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Onko
rakkaus
tärkeintä
elämässä?
● Palkittu taiteilijapari kiertää sata

suomalaiskotia ja kyselee visaisia.
● Jussi Klemetti oli vastaaja 005.
Simopekka Virkkula
Konsta Leppänen, kuva
Aamulehti

Jussi Klemetti avaa oven ykssiöönsä
Tampereen keskustassa

ja pahoittelee, ettei ole ennättänyt siivota.
–!Ei haittaa, ei haittaa, Tellervo Kalleinen ja Oliver KochtaKalleinen ilmoittavat ja kantavat kuvauskalustonsa matematiikanopiskelijan asuntoon. Tulee
kameraa ja valoja, äänityslaitteita
ja taustakankaita...
Seuraavien neljän tunnin aikana Klemetin asunnossa syntyy yhteisö- ja mediataidetta – pieni osa
palkitun taiteilijapariskunnan uusimpaan suurteokseen 101 kaikkien puolesta.
Kyse on tästä: Kalleiset vierailevat sadassa suomalaisessa kodissa
ja haastattelevat sata ihmistä, jotka
edustavat tilastollista poikkileikkausta maan väestöstä.
Naisia on 51, miehiä 49. Pirkanmaalaisia on seitsemän, ahvenanmaalaisia yksi. On maalaisia, on
kaupunkilaisia, on kantasuomalaisia, on maahanmuuttajia. Kuusi haastattelua tehdään ruotsiksi.
Ihmisiltä ei vain tiedustella mielipidettä kansaa jakaviin kiistakysymyksiin. Tarkoitus on päästä syvemmälle: löytää henkilökohtaisia
tarinoita – kokemuksia, joista mielipiteet ovat syntyneet.
Miksi yksi laillistaisi kannabiksen? Miksi toinen kannattaa ydinvoimaa?
Taiteilijapariskunnan kaavakkeissa kihisee kolmekymmentä
teemaa.
TELLERVO KALLEINEN huiskii puu-

teria Jussi Klemetin kasvoille.
–!Sen verran vain, ettei kiiltele,

kun aletaan kuvata.
Samalla Kalleinen kertaa, mihin
Klemetti onkaan lupautunut.
Miehen ensimmäinen tehtävä
on valita kaavakkeesta väitelauseet, joista tahtoo puhua. Ja ruksata oma kanta asioihin.
Kun syyssateet lokakuussa piiskaavat Helsingin Töölöä, Klemetin
kasvot asettuvat Taidehallin valtavalle skriinille yhdeksi palloksi
sadan pallon parveen.
Näyttelykävijä saa haltuunsa ihmelaitteen, jolla voi tutkia pienoisSuomen kannat kiistakysymyksiin.
Klemetin pallo pongahtaa mielipidejanalle, ja teoksen käyttäjä voi
halutessaan uppoutua tamperelaisen perusteluihin ja tarinoihin.
TÄMÄ SELVÄ, nyt päästään tosi-

toimiin.
Videokamera on viritetty ja Oliver Kochta-Kalleinen asettuu keittiön puolelle tarkkailemaan äänen
tasoja ja kuvan laatua.
Tellervo Kalleinen esittää ensimmäisen väitteen: ”Kaikki hoitomuodot, jotka eivät perustu länsimaiseen lääketieteeseen, pitää
kieltää.”
Oitis on selvää, millainen mies
istuu haastateltavan tuolissa. Klemetin vastaukset ovat huomattavan pitkiä, perusteellisia, analyyt-

Kalleisilla on huikea idea.
He kokoavat tarkan
mini-Suomen. Tarvitaan
51 naista ja 49 miestä.
Kamera tallentaa kannan
kannabikseen, median
luotettavuuteen ja
rakkauteen. Esimerkiksi.

6 Uutispäällikkö 010 665 3115
6 Toimitus 010 665 3910
6 al.kulttuuri@aamulehti.fi
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Tänään ja huomenna on jälleen oikea hetki
taidesuunnistaa. Verkko-osoitteesta www.
taidesuunnistus.net löydät ateljeet ja galleriat, jotka ovat
avoinna oman päiväkävelyreittisi varrella. Sauli IsoLähteenmäen teokset (kuva) löydät Pyynikin Trikoolta.

KALLEISTEN HITIT

TELLERVO KALLEINEN ja Oliver
Kochta-Kalleinen kuvaavat jälleen
uutta yhteisötaideteosta. Sen on
määrä paljastaa, millaisista elämänkokemuksista suomalaisten
mielipiteet kumpuavat. Opiskelija
Jussi Klemetti päästi taiteilijat kotiinsa Tampereella.

Valituskuorot levisivät yli planeetan

KALLEISET

Pariskunta tekee yhteisötaidetta
s

Tellervo Kalleinen on syntynyt 1975 Suomessa, Oliver Kochta Kalleinen 1971 DDR:ssä.
Suomalais-saksalainen taitelijapariskunta on saanut kosolti
tunnustusta, muiden muassa
Ars Fennican ja Avek-palkinnon.
Dresdenistä kotoisin oleva
Oliver Kochta-Kalleinen tuli
Suomeen tutkimaan täkäläistä
kuvataidetta. Pariskunta tapasi

s
s

Lokakuussa opiskelija
Klemetin mielipiteitä
voi tutkia Helsingissä
Taidehallissa.
Sata syvähaastattelua,
reissuja pitkin maata,
analyysia, leikkaamista.
Mikä urakka!
tisiä ja huolellisesti muotoiltuja.
Matemaatikko on totta vie pohtinut asioita!
TUNNIT KULUVAT. Kiperien väit-

teiden sarja etenee.
”Alle 14-vuotiaille suunnattu
mainonta pitäisi kieltää.”
”Kapitalistinen talousjärjestelmä ei ole paras yhteiskunnan perusta.”
”Suomalainen media on luotettava tiedonlähde.”
”Mielialalääkkeitä määrätään
Suomessa liian helposti”.
Jussi Klemetin turnauskestävyyttä voi vain ihailla. Hörppy vettä, ja mies on taas valmis uuteen
syväanalyysiin.
– ONE MORE, Oliver Kochta-Kallei-

nen henkäisee kuulokkeet korvillaan.
On aika valita viimeinen väite.
–!Tehdäänpä ihmiset vihaisiksi
ja otetaan se ”elämässä tärkeintä on rakkaus”, Klemetti päättää.
–!Tuo on lause, joka nostaa mun
niskakarvat pystyyn, hän aloittaa,
ja puhe muuttuu entistäkin ponnekkaammaksi.
–!Mediassa rakkaudesta on tehty
toteemipaalu ja symboli ja juttu,
joka on yhdenlaista ja valtavaa ja
aina hyvää ja parasta ja koko elämän tärkein ja ainut asia.

Kuvataideakatemiassa vuonna
1998.
Aviopari ja heidän tätä nykyä
kahdeksanvuotias poikansa
asuivat pitkään vanhassa kalastajamökissä Vartiosaaressa
Helsingin edustalla, soutumatkan päässä mantereesta. Perhe
on äskettäin muuttanut, mutta
työhuone on yhä Vartiosaaren
idyllissä.

s

–!Se on resepti jatkuvalle tyytymättömyydelle. Ihmiselle asetetaan ihan kohtuuttomat oletukset
siitä, mitä rakkauden pitäisi olla.
Klemetti vyöryttää lisää analyysiä. Hänestä rakkaus ei ole aina
räiskyvää tai vaaleanpunaista, eikä siihen aina liity seksiä tai suuria eleitä. Rakkaus voi olla myös
hiljaista ja pientä ja se voi kohdistua myös ajatuksiin ja arvoihin.
–!Siksi en sano, että rakkaus on
tärkeintä. Mutta tärkeätä se on,
jos on tilaa sallia itselleen sellainen rakkaus, mikä on vilpitöntä
itselle eikä sitä mitä markkinoidaan ulkopuolelta.
Tellervo Kalleinen kiittää, mutta
pyytää, että Klemetti vielä konkretisoisi.
–!Konkretia on aina ihanaa... sokeria tälle projektille, hän selittää.
Klemetti ei hangoittele, vaan alkaa puhua omista kokemuksistaan,
tavastaan ihastua ja rakastaa.
Sori, ne tarinat eivät mahdu tähän.
Menkää syksyllä Taidehalliin ja
tiedätte enemmän – Jussi Klemetin
ja muun mini-Suomen suhteesta
rakkauteen.

Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen räjähtävin keksintö tähän mennessa on valituskuoro.
Kaikki sai alkunsa kurjana talvipäivänä. Taiteijapariskunta mietti, miten valtavasti energiaa ihmiset käyttävät valittamiseen. Voisiko energian kääntää positiiviseksi?
Syntyi idea kuorosta, joka valittaa laulaen.
Ensimmäinen kuoro kasattiin Birminghamissa. Pian perässä tulivat Helsinki, Hampuri, Pietari,
Chicago... Taiteilijapariskunnalle sateli kutsuja kaikkialta.
Idea on kirkas. Kaupungin asukkaat keräävät arkisia valitusaiheita. Junat ovat myöhässä ja bussikuskit tylyjä. Mainoksia on
liikaa. Ihmissuhteet eivät suju.
Kuorossa valittaminen asettaa harmit mittasuhteisiinsa, ja
tuottaa yhteisöllistä riemua.

Kansalainen uneksii Tarja Halosesta
Millainen on rivikansalaisen suhde maan johtohenkilöön? Kalleiset
päättivät tutkia asiaa keräämällä
suomalaisten unia Tarja Halosesta.
Unienkeruutalkoot levitettiin yli
tasavallan. Hihat käärittiin Aineen
taidemuseossa Torniossa, Mikkelin
ja Rauman taidemuseoissa ja Helsingin Taidehallissa.
Ja katso: unia todella kertyi. Tarja
Halonen seikkaili öisin esimerkiksi karaokebaarissa tulkitsemassa Kake Randelinin tuotantoa.
Unet dramatisoitiin teokseksi Unimaa (2009). Rooleja tulkitsivat unien alkuperäiset näkijät, teatteriharrastajat sekä Halosen näköishahmot.

Työpaikalla moni hautoo kostoa
Kalleisten töitä yhdistää yhteisöllisyys, ihminen porukan osana. Vain
ryhmän koko vaihtelee: on perhettä, työyhteisöä, kaupunkia ja kansakuntaa.
Mitä ihmisen päässä liikkuu, kun
työpaikan ihmissuhteet tulehtuvat?
Millaisia kostofantasioita kuohuva
sappi tuottaa?
Kalleiset pyysivät göteborgilaisia ja helsinkiläisiä kertomaan kokemuksia työpaikkakonflikteista. Tapaukset ja fantasiat dramatisoitiin ja kuvattiin. Syntyi hauska ja tylykin teos, jolla on ironinen nimi: I Love My Job (2012).

HUH. Pitkä haastattelu on vienyt si-

vustaseuraajan voimat. Olen poikki, janoinen ja nälkäinen.
Tajuan vasta nyt, millaisen urakan taiteilijakaksikko on itselleen
ottanut.
Sata syvähaastattelua, reissaamista ristiin rastiin pitkin maata,
aineiston analyysia ja leikkaamista.
Ja jotakin pitäisi olla valmiina jo
kesäkuussa, kun projektin paloja
on määrä viedä Mäntän kuvataideviikoille.
Jussi Klemetti on vasta viides
haastateltu, koodilla 005.
Arvasitte oikein. Mies itse olisi
ollut mieluummin 007.

Muistoissa hyvät ja pahat valkotakkiset
Kalleisten teokset voivat olla hilpeitä, mutta aina mukana on myös
vakavaa pohjavirettä.
Tähän mennessä rankin teos People in White (2011) tuotti taiteilijaparille viime vuoden Ars Fennica
-palkinnon.
Hylätyssä hollantilaisessa mielisairaalassa kuvattu reilun tunnin
mittainen elokuva kokoaa mielenterveyspotilaiden hyviä ja huonoja
kokemuksia hoitohenkilökunnasta. Synkimmistä tarinoista tihkuu eristämisen kauhua ja nöyryytystä.
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Ikävä isää teki
Kaarina Kaikkosesta
taiteilijan
•

UUTISET O6!7

Ranskalainen
maustaakin öljyllä
Ranskalaisessa keittiössä erilaiset öljyt ovat tärkeitä niin
kastikkeiden raaka-aineina kuin paistamisessa.

•

TEEMA / RUOKA O8!9

E SA J UH A P O STI

Keskivertosuomalainen
● Torniolainen Liisa Rahkonen osallistui

taideprojektiin, joka avaa ikkunan tilastoissa
esiintyvien suomalaisten elämään. • KULTTUURI O12!13
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KULTTUURI
Ihmiset
tilastojen takana
● 101 kaikkien puolesta -projekti avaa ikkunan

tilastoissa esiintyvien ihmisten elämään. Torniolainen
Liisa Rahkonen edustaa pohjoissuomalaista eläkeläistä.

6 Seija Lappalainen 050 417 0658
6 Taina Nuutinen-Kallio 010 665 6308
6 lkkulttuuri@lapinkansa.fi
6 ps.toimitus@pohjolansanomat.fi

Esajuha Posti, teksti ja kuvat

88-vuotiaan torniolaisen Liisa
•Rahkosen
ja 99 muuta suomalaista

voi tavata videoseinältä Helsingin
Taidehallissa loka–marraskuussa.
He ovat maamme väestön poikkileikkaus, joka on määritelty yleisimpien tilastotietojen perusteella. Heillä jokaisella on myös oma
tarinansa, joka ei koskaan välity
tilastoista.
Näitä tarinoita avaa taideprojekti 101 kaikkien puolesta. Projekti on viime vuonna Ars Fennicalla
palkittujen Tellervo Kalleisen ja
Oliver Kochta–Kalleisen käsialaa.
Taiteilijat haastattelevat ihmisiä
kansaa jakavista aiheista niin, että henkilökohtaiset tarinat, jotka
ovat vaikuttaneet käsitysten muo-

OLIVER KOCHTA-Kalleinen ja Tellervo Kalleinen järjestävät kuvauspaikkaa. Liisa Rahkonen (kesk) odottaa jännittyneenä tulevaa.

dostumiseen, pääsevät esille.
Haastateltavat valitaan tilastollisten kriteerien, kuten iän, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella.
Haastattelukysymysten aiheet on
poimittu julkisesta keskustelusta
ja ne käsittelevät muun muassa
maahanmuuttoa, susikysymystä,
ydinvoimaa ja rahan merkitykstä.
–!Tilastoilla on voimakas vaikutus mielipiteisiin ja politiikkaan.
Tilastovisualisoinnin värikkäät
pallot, pylväät ja laatikot eivät
kuitenkaan kerro paljoakaan yksilöistä numeroiden takana, kertoo haastatteluista vastaava Tellervo Kalleinen.
Eri ihmiset saattavat päätyä samaan laatikkoon, vaikka heidän
tarinansa olisivat täysin vastakkaiset. Vastaan on tullut monen-
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Tankavaarassa vaskataan jälleen

laisia haastateltavia, joiden mielipiteet kumpuavat hyvinkin erilaisista kokemuksista, kertoo Oliver
Kochta–Kalleinen.
–!Haastatteluissa samoista asioista nousee hyvin erilaisia arvoja esille. Vaikka menemme jokaiseen kotiin aina avoimin mielin,
niin vastauksia kuunnellessa tulee eteen yllätyksiäkin, Kalleinen
kertoo.
YKSI HAASTATELTAVISTA oli

101-projektin tuottajan Essi Ojanperän 88-vuotias isoäiti Liisa Rahkonen Laivajärveltä Torniosta.
Taiteilijat käyvät aluksi läpi haastattelun luonteen teknisesti, minkä jälkeen paneudutaan haastateltavalle tärkeisiin asioihin. Listalla
on kolmekymmentä asiakohtaa,

Kullanhuuhdonnan SM-kisat
käynnistyvät huomenna perjantaina Sodankylän Tankavaarassa.
Yleisöllä on mahdollisuus seurata vaskaajien suorituksia kate-

tusta katsomosta. Kisat ovat yksi
Lapin vanhimmista tapahtumista.
Ensimmäisen kerran Tankavaarassa vaskattiin kilpaa jo vuonna 1974. Tankavaara on kautta

joista noin puolet valitaan videoitavaksi haastateltavan mieltymysten mukaan.
Liisa Rahkonen päätyi ottamaan
kantaa muun muassa kerjäämiseen, eutanasiaan, aseiden käyttöön, homo- ja lesbopareihin, kapitalismiin talousjärjestelmässä,
ydinvoimasta luopumiseen Suomessa seuraavan 25-vuoden aikana, suomalaiseen sisuun, urheilun liikatilaan mediassa, taiteen
vaikutukseen elämässä, kuoleman
jälkeiseen elämään ja maailmaan
ilman sotia.
Mieleenpainuvimmaksi kirjakseen Rahkonen mainitsee Tuulen
viemää sekä Gwen Bristowin Uudet tuulet -kirjan vuodelta 1947.
Romaani maailmansodan ajan
Amerikasta vei aikanaan 18–vuotiaan tytön muihin maailmoihin.
–!Kirjassa tulee hyvin esille ihmisten eriarvoisuus. Kirjan maailma oli erilainen kuin oma, hieno
ja ylevä. Mutta koska päivät olivat
työntäyteisiä niin lukuhetket olivat nukkumaan mennessä. Kirjoja
oli siihen aikaan muutenkin vähän,
muistelee Rahkonen.

lemmat vanhemmat ovat töissä,
ja lapsille annetaan kaikki vapaus.
Rahkonen kävi kansanopiston ja
sai kirjallisesti lahjakkaana oppilaana 3000 markan stipendin. Hän
joutui kuitenkin jäämään vanhempiensa piiaksi.
–Sittemmin olisin halunnut naimisissa ollessani mennä töihin,
mutta mies ei halunnut sitä. Hän
sanoi, että kunhan ei joka viikko
uutta sohvaa osteta, niin me pärjäämme.

SAMALLA kun Oliver Kochta–

Kalleinen asettelee kotistudiota
pystyyn, alkulämmittelee Tellervo Kalleinen haastateltavaa. Rahkonen muistelee sukunsa vaiheita elävästi.
–!Meillä oli hyvä koti. Äiti ei pitänyt meille mitään luentoja eikä
ollut mitään katastrofeja. Olimme
kilttejä lapsia. Kotona sanottiin
mitä sai tehdä. Tänä päivänä mo-

”Eri ihmiset saattavat
päätyä samaan
tilastolaatikkoon, vaikka
heidän tarinansa olisivat
täysin vastakkaiset. ”
OLIVER KOCHTA-KALLEINEN
kuvataiteilija

maailman levinneen kilpailu- ja
harrastustoiminnan syntypaikka.
Nykyään kansallisia mestaruuskilpailuja järjestetään yli
kahdessakymmenessä maassa.

TUULA Vanhatapion teos Kuutamo.

Kuu ja koski kilpasilla
NÄYTTELY

Rahkosen puoliso kuoli kaksikymmentäkaksi vuotta sitten, minkä jälkeen hänen elämänsä ovat
täyttäneet lapset ja lapsenlapset.
–!Työllä on ollut elämässä aina
suuri arvo. En ole ollut koskaan kovin kriittinen. Pienellä eläkkeellä
olen selvinnyt, kun on ollut hyvä
tukiverkosto takana ja hyvät lapset.
–!Lääkäriinkin olen päässyt kun
on aikatauluja soviteltu. Lääkäri ei
ole suostunut kirjoittamaan minulle palveluseteliä kulkemista varten.
Olen kuulemma liian hyväkuntoinen, nauraa eläkeläinen.

Arktiset virrat:
Maija Vanhatapion maalauksia
Lapin Maakuntakirjaston Lapponicasalissa 31.7.saakka. Jorma Eton tie
6 Rovaniemellä. Avoinna ma-to klo
9-19, pe klo 9-17, la-su klo 11-15

Rovaniemen kirjaston Lappo•nica-salissa
Maija Vanhatapio

kokeilee useita erilaisia tapoja
lähestyä maisemaa.
Monet tekotavat ovat rohkeita.
Vanhatapio käyttää esimerkiksi
sideharsoa veden pyörteiden kuvaamisessa.
Harso toimii hyvänä alustana
myös kuulaissa töissä Usva, Aamu, Reitti ja Räntä.
Välillä työn jälki on kuitenkin
turhan karheaa. Vanhatapio suosii laattamaista palettiveitsitekniikkaa - tai raaputtaa teoksen
pintaan ristikkäisiä vetoja.
Raaputustekniikoista vanha
kunnon peittomusta tuo hyvää
tulosta akryylimaalauksessa Tiheikkö. Teos lienee luotu pyyhkimällä märkää maalia.
Kontrastista syntyy havaittava syvyysvaikutelma. Valitetta-

ELÄKELÄINEN Liisa Rahkonen

edustaa yhtenä sadasta Suomea.
P ROJ E K T I

101 Kaikkien puolesta
•

Toteuttajat: viime vuonna Ars
Fennicalla palkitut kuvataiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver
Kochta–Kalleinen.
Tuottaja: Essi Ojanperä.
Aihe: Sata henkilöä eri puolilta
Suomea edustavat mielipiteillään ja uskomuksiltaan yhteiskuntaa jakavista aiheista.
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, AVEC,

•
•
•

Oskar Öflundin säätiö, Taiteen
edistämiskeskus ja YLE/Uusi
kino.
Tuotos: Sadan henkilön videoseinä Helsingin Taidehallissa
17.10.–22.11.2015.
Osallistu projektiin: mukaan
mahtuu vielä miehiä ja teini-ikäisiä, kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä contact@1-0-1.info tai
puh 046 5221046.

•
•

VANHATAPION teos Aamu.

vasti näin ei ole kaikkien teosten kohdalla.
Sellaiset maalaukset kuin Kultavirta ja Putoukset näyttävät yksiulotteisilta ja kömpelöiltä. Niiden värimaailma ei ole loppuun
asti harkittua.
Liian suuri annos maalauspohjan pintaa latistaa.
Ripustuksessa olisi myös kannattanut rakentaa samanhenkiset työt selkeämmin sarjoiksi.
Näyttelyn rakenne peittää alleen
onnistuneita tunnelmakuvia, ku-

Taiteessa on vapaus
kokeilla ja toimia.
Oleelliseen kannattaa
kuitenkin keskittyä.
ten maalaukset Outa tai Suo.
Taiteessa on vapaus kokeilla
ja toimia. Oleelliseen kannattaa
kuitenkin keskittyä, sillä uusi ja
riemukas tekotapa ei aina tuota
parasta lopputulosta. Vanhatapion silkkipaperityöt vetoavat
konstailemattomalla julistemaisuudellaan.
RICHARD KAUTTO

KUUKAUSILIITE

VIDEOTAIDE

TILAA

Kommentit

HESARI

Emme tiedä miehestä muuta kuin että hän on 40–49-vuotias, saanut koulutuksen
ammattikorkeakoulussa ja asuu Mouhijärvellä. Mutta tähän projektiin hän sopii.
Talo löytyy vihdoin kapean hiekkatien päästä. Se on iso omakotitalo, aika uusi. Pihalla Audi A4.
Mutta ovi ei aukea.
Tarkistamme tapaamisajan. Kyllä sen piti olla kello 10 ja tänään. Omituista.
Soittelemme ovikelloa edelleen.
Vihdoin punaiseen t-paitaan pukeutunut mies tulee avaamaan ja sanoo nopeasti olevansa skypeneuvottelussa. Voimme tulla sisään odottamaan.
Iso olohuone, avaraa tilaa. Takka keskellä. Pöydällä on valokuva isästä ja pojasta. Miksi vain isästä?
Ikkunalaudalla on kirja. Susan Sontag: Musta aurinko. Se kertoo masennuksesta.
Hyllyssä lääkkeitä. Mutta eipäs käydä nuuskimaan enempää.
Isäntä istuu puhelimessa eikä sano mitään. Vihdoin hän puhuu lyhyesti puhelimeen ruotsia ja sanoo
lopuksi hejdå.
Ja tulee sanomaan päivää. Hän on Petri Ojanen, 42 vuotta ja valmis tulemaan tähän.
Kysymys on nykytaiteesta.
Taiteilijapariskunta Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen yrittää selvittää, mitä
suomalaiset ajattelevat ja mitkä kysymykset ovat heille tärkeitä. Ja mistä nämä mielipiteet ovat
peräisin.
He ovat etsineet Suomesta sata haastateltavaa, jotka edustavat mahdollisimman tasapuolisesti
Suomea: 51 on naisia, 11 asuu Helsingissä, kolme Lapissa, kaksi on muuttanut Suomeen, yksi on
tohtori.
Esimerkiksi tämä Mouhijärven Petri Ojanen edustaa ammattikorkeakoulun käynyttä ja
haja-asutusalueella asuvaa hämäläistä miestä.
Tellervo Kalleinen sanoo, että hänen kokemuksensa mukaan haastateltava on aina yllätys. Ihmiset –
suomalaiset – eivät ole sellaisia kuin odottaisi.
Millainen mielikuva sinulla on Ojasesta, tässä vaiheessa?
Tellervo Kalleinen haastattelee kutakin kolme tuntia, ja istunto videoidaan. Sata haastattelua on
rankka urakka. Kalleiset ovat ajaneet Suomea ristiin rastiin keväästä lähtien. Enää on jäljellä
kymmenkunta.
Haastateltavat ovat vapaaehtoisia. He ovat löytyneet paikallislehtien ja ilmoitustaulujen avulla.
Kaikkia ei ole voitu ottaa, koska jakauman on oltava edustava. Kokoelmasta puuttuu vielä yksi teini.
Näyttely 101 kaikkien puolesta on esillä Helsingin Taidehallissa 17. lokakuuta alkaen. Kävijä voi
katsoa videoita ja tutustua ihmisten mielipiteisiin, jotka joskus ovat syntyneet aivan vastakkaisista
lähtökohdista. Taidehallissa katsojat voivat "tavata kerralla koko Suomen".
Mutta ensin on saatava aineisto kokoon. Nyt on Petri Ojasen vuoro. Illaksi on ehdittävä vielä
Jämsään.
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Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen haastattelivat Petri Ojasta Mouhijärvellä neljä tuntia.

Ojanen osoittautuu hyvin avoimeksi kaveriksi. Parissa minuutissa hän on kertonut
elämäntilanteensa. Hän on Oulusta, päätyi tänne Mouhijärvelle avioliiton myötä, rakensi appiukon
kanssa talon "pitkästä tavarasta". Se vei kolme vuotta. Sai pojan. Sitten vaimo lähti toisen matkaan, ja
masennus tuli.
Nyt hän vastaa Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen laatimiin kysymyksiin. Ensin hän saa
täytettäväkseen 30 väitteen luettelon, jossa häneltä kysytään mielipidettä esimerkiksi
maahanmuuttajista, eutanasiasta, voista ja margariinista.
Sillä välin kun Ojanen tutustuu kysymyksiin, Oliver Kochta-Kalleinen käy pystyttämään kameroita ja
valoja. Saksalaisena hänen kielitaitonsa ei riitä haastattelujen tekemiseen,
Ojanen saa kysymykset vastatuiksi ja ryhtyy kertomaan elämäntarinaansa. Kohta saamme varmaan
selvyyden siitäkin, miksi hän on teettänyt tuon punaisen t-paidan, jossa lukee edessä Kiitos
1917–1918. Näytitte ihmisen paikan. Ja takana: Teitte ihmisen osan.
"Tää paita kertoo, mitä ajattelen. Sisällissodan punaista puolta ei vieläkään kohdella reilusti."
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Mutta ei, Ojanen ei ole vasemmistolainen, ei ylipäänsä poliittinen henkilö. Hän sanoo, ettei saa oikein
otetta nykypolitiikasta. Siinä puhutaan vain rahasta.
Paidassa on kysymys isäsuhteesta.
Isoisän isä oli Ikaalisista ja jäi Tampereella 1918 vangiksi. Ison talon isännät teloittivat hänet,
ilmeisesti kostoksi jostakin.
Hänen pojastaan, Ojasen isoisästä, tuli nelivuotiaana isätön punaorpo. Siitä hän joutui kärsimään
koko ikänsä.
Isoisä teki oman uransa rajavartiostosssa ja oli aina poissa oman poikansa elämästä.
Ojasen isästä taas tuli peltiseppä, joka asensi eristeitä teollisuuslaitoksiin. Hänkin oli aina
matkatöissä, aina poissa.
"Isä oli mulle tosi tärkeä. Ainut ketä kaipasin oli oma isä. Ei äiti niinkään."
Samalla lailla kuin isä kaipasi omaa isäänsä ja tämä tapettua isäänsä. Ja nyt Ojanen kaipaa omaa
poikaansa, joka asuu puoliksi äitinsä luona. Siksi siis paita.
"Se heijastuu nyt omaan poikaan. Olen lukenut Sinkkosta netistä."
Hän tarkoittaa lastenpsykiatri Jari Sinkkosta.
Avomieliseen tyyliinsä Ojanen kertoo, kuinka nuoren miehen elämä Oulussa alkoi mennä kieroon.
Hän kävi ammattikoulua talonrakentajalinjalla, mutta se ei oikein kiinnostanut. Tuli juopoteltua.
Ojanen vetäytyy tupakalle hellaimurin alle ja jatkaa. Hän kertoo hurjista nuoruusvuosista
huonomaineisessa oululaislähiössä.
"Kaverit oli linnassa tai kuoli, tai tappoi jonkun. Liimaa impattiin."
Hän sanoo itse valinneensa sen tien. Kaverit olivat tärkeitä. Isä ei ollut kotona, äiti vuorotyössä.
"Tiirikkamiehiä ihailtiin, varastettiin yleisavaimia. Kerran mentiin markettiin yöksi, ajeltiin pyörillä
pitkin käytäviä ja käytettiin tavaroita. Murtauduttiin omaan kouluunkin ja vietiin luokkaretkikassa.
Jäätiin kiinni, mutta olin aina alaikäinen, alle 16-vuotias."
Maine oli tärkeä. Ojanen ei pienikokoisena pärjännyt fyysisesti. Hänelle tuli verbaalinen pellen rooli.
Lempinimi oli Spede.
Hän sanoo, että edelleen hän samastuu marginaaliporukoihin ja hakeutuu sellaiseen seuraan, jossa
ollaan vapaamielisiä ja kyseenalaistetaan normeja. Hän etsii ihmisiä, menee juttelemaan ja tutustuu.
Kotona Spede hoiti pikkusiskoa ja auttoi äitiä. Ammattikoulun jälkeen alkoi työttömyys.
Nuorisorikollisen ura jatkui.
Sitten isä ilmestyi matkoiltaan ja pelasti. Hän otti poikansa mukaan työporukkaan tekemään
eristystöitä. Heti mentiin Pohjois-Norjaan, Lofooteille. Pohjoisessa kuljettiin kolme vuotta.
"Se oli reissuhommaa: asuttiin parakeissa ja asuntovaunussa. Ei meistä enää ole siihen. Nyt niitä
hommia tekevät puolalaiset ja venäläiset. Me ollaan ruotsalaistuttu."
Tellervo Kalleinen kysyy, mitä Ojanen oppi isältään.
"Se, mitä luvataan, se pidetään. Hommat viedään loppuun. Ei jätetä kesken."
Ojanen pääsi jaloilleen ja luki lv- ja energiatekniikan insinööriksi. Se oli isän toive. Nyt hän oli
motivoitunut, opiskeli puuttuvat matematiikan tiedot parissa kuukaudessa.
Nyt hän on ollut kymmenen vuotta myyntityössä. Se sopii hyvin sellaiselle, joka on kiinnostunut
ihmisistä. Hän kauppaa kansainvälisen firman eristysmateriaaleja. Siinä hommassa ei koskaan voi
olla varma siitä, miten jatkossa käy.
Siksi hän vastaa kysymykseen perustulosta, että on ehdottomasti sen kannattaja.
"Saanko sanoa omia ajatuksia?" Ojanen varmistaa.
"Saat. Täällä puhutaan nyt susta. Me ollaan nyt sun ajatusmaailman ääressä."
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Tellervo Kalleinen teki Petri Ojaselle kuvausmeikin.

Petri Ojanen saa nyt valita kyselylomakkeesta muutaman mielipiteen perusteltavaksi. Hän aloittaa
kerjäämisen kieltämisestä.
Hän ei ole ollenkaan samaa mieltä. Kerjäläisillä ei ole muuta mahdollisuutta. Ojanen on ollut monissa
maissa, tehnyt töitä, joita paikalliset eivät ole halunneet tehdä.
"Pitäisi olla matalapalkkatyötä. Että ei heti vedettäisi sitä SAK:ta siihen. Olisi oltava mahdollisuus
ansaita."
Sitten mennään väitteeseen, että voi on terveellisempää kuin margariini. Se herättää aina kuumia
tunteita.
"Täysin samaa mieltä!"
Ojanen muistuttaa, että ollaan Mouhijärvellä, jonka meijeri oli kuuluisa voistaan.Hän ei margariiniin
usko.
Väite: Media ei näytä vähäosaisuutta tarpeeksi.
Ojanen on samaa mieltä. Hän kertoo seuraavansa Mouhijärven rauhassa satelliittitelevisiota, jossa on
600 kanavaa.
"Al-Jazeeraa, Russia Todayta. Just oli Etelä-Afrikan mellakoista, joissa käytiin ulkomaalaisten
kimppuun. Uutisoitiinko siitä Suomessa? Olin järkyttynyt siitä."
Väite: Suomen pitäisi ottaa paljon nykyistä enemmän maahanmuuttajia.
Ojanen on täysin samaa mieltä. Hän on suvaitsevainen.
Ojanen kertoo, kuinka oli käymässä Helsingissä ja sattumoisin myös suuressa Minulla on unelma
-mielenosoituksessa.
"Mutta ei siellä näkynyt sitä suvaitsevaisuutta, jota olisin toivonut. Suvaitsevaisuus on hyvin
pinnallista tässä maassa."
Hän siis kannattaa maahanmuuton lisäämistä.
"Humanitäärisistä syistä ilman muuta. Inhimillinen hätä pitäisi olla ensimmäisenä. Mekin olemme
lähteneet täältä, ja meillekin on annettu. Suomeen mahtuu ja suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu
myös ulkomaalaisia."
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"Ne istuivat kahviloissa keskellä päivää. Mutta sitten kun on tutustunut ihmisiin, yksilöihin, huomaa,
että ne on monipuolista porukkaa. Yksinkertainen on muuttunut monipuolisemmaksi."
"Jokin täyttää meidän ajatusmaailmaa, että ei nähdä toisia. Pelko tuntematonta ja toisenlaista
kohtaan."
Tellervo Kalleinen on erityisen kiinnostunut vanhoista mielipiteistä, joista on luovuttu. Tässä olisi
yksi.
"Silloin 1980-luvun lopulla ajattelin, että maahanmuuttajat ovat nahkatakkisia mustia miehiä, jotka
on tulleet iskemään meidän naiset. Nyt ajattelen, että he ovat kaikki erilaisia", Ojanen sanoo.
Hän sanoo myös olevansa aina pienemmän ja sorretun puolella. Hän vihaa auktoriteetteja.
Armeijaankaan hän ei suostunut menemään. Hänet vapautettiin kriminaalin taustan ja
auktoriteettien vastaisuuden vuoksi.
"Järjestelmä ei palvele kaikkien etua."
Väite: Suomessa on paljon enemmän korruptiota kuin annetaan ymmärtää.
"Tietysti on. Miten parhaat paikat menevät S-ryhmälle ja K-kaupalle? Kaikki ABC:tkin. Ei ole
tasavertaisia mahdollisuuksia."
Ojanen ei luota kunnallisiin viranomaisiin, jotka päättävät kaavoituksesta.
"Katso nyt eri kaupunkeja: Citymarketeja, Prismoja, aivan vierekkäin. Samaa monokulttuuria. En
hyväksy sitä, haluan moniarvoista ja monipuolista Suomea."
Väite: Jokainen on vastuussa omasta onnellisuudestaan.
"Täysin samaa mieltä. Oman isäni esimerkki. Ilman sitä en olisi se, mikä olen. Ilman sitä isän kanssa
viettämääni aikaa", Petri Ojanen sanoo.
TELLERVO KALLEINEN JA OLIVER KOCHTA-KALLEINEN

Petri Ojanen kertoo sukunsa miesten kohtalosta.

Kuten kaikki muutkin haastateltavat, Ojanen on saanut valita kirjan, joka on vaikuttanut hänen
elämäänsä. Hän näyttää Tyrvään antikvariaatista löytämäänsä Erkki Osmonsalon kirjaa vuodelta
1947: Suomen valloitus 1808. Se kertoo Suomen sodasta 1808–1809 ja sen jälkeisestä autonomisesta
Suomesta.
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Neljä tuntia on kulunut. Kalleiset alkavat purkaa kalustoa ja pakata sitä taas autoon.

Taiteilijapari on tehnyt tätä jo vuosia. Tälle taiteelle on vaikea antaa nimeä. Se on osallistuvaa,
osallistavaa, yhteiskunnallista mediataidetta. Mutta mitä väliä nimellä on? Ajatuksena on, että
henkilökohtaisten tarinoiden kautta voidaan kertoa yhteiskunnasta jotain yleistä.
Kalleisten tunnetuin teos on Valituskuoro. Siinä koottiin eri paikkakunnilla joukko ihmisiä, jotka
kertoivat, mikä on väärin. Siitä sävellettiin kuoroteos, jonka ihmiset esittivät. Kalleiset tekivät näitä
valituskuoroja eri maissa kaikkiaan 12. Sen jälkeen idea jatkoi elämäänsä. Nyt valituskuoroja on tehty
ainakin 120 maassa, ja ne ovat nähtävissä YouTubessa.
Kalleisen taiteilijapari sai Valituskuorosta viime vuonna Ars Fennica -palkinnon.
Ojanen sanoo vielä lähtiessä, että on hyvä, ettei tuijoteta vain tilastoja. Pitäisi nähdä, että on
diversiteettiä.
Samaa ovat Kalleisetkin sanoneet monta kertaa. Ihmiset päätyvät samoihin mielipiteisiin eri
suunnista, eri taustoista.
"Meitä on täällä ruohonjuuritasolla vaikka minkälaista."

Taiteilijapari Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen haastattelivat sataa suomalaista päästäkseen selville, mitä he
ajattelevat, ja mistä kokemuksista heidän mielipiteensä ovat syntyneet. Urakka oli mittava, sillä kukin haastattelu kesti kolme
tuntia, ja kaikki videoitiin. Nämä videot tuodaan Helsingin Taidehalliin 17. lokakuuta. Sitä odotellessa voi tutustua otteeseen
teoksesta. Siinä haastateltavat vastaavat kysymyksiin voin terveellisyydestä, maahanmuutosta, eutanasiasta ja rakkaudesta.
Tuotanto: Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen

101 kaikkien puolesta Helsingin Taidehallissa 17. 10. 2015–22. 11. 2015.
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Luitko jo nämä?

Helsinki on täynnä bordellien jälkiä
– maalaistyttöjen kehoista
taisteltiin heti rautatieasemalla

Kolumni: Tämä mies sai juuri
Facebookin ja Amerikan vakoilijat
polvilleen

Pahanhajuista hengitystä ei
yleensä haista itse – näin pääset
eroon kiusallisesta vaivasta

Maksullisen seksin nykyhinta on
sata euroa – prostituutio on
mullistunut Suomessa parissa
vuosikymmenessä
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