tapahtumahanketta: Eurocultured ja Turku365.
Eurocultured-katukulttuurifestivaali valikoitui tutkimuskohteeksi,
koska se poikkesi kansainvälisyydellään ja katuelämän painotuksellaan muista kulttuurivuoden tuotannoista. Hankkeen taustalla oli
brittiläinen Spearfish-tuotantoyhtiö, joka on järjestänyt Eurocultured-katufestivaaleja eri puolilla Eurooppaa. Turkuun festivaali toi
300 kansainvälistä taiteilijaa, joiden johdolla Aurajoen ranta täyttyi
graffiteista, katutanssista, musiikista ja action sports -lajeista. Festivaalin tausta-ajatuksiin liittyi eurooppalaisuuden pohtiminen katutaiteen keinoin sekä paikallisten nuorten osallistaminen työpajojen
ja niihin liittyvien esitysten avulla. Eurocultured oli spektaakkelimainen tapahtuma, jota valmisteltiin Turussa kuukausia aikaisemmin pitämällä työpajoja paikallisille nuorille. Suurelle yleisölle hanke
näkyi yhden viikonlopun ajan, mutta festivaalin aikana tehtyjen teosten myötä Eurocultured jätti myös jälkiä kaupunkitilaan. Festivaalin
ajoittuminen samaan ajankohtaan Street life -seminaarin kanssa
mahdollisti yhteistyön Spearfishin edustajien sekä festivaaleihin
osallistuneiden taiteilijoiden kanssa seminaarin aikana.
Turku365 valikoitui tutkimuskohteeksi Turku 2011 -säätiön
toivomuksesta. Hanke oli yksi kulttuurivuoden kärkihankkeista
ja koska siinä painottuivat kaupunkitilan luovat käytöt, hankkeen
odotettiin tarjoavan näkökulmia katutilojen tilapäisiin käyttöihin.
Turku365 poikkesi huomattavasti Eurocultured-hankkeesta, sillä
se toteutettiin pääosin kotimaisin ja paikallisin voimin. Hanke kesti koko vuoden ja siinä rohkaistiin asukkaita kokemaan kaupunkia
uusilla, leikkisillä tavoilla. Useille Turku365:n teoksille oli ominaista
asukkaiden mukanaolo: hanke rohkaisi aktiiviseen kaupunkilaisuuteen, jossa asukas ei ole passiivinen kokija vaan aktiivinen kaupungin
muokkaaja, kyseenalaistaja ja jäljen jättäjä.
Kaupunkilaisten osallisuus ja aktiivinen kaupunkilaisuus
Useiden kulttuurivuoden hankkeiden sijoittuminen arkipäivän kaupunkitiloihin on merkittävää, sillä asukkaiden kynnys osallistua
julkisissa tiloissa järjestettyihin tapahtumiin on varsin matala. Kulttuurin ja taiteen tuominen museoista ja gallerioista kaduille helpottaa kulttuuritapahtumaan osallistumista sekä lisää kaupunkilaisten
osallisuuden tunnetta kulttuurivuodesta. Arkipäivän suuntaan laajennettua kulttuurikäsitystä tuotiin kulttuurivuonna näkyvästi esiin,

kun niin roska-astioiden, sairaaloiden, pakettiautojen kuin bussienkin mainostettiin sisältävän kulttuuria. Pyrkimyksenä lienee ollut
kulttuurin elitistisen leiman häivyttäminen ja kulttuurin tuominen
asukkaiden jokapäiväiseen elämän. Tämänkaltainen mainonta on
haastavaa, sillä kulttuurin merkitys liudentuu helposti yhdentekeväksi, jos kaikki nimetään kulttuuriksi. Katutilassa läpitunkevan
mainonnan anti lienee kuitenkin arkipäiväistänyt ajatusta kulttuurista ja siten madaltanut turkulaisten kynnystä osallistua kulttuurivuoden tapahtumiin.
Niin osallisuuden tunteet kuin osallistumisen mahdollisuudet
ovat yhteydessä kaupunkitilan ominaisuuksiin. Jan Gehlin4 peräänkuuluttamia rakennusten välisiä tiloja on ollut mahdollista edistää
kulttuurivuoden hankkeiden toiminnalla. Kaupunkitilan fyysisen
elävöittämisen (esim. BOX ja Nosturitaide) lisäksi tärkeää on se, millaista sosiaalista tilaa hankkeet loivat kaupunkiin. Etenkin suurissa
tapahtumissa (esim. Avajaiset, Viva la Diva!, Opera d’Alvilda in Abo,
Taistelu), kaupunkilainen oli pääosin passiivinen katsoja. Näiden
hankkeiden tuottama kaupunkitila oli näennäisen sosiaalinen: ne
tarjosivat yhtenäisyyden ilmapiiriä ja yhteisen kokemuksen, mutta
ihmiset olivat samasta fyysisestä tilasta huolimatta erillään.
Osa kulttuurivuoden tapahtumista sen sijaan tarjosi kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia. Tällainen toiminta voi onnistuessaan edistää kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisesti
merkittävien tilojen muodostumista kaupunkiin. Turku365 -hankkeessa tämä tuli selkeästi esiin, kun kaupunkilaiset toteuttivat yhdessä työläitä, paikkasidonnaisia taideteoksia, kuten Vartiovuoren
neulegraffitin, Kakolan paraatimaton, Pallivahan pitsihunnun tai
Aurajokirannan torkkutyynyt. Nämä teokset toivat julkisen taiteen
piiriin sekä yksittäisiä kaupunkilaisia että perinteisesti kodin piiriin
liitettyjä käsityötekniikoita.5 Vaikka teosten toteuttamiseen osallistuneet asukkaat toteuttivat muiden ideoimia teoksia, he pystyivät
oman osaamisensa myötä uudistamaan ja muuttamaan kaupunkitilaa.
Tilapäisten tapahtumien jäljet kaupunkitilassa
Kaupunkitilojen tilapäiset käytöt nähdään usein positiivisena lisänä
kaupunkielämään. Etenkin Euroopan suuret kaupungit osaavat hyödyntää kaupungin tapahtumallisuutta markkinoinnissaan ja haluavat lisää kulttuurivuosituotantojen kaltaisia, tarkkaan kontrolloituja
ja suunniteltuja tapahtumia. Katujen spontaanimmat käytöt eivät
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productions. On the other hand, more spontaneous uses of streets are
not welcomed as warmly by cities3 even though researchers speak
very positively of event cities and particularly the spontaneous uses
of urban spaces.6-9 Temporary uses of cities are often associated with
social protest and new means of self-expression.9 Particularly spontaneous and small uses of urban space that may seem irrelevant are
considered significant as they do not require institutions or investments but are based on the ability or will of individuals and groups to
shape the urban space.9 Nevertheless, uses of urban space that create entirely new perspectives or have the potential to change urban
space permanently are rare.
The Capital of Culture projects situated in the public places of
Turku were approved by the sponsor, organised by institutions and,
to a large extent, controlled events. They did not represent the kind
of spontaneous use of space in which the residents use their city creatively on their own terms. Projects involving social critique were
also surprisingly rare. Most of the events aimed at entertaining and
many of them could be experienced casually and effortlessly in everyday surroundings. The Turku365 project, for instance, observed
the city in a deliberately light manner. Residents were given weekly
instructions for creating a playful piece of city art, with the intention
of making the residents experience their surroundings in new ways
and using their city as a playing field.10
Most of the events related to the Turku Capital of Culture year
were temporary and could only be experienced once. Many projects
left permanent marks in the street space. These include, for example,
the quarter signs of the Turku365 project and the wall of pictures on
Eerikinkatu, which Spanish artist Aryz painted at the Eurocultured
festival. Physical marks change the cityscape, but they also serve as
a reminder of the Capital of Culture year if the individual can associate the piece with the Capital of Culture year. Physical, permanent
marks are not the most significant effect of temporary events and it
can even be thought that temporary events do not need to have longlasting effects. More important than physical marks are new kinds of
perceptions, experiences and methods, which the projects may have
produced in the best case and which may live on in the uses of urban
spaces. These may be small innovations: a sauna in a museum’s yard,
art performances at an outdoor swimming pool, surprising experiences in a bus or reviving an old picnic place.
Urban spaces are often designed for a particular kind of action,
such as moving from one place to another, spending time, everyday

154

life or business. In architecture, multifunctional concepts have become more commonplace, especially in the design of semi-public
spaces11: a café, bookshop, museum shop, post office or an underground access point for a shopping centre, for example, may be integrated into a museum. This enables combining a museum visit with
everyday activities, which makes art institutions easier to approach
and more of an everyday occurance.
A multifunctional space of this sort is very much planned and permanent in comparison to momentary and surprising uses of streets
provided by temporary events. A new kind of use for a space is remembered as one possible use of the city while in the next context
the same space may be used in a totally different way. The multifunctional use of space that is generated by events is more surprising and
spontaneous than the multifunctional use of spaces created through
architecture.
The greatest significance of the Capital of Culture year to the urban space seems to have been the promotion of the more diverse use
of urban space. Several events and works of art that were located in
everyday surroundings utilised the possibilities offered by the urban
space creatively and invented new uses for the spaces. These were
visible in different parts of the city during the Capital of Culture year,
especially in central Turku and on the banks of, or actually in, the River Aura (the Rocking Chair Gathering, Clay in the City, Eurocultured,
Flux Aura , SaunaLab, Fantasy Armada, Virgin Potato Festival) as well
as in Raunistula (No Man’s Land), Samppalinna open-air swimming
pool (Abduction of Europa), at the Paavo Nurmi Stadium (Battle) or
in the surroundings of Turku Castle (Opera d’Alvilda in Abo and Viva
la Diva!). The Capital of Culture projects confirmed that there are numerous places in the city that can be used for purposes completely
different from the originally designated uses of the sites.
The Right to Urban Space and the Street
Related to public spaces is the idea of the right of a city resident to
be seen and heard in public space, express him/herself and engage
in political activity.1 In his speech at the Street Life seminar, Professor Don Mitchell stressed that the right to urban space requires the
right to the street. This not only refers to the right to exist in a space,
but also to the right to use it, enjoy it and spend time on the streets.12
However, this ideal is not fully realised anywhere, as visible and invisible obstacles restrict actions in the streets. Visible obstacles in-

sen sijaan ole kaupunkien näkökulmasta yhtä toivottuja3, vaikka tutkijat puhuvat tapahtumakaupungeista ja nimenomaan kaupunkitilojen spontaaneista käytöistä varsin positiiviseen sävyyn.6-9 Kaupunkien tilapäiset käytöt liitetään usein yhteiskunnalliseen kannanottoon
ja uudenlaisiin itseilmaisun tapoihin.9 Juuri spontaaneja, pieniä ja
mitättömiltä tuntuvia kaupunkitilan käyttöjä pidetään merkittävinä, sillä ne eivät vaadi instituutioita ja investointeja vaan perustuvat
yksilöiden ja ryhmien kykyyn tai haluun muokata kaupunkitilaa.9
Harvassa ovat kuitenkin sellaiset kaupunkitilan käytöt, jotka loisivat
täysin uusia näkökulmia tai joilla olisi potentiaalia muuttaa kaupunkitilaa jopa pysyvästi.
Turun julkisiin tiloihin sijoittuneet kulttuurivuoden hankkeet
olivat rahoittajan hyväksymiä, instituutioiden kautta organisoituja ja
vahvasti kontrolloituja tapahtumia. Ne eivät olleet sellaista spontaania tilankäyttöä, jossa asukkaat omaehtoisesti käyttäisivät kaupunkia luovasti. Yllättävän harvassa olivat myös yhteiskunnallista kritiikkiä sisältävät hankkeet. Tapahtumat olivat lähinnä viihdyttäviä
ja niistä useita pystyi kokemaan kevyesti ja vaivattomasti arkipäivän
ympäristöissä. Turku365-hanke esimerkiksi käsitteli kaupunkia tahallisen kevyesti: kaupunkilaisille annettiin viikottain ohje leikkisän
kaupunkitaideteoksen toteuttamiseen – pyrkimyksenä saada asukkaat kokemaan ympäristöään uusilla tavoilla ja käyttämään kaupunkia leikkikenttänään.10
Turun kulttuurivuoteen liittyvät tapahtumat olivat suurimmaksi osaksi tilapäisiä ja vain kerran koettavia. Monet hankkeet jättivät
katutilaan näkyviä jälkiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Turku365-hankkeen korttelikyltit sekä Eerikinkadun kuvaseinä, jonka espanjalainen
taiteilija Aryz maalasi Eurocultured-festivaalin yhteydessä. Fyysiset
jäljet muokkaavat kaupunkikuvaa, mutta ne myös muistuttavat kulttuurivuodesta, mikäli kokija osaa yhdistää teoksen kulttuurivuoteen.
Fyysiset, pysyvät jäljet eivät kuitenkaan ole tilapäisten tapahtumien
tärkeintä antia ja voidaan jopa ajatella, ettei lyhytaikaisilla tapahtumilla edes tarvitse olla kauaskantoisempia vaikutuksia. Fyysisiä
jälkiä tärkeämpiä ovat tilapäisten teosten tarjoamat uudenlaiset näkemykset, elämykset ja toimintatavat, joita hankkeet ovat parhaimmillaan tuottaneet ja jotka saattavat jäädä elämään kaupunkitilojen
käytöissä. Nämä voivat olla pieniä oivalluksia: saunomista museon
pihassa, taidenautintoja maauimalassa, yllätyksellisiä elämyksiä
bussissa tai vanhan piknik-paikan elvyttämistä.
Kaupunkitilat on usein suunniteltu tietynlaiselle toiminnalle:
esimerkiksi paikasta toiseen siirtymiselle, oleskelulle, asumiselle tai

liiketoiminnalle. Arkkitehtuurissa on kuitenkin yleistynyt monitoimintaisuuden ajatus etenkin puolijulkisten tilojen suunnittelussa11:
museon yhteydessä saattaa olla kahvila, kirjakauppa, museokauppa,
posti sekä käynti metroon tai kauppakeskukseen. Näin museossa
käyntiin voi yhdistää jokapäiväisiä toimintoja, mikä tekee taideinstituutioista helpommin lähestyttäviä ja arkipäiväisempiä.
Tämänkaltainen monitoimintaisuus on kuitenkin varsin suunniteltua ja pysyvää verrattuna tilapäisten tapahtumien tuottamiin hetkittäisiin ja yllätyksellisiin katujen käyttöihin. Näissä tilan uudenlainen käyttö jää muistiin yhtenä mahdollisena kaupungin käyttönä,
mutta seuraavassa yhteydessä samaa tilaa saatetaan käyttää täysin
toisenlaisella tavalla. Tapahtumien kautta syntyvä monitoimintainen tila on siten yllätyksellisempi ja spontaanimpi kuin arkkitehtien
suunnittelemat yhdistelmätilat.
Kulttuurivuoden tapahtumien merkittävin anti kaupunkitilalle
vaikuttaisikin olleen se, miten ne edistivät monipuolisempia kaupunkitilan käyttöjä. Monet arkipäivän ympäristöön sijoittuneista
tapahtumista ja teoksista hyödynsivät luovasti kaupunkitilan tarjoamia mahdollisuuksia ja keksivät tiloille uusia käyttömahdollisuuksia. Tämä näkyi kulttuurivuoden aikana eri puolella kaupunkia:
erityisesti Turun keskustassa ja Aurajokivarrella/Aurajoessa (Keinutuolien kokoontumisajot, Savi kaupungissa, Eurocultured, Flux
Aura, SaunaLab, Fantasia-Armada, Neitsytperunafestivaali), mutta
myös esimerkiksi Raunistulassa (Joutomaa), Samppalinnan maauimalassa (Abduction of Europa), Paavo Nurmen Stadionilla (Taistelu)
tai Turun linnan ympäristössä (Opera d’Alvilda in Abo, Viva la Diva!).
Kulttuurivuoden hankkeet vahvistivat käsitystä siitä, että kaupungissa on lukuisia paikkoja, joita on mahdollista käyttää täysin toiseen
tarkoitukseen kuin mihin nämä tilat on suunniteltu.
Oikeus kaupunkitilaan ja katuun
Julkisiin tiloihin liittyy ajatus siitä, että kaupunkilaisella on oikeus
tulla nähdyksi ja kuulluksi julkisessa tilassa: ilmaista itseään ja osallistua poliittiseen toimintaan.1 Street life -seminaarissa pitämässään
puheessa professori Don Mitchell painotti sitä, miten oikeus kaupunkitilaan edellyttää oikeutta katuun. Tämä ei tarkoita vain oikeutta olla
tilassa vaan oikeutta käyttää sitä, nauttia siitä ja oleskella kaduilla.12
Tämä ihanne ei kuitenkaan täysin toteudu missään, sillä kadulla toimimista rajoittavat näkyvät ja näkymättömät esteet. Näkyviä esteitä
ovat esimerkiksi kieltokyltit, vartijat, betoniporsaat, epäviihtyisät
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clude prohibitory signs, guards, concrete blocks, unpleasant areas or
a lack of resting places. Invisible obstacles include laws and regulations, financial obstacles, social restrictions and fear associated with
a certain place. Many of these obstacles are related to the social interaction of people or keeping certain groups of people away from public
spaces. Beggars, youths and other unwanted users of the street are
sometimes even seen as obstructing the desired uses of a street, such
as moving from one place to another.13
Several Capital of Culture events limited at least momentarily the
right to the urban space. At its simplest, this was manifested as economic restrictions to public spaces during event projects by means of
admission fees (Opera d’Alvilda in Abo and Battle). The use of public spaces was limited during events with rules, guards and physical
obstacles, which in some cases obstructed the everyday activities
of residents living nearby (for instance the restrictions on the use
of the city river ferry ‘Föri’ during the Tall Ships’ Race). In addition,
some projects created limitations by their selection of participants.
The Eurocultured project wanted to involve young people through
workshops, whilst conversely the application process to the dance
workshop was organised at a private dancing school and participation in the workshop required previous dance experience due to the
demanding choreography. The workshop was therefore not open to
everyone and the young people there were well aware of their privilege. The participants said in interviews that they were in favour of
dancing in the streets but only if the dancers could dance well.14 The
right to the use of urban space was considered to depend on the participant’s ability to produce high-quality content for street life.
Some of the Capital of Culture projects also promoted the use of
spaces by different groups of people (such as the Integrated Dance
and Theatre Festival) and diversified the concept of appropriate
behaviour in the streets. For example, the napping pillows placed
by Turku365 on park benches were an intentional or unintentional
statement on what kind of behaviour is allowed in a city. The napping pillows encouraged people to nap on the park benches although
city simultaneously tried to come up with measures to remove young
people and alcoholics from public places.5
There were no signs of spatial democratisation in the Turku Capital of Culture events, which would have aimed at ensuring the equality of the suburbs in relation to the city centre. The Capital of Culture
events were concentrated in central Turku and districts around the
River Aura, in addition to which a few events were also organised in
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the immediate proximity of the city centre (for example in Raunistula and Kupittaa). Actual suburbs were disregarded to a large extent
during the Capital of Culture year (exceptions included the Artist as
Neighbour project and the Neighbourhood Weeks). It is surprising
that there was not more interest for the suburbs among the original ideas. Suburbs provide a setting entirely different from the city
centre, which might have been a suitable setting for pieces of art and
events that require roughness and a taste of life. Holding the Capital
of Culture events in central Turku follows the general development
in cities. With respect to the functions of a city and the development
of event places, little attention is paid to the public places within the
suburbs.
A City of Science and the Arts
One objective of the Street Life project was to combine science and
the arts in the observation of urban spaces. This was evident in the
project in many ways. Firstly, the arts were an object of study through
which the use of public spaces and the meanings left in the city by
the Capital of Culture events were observed. Secondly, the arts were
part of a research process as in, for example, the Turku365 project
where the researcher did not even try to be an objective observer but
also participated in creating the works of art as part of the gathering
of the research material. Thirdly, the arts were involved through the
partners of the project (Eurocultured, Turku365 and the Integrated
Dance and Theatre Festival) and discussions related to the project.
Many of the discussions were held in the Street Life seminar, which
approached issues pertaining to Street Life from artistic and scientific perspectives.
The importance of dialogue between science and the arts became
evident in the Street Life project. The arts can express the kinds of
qualities of human life that science cannot observe. The arts reveal
the limitations of the expressive power of the language of science and
convey what is taken for granted and considered normal and unquestionable.15 Science provides the arts with points of view for discussing
the phenomena, culture and society behind works of art. In the Street
Life seminar, this dialogue dealt with, for example, a video piece by
Jan-Erik Andersson on the demolition of the Blue House of Turku, a
performance by the theatre group ImproviSäätiö on street begging as
well as performances by handicapped and non-handicapped artists
included in the Integrated Dance and Theatre event.

oleskelualueet tai levähdyspaikkojen puuttuminen. Näkymättömiä
esteitä ovat muun muassa lait ja säädökset, taloudelliset esteet, sosiaaliset rajoitukset tai paikkaan liittyvät pelon tunteet. Monet näistä
esteistä liittyvät ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen tai siihen,
että tietyt ihmisryhmät ja toiminnot halutaan pitää poissa julkisista
tiloista. Kerjäläiset, nuoret tai muut epätoivotut kadun käyttäjät nähdään joskus jopa esteinä kadun toivotuille käytöille, kuten paikasta
toiseen liikkumiselle.13
Monet kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumat rajoittivat ainakin hetkellisesti oikeutta kaupunkitilaan. Yksinkertaisemmillaan tämä tarkoitti taloudellisia rajoituksia, kun julkisiin tiloihin ei
ollut useiden tapahtumahankkeiden aikana vapaata pääsyä (Opera
d’Alvilda in Abo, Taistelu). Julkisten tilojen käyttöjä rajoitettiin tapahtumien aikaan myös säännöillä, vartijoilla ja fyysisillä esteillä,
jotka joissain tapauksissa vaikeuttivat lähialueen asukkaiden jokapäiväisiä toimintoja (esim. Förin käytön rajoitukset Tall Ships’ Racen
aikana). Lisäksi joissain hankkeissa rajoja luotiin osallistujien valinnalla. Eurocultured-hankkeessa halutiin osallistaa nuoria työpajojen
avulla, mutta esimerkiksi tanssityöpajaan haku tapahtui yksityisen
tanssikoulun kautta ja pajaan osallistuminen edellytti vaativan koreografian vuoksi tanssin harrastamista jo etukäteen. Työpaja ei siis ollut kaikille avoin ja nuoret tiedostivat etuoikeutetun asemansa hyvin.
Osallistujat kertoivat haastatteluissa pitävänsä kaduilla tanssimista
suotavana, mutta vain jos tanssijat osaavat tanssia.14 Oikeuden kaupunkitilan käyttöön nähtiin riippuvan osallistujan kyvyistä tuottaa
tasokasta sisältöä katuelämään.
Osa kulttuurivuoden hankkeista myös edisti eri ihmisryhmien
tilankäyttöä (esim. Integroidun tanssin ja teatterin festivaali) ja monipuolisti käsitystä siitä, millainen käytös kadulla on suositeltavaa.
Esimerkiksi Turku365-hankkeen puistonpenkeille sijoittamilla
torkkutyynyillä otettiin tahallisesti tai tahattomasti kantaa siihen,
millainen toiminta on kaupungissa sallittua. Torkkutyynyt rohkaisivat ottamaan nokoset puistonpenkeillä, vaikka samaan aikaan
kaupungeissa mietitään toimenpiteitä häätää nuoria ja alkoholisteja
oleskelupaikoista.5
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumissa ei ole merkkejä spatiaalisesta demokratisoinnista, jonka tarkoituksena olisi taata
lähiöiden tasa-arvoinen asema suhteessa keskustaan. Kulttuurivuoden tapahtumat keskittyivät Turun keskustan ja Aurajokivarren
alueille, minkä lisäksi tapahtumia oli jonkin verran myös keskustan

välittömässä läheisyydessä (esim. Raunistula ja Kupittaa). Varsinaiset lähiöt sen sijaan jäivät kulttuurivuonna marginaaliseen asemaan
(poikkeuksia esim. Taiteilija naapurina ja Kaupunginosaviikot). Onkin yllättävää, ettei omaperäisten ideoiden joukossa ollut enemmän
kiinnostusta lähiöihin. Lähiöt tarjoavat tapahtumille keskustasta
täysin poikkeavan miljöön, jota olisi ollut herkullista hyödyntää rosoisuutta ja elämän makua kaipaavissa teoksissa ja tapahtumissa.
Kulttuurivuoden tapahtumien sijoittuminen keskustan alueelle vastaa kuitenkin yleistä kaupunkikehitystä: kaupungin toiminnoissa ja
tapahtumatilojen kehittämisessä kiinnitetään yleensäkin valitettavan vähän huomiota lähiöiden julkisiin tiloihin.
Tieteen ja taiteen kaupunki
Yksi Street life -hankkeen lähtökohdista oli tieteen ja taiteen yhdistäminen kaupunkitilojen tarkastelussa. Hankkeessa tämä näkyi usealla tavalla: Ensinnäkin taide oli tutkimuskohde, jonka välityksellä
tarkasteltiin julkisten tilojen käyttöjä ja kulttuurivuoden tapahtumien jättämiä merkityksiä kaupunkiin. Toiseksi taide oli osa tutkimusprosessia, sillä esimerkiksi Turku365:n kohdalla tutkija ei edes yrittänyt olla objektiivinen tarkastelija vaan myös osallistui taideteosten
tekemiseen osana aineiston keruuta. Kolmanneksi taide oli mukana
hankkeen yhteistyökumppaneiden (Eurocultured, Turku365, Integroidun tanssin ja teatterin päivät) ja hankkeen tiimoilta käytyjen keskustelujen myötä. Nämä tulivat selvimmin esiin Street life -seminaarissa, jossa paneuduttiin katuelämän kysymyksiin tieteen ja taiteen
näkökulmista.
Taiteen ja tieteen välisen vuoropuhelun tärkeys tuli ilmi Street life
-hankkeen aikana. Taiteen avulla voidaan ilmaista sellaisia inhimillisen elämän piirteitä, joihin ei tieteen keinoin pystytä tarttumaan.
Taide paljastaa rajoja tieteellisen kielen ilmaisuvoimassa sekä kertoo
siitä, mitä pidetään itsestään selvänä, normaalina ja kyseenalaistamattomana.15 Tiede taas tarjoaa taiteelle näkökulmia keskustella
teosten taustalla olevista ilmiöistä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Street life -seminaarissa tätä vuoropuhelua käytiin esimerkiksi
liittyen Jan-Erik Anderssonin videoteokseen Turun Sinisen talon
purkamisesta, ImproviSäätiö-teatteriryhmän performanssiin katukerjäläisyydestä sekä Integroidun tanssin ja teatterin festivaaliin
sisältyviin, vammaisten ja ei-vammaisten taiteilijoiden esityksiin.
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Conclusion: After the Street Life Project
It is difficult to assess the Turku Capital of Culture year as a whole
because it included projects that vary greatly with respect to longterm effects. Also, the projects were different for each individual:
one single event may have had a much greater significance on an
individual than the year in its entirety. Since it was possible to experience the Capital of Culture events unexpectedly on the street,
people did not always associate them with the Capital of Culture
programme. Regarding urban space, the Capital of Culture year
succeeded in bringing culture to people’s everyday surroundings
and expanding concepts of the uses of urban spaces. Nevertheless,
social criticism and the utilisation of the suburbs in holding events
were missed.
The objective of the Street Life project was to provide interpretations based on urban studies on the temporary uses of urban
spaces during the Capital of Culture year. Due to the short duration
of the project, it was unable to and did not aim to take great scientific
initiatives. The scientific accomplishments of the project are mostly related to the improvement of international academic relations.
The research project aimed to encourage discussion at a local level
about the opportunities of temporary events and pieces of art, the
nature of the urban space created by temporary uses of the city and
how cities could utilise the procedures presented through the works
of art from the Capital of Culture year.
Public spaces are important to cities as they affect the functionality and liveliness of the city and resident and visitor satisfaction.
Based on the experience from the Street Life project, it is possible to
develop the use of public spaces in Turku at least in three respects:
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1. Diversification and Utilisation of Temporary Uses of the City
The events and works of art of the Capital of Culture year enriched the
public spaces of Turku and the everyday surroundings of the residents.
As temporary uses of the city, they were one-sided as they were strongly controlled, linked to institutions and involved almost no social criticism. Studies on temporary uses of urban spaces have especially indicated the significance of small-scale and spontaneous uses of space in
producing the social spaces of a city. The use of urban space in Turku
could be enriched by paying more attention to how spontaneous and
critical uses of urban space could be turned into a strength of the city
and even used in its marketing.
2. Development of Public Spaces in Suburbs
On the one hand, the Capital of Culture year strengthened the perception of central Turku and the banks of the River Aura as interesting
and diverse event spaces. On the other hand the public spaces of the
suburbs were disregarded in the Capital of Culture year. Development
of suburbs usually focuses on certain large suburbs through various
projects. In most suburbs, insufficient attention has been paid to designing public spaces and therefore spaces for spending time are parking lots, empty lawns and the park benches of housing cooperatives.
Public spaces in suburbs and hence public life could be enhanced on a
broader scale by developing suburbs as event spaces. The few Capital
of Culture projects that were located in the suburbs would provide a
good starting point for this.
3. Promoting the Connections between Science and the Arts in the
Development of Urban Spaces
Combining research topics with the Turku Capital of Culture programme was a good decision. The participation of various disciplines
has enriched interpretations of the Capital of Culture year and also a
new kind of cooperation has emerged between scientists and artists.
Scientific and artistic perspectives enhance each other, which could
be clearly seen during the Capital of Culture year. Based on the experiences from the Street Life project, it can be said that there is interest
in the development of urban spaces in academic and artistic circles. It
would be fruitful to develop these initiatives implemented during the
Capital of Culture year and find ways for science and the arts to create
urban spaces together.

Lopuksi: Street life -hankkeen jälkeen
Turun kulttuurivuotta on vaikea arvioda kokonaisuutena, sillä
hankkeet poikkesivat toisistaan suuresti mitä tulee pidempiaikaisiin vaikutuksiin. Myös yksilön kannalta hankkeet olivat erilaisia:
yksittäisellä tapahtumalla on saattanut olla yksilölle huomattavasti suurempi merkitys kuin koko vuodella. Koska kulttuurivuoden tapahtumia on saattanut kokea myös yllättäen kadulla,
ei tapahtumien kuulumisesta kulttuurivuoden ohjelmistoon ole
aina edes tiedetty. Kaupunkitilan kannalta kulttuuripääkaupunkivuoden onnistumisena voidaan pitää sitä, että kulttuuri on tuotu
ihmisen arkiympäristöön ja sen avulla on laajennettu käsityksiä
siihen, millaisiin tarkoituksiin kaupunkitiloja voidaan käyttää.
Kulttuurivuoden antiin jäi sen sijaan kaipaamaan enemmän yhteiskunnallista kritiikkiä sekä lähiöiden hyödyntämistä tapahtumapaikkoina.
Street life -hanke pyrki tarjoamaan kaupunkitutkimukseen
nojautuvia tulkintoja kaupunkitilojen tilapäisistä käytöistä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Hankkeen lyhyyden vuoksi
siinä ei pystytty tai pyritty suuriin tieteellisiin avauksiin. Hankkeen tieteelliset saavutukset liittyvätkin lähinnä kansainvälisten
tutkimusyhteyksien parantamiseen. Hankkeen tutkimuksella
haluttiin sen sijaan herättää paikallisella tasolla keskustelua siitä,
millaisia ovat tilapäisten tapahtumien ja teosten mahdollisuudet,
millaista kaupunkitilaa tilapäiset kaupungin käytöt luovat sekä
miten kulttuurivuoden teoksissa esiteltyjä toimintatapoja voitaisiin hyödyntää kaupunkien toiminnassa.
Julkiset tilat ovat kaupungille tärkeitä, sillä ne vaikuttavat
kaupungin toimivuuteen ja eloisuuteen sekä kaupunkilaisten ja
vierailijoiden viihtyvyyteen. Street life -hankkeen kokemusten
perusteella Turussa oli mahdollista kehittää julkisten tilojen käyttöjä ainakin kolmesta näkökulmasta käsin:

1. Kaupungin tilapäisten käyttöjen monipuolistaminen ja
hyödyntäminen
Kulttuurivuoden tapahtumat ja teokset rikastuttivat Turun julkisia
tiloja ja asukkaiden arkielämän ympäristöjä. Kaupungin tilapäisten
käyttöjen näkökulmasta ne olivat kuitenkin yksipuolisia, sillä ne olivat
vahvasti kontrolloituja, instituutioihin kytkeytyviä ja pääsääntöisesti
yhteiskunnallisesti kritiikittömiä. Kaupunkitilojen tilapäisiin käyttöihin liittyvissä tutkimuksissa on huomattu etenkin pienimuotoisten
ja spontaanien tilankäyttöjen merkitys kaupungin sosiaalisten tilojen
tuottamisessa. Turun kaupunkitilojen käyttöjä olisi mahdollista rikastuttaa kiinnittämällä huomiota siihen, miten spontaanit ja kriittiset
kaupunkitilan käytöt voitaisiin nostaa kaupungin vahvuudeksi ja miten
niitä voitaisiin hyödyntää jopa kaupunkimarkkinoinnissa.
2. Lähiöiden julkisten tilojen kehittäminen
Turun kulttuurivuosi vahvisti käsitystä Turun keskustasta ja Aurajokivarresta kiinnostavina ja monipuolisina tapahtumatiloina. Lähiöiden
julkiset tilat olivat sen sijaan paitsiossa myös kulttuurivuonna. Lähiöiden kehittäminen keskittyy yleensä tiettyihin suuriin lähiöihin, joihin
erilaiset projektit ja kehityshankkeet keskittyvät. Useimmissa lähiöissä
ei julkisten tilojen suunnitteluun ole kiinnitetty riittävästi huomiota,
vaan oleskelutiloina toimivat pysäköintialueet, tyhjät nurmialueet sekä
taloyhtiöiden puistonpenkit. Lähiöiden julkisia tiloja ja sitä kautta julkista elämää olisi mahdollista edistää laajamittaisemmin kehittämällä
lähiöitä tapahtumatiloina. Tähän kulttuurivuoden muutamat lähiöihin
sijoittuneet hankkeet antaisivat hyvän alkusysäyksen.
3. Tieteen ja taiteen yhteyksien edistäminen kaupunkitilojen
kehittämisessä
Tutkimussisältöjen liittäminen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden
ohjelmistoon on ollut onnistunut päätös. Eri tieteenalojen mukanaolo
on rikastuttanut tulkintoja kulttuurivuodesta, minkä lisäksi tieteilijöiden ja taiteilijoiden välille on syntynyt uudenlaista yhteistyötä. Tieteen
ja taiteen näkökulmat rikastuttavat toisiaan, mikä tuli selvästi esiin
kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Street life -hankkeen kokemukset
tukevat sitä, että kaupunkitilojen kehittämisestä ollaan kiinnostuneita
sekä tieteen että taiteen piirissä. Näitä kulttuurivuonna tehtyjä avauksia olisi hedelmällistä viedä jatkossa eteenpäin ja löytää mahdollisuuksia tieteen ja taiteen yhdessä tuottamille kaupunkitiloille.
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Following Archipelago Logic
Taru Elfving
Not merely a constellation of islands, an archipelago also encompasses the ceaseless flows between them. The sea is its frontier,
horizon, and medium. An archipelago does not follow the logic
of detachment or enclosure, origins or roots, but ever present
change – from geological formation to ecological disruption.
Contemporary Art Archipelago (CAA) set out to explore this
archipelago condition with a focus on the Turku Archipelago. By
invitation over twenty new artworks were created by international and local artists. These reflected on the future of the area
that comprises more than twenty thousand islands reaching out
from the South-western coast of Finland. What is specific to this
site was approached in relation to elsewhere, while the insights
into this complex and fragile ecology shed light on the urgencies
way beyond its own shores.
The exhibition formed its own archipelago across the islands
during the summer 2011 as part of the Turku 2011 European Capital of Culture programme. Research done by the artists informed
the artworks that offered insights into the surrounding landscape.
On the journeys the artists had taken across the islands they drew
inspiration from dialogues with marine biologists and fishermen,
landscape managers and cheese makers, farmers and pilots, activists and the military, as well as many others. The works could be
encountered from cruise ships and small boats, along the roads,
on tiny skerries and in the sea, in the harbours and on the ferries,
on the radio waves, in a lighthouse, in the local restaurants and
even at the bottom of the sea. They took many forms of which included, among others, a sound archive of tales about the changing
climate, an island’s own mobile network, community-based sci-fi
film production about the islands in 2100, letters to a school boy
on bill boards along a ferry route, a glass meadow and underwater
gardening.1
The exhibition was grounded in two intensive years of artistic research, multidisciplinary dialogue as well as a public programme. Artists were brought into dialogue with researchers
and local residents through their individual research processes
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involving artist talks and discussions. There was also a lecture series at
Turku University that presented site-specific contemporary art in relation to the particular context of the archipelago. Alongside the exhibition
a series of talks and workshops were arranged locally. Finally, there was
an international symposium Archipelago Logic: Towards Sustainable
Futures organized in collaboration with the Archipelago Institute of the
Åbo Akademi University.2
Archipelago: context and concept
Why is this called a sea even though the salt content isn’t high
enough? How can one eat whilst still being ecologically friendly?
Could the recently vacated military bunkers be re-used as cheese
cellars? Have the winds changed?
The above are just a fraction of the myriad questions that were evoked by,
as well as initiating, the research processes, debates and the artworks in
CAA. The project was more than an exhibition. It set out to produce not
only works of art but also a dialogue between the unique environment, its
ecology and community, the local and visiting artists, and the different
audiences. It gave rise to questions that in turn offered keys to unlocking
the beauty of the island landscape.
Embedded in the Baltic Sea, known as the most polluted sea in the
world, this archipelago region offers a case study that deeply resonates,
in particular, with the necessity to find sustainable modes of coexistence.
This requires going beyond the confines and comforts of individual islands, whether geopolitical locations or disciplinary fields of knowledge.
CAA took up this challenge following the philosopher Felix Guattari’s
call for an ethical-political approach that brings together three interacting and interdependent ecological registers: environmental, social
and mental ecology.3 These three, interpreted as ecology, economy and
(aesth)ethics, were reflected in the lecture series in Turku as well as in
the series of cross-disciplinary discussions on the island of Korpo prior
to the exhibition. Yet they were also taken to express how site-specific
contemporary art allows for investigations that weave the three areas to-

Saariston logiikkaa seuraten
Taru Elfving
Saaristo ei ole ainoastaan joukko saaria, vaan siihen sisältyy
myös jatkuva virtaus niiden välillä. Meri on rajaseutu, horisontti
ja väline. Saaristo ei noudata irrallisuuden tai eristämisen, alkuperän tai juurien logiikkaa, vaan muutoksen, joka on jatkuvasti
läsnä – niin geologisessa pinnanmuodostuksessa kuin ympäristövahingoissa.
Contemporary Art Archipelago (CAA) -hankkeen tavoitteena
oli tarkastella tätä saariston tilaa erityisesti Turun saaristossa. Kansainväliset ja paikalliset taiteilijat loivat tilaustyönä yli
20 uutta taideteosta. Niistä heijastui Suomen lounaisrannikolta
levittäytyvän, yli 20 000 saaresta koostuvan alueen tulevaisuus.
Paikan erityispiirteitä lähestyttiin suhteessa muihin paikkoihin,
ja monipuolista ja herkkää ympäristöä koskevat näkemykset valottivat päivänpolttavia aiheita paljon sen rantoja laajemmalla
alueella.
Näyttelystä muodostui saarille oma saaristonsa kesällä 2011
osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Taiteilijoiden tutkimustyö vaikutti taideteoksiin, jotka sisälsivät näkemyksiä ympäröivistä maisemista. Ympäri saaria suuntautuneilla
matkoillaan taiteilijat inspiroituivat keskusteluista meribiologien, kalastajien, maisemanhoitajien ja juustontekijöiden, maanviljelijöiden, luotsien, aktivistien ja sotilashenkilöstön sekä monien muiden kanssa. Teoksia pääsi ihailemaan risteilyaluksilla ja
pienveneillä, teiden varsilla, pikkuruisilla luodoilla ja merellä, satamissa ja lautoilla, radioaalloilla, majakassa, paikallisissa ravintoloissa ja jopa merenpohjassa. Teosten lukuisiin eri muotoihin
kuuluivat esimerkiksi muuttuvasta ilmastosta tarinoita kertova
ääniarkisto, saarelle luotu oma langaton verkko, yhteisölähtöinen
sci-fi-elokuvatuotanto saarista vuonna 2100, kirjeitä koulupojalle lauttareitin varrella sijaitsevissa mainostauluissa, lasiniitty ja
vedenalainen puutarha.1
Näyttely perustui kahden vuoden intensiiviselle taiteellisel-

musprosessejaan, joihin liittyi myös taiteilijoiden pitämiä esitelmiä ja
keskustelutilaisuuksia. Turun yliopistossa järjestettiin myös luentosarja, joka käsitteli paikkasidonnaista nykytaidetta nimenomaan saaristolaiskontekstissa. Näyttelyn ohella järjestettiin paikallinen esitelmien ja
työpajojen sarja. Lopuksi järjestettiin kansainvälinen symposiumi, Archipelago Logic: Towards Sustainable Futures, yhteistyössä Åbo Akademin saariston tutkimuksen laitoksen kanssa.2

le tutkimukselle, monitieteelliselle dialogille sekä julkiselle ohjelmalle. Taiteilijoiden vuoropuhelu tutkijoiden ja paikallisten
asukkaiden kanssa mahdollistettiin osana heidän omia tutki-

lous ja estetiikka, tulivat esille Turun luentosarjassa sekä Korppoon
saarella ennen näyttelyä järjestetyissä monitieteellisissä keskusteluissa.
Niitä käytettiin myös pyrittäessä määrittämään, kuinka paikkasidonnai-

Saaristo: konteksti ja käsite
Miksi tätä kutsutaan mereksi, vaikka suolapitoisuus on niin alhainen? Mitä voi syödä ilman, että tekee hallaa ympäristölle? Voitaisiinko vastikään tyhjiksi jääneitä armeijan bunkkereita käyttää
juustokellareina? Ovatko tuulet muuttuneet?
Edelliset edustavat murto-osaa lukemattomista kysymyksistä, jotka
panivat alulle tutkimusprosesseja, keskusteluja ja taideteoksia ja joita
niiden ansiosta syntyi CAA:n puitteissa. Hanke oli enemmän kuin taidenäyttely. Sen tarkoituksena ei ollut ainoastaan synnyttää taideteoksia,
vaan myös vuoropuhelua ainutlaatuisen ympäristön – sen luonnon ja
yhteisöjen – ja paikallisten ja vierailevien taiteilijoiden sekä eri yleisöjen
välillä. Esiin nousseet kysymykset puolestaan tarjosivat avaimet saaristolaismaiseman kauneuden avaamiseen.
Maailman saastuneimpana merenä tunnetussa Itämeressä sijaitseva saaristo on oiva paikka tapaustutkimukselle, joka kuvastaa erityisen
selkeästi tarpeita löytää kestäviä rinnakkaiselon muotoja. Yksittäisten
saarten rajat ja mukavuusalueet on ylitettävä, oli kyse sitten geopoliittisesta sijainnista tai tieteenalojen määrittelyistä. CAA otti haasteen vastaan noudattaen filosofi Felix Guattarin vaatimusta eettis-poliittisesta
lähestymistavasta, jossa yhdistyy kolme vuorovaikutteista, toisistaan
riippuvaista ekologista rekisteriä: ympäristö, yhteiskunnalliset suhteet
ja inhimillinen subjektiivisuus.3 Nämä kolme ekologiaa, ympäristö, ta-
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gether, as well as create platforms for dialogue where these distinct
perspectives (from both science and everyday practices) can meet.
The symposium set out to rethink the potential of multidisciplinarity by introducing research-based arts as active participants
in the dialogue addressing the concerns of the Baltic Sea. The CAA
exhibition formed a base for the discussions. The new, site-specific
artworks of CAA and their processes of investigation offered tangible
examples of how creative approaches can form radically innovative
collaborations with, for example, scientific research. Furthermore,
both the symposium and the exhibition built on the ability of the arts
to make spaces for encounters and exchanges across the disciplinary
boundaries.
Turku Archipelago as a context offered a prism through which the
issues central to the Baltic Sea could come into focus: here together
the futures of the environment and of the local community entwine
in concrete yet complex ways. Then again, the Archipelago as a concept allowed for an understanding not only of this specific site but
also of the multidisciplinary approaches required when addressing
it. The logic of archipelago gestures towards the multiplicity of different islands as well as the active spaces of constant flow between
them. It underlines also the importance of cross-cultural dialogue,
which was at the foundations of the whole project. With its international scope it aimed at weaving complex connections between the
local ecology (as understood in its different registers) and the global
processes of change. The specificities of the site could come into renewed focus and, in turn, shed light on urgencies felt on a wider scale.
Turku Archipelago proved indeed to appeal to international artists of
high acclaim, who brought with them myriad points of view as well as
curiosity in the face of a region practically unknown to them. A simple guideline in the curatorial process was to invite artists who represented a wide array of artistic practices and areas of interest that
resonated with the site. The islands then functioned as a fertile hub
for the encounters, where the local insights and modes of practice
could find their place in a global conversation, alongside those from
the world’s metropolis and from across the many seas.
CAA aimed, thus, at drawing together a temporary archipelago; a
network of differing critical and creative positions and perspectives
that depend on, and are challenged by, each other in their production
of knowledge. This archipelago logic was followed as a key to imagining potential sustainable futures into being.
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Critical Encounters
In the autumn 2012 Monica Narula, one of the artists from Raqs Media Collective, finally got an answer to her persistent question as to
why the Baltic is called a sea. During her first site visit to the Turku
archipelago she visited, amongst others, the Archipelago Sea Research Institute on the island of Seili. The director of the Institute
Ilppo Vuorinen explained how the Baltic is not actually a sea, but
is instead brackish (or briny) water, like a large river estuary. This
particular salinity level is a necessary condition for its unique ecosystem, which is now severely threatened by climate change - it may
gradually turn into a sea if more salt flows in as water levels rise globally. Or, alternatively, increased rainfall may further freshen its water,
which in turn makes it ever more susceptible to eutrophication. The
New Delhi-based artists went on to discover that the salinity level of
the Baltic is just below that of our tears. Once this balance is shaken
an irreversible change has taken place in the marine environment.
The floating textual sculpture More Salt In Your Tears produced by
the collective gave words to the Sea’s thoughts. It wove intimate connections between the body of water and the human bodies crossing it,
and reflected the ever-changing lights and seasons of the surrounding
landscape as well as the boats, ferries and cruise ships passing by.
The critical encounters in Seili were important catalysts in a number of CAA research processes. The Institute’s collection of maps, for
example, fed the work of the architect collective Platforma 9.81 as
they compared the different logic of these isles with that of their native Croatian archipelago: how the steady rise of the land has moved
the shorelines, and how the shores and even waters are strictly privatised in Finland. How to map and navigate the cultural, geographical
and economic changes here and in relation to elsewhere? Then again,
Renée Green’s film work entwines the temporality of geological formation with the history of Seili as well as with other islands such as
Utö and their inhabitants. It also combines these themes with the
narratives of voluntary and forced exiles that resonate across the
world’s islands. What is it to belong – to have roots?
In the artists’ projects the idea and sense of belonging became
one of the critical junctures in the fragile ecology of the archipelago
environment and its inhabitants. What fits into this ecosystem, the
community, the scenery? What does conservation entail in the midst
of a ceaseless process of transformation? The artist Elin Wikström
continued here from her earlier research into the threat posed by

nen nykytaide mahdollistaa tutkimuksen, jossa nämä kolme aluetta
punoutuvat yhteen luoden alustoja erilaisten näkökantojen (tieteen
ja arkielämän käytännöistä) kohtaamiselle vuoropuhelussa.
Symposiumin tavoitteena oli arvioida monitieteellisyyden mahdollisuuksia esittelemällä tutkimukseen perustuva taide aktiivisena
osallistujana vuoropuhelussa, jossa keskitytään Itämeren ongelmiin.
CAA-näyttely loi keskustelujen perustan. Uudet, paikkasidonnaiset
taideteokset CAA:ssa sekä niihin liittyvät tutkimusprosessit tarjosivat käytännön esimerkkejä tavoista, joilla luovat lähestymistavat
voivat synnyttää aivan uudenlaista yhteistyötä esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen kanssa. Lisäksi sekä symposiumi että näyttely
perustuivat taiteen kykyyn luoda tilaa kohtaamisille ja kokemusten
jakamiselle tieteenalarajojen yli.
Kontekstina Turun saaristo muodosti prisman, jonka läpi voitiin
tarkastella Itämeren kannalta keskeisiä asioita: saaristossa ympäristön ja paikallisten yhteisöjen tulevaisuudet kietoutuvat yhteen konkreettisilla ja samanaikaisesti monimutkaisilla tavoilla. Toisaalta saariston käsite mahdollisti myös tämän nimenomaisen paikan lisäksi
sen tarkasteluun vaadittavien monitieteellisten lähestymistapojen
käsittelyn. Saariston logiikka tarkoittaa sekä saarten monimuotoisuutta että niiden välisten aktiivisten tilojen jatkuvaa virtausta. Se
painottaa myös kulttuurienvälistä vuoropuhelua, johon koko hanke
perustui. Kansainvälisen ulottuvuutensa ansiosta hanke pyrki luomaan monimutkaisia yhteyksiä paikallisen ekologian (eri rekisterien mukaisesti ymmärrettynä) sekä globaalien muutosprosessien
välillä. Keskiöön tulevat uudella tavalla paikan erityispiirteet ja toisaalta päivänpolttavia asioita voidaan valottaa myös laajemmassa
mittakaavassa. Turun saaristo vetosi kansainvälisiin, arvostettuihin
taiteilijoihin, jotka toivat mukanaan lukemattomia näkökantoja sekä
uteliaisuuden heille käytännöllisesti katsoen tuntematonta aluetta
kohtaan. Kuratoinnin yksinkertainen ohjenuora oli kutsua mukaan
taiteilijoita, jotka edustivat lukuisia, paikan kannalta merkittäviä taiteen eri käytäntöjä ja kiinnostuksenkohteita. Näin saaret toimivat hedelmällisten kohtaamisten keskuksena, jossa paikalliset näkemykset
ja toimintatavat löysivät paikkansa globaaleissa keskusteluissa maailman metropolien ja merten takaa tulevien näkemysten rinnalla.
CAA:n tavoitteena oli siis koota yhteen väliaikainen saaristo: erilaisten kriittisten ja luovien mielipiteiden ja näkökulmien verkosto,
joka on keskinäisesti riippuvainen ja haastaa jäsenensä tietoa tuottaessaan. Saariston logiikka toimi avaimena, kun kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksia kuviteltiin todeksi.

Kriittisiä kohtaamisia
Monica Narula, yksi Raqs Media Collective -kollektiivin taiteilijoista, sai vihdoin syksyllä 2012 vastauksen sinnikkäisiin tiedusteluihinsa siitä, miksi Itämerta kutsutaan mereksi. Vieraillessaan Turun saaristossa ensimmäistä kertaa hän kävi muun muassa Seilin saarella
sijaitsevassa Saaristomeren tutkimuslaitoksessa. Laitoksen johtaja
Ilppo Vuorinen kertoi, että Itämeri ei todellisuudessa ole meri, vaan
koostuu murtovedestä eli muistuttaa suurta joensuuta. Veden suolapitoisuudella on merkitystä vesistön ainutlaatuisen ekosysteemin
kannalta, ja ekosysteemi onkin suuressa vaarassa ilmastonmuutoksen vuoksi. Itämeri saattaa nimittäin olla muuttumassa vähitellen
mereksi, jos siihen valuu lisää suolaa maailmanlaajuisen merenpintojen nousun vuoksi. Vaihtoehtoisesti lisääntyneet sademäärät saattavat laskea suolapitoisuutta, mikä altistaa vesistön rehevöitymisen
lisääntymiselle. New Delhistä kotoisin oleville taiteilijoille selvisi
myös, että Itämeren suolapitoisuus on vain hieman matalampi kuin
kyynelissämme. Kun tasapaino horjuu, meriympäristössä tapahtuu
peruuttamaton muutos. Kollektiivin kelluva tekstuaalinen veistos
More Salt In Your Tears antoi sanat meren ajatuksille. Se loi läheisen
yhteyden vesialueen ja sen ylittävien ihmisten välille sekä kuvasti
ympäröivässä maisemassa jatkuvasti muuttuvaa valoa ja vuodenaikoja sekä ohi kulkevia veneitä, lauttoja ja risteilyaluksia.
Kriittiset kohtaamiset Seilin saarella olivat monen CAA-tutkimusprosessin tärkeä alkuun paneva voima. Esimerkiksi tutkimuslaitoksen karttakokoelma ruokki Platforma 9.81 arkkitehtikollektiivin
teosta, jossa he vertasivat näiden saarten erilaista logiikkaa kotimaansa Kroatian saariston logiikkaan: kuinka jatkuva maankohoaminen on muuttanut rantaviivojen paikkaa ja kuinka rannat ja jopa
vesialueet ovat Suomessa tiukasti yksityisomistuksessa. Kuinka voidaan kartoittaa kulttuurin, maantieteen ja talouden muutoksia ja navigoida niiden keskellä täällä ja suhteuttaa niitä toisiin paikkoihin?
Renée Greenin elokuva puolestaan solmii yhteen maantieteellisen
pinnanmuodostuksen väliaikaisuuden ja Seilin historian sekä muiden saarten, esimerkiksi Utön, ja niiden asukkaiden historian. Se yhdistää nämä teemat myös vapaaehtoisten ja pakotettujen pakolaisten
kertomuksiin, joissa kuuluvat äänet saarilta kaikkialta maailmasta.
Mitä tarkoittaa, kun kuuluu jonnekin – kun on juuret?
Yhdeksi olennaisimmista käännekohdista saaristoympäristön ja
sen asukkaiden herkässä ekologiassa muodostui taiteilijoiden projekteissa kuulumisen käsite ja tunne. Mikä sopii tähän ekosystee-
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alien aquatic species that are spread unintentionally by ships. Her
new work for CAA4 was developed in close collaboration with the
marine biologist Christopher Boström and his colleagues at the
Åbo Akademi University, who carried out a novel scientific experiment with her: transplanting endangered sea grass onto a new area
on the sea bed, which will be monitored and documented for three
years. Above the surface Wikström realised an ongoing outreach
campaign, a public plant collection and adoption, which raises
awareness of the state of the Baltic Sea and, especially, of this particular plant species that has a crucial function globally as a carbon
sink. Simultaneously the project drew attention to the uncertainties and risks at stake in all human interventions.
Sheep and their pivotal role in the conservation of the outer
islands provided inspiration for two other works of art. The hundreds of years of human presence has molded the rugged landscapes so that the disappearance of grazing animals over the past
decades has seriously threatened what is considered traditional
archipelago landscape and, most importantly, its biodiversity. The
Lithuanian artists Nomeda and Gediminas Urbonas got involved in
a project run by the Archipelago Sea Biosphere Reserve (part of a
UNESCO network), which encourages locals to keep more sheep.
The Urbonas examined the potential that these animals carry as
they grow on the natural meadows, often inhabiting small pockets
of land beyond the reach of all mobile and other wireless networks.
Interested in heterotopias - spaces that are simultaneously remote
and next to us, connected and disconnected - they focused, furthermore, on both the traditional and new technologies as they entwine
within the ecology of the archipelago, demanding to be rethought in
terms of its future. Their project UTO-PIA consisted of a workshop
making cheese from sheep’s milk and cheese tasting as well as a
performance event in a disused bunker from the cold war era (once
a historical node of telecommunications between the East and the
West). Thus it began weaving complex connections between sheep
and the military history as well as communication technologies
with their considerable impact on the communities and infrastructures of the islands.5
Arja Lehtimäki’s collaboration with the local restaurants also
involved sheep alongside acute concerns about the local fish stocks.
How do our diet and daily choices shape the landscape? Why are we
not eating the fish that there is plenty of but making the situation
worse by eating farmed fish? Why is organic farming still so rare
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in spite of other methods being the cause of nutrient overload that is
to blame for causing problems both under and above the surface? Her
extensive research revealed many contradictions regarding traditional
local foods. The lamb was often from New Zealand and the only fish on
offer was farmed salmon. The traditions of using species such as bream
have been forgotten and it has now been labeled a problem due to increased stocks thriving in the nutrient-rich waters. Together with Lehtimäki the participating restaurants then worked out new landscapefriendly menu options for their clients.6
How to become local?
Many of the artworks and their research processes in CAA looked to the
future and stressed the necessity to re-evaluate and even reinvent what
is specific to the archipelago in order for its community and ecological
balance to survive in the midst of global changes. Instead of conservative preservation they gestured towards a mode of becoming – more
specifically, of becoming local. What is truly local and ecologically
sound food today may not traditionally be the same as in the past. In
order to secure public services such as communications networks for
such remote and sparsely populated areas, perhaps novel technologies
and community-run non-commercial operations are the way forward,
as Minerva Cuevas’ work proposed.7 Perhaps the appreciation of archipelago nature does leave an imprint in the minds of summer residents
and tourists, and this may be further activated as ecological consciousness. Could we all relearn to read the wind like the locals in Renja Leino’s sound work, an archive of personal stories on the radio?8
The intensive two-year process of engagement between the local context and the visiting artists allowed for the production of new
knowledge. The visitors brought with them unexpected questions and
critical viewpoints informed by their own backgrounds, spanning the
Nordic and the Baltic to the Mediterranean and the metropolises of India and South America. The locals, from artists and researchers to all
kinds of specialists such as fishermen and pilots, also offered their own
invaluable insights and interpretations. Thus the site-specificity of the
project became more than works of art created in and for a location. It
opened up a platform of multiple voices, concerns and approaches, way
beyond a single truth. Moreover, the artworks made the site resonate
with other locations. The singularity of the archipelago came into focus
in and through its relations. After all, it is, and always will be, more than
an island.

miin, yhteisöön, maisemaan? Mitä suojelu tarkoittaa loputtoman
muutosprosessin keskellä? Taiteilija Elin Wikström jatkoi aiempaa tutkimustaan, joka liittyy laivojen tahattomasti levittämien
meren vieraslajien aiheuttamiin uhkiin. Hänen CAA:ta varten
toteuttamansa uusi teos4 syntyi läheisessä yhteistyössä meribiologi Christopher Boströmin ja tämän Åbo Akademin kollegoiden
kanssa, jotka suorittivat Wikströmin kanssa uudenlaisen tieteellisen kokeen:he istuttivat uhanalaista meriruohoa uudelle alueelle
merenpohjassa, jossa sitä tarkkaillaan ja dokumentoidaan kolmen
vuoden ajan. Pinnan yläpuolella Wikström toteutti edelleen jatkuvan kampanjan ihmisten tavoittamiseksi. Julkisen kasvien keräys- ja adoptointikampanjan tarkoituksena on parantaa tietoisuutta
Itämeren sekä erityisesti kyseisen kasvilajin tilasta, sillä lajin merkitys hiilinieluna on maailmanlaajuisesti merkittävä. Samanaikaisesti hanke kiinnitti huomiota epävarmuustekijöihin ja riskeihin,
jotka liittyvät asiaan aina, kun ihminen pyrkii vaikuttamaan luonnon toimintaan.
Lampaat ja niiden keskeinen asema ulkosaariston suojelutyössä toimivat kahden taideteoksen inspiraationa. Ihmisten satoja
vuosia jatkunut läsnäolo on muokannut karuja maisemia niin, että laiduneläinten häviäminen viime vuosikymmenten aikana on
vakavasti uhannut perinteisenä saaristolaismaisemana pidettyä
maisemaa ja, mikä tärkeintä, luonnon monimuotoisuutta. Liettualaistaiteilijat Nomeda ja Gediminas Urbonas osallistuivat Saaristomeren biosfäärialueen (osa UNESCO-verkostoa) hankkeeseen,
jossa paikallisia kannustetaan lampaiden pitoon. Urbonasit tutkivat eläinten potentiaalia niiden eläessä luonnonniityillä ja vallatessa usein pienet maatilkut, jotka sijaitsevat kaikkien mobiili- ja
muiden langattomien verkkojen kantaman ulkopuolella. Urbanasit
ovat kiinnostuneet heterotopioista – alueista, jotka ovat yhtä aikaa
kaukana ja lähellä, yhteydessä ja eristettyjä. He keskittyivät ensisijaisesti sekä perinteisiin että uusiin teknologioihin ja tapoihin,
joilla ne kytkeytyvät saariston ekologiaan ja vaativat uudelleenmäärittelyä saariston tulevaisuuden ehdoilla. Heidän projektinsa
UTO-PIA käsitti lampaanmaitojuuston valmistusta työpajassa ja
juustonmaistelua sekä performanssin, joka järjestettiin käytöstä
poistetussa, kylmän sodan aikaisessa bunkkerissa ( joka oli aikoinaan historiallinen televiestinnän risteyskohta idän ja lännen
välillä). Näin hanke solmi monimutkaisia yhteyksiä lampaiden,
sotilashistorian sekä viestintäteknologian välille; niillä kaikilla on
suuri merkitys saarten yhteisöille ja infrastruktuurille.5

Lampaat liittyivät myös Arja Lehtimäen ja paikallisten ravintoloiden
yhteistyöhön, johon yhdistyi huoli alueen kalakannoista. Kuinka meidän ruokavaliomme ja päivittäiset valintamme muokkaavat maisemaa?
Miksi emme syö runsaasti tarjolla olevia kalalajeja, vaan pahennamme
tilannetta syömällä kasvatettua kalaa? Miksi luomuviljely on yhä niin
harvinaista, vaikka muista menetelmistä aiheutuu ravinnekuormitusta, josta seuraa ongelmia sekä pinnan alla että yläpuolella? Lehtimäen
laaja tutkimustyö paljasti, että paikallisiin perinneruokiin liittyi paljon
ristiriitaisuuksia. Lammas oli usein peräisin Uudesta-Seelannista ja
kaloista tarjolla oli vain kasvatettua lohta. Esimerkiksi lahnan perinteiset käyttötavat on unohdettu, ja laji on nyt leimattu ongelmaksi, koska
ravinteikkaissa vesissä menestyvät kannat ovat kasvaneet merkittävästi. Osallistuvat ravintolat laativat yhteistyössä Lehtimäen kanssa
uusia, ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ruokalistoilleen
asiakkaitaan varten.6
Kuinka paikalliseksi tullaan?
Monissa CAA:n taideteoksissa ja niiden tutkimusprosesseissa katsottiin tulevaisuuteen, ja niissä painottui tarve arvioida ja jopa kehittää
uudelleen saaristolle ominaisia asioita, jotta sen yhteisö ja ympäristön
tasapaino voivat selviytyä globaalien muutosten keskellä. Perinteisten
suojelutoimien sijaan ehdotettiin muuttumista – tarkemmin sanottuna paikalliseksi muuttumista. Oikea, ympäristön kannalta järkevä lähiruoka ei välttämättä nykyään tarkoita samaa kuin perinteinen menneisyydessä. Jotta julkiset palvelut, esimerkiksi viestintäverkot, voidaan
taata harvaan asutuilla alueilla, uudet teknologiat ja yhteisövetoiset
ei-kaupalliset toiminnot saattavat olla tulevaisuuden valinta, kuten
Minerva Cuevasin teoksessa ehdotetaan.7 Ehkäpä arvostus saaristoluontoa kohtaan jättää pysyvän jäljen kesäasukkaiden ja matkailijoiden mieliin, ja se voi aktivoitua ympäristötietoisuutena. Voisimmeko
kaikki oppia taas lukemaan tuulta niin kuin paikalliset Renja Leinon
ääniteoksessa, henkilökohtaisten tarinoiden arkistossa radiossa?8
Kahden vuoden intensiivistä sitoutumista vaatinut prosessi paikallisen kontekstin ja vierailevien taiteilijoiden välillä mahdollisti uuden
tiedon tuottamisen. Vierailijat toivat mukanaan odottamattomia kysymyksiä ja kriittisiä näkökantoja, jotka saivat vaikutteita heidän taustoistaan, Pohjoismaista ja Baltiasta Välimeren alueelle ja aina Intian
ja Etelä-Amerikan suurkaupunkeihin saakka. Paikalliset ihmiset, niin
taiteilijat ja tutkijat kuin kalastajien ja luotsienkin kaltaiset ammattilaiset, tarjosivat myös omat korvaamattomat näkemyksensä ja tulkin-
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One of the CAA commissioned artists, Renée Green, has emphasized in her practice site-sensitivity rather than specificity to the
site.9 Sensitivity requires, as well as makes space for dialogue, yet
does not claim or even aim at specialization as such. Artistic research processes and even the resulting artworks themselves open
up into dialogical platforms. They thus respond to the ever more urgent demand for reciprocity and critical encounters across boundaries - whether geopolitical, cultural or disciplinary. Also through
these engagements the local context can come into a renewed focus, as questions are reformulated from novel perspectives; yet it
has further reaching implications as well.
Contemporary art offers a wealth of tools for research as well as
its communication. As the Professor of Visual Cultures Irit Rogoff
has argued, contemporary art is one of the only fields of culture that
is entirely “free” - it is not tied to a specific medium or form, content or methods, modes or contexts of presentation, or particular
audiences.10 It can therefore offer an open forum, where different
disciplines, voices and knowledge can come together.
The collaboration of contemporary art with other disciplines
carries significant potential, not only in terms of outreach work
and/or popularizing or mediating science to the wider public. Its
capacity here is notable. Beyond dissemination of information it
can create affective encounters, touch people and give rise to a mobilizing sense of implication in ecological and other urgencies. Art
can provide a tangible narrative to a range of audiences, for example, complex timelines drawn out by decades of scientific research.
Yet, it can also involve scientists in the creative processes and initiate unprecedented experiments or forge connections between different fields of specialization.
This means that the audience of a project such as CAA cannot
be approached as a single definable entity either. Its complexity is
not simply a matter of subjective experiences but of many different modes of audience engagement and participation in the various stages of the project. The whole notion of an audience needs
to be rethought when it encompasses exhibition visitors as well as
passers-by who come across the artworks by chance; specialists as
well as local residents who have actively collaborated in the development of the art works; future viewers of the new commissioned
artworks as they travel with the artists across the globe. Thus also
the evaluation of the artworks, their reception and impact require
novel approaches. Its sustainability is not merely a matter of car-
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bon footprint, accessibility, cost effectiveness, truths unveiled, or facts
gathered and communicated. It has to do with its capacity to weave
empathic connections, affinities across irreducible differences, which
open paths into the future. Sustainability is about ‘the present as a future present’, as philosopher Rosi Braidotti puts it.11 Art has a crucial
role in this as it can push the limits of the possible and imagined worlds
into being. Moreover, artistic research, dialogues and other creative
processes are characterized by future-orientation. Their journeys are
not directed towards a predetermined end.
Sustainability in practice
How can one allow for art productions to persist in this open field,
where artistic research, site-sensitivity and cross-disciplinary collaboration can give rise to novel approaches, understanding and participation? This is a question of increasing importance as political, financial
and cultural shifts are putting pressure on the arts to redefine its role in
the society. The autonomy of the arts has to be rethought and re-articulated. Art has to reckon with the current ecological and economic, ethical and aesthetic challenges of today. One persuasive response builds
on the potential of the arts as a platform and an active participant in the
mediation of these very areas.
CAA offers a case in point here. Turku 2011 provided a unique opportunity for this project to be developed independently and experimentally, without pre-existing institutional frames and models, and with a sufficient funding to both nourish the intensive processes of production
and, afterwards, to document and reflect on them in depth. The project
highlighted what in practice is needed, first of all, for fruitful reciprocal
exchange between a particular local context and the global circulation
of critical thought and creative processes - how a seemingly peripheral
site can become a hub of encounters that have far-reaching and deeply
felt resonances. Secondly, it gestures towards a nuanced and profound
understanding of sustainability as it relates to art practices today. Sustainability in new commissions of artworks requires support for and
appreciation of artistic processes in their rich variety of forms and
rhythms. Here the curatorial mediation between the artists and the site
is of crucial importance. Otherwise the engagement between the local
context and the visiting artists, the works and their viewers, remains
often superficial and hardly leaves a lasting impact.
CAA highlights the demand for critical reconsideration of the time
frames of both art production and the exhibition format. Temporality

tansa. Tämän myötä projektin paikkasidonnaisuudesta tuli kokonaisuutena enemmän kuin tietyssä paikassa ja tiettyyn paikkaan
luodut taideteokset. Se avasi alustan moniäänisyydelle, ongelmille
ja lähestymistavoille, joista yhdessä muodostui paljon enemmän
kuin yksittäinen totuus. Lisäksi taideteokset pystyivät resonoimaan
myös muiden alueiden kanssa, koska kiinteää paikkasidonnaisuutta ei ollut. Saariston erikoislaatuisuuteen keskityttiin sen suhteiden kautta. Loppujen lopuksi se kuitenkin on ja tulee aina olemaan
enemmän kuin vain joukko saaria.
Yksi CAA:n kutsutuista taiteilijoista, Renée Green, on korostanut toimintansa paikkasensitiivisyyttä pikemmin kuin paikkasidonnaisuutta.9 Herkkyys vaatii vuoropuhelua, jonka se toisaalta
myös mahdollistaa. Se ei kuitenkaan vaadi tai tavoittele erikoistumista sinällään. Taiteelliset tutkimusprosessit ja jopa lopputuloksena olevat taideteokset avautuvat vuoropuhelun alustoiksi. Niin
ne vastaavat entistä tärkeämpiin vastavuoroisuuden ja kriittisten,
yli geopoliittisten, kulttuuristen ja tieteellisten rajojen tapahtuvien
kohtaamisten tarpeeseen. Tämän vuoropuhelun kautta paikallinen
konteksti voi tulla keskiöön uudella tapaa, kun kysymykset esitetään uudelleen uusista näkökulmista. Sillä on kuitenkin myös kauaskantoisempia merkityksiä.
Nykytaide tarjoaa monenlaisia välineitä tutkimukselle sekä sen
viestinnälle. Kuten visuaalisten kulttuurien professori Irit Rogoff
on esittänyt, nykytaide on yksi harvoista kulttuurin aloista, joka on
täysin ”vapaa”. Se ei ole sidottu tiettyyn välineeseen tai muotoon,
sisältöön tai metodiin, esittämisen tapaan tai kontekstiin tai tiettyihin yleisöihin.10 Siksi se voi tarjota avoimen foorumin, joka kokoaa
yhteen eri tieteenalat, äänet ja tiedon.
Nykytaiteen ja muiden tieteenalojen yhteistyöhön liittyy huomattavia mahdollisuuksia, eikä ainoastaan sen ansiosta, että se voi
levitä laajalle ja toimia tieteen popularisoijana tai välittäjänä suurelle yleisölle. Tässä suhteessa sen mahdollisuudet ovat huomattavat.
Tiedon välittämisen lisäksi se voi saada aikaan kohtaamisia, koskettaa ihmisiä ja synnyttää liikkeelle panevia merkityksiä, kun kyseessä
on ympäristöön tai johonkin muuhun liittyvä ajankohtainen kysymys. Taide voi tuottaa monenlaisille yleisöille käsin kosketeltavan
kertomuksen, josta yksi esimerkki ovat monimutkaiset, tieteellisen
tutkimuksen vuosikymmenten saatossa muovaamat aikajanat. Se
voi kuitenkin myös osallistaa tutkijat luoviin prosesseihin ja panna
alulle ennennäkemättömiä kokeiluja tai rakentaa yhteyksiä eri erikoisalojen välille.

Tämä tarkoittaa, että myöskään CAA:n kaltaisten projektien yleisöjä ei
voida lähestyä yhtenä, määritettävissä olevana kokonaisuutena. Yleisön moninaisuudessa ei ole kyse vain subjektiivisista kokemuksista,
vaan myös monista yleisön sitoutumisen ja osallistumisen tavoista
projektin eri vaiheissa. Koko yleisön käsite tulee määritellä uudelleen,
kun siihen kuuluvat yhtä lailla näyttelyvieraat ja taideteoksiin sattumalta törmäävät ohikulkijat, ammattilaiset ja taideteosten kehittämiseen aktiivisesti osallistuneet paikalliset asukkaat sekä uusien tilaustöiden tulevaisuuden yleisöt niiden matkustaessa toiselle puolelle
maailmaa taiteilijan kanssa. Tämän vuoksi myös taideteosten arviointi, vastaanotto ja vaikutukset vaativat uudenlaisia lähestymistapoja.
Teosten kestävyys ei tarkoita ainoastaan hiilijalanjälkeä, saavutettavuutta, kustannustehokkuutta, paljastettuja totuuksia tai kerättyjä
ja välitettyjä faktoja. Siihen liittyy myös kyky synnyttää empaattisia
suhteita ja yhteenkuuluvuutta suurista eroavaisuuksista huolimatta, jolloin saadaan avattua polkuja tulevaisuuteen. Kestävyydessä ja
kestävässä kehityksessä on kyse ”the present as a future present” -näkökulmasta, kuten filosofi Rosi Braidotti asian muotoilee.11 Taiteella
on tässä keskeinen osa, koska se pystyy muokkaamaan mahdollisten
ja kuviteltujen maailmojen rajoja. Lisäksi tulevaisuuslähtöisyys on
ominaista taiteelliselle tutkimukselle, vuoropuheluille ja muille luoville prosesseille. Niiden matkojen suuntana ei ole ennalta määritetty
päätepiste.
Kestävyys käytännössä
Kuinka taideteostuotantojen voidaan antaa jatkua avoimessa tilassa,
jossa taiteellinen tutkimus, paikkasidonnaisuus ja monitieteellinen
yhteistyö synnyttävät uusia lähestymis-, ymmärrys- ja osallistumistapoja? Tämän kysymyksen merkitys kasvaa, kun poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset muutokset kasaavat taiteille paineita määrittää uudelleen rooliaan yhteiskunnassa. Taiteiden autonomia täytyy arvioida
ja määrittää uudelleen. Taiteen täytyy varautua ajankohtaisiin haasteisiin, jotka liittyvät niin ympäristöön ja talouteen kuin etiikkaan ja
estetiikkaankin. Yksi kiehtovista haasteista rakentuu taiteiden mahdollisuuksille toimia alustana ja aktiivisena osallistujana juuri näiden
alojen välittämisessä.
CAA on tästä erinomainen esimerkki. Turku 2011 tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää projektia riippumattomasti ja kokeellisesti, ilman valmiita institutionaalisia kehyksiä ja malleja. Se
myös takasi riittävän rahoituksen, jonka avulla voitiin sekä toteuttaa
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became tangible in various ways in the works and their processes:
the physical distances within the archipelago, the changes of pace
and the differing rhythms of the environment, the seasonal cycles
and the geological timeframe. Many of the works of art addressed and
reflected these different flows. This implied an acute awareness of
continuity, future-orientation and sustainability, which in practice
challenged the temporal nature of the exhibition. For example, a concrete sculpture by Armi Nurminen remains at the bottom of the sea
and will gradually become part of the marine landscape, monitored
by the national park rangers and visited by nature tourists.12 Stones
turned into natural lighthouses by Kari Cavén continue to mirror the
commuter and other traffic passing by it along the main archipelago
road.13 The work of the other local artists will also persist and reappear in various forms in the region. However, the life and impact of
the artworks stretch beyond the temporal and spatial frames of the
exhibition in a number of other ways as well. Some are reincarnated
in new locations, others are presented by the artists as documentation, while others circulate as works of art independent of their
original site of production yet carry the islands with them in different
ways. For example, Minerva Cuevas has continued her experimentation and exhibited a new version of the independent mobile network
at the acclaimed ZKM in Germany.14 Arja Lehtimäki will go on working with the restaurants on the islands, but is also taking the project
to Helsinki (planned in connection to WDC Helsinki 2012). The
artists’ collaborations with researchers, such as the National Park
and the marine biologists, are ongoing.15 Other cross-disciplinary
dialogues initiated in CAA will be taken a step further in Archipelago
Think Tanks, a series of seminars and workshops developed as a new
platform for exchange between art, science and activism.
The local impact cannot be evaluated simply in terms of the increased visitor numbers or the media attention the region gained
through the Turku 2011 programme in general and CAA in particular.
Sustainable tourism and the cultural sector have been already identified as central to the development and preservation of the living community on the islands. In CAA a number of locally based artists participated in discussions about the future of the region, which in turn
supported the development of their own practices. In practice this
meant further focus on ecological concerns, strengthening networks
and initiating collaboration, reflecting on and testing new modes of
entwining art production, community and environmental work as
well as tourist services.
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With its international dimension then, CAA makes a case for exchange processes that leave a complex imprint. Most of the artists
across the globe cannot rely on the grant systems like those in the
Nordic countries for the production of their new works and this poses
a challenge for the internationalisation of the Finnish art scene. The
commission of new artworks allows for more in-depth engagements.
It creates longer lasting contacts between the art scenes in both local and the global contexts, much more than the mere exhibition of
existing works from elsewhere. This, however, requires increased
support for production as well as recognition of the value inherent
in transnational dialogue, which is simply unattainable by one-way
export strategies and cannot be easily measured in concrete shortterm results.
In the case of CAA the impact can be gradually identified in, for
example, shifts in the practices of the local artists and their involvement within regional development. Invitations for CAA to lecture at
the Armory Show in New York and the Massachusetts Institute of
Technology (MIT) are other small but significant steps in further collaborations that are currently taking shape between CAA, its artists
and the organisations they are affiliated with (such as Renée Green,
Professor at MIT) and, amongst others, the Academy of Fine Arts
in Helsinki and HIAP (Helsinki International Artist Programme).
Strong working relationships have thus been established through
CAA between curators, artists and a number of partner institutions
and these have long-lasting effects. This has been notably grounded
in the critical reflection that was given space for by the discursive
programme built into all the different stages of CAA: public events
alongside artists’ research and the exhibition, as well as the symposium and the forthcoming book. Moreover, the various events and especially the symposium provided a forum for modes of artistic work
and research that cannot be fully presented in the exhibition format.16
CAA can now go on to further develop a sustainable contemporary
art and curatorial practice weaving connections and following flows
across a global archipelago.

intensiiviset tuotantoprosessit että varmistaa niiden dokumentointi
ja syvällinen arviointi jälkeenpäin. Hanke nosti esiin seikkoja, joita
tarvitaan käytännössä ensinnäkin hedelmälliseen, vastavuoroiseen
ajatustenvaihtoon tietyn paikallisen kontekstin ja maailmanlaajuisen kriittisen ajattelun ja luovien prosessien välillä. Kuinka näennäisen syrjäinen paikka voi muuttua keskukseksi, jossa tapahtuvilla
kohtaamisilla on kauaskantoisia ja syvällisiä merkityksiä? Toiseksi
se ehdottaa monivivahteista ja syvällistä kestävyyskäsitettä sillä tavoin, kuin se liittyy taiteen nykykäytäntöihin. Kestävyys uusien taideteosten tilauksissa vaatii, että taiteen prosesseja tuetaan ja arvostetaan kaikessa niiden muotojen ja rytmien monimuotoisuudessa.
Tässä kuratoinnilla taiteilijan ja paikan välisenä välittäjänä on ensiarvoisen tärkeä merkitys. Muuten yhteys paikallisen kontekstin ja
vierailevan taiteilijan sekä töiden ja niiden yleisöjen välillä jää usein
pinnalliseksi, eikä sillä ole juuri kestäviä seurauksia.
CAA korostaa tarvetta arvioida sekä taiteen tuottamisen että
näyttelyformaatin ajalliset kehykset uudelleen kriittisesti. Ajallisuudesta tuli konkreettista taideteoksissa ja niiden tekoprosesseissa
monin eri tavoin: fyysiset etäisyydet saaristossa, muutokset tahdissa
ja ympäristön erilaiset rytmit, vuoden kierto ja geologinen ajanjakso. Monet taideteokset käsittelivät ja heijastivat näitä eri virtauksia.
Tämä kertoi selkeästä jatkuvuuden, tulevaisuuslähtöisyyden ja kestävyyden tiedostamisesta, mikä käytännössä kyseenalaisti näyttelyn
ajallisen luonteen. Merenpohjaan jää esimerkiksi Armi Nurmisen
betoniveistos, josta tulee vähitellen osa puistonvartijoiden valvomaa
ja luontoturistien ihailemaa merimaisemaa.12 Työmatkalaisten ja
muiden tielläliikkujien kuvat heijastuvat yhä Kari Cavénin luonnon
majakoiksi muuttamista kivistä saariston päätien varrella.13 Myös
muiden paikallisten taiteilijoiden työt tulevat säilymään alueella ja
saamaan monia uusia muotoja. Taideteosten elinkaari ja vaikutus
ulottuvat kuitenkin näyttelyn ajallista ja paikallista kehystä kauemmaksi myös monella muulla tapaa. Osa syntyy uudelleen uusissa
paikoissa, osan teoksista taiteilijat dokumentoivat ja jotkut niistä
jatkavat kiertoa alkuperäisestä toteuttamispaikastaan riippumattomina, kuljettaen kuitenkin saaria aina mukanaan. Minerva Cuevas
on esimerkiksi jatkanut kokeilujaan ja esitellyt uuden version riippumattomasta langattomasta verkosta tunnetussa ZKM-kulttuurikeskuksessa Saksassa.14 Arja Lehtimäki jatkaa yhteistyötään saarten
ravintoloiden kanssa mutta vie projektin myös Helsinkiin (suunnitelmia yhteistyöstä osana WDC Helsinki 2012 -hanketta). Taiteilijoiden yhteistyö tutkijoiden, esimerkiksi Saaristomeren kansallis-

puiston ja meribiologien, kanssa jatkuu.15 Muut CAA:n osana alkunsa
saanet poikkitieteelliset vuoropuhelut viedään astetta pidemmälle
Archipelago Think Tank -nimisessä seminaarien ja työpajojen sarjassa, jota kehitetään toimimaan taiteen, tieteen ja aktivismin uutena
yhteistyöalustana.
Paikallistason vaikutusta ei voida arvioida vain kasvaneiden kävijämäärien tai alueen joko yleisesti Turku 2011 -ohjelman kautta tai
CAA:n avulla saaman mediahuomion mittapuulla. Kestävä matkailu ja kulttuurisektori on jo tunnistettu keskeisiksi tekijöiksi elävän
yhteisön kehittämisessä ja säilyttämisessä saarilla. CAA:ssa monet
paikalliset taiteilijat osallistuivat alueen tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin, mikä osaltaan edisti heidän omien käytäntöjensä kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoitti lisähuomiota ympäristöasioille,
verkostojen vahvistamiselle ja yhteistyön aloittamiselle sekä uusia
tapoja arvioida ja kokeilla taiteen tuottamisen, yhteisö- ja ympäristötyön sekä matkailupalvelujen yhdistämistä.
Kansainvälisen ulottuvuutensa ansiosta CAA on esimerkki vastavuoroisesta prosessista, joka jättää monipuolisen jäljen. Suurin
osa maailman taiteilijoista ei voi luottaa Pohjoismaiden kaltaiseen
apurahajärjestelmään luodessaan uusia töitä, ja tästä aiheutuu myös
haasteita Suomen taidekentän kansainvälistymiselle. Uusien taideteosten tilaukset mahdollistavat huomattavasti syvällisemmän sitoutumisen. Niiden avulla syntyy kestoltaan pidempää yhteistyötä
eri taidekenttien välillä niin paikallisessa kuin globaalissakin kontekstissa, huomattavasti enemmän kuin esittelemällä jo olemassa
olevia töitä muualta. Tämä vaatii kuitenkin enemmän tukea toteutukselle sekä monikansallisen vuoropuhelun arvon tunnustamista.
Samaa lopputulosta ei yksinkertaisesti ole mahdollista saavuttaa yksisuuntaisten vientistrategioiden avulla, eikä sitä voida mitata konkreettisilla lyhyen aikavälin tuloksilla.
CAA:n tapauksessa vaikutus voidaan tunnistaa vähitellen esimerkiksi paikallisten taiteilijoiden käytäntöjen muutoksissa sekä
heidän osallistumisessaan alueen kehittämiseen. CAA:n saamat
luennointikutsut New Yorkin Armory Show’hun ja Massachusetts
Institute of Technology (MIT) -yliopistoon ovat myös pieniä mutta
merkityksellisiä askelia tulevassa yhteistyössä, joka on parhaillaan
muotoutumassa CAA:n, sen taiteilijoiden ja heidän muiden sidosryhmäorganisaatioidensa välille (kuten MIT:n professori Renée
Green) sekä muun muassa Kuvataideakatemian ja HIAP (Helsinki
International Artist Programme) -ohjelman kanssa. CAA:n kautta
on siis luotu vahvoja yhteistyösuhteita kuraattorien, taiteilijoiden ja
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lukuisten kumppani-instituutioiden välillä, ja niillä tulee olemaan
kauaskantoisia vaikutuksia. Tämä perustuu selkeästi kriittiseen ajatteluun, jolle antoi tilaa kaikkien CAA:n eri vaiheiden monipuolinen
ohjelma: julkiset tilaisuudet taiteilijoiden tutkimustyön ja näyttelyiden ohella, samoin kuin symposiumi ja julkaistava kirja. Lisäksi eri
tilaisuudet, erityisesti symposiumi, tarjosivat foorumin taiteellisen
työn ja tutkimuksen tavoille, joita ei näyttelyformaatissa voida täysin esittää.16 CAA voi nyt jatkaa kestävän nykytaiteen ja kuratoinnin
käytäntöjen kehittämistä ja punoa yhteyksiä sekä seurata globaalin
saariston virtauksia.
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Quantum Physics in the Culture Capital Year
Pinja Haikka and Sabrina Maniscalco
As quantum physicists, we were very excited to hear that Turku
was elected the European Capital of Culture for 2011. Turku has
a very strong representation of scientists working on Quantum
Physics, the physics of the atomic world, and we decided to seize
the opportunity to bring this beautiful theory closer to the general public. We were proud to present two different contributions
to the Turku European Capital of Culture 2011 Programme.
International Science Day (ISD) was a one day Festival of Science aimed at the general public, which took place in Turku on 5th
June 2011. The main idea behind ISD was twofold. One objective
was to experiment with new ways of communicating Science to an
audience of laymen by using not only words, but also images, music, paintings, and the Arts in general. The other objective was to
bring together some of the most original, creative and innovative
scientists and artists to explore and initiate new collaborations
and to brainstorm on new projects combining Science and Art.
The same ideals drove our second project for the Culture
Capital Year. Quantum Circus, part of the Future Circus Festival,
was a full two-hour circus and theatre show centered on the basic principles and phenomena of Quantum Physics, our very own
area of research. Quantum Circus aimed at sharing the beauty
of Quantum Physics with everyone, irrespective of their age and
scientific background. Created in collaboration with staff and circus students from the Turku Arts Academy, it was an event cocreated by physicists under the artistic direction of Davide Giovanzana and the scientific direction of Dr. Sabrina Maniscalco.
Also participating in the event were the quantum scientists of the
Open Quantum Systems and Entanglement group as well as the
Non-Markovianity and Complex Systems group in the Physics
Department of the University of Turku. The Quantum Circus was
a stunningly visual show, combining Science and Art, which took
place in Logomo with eight shows in August 2011.
As physicists, we are motivated by a strong passion for Natural Sciences and by a great desire to share the beauty of Physics
with the general public. Our daily job is to try to understand some
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of the most fundamental and general questions on the mathematical laws
of Nature. Quantum Physics is at the basis of almost every sub-branch of
Physics, from the cosmology of the early Universe to the Physics of human vision, from the structure of the nucleon to the behavior of superconductors. Therefore, basic research in Quantum Physics has a direct
impact on all physics disciplines and on all technologies based on such
disciplines, from lasers to transistors. For us what is even more fascinating is simply to unveil the mysterious and incredible way in which Nature
works, the world of atoms and electrons, as well as the fantastic and surprising laws that govern the Universe where we live.
Quantum Physics, however, uses a language that is really only for specialists: advanced mathematics. This often creates an enormous barrier
between the scientific community and the general public, a wall which
far too often is seen as insurmountable. We believe that both the ISD and
Quantum Circus were successful attempts to climb that wall, to create a
bridge and to bring together different communities in two truly interdisciplinary and multicultural events based on our passion and enthusiasm
for Mathematics, Physics, and Natural Sciences. Our challenge was to
use the Arts to communicate sophisticated state-of-the-art scientific research results and the beautiful principles of science, an ambitious task
in which we believe we were successful.
Preparing the International Science Day
The way in which we decided to structure the ISD followed the successful examples of talk-based events such as the famous TED Conferences
(www.ted.com). TED talks have to be short (maximum 20 minutes), supported by beautiful visuals and strongly centered around “ideas worth
spreading”. One of the authors (Dr. Maniscalco) has personally attended
two TED Conferences. Being a member of the TED community, she had
already established contacts with TED speakers and invited two of them
to give talks at the ISD.
Together with the other oganizers of the ISD, Mr Rosario Maniscalco,
Dr Suzanne McEndoo and Dr Jyrki Piilo, we selected a fantastic line up
of international speakers coming from Europe (Finland, UK, France)

Kvanttifysiikka kulttuuripääkaupunkivuonna
Pinja Haikka ja Sabrina Maniscalco
Kvanttifyysikkoina olimme innoissamme kuullessamme, että Turku
on valittu Euroopan vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi. Turussa
on vahva tutkijoiden edustus kvanttifysiikan eli atomitason fysiikan
alalla, ja päätimme hyödyntää tilaisuuden tehdä kaunista kvanttiteoriaa tutummaksi suurelle yleisölle. Meillä oli ilo toteuttaa kaksi hanketta osana Turun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa.
Kansainvälinen tiedepäivä (International Science Day) oli yksipäiväinen kaikille avoin tiedefestivaali, joka järjestettiin Turussa 5.
kesäkuuta 2011, ja sillä oli kaksi tavoitetta. Tapahtuma pyrki kertomaan tieteestä maallikoille sekä sanallisesti että taiteen keinoin –
esimerkiksi musiikin, kuvien ja maalausten avulla. Toinen tavoite oli
saattaa yhteen omaperäisiä, luovia ja uudistusmielisiä tutkijoita ja
taiteilijoita tutkimaan yhteistyömahdollisuuksia ja ideoimaan uusia
tieteitä ja taiteita yhdistäviä hankkeita.
Näihin tavoitteisiin pyrki myös toinen kulttuuripääkaupunkihankkeemme. Future Circus -festivaalin osana järjestetty Quantum
Circus oli kaksituntinen sirkus- ja teatteriesitys, joka käsitteli tutkimusalamme kvanttifysiikan perusperiaatteita ja -ilmiöitä. Esityksen
tarkoitus oli jakaa kvanttifysiikan kauneus kaikkien kanssa, riippumatta yleisön iästä ja suhteesta tieteeseen. Esitys toteutettiin Davide
Giovanzanan taiteellisessa ohjauksessa ja tohtori Sabrina Maniscalcon tieteellisessä ohjauksessa. Hanke suunniteltiin ja tuotettiin
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkustaiteen opettajien ja opiskelijoiden sekä fyysikoiden yhteistyönä. Tapahtumaan
osallistuivat myös Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen
avointen kvanttisysteemien ja lomittumisen tutkimusryhmän ja
ei-markovilaisten prosessien ja kompleksisten systeemien tutkimusryhmän kvanttitutkijat. Quantum Circus oli tiedettä ja taidetta
yhdistelevä häikäisevän visuaalinen esitys, joka esitettiin kahdeksan
kertaa Logomossa elokuussa 2011.
Meitä fyysikoita motivoi intohimo luonnontieteisiin ja halu jakaa
fysiikan erityislaatuisuus kaikkien kanssa. Perustavanlaatuisten ja
yleisten matemaattisten luonnonlakien ymmärtäminen on päivittäistä työtämme. Kvanttifysiikka on lähes jokaisen fysiikan alalajin perusta varhaisen maailmankaikkeuden kosmologiasta ihmisen näkökyvyn

fysiikkaan ja nukleonin rakenteesta suprajohteiden käyttäytymiseen.
Siksi kvanttifysiikan perustutkimus vaikuttaa suoraan kaikkiin fysiikan aloihin ja tekniikkaan, kuten laserlaitteisiin ja transistoreihin.
Vielä enemmän meitä kiehtoo luonnon mystisen ja uskomattoman
toimintatavan, atomien ja elektronien maailman paljastaminen ja
universumin kiehtovien ja yllättävien lakien ymmärtäminen.
Valitettavasti kvanttifysiikassa käytetään kehittyneen matematiikan käsitteistöä, joka on tarkoitettu asiantuntijoille. Yleensä
tämä muodostaa tiedeyhteisön ja suuren yleisön väliin valtavan
muurin, joka liian usein nähdään ylitsepääsemättömänä. Uskomme, että Kansainvälinen tiedepäivä ja Quantum Circus onnistuivat
ylittämään muurin ja tuomaan yhteen erilaisia yhteisöjä kahdessa
oikeasti monitieteisessä ja monikulttuurisessa tapahtumassa, jotka
perustuivat palavaan innostukseemme matematiikkaa, fysiikkaa ja
luonnontieteitä kohtaan. Haasteemme oli välittää viimeisimpiä tutkimustuloksia ja luonnonlakien kauneutta taiteiden avulla. Tehtävä
oli kunnianhimoinen, mutta mielestämme onnistuimme siinä.
Kansainvälisen tiedepäivän valmistelut
Päätimme järjestää Kansainvälisen tiedepäivän vaikuttaviin puheenvuoroihin perustuvien tapahtumien, kuten kuuluisien TEDkonferenssien (www.ted.com), tapaan. TED-puheiden on oltava
lyhyitä (enintään 20 minuuttia), niiden tukena on usein havaintomateriaalia, ja puheita yhdistää teema ”jakamisen arvoisia ajatuksia”.
Toinen tämän artikkelin kirjoittajista (tri Maniscalco) on osallistunut kahteen TED-konferenssiin. TED-yhteisön jäsenenä hänellä oli
yhteyksiä TED-konferenssien puhujiin, ja hän kutsui kaksi näistä
puhumaan Kansainväliseen tiedepäivään.
Yhdessä muiden Kansainvälisen tiedepäivän järjestäjien, Rosario
Maniscalcon, tohtori Suzanne McEndoon ja tohtori Jyrki Piilon
kanssa valitsimme upean kansainvälisen esitelmöitsijöiden joukon
Euroopasta (Suomesta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta) ja Yhdysvalloista ja aloimme järjestää myös Kansainvälistä tiedepäivää
edeltäneitä verkostoitumis- ja ideointitapahtumia. Useat Turussa

175

and from the US, and we started also to organize the networking and
brainstorming activities which took place in the days preceeding the
ISD. Several Turku-based intellectuals and artists were invited to the
social events that took place before the ISD and had the chance to interact with our speakers and start up new collaborations and friendships. Moreover, world-leading physicists with an interest in public
outreach and public engagement joined us from Germany (University of Freiburg) and England (Sussex University) to participate in all
of the social events and, of course, to take part in the ISD.
Inside the Light
The preparation for the ISD proceeded hand in hand with another
closely connected project. Inside the light: The mystery of light
in Quantum Physics is a 40 minute documentary directed by Italian director Marco Tumbiolo and filmed at the laboratories of Prof.
Serge Haroche, Ecole Normale Supérieure, Paris, and Prof. Wolfgang
Lange, University of Sussex, Brighton. These two groups perform
unique experiments with single atoms and single photons (the smallest quantities of light) and are able to manipulate the interaction
between the two in a very precise and controlled way. These experiments are the building blocks of new quantum technologies such as
quantum computers.
Inside the Light was an international collaboration between Finland, the UK, France and Italy and was produced by Dr. Maniscalco
with the sponsorship of the Finnish Cultural Foundation (Science
Workshop on Entanglement) and of Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. The interesting and very original idea of the documentary
is the use of images and music to illustrate quantum physics concepts
described by the physicists working in Haroche’s and Lange’s laboratories. We didn’t want to create a didactical documentary, but rather a
poetic and artistic one, and this of course posed the interesting challenge of the creation of a new artistic language to describe the physics
of quantum light.
The world premiere of Inside the Light was one of the main events
of the ISD, and it concluded the morning session after the speeches of
Prof. Kari Enqvist, and the stars of the documentary, Prof. Serge Haroche and Prof. Wolfgang Lange. The documentarist Marco Tumbiolo and three other members of the filming and postproduction team
joined us in Turku for the occasion, participating not only to the ISD
but also to the social events organized before.

176

A Day of Fun
The International Science Day took place in Logomo, and was divided in two sessions. The event was free to the public, including
the coffee break and the lunch, generously offered by the Turku 2011
Foundation. About 500 people participated to the event, and many
more watched the ISD talks which are freely available online in the
ISD webpage (www.ISD2011.fi) and in our Facebook page (www.facebook.com/ISD2011).
The morning session started with the official opening from the
Vice Chair of the Academy of Finland, Prof. Päivi Törma, followed
by our first ISD speaker, Academy of Finland Research Professor
and popular science author, Kari Enqvist. Prof. Enqvist’s talk had a
captivating title “Why things are the way they are” and astonishingly
beautiful visuals corroborated an interesting and fascinating discussion on ‘the meaning of it all’.
The second speaker was Prof. Serge Haroche, one of the protagonists of the documentary Inside the Light. His talk was closely connected to the theme of the documentary: “Light, atoms and colors: a
long journey between art and science” and provided an introduction
to the topic of quantum light. Similarly, the talk of the third speaker,
Prof. Wolfgang Lange, was again related to the documentary but, this
time, complementing it by expanding the discussion to the technologies based on quantum light: “From Single Photons to the Quantum
Internet”.
After these three talks, Turku-based artist Sibel Kantola came
on stage to tell us about one of the two exhibitions that we organized
for the ISD at Logomo: Crazy Crazy Physics. Sibel Kantola’s paintings were all inspired by physics and she used several techniques and
colors to communicate the awe and fascination that she has for the
world of Physics. Finally, after a short introduction by the documentarian Marco Tumbiolo, the world premiere of Inside the Light concluded the morning session.
During the lunch break the participants had the opportunity to
wander around the newly renewed Logomo spaces, visiting the exhibitions Crazy Crazy Physics and The 5th Dimensional Camera,
the latter being an exhibition of photographs taken by an imaginary
camera to observe Parallel Universes, created by Anab Jain and Jon
Ardern of Superflux. According to one of the interpretations of Quantum Physics, every time we perform a measurement or observation,
the world splits into Parallel Universes. In each of them one of the

vaikuttavat intellektuellit ja taiteilijat kutsuttiin Kansainvälistä
tiedepäivää edeltäneisiin sosiaalisiin tapahtumiin, ja heillä oli
mahdollisuus tavata puhujiamme, aloittaa uusia yhteistöitä ja
muodostaa ystävyyssuhteita. Lisäksi Kansainväliseen tiedepäivään ja sitä edeltäneisiin tilaisuuksiin osallistui Freiburgin yliopistosta Saksasta ja Sussexin yliopistosta Englannista maailman
huippufyysikoita, jotka ovat kiinnostuneita suuren yleisön tavoittamisesta ja osallistamisesta.
Inside the Light - Valon sisällä
Kansainvälistä tiedepäivää valmisteltiin yhdessä toisen aiheeseen läheisesti liittyvän hankkeen kanssa. Inside the light: The
Mystery of Light in Quantum Physics on 40-minuuttinen dokumenttielokuva, jonka on ohjannut italialainen ohjaaja Marco
Tumbiolo. Elokuva on kuvattu professori Serge Harochen laboratoriossa Ecole Normale Supérieure korkeakoulussa Pariisissa ja
professori Wolfgang Langen laboratoriossa Sussexin yliopistossa
Brightonissa. Tutkimusryhmät suorittavat ainutlaatuisia kokeita
yksittäisillä atomeilla ja fotoneilla (valon pienimmillä yksiköillä) ja kykenevät manipuloimaan niiden vuorovaikutusta erittäin
tarkasti ja hallitusti. Kokeet ovat uuden kvanttitekniikan, kuten
kvanttitietokoneiden, rakennuspalikoita.
Inside the Light -elokuvan toteuttamisessa oli mukana ihmisiä Suomesta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Italiasta, ja sen
tuotti tohtori Maniscalco Suomen Kulttuurirahaston (lomittumisaiheinen tiedetyöpaja) ja Skotlannin Edinburghin HeriotWatt-yliopiston tuella. Dokumenttielokuvan kiinnostava ja erittäin omaperäinen keksintö on havainnollistaa kuvien ja musiikin
avulla kvanttifysiikan käsitteitä, joita Harochen ja Langen laboratorioissa työskentelevät fyysikot kuvailevat. Emme halunneet
dokumentista opetuksellista vaan runollisen ja taiteellisen, minkä
haasteena oli uuden taiteen kielen luominen kvanttivalon fysiikan
kuvaamiseen.
Elokuvan maailmanensi-ilta oli yksi Kansainvälisen tiedepäivän päätapahtumista, ja se päätti aamun osion, jonka puhujina
olivat professori Kari Enqvist ja dokumenttielokuvan tähdet professori Serge Haroche ja professori Wolfgang Lange. Dokumentin
ohjaaja Marco Tumbiolo ja kolme muuta kuvaus- ja jälkituotantoryhmän jäsentä osallistuivat ensi-iltaan, Kansainväliseen tiedepäivään ja tapahtumaa edeltäneisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin.

Onnistunut päivä
Kansainvälinen tiedepäivä järjestettiin Logomossa kahdessa osiossa.
Sisäänpääsy tapahtumaan oli ilmainen, ja se sisälsi kahvin ja lounaan,
jotka Turku 2011 -säätiö avokätisesti tarjosi. Tapahtumaan osallistui
noin 500 henkeä, ja vielä useammat katselivat Kansainvälisen tiedepäivän puheita ilmaiseksi tapahtuman verkkosivuilta (www.ISD2011.fi) tai
Facebook-sivuiltamme (www.facebook.com/ISD2011).
Kansainvälisen tiedepäivän avasi virallisesti Suomen akatemian
varapuheenjohtaja, professori Päivi Törmä. Tapahtuman ensimmäinen puhuja oli Suomen akatemian tutkijaprofessori ja tietokirjailija
Kari Enqvist. Professori Enqvistin puheen vangitseva otsikko oli Why
Things Are the Way They Are, ja ällistyttävän kauniit havaintomateriaalit tukivat kiinnostavaa ja kiehtovaa keskustelua kaiken tarkoituksesta.
Toinen puhuja oli professori Serge Haroche, joka on yksi Inside the
Light -dokumentin keskeisistä henkilöistä. Hänen puheensa liittyi läheisesti dokumentin teemaan Light, atoms and colors: a long journey
between art and science ja johdatteli kuulijat kvanttivalon aiheeseen.
Kolmannen puhujan, professori Wolgang Langen puhe liittyi myös dokumenttiin mutta täydensi sitä laajentamalla keskustelua kvanttivaloon
perustuvaan tekniikkaan. Esitelmän nimi oli From Single Photons to
the Quantum Internet.
Näiden kolmen puheen jälkeen Turussa vaikuttava taiteilija Sibel
Kantola astui lavalle kertomaan toisesta Logomossa järjestämästämme
Kansainvälisen tiedepäivän näyttelystä: Crazy Crazy Physics. Sibel Kantolan maalaukset ovat fysiikan inspiroimia, ja hän käyttää niissä useita
tekniikoita ja värejä, jotka välittävät hämmästyksen ja lumoutumisen,
joita hän tuntee fysiikan maailmaa kohtaan. Aamun osion päättivät ohjaaja Marco Tumbiolon lyhyt alustus dokumenttielokuvalle Inside the
Light ja elokuvan maailmanensi-ilta.
Lounastauon aikana osallistujilla oli tilaisuus käyskennellä uusitun
Logomon tiloissa ja käydä näyttelyissä Crazy Crazy Physics ja 5th Dimensional Camera, joista jälkimmäinen esitteli valokuvia, jotka oli otettu kuvitteellisella rinnakkaismaailmankaikkeuksia kuvaavalla kameralla, jonka ovat luoneet suunnittelutoimisto Superfluxin Anab Jain ja Jon
Ardern. Yhden kvanttifysiikan tulkinnan mukaan aina, kun suoritamme
mittauksen tai teemme havainnon, maailma jakautuu rinnakkaismaailmankaikkeuksiksi. Jokaisessa niistä toteutuu yksi mahdollisista mittaustuloksista, hieman kuten elokuvassa Sliding Doors. 5th Dimensional
Cameran valokuvat olivat tänä vuonna myös osa New Yorkin nykytaiteen museon Museum of Modern Artin (MoMA) näyttelyä.
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possible results of the measurement occurs, a little bit like what
happens in the movie Sliding Doors. The photographs of the Fifth
Dimensional Camera this year were also part of an exhibition in the
Museum of Modern Art, MoMA, in New York.
The ISD afternoon session touched on more general topics than
the morning session, including several aspects of mathematics and
natural sciences. The first speaker was Finnish author, physicist,
and entrepreneur Dr. Hannu Rajaniemi. Dr. Rajaniemi’s first Sci-Fi
novel, The Quantum Thief, has been acclaimed as the debut of the
year in the UK in 2010, and has been recently translated in Finnish
(Kvanttivaras, Gummerus, 2011). Hannu Rajaniemi gave a mesmerizing talk on the similarities and differences in the creative process
in science, mathematics and fiction, under the fascinating title “Escape from the castle of If”. The second afternoon speaker was Anab
Jain on “The 5th Dimensional Camera”, who passionately took us
from Indian comics all the way to quantum computers.
Before the coffee break, Dr. JoAnn Kuchera-Morin, a composer,
Professor of Media Arts, Technology and Music at the University
of California, Santa Barbara, and Director of the Allosphere, presented a talk entitled “The Allosphere: A unique tool to explore the
Quantum World and the Very Small”. Scientifically, the AlloSphere
is an instrument for gaining insight and developing bodily intuition
about environments into which the body cannot venture—abstract
higher-dimensional information spaces, the worlds of the very
small or very large, and the realms of the very fast or very slow.
Artistically, it is an instrument for the creation and performance
of avant-garde new works and the development of new modes and
genres of expression and forms of immersion-based entertainment.
The last two talks of the ISD were both centered around Mathematics and how we can have fun teaching and sharing it with others. They showed us that, far from being an abstract and sterile
subject, maths can be both inspiring and fun. Dr Colin Wright gave
a 20 minutes version of his famous “Juggling Talk”, about the mathematics of juggling, whilst himself juggling! He captivated the audience with both his juggling abilities and incredible tricks, showing
us the connection between how to juggle and the prediction of the
existence of anti-particles. Finally, Long Island-based mathemusician Vi Hart delighted the audience with her talk “Mathemagic!”,
enchanting us with paper instruments, computational balloon
twisting, and the use of binary numbers in music.
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At the end of the day all the ISD speakers and organizers, together with
guests from the Science and Art fields, celebrated the day with a banquet at Svenska Klubben, concluding the week of events with laughs,
jokes, inspiring conversations and promises to meet again and start
new collaborations.
The ISD was, for all of us who created it, in many senses a ‘mindblowing’ experience. It was a truly international and multidisciplinary
event and we are proud to notice the pivotal role of women, usually a
minority in Physics, in such an event; three out of five ISD organizers
where women physicists and we had four women on stage at the ISD,
Prof. Törmä, Prof. Kuchera-Morin, Anab Jain, and Vi Hart. We received
very enthusiastic feedback from the audience, many people wrote on
our Facebook page and the ISD videos, uploaded in a dedicated Vimeo
channel and freely available online, have been seen more than 1860
times at the time of writing.
Quantum Circus Workshops
In parallel with the preparations for the ISD we were working on another project mixing Art and Science, the Quantum Circus. The big challenge of the Quantum Circus was to create a performance as a result of
a collaboration between a group of quantum physics doctoral students
and researchers, a group of circus students and teachers of the Turku
Arts Academy, and few selected creative professionals, including stage
and costume designers, light and video artists and composers. The first
step, naturally, was to find a common language between the Scientists
and the Artists.
In September 2010 we had a one week workshop in Sepänkatu,
where the circus students of the Arts Academy are based. The physics
students were given pre-assignments such as preparing a small lecture
on a selected topic of quantum physics and making a scrap-board of
their life as a physicist; each of the circus students had to make a short
performance demonstrating their own specific skills. During the workshop both parties explored the expertise of the other and in the final
days, we started to mix the worlds of Physics and Circus. As a rather
terrifying but exciting finale of the workshop, the physicists were asked
to join the circus classes, to try juggling, tackle a tight-wire and even
climb on the trapeze.
Once the circus students were more familiar with Quantum Physics, and the physicists had a grasp on the amazing things that the circus
artists were able to do, we had two more workshops, in February 2011

Kansainvälisen tiedepäivän iltapäivän osio käsitteli aamun osioon
verrattuna yleisempiä matemaattisia ja luonnontieteellisiä aiheita.
Ensimmäinen puhuja oli suomalainen kirjailija, fyysikko ja yrittäjä,
tohtori Hannu Rajaniemi. Tohtori Rajaniemen ensimmäistä scifiromaania The Quantum Thief on ylistetty Isossa-Britanniassa vuoden
2010 parhaana esikoisromaanina, ja se on suomennettu hiljattain
(Kvanttivaras, Gummerrus, 2011). Hannu Rajaniemi piti lumoavan
puheen tieteen, matematiikan ja fiktion luovien prosessien eroista
ja yhtäläisyyksistä otsikolla Escape from the Castle of If. Iltapäivän
toinen puheenvuoro oli Anab Jainin esitys aiheesta The 5th Dimensional Camera, joka vei meidät intialaisista sarjakuvista aina kvanttitietokoneisiin.
Ennen kahvitaukoa Kalifornian yliopiston (Santa Barbara) mediataiteiden, teknologian ja musiikin professori, tohtori, säveltäjä ja
Allospheren ohjaaja JoAnn Kuchera-Morin piti esitelmän aiheesta
The Allosphere: A Unique Tool to Explore the Quantum World and
the Very Small. Tieteellisesti AlloSphere on väline, joka auttaa kehittämään ymmärrystä ja ruumiin vaistoa ympäristöistä, joihin fyysinen ruumis ei voi matkata – abstrakteista, korkeampiulotteisista
tietoavaruuksista, valtavan pienen tai suuren maailmoista, valtavan
nopean tai hitaan valtakunnista. Taiteellisesti se on väline avantgardististen teosten luomiseen ja esittämiseen sekä uusien ilmaisutapojen ja -lajien ja uppoutumiseen pohjautuvien viihdemuotojen kehittämiseen.
Kansainvälisen tiedepäivän kaksi viimeistä puhetta keskittyivät matematiikkaan ja siihen, miten matematiikan opettaminen ja
kokeminen yhdessä voivat olla hauskaa. Esitelmät osoittivat, että
matematiikka ei suinkaan ole abstrakti ja neutraali aine vaan parhaimmillaan se voi olla kiehtovaa ja hauskaa. Tohtori Colin Wright
piti 20 minuutin version kuuluisasta Juggling Talk -jonglöörausesitelmästään, joka käsittelee jonglöörauksen matematiikkaa, jonglööraten samalla itse. Hän lumosi yleisön jonglöörauksellaan ja uskomattomilla tempuillaan, joilla hän havainnollisti jonglööraustaidon
ja antihiukkasten olemassaolon ennustamisen yhteyttä. Viimeisenä
esitelmöitsijänä newyorkilainen matemuusikko Vi Hart ilahdutti
yleisöä aiheellaan Mathemagic! (matemagia), joka sisälsi paperisoittimia, matemaattisia ilmapallomalleja ja binaarilukujen avulla sävellettyä musiikkia.
Päivän päätteeksi kaikki tapahtuman puhujat ja järjestäjät ja tiede- ja taidemaailman vieraat juhlistivat päivää juhla-aterialla Svenska Klubbenilla, jolla viikon tapahtumat saivat päätöksensä naurun,

vitsien, hyvien keskusteluiden ja jälleennäkemisen ja yhteistyön lupausten merkeissä.
Kansainvälinen tiedepäivä oli meille järjestäjille monessa mielessä tajunnan räjäyttävä kokemus. Huomasimme iloksemme, että
tässä kansainvälisessä ja monitieteisessä tapahtumassa naiset, jotka
ovat tavallisesti vähemmistö fysiikan alalla, olivat suuressa roolissa;
kolme viidestä Kansainvälisen tiedepäivän järjestäjästä oli naisfyysikkoja, ja esitelmiä piti neljä naista: professori Törmä, professori
Kuchera-Morin, Anab Jain ja Vi Hart. Saimme yleisöltä erittäin innostunutta palautetta. Monet kirjoittivat Facebook-sivuillemme,
ja tätä artikkelia kirjoittaessamme Kansainvälisen tiedepäivän esitelmiä on katsottu verkossa tapahtuman Vimeo-kanavalta yli 1 860
kertaa.
Kvanttisirkustyöpajat
Kansainvälisen tiedepäivän järjestelyjen kanssa samaan aikaan valmistelimme toista taidetta ja tiedettä yhdistelevää hanketta – Quantum Circusia. Quantum Circusissa haasteellista oli järjestää esitys
yhteistyönä kvanttifysiikan jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden, Turun Taideakatemian sirkusopiskelijoiden ja opettajien ja muutamien
valittujen ammattilaisten, kuten pukusuunnittelijoiden, valo- ja videotaiteilijoiden ja säveltäjien, kesken. Ensimmäinen askel oli luonnollisesti löytää tieteilijöiden ja taiteilijoiden yhteinen kieli.
Syyskuussa 2010 järjestimme viikon mittaisen työpajan Sepänkadulla, missä Taideakatemian sirkuskoulutus sijaitsee. Fysiikanopiskelijoille annettiin ennakkotehtäviä, kuten lyhyt esitelmä
kvanttifysiikan aiheesta ja posteri heidän elämästään fyysikoina.
Sirkusopiskelijat pitivät lyhyen esityksen, josta kävivät ilmi heidän
erityistaitonsa. Työpajan aikana molemmat opiskelijaryhmät tutustuivat toistensa osaamiseen, ja viimeisinä päivinä aloimme sekoittaa
fysiikan ja sirkuksen maailmoja. Työpajan jännittävänä ja hieman pelottavanakin päätöksenä fyysikkoja pyydettiin mukaan sirkustunneille jonglööraamaan, kävelemään nuoralla ja taiteilemaan trapetsilla.
Kun sirkusopiskelijoilla oli parempi käsitys kvanttifysiikasta ja
fyysikoilla oli käsitys sirkustaiteilijoiden hämmästyttävistä kyvyistä, järjestimme kaksi työpajaa helmi- ja toukokuussa 2011. Näissä
työpajoissa keskityttiin jo esityksen luomiseen. Useimpina päivinä
muodostimme pienryhmiä, joissa oli yksi tai kaksi fyysikkoa ja muutama sirkusopiskelija, ja suoritimme ohjaaja Davide Giovanzanan
antamia tehtäviä, loimme pienen esityksen ja esitimme sen muille.

179

and in May 2011. The latter workshops were already more focused
on creating the performance. Most days we formed small groups of
one or two physicists and a couple of circus students and were asked
to complete a task given by the director Davide Giovanzana, formulate a small performance and present it to the others. The end result,
after all the workshops, was a diverse selection of scenes, both brief
and slightly longer, some done in a flash of inspiration, other perfected over a few days. Ideas come from physics and circus students,
teachers, the director, musicians, the artistic team – in short, from
everyone involved in the show!
Armed with an array of scenes, slowly but surely the Quantum
Circus begun to take shape. The script emerged over the summer
months, constantly evolving and changing from the input of the performers and the makers of the show, with final alterations done just
days before the premiere. In August we moved from the rehearsal
space in Sepänkatu to our final destination, Logomo, where the elements of scenography, costumes, light, sound and video integrated
with the circus and Quantum Physics really began to come to life.
The Show
The premiere of the Quantum Circus was on Wednesday 17th August. The first half of the show was a metaphysical one, inspired by
the struggle of the founding fathers of quantum to grasp and understand the mysterious laws dictating the behaviour of atoms and
electrons and the elusive world they live in, in a time when no-one
could even conceive of confirming their theories in an experiment,
as well as their frustration and excitement. The audience was shown
glimpses of the basic concepts of Quantum Physics such as Superposition (the ability of two atoms, or circus artists, to be in two places of
the same time), Probability (describing the element of randomness
that is intrinsic in Quantum theory), and Multiple Universes (one of
the most bizarre interpretations of Quantum Physics). The first half
concluded with a thrilling fire performance, accompanied by powerful live music played by violinist Pasi Eerikäinen and one of the
physicists, Massimo Borrelli, on his guitar.
The second half of the performance was set in the present day,
reflecting the state-of-the-art experiments on single atoms and photons that can be done in modern laboratories. Video material from
Inside the Light was used to show the audience these laboratories.
Based on a dialogue of an inquisitive clown, Inga Bjorn, and a scien-
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tist, portrayed by a real life physicist Elsi Laine, the haziness of the
first half was lifted and concepts were clarified. Trapeze artists Katri
Janatuinen and Saana Nissinen showed how a cat can be alive and
dead at the same time, and a mad scientist Jori Reunanen deciphered
a physics equation by beatboxing its contents. The clown then entered
the world of atoms, becoming an atom herself, and got to experience
firsthand how hard it is for elusive atoms to create big clusters of matter and how it feels to be teleported – that is, not like in Star Trek, but
in the way real atoms and photons can be teleported in laboratories!
We worked hard on making a performance that was accessible to a
very broad audience. The storyline had to be captivating and the visuals
interesting so that even the youngest members of the audience could
enjoy the circus performance – giggles and spontaneous comments
from small children during the show assured us that we succeeded in
this. More importantly, we wanted to convey the ideas and the wonder of Quantum Physics in a way that inspires rather than educates,
reaching both non-experts and experts. Finally, we intended to do all
this so that the contents did not overwhelm the aesthetic beauty and
amazement of circus arts, but rather complemented it. After all, both
circus and public outreach of Science have the common aim of making
extremely challenging things seem wonderfully easy, and showing the
wide public just how far the human mind and body can reach.
What’s next?
The expectations we had for the ISD and the Quantum Circus were
undoubtedly very high, and we were very satisfied of the success that
followed the hard and dedicated work of the organizers, performers
and of all the people who helped us. We didn’t expect, however, that
so many collaborations and new ideas would have been created and
started in such a short time. These events took place about a year ago,
and in the months since so much has happened.
Of most relevance, perhaps, is the news related to Inside the Light,
which has been selected to feature at the Rome DocScient Festival
(the most important international festival of scientific documentaries in Italy), and received a special prize for the originality of the artistic language. The documentary has been shown in dedicated events
twice in Edinburgh, Scotland, once in Mazara, Italy, twice at the Science Festival Palermo Scienza in Palermo, Italy, and was shown at
the Dunbar Science Festival in the UK on March 2012. Moreover, we
were thrilled to be informed that Inside the Light is competing for the

Työpajojen lopputuloksena oli monipuolinen kokoelma lyhyitä ja
hieman pidempiä näytöksiä, jotka olivat syntyneet inspiraation vallassa tai joita oli hiottu muutaman päivän ajan. Kaikilla esityksessä
mukana olleilla oli ideoita: fysiikan ja sirkuksen opiskelijoilla ja opettajilla, ohjaajalla, muusikoilla ja taiteellisella ryhmällä.
Kohtausten valikoimasta alkoi hitaasti mutta varmasti hahmottua Quantum Circus. Käsikirjoitus muotoutui kesän aikana esiintyjien ja esityksen luojien jatkuvassa kehittelyssä, ja viimeiset muutokset siihen tehtiin vain päiviä ennen ensi-iltaa. Elokuussa siirryimme
Sepänkadun harjoitustiloista esityspaikkaan Logomoon, jossa lavastus, puvustus, valaistus, ääni ja video yhdistyivät sirkustaiteeseen ja
kvanttifysiikka alkoi herätä henkiin.

Näimme vaivaa sen eteen, että esitys olisi helposti lähestyttävä erilaisille yleisöille. Tarinan piti olla kiehtova ja esityksen visuaalisesti kiinnostava, jotta nuorimmatkin katsojat pystyivät nauttimaan
sirkusesityksestä. Pienten lasten nauru ja spontaanit kommentit
esityksen aikana kertoivat, että olimme onnistuneet siinä. Sitäkin
enemmän tahdoimme välittää kvanttifysiikan ideoita ja ihmettä
innostavasti opettamisen sijaan ja tavoittaa asiaa tuntevat ja tuntemattomat. Halusimme myös, ettei aihe vie huomiota sirkustaiteiden
kauneudelta ja lumolta vaan täydentää niitä. Sekä sirkus että tieteen
popularisointi pyrkivät saamaan erittäin haastavat asiat näyttämään
helpolta ja osoittamaan suurelle yleisölle, mihin kaikkeen ihmismieli
ja vartalo pystyvät.

Esitys

Mitä seuraavaksi?

Quantum Circus sai ensi-iltansa keskiviikkona 17. elokuuta. Esityksen ensimmäinen puolisko oli metafyysinen, ja sen innoituksena oli
kvantin keksijöiden turhautuminen, into ja haaste ymmärtää atomien ja elektronien käyttäytymistä hallitsevien lakien mysteerejä
ja hämmentävää maailmaa, jota ne asuttavat, aikana, jolloin ei voitu
edes kuvitella heidän teorioidensa vahvistamista kokeellisesti. Yleisölle esitettiin vilauksia kvanttifysiikan peruskäsitteistä, kuten superpositio (kahden atomin, tai sirkustaiteilijan, kyky olla kahdessa
paikassa samaan aikaan), todennäköisyys (kuvaa kvanttiteoriaan sisältyvää sattumanvaraisuutta) ja rinnakkaiset maailmankaikkeudet
(yksi erikoisimmista kvanttifysiikan tulkinnoista). Ensimmäinen
puolisko päättyi upeaan tulinäytökseen, jota säestivät viulisti Pasi
Eerikäinen ja yksi fyysikoista, Massimo Borrelli, kitarallaan.
Esityksen toinen puolisko sijoittui nykyaikaan ja kuvasi kokeita,
joita yksittäisillä atomeilla ja fotoneilla voidaan tehdä nykyaikaisissa laboratorioissa. Laboratorioita esiteltiin yleisölle Inside the Light
-dokumentin videokatkelmien avulla. Ensimmäisen puoliskon aiheuttamaa hämmennystä lievitti ja käsitteitä selvensi uteliaan klovnin
Inga Björnin ja fyysikko Elsi Laineen esittämän tieteilijän käymä dialogi. Trapetsitaiteilijat Katri Janatuinen ja Saana Nissinen näyttivät,
miten kissa voi olla elossa ja kuollut samaan aikaan, ja hullu tiedemies
Jori Reunanen kuvasi fysiikan yhtälöä beatbox-esityksellään. Tämän
jälkeen klovni astui atomien maailmaan, muuttui itse atomiksi ja sai
kokea, miten vaikeaa yksittäisille atomeille on luoda suuria ryppäitä
materiaa ja miltä teleportin käyttäminen tuntuu – ei Star Trekin tapaan vaan kuten atomeita ja fotoneita siirretään laboratorioissa.

Odotimme Kansainväliseltä tiedepäivältä ja Quantum Circusilta
paljon ja olimme tyytyväisiä onnistumiseen, joka saavutettiin järjestäjien, esiintyjien ja kaikkien meitä auttaneiden kovalla ja omistautuneella työllä. Emme kuitenkaan odottaneet, että niin paljon yhteistyötä ja uusia ideoita syntyisi ja lähtisi liikkeelle niin lyhyessä ajassa.
Tapahtumat järjestettiin noin vuosi sitten, ja niitä seuranneina kuukausina on tapahtunut paljon.
Inside the Light on valittu Rooman DocScient-elokuvafestivaaleille (tärkein kansainvälinen tiededokumenttitapahtuma Italiassa)
ja palkittu erikoispalkinnolla elokuvan omaperäisestä ilmaisusta.
Dokumentti on esitetty alan tapahtumissa kahdesti Edinburghissa
Skotlannissa, kerran Mazarassa Italiassa, kerran Palermo Scienza
-tiedetapahtumassa Palermossa Italiassa ja Dunbar Science Festival
-tapahtumassa Isossa-Britanniassa 10. maaliskuuta 2012. Saimme
myös kuulla iloksemme, että Inside the Light on ehdolla David di
Donatello palkinnon saajaksi dokumenttielokuvien sarjassa. Palkinto on arvokkain Italian elokuva-akatemian myöntämä palkinto. Ehdokkaat julkistettiin toukokuussa 2012.
Myös Edinburghissa Inside the Lightin nähneet brittiläisen viittomakielen (BSL) tutkijat arvostavat elokuvan visuaalista kieltä. Nyt
kehitämme yhteistyössä heidän kanssaan viittomia kvanttifysiikan
käsitteille, joille niitä ei tällä hetkellä ole. Teemme elokuvasta myös
uuden version, jossa esittelemme nämä uudet viittomat. Uusi hanke
Making the Invisible Visible perustuu nykyisin Isossa-Britanniassa
toimivan avointen kvanttisysteemien ja lomittumisen tutkimusryhmämme (www.OpenQuantum.com), Heriot-Watt-yliopiston kielten
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David di Donatello prize, in the documentaries section. This is the
most prestigious prize conferred by the Italian Movies Academy,
the nominations were announced in May 2012.
The development of the new visual language of Inside the Light
has been appreciated also by researchers in British Sign Language
(BSL), who saw the documentary in Edinburgh. We are now collaborating with them for the development of new signs for quantum physics concepts, as they currently do not exist. We are also
creating a new version of the documentary introducing these new
signs. This new project “Making the Invisible Visible” is based on
a collaboration between our research group Open Quantum Systems and Entanglement (www.OpenQuantum.com), now based in
the UK, the Department of Languages and Intercultural Studies at
Heriot-Watt University, and the documentarian Marco Tumbiolo.
Equally successful was the Quantum Circus, which has now
found a new producer in the UK. Driven by the overwhelmingly
positive feedback we received from so many members of the audience, we are already working for the production of Quantum
Circus 2013 in Scotland, in collaboration with Finnish and British
circus artists, musicians, composers and quantum physicists.
Our greatest satisfaction and encouragement, however, came
from the emails we received, in particular from T.R’s email. We
didn’t know T.R., so we appreciated even more her intention to
break the silence and let us know her thoughts. She wrote:
Dear Sabrina, looking back at this summer, I was just
thinking that I’ve seen and experienced some exceptional,
unique and wonderfully enjoyable moments and interestingly enough, two of them involve quantum physics. This is
unexpected to a degree, as I’m a humanist and it is generally
thought that humanistic/linguistic endeavours and hard
science just don’t go together. Lately I’ve come to think that
this is, to use a polite term, complete rubbish, and have begun to look for popularised books and articles on science to
at least gather some knowledge.
These words were simply a delight to read. If people who don’t
have any background in physics can be reached then a dialogue
can begin, the wall between Natural Sciences and Humanistic/
Linguistic Sciences can be broken and a much wider audience and
the public at large can be reached! We strongly believe that scien-
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tists nowadays must commit to public engagement and outreach activities. In a society heavily based on high level technologies it is our duty
to both contribute to the increase of scientific literacy and establish an
open dialogue with humanistic and artistic fields.
T.R.’s email ended with a question that we want to leave as a final
message.
So huge thanks for the events - and a question: will there be
more?? It’s a question I’ve been wondering about - in a university
town, why doesn’t the university do more reach out to people?
More accessible lectures on various subjects, perhaps even something more informal - a science fair with some fun as well as solid
facts and information? I’m not afraid to go looking for science, so
to speak, even though I’m a humanist, I have at least studied at
the university and I’m an avid reader. However, there are many
others who might enjoy and benefit from knowing more but feel
intimidated, think they lack what it takes to grasp the basics or
don’t realise they might be interested in these things?! And surely,
if spreading knowledge wouldn’t be enough (and I most heartily
believe it should be) wouldn’t such actions benefit the university
as it seeks to promote itself and raise its own funds?
The majority of our research group has now moved to the UK. We sincerely hope, for the future of a city and of a country we deeply love, that
the wonderful Science and Art events organized during Turku 2011 will
continue and will become a benchmark for Turku and Finland.
Acknowledgements
The ISD would have not been possible without the invaluable help of the
members of the Organizing Committee, Mr Rosario Maniscalco, Dr Suzanne McEndoo, and Dr Jyrki Piilo. Great thanks must also go to some
of the members of my and Dr Piilo’s research groups, Massimo Borrelli,
Kimmo Luoma, Elsi Laine, and Janika Paavola.
We received fantastic help and support from the Turku 2011 Foundation and, in particular from the R&D Manager Jukka Vahlo.
Also a big thank you to all the ISD speakers and special guests who
have inspired, entertained, and enthralled us, all at the same time. Finally, financial support from the Finnish Cultural Foundation (Science
Workshop on Entanglement), the Turku 2011 foundation, and the Heriot-Watt University is deeply acknowledged.

ja kulttuurien laitoksen ja dokumenttiohjaaja Marco Tumbiolon yhteistyöhön.
Quantum Circus oli yhtä suuri menestys, ja sillä on uusi tuottaja Isossa-Britanniassa. Yleisöltä saamamme erittäin myönteisen palautteen innoittamana valmistelemme
jo Quantum Circusia Skotlantiin esitettäväksi vuonna 2013
suomalaisten ja brittiläisten sirkustaiteilijoiden, muusikoiden, säveltäjien ja kvanttifyysikoiden kanssa.
Suurinta tyydytystä ja rohkaisua tuottivat vastaanottamamme sähköpostiviestit, erityisesti T. R.:n viesti. Emme
tunteneet T. R.:ää, joten arvostimme sitäkin enemmän hänen
haluaan ottaa yhteyttä meihin ja kertoa ajatuksistaan. Hän
kirjoitti:
Sabrina, muistellessani mennyttä kesää huomasin,
että olen nähnyt ja kokenut poikkeuksellisia, ainutlaatuisia ja ihanan nautittavia hetkiä, joista kahteen on
liittynyt kvanttifysiikka. Tämä on jokseenkin yllättävää, koska olen humanisti ja yleensä ajatellaan, etteivät
humanistiset tai lingvistiset pyrkimykset ja kova tiede
sovi yhteen. Viime aikoina olen ajatellut, että tämä on
kauniisti sanottuna täyttä potaskaa, ja alkanut etsiä
kansantajuisia tieteellisiä kirjoja ja artikkeleita saadakseni tietoa.
Viesti oli todella ilahduttavaa luettavaa. Jos onnistuimme tavoittamaan henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta
fysiikasta, dialogi voi alkaa, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden ja kielitieteiden välinen muuri voidaan murtaa
ja paljon suurempi yleisö voidaan tavoittaa. Uskomme vakaasti, että tieteentekijöiden on nykyaikana pyrittävä siihen,
että tiede tavoittaa ihmiset. Yhteiskunnassa, joka perustuu
korkean tason teknologioihin, velvollisuutemme on parantaa
tieteellistä lukutaitoa ja pyrkiä avoimeen vuoropuheluun humanististen tieteiden ja taiteen kanssa.

Lopuksi haluamme esittää kysymyksen, johon T. R.:n sähköpostikin päättyi.
Haluan kiittää tapahtumista ja esittää kysymyksen: järjestetäänkö
niitä lisää? Olen pohtinut, miksei yliopisto lähesty kaupunkilaisia
enemmän? Miksei yliopisto järjestä lisää avoimia luentoja eri aiheista tai vaikka jotain epämuodollisempaa, kuten tiedemessut, jotka tarjoaisivat sekä viihdettä että tietoa? Vaikka olen humanisti, en
kammoksu tieteellisen tiedon hankkimista. Olenhan sentään opiskellut yliopistossa ja innokas lukija. Sen sijaan monet muut saattaisivat
nauttia ja hyötyä tiedosta mutta kokevat tieteelliset aiheet uhkaaviksi, luulevat, etteivät he voi ymmärtää perusasioita, tai eivät tiedä, että
voisivat olla kiinnostuneita näistä asioista. Lisäksi, jos pelkkä tiedon
levittäminen ei riitä (vaikka sen mielestäni pitäisikin riittää), eivätkö
tapahtumat hyödyttäisi yliopiston tunnettuutta ja varainhankintaa?
Suurin osa tutkimusryhmästämme on muuttanut Isoon-Britanniaan. Toivomme vilpittömästi meille rakkaan kaupungin ja maan tulevaisuuden
vuoksi, että Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 järjestetyt upeat tiede- ja taidetapahtumat saavat jatkoa ja että ne näyttävät suuntaa Turulle ja
Suomelle.
Kiitokset
Kansainvälistä tiedepäivää ei olisi voitu järjestää ilman järjestelytyöryhmän
jäsenten herra Rosario Maniscalcon, tohtori Suzanne McEndoon ja tohtori
Jyrki Piilon arvokasta apua. Tahdomme kiittää myös eräitä minun ja tohtori
Piilon tutkimusryhmien jäseniä, Massimo Borrellia, Kimmo Luomaa, Elsi
Lainetta ja Janika Paavolaa.
Saimme mahtavaa apua ja tukea Turku 2011 -säätiöltä ja erityisesti tutkimus- ja kehityspäällikkö Jukka Vahlolta.
Suuret kiitokset myös kaikille Kansainvälisen tiedepäivän esitelmöitsijöille ja erityisvieraille, jotka innoittivat, viihdyttivät ja hämmästyttivät
meitä samaan aikaan. Lopuksi kiitämme lämpimästi Suomen kulttuurirahastolta (lomittumisaiheinen tiedetyöpaja), Turku 2011 säätiöltä ja HeriotWatt-yliopistolta saamastamme taloudellisesta tuesta.
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Counter History 2011
Seppo Parkkinen
Counter History 2011 was a project produced by the Kolmas Tila
– Tredje Rummet Association and produced by Kolmas Tila in cooperation with the Åbo Akademi University and the University of
Turku. The project comprised two plays, a film festival and a series of
public events. The premieres of the plays were performed in January
and October and the public event and the film festival from 15 to 23
October 2011.
The author was involved in the project from the beginning as the
dramaturge and playwright of the plays and as a member of the coordinating group that also included Juha Malmivaara, Jorma Pitkonen
and Annamari Konttinen from the Kolmas Tila group, Antony Fredriksson and Laura Hollsten from Åbo Akademi and Kaisa Ilmonen
and Lottamari Kähkönen from the University of Turku.
Dialogue and a Research Dimension – Counter History
in This Time
Promoting dialogue between the arts and science is one of the essential principles of the Kolmas Tila group. This can be seen in the fact
that we organise open public events, in which the audience can meet
the creators and attend to speeches, presentations and discussions
on the subject and themes of the play that is to follow. Our objective
is to create a more committed viewing experience. We want to create
a forum for discussion on topical scientific perceptions and research,
topical ideas and any new ideas.
These objectives were the starting point for the Counter History
project. We wanted to create a programme in which the essential
artistic contribution would be made by the premieres of new productions, in connection to which a series of public events open to
all would be organised on several days. The public events aimed at
shedding light on the theme of Counter History in our time. Since the
founding of our group, we have been interested in the French author
and philosopher Michel Onfray. Onfray, who operates outside the academic world, founded an open university in Caen in 2002 where he
and his colleagues teach philosophy to young people from the working
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class and ghettos who have no access to state universities. The open
university is free of charge and is not subsidised by the state. Onfray
uses income from his books to fund the project. The project has been
a huge success and gained followers in several cities in France, Italy
and Belgium, among other countries.
Michel Onfray’s goal is to democratise philosophy by bringing
it within everybody’s reach and to return it to a central place in the
social debate, without a hint of populism. It is all about questioning
things and adopting a fresh point of view. It is essential to ask why a
topic is not discussed. Why is it hidden? Whose history is it? Whose
history is told?
The most ambitious project is Contre-histoire de la philosophie,
in which he presents dissidents of Western philosophy – forgotten,
disregarded and marginal voices outside the mainstream, beginning
with ancient Greece.
The human body is the focal point of Onfray’s thinking. An individual cannot avoid the fact that he/she is contained in a mortal body.
Thus, a person can do nothing but try to enjoy life as long as it is possible. Onfray is a hedonist, materialist, atheist and anarchist. His hedonistic materialism is an attempt to return the philosophy of life to
its rightful place. The materialism for which Onfray speaks must be
distinguished from what he coins as “vulgar hedonism”. To him, hedonism is not consumerism that disregards other people. It is a form
of social critique. According to him, philosophy is always based on
the bodily experiences of the thinker, his personal history. Philosophy is autobiographical.
Michel Onfray replied to our invitation immediately and was very
keen to participate in the event. His presence provided the Counter
History project with its philosophical structure and the perspective
we were aiming for.
In addition, we invited to the project Hélène Cixous, a philosophical writer whose autobiographical works deal with corporeal issues
and gender differences. In several of her texts, Cixous also studies
the works of Brazilian Clarice Lispector with novel perspectives. We
wanted to bring works from both Lispector and Cixous onto the stage

Vastakertomus 2011
Seppo Parkkinen
Vastakertomus – Counter-History 2011 oli Kolmas Tila – Tredje Rummet ry:n tuottama ja yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun Yliopiston
edustajien kanssa suunnittelema hanke, johon kuului kahden näyttämöteoksen ensi-ilta, elokuvafestivaali sekä yleisötapahtumien sarja.
Teatteriesitysten ensi-illat ajoittuivat tammikuuhun ja lokakuuhun
ja yleisötapahtuma sekä elokuvafestivaali ajalle 15.10.–23.10.2011.
Olin mukana hankkeessa alusta lähtien dramaturgina ja näytelmäkirjailijana teatteriproduktioissa sekä osana suunnittelevaa työryhmää, johon lisäkseni kuuluivat Juha Malmivaara, Jorma Pitkonen
ja Annamari Konttinen Kolmas Tila -ryhmästä, Antony Fredriksson
ja Laura Hollsten Åbo Akademista sekä Kaisa Ilmonen ja Lottamari
Kähkönen Turun Yliopistosta.
Dialogi ja tutkimuksellisuus – Vastakertomus tässä ajassa
Taiteen ja tieteen välisen dialogin luominen on Kolmas Tila – ryhmän keskeisiä toimintaperiaatteita. Tähän liittyen järjestämme jokaisen uuden ensi-illan johdantona avoimia yleisötapahtumia, joissa
katsojat voivat kohdata tekijöitä ja seurata puheenvuoroja, esitelmiä
ja keskustelua tulossa olevan näyttämöteoksen aihepiiristä ja teemoista. Tavoitteenamme on sitoutuneemman katsomiskokemuksen
luominen. Haluamme luoda foorumin keskustelulle, joka käsittelee
ajankohtaisia tieteen näkemyksiä ja tutkimusta, ilmassa olevia ajatuksia ja mahdollisia uusia aiheita.
Tämä toimintaperiaate oli lähtökohtamme Vastakertomus-hankkeelle. Halusimme luoda kokonaisuuden, jonka keskeisen taiteellisen panoksen antaisivat uudet, kantaesitettävät produktiot ja joiden
yhteyteen sijoittaisimme laajan, monipäiväisen kaikille avoimen
yleisötapahtumien sarjan. Yleisötapahtumilla haluttiin valottaa vastakertomuksen teemaa tässä ajassa ja tätä aikaa vasten. Ryhmämme
perustamisesta lähtien ranskalainen kirjailija ja filosofi Michel Onfray on ollut kiinnostuksemme kohteena. Akateemisen maailman
ulkopuolella toimiva Onfray perusti vuonna 2002 Caeniin kansanyliopiston, jossa hän yhdessä kollegojensa kanssa opettaa filosofiaa työläis- ja ghettonuorille, jotka asuvat lähiöissä ja joilla ei ole pääsyä val-

tiollisen yliopistojärjestelmän piiriin. Kansanyliopisto on maksuton
eikä ota vastaan tukea valtiolta. Onfray rahoittaa projektia kirjojensa
tekijänpalkkioilla. Projekti on ollut valtava menestys ja saanut seuraajia useissa Ranskan kaupungeissa sekä mm. Italiassa ja Belgiassa.
Michel Onfray pyrkii filosofian demokratisoimiseen tuomalla sen
kaikkien ulottuville, ja sen palauttamiseen keskeiselle paikalle yhteiskunnallisessa keskustelussa – ilman populismin häivääkään. Kysymys on kyseenalaistamisesta ja uuden näkökulman kääntämisestä
esiin. Olennaista on tietysti kysyä, miksi jostakin vaietaan? Miksi se
on piilotettua? Kenen historiasta on kysymys? Kenen kertomus kerrotaan? Tai keiden?
Onfrayn kunnianhimoisin projekti on Contre-histoire de la philosophie, jossa hän esittelee länsimaisen filosofian historian toisinajattelijoita – unohdettuja, vaiettuja, marginaalisia ääniä valtavirran
ulkopuolelta, alkaen antiikin Kreikasta.
Onfrayn ajattelun lähtökohta on ruumis. Yksilö on auttamattomasti kiinni kuolevaisessa ruumiissa. Siksi hänen ainoa mahdollisuutensa on pyrkiä nauttimaan elämästä niin kauan kun voi. Onfray
on hedonistinen, materialistinen, ateistinen ja anarkistinen. Hänen
hedonistinen materialisminsa on pyrkimystä palauttaa elämänfilosofia sille kuuluvaan arvoonsa. Onfrayn puolustama hedonismi on
erotettava siitä, mitä hän kutsuu ”vulgaarihedonismiksi”. Hedonismi
ei ole hänelle muista piittaamatonta konsumerismia. Se on yhteiskuntakritiikin muoto. Hänen mukaansa filosofia perustuu aina ajattelijan ruumiillisiin kokemuksiin, hänen henkilöhistoriaansa. Filosofia on omaelämäkerrallista.
Michel Onfray vastasi heti kutsuumme ja oli hyvin kiinnostunut
osallistumaan tapahtumaan. Hänen läsnäolonsa tarjosi Vastakertomus-hankkeelle filosofisen rungon ja haluamamme näkökulman.
Kutsuimme hänen rinnalleen Hélène Cixous´n, filosofisen kirjailijan, jonka tuotannon keskeisiä lähtökohtia ovat olleet ruumiillisuus, sukupuoliero ja omaelämäkerrallisuus. Cixous on tutkinut monissa teksteissään myös brasilialaisen Clarice Lispectorin tuotantoa
ja luonut siihen uraauurtavia näkökulmia. Halusimme toteuttaa sekä
Lispectorin että Cixous´n teokset osana Vastakertomus-tapahtumaa.
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as part of Counter History. We chose Cixous’ play Black Sail White
Sail, which is about Anna Ahmatova and Nadezda Mandelstam,
and Lispector’s novel The Hour of the Star. Hélène Cixous was
unable to participate in the project due to the schedule, but her
play premiered in Finnish in the Finnish National Theatre in the
spring of 2011 under the direction of Juha Malmivaara.
The plays that were eventually included in the event were The
Hour of the Star based on the novel by Clarice Lispector and Animalis, written by the author. We chose these subjects because they
offered a very challenging and dramatically intriguing perspective
on resistance in this time and history.
Lispector’s novel depicts the life of a Brazilian girl, Macabea,
and an author who tries to depict her life. Macabea is from northeast Brazil, the poorest region of the country. She moves to Rio
de Janeiro in hope of work and a better future. She is employed
as a typist, finds a boyfriend, is abandoned, gets ill and eventually goes to a fortune-teller who, surprisingly enough, foresees a
brighter future or at least a great change. Macabea is run over by
a car and dies soon after. The author asks what in her life actually
needs to be told. How should it be told and why? Human dignity
and the uniqueness of every life in the megalopolis of Rio de Janeiro, where violence and inequality are structural, are themes of
the novel.
Animalis is a play about the shared history of people and other animals. A crow, a donkey and a dog travel in time and each of
them is in turn the dramaturgic centre point. We wanted to study
the subject from the perspective of cultural history and observe
our relationship with nature and changes in it, from the 16th and
17th centuries as well as today. We wanted to study changes in
knowledge during the early modern era and metamorphosis as a
scientific and philosophical question. The play observes the history of oppressed creatures but also cultural undercurrents, animals as part of mythical knowledge and animals as prerequisites
for technological development. I also wanted to contrast the local,
mythical knowledge of native peoples with scientific knowledge.
This was realised by the encounter of the natural scientist Maria
Merian and her Native American slave Alzira – both historical figures in the play – in late 17th century Surinam. Under the guidance of her slave, Merian was able to explore the Amazon rain forest and to grasp the living organic whole of nature and how species
depend on one another in an ecosystem.
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The Counter History event was held over the course of four days in October 2011 with the following themes respectively: counter history, the
body and corporality, sight and freedom. Each day had a main speaker
and various shorter presentations. In addition to Michel Onfray, we invited film director Trinh T. Minh-ha from the United States, researcher
of literature Päivi Kosonen from the University of Tampere and members of the Clandestino Institute: authors and historians Michael Azar,
Edda Mangan, Aleksander Motturi and poet Johannes Anyuru. The
Clandestino Institute is an underground university based in Gothenburg that discusses “the terms of democracy in the post-colonial time”
through its texts and presentations. Domestic introducers and debaters
included Johanna Enckell, Kari Hukkila, Susana Nevado and KatveKaise Kontturi.
The Hour of the Star, which premiered in January 2011, was performed at the event and a comprehensive retrospective on the films of
Trinh T. Minh-ha was organised. For the first time in Finland, all her
films were shown as a coherent series. Åbo Akademi University organised the conference Otherness, Subjectivity and Representation
during Minh-ha’s visit.
One starting point for the plays of the Kolmas Tila group was research. Counter History implemented this on a large scale. The presentations brought out counter thinking and possibilities for alternative views and discussed the value of human life, as did Päivi Kosonen
in her presentation, and methods of depicting and telling about otherness. Trinh T. Minh-ha’s poetic documentaries are an embodiment of a
critical way of looking at things. Minh-ha questions and constantly reevaluates the way of depicting and approaching foreign cultures and life.
Presentations by the Clandestino Institute and Kari Hukkila created a
perspective on friendship and exile, the Arab Spring, the developments
in Greece and open and closed boarders and communities.
As an introduction to Animalis, Johanna Enckell discussed Jacques
Derrida’s thinking and relation to animals. Susana Nevado and KatveKaisa Kontturi held a presentation on the cooperation of a visual artist
and an art scholar.
The Hour of the Star deals with the value and uniqueness of life,
where as Animalis is about our relationship with nature and the history
of species. The plays were an artistic contribution to the discussions held
at the Counter History event. A play may seldom provide answers but it
always wants to ask questions. Unstructured discussion continued after
the presentations at the evening club. The weeklong event in October
formed a piece that comprised the presentations and discussions and

Valitsimme Cixous´n näytelmän Musta purje valkea purje, joka kertoo Anna Ahmatovasta ja Nadezda Mandelstamista, sekä Lispectorin
proosateoksen Tähden hetki. Hélène Cixous´n vierailu ei aikataulullisista syistä voinut toteutua, mutta hänen näytelmänsä sai kuitenkin
suomenkielisen kantaesityksensä Kansallisteatterissa keväällä 2011
Juha Malmivaaran ohjaamana.
Teatteriproduktioina tapahtumaan kuuluivat lopulta Clarice Lispectorin proosateokseen pohjautuva Tähden hetki sekä kirjoittamani
Animalis. Valitsimme nämä aiheet, koska ne tarjosivat erittäin haastavan ja teatterin kannalta kiehtovan näkökulman vastatarinaan, tässä ajassa ja historiassa.
Lispectorin teos on kuvaus brasilialaisen tytön Macabean elämästä ja kirjailijasta, joka yrittää kuvata tätä elämää. Macabea on
kotoisin Koillis-Brasiliasta, maan köyhimmältä alueelta. Hän muuttaa työn ja paremman tulevaisuuden toivossa Rio de Janeiroon. Hän
saa töitä konekirjoittajana, löytää poikaystävän, tulee hylätyksi,
sairastuu, hankkiutuu lopulta ennustajan luo, joka ihme kyllä lupaa
valoisampaa tulevaisuutta ja ainakin suurta muutosta. Macabea joutuu kadulla auton yliajamaksi ja kuolee pian tämän jälkeen. Kirjailija
kysyy, mikä hänen elämässään oikeastaan vaatii kertomista. Kuinka
siitä pitäisi kertoa ja miksi? Kysymys on ihmisarvosta ja jokaisen
elämän ainutkertaisuudesta – megalopoliksen mittasuhteisiin kasvaneessa Rio de Janeirossa, jossa väkivalta ja eriarvoisuus ovat rakenteellisia.
Animalis on näytelmä ihmisen ja muiden eläinten yhteisestä
historiasta. Siinä korppi, aasi ja koira vaeltavat ajassa ja kukin vuorollaan on dramaturginen keskipiste. Halusimme tarkastella aihetta
kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta ja pohtia luontosuhdettamme ja sen muutosta 1500–1600-lukujen maailmassa ja tänä päivänä.
Pohtia varhaismodernin ajan tiedon muutosta ja muodonmuutosta
tieteellisenä ja filosofisena kysymyksenä. Kysymys on alistettujen
olentojen historiasta, mutta myös kulttuurillisista pohjavirroista,
eläimistä osana myyttistä tietoa ja eläimistä teknologisen kehityksen
mahdollistajina. Halusin myös asettaa rinnakkain alkuperäiskansojen paikallisen, myyttisen tiedon ja tieteellisen tiedon. Tämä toteutui luonnontutkija Maria Merianin ja hänen intiaaniorjansa Alziran
– molemmat näytelmän historiallisia henkilöitä – kohtaamisessa
1600-luvun lopun Surinamissa. Orjansa opastamana Merian saattoi
tutkia Amazonasin sademetsää ja ymmärtää uraauurtavasti luonnon
orgaanista elävää kokonaisuutta, sitä kuinka lajit ovat riippuvaisia
toisistaan elävässä ekosysteemissä.

Vastakertomus-tapahtuma lokakuussa 2011 jakautui neljään päivään, joille annoimme otsikot: vastakertomus, ruumis ja ruumiillisuus, katse sekä vapaus. Jokaisella päivällä oli pääpuhujansa sekä
muita, lyhyemmän puheenvuoron käyttäjiä. Kutsuimme Michel Onfrayn lisäksi Yhdysvalloista elokuvaohjaaja Trinh T. Minh-han, kirjallisuudentutkija Päivi Kososen Tampereen Yliopistosta sekä Clandestino Institutetin jäsenet kirjailijat ja historiantutkijat Michael
Azarin, Edda Mangan, Aleksander Motturin sekä runoilija Johannes
Anyurun. Clandestino Institutet on göteborgilainen undergroundyliopisto, joka teksteillään ja esityksillään käsittelee ”demokratian
ehtoja jälkikolonialistisessa ajassa”. Kotimaisia alustajia ja keskustelijoita olivat lisäksi Johanna Enckell, Kari Hukkila, Susana Nevado ja
Katve-Kaisa Kontturi.
Jo tammikuussa 2011 ensi-iltansa saanut TÄHDEN HETKI liitettiin tapahtuman yhteyteen lisäesityksillä ja Trinh T. Minh-han elokuvista järjestettiin kattava retrospektiivi. Kaikki hänen elokuvansa
esitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa yhtenäisenä esityssarjana.
Åbo Akademi puolestaan järjesti Minh-han vierailun yhteyteen konferenssin Otherness, Subjectivity and Representation.
Kolmas Tila -ryhmän teatteriesitysten yksi lähtökohta on tutkimuksellisuus. Vastakertomus-tapahtuma toteutti tätä laajassa mitassa. Puheenvuorot toivat esiin vasta-ajattelua, toisen näkökulman
mahdollisuutta, pohtivat inhimillisen elämän arvoa, kuten Päivi Kosonen omassa esitelmässään, ja tapoja kuvata ja kertoa toiseudesta.
Trinh T. Minh-han runollinen dokumenttielokuvan muoto on yksi
ilmentymä kriittisestä katseesta. Minh-ha kyseenalaistaa ja arvioi
koko ajan uudelleen tapaamme kuvata ja lähestyä itsellemme vierasta kulttuuria ja elämää. Clandestino Institutetin ja Kari Hukkilan puheenvuorot loivat näkökulman ystävyyteen ja maanpakolaisuuteen,
arabikevääseen ja Kreikan tapahtumiin, avoimiin ja suljettuihin rajoihin ja yhteisöihin.
Johanna Enckellin puheenvuoro oli johdantoa Animaliksen katsomiskokemukselle, se käsitteli Jacques Derridan ajattelua ja suhdetta eläimiin. Susana Nevado ja Katve-Kaisa Kontturi kertoivat
kuvataiteilijan ja taiteentutkijan yhteistyöstä.
Olimme lähteneet Tähden hetkessä pohtimaan elämän arvoa ja
ainutkertaisuutta ja Animaliksessa luontosuhdettamme ja lajien historiaa. Vastakertomus-tapahtuman yhteydessä teatteriesitykset olivat taiteellinen panoksemme käytävään keskusteluun. Teatteriesitys
harvoin pystyy tarjoamaan vastauksia, mutta se haluaa aina asettaa
kysymyksiä. Vapaa keskustelu jatkui esitelmien ja esitysten päätyt-
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functioned like a prism. The discussions were open, critical,
inspiring and inspired.
The venue of the event and the plays, the Old Manilla
spirit distillery, played a leading role. The building, which
includes layers of time and history and which is both old and
modern, created close interaction. During the presentations
and discussions, visual artists Anssi Taulu and Olli Larjo created sand paintings projected onto the walls of the venue.
The mandala-like pieces were considered an impressive addition; they created a focused atmosphere without disturbing
the speakers. In the premises, each participant – speaker or
listener – was in the middle of the stage and the visual setting
of the plays. When Trinh T. Minh-ha showed her film Night
Passage at Manilla, the venue was transformed into a small
cinema, which suited the poetic aspect of her work in a natural way.
The Future of Counter Histories
Counter History was a great effort, considering our resources, and its success was important. The event was based on approaching one topic as diversely as possible. We shall continue developing forms of cooperation and encounters between
science and the arts.
At its best, the desire to observe contrasting and contrary
experiences and forms of knowledge produces a new way of
reading our time and its events – underlying themes, counter structures and counter voices, or marginalised voices,
persons, ideas and phenomena in history. It is a desire to approach the unknown and unidentified and give them a unique
and challenging artistic form.
The Counter History week in autumnal Turku in October
2011 was a meeting place for people and ideas. It yielded contacts and created an interest in studying the topics again as
well as in more depth. This was the case at least for the creators of the event, and I believe it was also the case for many
people in the audience. Kolmas Tila wants to create these
places of interaction and shared experiences, in which the
actors, the researchers and the audience are present together
in the same atmosphere of ideas.
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Robert Seger
“Vastakertomus - Counter History 2011”
“Counter History 2011”
Animalis

tyä järjestämällämme iltaklubilla. Tapahtumasta, lokakuisesta
viikosta, muodostui kokonaisteos, esitysten, puheenvuorojen ja
keskustelujen sarja joka toimi kuin prisma. Keskustelu oli vapaata, kriittistä, innoittavaa, innoittunuttakin.
Tärkeässä roolissa oli tapahtumapaikka, Manillan Vanha
viinatehdas, joka oli myös esitystilamme. Ajan ja historian kerroksia sisältävä, yhtä aikaa vanha ja moderni tila loi läheistä
vuorovaikutusta. Esitelmien ja keskustelujen aikana kuvataiteilijat Anssi Taulu ja Olli Larjo loivat hiekkamaalauksia, jotka heijastettiin Viinatehtaan seiniin. Mandalamaiset teokset
koettiin vaikuttavaksi lisäksi, ne loivat keskittyneisyyttä häiritsemättä kuitenkaan esiintyjien osuutta. Tilassa ollessaan jokainen osallistuja – puhuja tai kuulija – oli keskellä teatteriesitysten näyttämöä ja visuaalista maailmaa. Trinh T.Minh-han
esittäessä Manillassa elokuvansa Night Passage tila muuntui
pienoiselokuvateatteriksi, josta hänen teoksensa runollisuus
löysi luonnollisen kaikupohjan.
Vastakertomuksien tulevaisuus
Vastakertomus-tapahtuma oli resursseihimme nähden suuri
ponnistus ja sen onnistuminen tärkeää. Järjestämämme tapahtuma perustui yhden keskeisen otsikon, teeman varioimiselle
mahdollisimman monipuolisella tavalla. Jatkamme taiteen ja
tieteen välisten yhteistyömuotojen ja kohtaamisten kehittelyä.
Halu asettaa rinnakkain ristiriitaisia ja vastakkaisia kokemuksia ja tiedon muotoja tuottaa parhaimmillaan uudenlaista
tapaa lukea aikaamme ja sen tapahtumia – ajassa piileviä aiheita, vastarakenteita, vastaääniä. Tai historiassa kätkössä olevia
marginalisoituja ääniä, henkilöitä, ajatuksia, ilmiöitä. Se on
halua lähestyä tuntematonta ja tunnistamatonta ja antaa niille
ainutkertainen, ja haastava, taiteellinen muoto.
Vastakertomus – Counter History -viikko syksyisessä Turussa lokakuussa 2011 oli ihmisten ja ajatusten kohtaamisten
paikka. Se synnytti kontakteja sekä loi halun perehtyä uudestaan ja syvemmin käsiteltyihin asioihin. Näin ainakin meille
tekijöille ja toteuttajille, uskon että myös monille kuulijoista ja
katsojista. Kolmas Tila haluaa nimensä mukaisesti luoda näitä
vuorovaikutuksen paikkoja ja yhteisöllisiä kokemuksia, joissa
hetken ajan sekä tekijät, tutkijat, katsojat ja kuulijat ovat yhtä
aikaa läsnä samassa ajatusten ilmakehässä.
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The Many Stories of Being – Experiences from
an Art-Based Project Promoting the Mental
Health of Children and Young People
Ulla Halkola and Tarja Koffert
The well-being and social exclusion of children and young people
have received wide publicity recently. According to several studies and surveys, the biggest health problems of pupils are related
to mental health.1-5 The most frequent mental disorder for schoolaged children is depression, which has increased over recent years
according to studies. It has been indicated that mental symptoms
increase during changes and transitions in life from one stage of development to the next. Studies show that problems in adolescence
can be predicted in childhood and the psychological problems of
early childhood are linked to a young person’s ability to cope with
his/her life. In addition, it is known which factors promote and protect the mental health of children and young people.1
Nowadays, there is a lot of research-based knowledge to support
the promotion of mental health work and well-being. In everyday
life, however, problems are still very much present, and children and
young people themselves recognise their problems and the lack of
mental well-being.6 New means and working methods are required
in both prevention and treatment.
The Many Stories of Being project aimed at developing new artbased methods for mental health and well-being work with children
and young people. The premise for the project that was carried out
in schools, institutes of education and youth services in 2010 and
2011 was that the arts can create channels for coping with the pressures of everyday life. The project was organised by the University
of Turku Brahea Centre for Training and Development in cooperation with the Kolmas Tila theatre group. The project had an assessment group that included experts in adult and child psychiatry,
psychology and pedagogy from the University of Turku. The participants were professionals from schools, institutes of education and
associations.
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Perceiving life as a story and teaching life-management skills formed
the basis for the working methods in the Many Stories of Being project. Examples of some of the focus areas for the project include ‘coping
with everyday life’ and ‘the experience of change’. The objective was
to create a clarifying process that helps children or young people observe themselves and become aware of their personal coping methods.
Teaching emotional regulation and social skills was also important.
The Many Stories of Being project started with a seminar that
showcased perspectives on the mental health and coping skills of children and young people as well as the development of their identity.
Sixty out of two hundred seminar participants also participated in two
groups in the workshops that followed. The workshops discussed life
as a story through experiences and examined coping skills through the
arts.
The first two-day workshop taught and developed working methods through photography, writing, music, short film and drama. After
the workshop, the participants applied and tested the working methods with children and young people at their workplaces. After approximately a month-long application period, a concluding workshop was
organised to present how art-based working methods had been applied
in different settings. The workshop included listening to fairytale recordings by children and young people, watching short films and listening to descriptions of experiences. At the end of the process, the
workshop participants gathered for a debriefing day that summarised
the experiences gained and enabled networking for possible future
collaboration. After the workshops, the participants wrote a report on
their measures and working methods.
The concluding pinnacle of the project was a two-day event open to
the public at the Turku Arts Academy Rope Theatre, which showcased
the photography- and drama-based working methods that were cre-

Olemisen monet tarinat – kokemuksia lasten ja
nuorten taideperusteisesta mielenterveyden
edistämisen hankkeesta
Ulla Halkola ja Tarja Koffert
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen on ollut viime aikoina paljon esillä. Lukuisten tutkimusten ja selvitysten mukaan koululaisten suurimmat terveyspulmat liittyvät mielenterveyteen.1-5
Merkittävin kouluikäisten mielenterveyden ongelma on masennus,
joka on tutkimusten mukaan viime vuosina lisääntynyt. On todettu,
että psyykkinen oireilu kasvaa elämän muutoksissa ja erilaisissa kehityksen siirtymävaiheissa. Tutkimusten perusteella tiedetään, että
nuoruusiän ongelmat ovat todettavissa jo lapsuusiällä ja varhaislapsuuden psykologiset ongelmat ovat yhteydessä nuoren heikkoon elämänhallintaan. Lisäksi tiedetään, millaiset tekijät edistävät ja suojaavat lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.1
Tutkittua tietoa mielenterveystyön ja hyvinvoinnin edistämisen
työn perustaksi on nykyään paljon. Arkielämässä ongelmat ovat kuitenkin yhä vahvasti läsnä, ja myös lapset ja nuoret tunnistavat itse
ongelmansa ja henkisen hyvinvoinnin puutteen.6 Tarvitaan uusia
keinoja ja työtapoja sekä ennaltaehkäisevään että hoitavaan työhön.
”Olemisen monet tarinat” -hanke pyrki kehittämään uusia taideperusteisia menetelmiä lasten ja nuorten kanssa tehtävään mielenterveys- ja hyvinvointityöhön. Kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorisotoimessa 2010–2011 toteutetun hankkeen lähtökohtana oli ajatus,
että taide voi avata väyliä selviytymiseen arjen paineissa. Hankkeen
toteutuksesta vastasi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea yhteistyössä teatteriryhmän Kolmas Tilan kanssa. Hankkeella oli Turun yliopiston aikuis- ja lastenpsykiatrian, psykologian
ja kasvatustieteen asiantuntijoista koottu arviointiryhmä. Osallistujat olivat koulujen, oppilaitosten ja yhdistysten ammattihenkilöitä.
Olemisen monet tarinat -työmenetelmien pohjana olivat elämän
tarinallisuus ja elämän hallinnan taitojen opettaminen. Tarkastelun kohteina olivat mm. selviytyminen arjessa ja muutoksen kokemus. Tavoitteena oli luoda prosessi, joka selkeyttää ja auttaa lasta

tai nuorta havainnoimaan itseään sekä tulemaan tietoiseksi omista
keinoistaan selviytyä. Tunnesäätelytaitojen ja sosiaalisten taitojen
opettaminen oli myös tärkeää.
”Olemisen monet tarinat” hanke käynnistyi seminaarilla, jossa esiteltiin näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen terveyteen,
elämänhallintaan ja identiteetin kehittymiseen. Seminaarin kahdestasadasta osallistujasta kuusikymmentä jatkoi kahdessa eri ryhmässä tapahtuvaan työpajatyöskentelyyn. Työpajoissa käsiteltiin
kokemuksellisesti elämän tarinallisuutta ja elämän hallinnan taitoja
taiteen keinoin.
Ensimmäisessä kaksipäiväisessä työpajassa opittiin ja kehitettiin
työmenetelmiä valokuvan, kirjoittamisen, musiikin, lyhytelokuvan ja
draamallisen toiminnan avulla. Työpajan jälkeen osallistujat sovelsivat ja testasivat työmenetelmiä lasten ja nuorten kanssa omilla työpaikoillaan. Noin kuukauden soveltamisvaiheen jälkeen järjestettiin
kokoava työpaja, jonka tavoitteena oli esitellä, miten eri ympäristöissä oli sovelluttu työpajoissa opittuja taideperusteisia työmenetelmiä.
Päivän aikana kuultiin mm. lasten ja nuorten tekemiä satunauhoitteita, katseltiin lyhytelokuvia sekä kuultiin kuvauksia kokemuksista.
Työpajoihin osallistuneet kokoontuivat prosessin päätteeksi purkupäivään, jossa koottiin yhteen saadut kokemukset sekä verkostoiduttiin mahdollista jatkotyöskentelyä varten. Työpajojen jälkeen osallistujat tekivät toiminnastaan ja käyttämistään työtavoista raportin.
Hankkeen huipentumana oli kaksipäiväinen Turun Taideakatemian Köysiteatterissa järjestetty, yleisölle avoin päätöstapahtuma,
jossa esiteltiin työpajoissa luotuja valokuvaan ja draamalliseen ilmaisuun perustuvia työmalleja näyttelyin, lyhytfilmein ja demoesityksin. Tapahtumassa oli lisäksi lyhyitä luentoesityksiä menetelmien käytöstä.
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ated in the workshops through exhibitions, short films and demo presentations. The event also included short lectures on how the methods
can be used.
Art-Based Working Methods in Supporting the Mental Health of
Children and Young People
The project combined expertise pertaining to mental health, therapeutic photography as well as theatre and its means of expression. Planning and implementation were creative processing on several levels.
For the various parties involved, the starting point for the project was
new. There was no previous experience of cooperation between the parties. Before the actual start of the project, the working group convened
for a year and got to know each other’s way of thinking and working.
At times, it was difficult to find a common starting point. After a slow
start, understanding of others’ work and working methods grew and
as a result a common perception of an integrated working method was
reached. The objective was to create an art-based working method for
promoting the mental health of children and young people. This method
should sufficiently support their ability to analyse their lives and their
meanings, whilst also increase understanding of diversity, both theirs
and others, including conflicts, tensions and problems.
The working method supported social skills and coping with everyday life.7 Coping was observed in different situations and in different
age periods with an emphasis on skills that have contributed to coping
with problematic situations. In addition, a narrative working method
based on observing a person’s life story was used. This was natural because observations and studies of the mental health of children and
young people clearly indicate that mental well-being is a continuum, in
which early childhood and childhood experiences are reflected in life at
an older age.1-2 The memorandum of “Problems Related to the Mental
Well-being of Young People” consensus meeting from 2010 states:
Many mental health disorders begin in adolescence: approximately half of lifelong mental health disorders occurring in the
adult population started before the subject was 15 years old and,
among all disorders, three out of four can be diagnosed before
the age of 18. Various transition periods in development and life
changes increase vulnerability to mental symptoms.1
Supporting ‘coping with changes’ was one object of the project.
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Päivi-Leena Honkinen has studied the sense of coherence in children and young people using Aaron Antonovsky’s salutogenetic
theory of coherence.2 The sense of coherence refers to a person’s
ability to control their life and feel that life is comprehensible (in
regards to cognitive aspects), manageable (with respect to skills)
and meaningful (motivation, emotions). According to Honkinen, a
strong sense of coherence is associated with positive feelings, such
as optimism, hope, self-confidence, persistence, feeling good and
quality of life. A strong sense of coherence is considered as a factor that protects health and well-being in stressful situations and
helps a person to act in a way that protects their health. The sense
of coherence has been found to predict a person’s health and has
been used to measure psycho-social resources. On the other hand,
a person with a poor sense of coherence is more likely to experience
mental health problems.2
Honkinen’s study observed children from the age of 3 to the age
of 18. It was found during the observation period of 15 years that
psychological problems in early childhood were linked to a poor
sense of coherence. In adolescence, a poor sense of coherence was
connected to various psychological symptoms and behavioural disorders. Regardless of gender, a strong sense of coherence occurred
already at the age of 12 in children who considered themselves very
healthy, did not experience loneliness, received support from their
teachers and considered the atmosphere in their class as good.
Honkinen has stated that it is important to identify early those
young persons at risk of social exclusion or requiring support, help
or intervention. Development of intervention is significant because
psychological support for children and young people is insufficient
in Finland.2-3
Antonovsky’s components of the sense of coherence are also
classical elements of narration. In fables and myths, characters
experience problems and have to perform difficult tasks to accomplish their objective and find peace of mind. There is trouble,
problem-solving, surviving and discovery of true meanings along
the way. A narrative working method enables the narration and
observation of verbal and non-verbal stories in diverse ways as
part of mental health work. Story-like narration enables a person
to be aware of their hopes, attitudes, values, fears and dreams and
to be able to share them with others. According to Researcher of
Narration, Vilma Hänninen, a person uses narratives to give form
to their experience in order to analyse and construct it. Narration

Taideperusteiset työtavat lasten ja nuorten mielenterveyden
tukemisessa
Hankkeessa yhdistyi mielenterveyden, valokuvaterapeuttisen työn
sekä teatteritaiteen ja sen ilmaisutapoihin liittyvä asiantuntemus.
Suunnittelu ja toteutus olivat luovaa prosessointia monella tasolla.
Eri osapuolille hankkeen lähtökohta oli uusi. Aikaisempaa yhteistyökokemusta ei ollut. Ennen varsinaista aloitusta työryhmä kokoontui
eri kokoonpanoilla vuoden ajan tutustuen toisten ajatusmaailmaan
ja tapaan tehdä työtä. Ajoittain yhteisiä lähtökohtia oli vaikea löytää.
Alkukankeuden jälkeen ymmärrys toisen työtä ja työtapaa kohtaan
kasvoi ja lopputuloksena löydettiin yhteinen ajatus integroituneesta
työtavasta. Hankkeen tavoitteeksi kiteytyi pyrkimys luoda taideperusteinen lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä
työmenetelmä, jonka erityispiirteenä on tukea riittävässä määrin
yksilön kykyä jäsentää omaa elämäänsä ja sen merkityksiä. Samalla
lisääntyy ymmärrys omasta ja kanssaihmisten moninaisuudesta.
Työote oli sosiaalisia taitoja ja arjen selviytymistä tukeva.7 Selviytymistä tarkasteltiin eri tilanteissa ja eri ikäkausina painottaen etenkin taitoja, jotka ovat auttaneet ongelmatilanteista selviytymisessä.
Lisänä oli elämäntarinan tarkasteluun perustuva, narratiivinen
työote. Se oli luonteva, koska lasten ja nuorten mielenterveyttä koskevat arkihavainnot ja tutkimukset osoittavat selkeästi psyykkisen
hyvinvoinnin olevan jatkumo, jossa varhaislapsuus ja lapsuuden kokemukset heijastuvat myöhempään elämään.1-2 ”Nuorten hyvinvointi
– pahoinvointi” konsensuskokouksen muistiossa vuodelta 2010 todetaan:
Monet mielenterveyshäiriöt alkavat nuoruusiässä: noin puolet aikuisväestössä esiintyvistä elämänaikaisista mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen tutkittavan 15 vuoden ikää
ja kolme neljästä kaikista häiriöistä on todettavissa ennen 18
vuoden ikää. Erilaiset siirtymävaiheet kehityksessä ja elämänmuutokset ovat haavoittuvuuden kannalta riskikohtia, jolloin
alttius psyykkiselle oireille kasvaa.1
Hankkeessa pyrimme tukemaan muutoksessa selviytymistä.
Päivi-Leena Honkinen on tutkinut lasten ja nuorten elämänhallinnan tunnetta Aaron Antonovskyn Salutogeenisen koherenssiteorian
avulla.2 Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen kykyä hallita elä-

määnsä ja tuntea elämä ymmärrettäväksi (comprehensibility; kognitiivinen puoli), hallittavaksi (manageability; välineellinen puoli,
taidot) ja mielekkääksi (meaningfulness; motivationaalinen puoli,
tunteet). Päivi-Leena Honkisen mukaan vahva koherenssin tunne
assosioituu voimakkaasti myönteisiin tunteisiin, kuten optimismiin,
toiveikkuuteen, itsetuntoon, sinnikkyyteen, hyvän olon tunteeseen
ja elämänlaatuun. Vahvan koherenssin tunteen on katsottu olevan
terveyttä ja hyvinvointia suojaava tekijä kuormittavissa tilanteissa
ja myös auttavan ihmistä toimimaan terveyttään suojaavasti. Koherenssin tunteen on todettu toimivan myös terveydentilan ennustajana ja sitä on käytetty terveyden psykososiaalisena voimavaramittarina. Toisaalta yksilöt, joilla koherenssin tunne on heikko, ovat muita
alttiimpia eri tavoin mitatulle huonovointisuudelle.2
Honkisen tutkimuksessa seurattiin lapsia 3 vuoden iästä 18 vuoden ikään asti. Viidentoista vuoden seuranta-aikana ilmeni, että
varhaislapsuuden psykologiset ongelmat olivat yhteydessä nuoren
heikkoon elämänhallintaan. Nuoruusiässä heikko elämänhallinnan
tunne puolestaan oli yhteydessä moniin psykologisiin oireisiin ja
käyttäytymisongelmiin. Sukupuolesta riippumatta vahvaa elämänhallinnan tunnetta ilmeni jo niillä 12-vuotiailla, jotka tunsivat itsensä erittäin terveiksi, eivät kokeneet yksinäisyyttä, saivat sosiaalista
tukea opettajilta ja kokivat luokan ilmapiirin hyväksi. Honkinen on
todennut, että on tärkeä löytää varhain ne nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai tarvitsevat tukea ja apua tai interventioita. Interventioiden kehittämistyö on tärkeätä, koska Suomessa lasten ja nuorten
psykologinen tuki on puutteellista.2-3
Antonovskyn koherenssintunteen keskeiset osa-alueet ovat myös
klassisen tarinankerronnan elementtejä. Saduissa ja myyteissä ihmiset joutuvat koettelemuksiin ja he joutuvat suorittamaan vaikeita
tehtäviä saavuttaakseen lopulta tavoittelemansa hyvän ja sitä myötä
mielenrauhan. Läsnä on vaikeuksia, ongelmien ratkaisua, selviytymistä ja merkitysten löytämistä. Narratiivinen työote mahdollistaa
monipuolisesti sekä sanallisten että sanattomien tarinoiden kertomisen ja tarkastelun mielenterveystyön tukena. Narratiivisessa
kerronnassa mahdollistuu omien toiveiden, asenteiden, arvojen,
pelkojen ja unelmien yksilöllisen tiedostamisen ja niiden jakamisen.
Tarinallisuuden tutkijan Vilma Hännisen mukaan kerronnan avulla
ihminen antaa kokemukselleen ulkoisen muodon, mikä auttaa häntä
jäsentämään ja muovaamaan kokemustaan. Tarinan kertominen voi
myös muokata sisäistä tarinaa ja auttaa etsimään elämäntilanteelle
uusia tulkintoja.8
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may also modify a person’s inner story and help find new interpretations of life.8
The Many Stories of Being project involved working methods
that utilised therapeutic photography and activated auto-biographical narration. Therapeutic photography can include using autobiographical photographs, symbolic photographs and photography. A
photograph is a concrete method of depicting things, observing a narrative from different perspectives and re-experiencing emotions associated with an event. A photographic narrative includes emotions,
bodily sensations and other sensory perceptions. Simultaneously
watching whilst verbalising photographic images, taken at different
phases of life, helps to fit various life experiences together and brings
out the narrative quality of life. A photograph reinforces the experiencing of a narrative and makes it more vivid, a fact that makes its use
in mental health work more favourable. Experientalism and working
with emotions are necessary in order to achieve a mental change. A
photograph is a good aid to accompany speech because children and
young people find it difficult to verbalise their inner conflicts and
share them with others. Photographs may sometimes unexpectedly
activate many painful memories. Creating a safe atmosphere and
confidential interaction are crucial prerequisites of therapeutic photography.12
The pioneers of therapeutic photography, David Krauss and Jerry
Fryrear9, have created a list of the functions of therapeutic photography for a person’s cognition and actions:
1. The evocation of emotional states
2. The elicititaion of verbal behavior
3. Modeling
4. Mastery of a skill
5. Facilitation of socialization
6. Creativity/expression
7. Diagnostic adjunct to verbal therapies
8. A form of non-verbal communication
9. Documentation of change
10. Prolongation of certain experiences
11. Self-confrontation
According to the Youth Barometer (2009), 15–29-year-olds like artistic and cultural activities.10 Two out of three young people had at
least one creative hobby at the time of the survey. Young people said
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that they seek joy, experiences and feelings of success from the arts
and culture. Other significant reasons were self-expression, creating new things and gaining knowledge and skills. Also social reasons,
such as doing things together and making and meeting friends were
mentioned.10 The results of the Youth Barometer were encouraging
with respect to experimenting and using art-based working methods
in mental health work.
Implementation of the Project
The main themes of the Many Stories of Being project were experientalism together with stories of one’s life and learning from them. The
project was implemented in four stages. Background descriptions
and applications of the stages are presented on the Many Stories of
Being website.12
The workshops approached narration through the following questions: what is a story? Where do stories begin? Do I consist of several
stories? How are these stories structured? How are they linked to one
another? What is left untold by the stories? How does a person rebuild their story through different phases in life?
Workshops began with the writing of short one-sentence stories.
The narrative work method was supported by instructing the participants to write seven sentences that all began with the words “the
moment when”. The intention of the sentences was to describe seven
significant moments in the writer’s life. Moments that may have been
turning points. Each sentence was to include a sensory perception of
the moment. The participants were instructed not to give any explanations or interpretations in the sentences. The participants sat in a
circle and each of them read aloud their seven sentences. Over two
hundred sentences, full of life, were shared by the group. The social
experience was strong. After the beginning, the participants were
divided into three workshop groups. “The moment when” sentences
were used in observing and constructing life stories in the photography, film poetry and drama workshops. It was possible to combine
music or sound in the workshop activities, if necessary. Sound is
understood here broadly as a soundscape (an acoustic mental landscape).
The haiku film poetry workshop was based on the creative method
and rhythm of haiku. Haiku is a Japanese poetic form that uses three
verses and emphasises presence and transience. The purpose is to
stop, watch, listen and sense what is happening around oneself and

Olemisen monet tarinat -hankkeessa käytettiin valokuvaterapeuttisia työmenetelmiä, jotka aktivoivat omaelämäkerrallista tarinankerrontaa. Valokuvaterapeuttisessa työssä voidaan käyttää omaelämäkerrallisia valokuvia, symbolisia valokuvia ja valokuvaamista.
Valokuva helpottaa konkreettisena välineenä asioiden kuvaamista,
kertomuksen tarkastelua eri näkökulmista sekä tapahtumaan liittyvien tunteiden uudelleen kokemista. Valokuvallinen kertomus sisältää tunteita, kehotuntemuksia ja muita aistituntemuksia. Usean
eri elämänvaiheissa otetun valokuvan yhtäaikainen katseleminen
ja sanoittaminen auttaa erilaisten elämänkokemusten yhteensovittamisessa ja tuo esiin elämän tarinallisuuden. Valokuva voimistaa
ja elävöittää kertomisessa kokemuksellisuutta ja siksi sen käyttö
mielenterveystyössä on perusteltua. Psyykkisessä muutoksessa kokemuksellisuus ja tunnetyöskentely on välttämätöntä muutoksen
aikaansaamiseksi. Valokuva on hyvä apukeino puheen rinnalle, koska lasten ja nuorten on vaikea puhua ja jakaa muiden kanssa omia
ristiriitojaan. Valokuvat saattavat aktivoida joskus arvaamattoman
paljon myös kipeitä muistoja. Turvallisen ilmapiirin luominen ja
luottamuksellisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen on toiminnan
ehdoton edellytys.12
Valokuvan ja valokuvauksen käyttöä ilmentää hyvin valokuvaterapian pioneerien David Kraussin ja Jerry Fryrearin9 luettelo valokuvaterapeuttisten menetelmien käytön merkityksistä ihmisen
ajatuksille ja toiminnalle:
1. Herättää esiin emootiot ja tunteet
2. Houkuttelee esiin sanallisen ilmaisun
3. Aktivoi toimimaan ja konkretisoi mielikuvia
4. Lisää taidon hallintaa
5. Edistää sosiaalistumista
6. Mahdollistaa luovan kokemisen ja ilmaisun
7. Auttaa diagnostisoinnissa sanallisissa terapioissa
8. Tuo sanattoman ilmaisun terapiasuhteeseen
9. Dokumentoi muutosta Muutoksen
10. Syventää kokemusta
11. Edesauttaa itsensä kohtaamista
Nuorisobarometrin (2009) mukaan 15–29 vuoden ikäiset nuoret
harrastavat mielellään taidetta ja kulttuuria.10 Ainakin jokin luova
harrastus oli kyselyn aikaan kahdella kolmesta nuoresta. Nuoret kertoivat hakevansa taiteesta ja kulttuurista iloa, elämyksiä ja onnistu-

misia. Tärkeitä syitä olivat lisäksi itseilmaisu, uuden luominen sekä
tietojen ja taitojen oppiminen. Myös yhteisölliset syyt kuten yhdessä
tekeminen, kavereiden saaminen ja tapaaminen tulivat esiin.10 Nuorisobarometrin havainnot rohkaisivat osaltaan taideperusteisten
työmenetelmien kokeiluun ja käyttöön mielenterveystyössä.
Hankkeen toteutus
Olemisen monet tarinat -hankkeen pääteema oli kokemuksellisuus
ja omaan elämän tarinat ja niistä oppiminen. Hankkeen toteutus oli
nelivaiheinen. Eri vaiheiden taustakuvauksia ja sovelluksia on esitelty Olemisen monet tarinat -hankkeen www-sivuilla.12
Työpajoissa tarinallisuutta lähestyttiin mm. seuraavin kysymyksin: ”Mitä on tarina? Mistä tarinat alkavat? Olenko monta tarinaa?
Millainen muoto tarinoilla on? Miten ne voivat liittyä toisiinsa? Mistä ne eivät kerro? Miten ihminen rakentaa uudestaan omaa tarinaansa elämän eri vaiheiden kautta?”
Työpajatyöskentely aloitettiin lyhyiden, lauseen mittaisten tarinoiden, kirjoittamisella. Narratiivista työotetta tuettiin siten, että
jokainen osallistuja kirjoitti paperille seitsemän lausetta, jotka kaikki alkoivat sanoilla ”Hetki, jolloin”. Lauseiden tuli kuvata seitsemää
itselle merkityksellistä hetkeä elämässä. Hetkiä, jotka voivat olla
käännekohtia. Jokaiseen hetkeen tuli liittää jokin aistien välittämä
kokemus tuosta hetkestä. Ohjeena oli, ettei lauseisiin tullut kirjoittaa mitään selitystä tai tulkintaa. Osallistujat istuivat piirissä ja jokainen osallistuja luki ääneen kirjoittamansa seitsemän lausetta. Yli
kaksisataa elämäntäyteistä lausetta jaettiin ryhmässä. Kokemus oli
yhteisöllisesti voimakas. Yhteisen aloituksen jälkeen jakaannuttiin
kolmeen työpajaryhmään.”Hetki jolloin” lauseet toimivat elämäntarinan tarkastelussa ja työstämisessä valokuvan, runoelokuvan ja
draaman työpajoissa. Musiikki tai ääni voitiin tarvittaessa yhdistää
työpajatoimintaan. Ääni ymmärrettiin tässä laajasti äänimaisemaksi, akustiseksi mielenmaisemaksi.
Haiku-runoelokuvatyöpaja perustui haikurunojen luomisen
luonteeseen ja rytmiin. Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo,
jossa olennaista on läsnäolo ja hetkellisyys. Ajatuksena on pysähtyä,
katsella, kuunnella ja aistia, mitä tapahtuu ympärillä kuunnellen
samalla omaa mielentilaa ja tunnetta. Haiku-runoelokuvat tehtiin
siten, että osallistujat kirjoittivat valitsemassaan paikassa kolme
lausetta ja ottivat tässä paikassa noin kolme valokuvaa. Haikurunoelokuva syntyi yhdistämällä lauseet ja valokuvat ja lisäämällä teok-
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listen to one’s own state of mind and emotions. The participants created haiku film poems by writing three sentences in a place of their
choice and taking approximately three photographs in this place. The
haiku film poems were created by combining the sentences with the
photographs and adding sound to the piece. The pictures were taken
with a digital or mobile phone camera. Editing software were used for
editing and adding sound.12
The photography workshop made use of autobiographical photographs that the participants brought as well as associative symbolic
Spectro photograph cards.9 The workshop participants looked at
their photographs and focused on the memories, feelings and meanings that they evoked. Meaningful feelings or themes were sought in
the photographs. A Spectro card was selected that symbolised a found
theme. After looking at the photographs, the participants wrote a story, a poem or a letter. After looking at the photographs and writing
a story, each participant told about their photograph and read their
text. The instructors guided the process and discussion. The objective was to support the finding of the central themes in each story and
to bring out the resources that promote well-being and coping.12
The objective of the diverse workshops was to enable each participant to build a story that reflects their personality. Drama directors
depicted this as “a room furnished by the participant” that includes
miniatures, drawings, text, comics, film, photography, sound, light
and an actor or performer. The focus was on sudden changes related
to turning points in life and emotions associated with them.
In the last phase, the participants used the media of their choice
– text, film, photography, music/sound, drama – to structure a script
of their story. This structure was discussed and the participants created installations and dramatic performances that used all or some of
“the moment when” sentences as a starting point. The installations
included speech, acted scenes, photographs, music, video, sound and
objects. In the first workshop event a piece was created by three small
groups respectively that combined elements from the life stories of
different participants. The method of implementation was changed
in the second workshop event. The last phase was a personal piece
based on a person’s life story.
The highlight of the project was the concluding event organised
at the Turku Arts Academy Rope Theatre, presenting the working methods created at the workshops through exhibitions, short
films and demo performances. The following pupil groups had created performances for the event: two elementary school immigrant
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classes, a class of deaf and blind children and a club group of people
with an intellectual disability. Groups of occupational therapy and
practical nursing students as well as children and young people from
the South-West Finland Cancer Association and Muscular Disease
Association also participated in the event. In addition, picture performances by young prisoners were performed. The event was announced on different forums such as social network services, and
admission was free.
Experiences and Feedback
The application reports, assessment discussion and written feedback
provided useful information on the results of the project. The project
was not a study, and due to lack of resources, no scientific studies or
monitoring was involved the process. A valuable addition to the observation of vocational use of the working methods was a thesis conducted by two students of occupational therapy who participated in
the workshops. They studied the functionality of therapeutic photography in supporting a positive atmosphere in a class.11
The last workshop assessed experiences of the new working
methods. In addition, the participants replied to a written survey on
experiences regarding the project and application of the methods in
their group. The Many Stories of Being project aimed at developing
art-based working methods along the lines of Antonovsky’s three essential components of the sense of coherence. Below is the feedback
concerning the project categorised according to the three main components of the sense of coherence used by Antonovsky.
Comprehensibility
In this context, comprehensibility refers to experiencing the surrounding world and personal life as structured and comprehensible.2 According to the feedback, art-based working methods work
well. Working with their life stories with the help of autobiographical photographs helped the young people to analyse their lives, made
the work process more diverse as well as activating several senses.
Memories and feelings associated with certain photographs were activated. Photographs introduced the observation of experiences into
the work, making it more personal, increasing self-knowledge and
helping the participant to observe and understand his/her actions.

seen ääni. Kuvaamisessa käytettiin tavallista digitaalista kameraa
tai kännykkäkameraa. Editointi ja äänien lisäys tehtiin tietokoneen
editointiohjelmilla.12
Valokuvatyöpajassa käytettiin osallistujien mukanaan tuomia
omaelämäkerrallisia valokuvia sekä assosiatiivisia, symbolisia
Spectro-valokuvakortteja.9 Osallistujat katsoivat kuviaan ja keskittyivät valokuviensa herättämiin muistoihin, tunteisiin ja merkityksiin. Kuvista etsittiin merkityksellisiä tunnelmia ja/tai teemoja. Löydettyyn teemaan haettiin symbolinen valokuva. Kuvien tarkastelun
jälkeen osallistujat kirjoittivat tarinan, runon tai kirjeen. Valokuvien
katselun ja kirjoittamisen jälkeen kukin kertoi vuorollaan omista
kuvista ja luki tekstinsä. Ohjaajat ohjasivat prosessia ja keskustelua.
Tavoitteena oli tukea kunkin tarinan keskeisten teemojen löytämistä
ja tuoda esiin voimavarat, jotka edesauttoivat hyvinvointia ja selviytymistä.12
Työpajojen monipuolisen työskentelyn tavoitteena oli, että kullekin osallistujalle rakentuisi hänen näköisensä kertomus. Draamaohjaajat kuvasivat tätä tilaa metaforisesti ”osallistujan kalustamaksi
tilaksi”, jonka elementtejä olivat pienoismallit, piirrokset, teksti, sarjakuva, elokuva, valokuva, ääni, valo, näyttelijä/esiintyjä. Mielenkiinto kohdistettiin äkillisiin muutoksiin, jotka liittyivät elämän käännekohtiin ja niihin liittyviin tunteisiin.
Viimeisessä vaiheessa osallistujat työstivät valitsemiensa työvälineiden – teksti, elokuva, valokuva, musiikki/ääni, draama – avulla
käsikirjoituksen rungon, rakensivat dramaturgisen pohjan omalle
kertomukselleen. Tätä runkoa käytiin keskustellen läpi ja osallistujat
työstivät lopulta työtilaan installaatiomaisia, tila-teoksen tyyppisiä
kokonaisuuksia ja draamallisia esityksiä, joissa lähtökohtana olivat
”Hetki, jolloin” lauseet tai jokin näistä lauseista. Tilateos saattoi sisältää puhetta, näyteltyä kohtausta, valokuvia, musiikkia, videota,
ääntä, esineitä. Ensimmäisessä työpajatapahtumassa tehtiin kolmessa pienryhmässä ryhmätyönä teos, joissa yhdistyi elementtejä
eri osallistujien elämäntarinoista. Toisessa työpajatapahtumassa
toteutustapa muuttui. Viimeinen vaihe oli yksilöllinen teos, joka perustui omaan elämäntarinaan.
Hankkeen huipentumana oli Turun Taideakatemian Köysiteatterissa syyskuussa 2011 järjestetty päätöstapahtuma, jossa esiteltiin
työpajoissa luotuja työtapoja näyttelyin, lyhytfilmein ja demoesityksin. Esityksiä olivat valmistaneet tapahtumaan mm. seuraavat koululaisryhmät: peruskouluista kaksi maahanmuuttajaluokkaa, kuulonäkövammaisten luokka ja kehitysvammaisten kerhoryhmä. Lisäksi

mukana oli toimintaterapia- ja lähihoitajaopiskelijoiden ryhmät sekä Varsinais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Lihastautiliiton lapset ja
nuoret. Lisäksi nähtiin nuorten vankien tekemiä kuvaesityksiä. Tapahtumasta tiedotettiin julkisesti eri foorumeilla kuten sosiaalisessa
mediassa. Tapahtumaan oli vapaa pääsy.
Kokemukset ja palaute
Hankkeen sovellusraportit, arviointikeskustelu ja kirjallinen palaute
antoivat hyödyllistä tietoa hankkeen tuloksista. Hanke ei ollut tutkimushanke, eikä siihen resurssien vähäisyyden takia liittynyt tieteellisiä tutkimuksia ja seurantaa. Arvokas lisä työtapojen ammatillisen
käytön tarkasteluun oli kahden työpajatyöskentelyyn osallistuneen
toimintaterapiaopiskelijan opinnäytetyö, jossa tarkasteltiin valokuvaterapeuttisten menetelmien toimivuutta positiivisen luokkailmapiirin tukena.11
Viimeisessä työpajassa arvioitiin kokemuksia uusista työmenetelmistä. Lisäksi osallistujille tehtiin kirjallinen kysely, jossa kysyttiin kokemuksia hankekokonaisuudesta ja siitä, miten osallistujat
olivat soveltaneet menetelmiä ryhmiensä kanssa. Olemisen monet
tarinat -hankkeen tavoitteena oli kehittää taideperusteisia työtapoja Antonovskyn koherenssintunteen kolmen keskeisen osa-alueen
suuntaisesti. Seuraavassa esitetään palaute Antonovskyn käyttämän
koherenssin tunteen kolmen keskeisen osa-alueen mukaan.
Ymmärrettävyys
Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäröivän maailman ja oman elämän kokemista jäsentyneenä ja siten ymmärrettävänä.2 Taideperusteiset työtavat toimivat palautteen mukaan hyvin.
Elämäntarinan työstäminen omaelämäkerrallisten valokuvien avulla jäsensi nuorten kokemusta omasta elämästä ja muutti työprosessin monimuotoisemmaksi ja moniaistilliseksi. Valokuvat aktivoivat
muistoja ja niihin liittyviä tunteita. Valokuvan avulla saatiin työskentelyyn kokemuksellinen tarkastelu, joka oli henkilökohtaisempaa ja
lisäsi itsetuntemusta sekä auttoi tekemään havaintoja ja ymmärtämään omaa toimintaa.
Osallistujat pystyivät yhdistämään elämää muuttaneita ristiriitaisia tapahtumia osaksi elämäntarinaansa. Oma elämä kuvin ja sanoin
kerrottuna muodosti kokonaisuuden, jossa kuvien läsnäolo rakensi
visuaalisen tarinan. Omat kokemukset muuttuivat mielenkiintoisek-
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The participants were able to integrate life-changing conflicts into
their life story. Narrating the participants’ lives using photographs
and words formed a whole, in which photographs constituted a visual
story. Personal experiences were changed into interesting works. Autobiographical material and presenting it in a way suitable to the person, formed a new relationship to life experiences and increased the
young person’s self-knowledge. Sharing life stories in a group created
a social aspect to the working method and brought the participants
closer to one another. The young people did not control themselves as
much as usual. Empathy towards others’ experiences increased since
listening and sharing the stories was a mutual experience. Peer support and feedback helped the participants to accept their own problems and to perceive life as a diverse chain of events that includes
both sad and happy events. The working method enabled the observation of one’s life and thoughts regarding it from outside oneself,
which made facing emotionally difficult experiences, and sharing the
story related to them, easier. It is possible to return to events in one’s
life, and the feelings associated with those events, and observe them
in a new way.
Manageability
Here, manageability means a person’s ability to cope with the surrounding world and his/her life.2 Teamwork helped to teach social
skills as well as sharing personal matters within a group. The narration of a life story helped to seek answers to questions, to identify
events in life that had been significant (whether good or bad) and to
understand why. The young people practised controlling their emotions by observing their emotional behaviour through their life story.
Discussing and sharing things with a group provided an opportunity
to learn from others. It was possible for a participant to hear how a
friend had successfully solved an issue that was too difficult for the
participant. The workshops developed social interaction skills and
the ability to be present. The pupils had an experience of being accepted, which made the atmosphere in the groups safe and positive.
Meaningfulness
Here, meaningfulness refers to experiencing one’s own life as purposeful.2 It is difficult for a young person to view his/her life as a
whole and observe its different meanings. Photographs from family
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albums enabled the young people to stop and think about their life
stories and their meanings. They needed to think about what was important to them and why. The workshops enabled the observation of
problematic life situations in a new way, which provided them with
new explanations and understanding that made the emotional experiences easier. The feeling of empathy and communality increased
when they noticed that others had had similar experiences. The development of the young people’s identity was supported by new perspectives on their life story.
Combining different art forms was interesting. The participants
were interested in experimenting combining music and soundscapes
with plays, installations and film poems. These working methods inspired the pupils and stimulated their creativity.
How does the story of the project continue?
The process-like structure of the project proved to be effective.2 All
200 places in the opening seminar organised in February 2010 were
quickly reserved. The mental health of children and young people and
promoting it with art-based methods attracted attention. The written
feedback from the seminar showed that the subjects of the lectures
were relevant and that developing new working methods is important. The workshops were also booked up quickly. A concluding event
was organised for the seminar participants in September 2011 that
exhibited the works of the children and young people and included
lectures by workshop participants on the new working methods.
60 persons from 40 different communities participated in the
workshops. The participants used the methods with a total of approximately 800 children and young people or taught the methods to their
colleagues. After the project, a large number of the participants were
able to apply the working methods in their work and develop them
further. Some have reported that applying the new methods in daily
practice has been difficult. A majority of the respondents stated that
they have used the methods several times and, for some, the methods
have even developed into a permanent form of work. The adoption of
the methods depended on vocational background, work experience
and the role of the employee.
The multi-professional cooperation of the instructors of the
project combined mental health-related and artistic points of view.
The project yielded a wide range of working methods. The employees adapted the methods they had learned in the workshops to suit

si teokselliseksi kokonaisuudeksi. Omanelämänkerrallinen aineisto
ja sen esittäminen itselle luontuvalla luovalla tavalla avasi uuden
suhteen elämänkokemuksiin ja lisäsi nuoren itseymmärrystä. Elämäntarinan jakaminen ryhmässä sosiaalisti ja yhdisti. Nuoret eivät
kontrolloineet itseään niin paljon. Suhde toisten kokemuksiin muuttui empaattisemmaksi, koska toisen tarinan kuuleminen ja jakaminen oli yhteinen kokemus. Toisilta saatu vertaistuki ja palaute auttoi
hyväksymään omia ongelmia sekä muodosti näkemyksen elämästä
monimuotoisena tapahtumaketjuna, joka sisältää sekä surullisia että
iloisia tapahtumia. Omaa elämää ja siihen liittyviä ajatuksia saattoi
katsella ja tarkastella itsen ulkopuolella olevana tapahtumana, jolloin siihen liittyvät vaikeat tunnekokemukset olivat helpommin kohdattavissa sekä niihin liittyvä tarina helpommin jaettavissa muiden
kesken. Omiin elämäntapahtumiin ja niihin liittyviin tuntemuksiin
voi palata ja tutustua uudella tavalla.
Hallittavuus
Hallittavuudella tarkoitetaan tässä ympäröivän maailman ja oman
elämän kokemista käsiteltävissä olevana, arkisemmin taitoja pärjätä elämässä.2 Ryhmätyöskentely opetti sosiaalisia taitoja sekä
jakamaan omia asioita ryhmässä. Oman elämäntarinan rakentamisessa haettiin vastauksia kysymyksiin, mitkä elämäntapahtumat
ovat olleet merkityksellisiä ja miksi tietyt tapahtumat olivat olleet
merkityksellisiä joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla. Nuorten
tunnesäätelytaidot kehittyvät, kun he voivat elämäntarinansa kautta
tarkastella tunnekäyttäytymistään. Ryhmässä asioiden puhuminen
ja jakaminen antoi mahdollisuuden oppia toisilta. Nuoret saattoivat
kuulla kaveriltaan, miten he olivat onnistuneesti ratkaisseet asian,
jonka kanssa itse ei kokenut selviytyvänsä. Vuorovaikutustaidot sekä
läsnäolon taidot kehittyvät. Oppilaat saivat hyväksytyksi tulemisen
kokemuksia, mikä vaikutti turvallisuudentunteen ja positiivisen ilmapiirin lisääntymiseen ryhmissä.
Mielekkyys
Mielekkyydellä tarkoitetaan tässä oman elämän kokemista tarkoituksenmukaisena.2 Nuoren on vaikea nähdä oma elämä kokonaisuutena sekä tarkastella sen merkityksiä. Perhealbumikuvien kautta omaan elämäntarinaan ja sen merkityksiin pysähdyttiin. Nuori
joutui miettimään, mikä hänelle on tärkeää ja miksi. Ongelmallisia

elämäntilanteita pystyttiin tarkastelemaan uudella tavalla, ja niille
syntyi uusia selityksiä ja ymmärrystä, jotka helpottivat tunnekokemusta. Empatian ja yhteisöllisyyden tunne kasvoi kun huomattiin,
että omat kokemukset muistuttivat muiden nuorten kokemuksia.
Nuoren identiteetin kehitystä voitiin tukea, kun hänen suhteensa
omaan elämäntarinaan sai uusia näkökulmia.
Eri taidemuotojen yhteensovittaminen koettiin kiinnostavana.
Haluttiin kokeilla musiikin ja äänimaailman yhdistämistä elämändraamallisiin näytelmiin, installaatioihin ja runolyhytelokuviin.
Nämä työmuodot innostivat oppilaita ja saivat heidän luovuutensa
esille.
Miten hankkeen tarina jatkuu
Hankkeen prosessimainen rakenne osoittautui toimivaksi.2 Helmikuussa 2010 pidetyn aloitusseminaarin 200 osallistujapaikkaa
varattiin nopeasti. Lasten ja nuorten mielenterveys ja sen edistäminen taideperusteisten menetelmien avulla herätti kiinnostusta.
Seminaarista saatu kirjallinen palaute osoitti, että luentojen aiheet
olivat tarpeellisia ja uusien työmenetelmien kehittäminen koetaan
tärkeäksi. Myös työpajojen osallistujapaikat varattiin nopeasti. Seminaariosallistujat saattoivat tulla päätöstapahtumaan syyskuussa
2011 kuulemaan ja katsomaan lasten ja nuorten taideperusteisiin
teoksia sekä työpajojen osallistujien luentoja heidän kokemuksia uusien työmenetelmien käytöstä.
Työpajoihin osallistui 60 henkilöä yhteensä noin 40 eri yhteisöstä. Osallistujat käyttivät menetelmiä yhteensä noin 800 lapsen ja
nuoren kanssa tai opettanut menetelmää työkaverilleen. Hankkeen
jälkeen suuri osa osallistujista pystyi siirtämään työmenetelmät työhönsä ja kehittämään niitä edelleen. Osa on raportoinut, että uusien
työmenetelmien soveltaminen arkikäytäntöihin on ollut hankalaa.
Useimmat kyselyyn vastaajista kertoivat käyttäneensä menetelmiä
useita kertoja ja osalle siitä kehittyi jopa pysyvä työmuoto. Käyttöönottoon vaikutti työntekijän ammatillinen tausta ja työkokemus sekä
työrooli.
Hankkeen ohjaajien moniammatillinen yhteistyö yhdisti mielenterveyden ja taiteen eri näkökulmia. Hanke synnytti monimuotoisesti eri työmenetelmiä. Työntekijät sovelsivat työpajoissa oppimiaan
menetelmiä oma-aloitteisesti omaan työhönsä soveltuviksi. Varsinaisesti yhtä tiettyä selkeää työmenetelmää ei syntynyt vaan samoista elementeistä eri tavoin koostuvia useita eri menetelmiä. Työpa-

201

their work. Instead of one distinct method, the project produced several methods that combine the same elements in different ways. The programme of the
workshops was tight. Due to a lack of resources, the original project plan could
not be implemented and thus, according to feedback from the participants of
the workshops, the working time was rather short. Due to the large number of
participants, more time would have been needed for discussing experiences regarding the methods.
Conflicts are often a starting point and part of the creative process in the
arts, whereas in mental health work the objective is to study conflicts and find
ways to cope with them. This difference in objectives was manifest in the workshops, in which mental health work emphasised working methods that support
cohesion in life, while the artists perceived conflicts and emotions associated
with them as interesting in artistic work. It was discussed to what extent the
difficult life situations of children and young people can be highlighted in the
narration of life stories. The participants assessed how they can deal with the
problems of children and young people within the safe limits of their own work.
The art-based working methods require time and a safe atmosphere.
Simultaneously with the project, the EU’s Leonardo da Vinci Lifelong
Learning project Learning and Healing with Phototherapy was organised, in
which the representatives of the university from our project participated. The
Many Stories of Being project was presented abroad, for example, in the universities of Roehampton, Brighton and Ljubjana and the State Academy in St
Petersburg. In February 2011, the International Symposium on Phototherapy
and therapeutic photography – Learning and Healing with Phototherapy was
held at the University of Turku. The project attracted much interest at the
symposium. The project has also attracted national and international attention. This has contributed to the forming of a vast multidisciplinary network
of professionals working with children and young people. Information related
to the project is available in Finnish and English on the internet.12-13 The objectives, implementation and results of the Many Stories of Being project have
attracted the interest of researchers on the well-being of children and young
people. National and international research and development projects are being planned. Communication among the network of scholars and lecturers in
child psychiatry, psychology, pedagogy and public health continues at the University of Turku.
The team is assured of the usefulness and necessity of art-based methods in
promoting the mental health of children and young people. They are a good way
to teach and promote in children and young people self-knowledge, social skills
and coping in everyday life. The methods also give a voice to children and young
people regarding areas of life that are important to them as well as diversifying
their interaction with adults.
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Ishwar Maharaj
“Olemisen monet tarinat”
“The Many Stories of Being”

jojen ohjelma oli tiivis. Hankkeen alkuperäistä suunnitelmaa ei voitu
toteuttaa resurssien puutteen takia joten työpajojen työskentelyaika
jäi osallistujien palautteen mukaan melko lyhyeksi, Suuren osallistujamäärän vuoksi aikaa olisi tarvittu enemmän menetelmien käyttöön
liittyvien kokemusten jakamiseen ja yhteiseen keskusteluun.
Taiteessa ristiriidat ovat usein taiteellisuuden lähtökohtana ja
luovan prosessin tärkeä osa, kun taas mielenterveystyössä ristiriitoja
pyritään tutkimaan ja löytämään keinot niiden kanssa pärjäämiseksi.
Tämä tavoitteiden painotusten ero tuli hyvin myös näkyviin työpajoissa, jossa mielenterveystyö painotti elämän eheytymistä tukevia työtapoja, kun taas taiteilijat kokivat taiteellisessa työssä ristiriidat ja niihin
liittyvät tunteet kiinnostavina. Käydyissä keskusteluissa pohdittiin,
miten pitkälle voidaan elämän tarinan käsittelyssä nostaa esiin lasten
ja nuorten vaikeita elämäntilanteita. Osallistujat arvioivat, missä puitteissa omassa työssään he voivat avata lasten ja nuorten ongelmia turvallisissa rajoissa. Työtavat vaativat aikaa ja turvallisen ilmapiirin.
Hankkeen kanssa samanaikaisesti oli käynnissä EU:n Leonardo da
Vinci Lifelong Learning -hanke ”Learning and Healing with Phototherapy”, johon osallistuivat hankkeen yliopiston edustajat. Olemisen monet tarinat hanketta esiteltiin ulkomailla mm. Roehamptonin, Brightonin ja Ljubjanan yliopistossa sekä State Academyssa Pietarissa. Turun
yliopistossa järjestettiin helmikuussa 2011 ”International Symposium
on Phototherapy and therapeutic photography – Learning and Healing
with Phototherapy”. Hanke oli näkyvästi esillä symposiumissa. Tieto
hankkeesta on saanut sekä valtakunnallista että kansainvälistä levikkiä. Samalla on syntynyt laaja moniammatillinen lasten ja nuorten
työntekijöiden verkosto. Tietoa hankkeesta on sekä suomen että englanninkielisenä netissä.12-13 Olemisen monet tarinat -hankkeen tavoitteet, toteutus ja tulokset ovat herättäneet lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkijoiden mielenkiinnon. Suunnitteilla on sekä tutkimus- että
kehittämishankkeita kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Turun
yliopistossa jatkuu lastenpsykiatrian, psykologian, kasvatustieteen ja
kansanterveystieteen tutkijoista ja opettajista koostuvan verkoston
yhteydenpito.
Hankkeen toteutuksesta vastaava ryhmä on vakuuttunut taideperusteisten menetelmien tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä lasten ja
nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Ne ovat hyvä tapa
opettaa ja edistää lasten ja nuorten itsensä ymmärtämistä, sosiaalisia
taitoja ja arjessa selviytymistä. Samalla saadaan lasten ja nuorten ääni
ja kokemukset esiin heitä itseään koskeviin elämän alueisiin ja aikuisten vuorovaikutus heidän kanssaan monipuolistuu.
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Academic projects in the Capital of Culture
programme
Sampo Ruoppila
Although a majority of the European Capitals of Culture have
been university cities, academic research has seldom played a
noticeable role in the actual Capital of Culture programme. Universities have participated in the programme mainly through the
assessment of its effects and other research on the significance
of the Capital of Culture programme since the 1990s.1 The Turku
Capital of Culture programme is a significant exception. The
University of Turku and also Åbo Akademi University, together
with their international collaborators, have been exceptionally involved in the preparation and programme of the Capital of
Culture year. In the Turku 2011 programme, the universities of
Turku implemented seven research projects and five other science projects that were identified via the same programme selection process as culture projects and that received most of their
funding this way. In addition, the Capital of Culture programme
included 14 projects based on the cooperation of the arts and sciences, for example, through background research, contents developed with dialogue, additional lectures etc. Furthermore, the
assessment of the Capital of Culture year was implemented under the direction of the University of Turku and Professor Harri
Andersson. Wide-ranging cooperation with the university was
emphasised in the Capital of Culture application, and Keijo Virtanen, the vice-chancellor of the University of Turku at the time,
was the chairman of the advisory Turku 2011 delegation.
My research question in this mini article is: what type of
academic activities and results did the university’s participation
in the Capital of Culture projects yield? As research material, I
have used a list of results provided by the projects to the Turku
2011 Foundation. Jukka Vahlo conducted the last supplementary result query round in December 2012. In the analysis, I shall
categorise the material according to the three basic objectives of
a university.
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Premises for Assessment
The cooperation with the universities during the Capital of Culture year
was so vast that it can be viewed almost as a research programme. Thus,
the traditional assessment of a research programme could be applied, i.e.
evaluate the completion of the research objectives, the novelty value of
the knowledge gained in the project and the utility of the results and their
distribution to the wider use of experts and other people. For example, the
assessment of EU-funded research programmes includes the “judgement
of interventions according to their results, impacts and needs they aim to
satisfy”.2
In this case, a full research programme assessment is out of the question since a research programme or specific objectives were not defined, as
Cay Sevón states in the foreword to this book. Research projects were able
to apply to the Capital of Culture programme following the same criteria
as artistic projects. Thematic criteria were defined in this context and the
subjects of the projects reflect the themes of the Capital of Culture defined by Turku, such as internationalisation, the development of creative
economy and well-being, as well as the common themes of a European
and a citizen’s perspective defined by the European Union for Capitals of
Culture. The project organisers themselves defined the academic criteria
of the projects. In all, research and science projects and science–art projects were funded to the extent that a research and development function
was created in Turku 2011 Foundation, something which allegedly has not
been done in any other Capital of Culture, as Sevón points out.
A more detailed processing of themes and the objectives of science or
science–art projects were formed on the basis of applications. How, and
within which themes the universities participated can be determined by
the collated interest of individual scholars and research teams. The University of Turku’s researchers participated in numerous projects, however the only collective allocation of resources were regarding communications: a website of the university’s 2011 research projects was published, a

Yliopistohankkeet kulttuuripääkaupunkivuoden
ohjelmassa
Sampo Ruoppila
Suurin osa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi nimetyistä
kaupungeista on ollut yliopistokaupunkeja, mutta akateemisella tutkimuksella on harvemmin ollut mainittavaa roolia kulttuuripääkaupunkivuosien varsinaisessa ohjelmassa.
Yliopistot ovat olleet mukana lähinnä vaikutusten arvioinneissa ja muussa kulttuuripääkaupunkien merkityksiä koskevassa tutkimuksessa, 1990-luvulta lähtien.1 Turun kulttuuripääkaupunkivuosi on merkittävä poikkeus. Etenkin
Turun yliopisto, ja myös Åbo Akademi, ovat yhdessä kansainvälisten yhteistyötahojensa kanssa olleet poikkeuksellisen
kytkeytyneitä kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluun ja
ohjelmalliseen sisältöön. Turun yliopistot toteuttivat Turku
2011 -ohjelmassa seitsemän tutkimusprojektia ja viisi muuta tiedehanketta, jotka valittiin samasta ohjelmahausta kuin
kulttuurihankkeet, ja jotka näin saivat sitä kautta osan rahoituksestaan. Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan
kuului 14 hanketta, jotka perustuivat tiede–taide-yhteistyölle, esimerkiksi taustatutkimuksen, dialogissa kehitetyn sisällön, täydentävien luentojen tai vastaavien muodossa. Myös
kulttuuripääkaupunkiprosessin arviointi toteutettiin Turun
yliopiston johdolla, johtajana Professori Harri Andersson.
Laaja-alaista yliopistoyhteistyötä korostettiin jo Turun hakemuksessa kulttuuripääkaupungiksi, ja esimerkiksi Turun
yliopiston silloinen rehtori Keijo Virtanen toimi puheenjohtajana neuvoa-antavassa Turku 2011 -valtuuskunnassa.
Tutkimuskysymykseni tässä pienoisartikkelissa on: minkälaista akateemista toimintaa yliopiston osallisuus kulttuurivuoden hankkeisiin synnytti ja minkälaisia tuloksia se
tuotti? Aineistona olen käyttänyt listausta hankkeiden Turku 2011 -säätiölle ilmoittamista tuloksista. Jukka Vahlo teki
viimeisen täydentävän tulospyyntökierroksen joulukuussa
2012. Hyödynnän analyysissa jakoa yliopiston kolmen perustehtävään.

Arvioinnin lähtökohdat
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden yliopistoyhteistyö oli sen verran laajaa,
että sitä voisi miltei lähestyä tutkimusohjelmana. Siinä tapauksessa voisi soveltaa tavanomaisen tutkimusohjelma-arvioinnin näkökulmaa, eli kiinnittää
huomioita tutkimusohjelmalle asetettujen tavoitteiden täyttymiseen, sen
puitteissa synnytetyn tiedon uutuusarvoon sekä saavutettujen tulosten hyödynnettävyyteen ja ”jalkautukseen” eli levittämiseen laajemman asiantuntija- ja muun yleisön tietoisuuteen ja käyttöön. Esimerkiksi Euroopan Unionin
rahoittamia tutkimusohjelmia arvioidessa huomioidaan EU-rahoituksen ja
muiden tukitoimenpiteiden tuloksellisuus, vaikutukset ja tarkoituksellisuus
suhteessa tavoitteisiin (“judgement of interventions according to their results, impacts and needs they aim to satisfy”).2
Tässä tapauksessa täysipainoinen tutkimusohjelma-arviointi ei kuitenkaan tule kysymykseen, koska varsinaista tutkimusohjelmaa tai erikseen sille
asetettuja tavoitteita ei ollut, kuten Cay Sevón toteaa tämän kirjan esipuheessa. Tutkimushankkeet saattoivat hakea kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan samoilla kriteereillä kuin taiteelliset hankkeet. Temaattiset kriteerit
määriteltiin siis tässä yhteydessä ja hankkeiden aiheet heijastelevatkin sekä
Turun itse vuodelle määrittelemiä teemoja, jotka olivat kansainvälisyys, luovan talouden kehittäminen ja hyvinvointi, että Euroopan Unionin kulttuuripääkaupungeille kohdistamia yhteisiä teemoja, jotka ovat eurooppalainen ja
kaupunkilaisten näkökulma. Toiminnan akateemisista kriteereistä hankkeet
sen sijaan huolehtivat itseohjautuvasti. Kaiken kaikkiaan tutkimus- ja tiedehankkeita sekä tiede–taide-hankkeita rahoitettiin sen verran paljon, että
Turku 2011 -säätiön luotiin tutkimus- ja kehittämistoiminto, mitä tiettävästi
ei ole tapahtunut missään muussa kulttuuripääkaupungissa, kuten Sevón kirjoittaa.
Teemojen tarkempi käsittely ja tiede- tai tiede-taide -hankkeiden tavoitteet muotoutuivat hakemusten perusteella. Missä teemoissa ja miten
yliopistot olivat sisällöllisesti mukana, on ikään kuin yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien intressien summa. Turun yliopisto, jonka tutkijat
osallistuivat erittäin moniin projekteihin, panosti kootusti vain viestintään:
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brochure of the projects or activities which the university is involved in
was published, project bulletins were drawn up and other communicative measures were conducted.
The objectives and forms of academic activity were defined projectspecifically and therefore the assessment should also begin in this way.
In the assessment of this activity, however, I have applied an established categorisation from the Universities Act, according to which the
objectives of universities are defined as the production of high-quality
research and education and the promotion of social impacts of research
results.3 This categorisation also suits the assessment of universitydriven projects pertaining to the Capital of Culture programme.
The Objectives of Universities as a Basis for Analysis
I have edited the categorisation of the three objectives of universities
for my analysis and formed subcategories that are relevant for the material and analysis. Next, I shall introduce the contents of these categories and their relationship to the three purposes of universities and
state the reasons for my choices.
In Table 1, the first task of universities, research, is referred to as
‘publications’ because it is the most essential measure of the productiveness of academic research. Universities’ results monitoring includes considerably more publication categories but here I have used
only three. ‘Scientific publications’ refers to texts published in journals
or books from publishers of scientific texts. Publications in this category indicate that a project has produced high-quality and academically
novel research. Scientific publications are demanding because their
innovativeness has to be assessed in relation to existing research and
the texts must usually pass a peer evaluation process. ‘Reports’ refers
to the publication series of the university that report project results.
The process can be much less stringent than in the previous category
and the scientific novelty does not need to be proven to any great length.
As publications, the purpose of reports is also often more practice-oriented. According to this categorisation, this book would fall within the
report category but the texts written for the book are not included in
the analysis, as the objective is to observe what the projects themselves
have produced. ‘Popular’ refers to texts on the editorial page of a newspaper, or similar, that bring results to the knowledge of a wider public.
Popular publications are a method to perform the third task of universities, to promote the social impact of research results.
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In my table, ‘education’ has been expanded into ‘theses and courses’. A written thesis is always conducted for an academic degree
and often in a close or loose relationship to a research project,
under the guidance of the director of the project. Conducting dissertations (or parts of them) within a project is a sign of greater
scientific goals. Naturally, Master’s theses are also significant but
if they are the only academic publication produced by a project, it
is a sign of lesser interest in directing them in compliance with a
shared objective. ‘Courses’ refers to basic education and summer
courses that can be included in an academic degree.
Social impact is represented in my table by ‘public events’. A
project in this category involved dialogue outside the research
team and dissemination of research topics and results. The first
subcategory, ‘congress’, refers to scientific and other conferences
and symposia in which experts have convened to discuss. They are
usually part of professional activity and require an admission. This
subcategory could as well be included in the Theses and Courses
category but is used here to cover other expert meetings. However,
‘open discussion events’ refers specifically to public presentations,
public seminars or other events directed at a wide audience, which
anyone interested in the subject can attend. ‘Exhibitions, works,
presentations’ refers to products aimed at a wide audience that researchers have carried out or to which they have contributed and
which are self-explanatory without a researcher.
Academic Activity in the Projects
In my analysis, I have placed all results announced by universityrelated projects included in the Capital of Culture programme into
Table 1, according to the categories and subcategories presented
above. The categorisation of projects into three categories – research projects, other science projects and science–art projects –
is used by the Turku 2011 Foundation. This categorisation reflects
the sponsor’s expectations in terms of content. The only time the
author has diverged from this continuity is regarding the assessment programme , which the author also considers a research
project, whereas the Foundation treats it as a separate category. I
analysed how the projects associated with the universities are positioned within the field of a universities’ tasks.

julkaistiin verkkosivut yliopiston omista 2011-tutkimushankkeista,
pidettiin tiedotustilaisuuksia, laadittiin esite hankkeista tai toiminnasta jossa yliopisto on mukana, laadittiin hankkeiden tiedotteita ja
suoritettiin muita viestinnällisiä toimenpiteitä.
Akateemisen toiminnan tavoitteet ja toimintamuodot määriteltiin siis hanketasolla ja siksi myös arvioinnin tulee lähteä liikkeelle
niistä. Tuon toiminnan luokittelussa olen kuitenkin soveltanut tunnettua yliopistolain kolmijakoa, jonka mukaan yliopistojen tehtäviä ovat korkealaatuinen tutkimus ja opetus sekä tutkimustulosten
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.3 Tämän kolmijaon
avulla on mielekästä tarkastella yliopistosidonnaisten hankkeiden
sisältöä myös kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyen.
Yliopiston tehtävät analyysin pohjana
Olen muokannut analyysiani varten yliopiston kolmen tehtävän kategorisointia ja luonut niille aineiston ja analyysin kannalta mielekkäitä
alakategorioita. Käyn seuraavaksi läpi näiden kategorioiden sisällön
ja suhteen yliopiston kolmeen tehtävään, perustellen valintojani.
Yliopiston ensimmäinen tehtävä ”tutkimus” on taulukossa 1 muuttunut luokaksi ”julkaisut”, koska se on keskeisin yliopistotutkimuksen
tuottavuuden mittari. Yliopiston omissa tulosseurannoissa julkaisuluokkia on paljon enemmän, tässä olen tyytynyt kolmeen. ”Tieteelliset
julkaisut” tarkoittavat erityisten tieteellisten tekstien kustantajien
aikakauslehdissä (journal) tai kirjoissa julkaistuja tekstejä. Julkaisut
tässä luokassa tarkoittavat, että hanke on tuottanut korkealuokkaista
tutkimusta, jolla on akateemista uutuusarvoa. Tieteelliset julkaisut
ovat työläitä, koska niissä uutuusarvo on todennettava suhteessa jo
olemassa olevaan tutkimustietoon ja koska tekstien on yleensä läpäistävä vertaisarviointimenettely. ”Raportit” viittaavat yliopiston omiin
julkaisusarjoihin tai vastaaviin, joissa raportoidaan hankkeiden tuloksia. Käsittely voi olla huomattavasti kevyempi kuin edellisessä luokassa, eikä tieteellistä uutuusarvoa tarvitse todistaa kovin ponnekkaasti.
Raporttien tarkoitus julkaisuina on myös usein käytännönläheisempi.
Tämä kirja olisi tässä luokittelussa raportti, mutta kirjaan tuotettuja
tekstejä ei ole laskettu analyysissa mukaan, koska on haluttu tutkia,
mitä hankkeet ovat omaehtoisesti tuottaneet. ”Yleistajuiset” viittaa
sanomalehtien alioihin tai vastaaviin kirjoituksiin, joilla tuloksia tuodaan laajemman yleisön tietoisuuden piiriin. Yleistajuinen julkaiseminen on yksi keino suorittaa yliopiston kolmatta tehtävää, eli edistää
tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

”Opetus” on laventunut taulukossani otsakkeeksi ”opinnäytteet ja
opetus”. Akateemisiin tutkintoihin suoritetaan aina kirjallinen lopputyö, joka monesti kirjoitetaan tiiviissä tai väljässä suhteessa johonkin käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen, sen vetäjän ohjauksessa. Väitöskirjojen (tai niiden osien) syntyminen hankkeen puitteissa
kertoo suuremmasta tieteellisestä tavoitteellisuudesta. Pro gradut
ovat toki merkittäviä nekin, mutta jos hanke synnyttää yksinomaan
niitä, kertoo se usein pienemmästä intressistä ohjata niitä yhteisen
päämäärän mukaisesti. ”Kurssit” viittaavat perusopetukseen ja kesäkursseihin, joita voi suorittaa osana tutkintoa.
”Yhteiskunnallinen vaikuttavuus” on muuttunut taulukossani
”yleisötilaisuuksiksi”. Osumat tässä luokassa kertovat siitä, missä määrin hankkeeseen sisältyi vuoropuhelua tutkimusryhmän ulkopuolella
ja näin tutkimusaiheiden ja -tulosten tekemistä tiettäväksi. Ensimmäisellä alakategorialla ”kongressit” viittaan tieteellisiin ja muihin
konferensseihin ja symposiumeihin, joihin asiantuntijat kokoontunut
keskustelemaan. Ne ovat yleensä ammatillista toimintaa, johon on
myös osallistumismaksu. Tämä alakategoria voisi sisältyä yhtä hyvin
tutkimus-osioon, mutta kattaa tässä myös laveammat asiantuntijakokoontumiset. ”Avoimet keskustelutilaisuudet” sen sijaan viittaa nimenomaan julkisiin esiintymisiin, yleisöseminaareihin tai muihin laajemmalle yleisölle suunnattuihin tapahtumiin, joihin on voinut osallistua
kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. ”Näyttelyt, teokset, esitykset” taas
viittaavat laajemmalle yleisölle suunnattuihin tuotoksiin, jotka tutkijat
ovat tehneet tai joihin he ovat olleet myötävaikuttamassa, mutta joissa
lopputuote selittää itse itsensä ilman paikalla olevaa tutkijaa.
Akateeminen toiminta hankkeissa
Analyysissani olen sijoittanut kaikki kulttuuripääkaupunkivuoden
ohjelmaan kuuluneiden yliopistosidonnaisten hankkeiden ilmoittamat tulokset taulukkoon 1, jossa tekemiset on jaoteltu juuri esittelemiini yliopiston toiminnan kategorioihin ja alakategorioihin.
Hankkeiden kategorisointi kolmeen ryhmään – tutkimushankkeet,
muut tiedehankkeet ja tiede-taidehankkeet – on Turku 2011 -säätiön
käyttämä. Jaottelu heijastaa rahoittajan odotuksia sisällöstä. Olen
poikennut siitä vain niin, että olen lukenut heillä oman kategoriansa
muodostavan arviointiohjelman tässä tarkastelussa yhdeksi tutkimushankkeeksi. Analysoin, miten toiminta kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluneissa yliopistosidonnaisissa hankkeissa
sijoittuu yliopistojen tehtäväkenttään.
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Project name

Short description

Time

Main responsible party

Publications

The project studied the Turku 2011 model
and creative infrastructure

2009–2012

Åbo Akademi University,
Organization and Management

3

Street Life

A research project and seminars on urban
space and its use, with focus on projects
Turku365 and Eurocultured

2010–2011

University of Turku, Geography

4

Turku – Narrated and
Experienced

In this project on women’s city and the oral
history of the River Aura, workshops, lectures,
exhibitions and a mobile reminiscence room
were created

2010–2012

University of Turku, European
Ethnology and History

5

Turku 2011 – Views on
Public Art

This art-critical project produced public
critique events and an international seminar
on public art

2010–2012

University of Turku, Art History
and Media Studies

6

Culture, Health and
Well-being

A series of activity workshops on the arts
and sciences, aimed at developing research
on the effects of the arts on well-being

2012–2013

University of Turku, History,
Culture and Art Studies, led by
the Professor of Cultural Health
Research

7

The Empowering Force
of Creative Involvement

Research project on the long-term effects
and best practices of the Capital of Culture
process

2009–2012

University of Turku / Finland
Futures Research Centre

8

Scientific and Cultural
Turku (Tiuku)

This research project from four faculties
presented well-being research and
organised the international CultWell
congress

2010–2012

University of Turku, 4 faculties,
led by the Faculty of Medicine
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Exhibitions,
works,
presentations

Creatin’

Open discussion events

2

Public events
Congresses

University of Turku, several
under the leadership of Geography

Courses

2009–2012

Master’s
theses

The Capital of Culture year evaluation
programme

Dissertations

Arvio2011

Popular

1

Reports

Scientific

Assessment Program and Research Projects

Theses and courses

Hankkeen nimi

Lyhyt kuvaus

Ajankohta

Vastuutaho

Julkaisut

Hanke tutki Turku 2011 -mallia ja luovaa
infrastruktuuria

2009–2012

Åbo Akademi, Organisaatio ja
johtaminen

3

Street Life

Katutilaan ja sen käyttöihin liittyvä
tutkimushanke seminaareineen,
tutkimusaineistona erityisesti Turku365- ja
Eurocultured-hankkeet

2010–2011

Turun yliopisto, maantiede

4

Kerrottu ja koettu Turku

Naisten kaupunkiin ja Aurajoen
muistitietoon teemoittunut hanke toteutti
Kerrottu ja koettu Turku työpajoja, opetusta,
näyttelyitä ja liikkuvan historiahuoneen

2010–2012

Turun yliopisto, kansatiede ja
historia

5

Turku 2011 päältä
katsoen

Taidekriittinen hanke tuotti julkisia
kritiikkitilaisuuksia sekä kansainvälisen
seminaarin julkisesta taiteesta

2010–2012

Turun yliopisto, taidehistoria ja
mediatutkimus

6

Kulttuuri, terveys ja
hyvinvointi

Sarja tieteiden ja taiteiden toiminnallisia
työpajoja, joilla kehitettiin taiteiden hyvinvointivaikutusten tutkimusta

2012–2013

Turun yliopisto, Historian,
kulttuurin ja taiteiden tutkimus,
kulttuurisen terveystutkimuksen
professorin johtamana

7

Osallisuuden luova
voima

Tutkimushanke kulttuuripääkaupunkiprosessin
pitkäkestoisista vaikutuksista ja hyvistä
toimintamalleista

2009–2012

Turun yliopisto, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus

8

Tieteen ja kulttuurin
Turku (Tiuku)

Neljän tiedekunnan tutkimushanke esitteli
hyvinvointitutkimusta ja järjesti
kansainvälisen CultWell-kongressin

2010–2012

Turun yliopisto, 4 tiedekuntaa,
lääketieteellisen hallinnoima
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Näyttelyt,
teokset,
esitykset

Creatin’

Avoimet keskustelutilaisuudet

2

Yleisötapahtumat

Kongressit

Turun yliopisto, maantieteen
johdolla useita

Kurssit

2009–2012

Pro gradut

Kulttuuripääkaupunkivuoden
arviointiohjelma

Väitöstyöt

Arvio2011

Yleistajuiset

1

Raportit

Tieteelliset

Arviointiohjelma ja tutkimushankkeet

Opinnäytteet ja opetus

Project name

Short description

Time

Main responsible party

Publications

An international symposium on the
sustainable development of archipelagos
and global archipelago discourses

2011

Åbo Akademi Academy,
Archipelago Institute

3

International Science
Day (ISD)

A seminar and the screening of a film in which
leading international and Finnish scientists
illustrated the world of quantum physics
through the arts

2011

University of Turku, Centre for
Quantum Physics

4

The Many Stories of
Being

A project includingthrough the arts
physics therapeutic photography,
drama, literature and cinema for promoting
the mental health of children and young
people

2009–2011

University of Turku, Brahea
Centre for Training and
Development

5

Turku 2011 Summer
School

A joint summer school of San Diego State
University and the University of Turku on
sustainable development and culture in the
Baltic Sea Region

2011

Åbo Akademi Academy,
Archipelago Institute

Science and Art Projects

1

Aboagora

The theme for the international science and
art symposium organised as part of the
Turku Music Festival was the tradition and
significance of the Enlightenment

2011

The Foundation of the Turku
Music Festival

2

Children of Abraham

A seminar that brought various churches of
Christianity and Islam together to discuss

2011

Turku and Kaarina Parish Union
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Exhibitions,
works,
presentations

Archipelago Logic

Open discussion events

2

Public events
Congresses

University of Turku,
Astrobiology

Courses

2010–2011

Master’s
theses

A 13.7-kilometre hiking route from the Tuorla
Observatory to the University of Turku that
portrays the Universe’s 13.7 billion years of
history

Dissertations

Time Walk

Popular

1

Reports

Scientific

Other Science Projects

Theses and courses

Hankkeen nimi

Lyhyt kuvaus

Ajankohta

Vastuutaho

Julkaisut

Kansainvälinen symposium saariston
kestävästä kehityksestä ja globaaleista
saaristo-diskursseista

2011

Åbo Akademi,
Skärgårdsinstitutet

3

International Science
Day

Seminaari ja elokuvaesitys, jossa
kansainväliset ja kotimaiset huippututkijat
avasivat kvanttifysiikan maailmaa taiteiden
keinoin

2011

Turun yliopisto, Kvanttifysiikan
keskus

4

Olemisen monet
tarinat

Valokuvaterapiaa, draamaa, kirjallisuutta
ja elokuvaa sisältänyt hanke lasten ja
nuorten mielenterveyden
edistämiseksi

2009-2011

Turun yliopisto,
Täydennyskoulutuskeskus
Brahea

5

Turku 2011 Summer
School

San Diego State Universityn ja Turun
yliopistojen yhteinen kesäkoulu
Turussa teemanaan kestävä kehitys ja
kulttuuri Itämeren alueella

2011

Åbo Akademi,
Skärgårdsinstitutet

Tiede- ja taidehankkeet

1

Aboagora

Taiteiden ja tieteiden kansainvälinen
symposiumi käsitteli valistuksen
perintöä ja merkitystä osana Turun
Musiikkijuhlia

2011

Turun musiikkijuhlasäätiö

2

Abrahamin Lapset

Seminaari yhdisti keskusteluun eri
kristinuskon suunnat ja islamin

2011

Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä
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Näyttelyt,
teokset,
esitykset

Archipelago Logic

Avoimet keskustelutilaisuudet

2

Yleisötapahtumat

Kongressit

Turun yliopisto, Astrobiologia

Kurssit

2010-2011

Pro gradut

Tuorlan observatoriolta Turun yliopistolle
kulkeva 13,7 km vaellusreitti kuvaa
maailmankaikkeuden 13,7 miljardin vuoden
historiaa

Väitöstyöt

Aikavaellus

Yleistajuiset

1

Raportit

Tieteelliset

Muut tiedehankkeet

Opinnäytteet ja opetus

Project name

Short description

Time

Main responsible party

Publications

Six club nights combining sciences and
dance

2011

The supporters’ association for
Dance Theatre ERI

5

John – Eleanor

A marionette performance for adults about a
14th-century English cross-dresser

2011

Elefantti ry association

6

No Man’s Land

A play and a study on wastelands and Raunistula residents’ stories, performed in an old
industrial area

2010–2012

Luojakunta ry association

7

Culture for Elderly
People

The project an old industrial area
integrated the individual culture
plan into the round-the-clock care of elderly
people at care units in Turku

2009–2011

City of Turku, Municipal Health
Care and Social Services

8

Quantum Circus

A performance at the Future Circus festival
combining quantum physics and circus

2011

Turku University of Applied
Sciences, Arts Academy

9

Nordic Voices

Two international storytelling festivals in
Turku and the Åboland region

2011

Tuotantoyhtiö Koti osk
cooperative

10

Opera d’Alvilda in Abo

A study and the première of a libretto from
an opera composed in 1692 in the actual
setting in which the climax of the story takes
place, the courtyard of Turku Castle

2011

Oopperakammari ry association
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Exhibitions,
works,
presentations

ERI Clubs

Open discussion events

4

Public events
Congresses

Mobile Academy

Courses

2011

Master’s
theses

The public had the opportunity to discuss
with 52 experts about silence or follow others’ discussions

Dissertations

Blackmarket

Popular

3

Reports

Scientific

Science and Art Projects

Theses and courses

Hankkeen nimi

Kuusi tieteitä ja tanssitaidetta yhdistänyttä
klubi-iltaa

2011

Tanssiteatteri Erin
Kannatusyhdistys ry

5

John-Eleanor

Taiteilijan ja tutkijan nukketeatteriesitys
aikuisille 1300-luvulla eläneestä
englantilaisesta ristiinpukeutujasta

2011

Elefantti ry

6

Joutomaa

Näytelmä ja tutkimus joutomaista ja
Raunistulan asukkaiden tarinoista vanhalla
tehdasalueella esitettynä

2011

Luojakunta ry

7

Kulttuuria vanhusten
arkeen

Hanke toi yksilöllisen kulttuurisuunnitelman
osaksi vanhusten ympärivuorokautista
hoitoa turkulaisissa hoitoyksiköissä

2009-2011

Turun kaupunki, sosiaali- ja
terveystoimi

8

Kvanttisirkus

Future Circus -festivaalin osana järjestetty
kvanttifysiikkaa ja sirkusta yhdistänyt esitys

2011

Turku AMK, Taideakatemia

9

Nordiska Röster Pohjoismaisia ääniä

Kaksi kansainvälistä
tarinankerrontafestivaalia Turussa ja
Turunmaalla

2011

Tuotantoyhtiö Koti osk

10

Opera d´Alvilda in Abo

Vuonna 1692 sävelletyn oopperan libreton
tutkimustyö ja ensiesitys tarinan
oikealla huipennuspaikalla Turun linnan
pihalla

2011

Oopperakammari ry
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Näyttelyt,
teokset,
esitykset

Eri-klubit

Avoimet keskustelutilaisuudet

4

Yleisötapahtumat

Kongressit

Blackmarket

Kurssit

3

Tapahtumassa saattoi keskustella 52
asiantuntijan joukosta valitsemansa
henkilön kanssa hiljaisuudesta tai
salakuunnella muiden käymiä
keskusteluja

Pro gradut

Mobile Academy

Tiede- ja taidehankkeet

Opinnäytteet ja opetus

Väitöstyöt

2011

Julkaisut
Yleistajuiset

Vastuutaho

Raportit

Ajankohta

Tieteelliset

Lyhyt kuvaus

Project name

Short description

Time

Main responsible party

Publications

The project focusing on the Baltic Sea
included sailing in a bark boat to Estonia,
creating the Kohina pavilion and creating
utilitarian art

2011

Capsula ry association

13

Urban Nature Seminar

International, multidisciplinary seminars and
workshops on the health effects of nature
and gardens

2011

The Summer University of Turku

14

Counter History

The premières of plays The Hour of the Star
or light tear-filled story and Animalis, the international event Counter Histories 2011 and
a film festival of Trinh T. Minh-ha’s films

2011

Kolmas tila ry association

In the research projects, three research groups can be distinguished.
The first group consists of Arvio2011 (or Capital of Culture year
evaluation programme), Creatin’ and Street Life projects that were
organised as traditional research projects, with focus on the production of academic research knowledge. This can be seen in the numerous scientific publications and in the progress of various dissertation
projects. They have also contributed to the conduction of several
Master’s theses. The projects have also published more general reports among other publications. The focus has been on scientific activity and research-driven theses but each project has also organised
one or more events open to the public.
The second group consists of two pedagogically and socially oriented projects: Turku – Narrated and Experienced and Turku 2011
– Views on Public Art. These projects have been organised as part of
education, covering both Master’s theses and courses. Educational
events have been remarkably more public than traditional university education and included events open to the public. For example,
214

Exhibitions,
works,
presentations

Curated Expedition to
the Baltic Sea

Open discussion events

12

Public events
Congresses

Turku Cultural Services

Courses

2010-2011

Master’s
theses

A series of 20 events focusing on the theme
of darkness: exhibitions, concerts, lectures,
anthologies, urban art and performances in
Turku and Salo

Dissertations

876 Shades of Darkness

Popular

11

Reports

Scientific

Science and Art Projects

Theses and courses

Turku 2011 – Views on Public Art organised three public art critique
events. Turku – Narrated and Experienced organised a significantly
vast gathering of research material, using a touring reminiscence
room. Compared to the previous group, it is peculiar that the organisers of these projects have not published anything more than a basic
report – at least not yet.
The research projects outside these two groups do not form a
uniform group. The project Culture, Health and Well-being focused
on the development of a methodology, and the Empowering Force of
Creative Involvement is a study that is only published as a report. The
contribution to research by Scientific and Cultural Turku (Tiuku)
was smaller than expected. All three yielded one or more reports but
no real scientific publications. All these projects also organised open
public events.
The five other science projects vary in their subject matter and
content, but all of them are directed towards the preparation and organisation of public events. Results include congresses, open public

Hankkeen nimi

Itämeren teemaa käsitelleessä hankkeessa
purjehdittiin kaarnalaivalla
Viroon, toteutettiin Kohina-paviljonki ja
tehtiin levistä käyttötaidetta

2011

Capsula ry

13

Urban Natureseminaari

Kansainväliset, monialaiset seminaarit ja
työpajat luonnon ja puutarhan
terveydellisistä vaikutuksista

2011

Turun kesäyliopisto

14

Vastakertomus

Kaksi näyttämöteosten kantaesitystä Tähden
hetki eli Kevyt kyyneleinen tarina ja Animalis,
kansainvälinen Counter Histories 2011 -tapahtuma ja Trinh T. Minh-han elokuvien festivaali

2010–2012

Kolmas tila ry

Tutkimushankkeissa voi erottaa kolme ryhmää. Ensimmäisen ryhmän muodostavat Arvio2011 eli kulttuuripääkaupungin arviointiohjelma, Creatin’ ja Street Life -hankkeet, jotka on organisoitu
perinteisen tutkimushankkeen tapaan niin, että keskiössä on ollut
akateemisen tutkimustiedon tuottaminen. Tämä näkyy hankkeiden
tuottamina ja niiden piiristä syntyneinä lukuisina tieteellisinä julkaisuina ja edenneitä väitöskirjaprojekteina. Imussa on syntynyt pro
graduja. Hankkeet ovat julkaisseet myös yleisempiä raportteja, mutta
anti ei rajoitu vain niihin. Fokus on ollut tieteellisessä toiminnassa ja
tutkimusvetoisessa opinnäytteiden ohjauksessa, mutta jokaisessa on
järjestetty lisäksi yksi tai useampi avoin yleisötilaisuus.
Toisen ryhmän muodostavat pedagogisesti ja yhteiskunnallisesti
suuntautuneet hankkeet Kerrottu ja koettu Turku sekä Turku 2011
päältä katsoen. Nämä hankkeet on organisoitu osana opetusta, kattaen sekä pro graduja että kurssimuotoista opetusta. Opetustapahtumat ovat olleet huomattavasti perinteistä yliopisto-opetusta julkisempia ja kattaneet yleisölle avoimia tilaisuuksia. Esimerkiksi Turku

2011 päältä katsoen järjesti kolme julkisen taiteen kritiikkitilaisuutta. Kerrottu ja koettu Turku organisoi kiertävällä muistihuoneellaan
huomattavan laajan tutkimusaineiston keruun. Edelliseen ryhmään
verrattuna erikoista näissä hankkeissa on, etteivät edes niiden vetäjät ole julkaisseet niiden puitteissa mitään perusraporttia kummempaa – ainakaan vielä.
Näiden kahden ryhmän ulkopuolelle jääneet tutkimushankkeet
eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Hanke nimeltään Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi keskittyi menetelmän kehitykseen, ja Osallisuuden luova voima on vain raporttimuotoisena julkaistu tutkimus. Tieteen ja kulttuurin Turku (Tiuku) -hankkeen tutkimuksellinen panos
jäi odotettua ohuemmaksi. Kaikki kolme synnyttivät yhden tai useamman raportin, mutta eivät varsinaisia tieteellisiä julkaisuja. Myös
kaikki nämä hankkeet järjestivät avoimia yleisötilaisuuksia.
Viisi muuta tiedehanketta ovat aiheiltaan ja sisällöiltään erilaisia,
mutta kaikissa toiminta kohdistuu yleisötilaisuuksien valmisteluun
ja järjestämiseen. Tuloksia ovat olleet kongressit, avoimet yleisötilai215

Näyttelyt,
teokset,
esitykset

Tutkimusmatka
Itämerellä

Avoimet keskustelutilaisuudet

12

Yleisötapahtumat

Kongressit

Pimeyden 876 sävyä

Kurssit

11

Pimeys-teemaan keskittyvä noin 20 eri
tapahtumakokonaisuuden sarja
näyttelyitä, konsertteja, luentoja,
antologioita, kaupunkitaideteoksia ja
esityksiä Turussa ja Salossa

Pro gradut

Turun kaupungin
kulttuuriasiainkeskuksen
kanslia

Tiede- ja taidehankkeet

Opinnäytteet ja opetus

Väitöstyöt

2010-2011

Julkaisut
Yleistajuiset

Vastuutaho

Raportit

Ajankohta

Tieteelliset

Lyhyt kuvaus

events, exhibitions, works and presentations. The projects targeted
either the popularisation or application of research knowledge and
thus the promotion of the social impact of research results.
The 14 science–art projects focused even more clearly on the
preparation and presentation of open public events, works, exhibitions or performances. In most projects in the category, the contribution from scholars (research and knowledge) has been part of the
content creation, to a greater or lesser extent, as well as inspiration
in works that have eventually been presented with artistic methods. Also in this context, it can be said that the aim was to popularise knowledge or apply it in practice – as part of artistic work. In the
projects, scientific narratives have been told in untraditional methods and, undoubtedly, to untraditional audiences.
Academic Capital of Culture: Research and Scientists in the
Spotlight in Many Ways
Conveying research knowledge to society through means other than
the tradition of publishing was emphasised in the results of the strong
presence of the universities in the Capital of Culture programme. Of
the three objectives of the university, the promotion of the social impact of research results was thus the objective that was mostly realised. Science projects (other than research projects) and science–
art projects especially focused on presenting research knowledge
in untraditional ways, whether this was on their own or as part of a
work of art for an exceptionally vast audience as part of the Capital of
Culture programme. Thus, the universities and connections between
universities were widely and highly visible in the events organised in
Turku.
Surprisingly, only three out of eight research projects stressed
research that produced academically significant publications, yet it
is the most prestigious form of work carried out in universities and
a prerequisite for performing the other two tasks of the university.
Social impact was also emphasised more than usually in research
projects. All eight research projects also included open public events,
most of them in the form of dialogue with the audience. The openness
of projects with traditional contents also increased the presence of
the academic world in the Turku Capital of Culture programme.

Arto Takala
“1827 Infernal Musical”
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suudet, sekä näyttelyt, teokset ja esitykset. Hankkeet ovat kohdistuneet joko tutkimustiedon popularisointiin tai sen soveltamiseen, ja
siten tutkimustulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.
14 tiede–taide-hanketta ovat kohdistuneet vieläkin selkeämmin
avoimien yleisötilaisuuksien tai teosten, näyttelyiden tai esitysten
valmisteluun ja esittämiseen. Useimmissa kategorian hankkeissa
yliopistotutkijoiden panos eli tutkimustyö ja -tieto ovat olleet suuri
tai pieni osa sisällön tuotantoa ja inspiraatiota teoksissa, jotka on
lopulta esitetty taiteen keinoin. Tässäkin yhteydessä voidaan puhua
tiedon popularisoinnista tai käytännöllisestä soveltamisesta – osana taiteellista työtä. Hankkeissa tieteen tarinoita on kerrottu muilla
kuin perinteisillä keinoilla, epäilemättä myös muille kuin perinteisille yleisöille.
Akateeminen kulttuuripääkaupunkivuosi: tutkimus ja tutkijat
esillä monin keinoin
Tulos yliopiston laajasta läsnäolosta kulttuuripääkaupunkivuoden
ohjelmistossa painottui tutkimustiedon välittymiseen yhteiskuntaan muun kuin perinteisin julkaisutoiminnan keinoin. Yliopiston
kolmesta tehtävästä painottui siis tutkimustulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. Etenkin muut tiedehankkeet
(kuin tutkimushankkeet) sekä tiede-taidehankkeet kohdistuivat
tutkimustiedon esittämiseen ei-perinteisen keinoin, ”itsessään” tai
taiteellisen teoksen osana tavanomaista laajemmalle yleisölle, osana
kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Tällä tavalla yliopistomaailma ja yliopistoyhteydet olivat Turussa laajasti ja näkyvästi läsnä tapahtumallisessa kokonaisuudessa.
Yllättävää sen sijaan oli, että vain kolme kahdeksasta tutkimushankkeesta painotti akateemisesti merkittäviä julkaisuja tuottavaa tieteellistä tutkimusta. Se on kuitenkin yliopistoissa tehtävästä
työstä arvostetuinta ja perusedellytys kahden muun yliopiston tehtävän suorittamiselle. Myös tutkimushankkeissa yhteiskunnallinen
vaikuttavuus korostui tavallista enemmän. Kaikki kahdeksan tutkimushanketta sisälsivät nekin avoimia yleisötapahtumia, useimmat
yleisön kanssa käytävän vuoropuhelun muodossa. Myös sisällöltään
perinteisempien hankkeiden avoimuus lisäsi akateemisen maailman
läsnäoloa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmakokonaisuudessa.
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verkosto- ja muutosjohtamiseen. Agora Centerin julkaisuja X5. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
21
Biokaudesta ks. Ahvenainen, M., Hietanen, O., & Huhtanen, H. (2009). Tulevaisuus paketissa. Tutu-julkaisuja 2/2009. Turku: Turun
kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Ahvenainen, M. & Hietanen, O. (2010). Matkalla biokauteen – miten verkottunut
bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi. Tutu-julkaisuja 2/2010. Turku: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.
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Turku kerrottuna ja koettuna (s. 105-117)

Kerrottu ja koettu -hankkeen vastuullisena johtajana toiminut Helena Ruotsala on Turun yliopiston kansatieteen professori.

Turku – Narrated and Experienced (p. 104-118)

The responsible director of Turku – Narrated and Experienced project Helena Ruotsala is Professor of European Ethnology at the
University of Turku.
Kirjallisuus / Literature
1
Fingerroos, O. et al. (toim. 2006). Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
2
Ukkonen, T. (2000). Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
3
Ukkonen, T. (2002). Mietteitä muistitietohistorian eettisistä ja lähdekriittisistä ongelmista. Elore 9(2),
http://www.elore.fi/arkisto/2_02/ukk202.html.
4
Lahtinen, A., Ojala, S. & Vainio-Korhonen, K. (2010). Naisten kaupunki. Turkulaisten naisten historiaa. Turku: Turun historiallinen
yhdistys.
5
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/aud/631.
6
Raivikko, M. (2011a). Mistä on naisten Turku tehty? http://kkt2011.utu.fi/2011/03/21/mista-on-naisten-turku-tehty.
7
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/aud/603.
8
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/aud/759–764.
9
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/spa/1390.
10
Raivikko, M. (2011). Heideken houkutteli muistamaan. http://kkt2011.utu.fi/2011/05/26/heideken-houkutteli-muistelemaan.
11
Sähköpostiviesti FT Taina Ukkoselta 2.3.2012. Kirjoittajan hallussa.
12
Keskustelut syksyllä 2011 ja sähköpostiviesti Aino Siitoselta 2.3.2012.
13
Simola, A. (2011): Kenttätöitä, jännittäviä kertomuksia ja idyllisiä jokimaisemia.
http://kkt2011.utu.fi/2011/08/30/kenttatoita-jannittavia-kertomuksia-ja-idyllisia-jokimaisemia. Ks. Simola, A. (2011): Joki matkailun ja
kulttuurin tilana. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden mahdollisuudet Aurajokilaakson matkailun kehittämiselle. TYKL KK2720.
Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
14
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/spa/739.
15
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. TYKL/spa/652–659.
16
Arkistoaineisto, Turun yliopisto: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TYKL-arkisto. Lähetetty Kerrottu ja koettu
-hankkeelle kesällä 2011, kirjoittajat opiskelivat Turussa 1955–1957. TYKL/spa/nn.
17
Herrala, M. (2011). Aurajoen sillat. Siltojen vaikutus Turun kaupunkikuvaan. Turun yliopisto, kansatiede. TYKL KK 2721. Julkaisematon pro
gradu -tutkielma.
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Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi - millä ehdoilla yhtälö on mahdollinen? (s. 121-139)

Kirjoittaja toimii Turun yliopistolla kulttuurisen terveystutkimuksen professorina sekä Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -hankkeen johtajana
vuosina 2012–2013.

Culture, Health and Well-being – What Are the Premises for the Equation? (p. 120-138)

The author is Professor of Cultural Health Research at the University of Turku and the director of Culture, Health and Well-being project in
2012–2013.
Kirjallisuus / Literature
1
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimenpideohjelmaksi 2010–2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.
Helsinki: Opetusministeriö.
2
Kulttuuri tekee hyvää (2011). Turku 2011 -hyvinvointiohjelma 2008-2012. Turku: Turku 2011 -säätiö.
3
Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta (2012). Turku: Turku 2011 -säätiö.
4
Eurooppalainen kulttuuripääkaupunki Turku palaa edelleen. Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotyöryhmän raportti. (2011).
Turku: Turku 2011 -säätiö.
5
Nummelin, S. (2011). Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä. Tutkimuskatsauksia 1/2011. Turku: Turun kaupunki.
6
Laukkanen A. & Honkasalo M-L. (tulossa 2013). Vaikutus, vaikuttavuus ja toivomus. Katsaus ESR-hankkeisiin 2000–2011.
7
Siivonen, K., Kotilainen S. & ja Annika S. (2011). Iloa ja voimaa elämään. Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa.
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 44.
8
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kulttuurin tulevaisuudesta (2011). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.
9
Bardy, M., Haapalainen, R., Isotalo, M. & Korhonen, P. (toim. 2007). Taide keskellä elämää. Nykytaiteenmuseo Kiasman julkaisuja
106/2007. Helsinki: Like.
10
Bardy, M. (2012). Taide, tiede ja myötätunto. Fragmentteja suurista suhteista. Synteesi 31:3.
11
Leijala-Marttila M. & Huttula, K. (toim. 2011). Taidepsykoterapia. Helsinki: Duodecim.
12
Macdonald R. (toim. 2012). Music, Care and Wellbeing. Oxford: Oxford University Press.
13
Kantonen, L. (toim. 2010). Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelemista. Helsinki: Kuvataideakatemia.
14
Korkeakoski, E. & Pääjoki, T. (2009). Taikalamppujen loisteessa. Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston vuosien 2006–2008 toiminnan
arviointi. Opetusministeriö julkaisuja 2009:4. Helsinki: Opetusministeriö.
15
Honkasalo, M-L. (2008). Reikä sydämessä. Tampere: Vastapaino.
16
Honkasalo, M-L & Salmi, H. (toim.). Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Monitieteellinen näkökulma terveyden, kulttuurin ja hyvinvoinnin
tutkimukseen. Turku: K-H Kustannus.
17
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
18
Salmi, H. (2011). Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude. History and Theory 50.
19
Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Kääntänyt englanniksi Richard Nice. Stanford: Stanford University Press.
20
Evans M. (2002). Reflections on the humanities in medical education. Medical Education 36.
21
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728
22
Hirvensalo, V. (toim. 2009). Tiedon Turku. Turun kaupunkitutkimusohjelma 2009–2012. Turku: Turun kaupunki.
23
Reunanen L. (toim. 2012). Tiedosta terveys. Turku: Turun yliopisto.
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24

Tätä artikkelia viimeisteltäessä yksikkö sai rahoituksen laajalle tutkimukselle “Mieli ja toinen”. Yksikössä työskentelee vuonna 2013
yhteensä kahdeksan tutkijaa ulkoisella rahoituksella. / At the time of writing this article the department received funding for a major research
project called “Mind and the other”. In 2013 there are eight researchers working in the department with funding provided by external
sources.
25
Felixson, K., Helle L., Mäntymäki M. & Milla R. (2012). Taviksesta tähdeksi. Turku: Turun Ammattikorkeakoulu.
26
Pynttäri, V-M. (2012). HAIR – Keski-ikäisten hiukset ja hyvinvoinnin kertomukset. Teoksessa Reunanen Liisa (toim.) Tiedosta terveys.
Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Turku: Turun yliopisto.
27
Karisto, A.(1984). Hyvinvointi ja sairauden ongelma. Suomea ja muita Pohjoismaita vertaileva tutkimus sairastavuuden väestöryhmittäisistä
eroista ja sairaudesta hyvinvoinnin vajeena. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:46. Helsinki: Kansaneläkelaitos.
28
Lehtonen J. (2009). Samassa valossa. Helsinki: Avain.
29
Kantonen L. (2005). Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki: Like.
30
Granfelt R. (2008). Osalliseksi omaan elämään. WOP-projektin loppuraportti. Rikosseuraamisviraston julkaisuja 4/2008.
31
Kulttuuria vanhuksen arkeen (KUVA-hanke) -loppuraportti. (2011). Turku: Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.
32
Haapala R. (2012). Kulttuuriresepti terveydenhuollossa – edut ja haitat. Hoitotieteen pro-gradu tutkielma. Turun yliopisto.
33
Bal M. & Marx-MacDonald, S. (2002). Travelling concept in the Humanities. Toronto: University of Toronto Press.
34
Vaikuttavuusindikaattorit kulttuuripolitiikan tietopohjan vahvistajina (2009). Opetusministeriön julkaisuja 2009: 57.
Helsinki: Opetusministeriö.

Aboagora haastaa raja-aitoja (s. 143-147)

Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi toimi kulttuuripääkaupunkivuonna Aboagora-hankkeen työryhmässä.

Aboagora Challenges Boundaries (p. 142-146)

Hannu Salmi, Professor of Cultural History at the University of Turku participated in the working group of the Aboagora project in the Capital of
Culture year.
Kirjallisuus / Literature
1
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3.8.1992/728. http://edilex.fi/saadokset/smur/19920728
2
Ks. Tihinen, J-H. (2008). Luonnon prosesseja ja kokeellista elokuvaa. Terike Haapoja: ”Suljettu joukko – avoin kesto”; Henna-Riikka Halonen:
”Olhava Olhava” ja Kari Yli-Annala: Wars During Lifetime 1–3”. Taide 5/2008.
http://www.taidelehti.fi/arkisto/taide_5-08/kritiikit_5-08?96_m=135
3
Snow, C. P. (1998). Kaksi kulttuuria. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.
4
Turun musiikkijuhlat/Åbo musikfestspel/Turku Music Festival 5.–18.8.2011. Turku 2011.
5
Salmi, H. (2011). Rethinking Aboagora. Approaching Religion Vol 1, No 2.
6
Puheenvuoro on julkaistu Approaching Religion -lehdessä. Ks. Elkana, Yehuda: ”Rethinking the Enlightenment”, Approaching Religion
Vol 1, No 2.
7
Niiniluoto, I. (2011). Progress by Enlightenment: Fact or Fiction? Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion Vol. 47 No. 1.
8

Aboagoran Youtube-kanava löytyy osoitteesta http://www.youtube.com/user/Aboagora/videos. Ks. myös Aboagoran blogi
http://aboagora.wordpress.com/2011/11/14/agora-lecture-%E2%80%93-ilkka-niiniluoto-progress-by-enlightenment/.
9
Keskiviikon puheenvuorot on julkaistu Approaching Religion -lehdessä. Ks. lähemmin http://ojs.abo.fi/index.php/ar/issue/view/13
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10

Ks. http://www.youtube.com/user/Aboagora/videos. Ks. myös Aboagoran blogi
http://aboagora.wordpress.com/2011/11/14/agora-lecture-%E2%80%93-dan-sperber-culture-and-minds/.
11
Behar, R. (2011). The Death of the Angel: Refalctions on the Relationship between Enlightenment and Enchantment in the Twenty-first
Century. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion Vol. 47 No. 1
12
Ruth Beharin luento ja tanssi löytyvät Aboagoran blogista:
http://aboagora.wordpress.com/2011/11/14/agora-lecture-%E2%80%93-ruth-behar-the-death-of-the-angel/.

STREET LIFE: tieteen ja taiteen näkökulmia kaupunkielämään (s. 151-159)

Turun yliopiston maantieteen dosentti Päivi Rannila johti Turun kulttuuripääkaupunkivuonna Street Life -tutkimushanketta.
Hän toimii Turku 2011 -seurantaohjelman johtajana vuosina 2013-2016.

STREET LIFE: Perspectives of Science and the Arts on City Life (p. 150-158)

Päivi Rannila, Docent of Geography at the University of Turku, directed the Street Life research project in the Capital of Culture year.
She is the director of the Turku 2011 follow up research programme in 2013-2016.
Kirjallisuus / Literature
1
Mitchell, D. (2003). Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space. New York: The Guilford Press.
2
Ks. Ridell, S., Kymäläinen, P. & Nyyssönen, T. (2010). Julkinen tila tänään – kuhinaa lomittuvilla rajapinnoilla. Teoksessa Ridell,
S., Kymäläinen, P. & Nyyssönen, T. (toim.). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja
virtuaalitiloissa. Tampere: Tampere University Press.
3
Pløger, J. (2010). Presence-experiences – the eventalisation of urban space. Environment and Planning D: Society and Space 28.
4
Gehl, J. (2011). Life Between Buildings. Using Public Space. Island Press, Washington DC.
5
Lundman, R. (2012). Käsityöt ja uusi julkinen taide. Taidon, taiteen ja tilan kohtaamisia kaupungissa. Käsikirjoitus, lähetetty Terra-lehteen.
6
Ks. Lehtovuori, P., Hentilä, H-L. & Bengs, C. (2003). Tilapäiset käytöt: kaupunkisuunnittelun unohdettu voimavara.
Espoo: Teknillinen korkeakoulu
7
Haydn, F. & Temel, R. (toim. 2006). Temporäre Räume. Basel: Birkhäuser.
8
Kymäläinen, P. (2009). Kaupunkitaide ja julkisen tilan hetkittäiset käytöt. Teoksessa Ridell, Seija, Päivi Kymäläinen & Timo Nyyssönen
(toim.). Teoksessa Ridell, S., Kymäläinen, P. & Nyyssönen, T. (toim.). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta
kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere: Tampere University Press.
9
Hou, J. (2010). Insurgent Public Space. Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities. London: Routledge.
10
Lundman, R. (2012). Kaupunki leikkikenttänä. Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365 -taidehankkeessa.
Käsikirjoitus, lähetetty Alue ja Ympäristö -lehteen.
11
Looseley, D. (1997). The Politics of Fun. Cultural Policy and Debate in Contemporary France. Oxford: Berg.
12
Mitchell, D. (2011). The right to the street and the right to the city: for bread, and roses too. Oikeus 3/2011.
13
Blomley, N. (2010). Rights of passage. Sidewalks and the regulation of public flow. Oxon: Routledge.
14
Koivaara, S. (2011). Kehollisia avauksia 2011-kulttuurivuoteen: Eurocultured-katufestivaalin nuorten tanssityöpajan kertomaa.
Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, Maantieteen osasto.
15

Ks. Olsson, G. (2007). Abysmal. A Critique of Cartographic Reason. Chicago: The University of Chicago Press.
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Saariston logiikkaa seuraten (s. 163-173)

HIAP Helsinki International Artist Programme -ohjelmajohtajana työskentelevä Taru Elfving toimi Turku 2011 -vuonna Contemporary Art
Archipelago (CAA) -hankkeen taiteellisena johtajana ja kuraattorina.

Following Archipelago Logic (p. 162-170)

Director of Helsinki International Artist Programme (HIAP) Taru Elfving was artistic director and curator of the Contemporary Art Archipelago
(CAA) project in Turku 2011.
Kirjallisuus / Literature
1
The listed works of art are by the artists (in order of mention): Renja Leino, Minerva Cuevas, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen
& Henrik Andersson, Pia Rousku, Elin Wikström.
2
For further information on the programme see: www.contemporaryartarchipelago.fi
3
Guattari, F. (2000). The Three Ecologies. London: The Athlone Press, London 2000.
4
Elin Wikström’s work entitled “Save the Seagrass? Who Decides? You? Scientists? Politicians? The Market?”
5
The work developed out of a research process that brought the Urbonas into dialogue with a wide array of experts from the Navy Commander
Tapio Maijala and the retired regional Director of Telecommunications Kaj Kivinen to Cecilia Persson, the only sheep dairy farmer in Finland.
See the project blog: http://www.vilma.cc/uto-pia/
6
See the project Mat med vyer (Foodscape) blog: http://www.matmedvyer.fi/
7
Cuevas’ work entitled “Open Hut” provided a temporary independent cellular network (using software-based open-source technology,
internet connection and a radio frequency with a test license) for the Archipelago Centre Korpoström.
8
Leino’s work “The Wind” was presented on a temporary CAA 2011 local radio station that covered an area of a busy ferry connection, and as
an installation in the Utö lighthouse.
9
Green, R. (in a round-table discussion 1994). On Site Specificity. Documents (4/5).
10
Rogoff, I. (2010). Free. E-flux journal 14 (03). : http://www.e-lux.com/journal/free/
11
Braidotti, R. (2006). Transpositions: On Nomadic Ethics, Cambridge: Polity Press.
12
Nurminen’s work “Fishnest” was realised in collaboration with The National Park as part of their new underwater nature trail in Dalskär.
The work was selected out of proposals by students in a workshop co-organised by CAA and the Art Academy of Turku.
13
Cavén’s work “Godsend” remains on the island of Nagu as part of the local municipality of Pargas’ public art collection.
14
See: http://www.globalartmuseum.de/site/act_exhibition
15
Wikström continues to monitor and document the transplanted sea grass with Åbo Akademi marine biologists. National Park researchers
follow the gradual changes in Nurminen’s underwater sculpture.
16
For example, research by Platforma 9.81 and Territorial Agency was commissioned for the symposium while elements of their projects were
presented in the exhibition. Then again workshops were a central part of a number of artistic processes (for example Wikström’s and the
Urbonas’) and thus are not to be understood as additional and/or part of a pedagogical programme.
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Kvanttifysiikka kulttuuripääkaupunkivuonna (s. 175-183)

Tohtori Sabrina Maniscalco toimi International Science Day -tapahtuman sekä Kvanttisirkus-esityksen tieteellisenä johtajana Turun kulttuuripääkaupunkivuonna.
Jatko-opiskelija Pinja Haikka työskenteli International Science Day -tapahtuman sekä Kvanttisirkus-esityksen tieteellisenä koordinaattorina
Turun kulttuuripääkaupunkivuonna.

Quantum Physics in the Culture Capital Year (p. 174-182)

Dr. Sabrina Maniscalco was the scientific director of the International Science Day and the Quantum Circus events in Turku 2011.
PhD student Pinja Haikka worked as a scientific coordinator in the International Science Day and the Quantum Circus events in Turku 2011.

Vastakertomus 2011 (s. 187-191)

Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Seppo Parkkinen kuuluu Kolmas tila -teatteriryhmän perustajiin. Kolmas tila toteutti Vastakertomus-hankkeen osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa vuonna 2011.

Counter History 2011 (p. 186-190)

Playwright and dramaturge Seppo Parkkinen is one of the founders of the Kolmas tila theatre group. Kolmas tila implemented the Counter History
project as part of the Turku Capital of Culture programme in 2011.

Olemisen monet tarinat – kokemuksia lasten ja nuorten taideperusteisesta mielenterveyden
edistämisen hankkeesta (s. 193-203)

Psykoterapeutti Ulla Halkola sekä Tarja Koffert toteuttivat yhteistyössä Kolmas tila -teatteriryhmän kanssa Olemiset monet tarinat -hankkeen
vuosina 2009–2011 osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

The Many Stories of Being – Experiences from an Art-Based Project Promoting the Mental Health of
Children and Young People (p. 192-202)

Psychotherapist Ulla Halkola and Tarja Koffert implemented the Many Stories of Being project in co-operation with the Kolmas tila theatre group
in 2009–2011 as part of the Turku Capital of Culture programme.
Kirjallisuus / Literature
1
Lääkäriseura Duodecim 2010. Lasten ja nuorten pahoinvointi, Konsensuskokouksen muistio 2010.
2
Honkinen, P-L. (2009). Sense of coherence in adolescence: measuring, predictive factors, consequences. Annales Universitatis Turkuensis
C 282, 10 (15-16).
3
Honkinen P-L. (2010). Lasten ja nuorten selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä, Luento Olemisen monet tarinat
aloitusseminaarissa 4.2.2010.
4
Karlsson, L. (2010). Luento Olemisen monet tarinat aloitusseminaarissa 4.2.2010.
5
Niemi, P. (2010). Luento Olemisen monet tarinat -hankkeen päätösseminaarissa 30.9.2011.
6
Laaksonen, C. (2012). Health-related quality of life in school children - validation of instrument, child self assessment, parent-proxy
assessment and school nursing documentation of health check-ups. Annales Universitatis Turkuensis D 1003.
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7

Cuijpers P., Muñoz, R., Clarke, G. & Lewinsohn, P. (2009). Psychoeducational treatment and prevention of depression: The “coping with
depression” course thirty years later. Clinical Psychology Review (29).
8
Hänninen V. (1999). Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis.
9
Halkola, U., Mannermaa L., Koffert T. & Koulu L. (toim. 2009). Valokuvan terapeuttinen voima. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
10
Myllyniemi S. (2009). Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 97. Helsinki: Opetusministeriö.
11
Himberg E. & ja Salonen E. (2011). Meidän luokan stoorit – Valokuvan terapeuttiset menetelmät positiivisen luokkailmapiirin tukena.
Turku: Turun ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma.
12
Olemisen monet tarinat -hankkeen esitteet, raportit ja www-materiaalit 2011.
http://brahea.utu.fi/taydennyskoulutus/kasvatus/olemisentarinat/index.html
13
Phototherapyeurope – Learning and Healing with Phototherapy. Turun yliopisto 2011.
http://phototherapyeurope.utu.fi/index.php
http://phototherapyeurope.utu.fi/handbook.php

Yliopistohankkeet kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa (s. 205-217)
VTT Sampo Ruoppila toimii kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtajana Turun yliopistossa

Academic projects in the Capital of Culture programme (p. 204-216)

Sampo Ruoppila, Dr.Soc.Sc. is the Research Director (Urban Studies) of University of Turku
Kirjallisuus / Literature
1
Ponzini D. & Ruoppila S. (2011). What is the “city” in the design and implementation of European Capital of Culture? An open issue.
Tafter Journal n. 42. http://www.tafterjournal.it/
2
European Commission – Research and Innovation - Evaluation and Monitoring – System Description (viitattu 7.2.2013)
http://ec.europa.eu/research/evaluations/
3
Yliopistolaki (2009). Finlex 558/2009, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090558
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Arto Takala
“Cirque Dracula”
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University-led Projects

Name

Short description

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

Archipelago
Logic

Implemented in co-operation with CAA, an
international symposium about the sustainable
development of the archipelago and global
archipelago discourses

Skärgårdsinstitutet vid
Åbo Akademi (Archipelago Institut at Åbo
Akademi University)

26. – 28.8.2011

2

70

10,000 €

62,880 €

Creatin´
- Creative
Infrastructure

A science project with three different approaches studied the creative infrastructure of
Turku and the Turku 2011 model

Åbo Akademi
University, School of
Business and Economics, Management and
organization, Professor Alf Rehn

2009 - 2011

10

450

200,000 €

503,261 €

Culture,
Health and
Well-being *

A series of functional science and art workshops
and a seminar, which developed the research
into the impact of art on well-being

University of Turku,
School of History, Culture and Art Studies

year 2012

5

500

61,000 €

131,704 €

International
Science Day

A seminar and film performance, where international and domestic top researchers opened up
the world of quantum physics using the means
or art

University of Turku,
Turku Centre for
Quantum Physics

5.6.2011

6

550

10,000 €

110,000 €

Scientific and
Cultural Turku
- a prosperous
city

A research project of four faculties, presented
well-being research and organised the international CultWell congress about the research into
the impact of art and culture on well-being

University of Turku,
Faculty of Medicine

2010 - 2012

13

1,000

133,529 €

442,913 €

Street Life

A research project related to street space and
its use with seminars, the Turku365 and Eurocultured projects used as special research material

University of Turku,
Department of Geography and Geology

2010 - 2011

4

150

48,448 €

108,556 €

The Empowering Force of
Creative
Involvement *

A research project of the long-term impacts of
the Capital of Culture process and good operation models

Turku School of
Economics, Finland
Futures Research
Centre

2009 - 2012

5

300

109,100 €

144,100 €
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* The data is
based on a
preliminary
estimate

* The data is
based on a
preliminary
estimate

Yliopistojohtoiset hankkeet

Nimi

Lyhyt kuvaus

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

Aikavaellus

Tuorlan observatoriolta Turun yliopistolle kulkeva
13,7 km vaellusreitti kertoo maailmankaikkeuden
13,7 miljardin vuoden historiasta kivipaaseihin
kiinnitetyillä tietolaatoilla

Turun yliopisto

19.5.2011
(pysyvän reitin
avajaiset)

13

450

10 000 €

148 480 €

Archipelago
Logic

CAA:n kanssa yhteistyössä tehty kansainvälinen
symposium saariston kestävästä kehityksestä ja
globaaleista saaristo-diskursseista

Skärgårdsinstitutet
vid Åbo Akademi

26. - 28.8.2011

2

70

10 000 €

62 880 €

CREATIN’

Kolmen eri lähestymistavan tiedehanke tutki
Turun luovaa infrastruktuuria ja Turku 2011 -mallia

Handelshögskolan vid
Åbo Akademi, Företagets organisation
och ledning professor
Alf Rehn

2009 - 2011

10

450

200 000 €

503 261 €

International
Science Day

Seminaari ja elokuvaesitys, jossa kansainväliset ja
kotimaiset huippututkijat avasivat kvanttifysiikan
maailmaa taiteiden keinoin

Turun yliopisto,
Kvanttifysiikan keskus

5.6.2011

6

550

10 000 €

110 000 €

Kerrottu ja
koettu Turku

Naisten kaupunkiin ja Aurajoen muistitietoon
teemoittunut tutkimushanke toteutti työpajoja,
näyttelyitä ja liikkuvan historiahuoneen

Turun yliopisto,
Historian, kulttuurin ja
taiteiden tutkimuksen
laitos

2010 - 2012

106

3611

72 250 €

201 948 €

Kulttuuri,
terveys ja
hyvinvointi *

Sarja tieteiden ja taiteiden toiminnallisia työpajoja
sekä seminaari, joilla kehitettiin taiteiden hyvinvointivaikutusten tutkimusta

Turun yliopisto,
Historian, kulttuurin ja
taiteiden tutkimuksen
laitos

vuosi 2012

5

500

61 000 €

131 704 €

Olemisen
monet tarinat

Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettu valokuvaterapiaa, draamaa, kirjallisuutta ja elokuvaa
sisältänyt hanke lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi

Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

2009 - 2011

4

460

85 000 €

122 476 €

* Tiedot
perustuvat
etukäteisarvioon
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Projects combining science and the arts

Name

Short description

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

The Many Stories of Being

A project implemented in schools and educational establishments, contained phototherapy,
drama, literature and cinema to promote the
mental health of children and young people

University of Turku,
Brahea Centre for
Training and
Development

2009 - 2011

4

460

85,000 €

122,476 €

Time Trek

The 13.7 km route from the Tuorla Observatory
to the University of Turku telling about the 13.7
billion year history of the Universe through
information plaques attached to boulders

University of Turku

19.5.2011
(opening of
13
the permanent
route)

450

10,000 €

148,480 €

Turku - Narrated and
Experienced

A research project around the themes Women
of the City and oral history of the River Aura,
which implemented workshops, exhibitions and
a mobile history room

University of Turku,
School of History, Culture and Art Studies

2010 - 2012

106

3,611

72,250 €

201,948 €

Turku 2011
- views on
public art

A project where art history and media studies
were critiqued at public events and an international seminar on public art

University of Turku,
School of History, Culture and Art Studies

2010 - 2012

13

120

52,724 €

133,844 €

Turku 2011
Summer
School

A joint summer school of San Diego State
University and the universities of Turku, with the
themes of sustainable development and culture
in the Baltic Sea region

Åbo Akademi
University

26.5. – 16.6.2011 24

150

14,500 €

92,058 €

876 Shades of
Darkness

Focusing on the theme of darkness, consisting of
nearly 20 different events including series of exhibitions, concerts, lectures, anthologies, urban
artworks and performances in Turku and Salo

City of Turku Cultural
Services Office

10/2010 2/2011

265

130,167

226,731 €

727,512 €

Aboagora

An international symposium of art and science
which handled the heritage and significance
of enlightenment as part of the Turku Music
Festival

Turku Music Festival
foundation

15. – 18.8.2011

15

400

15,000 €

43,500 €

236

Tiede-taide-yhteistyöhankkeet

Nimi

Lyhyt kuvaus

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

Osallisuuden
luova voima *

Tutkimushanke kulttuuripääkaupunkiprosessin
pitkäkestoisista vaikutuksista ja hyvistä toimintamalleista

Turun Kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus

2009 - 2012

5

300

109 100 €

144 100 €

Street life

Katutilaan ja sen käyttöihin liittyvä tutkimushanke seminaareineen tutkimusaineistona erityisesti
Turku365- ja Eurocultured-hankkeet

Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian
laitos

2010 - 2011

4

150

48 448 €

108 556 €

Tieteen ja
kulttuurin
Turku - hyvinvoiva kaupunki

Neljän tiedekunnan tutkimushanke esitteli
hyvinvointitutkimusta ja järjesti kansainvälisen
CultWell-kongressin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimuksesta

Turun yliopisto,
Lääketieteellinen
tiedekunta

2010 - 2012

13

1000

133 529 €

442 913 €

Turku 2011
päältä katsoen

Taidehistorian ja mediatutkimuksen taidekriittinen hanke tuotti julkisia kritiikkitilaisuuksia sekä
kansainvälisen seminaarin julkisesta taiteesta

Turun yliopisto,
Historian, kulttuurin ja
taiteiden tutkimuksen
laitos

2010 - 2012

13

120

52 724 €

133 844 €

Turku 2011
Summer
School

San Diego State Universityn ja Turun yliopistojen
yhteinen kesäkoulu Turussa teemanaan kestävä
kehitys ja kulttuuri Itämeren alueella

Åbo Akademi

26.5. - 16.6.2011

24

150

14 500 €

92 058 €

Aboagora

Taiteiden ja tieteiden kansainvälinen symposiumi
käsitteli valistuksen perintöä ja merkitystä osana
Turun Musiikkijuhlia

Turun musiikkijuhlasäätiö

15. - 18.8.2011

15

400

15 000 €

43 500 €

Blackmarket

Tapahtumassa saattoi keskustella 52 asiantuntijan
joukosta valitsemansa henkilön kanssa hiljaisuudesta tai salakuunnella muiden käymiä
keskusteluja

Mobile Academy

20.10.2011

1

200

114 309 €

114 309 €

237

* Tiedot
perustuvat
etukäteisarvioon

Name

Short description

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

200

114,500 €

114,309 €

Blackmarket

During this event it was possible to discuss the
concept of silence directly with one of 52 experts or, alternatively, listen in to the discussions
had by others

Mobile Academy

20.10.2011

Contemporary
Art
Archipelago

The contemporary art exhibition in the Turku
archipelago consisted of 23 partly locationbound works by international artists and artists
living in the archipelago, under the theme the
archipelago and its future

City of
Länsi-Turunmaa

18.6. - 30.9.2011 50

40,040

247,297 €

534,878 €

Counter
History 2011

As well as the international forum, the Counter
Histories 2011 event included two premières of
dramatic art, Tähden hetki tai Kevyt kyyneleinen
tarina and Animalis, as well as the series of films
by Trinh T. Minh-ha

Kolmas Tila – Tredje
Rummet Association

8.1. - 27.11.2011

1,823

100,000 €

187,748 €

Curated
Expedition
to the Baltic
Sea

In the project addressing the Baltic Sea theme,
they sailed to Estonia on a boat made of bark,
the Kohina pavilion was implemented and utility
art was made of algae

Capsula Association

28.5. - 31.8.2011
(exhibition)
and
14
20. - 30.10.2011
(performance)

10,000

73,000 €

249,830 €

ERI clubs

Six club nights combined science and dance art

Supporters’
association of Dance
Theatre ERI

19.2. - 19.11.2011

8

703

20,000 €

49,985 €

Future Circus
Festival

The international circus festival provided experiences for all age groups with high quality, never
seen before, open air displays of circus
performances

Degree programme in
Performing Arts,
Turku Arts Academy
at Turku University of
Applied Sciences

17. - 26.8.2011

32

15,000

132,453 €

347,905 €

John-Eleanor

A puppet show for adults about an English 14th
century cross-dresser

Performance art
association Esittävän
Taiteen Yhdistys
Elefantti

18.2. - 29.4.2011

18

804

20,000 €

28,478 €
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1

54

Nimi

Lyhyt kuvaus

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

Contemporary
Art
Archipelago

Nykytaidenäyttely Turun saaristossa koostui 23
osin paikkasidonnaisesta teoksesta kansainvälisiltä ja saaristossa asuvilta taiteilijoilta teemanaan
saaristo ja sen tulevaisuus

Länsi-Turunmaan
kaupunki

18.6. - 30.9.2011 50

40 040

247 297 €

534 878 €

ERI-klubit

Kuusi tieteitä ja tanssitaidetta yhdistänyttä
klubi-iltaa

Tanssiteatteri Erin
Kannatusyhdistys ry

19.2. - 19.11.2011

8

703

20 000 €

49 985 €

Future Circus
-festivaali

Kansainvälinen sirkusfestivaali sisälsi korkeatasoisia, helposti saavutettavia, ennakkoluulottomia ja kokemuksellisia sirkusesityksiä kaikille
ikäryhmille

Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia,
esittävän taiteen
koulutusohjelma

17. - 26.8.2011

32

15 000

132 453 €

347 905 €

John-Eleanor

Nukketeatteriesitys aikuisille 1300-luvulla eläneestä englantilaisesta ristiinpukeutujasta

Esittävän Taiteen
Yhdistys Elefantti ry

18.2. - 29.4.2011

18

804

20 000 €

28 478 €

Kulttuuria vanhusten arkeen
(KUVA)

Hanke toi yksilöllisen kulttuurisuunnitelman
osaksi vanhusten ympärivuorokautista hoitoa
turkulaisissa hoitoyksiköissä

Turun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

2010 - 2011

210

600

72 700 €

105 887 €

Nordiska
Röster Pohjoismaisia
ääniä

Kaksi kansainvälistä tarinankerrontafestivaalia
Turussa ja Turunmaalla

Tuotantoyhtiö Koti osk

29.3. - 29.11.2011 331

7950

128 269 €

290 099 €

Opera
d´Alvilda
in Abo

Vuonna 1692 sävelletyn oopperan libreton tutkimustyö ja ensiesitys tarinan oikealla huipennuspaikalla Turun linnan pihalla

Oopperakammari ry

5. - 17.8.2011

5364

140 000 €

427 644 €

28

239

Other mentioned Turku 2011 projects

Name

Short description

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

KUVA Culture for
Elderly People

The project introduced an individual cultural
plan as part of the round-the-clock care of the
elderly in Turku based care units

City of Turku Social
and health care
services

2010 - 2011

210

600

72,700 €

105,887 €

Nordic Voices

Two international storytelling festivals in Turku
and Turunmaa

Production Company
Koti Coop.

29.3. –
29.11.2011

331

7,950

128,269 €

290,099 €

Opera
d´Alvilda in
Abo

Carlo Agostino Badia’s opera composed in 1692
was researched and performed at the actual
setting in the courtyard of Turku Castle for the
very first time

Oopperakammari
Association

5. - 17.8.2011

28

5,364

140,000 €

427,644 €

Religions
and Cultural
Heritage - the
Children of
Abraham

The seminar joined the different lines of
Christianity and Islam in the discourse

Turku and Kaarina
Parish Union

12. – 13.10.2011

2

75

5,000 €

15,049 €

Urban Nature
Seminar

International multidisciplinary seminars and
workshops about the health effects of nature
and gardens

Turku Summer
University

8. - 9.9.2011

4

276

25,000 €

103,797 €

Accordion
Wrestling &
Battle

Kimmo Pohjonen’s Accordion Wrestling, which
combined wrestling sport and accordion music,
served as the promotion performance of the
year. Battle was a major work directed by Kari
Heiskanen and illustrated by visual effects at the
Paavo Nurmi Stadium

Popzoo Promotions
Oy / Eastway Sound
& Lighting Oy

22.4. 22.8.2010 and
31.8. - 3.9.2011

15

8,500

240,000 €

515,612 €

BOX

25 electricity distribution cabinets in the centre
of Turku were decorated with the digital metal
plate collages of Minna Maija Lappanen and
Katri Immonen

Turku Artists’
Association

17.7.2011
(unveiling of
permanent
artworks)

240

*

**

10,600 €

21,360 €

* The events are marked
on the exhibition days
** Visitors of permanent
and outdoor exhibitions
were not included in
the number of visitors
of the events

Muut viitatut Turku 2011 -hankkeet

Nimi

Lyhyt kuvaus

Pimeyden 876
sävyä

Pimeys-teemaan keskittyvä noin 20 eri tapahtumakokonaisuuden sarja näyttelyitä, konsertteja,
luentoja, antologioita, kaupunkitaideteoksia ja
esityksiä Turussa ja Salossa

Tutkimusmatka
Itämerellä

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen
kanslia

10/2010 12/2011

265

13 0167

226 731 €

727 512 €

Itämeren teemaa käsitelleessä hankkeessa
purjehdittiin kaarnalaivalla Viroon, toteutettiin
Kohina-paviljonki ja tehtiin levistä käyttötaidetta

Capsula ry

28.5. - 31.8.
(näyttely)
ja 20. 30.10.2011
(esitys)

14

10 000

73 000 €

249 830 €

Urban Natureseminaari

Kansainväliset, monialaiset seminaarit ja
työpajat luonnon ja puutarhan terveydellisistä
vaikutuksista

Turun kesäyliopisto

8. - 9.9.2011

4

276

25 000 €

103 797 €

Uskonnot ja
kulttuuriperintö - Abrahamin
Lapset

Seminaari yhdisti keskusteluun eri kristinuskon
suunnat ja islamin

Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä

12. - 13.10.2011

2

75

5000 €

15 049 €

Vastakertomus2011

Kaksi näyttämöteosten kantaesitystä Tähden
hetki eli Kevyt kyyneleinen tarina ja Animalis,
kansainvälinen Counter Histories 2011 -tapahtuma
ja Trinh T. Minh-han elokuvien festivaali

Kolmas Tila - Tredje
Rummet ry

8.1. - 27.11.2011

54

1823

100 000 €

187 748 €

BOX

Minna Maija Lappalaisen ja Kati Immosen digitaalisilla metallilevykollaaseilla kaunistettiin 25 Turun
keskustan sähkökaappia

Turun Taiteilijaseura ry

17.7.2011 (pysyvien teosten
julkistus)

*

**

10 600 €

21 360 €

Eurocultured

Katukulttuurifestivaali työpajoineen esitteli monimuotoista eurooppalaista katutaidetta musiikista
tanssiin ja graffiteista action sport -lajeihin

Spearfish Ltd

21. - 22.5.2011

67

15 545

281 389 €

305 897 €

* Tapahtumat merkitty
näyttelypäivinä
** Pysyvien teosten ja
ulkoilmanäyttelyiden
kävijöitä ei kirjattu
tapahtumien
kävijämääriin
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Name

Short description

Bridge
Builders

An integrated art and culture project which
produced a film festival for the disabled, the
Integrated Dance and Theatre event, an open
design competition, as well as the TaiKa festival

Clay in the
City

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

Kynnys ry (Threshold
Association)

13.4. - 3.12.2011
(events)

52

1,780

55,758 €

161,243 €

The project brought permanent ceramic
artworks to Turku: Karin Widnäs’ Kimono, Pekka
Paikkari’s Iglu and Kim Simonsson’s Temppeli

Atitudi Ky

15.1.2011 and
21.6.2011
(unveiling of
permanent
artworks)

7

200

208,770 €

410,368 €

Eurocultured

A street culture festival with workshops showcased diverse European street art from music to
dance and from graffiti to action sports

Spearfish Ltd

21. - 25.5.2011

67

15,545

281,389 €

305,897 €

Fantasy
Armada

A work of art created by Artist Jan-Erik Andersson together with the students of the Swedish
schools of Turku, which floated along the River
Aura. Choreography by Dance Theatre ERI was
performed on board

Supporters’ association of Dance Theatre
ERI

15.7. - 30.8.2011

36

17,000

26,700 €

38,133 €

Flux Aura 2011

An environmental and cross-cultural project,
which introduced eiders, a daisy and 10 other
works by the River Aura

Turku Artists’
Association

20.6. - 31.8.2011 60

10,600

175,677 €

241,545 €

*

**

30,099 €

30,099 €

32

8,438

60,000 €

188,798 €

Harbour
Crane Art

Tarja Ervasti’s art installation celebrated the end
of the Capital of Culture year and remained as a
permanent memento of the year of festivities

City of Turku Cultural
Services Office, Museum Centre of Turku

17.12.2011
(unveiling of
permanent
artwork)

Middle-Aged
Hair

Hair musical by 128 average Turku residents
under the direction of professionals

City of Turku Social
and health care
services

13. - 20.2.2011

242

* The events are
marked on the exhibition days ** Visitors
of permanent and
outdoor exhibitions
were not included in
the number of visitors
of the events

Nimi

Lyhyt kuvaus

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

FantasiaArmada

Kuvataiteilija Jan-Erik Anderssonin yhdessä
ruotsinkielisten koulujen oppilaiden kanssa
rakentama Aurajoessa lipunut taideteos, jossa
esitettiin Tanssiteatteri ERIn koreografia

Tanssiteatteri Erin
Kannatusyhdistys r.y.

15.7. - 30.8.2011

36

17 000

26 700 €

38 133 €

Flux Aura 2011

Ympäristö- ja poikkitaiteellinen hanke, joka toi
Aurajokivarteen mm. haahkat, päivänkakkaran ja
10 muuta teosta

Turun Taiteilijaseura ry

20.6. - 31.8.2011 60

10 600

175 677 €

241 545 €

Hair Keski-ikäisten
hiukset

128 tavallisen turkulaisen tekemä Hair-musikaali
ammattilaisten ohjauksessa

Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

13. - 20.2.2011

32

8438

60 000 €

188 798 €

Haitaripainia
& Taistelu

Kimmo Pohjosen painiurheilua ja haitarimusiikkia
yhdistänyt Haitaripainia toimi vuoden promootioesityksenä. Taistelu oli Kari Heiskasen ohjaama
visuaalisten efektien kuvittama suurteos Paavo
Nurmen stadionilla

Popzoo Promotions
Oy / Eastway Sound
& Lighting Oy

22.4. 22.8.2010 &
31.8. - 3.9.2011

15

8500

240 000 €

515 612 €

Joutomaa

Näytelmä joutomaista ja Raunistulan asukkaiden
tarinoista vanhalla tehdasalueella esitettynä

Luojakunta ry

18.8. - 28.8.2011 15

406

40 500 €

62 886 €

Kaupunginosaviikot

Turun kaupunginosien erityispiirteitä korostavien
14 teemaviikon ohjelma kumpusi asukkaiden
ideoista ja toteutui yhdistysten järjestämänä

Turku 2011-säätiö

16.1. - 6.11.2011

288

33 118

169 077 €

173 896 €

Keinutuolien
kokoontumisajot

Yritysten lahjoittamat ja taiteilijoiden tuunaamat
keinutuolit koottiin Aurajokivarteen päiväksi

Tuotantoyhtiö Koti
osk.

28.5.2011

1

650

5 000 €

10 772 €

243

Name

Short description

Main responsible party Date and time

Events

Number
of visitors

Foundation
support

Total budget
(expenses)

288

33,118

169,077 €

173,896 €

Neighbourhood Weeks

A 14 theme week programme highlighting the
special characteristics of Turku neighbourhoods,
drawn from the ideas of local residents and
implemented by their associations

New Potato
Festival

The appreciation of early harvest potatoes was
promoted with the Varvintori Market festival

Kaffeli Association

17. - 19.6.2011

1

4,000

45,000 €

39,835 € *

No Man’s Land

A play about no man’s land and the stories of
Raunistula residents, performed in the old
factory area

Luojakunta
Association

18. - 28.8.2011

15

406

40,500 €

62,886 €

Rocking Chair
Get-Together

Rocking chairs donated by companies and decorated by artists were collected on the banks of
the River Aura for a day

Production Company
Koti Coop.

28.5.2011

1

650

5,000 €

10,772 €

SaunaLab

Sauna culture and art were combined in the
urban utility art saunas Hot Cube, The Sounding
Dome, Sauna Solaris and Sauna Obscura

City of Turku Cultural
Services Office, Museum Centre of Turku

1.6. - 31.8.2011

3

5,000

230,466 €

302,963 €

The Culture
2011 Tall Ships
Regatta

A regatta of old sailing vessels travelling from
Lithuania to Poland via Turku, organised in
celebration of the Capital of Culture year

City of Turku

26. - 28.8.2011

40

350,000

0€

900,000 €

Turku 365

An urban art project, with performances and
works implemented with residents into public
premises, an interactive calendar and online
contents

Kaupunki 365
Association

1.1. - 31.12.2011

134

50,440

313,989 €

374,762 €
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Turku 2011 Foundation

16.1. - 6.11.2011

* the excess
was used for
organising
the 2012
festival

Nimi

Lyhyt kuvaus

Päävastuutaho

Ajankohta

Tapahtumat

Kävijämäärä

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

39 835 € *

* Ylijäämä käytetty
vuoden 2012
festivaalin
järjestämiseen

30 099 €

30 099 €

* Tapahtumat merkitty
näyttelypäivinä
** Pysyvien teosten ja
ulkoilmanäyttelyiden
kävijöitä ei kirjattu
tapahtumien kävijämääriin

5000

230 466 €

302 963 €

7

200

208 770 €

410 368 €

13.4. - 3.12.2011
(tapahtumat)

52

1780

55 758 €

161 243 €

Turun kaupunki

26. - 28.8.2011

40

350 000

0€

900 000 €

Kaupunki 365 ry

1.1. - 31.12.2011

134

50 440

313 989 €

374 762 €

Neitsytperunafestivaali

Uuden sadon perunan arvostusta nostettiin
Varvintorilla festivaalilla

Lounais-Suomen
ruokakulttuuriyhdistys
Kaffeli ry

17. - 19.6.2011

Nosturitaide

Telakkanosturin yhteyteen toteutettu Tarja
Ervastin taideteos juhlisti vuoden päättymistä ja
jäi pysyväksi muistoksi jokirantaan

Turun kaupungin
kulttuuriasiankeskus,
Turun museokeskus

17.12.2011 (pysyvän teoksen
julkistus)

*

**

SaunaLab

Saunakulttuuri ja taide yhdistyivät kaupunkitilaan
tuoduissa käyttötaidesaunoissa Hot Cube, The
Sounding Dome, Sauna Solaris ja Sauna Obscura

Turun kaupungin
kulttuuriasiainkeskus,
Turun museokeskus

1.6. - 31.8.2011

3

Savi
kaupungissa

Hanke toi Turkuun pysyvät keramiikkataideteokset: Karin Widnäsin Kimono, Pekka Paikkarin Iglu
ja Kim Simonssonin Temppeli

Atitudi Ky

15.1. ja 21.6.2011
(pysyvien
teosten julkistukset)

Sillanrakentajat

Integroidun taiteen ja kulttuurin hanke toteutti
vammaiselokuvafestivaalin, integroidun tanssin
ja teatterin päivät, suunnittelukilpailun sekä
TaiKa-festivaalin

Kynnys ry

The Culture
2011 Tall Ships
Regatta

Kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi järjestetty
vanhojen purjealusten regatta Liettuasta Turun
kautta Puolaan

Turku 365

Kaupunkitaidehanke, joka koostui julkiseen tilaan
asukkaiden kanssa toteutetuista esityksistä ja
teoksista sekä vuorovaikutteisista kalenteri- ja
verkkosisällöistä

1

4000

45 000 €

245

Name

Viva la Diva!

246

Short description

Opera singer Karita Mattila returned to her
hometown and charmed the audience at two
concerts in the park of Turku Castle

Main responsible party Date and time

Live Nation Finland
Oy

19. - 22.8.2011

Events

2

Number
of visitors

8,000

Foundation
support

Total budget
(expenses)

120,000 €

550,000 €

Nimi

Viva la Diva!

Lyhyt kuvaus

Kotikaupunkiinsa paluun tehnyt oopperalaulaja
Karita Mattila hurmasi yleisön kahdessa konsertissa Turun linnan puistossa

Päävastuutaho

Live Nation Finland
Oy

Ajankohta

19. - 22.8.2011

Tapahtumat

2

Kävijämäärä

8000

Koko budjetti
Säätiön tuki (menot)

120 000 €

550 000 €
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Turku 2011 - Tieteen kulttuuripääkaupunki
Euroopan unioni käynnisti kulttuuripääkaupunkiohjelmansa vuonna 1985,
jonka jälkeen kymmenet eurooppalaiset kaupungit ovat vuorollaan isännöineet
tapahtumaa. Jokainen kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut omanlaisensa.
Turku 2011 poikkesi aiemmista Euroopan kulttuuripääkaupungeista
korostamalla tutkimusta sekä tieteiden ja taiteiden yhteistyötä.
Turku 2011 - Tieteen kulttuuripääkaupunki kokoaa yksiin kansiin viisitoista
puheenvuoroa tieteistä ja taiteista Turun kulttuuripääkaupunkivuonna.
Teoksessa pohditaan mm. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä,
kulttuuripääkaupunkivuoden taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia
vaikutuksia sekä luovaa infrastruktuuria.
Mitä tarkoitti kvanttifysiikan ja sirkustaiteen yhteistyö? Entä eettinen ja poliittinen
nykytaide Turun saaristossa? Tai filosofian popularisointi draaman keinoin?

Turku 2011 – The Capital of Science AND Culture
Since the European Union launched its Capital of Culture programme in 1985,
dozens of European cities have hosted the event. Each Capital of Culture year
has been unique. Turku 2011 was set apart from the earlier European Capitals
of Culture by highlighting scientific research and the collaboration between the
sciences and the arts.
Turku 2011 – The Capital of Science and Culture compiles fifteen articles on the
sciences and the arts in Turku’s Capital of Culture year. The publication discusses
the heritage of Turku’s Capital of Culture year, its economic, social and cultural
impact as well as the creative infrastructure involved.
How did quantum physics and circus arts collaborate? What about ethical and
political contemporary art in the Turku archipelago? What is produced when
philosophy is popularised through drama?

