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Piilotajunta ihmisyyden voimavarana

Pirkko Siltala

Piilotajunta ja tietoisuus ovat ihmisyyden keskei-
siä ulottuvuuksia. Ne toimivat vuorovaikutukses-
sa keskenään. Myös muissa ihmisyyden ulottu-
vuuksissa ja niiden keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessa vaikuttaa piilotajunnan ja tietoisuuden väli-
nen jännite. Ihmisyyden ulottuvuuksia ovat: ruu-
miillisuus ja mieli, ajan eri ulottuvuudet (nyky-
hetki, menneisyys ja tulevaisuus), yksilö, perhe, 
yhteisöt, organisaatiot, yhteiskunta, kansakunta 
ja kulttuuri. Nämä kaikki ovat kietoutuneet toi-
siinsa ja ilmaisevat itseään hyvin- ja pahoinvoin-
tina, destruktiivisina ja rakkauden tekoina, mie-
len ja ruumiin sairauksina ja terveyden päivinä. 
Kulttuurissamme on ollut vallalla ihmistä, hänen 
ruumistaan ja yhteisöään koskeva dualistinen nä-
kemys, jossa ruumis ja mieli sekä yksilö, perhe ja 
yhteiskunta on käsitetty eri maailmoiksi. 

Tämän aika näyttää olevan ohi. On näkyvissä 
merkkejä esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaali-
palvelujen ja opetushallinnon keskinäisestä yh-
teistyöstä. Tämän keskinäisen nivoutumisen tu-
lisi näkyä myös hoitopalveluissa sekä esimerkik-
si kulttuurin, terveydenhuollon ja sosiaalipalve-
lujen yhteistyössä. Ennen kaikkea ruumiillisen ja 
psyykkisen sairauden tutkimus- ja hoitokäytän-
nöissä tulisi sairaus ymmärtää ruumiin, mielen, 
perhe- ja työyhteisön ja yhteiskunnan vuorovai-
kutuksesta käsin. Piilotajunta sisältää myös piilo-
tajunnan ja ruumiin muistin sekä tietoinen tajun-
ta tietoisen symbolisen muistin. Näillä on omat 
merkityksensä ihmisen sairaudessa ja sairastami-
sessa.

Piilotajunnan ja tietoisuuden jännite

Piilotajunta on ihmisenä olemisen ydintä, se on 
aina läsnä ja kaikessa. On ikiaikainen käytäntö 
jakaa ihmisen tajunta piilotajunnaksi ja tietoi-
seksi tajunnaksi. Myytit ja kansanperinne erityi-
sesti kollektiivisena muistina, mutta myös filoso-
fia, uskonto ja taide eri muodoissaan ovat kuvan-
neet näitä tajunnan tasoja ja niiden sisältöjä. Psy-
koanalyysi ja psykoterapia ottivat piilotajunnan 
aikanaan teoriansa ja käytännön työnsä piiriin.

Piilotajunnalla on hallussaan syvin kertomus 
niin yksilön kuin kansakunnan ja niiden organi-
saatioiden elämästä. Se ilmaisee itseään tiedosta-
mattoman, ruumiillisen ja toiminnallisen muis-
tin, esim. tekojen muodossa, ja vasta ajattelu ja 
yleensä psyykkinen työ sekä taide ja psykotera-
pia löytävät sille symbolisen muistin muodon. 
Ruumiin muistilla ymmärrämme tietoja, joita 
välittävät meille erilaiset aistihavainnot ja affek-
tit sekä ruumiin oireet. Ruumis muistaa, ja ruu-
miin muisti ei koskaan valehtele. Vuorovaikuttei-
sen emotionaalisen yksilökehityksen myötä muis-
ti löytää vähitellen myös tunteiden, mielikuvien 
ja symbolisen muodon, kuten sanat, ajattelun, 
kuvan, kirjoituksen, musiikin jne. Symbolinen 
muisti jäsentää ja muokkaa tietoisuuteemme pii-
lotajunnan muistia.

Piilotajunnassa on kaksi tasoa, joiden raja on 
häilyvä. Syvin tiedostamaton säilyy taiteen ja hen-
kilökohtaisen sisäisen elämän keskipisteenä. Se ei 
tule koskaan sellaisenaan tietoisuuden piiriin, 
mutta se tarjoaa tietoisuuttamme laajemman si-
säisen käymistilan uudistuville ja uudistaville voi-
mille, kuten mielikuvitukselle ja ajattelulle. Sy-
vin tiedostamaton on tyhjentymätön, aina uu-
dessa tulemisen tilassa. Syvintä piilotajuntaam-
me emme voi koskaan tarkkaan määritellä, kuva-
ta tai paikallistaa – se on kaikkialla ja kaikessa. Se 
ei anna itsestään lopullista kuvaa. Piilotajunnassa 
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vastakohtaisuudet varisevat pois, se on muutok-
sen, liikkeen ja kasvun avoin kohta.

Piilotajunta ei tunnusta pakkoa eikä vaatimus-
ta. Piilotajunta ei alistu siihen vallankäyttöön, 
mitä olemme aikamme kulttuurissa tottuneet ta-
voittelemaan. Piilotajunnan antamaa tietoa em-
me voi jollakin manipuloinnilla tuottaa, se ei alis-
tu vallan välineeksi niin kuin ei taidekaan. Juuri 
tästä syystä me helposti vieroksumme, ohitam-
me tai mitätöimme koko piilotajunnan olemassa-
olon. Nykyajan ihmisten on vaikea hyväksyä si-
tä, että onkin olemassa jotain, joka ei olekaan täy-
sin hallittavissa, paikannettavissa, selitettävissä ja 
jonka saloja ei voikaan kartoittaa yksityiskohtai-
sella tarkkuudella. Piilotajunta ei tuota mitään 
selkeästi mitattavaa. Sama koskee taiteen, taide-
aineiden ja yleensä luovuuden tuomaa henkistä ja 
kulttuurista pääomaa. Niitä ei voi mitata yksin-
kertaisilla tehokkuusindikaattoreilla.

Mutta piilotajunta pulppuaa meihin mietiskel-
lessämme, pohtiessamme, itseemme paneutues-
samme, antaessamme ajatuksemme assosiatiivi-
sesti vaeltaa, affektiivisissa tiloissa, unissa, unel-
missa; luodessamme, lukiessamme, katsoessam-
me tai kuunnellessamme kirjoitusta, kuvaa tai 
musiikkia. Meille on tuttua se, että etsiessäm-
me tietoisesti ratkaisua johonkin ongelmaamme 
myös piilotajuntamme työstää sitä samanaikaises-
ti ja tarjoaa yllättäen ratkaisun, vastauksen tai oi-
valluksen. Tiedostamaton tekee työtään tietoisten 
ponnisteluittemme sisällä.

Tiedostamattoman toinen taso sisältää tietoi-
suudesta tiedostamattomaan siirretyn, torjutun 
ja dissosioidun. Tämä tiedostamaton on ollut jos-
kus tietoinen ja tuttu, mutta torjuttua ei eri syis-
tä ole voitu tallentaa tietoisuuden piirissä. Mi-
kään kokemus ei koskaan kokonaan katoa. Piilo-
tajuntaan eristäminen on tapahtunut enimmäk-
seen kolmesta syystä. Tietoisuutemme piiri on ra-
jattu, ja tiedostamaton on sitä laajempi, se säi-
löö enemmän. Tässä mielessä piilotajunta tallet-
taa myös hyviä ja rakkaudellisia kokemuksiam-
me, jotka vaikuttavat elämäämme ja tulevat vuo-
rovaikutussuhteisiimme ja käytäntöihimme rak-
kauden tekoina. Myös hädän ja ahdingon hetkel-
lä ne eheyttävät meitä ja antavat voimaa kestää. 

Torjuttu kokemus on voinut olla myös kauheu-
dessaan ja haavoittavuudessaan niin sietämätön, 
että se on täytynyt poistaa tietoisuudesta kestä-
mättömänä kokemuksena. Yksilö, perhe, yhteisö 
tai kansakunta ovat olleet silloin hylättyinä ilman 
riittävää tukea, yhteisöllisen kannattelun ulko-

puolella. Traumaattinen kokemus ei kuitenkaan 
häviä, vaan piilotajunta säilöö sen ja ilmaisee sitä 
toiston lakien alaisena sukupolvesta toiseen, yksi-
lön, perheen, yhteisöjen, organisaatioiden ja kan-
sakuntien kriiseinä, väkivaltaisina tekoina ja sai-
rauksina, kunnes se tulee kuulluksi ja vastaanote-
tuksi – saa puheen oikeuden. 

Kovin tuttua meille jokaiselle on myös se, että 
emme mielellämme jätä tietoisuutemme piiriin 
meille itsellemme epämieluisia, itsetuntoamme 
ja omaa arvoamme loukkaavia kokemuksia, vaan 
eristämme ne pois mielestämme. Tämä unohdus 
on narsistisen itsekorostuksen palveluksessa, ja sii-
tä voi seurata mielemme kapeutuminen ja ontto-
us sekä ajatusmaailmamme köyhtyminen. Myös 
nykyisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallalla 
oleva nopean menestyksen stimulointi, empatia-
kyvyttömyys, ylimielisyyden ja kaikkivoipaisuu-
den voimistuminen sekä vahvistuvan ahneuden 
synnyttämä piittaamattomuus syrjäyttävät pa-
neutumisen perushyveittemme miettimiseen ja 
työstämiseen yksilöinä ja yhteisöinä – sellaisiin 
kuin kosketus erilaisiin tunteisiimme, itsensä tut-
kiminen, toiseen eläytyminen ja toisen kunnioit-
taminen, lempeys ja halu tehdä hyvää.

Yksilön ja yhteisöjen piilotajuntaan vaienne-
tut tunnot, traumaattiset kokemukset, esimerkik-
si ulkopuolisuus ja epäoikeudenmukaisuuden ko-
kemukset saavat puheen ja tekojen oikeuden ala-
kulttuureissa, joiden keskeinen viestintäpaikka 
on Internet. Niiden viesteille kannattaa herkistyä 
tutkivalla mielellä.

Jokelan murhenäytelmän nuori mies lähet-
ti useita päiviä ja viikkoja viestejä sekasortoises-
ta mielentilastaan ja siihen liittyvästä avunhuu-
dostaan Internetiin. Näinhän tekevät monet ah-
dingossa olevat nykyajan nuoret naiset ja miehet. 
Kun piilotajunta alkoi puhua, tällä nuorukaisel-
la ei ollut Internetissä eikä muuallakaan huoleh-
tivaa aikuista vastaanottajana ja ymmärtäjänä. 
Sen sijaan vastaanottajina olivat toiset turvatto-
mat, hämmennyksissä olevat ihmiset, jotka liit-
tyivät toisiinsa ja yhdistivät ylimieliset destruktii-
viset voimansa ja piilottivat avuttomuutensa, tus-
kansa ja kokemansa väkivaltaisuuden. Piilotajun-
taan dissosioidut traumaattiset kokemukset alkoi-
vat puhua. Me muut emme osanneet tätä piilota-
junnan destruktiivista viestiä ottaa rakentavalla ta-
valla vastaan emmekä tulkita avunhuudoksi. Sil-
loin hallitsemattomalle destruktiivisuudelle löytyi 
konkreettisen toiminnan epätoivoinen väylä.

Piilotajunta tarvitsee jäsentyäkseen tietoiseen 
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elämäämme – siis tietoisen elämämme eheyttä-
väksi voimavaraksi –  kyllin monipuolisen ja toi-
mivan symbolisen kyvyn: erilaiset tunteet, mieli-
kuvat, sanat, ajattelun, kuvat, kirjoituksen, musii-
kin – luovuuden. Tämä koskee niin yksilöä kuin 
yhteisöä. Nykyisin symbolisuus typistetään vain 
tiedon palvelukseen ja toisaalta valjastetaan Inter-
netin kahleisiin. Esimerkiksi kouluissa luovat ai-
neet on vähennetty minimiin, tärkeimmiksi ovat 
tulleet tiedolliset aineet. Tunteet ja mielikuvat ke-
hittyvät vain jatkuvassa ihmissuhteiden molem-
minpuolisuudessa kasvoista kasvoihin sekä taide- 
ja taitoaineiden parissa. Elämän ongelmat eivät 
aiheudu tiedon puutteesta, vaan elävän emotio-
naalisen vuorovaikutuksen puutteesta ja ristirii-
doista sekä tunne-elämän ja sen ongelmien ja-
kamisen köyhtymisestä esim. taiteellisen luovuu-
den avulla.

Taiteen merkityksestä

Taiteen voimana on olla kasvotusten piilotajun-
nan kanssa. Odottamaton, ennakoimaton, yllä-
tyksellinen ja aistimuksellinen ohjaavat taiteili-
jaa ja luovaa ihmistä piilotajunnan lähteille. Tai-
de iskee läpi ajattelun ja totuutta ohittavien klisei-
den ja hahmottaa esimerkiksi niitä väkivallan ja 
kuoleman voimia, joiden keskellä elämme, mut-
ta joilta suojaudumme oman torjuntamme ke-
hikkoon. Taide on tutun ja oudon, turvallisen ja 
uhkaavan, kätkeytymättömän ja kätketyn koh-
tauspaikka – piilotajunnan ja tietoisuuden rajalla. 
Taide on avoin salaisuudelle. Taide on todistajana 
ihmisen tuskalle ja kaipuulle. Taide murtaa hal-
keamia asioiden tuttuun järjestykseen. Taide vie 
kohti syvempää totuutta, vaikka koko totuutta ei 
voi koskaan sanoa. Tämä vahvistaa meitä, ja sil-
loin pelko voi herättää huolen olemassaolostam-
me niin yksilöinä, perheinä, yhteisöinä kuin yh-
teiskuntana. Tämä huoli on nyt nostamassa pää-
tään yhteiskunnassamme – esimerkiksi Jokelan 
murhenäytelmän herättämänä.

Bracha Ettingerin (2006) ajatuksin: ”Taiteili-
ja antaa myöten omille rajoilleen sisällyttääkseen, 
ihmetyksen uudistavalla voimalla, itseensä toisen 
ja maailman tuskan. Taiteilija kulkee luomistyös-
sään maailman trauman läpi ja viestii siitä tai-
teensa vastaanottajalle. Taiteilija kykenee siirtä-
mään näkemisen ja kuulemisen kentälle ihmis-
tietoisuudesta yleensä ulottumattomiin tai pois-
saolevaksi tai vain mahdollisuudeksi jääviä jälkiä. 

Elämä siirtyy kuvaan, kieleen, musiikkiin.”
Taiteilija kohtaa kätketyn tutun, joka on torjut-

tuna muuttunut oudoksi, vieraaksi ja pelottavak-
si, ja antaa sille symbolisaation voimalla viivan, 
muodon, hahmon, värin, sanan, sävelen ja ennen 
kaikkea muistin.

Eroksen ja Thanatoksen jännite on ihmisyy-
den ja taiteen ydintä (Siltala 2006). Uni ja tai-
de ovat polkuja rakkauden ja kuoleman voimien 
lähteille ja niiden väliseen jännitteeseen. Symbo-
lin luomiseksi, pyrittäessä totuuteen hyvän muuri 
on ylitettävä ja mentävä rakkauden voimalla mie-
lihyvän tuolle puolen – kauheaan. Yksilöiden, yh-
teisöjen ja kansakuntien elämässä on ajanjakso-
ja, jolloin rakkauden voimat kuihtuvat ja kuole-
ma, Ananke, pääsee sokeasti ja valikoimattomasti 
valloilleen. Silloin taiteella on mahdollisuus pal-
jastaa hirveyksien näyttämöt ja tuoda ne yhtei-
sen jakamisen ja ymmärtämisen piiriin. Vuon-
na 2007 Nobelin kirjallisuudenpalkinnon saanut 
Doris Lessing toteaa, kuinka tarinat ja niiden ker-
tojat parantavat meidät silloin, kun meihin kos-
kee, kun olemme hajoamaisillamme tai tuhou-
tumassa.

Tuhoavien voimien rinnalla taide ja luova työs-
kentely sisällyttävät itseensä myös rakkauden, toi-
von, yhteisyyden, huumorin ja ilon voimia. Ne 
antavat varjelevaa lujuutta ja lämpöä. Rakkaus 
eheyttää vihan voimia ja auttaa pitämään huolta. 
Näitä voimia me nykyajan ihmiset erityisesti tar-
vitsemme. Taiteellinen luova työ auttaa meitä tar-
kemmin näkemään ja herkemmin kuulemaan.

Kuvataiteen ja kirjallisuuden puheen-
vuoroja

Taide on ihmiskunnan muisti. Luontoon, asuin-
paikkaan ja ihmisiin kohdistuneet täydellisen tu-
hon jäljet ovat helposti jäämässä piiloon ja ohite-
tuiksi. Kiasman ARS 6 -näyttelyssä vuonna 2006 
esitettiin von Hauswolffin ja Nordanstadin filmi-
teos ”Hashuna Japani”. Nagasakin edustalla si-
jaitseva saari toimi tukikohtana meren alla tapah-
tuvalle hiilen louhinnalle. Sieltä Japani sai pää-
osan hiilestään yli 40 vuoden ajan. Kun toimin-
ta loppui, aikanaan tuhansien ihmisten asutta-
ma ”mikrovaltio” autioitui. Filmiteoksessa kame-
ra kiertää hylättyä kummitusmaista kaupunkia ja 
sen tuhottuja betonirakennuksia. Monin paikoin 
on vielä jälkiä siellä asuneista ihmisistä. Tilat, esi-
neet, valaistus, patina, repeämät, aukot ja tyhjyys 
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ovat juuri muistamaisillaan menneisyydestä jo-
tain tähdellistä katsojan matkatessa unohtuneis-
sa huoneissa ja kaduilla. Voimme puhua tilan ja 
paikkojen muistista. Videon äänimaisema on von 
Hauswolffin suriseva, hitaasti voimistuva elektro-
ninen pauhu, luonteeltaan teollinen.

Yhteisön vaiettu historia, joka ei ole saanut pu-
heen oikeutta, nostetaan esiin kuvan, sanan ja 
melodian voimalla Echavarrian videossa ”Mouths 
of Ash” (Kiasman ARS 6, 2006 ). Siinä on seitse-
män laulua, joista jokaisen on kirjoittanut ja lau-
lanut ihminen, joka on kokenut väkivallan ja tu-
hon syntymämaassaan Kolumbiassa. Taiteilija an-
taa suoraan ja vakuuttavasti henkilökohtaiset kas-
vot poliittisesti motivoituneelle väkivallalle. Vi-
deossa ihmiset ilmaisevat kokemaansa tuskaa lau-
luissaan ja ruumiissaan. Taiteen voimalla se kir-
joittautuu yleiseen historiaan, sen tunnistamiseen 
ja jakamiseen ja näin voi vähentää väkivallan te-
koja. Olemme muistamisen tuoman lohdun ja 
piinaavan kauhun äärellä: ”Ihmiset juoksivat, lap-
set itkivät / Kun he näkivät miten heidän kylänsä 
oli tuhottu / Monet lapset ilman vanhempiaan / 
Monet vanhemmat ilman lapsiaan / Johtuen vä-
kivallasta / Joka lakaisee maalaiset pois ”. Näissä 
lauluissa ei sanallakaan kehoteta jatkamaan väki-
valtaa. Laulut tuli esittää ilman säestystä, laulajien 
silmät heidän sielunsa peileinä.

Kolumbia on kaikkialla

Ilman näitä uudelleen muistamisen ja yhteisen 
jakamisen mahdollisuuksia traumaattiset koke-
mukset ja niiden sisältämä kauhu, pelko ja tu-
houtumisen kokemus kutovat itseensä aina uu-
sia petoksen ja epäoikeudenmukaisuuden koh-
teeksi joutumisen kokemuksia, jotka avaavat ai-
kaisempia traumaattisia kokemuksia. Ilman pu-
heen oikeutta, jakamisen ja yhteyden kokemusta, 
ne jatkavat elämäänsä toiston lakien mukaisesti ja 
kietoutuvat piilotajuisesti myös erilaisiin pahoin-
voinnin muotoihin, tappamiseen ja tuhoamiseen, 
sotiin, väkivaltaisiin poliittisiin tavoitteisiin ja te-
koihin. Olemme Sigmund Freudin ”Nachträgli-
chkeit”-ilmiön ytimessä.

Kollektiivisesta muistista on Jussi Onnismaa 
(2008) todennut: ”Muistaminen on menneisyy-
den, nykyisyyden ja tulevaisuuden kutsumista tä-
hän hetkeen. Muistamista voidaan ylläpitää viral-
lisin tai epävirallisin muistomerkein, jotka ovat 
tihentyneitä muistin paikkoja. On olemassa yh-

teisöllisiä ja kulttuurisia kieltoja, kullakin ajal-
la omanlaisiaan, jotka sallivat ja kieltävät men-
neisyyden vaikeiden tapahtumien ja kohtaloiden 
muistamisen. Yhteinen muistaminen ja unohta-
minen on myös poliittinen tapahtuma. Kun laaja-
mittaisia traumoja aiheuttavien tapahtumien seu-
raukset saavat riittävästi julkisuutta, muistamiseen 
ja traumaan liittyvä politiikka tulee mahdolliseksi. 
Voidaan puhua muistamisen politiikasta.”

Menneisyyteen katsominen merkitsee yritys-
tä saada näkyviin oman ja ihmiskunnan histori-
an aikaisempia kasvoja. Tämä ajatus sisältää aja-
tuksen taiteesta – kirjallisuudesta, kuvataiteesta, 
elokuvasta, musiikista ja tanssista – kansakunnan 
muistina ja kansakunnan piilotajunnan voimien 
havaitsijana. Muisti on kahlittu yksilöllisillä, yh-
teisöllisillä ja kulttuurisilla kielloilla. Taide pyrkii 
poistamaan muistin kiellon kahleista.

Mieleeni tulee venäläisen kirjailijan Vladimir 
Sorokonin tuotanto, esim. romaani ”Den oprit-
sina”  (Yhden opritsnikin päivä). Kristina Rot-
kirchin arviointi tästä kirjasta julkaistiin Helsin-
gin Sanomissa 4.2.2007. Sorokon tuo romaanis-
saan esiin maansa historian aikaisempia hahmoja 
ja liittää ne Kremlin nykyisen vallantäyteisyy-
den yhteyteen. Kyseisessä romaanissa Iivana Jul-
man 1500-luvun hirmuvalta sijoitetaan suhteel-
lisen läheisen ajankohdan Venäjään. Hallitsijan 
apuna on pritshina, hänen henkilökohtainen eri-
koisjoukkonsa, joka levittää kauhua väestöön. Ai-
van samoin kuin Iivana Julman aikana, pritshnikit 
ovat pukeutuneet pitkiin mustiin kauhtanoihin, 
mutta nyt ne kiitävät omalla kaistallaan moot-
toritietä Moskovaan. Heidän erikoisvalmisteis-
ten autojensa lokasuojille sijoitetaan joka aamu  
juuri teurastettu koiranpää tavalliselle kansalle va-
roittavaksi esimerkiksi. 

Kirjailijan sanoin: ”Uusi Venäjä – maa joka on 
tehnyt menneisyytensä tulevaisuudekseen.” Kir-
jailija sanoo tässä juuri sen, että ellemme paneudu 
omaan historiaamme ja sen tiedostamattomiksi 
jääneisiin traumaattisiin kokemuksiin, ne tulevat 
esiin toiston lakien mukaan. Tämä koskee kaik-
kia kansakuntia, ei vain Venäjää.

Kirjailija Sofi Oksanen (2007) kirjoittaa artik-
kelissaan ”Mielessä paistava aurinko”, että kirjal-
lisuuden tehtävä kansakunnan muistina korostuu 
maailmassa, joka vaikenee sellaisista asioista, jois-
ta ei voi puhua, ja jonka päättävillä elimillä ja po-
litiikalla ei ole muistia. Siksi vaikenemisen muis-
taminen on taiteilijoiden käsissä.

Historian muisti koskee myös erilaisia yhteis-



686          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 73 (2008):6

kunnan organisaatioita ja järjestöjä. Yhteisön jä-
senten tulisi paneutua omaan historiaansa, erityi-
sesti sen tiedostamattomiksi jääneisiin ongelmal-
lisiin kokemuksiin. Todellisuus tulisi olla muistin 
palveluksessa ja päästää vapaaksi kieltojen kah-
leista.

Taide voi paljastaa myös olemisemme epävar-
muuden. Se voi tuoda halkeamia asioiden tut-
tuun järjestykseen ja panna oman olemisemme 
näennäisesti vakaat ja vakiintuneet rajat kyseen-
alaisiksi. Näennäisturvallisuutemme paljastuu. 
Tästä kertoo Maaria Wirkkalan taideteos ”Va-
kain aikein” (Kiasman ARS 6, 2006). Siinä kat-
soja astuu huoneeseen, jonka lattia on taiteilijan 
omin käsin lehtikullalla päällystetty. Lasiset tik-
kaat nojaavat seinää vasten. Keskellä huonetta on 
suuri luonnonkivi. Äkkiä odottamatta lattia al-
kaa uhkaavasti horjahdella ja kivi, josta käsi ha-
kee turvaa, liikkuu myös pelottavasti. Olemisem-
me epävarmuuden paljastuessa joudumme poh-
timaan uudelleen elämän merkitystä ja arvoja. 
Parhaimmillaan se kuljettaa meidät uudenlaiseen 
ajatteluun ja näkemiseen.

Taide kantaa huolta siitä, että niin yksilöä kuin 
ihmiskuntaa koskevat ilmiöt eivät painuisi unoh-
dukseen. Maaria Wirkkalan teos ”Landing Prohi-
bited” Venetsian biennaalissa kesällä 2007 puhuu 
pakolaisuudesta. Alvar Aallon puupaviljonki on 
muuttunut venevajaksi. Vettä täynnä oleva mus-

ta venetsialaisvene keinuu hiljaa keskellä aallok-
koa, joka muodostuu kymmenistä tuhansista eri-
värisistä lasipaloista. Paviljongin kattorakenteet 
on maalattu mustaksi. Musta vene on kuin arkku, 
jonka pohja on maalattu punaiseksi. Veneen täyt-
tävä vesi on kuin verta. Taiteilija toteaa: ”Teoksen 
nimi Landing Prohibited on lähtökohta. Se on ti-
lanne, joka vaikuttaa sekä henkilökohtaisella että 
yhteisöllisellä tasolla. Ihmiset, jotka joutuvat läh-
temään veneillä ja jotka eivät pääse nousemaan 
maihin missään. Ihmiset, jotka eivät koskaan pää-
se perille. Ne ovat uutisia, joita näen jatkuvasti sa-
nomalehdissä.” Aallokkoja muodostavista lasin-
paloista Wirkkala toteaa: ”Lasinpalat ovat haurai-
ta ja samalla teräviä. Kyse on myös ihmisten unel-
mien hauraudesta ja niiden särkymisestä.”

Tätä särkymisen haavoittavaa kipua taiteellinen 
työ voi ottaa vastaan, hahmottaa ja lievittää, sa-
malla kun taide antaa luottamusta uusille unel-
mille ja toivolle. Tämä tuli erityisen selkeästi ja 
puhuttelevasti esiin niissä piirustuksissa, jotka Es-
poon Kaitaan yläasteen ja lukion oppilaat teki-
vät kotonaan Jokelan murhenäytelmän jälkeen. 
Nämä kuvat julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 
16.11.2007. Nämä oppilaat työstivät heille itsel-
leen ja meille kaikille käsittämätöntä. He antoi-
vat luottamusta nuorten kykyyn kantaa huolta, 
ymmärtää ja tulkita sisäistä maailmaamme. Sii-
nä on toivo.
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