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1. Johdanto 
 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset    
 
”puen sinut valkoiseen ja leikkaan kyntesi, ihmiskaviot, 
piirteesi kantavat maisemaa, josta meidät on otettu pois”1  
 
–Tiina Lehikoinen, Multa 
 

 

Tutkielmassani tutkin nykytaiteilija Outi Pieskin kolmea teosta, joita voi kaikkia luonnehtia 

maisemiksi. Teoksia yhdistää se, että ne tavalla tai toisella kuvaavat Saamenmaata, saamelais-

ten kotiseutualuetta Fennoskandian pohjoisosissa. Lähtöoletuksena tutkimukselleni on toiminut 

kokemus siitä, että näissä teoksissa on jollakin tasolla läsnä sekä koloniaalinen että ekologinen 

ulottuvuus; taustalla on ajatus siitä, että alkuperäiskansojen asuttamien maiden tärveltyminen 

on yhteydessä niin kansanmurhaan kuin ekologiseen tuhoon.2 Tästä kehyksestä käsin katsot-

tuna teokset ehdottavat uudenlaista tapaa lähestyä maisemaa ja erityisesti ihmistä sen osana.  

 
Kysyn ennen kaikkea, miten valitsemissani teoksissa maisema ja ihminen tulevat yhteen, 

kuinka ne muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, jossa toista ei olisi olemassa ilman 

toista. Koska aihe on erilaisten käynnissä olevien ekologisten kriisien vuoksi hyvin ajankohtai-

nen ja kysymys kaikille yhteisen maapallon asuttamisesta myös poliittinen, kysyn yhtä lailla, 

miten teokset tuovat yhteiskunnalliset ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset yhteen. Miten ih-

misten poissaoloa loistava maisema muuttuu kulttuurin läsnäolon tunnustavaksi? Miten kult-

tuuri on läsnä, vaikka se vaikuttaisi olevan näkymättömissä?  

 
Tutkielma pohjaa osin Kansallisgallerian FNG Research -verkkolehdessä julkaistuun artikke-

liini ”Hand-Knotted Landscape – Reflections on Outi Pieski’s Our Land, Our Running Col-

ours”, joka syntyi tutkijaharjoittelussa Kansallisgalleriassa keväällä 2019.3 Artikkelissa tutkin 

Kiasman kokoelmiin kuuluvaa Outi Pieskin installaatiota Meidän maa, meidän väreillä (2015). 

Tässä tutkielmassa laajennan analyysiani ottamalla mukaan kaksi muuta teosta samalta taiteili-

jalta: maalaukset Teno yöpuolella (2013) sekä Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa 

(2018). 

 

                                                        
1 Lehikoinen 2016, 75. 
2 Banerjee 2016, 202. 
3 Ks. Lilja 2019. 
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1.2. Taiteilija Outi Pieski ja valitut teokset   

 
Outi Pieski, saamelaiselta nimeltään Čiske-Jovsset Biret Hánsa Outi (s. 1973), on helsinkiläis-

syntyinen kuvataiteilija, joka asuu nykyisin sekä Nummisissa Etelä-Suomessa että Utsjoella, 

Suomen pohjoisimmassa kunnassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemian maalaustaiteen 

osastolta taiteen maisteriksi vuonna 2000. Pieski työskentelee pääosin maalauksen, kollaasin ja 

installaatiotaiteen parissa. Viime vuosina hän on ottanut osaa myös erilaisiin yhteisöllisiin (ym-

päristötaide)projekteihin.4 Pieskin teoksia on ollut huomattavissa määrin esillä yksityis- ja ryh-

mänäyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Hänen teoksiaan kuuluu useisiin julkisiin ja yk-

sityisiin kokoelmiin. Hän on toteuttanut myös julkisia teoksia, esimerkiksi vuonna 2012 saa-

melaiskäräjien parlamenttisaliin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inarissa. Vuonna 2017 

hänet palkittiin Suomen Taideakatemian palkinnolla, johon kuului yksityisnäyttely EMMA – 

Espoon modernin taiteen museossa sekä näyttelystä tehty julkaisu.5  

 

Pieskin saamelaistausta on usein enemmän tai vähemmän läsnä hänen taiteessaan. Helsingin 

Jakomäessä kasvaneen Pieskin kotona ei puhuttu hänen isänsä äidinkieltä eli pohjoissaamea.6 

Tämä on yleinen, monen 1970- ja 80-luvuilla kasvaneen saamelaistaustaisen jakama kokemus, 

jolla on siteensä Suomen valtion ajaman assimilaatio- eli sulauttamispolitiikan historiaan.7 

Pieski on vasta aikuisiällä opiskellut niin saamen kieltä, kulttuuria kuin käsityötä esimerkiksi 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Hän on myös muuttanut osin pohjoiseen, Uts-

joen Dalvadaksen kylään, josta hänen isänpuoleinen sukunsa on kotoisin.8 

 

1980-luvun puolivälistä lähtien on ollut verrattain helpompi olla saamelainen, sillä monet ins-

tituutiot ovat alkaneet tukea aiemmin väheksyttyä saamelaiskulttuuria.9 Saamelaistaustastaan 

voi nyt olla jopa ylpeä. Tämä luonnehtii saamelaistaiteilijoiden kolmatta sukupolvea, johon 

Pieskin katsotaan kuuluvan.10 Monet tämän polven taiteilijoista ovat kuitenkin syntyneet ja kas-

vaneet Saamelaisalueen ulkopuolella ja ovat tästä syystä saattaneet kadottaa osan saamelaisista 

                                                        
4 Pieski on myös yksi perustajajäsen Miracle Workers Collectivessa, joka toteutti vuoden 2019 Venetsian bien-
naaliin Suomen Alvar Aalto -paviljongin näyttelyn. Näyttelyssä nähtiin Pieskiltä teos Ovdavázzit – Forewalkers 
(2019). 
5 Ks. Outi Pieski: Čuolmmadit, 2018. 
6 Pieskin isä on kotoisin Utsjoelta, äiti taas on suomenkielinen ja kotoisin Askolasta Etelä-Suomesta. Hautala-
Hirvioja 2017, 109–110. 
7 Sulauttamispolitiikan vaikutuksista ks. esim. Ranta & Kanninen 2019. 
8 Hautala-Hirvioja 2017, 110–111. 
9 Hautala-Hirvioja 2017, 110. 
10 Hautala-Hirvioja 2013. 
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juuristaan ja kulttuuriperinnöstään. Kahden kulttuurin välillä tasapainoilu ja oman identiteetin 

etsiminen ovat Pieskin lisäksi pohdituttaneet esimerkiksi valokuva- ja videotaiteilija Marja He-

landeria, joka jakaa Pieskin kanssa hyvin samanlaisen kokemuksen kasvamisesta saamelaisena 

Etelä-Suomessa. 

 

Pieskin taiteen yksi omaleimaisuuksista on hänen tapansa yhdistää saamelaista käsityöperin-

nettä teoksiinsa, esimerkiksi kehystää maalaus saamenpuvun huivista tutuilla hapsuilla. Saa-

melaisen käsityöperinteen, duodjin, ja pohjoisen luonnon teemat ovat olleet läsnä hänen teok-

sissaan aivan alusta saakka. Tutkielmani analyysiin olenkin valinnut Pieskiltä kolme teosta, 

joista kahdessa käsityöelementit ovat vahvasti läsnä. Teokset Meidän maa, meidän väreillä 

(2015) ja Teno yöpuolella (2013) ovat maisemia, jotka osin rakentuvat saamenpuvun huivin 

hapsuista. Kolmas ja valikoimani tuorein teos Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa 

(2018) ei sisällä konkreettisia käsityön elementtejä, vaan on puhtaasti maalauksellinen mai-

sema. Valitsin teoksen tutkielmaani siksi, että puhtaasta maalauksellisesta muodostaan huoli-

matta se kyseenalaistaa maisemataiteen traditiota ja tuo oikeusajattelun kautta monia tärkeitä 

teemoja yhteen.  

 

1.3. Aiempi tutkimus, teoreettinen viitekehys, tutkijapositio   

 
Saamelaisesta nykytaiteesta on akateemisessa ja taidehistoriallisessa kontekstissa kirjoitettu 

toistaiseksi melko vähän. Viime vuosina se on kuitenkin noussut saamelaisen kulttuurin kanssa 

yhä vahvemmin esiin Pohjoismaissa niin näyttelyiden, mediakirjoittelun kuin akateemisten jul-

kaisujen kentällä. Saamelaisen taiteen historiasta, myös Outi Pieskin taiteesta, on Suomessa 

kirjoittanut etenkin taidehistorioitsija Tuija Hautala-Hirvioja.11 Merkittävä viimeaikainen teos, 

joka erilaisten artikkelien kautta tarttuu laajemmin aiheeseen, on Aarhusin yliopiston julkai-

sema Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives (2017). Instituutioita, jotka erityi-

sesti tukevat saamelaisen taiteen tutkimusta, ovat muun muassa Norjassa sijaitsevat Saamelai-

nen korkeakoulu (Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences) sekä Tromssan yli-

opisto (UiT – The Arctic University of Norway). Taiteen tutkimus toki liittyy voimakkaasti 

myös mm. kolonialismin ja sen purkamisen tutkimukseen, joka saamelaisen alkuperäiskansan 

kohdalla on 1970-luvulta lähtien ollut esimerkiksi itsemääräämisoikeuskysymyksiin liittyen 

kasvavan tarpeen ja kiinnostuksen kohteena.12 

                                                        
11 Ks. esim. Hautala-Hirvioja 2013, 2014 & 2017. 
12 Kuokkanen 2007b, 145. 
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Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmani taustalla toimii jälkikoloniaalinen ekokritiikki. 

Ekokritiikin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, mutta laajimmassa merkityksessään se tutkii 

inhimillisen ja ei-inhimillisen välisiä suhteita; sitä, millaisia merkityksiä annamme luonnolle ja 

miten nämä merkitykset vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme luontoa.13 Kirjallisuuden- ja 

muun kulttuurintutkimuksen muotona ekokritiikki tutkii millainen rooli mm. kielellä, kirjalli-

suudella ja taiteella on ja on ollut ihmisten luontosuhteen rakentumisessa.14 Tämän lisäksi 

ekokritiikkiin liittyy vahvasti poliittinen aspekti ja ajatus muutoksen välttämättömyydestä: eko-

logisten kriisien myötä meidän on todella pohdittava uudelleen suhdettamme luontoon, ympä-

ristöön ja ei-inhimilliseen.15 

 

Ekokritiikin juuret ulottuvat 1960-luvun ympäristöherätykseen ja ihmistieteenalojen ”viherty-

miseen” 1970-luvulla.16 Myös ekokritiikki on lähtenyt liikkeelle modernismin kritiikistä ja esi-

merkiksi naistutkimuksen tavoin vallitsevan ideologian haastamisesta. Tähän liittyy pyrkimys 

purkaa vallitsevia luonto–kulttuuri, subjekti–objekti ja keho–ympäristö -vastakkainasetteluita. 

Tälle purkamispyrkimykselle eurooppalainen fenomenologia on tarjonnut vahvan lähtökohdan. 

Martin Heideggerin käsite ”dwelling” ja Maurice Merleau-Pontyn ruumiillisen kokemuksen 

korostaminen ovat luoneet pohjaa ekokriittiselle käsitykselle paikan, ruumiin ja mielen yksey-

destä, perustavanlaatuisesta toisiinsa kytkeytyneisyydestä.17  

 

Jälkikoloniaalinen ekokritiikki pyrkii tuomaan ekokriittisen tutkimuksen yhteen 1990-luvulla 

asemansa vakiinnuttaneen jälkikoloniaalisen kritiikin tai tutkimuksen kanssa; jälkimmäisellä 

tarkoitetaan yleensä kulttuurin- ja yhteiskuntatutkimuksen muotoa, jossa tutkitaan kolonialis-

min ja siihen liittyvien moninaisten vallan ja hyväksikäytön muotojen vaikutuksia niin koloni-

soituja kansoja ja heidän maitaan, kuin myös siirtomaavaltoja ja muuta maailmaa kohtaan.18 

Näiden tutkimussuuntausten tuominen lähemmäs toisiaan tuntuu mielekkäältä, sillä yhä 

                                                        
13 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 8. 
14 Heise 2006, 504. Varhaisia ekokriitikoita kiinnostivat etenkin romanttinen runous ja niin sanotut luonto- tai 
ympäristötekstit. Sittemmin kirjallisuudentutkimuksesta ollaan siirrytty laajemman kulttuurisen ekokritiikin pii-
riin, jossa tutkimuskohteena voivat yhtä hyvin olla esimerkiksi elokuvat, arkkitehtuuri tai jopa erilaiset teema-
puistot. Ks. Garrard 2012 [2004], 5. 
15 Ekokritiikkiä ei kuitenkaan voi pitää poliittisesti tai filosofisesti yhtenäisenä suuntauksena, sillä sen sisältä 
löytyy monia toisiaan vastustaviakin koulukuntia (esim. ekofeminismi, sosiaalinen ekologia, eko-marxismi).  
Lisäksi siitä on käytetty monia kilpailevia nimikkeitä kuten ”ecopoetics” tai ”green cultural studies”. Lahtinen  
& Lehtimäki 2008, 11–12. 
16 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 11. 
17 Heise 2006, 511. 
18 Kuortti 2007, 12–15. Jälkikoloniaalinen teoria ei ekokritiikin tavoin ole yhtenäinen suuntaus, vaan hyvin  
moninainen joukko erilaisia kriittisiä ja teoreettisia lähestymistapoja. 
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laajemmin tunnustetaan, että niin ympäristön kuin inhimillisten ja ei-inhimillisten ”toisten” riis-

tämisen muodot ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa.  

 

Ekokritiikki on pitkään ollut hyvin anglo-amerikkalainen suuntaus. Vallitsevat amerikkalaisen 

ekokritiikin muodot ovat fenomenologisen perinteen innoittamana painottaneet ”paikan tuntua” 

jättäen näin vallan ja erioikeuksien kysymykset varjoonsa.19 Sen sijaan, että jälkikoloniaaliset 

kysymykset pysyisivät (eurosentrisistä) ympäristökeskusteluista poissa (ajatus, että ne koskevat 

vain kaukaisia maita ja kulttuureja), olisi tärkeää ymmärtää niiden merkitys yhtä lailla valta-

kulttuurien muovaajina. Jos imperialistinen historia erotetaan ekokriittisestä ajattelusta, on vaa-

rana, että myös luonto erotetaan omasta historiastaan.20 Tällöin helposti jää huomioimatta maan 

rooli kolonialististen käytäntöjen todistajana sekä maan keskeinen rooli paikkana, joka mah-

dollistaa jälkikoloniaalisen toipumisen ja muutoksen kohti kestävämpiä yhdessäelon muotoja. 

 

Osa jälkikoloniaalisen kritiikin projektia on aina ollut ei-länsimaisten kulttuurien tiedon ja ko-

kemuksen esiin tuominen. Postkolonialismitutkijoiden Graham Hugganin ja Helen Tiffinin mu-

kaan tämä on keskeinen tehtävä, joka myös ekokritiikin tulee ottaa vakavasti etenkin näin yhä 

globaalimpia mittasuhteita hapuilevan ekologisen ajattelun aikakaudella.21 Myös humanististen 

ympäristötieteiden tutkija Greg Garrard näkee alkuperäisten ”luontokulttuurien” ymmärtämi-

sen valtavan merkityksellisenä projektina ja toisaalta merkittävänä teoreettisena haasteena 

ekokritiikille, joka on alkanut levitä yhä laajemmalle, niin maantieteellisesti kuin institutionaa-

lisestikin.22 Paikan merkityksellisyys, tarinallisuus ja ei-inhimillinen toimijuus ovat jälkikolo-

niaalisen ekokriittisen ajattelun trendi-ilmiöitä, joilla voi kuitenkin kaikilla ajatella olevan kes-

keinen sija lähes kaikkien alkuperäiskansojen perinteisissä kulttuureissa sekä niiden suhteessa 

maahan ja ympäristöön. Siksi on olennaista pohtia, mistä kasvava kiinnostus alkuperäiskanso-

jen kulttuureille ominaista kohtaan kumpuaa: onko se uutta (kulttuuri)kolonialismia23, vai ken-

ties osoitus siitä, että länsimaisen ihmis- ja resurssikeskeisen maailmankuvan on nähty tulevan 

tiensä päätökseen? 

 

                                                        
19 DeLoughrey & Handley 2011, 20. 
20 DeLoughrey & Handley 2011, 20. 
21 Huggan & Tiffin 2010, 16. 
22 Garrard 2012 [2004], 203. 
23 Vrt. esim. Antti Salmisen (2015) pohdintoihin avantgardeliikkeiden primitivismikiinnostuksesta kulttuurikolo-
nialismin muotona.  
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Tutkielmani kannalta ekokriittisestä näkökulmasta tekee erityisen mielenkiintoisen sen vahva 

kiinnittyminen materiaaliseen maailmaan. Ekokriitikot eivät ensisijaisesti ole kiinnostuneita 

kirjallisista tai muista kulttuurisista tapauksista sinänsä, vaan juuri niiden suhteesta ympäristön 

tilan materiaaliseen todellisuuteen. Tämä on huomioitava myös niiden, jotka korostavat luon-

non kulttuurista konstruktiota: vaikka käsittämämme ”luonto” onkin abstraktio, on se myös 

fyysisesti läsnäoleva. Ympäristöpolitiikan tutkija Yrjö Hailan sanoin ”se, että maisema on in-

himillinen konstruktio, ei tee sitä epätodelliseksi”.24 Ympäristötuhot eivät tapahdu vain kir-

joissa tai elokuvissa, vaan ennen kaikkea meidän fyysisissä elinympäristöissämme ja täten ne 

vaikuttavat välittömästi siellä elävien ihmisten aktuaaliseen elämään. Hugganin ja Tiffinin ta-

paan näenkin potentiaalisena jälkikoloniaalisen ekokritiikin ”asiaa-ajavan” funktion suhteessa 

toisaalta maailmaan, jota se asuttaa, ja toisaalta mielikuvituksellisiin tiloihin, joissa on mahdol-

lista tutkiskella sitä, kuinka todellinen maailma voisi muuttua.25 

 

Jälkikoloniaalisen ekokritiikin teemat vaikuttavat tutkielmani taustalla. Taideteoksien analyy-

siin ja niistä johdettuihin pohdintoihin olen lisäksi saanut vaikutteita alkuperäiskansatutkimuk-

sen näkökulmista ja metodologioista.26 Ennen kaikkea haluan tämän esiin nostamalla korostaa, 

että tutkielmassani tapahtuva taideteosten lähiluku, analyysi ja tulkinta tapahtuvat omasta tul-

kintakehyksestäni ja henkilökohtaisesta positiostani käsin. Taiteella – myös valitsemillani Pies-

kin teoksilla – on potentiaali luoda erilaisia merkityksiä ja tulkintoja erilaisissa konteksteissa, 

niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Tästä syystä en aio enkä kykene esittämään tyh-

jentävää tulkintaa Pieskin taiteesta, etenkään sen viitteistä saamelaiseen kulttuuriin. Alkupe-

räiskansatutkimuksen tieteidenvälisyydestä ja näkökulmien moninaisuudesta inspiroituneena 

tuon tutkielmassani yhteen ainakin antropologi Tim Ingoldin teoretisointia eletystä maisemasta, 

maisemamaalauksen historiaa, saamenkäsityön tekijän ja tutkijan Gunvor Guttormin käsitteis-

töä, sekä oikeus- ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. 

 

Koska en itse ole saamelainen, on tärkeää tuoda esiin, että oma kiinnostukseni aihetta kohtaan 

ponnistaa korkeakouluharjoittelustani EMMA – Espoon modernin taiteen museossa, jossa työs-

kentelin syksyllä 2018 Outi Pieskin jo mainitun Suomen Taideakatemian palkintonäyttelyn 

                                                        
24 Haila 2006, 18. 
25 Huggan & Tiffin 2010, 13. 
26 Alkuperäiskansatutkimus on monitieteinen tutkimusala, jossa alkuperäiskansojen näkökulmista ja kokemus-
maailmoista käsin tutkitaan erilaisia niihin liittyviä ilmiöitä. Helsingin yliopistossa alkuperäiskansatutkimusta on 
voinut opiskella vuodesta 2015.  
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parissa.27 Tuo kokemus paitsi tutustutti Pieskin taiteeseen, sai myös pohtimaan sitä, kuinka vä-

hän ylipäätään tiedän Suomenkin valtion alueella elävästä alkuperäiskansasta. Kokemus siitä, 

etten tiedä tarpeeksi (pitäisikö tietää enemmän, mitä pitäisi tietää?), johdatti minut Helsingin 

yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen oppiaineen kursseille. Kurssien ja läpikäymäni alkupe-

räiskansatutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta olen kohdannut monia näkökulmia sii-

hen, mitä toisenlaisen kulttuurin tai ajattelumaailman lähestyminen voi ylipäätään tarkoittaa. 

Etenkin alun voimakas epävarmuuteni saamelaiskulttuurista ulkopuolisena tutkijana on tutkiel-

man edetessä muuttunut käsitykseen siitä, että erilaisia näkökulmia, tulkintoja ja kokemuksia – 

joista mikään ei automaattisesti ole toista parempi – todella tarvitaan.  

 

Tavoitteenani on tehdä tutkimusta yhdessä Pieskin teosten kanssa, ei vain tutkimusta näistä 

teoksista. Visuaalisen kulttuurin tutkija Irit Rogoffia mukaillen tämä tarkoittaa, että taide on 

tutkimuskohteen sijaan minulle pikemminkin keskustelukumppani.28 Tuon tutkielmassani jon-

kin verran myös taiteilijan omaa ääntä esiin hänestä tehtyjen haastattelujen ja kirjoitusten muo-

dossa. On lisäksi huomioitava, että tutkimukselliset lähtöoletukseni ovat olennaisesti vaikutta-

neet siihen, mitä teemoja valitsemistani teoksista nostan esiin tai mitä niissä ylipäätään näen. 

Toisaalta myös itse teokset ovat niihin sukeltaessani näyttäneet tulkinnoilleni tietä. Näistä syistä 

tässä tutkielmassa pohdin yhdessä Pieskin teosten kanssa ennen kaikkea sitä, miten ihmisen ja 

tämän ympäristön välisiin suhteisiin liittyviä asioita voi tarkastella ja käsitellä maiseman kautta. 

 

1.4. Keskeiset käsitteet, tutkielman rakenne   

 
Tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä ovat maisema, luonto, ympäristö, saamelaiskulttuuri, 

duodji, (jälki)kolonialismi ja luonnon oikeudet. Maiseman käsitteeseen perehdyn tarkemmin 

luvussa 2, mutta lyhyesti sanottuna käytän käsitettä viittaamaan ennen kaikkea elettyyn ja asu-

tettuun ympäristöön, jonka kuvauksia Pieskin maisemat tulkinnassani ovat. Luonnon ja ympä-

ristön käsitteet ovat todennäköisesti haasteellisimpia tässä määriteltäviksi. Koska pyrin tutkiel-

massani osoittamaan, kuinka Pieskin teokset purkavat luonto–kulttuuri -dualismeja, on taval-

laan problemaattista, että käytän termiä ”luonto” kuvaamaan ennen kaikkea ihmisestä erillä 

olevaa, ns. luonnonympäristöä erotuksena ihmisen muovaamasta kulttuuriympäristöstä. Tälle 

on kuitenkin puhtaasti käytännöllinen syynsä, sillä käytämme termiä ”luonto” jatkuvasti 

                                                        
27 Čuolmmadit-näyttely EMMAssa 12.9.2018–6.1.2019. Näyttelyn kuratoi Milja Liimatainen. 
28 Rogoff 2003, 133–134. 
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tarkoittamaan juuri ihmisen rakentamista ympäristöstä poikkeavia ympäristöjä.29 Luonnon kä-

sitteen sijaan ja kanssa käytän ajoittain termiä ympäristö, joka onkin tässä mielessä neutraa-

limpi käsite, sillä käsitän sen tutkielmani yhteydessä tarkoittavan mitä tahansa ympäröivää ko-

konaisuutta.  

 

Saamelaiskulttuurin ja duodjin käsitteiden määrittelyn lainaan saamelaisilta itseltään ja palaan 

niihin tarkemmin luvussa 3. Saamelaiskulttuurilla tarkoitan alkuperäiskansa saamelaisten kult-

tuuria (tarkemmin sanoen sen monia eri muotoja), jonka yksi ilmentymä duodji eli saamenkäsi-

työ on. Kolonialismilla tarkoitan toimintaa, jossa valtio hallitsee toista valtiota tai aluetta omien 

etujensa mukaisesti. Jälkikolonialismi viittaa tämän toiminnan kriittiseen tarkasteluun, ylival-

lan vastustamiseen ja purkamiseen. Käytän dekolonialismin sijasta tässä termiä jälkikolo-

nialismi, sillä suomen kielessä sillä on osuva merkitys viitatessaan jälkiin, joita kolonialismi 

jättää – ”jälki”-etuliitteestä huolimatta kolonialistiset prosessit ja niiden purkaminen eivät siis 

vielä ole päättyneet.30 Luonnon oikeuksilla (rights of nature) viittaan oikeuksiin, joita viime 

vuosina on tunnustettu esimerkiksi joille, vuorille tai muille ekosysteemeille, jotka tällöin saa-

vat ihmisoikeuksia vastaavan oikeushenkilön aseman. Luonnon oikeuksia avaan tarkemmin lu-

vussa 4. 

 

Tutkielma jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäisessä osassa käsittelen maisemaa ja valitse-

miani Pieskin teoksia suhteessa moniulotteiseen maiseman käsitteeseen. Toisessa osassa poh-

din saamelaisen käsityöperinteen merkityksiä, erityisesti suhteessa maisemaan, ja toisaalta 

myös suhteessa alkuperäiskansojen taiteesta käytävään keskusteluun. Näissä luvuissa kuljetan 

analyysissani teoksia Meidän maa, meidän väreillä sekä Teno yöpuolella. Viimeisessä osassa 

siirryn pohtimaan ensin lyhyesti ajatusta luonnosta tai maisemasta oikeushenkilönä ja tämän 

kautta maisemaa muotokuvana. Viimeaikainen luonnon oikeuksia esiin nostava suuntaus osoit-

tautuu kiinnostavaksi tavaksi pohtia maan ja maiseman merkityksiä tämänhetkisten ekologisten 

kriisien aikakaudella. Näihin pohdintoihin minut viimeisessä pääluvussa johdattaa teos Itsenäi-

nen oikeus olla olemassa ja kukoistaa. 

 
 
 
 

                                                        
29 Toki voidaan myös pohtia vahvistaako tämä kielen tasolla tapahtuva erottelu entisestään eroa luonnon ja ihmi-
sen/kulttuurin välillä – siitä huolimatta, että samaan aikaan näkisimme ihmisen yhtä lailla osana luontoa. 
30 Kolonialismin, jälkikolonialismin ja dekolonialismin käsitteistä ks. esim. Ruokamo 2010, 17–19. 
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2. Uudelleen muotoiltu maisema 
 

Outi Pieskin teos Meidän maa, meidän väreillä / Min eana, min ivnniiguin / Our Land, Our 

Running Colours [kuva 1] on installaatio vuodelta 2015. Teoksen materiaaleina on käytetty 

puuta ja lankaa – tarkemmin sanottuna kuorittuja pihlajantaimia sekä saamenpuvun huivien 

hapsuissa käytettävää lankaa, joka on tässä tapauksessa polyesteria. Hapsut on solmittu pih-

lajanoksiin, jotka roikkuvat katosta lankojen varassa. Teos vie tilasta noin 3 x 3 x 2 metrin 

kokoisen alueen ja on aistittavissa kaikista eri suunnista. Teoksen värimaailma on hyvin runsas: 

langoista löytyy niin perusvärejä kuten punaista ja keltaista kuin myös murrettuja värejä kuten 

viininpunaista, vaaleansinistä ja kirkkaan vihreää.  

 

Pieski kuvailee tätä tilallista teostaan eräänlaiseksi kolmiulotteiseksi piirustukseksi, jossa tun-

turimaiseman ääriviivat piirtyvät esiin pihlajantaimien muodoista.31 Nämä pihlajantaimista 

muodostuvat tunturit hän kertoo värittäneensä huivin hapsuilla, ”meidän väreillämme”, joilla 

taiteilija viittaa juuri saamepukuun kuuluvan huivin hapsuihin ja niiden moninaisiin värityksiin. 

Näin ollen teos kuvaa saamelaisten kotiseutualueen maisemaa, joka on värittynyt siellä elävien 

menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien värein. 

 

Toinen analyysiini valitsemani Pieskin teos, Teno yöpuolella / Deatnu ijabealte / Teno River 

by Night [kuva 4] vuodelta 2013, on maalaus ja täten tietyssä mielessä perinteikkäämpi mai-

sema, ainakin maisemamaalauksen traditiota vasten tarkasteltuna. Se on maalattu akryylivärein 

kankaalle. Maalaus on reunustettu joka puolelta samaisilla saamenpuvun huivin hapsuilla, joi-

den värimaailma mukailee maalauksen värimaailmaa: maalaus muotoutuu mustan, harmaan ja 

valkoisen eri sävyistä, sekä maalauksen yläosaan painottuvista turkoosin ja okrankeltaisista ko-

rosteväreistä.  

 

Neliön muotoon rajattu maalaus esittää nimensä mukaisesti Tenojokea yöaikaan. Joki virtaa 

tummanpuhuvan maalauksen alareunassa, sen sivuilla kohoavat tunturit ja päällä pilvinen tai-

vas. Suurin osa maalauksesta kuvaa taivaan tekstuuria, sen pilviä kaikkine yksityiskohtineen ja 

värivivahteineen. Muotojen voi nähdä muistuttavan myös joen kuohuja. Toisaalta taivaan teks-

tuuri muodostaa abstraktia maalauksellista pintaa; etenkin oikean yläkulman valkoiset maali-

roiskeet muistuttavat maalauksen materiaalisuudesta. Maaliroiskeet tarkkojen siveltimen-

                                                        
31 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian haastattelu, 2018. 
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vetojen lomassa käyvät keskenään kiinnostavaa vuoropuhelua, joka herättää pohtimaan, mikä 

maalausjäljestä on tietoisesti juuri kyseiseen muotoon muotoiltu, mikä taas maalin osin sattu-

manvaraisen, aineiden ominaisuuksiin perustuvan liikkeen aikaansaannosta.  

 

Molemmat näistä teoksista ovat samanaikaisesti sekä esittäviä että abstrakteja. Tämä onkin yksi 

Pieskin installaatioita ja maalauksia voimakkaasti yhdistävä piirre. Installaatio Meidän maa, 

meidän väreillä rinnastuu Pieskin moniin maalauksiin, sillä molemmissa tapauksissa yksityis-

kohdat ja erilaiset maalipinnat näyttäytyvät etenkin läheltä katsoen ei-esittäviltä muodoilta ja 

väripinnoilta. 

 

Pieski on kertonut olevansa ennen kaikkea maalari.32 Tästä kertoo hyvin se, että hän kuvailee 

myös tilallista teostaan ennemmin eräänlaiseksi kolmiulotteiseksi piirustukseksi. Kun huomion 

kiinnittää yksityiskohtaisten, abstraktien elementtien ohella teosten luomaan kokonaisuuteen, 

syntyy erilaisista muodoista ja tekstuureista hienovaraisia maisemia ja paikan hetkellisiä ku-

vauksia. Näin niin installaation Meidän maa, meidän väreillä kuin maalauksen Teno yöpuolella 

voi olennaisesti kohdata maisemana, näkymänä tunturiin. Samaan aikaan ei-esittävyys ja ma-

teriaalisuus etäännyttävät kumpaakin teosta suorasta todellisuuteen pohjautuvasta esittävyy-

destä. On kiehtovaa ja tärkeää huomata, kuinka abstraktiolla on kuitenkin vahva pohja konk-

reettisessa todellisuudessa; näin on sekä materiaalien että maiseman kokemuksellisuuden ta-

soilla. 

 

2.1. Visuaalisesta elettyyn ja asuttuun maisemaan    

 
Puhuessani yllä kuvailemistani teoksista maisemina on tärkeä tuoda esiin, mitä termillä tarkoi-

tan, sillä maiseman käsite on hyvin moniulotteinen ja saa eri yhteyksissä erilaisia merkityksiä. 

Tähän viittaa jo maiseman arkinen kaksoismerkitys toisaalta kuvallisena esityksenä ja toisaalta 

fyysisenä paikkana. Maiseman käsitteen käytöllä voikin tuoda esiin jännitteen paikan katsomi-

sen ja siinä elämisen välillä.33 Filosofi Jeff Malpas puhuu ”maiseman ongelmasta” viitaten juuri 

käsitykseen siitä, että maisema nähdään fyysisen maailman – etäisen objektin – visuaalisena 

esityksenä.34 Tämä on ongelmallista siksi, ettei maisema koskaan ole pelkkä visuaalinen 

                                                        
32 Outi Pieski. EMMAn taiteilijahaastattelu, 2018. 
33 Jäntti, Saresma, Sääskilahti & Vallius 2014, 10. 
34 Malpas 2011, 6. 
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esitystapa, vaan se ilmaisee aina myös tietynlaista suhdetta paikkaan.35 Näin ollen maisema on 

tavallaan ennemmin tämän paikantuneen suhteen kuin itse paikan esitys. ”Maiseman ongelma” 

tuo ilmi myös tämän suhteen problemaattisen luonteen, sillä suhteemme paikkaan sisältää aina 

johonkin osallistumista ja jostakin erottautumista, ja tätä kautta siihen kytkeytyy väistämättä 

sosiaalisia ja poliittisia, jopa vallankäytöllisiä elementtejä. 

 

Tämä osallisuus ja erottautuminen maiseman kautta ovat vahvasti läsnä Pieskin teoksissa Mei-

dän maa, meidän väreillä sekä Teno yöpuolella. Teosten kuvaamat tunturinäkymät eivät kuvaa 

vain pohjoiselle Lapille tunnusomaista ”neutraalia” maisemaa, vaan ne kuvaavat oleellisesti 

myös saamelaisten kotiseutualueen, Saamenmaan maisemaa. Saamenpukuun eli gáktiin kuulu-

van huivin hapsut värittävät teosten kuvaamat maisemat siellä eläneiden ja elävien ihmisten 

väreillä. Olennaista on huomata, että teoksissa ihminen on niin symbolisesti kuin materiaalisesti 

osa ei vain katsottua ja nähtyä maisemaa, vaan ennen kaikkea maisemaa, jossa hän elää.  

 

Taidehistorian kontekstissa maisema on yleensä nähty maalaustaiteen genrenä ja täten se on 

yhdistetty voimakkaasti maalauksen kuvalliseen, formaaliin kompositioon ja estetiikkaan. Län-

simaisella maisemataiteen traditiolla on yhteys luonnon tai ympäristön esittämiseen eräänlai-

sena etäännytettynä katseen kohteena, jota katsoja voi tarkkailla ulkopuolelta. Taidehistorioit-

sija Hanna Johanssonin mukaan tämän mahdollisti 1600-luvun tieteellinen vallankumous ja sen 

myötä yleistynyt mekanistinen maailmankuva, joka loi pohjaa luonnon esittämiselle ihmisestä 

erillisenä, hallinnan ja manipulaation kohteena olevana objektina.36 Tämä on hyvä muistutus 

siitä, että maiseman käsite viittaa ihmisen historiallisesti muovautuneeseen tapaan nähdä, ko-

kea ja arvottaa ympäristöään.37 

 

Muiden muassa antropologi Tim Ingold on kyseenalaistanut voimakkaasti taidehistorian visu-

aalisuutta korostavaa maisemakäsitystä.38 Hän pyrkii kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, 

jossa maiseman eri ulottuvuuksia ei voida erottaa toisistaan. Hänen ajattelussaan esimerkiksi 

vastakkainasettelu luonto- ja kulttuurimaiseman välillä pyritään ylittämään pitkälti asustamisen 

                                                        
35 Jeff Malpas (2011, 6–7) korostaa sitä, kuinka näkeminen väärinymmärrettiin pitkään passiivisena suhteena 
maailmaan. Samaan tapaan maisema on puutteellisesti yhdistetty vain visuaaliseen. 
36 Johansson 2008, 224. 
37 Johansson 2002, 168. 
38 Ingold (2012, 26) nojaa kritiikkinsä termin alkuperäiseen, esimodernin merkitykseen: “The suffix ‘scape’ does 
not come, as so many scholars have supposed, from classical Greek skopein, meaning ‘to look’, but from Old 
English sceppan or skyppan, meaning ‘to shape’. Thus landscape is not land looked at but land shaped.” 
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(dwelling39) näkökulman kautta. Tästä näkökulmasta maisema on eräänlainen jatkuvasti elävä 

ja kehittyvä tallenne menneiden sukupolvien asustamisesta siinä; asustamisen kautta ihmiset 

ovat osa maisemaa, johon jättävät aina jotakin itsestään.40 Ingoldin mukaan emme voi erottaa 

esitettyä maisemaa eletystä maisemasta, vaan maisema kuvaa nimenomaan näiden kahden erot-

tamatonta suhdetta. Maisema ei ole koskaan puhtaasti luonnollinen eikä pelkästään inhimillinen 

konstruktio, sillä siinä missä ihminen muovaa maisemaa, muovaa maisema yhtä lailla ihmistä.41 

 

Asustamiseen liittyvät erottamattomasti erilaiset toiminnot ja tehtävät, joiden kautta ihminen 

on vuorovaikutteisessa, molemminpuolisessa suhteessa maisemaan. Keskeistä on se, kuinka 

ihminen liikkuu ja toimii maisemassa, ei sen pinnalla tai siitä etäällä. Maisema on katseen koh-

teen sijaan päättymätön prosessi, jonka osa jokainen on. Maisemat ovat myös eräänlaisia tari-

noita – aikakirjoja, jotka ovat ”raskaana menneisyydestä” ja täten kutsuvat muistamaan.42 Tämä 

muistin ulottuvuus resonoi jälkikoloniaalisen ja ekokriittisen ajatuksen kanssa siitä, että maal-

lakin on oma muistinsa, johon on kirjoittautunut asioita, joita ihmismieli ei ehkä voi samalla 

tavalla kantaa mukanaan, ei ainakaan vuosisatoja ja -tuhansia (erilainen aikakokemus). 

 

Viime vuosikymmeninä kasvavan kiinnostuksen kohteeksi myös taidehistorian ja taiteellisen 

tutkimuksen piirissä ovat nouseet visuaalisuuden sijaan maiseman materiaaliset aspektit. Täl-

löin keskiöön nousee muun muassa kysymys siitä, kuinka maata ja maisemaa käytetään niin 

käytännöllisiin kuin ideologisiin tarkoituksiin.43 Tämä linkittyy laajempaan kiinnostukseen ma-

teriaalista maailmaa ja sen toimijuutta kohtaan (vrt. uusmaterialismi).44 Se ei kuitenkaan tar-

koita, että visuaalisen ja esteettisen voima kyseenalaistettaisiin.45 Ainoastaan kyseenalaistetaan 

sellaiset esteettiset ja muodolliset näkemisen tavat, jotka peittävät alleen maiseman muut, esi-

merkiksi taloudelliset, sosiaaliset tai poliittiset, ulottuvuudet.46 

 

 

 

 

                                                        
39 Käytän tutkielmassani ”asumisen” sijaan mm. Ville Lähteen käyttämää suomennosta ”asustaa”. Ks. Ingold 
2003 (suom. Ville Lähde). 
40 Ingold 2000, 189. 
41 Ingold 2000, 191. 
42 Ingold 2000, 189; Ingold 2012, 204. 
43 Scott & Swenson 2015, 2, 4. 
44 Scott & Swenson 2015, 13. 
45 Kontturi 2012. 
46 Scott & Swenson 2015, 3. 
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2.2. Läpinäkyvä maisema // Meidän maa, meidän väreillä  

 
Kuvasin jo edellä, kuinka teoksessa Meidän maa, meidän väreillä tunturit värittyvät maise-

massa elävien ihmisten värein. Olennaista on huomata, että tämä ”värittyminen” tapahtuu hyvin 

hienovaraisesti: väri ei peitä, vaan pikemminkin kuultaa läpi ja täten peittämisen sijaan paljas-

taa. Pieski kertookin kokevansa teoksessa tunturit läpinäkyvinä. Tällä hän viittaa ajatukseen 

siitä, että maaston hyvin ja yksityiskohtaisesti tuntemalla pystyy ikään kuin näkemään edessä 

olevan tunturin taakse – tai ainakin tietää tai osaa kuvitella (kokemuksen kautta), mitä sen ta-

kana on.47 Tämä poikkeaa merkittävästi esimerkiksi tavasta hahmottaa tunturialue piirtämällä 

kartta, josta voimme teoriassa ottaa katseellamme haltuun melko suurenkin alueen kerrallaan. 

Tällainen kartta ei kuitenkaan vastaa kokemusta, jonka paikassa oleminen herättää. Ingoldia 

lainaten voimme katsoa, tutkia, analysoida ja tulkita tällaista näkymää, mutta emme asuttaa 

sitä.48 Pieskin teoksessa maisema liittyy vahvasti osaksi ihmisen arkista elämänpiiriä ja koke-

musmaailmaa. Maisemasta muodostuu kotiseutu, jonka siellä asustava tuntee läpikotaisesti.  

 

Taidehistorioitsijat Emily Eliza Scott ja Kirsten Swenson kirjoittavat monien nykytaiteen teos-

ten korostavan näkyvän maiseman sijaan näkymätöntä – sellaista, mikä ei välittömästi ole ha-

vaittavissamme tai mitä emme yleensä maisemassa näe.49 Mielestäni Meidän maa, meidän vä-

reillä tuo esiin tämänkaltaista näkymättömyyttä. Ensinnäkin maiseman läpinäkyvyys muistut-

taa siitä, että näkyvän maiseman takana on aina toinen maisema, edessä olevan tunturin takana 

aina jotakin. Toiseksi autioiden tuntureiden tai erämaan sijaan kulttuuri on läsnä ja materia-

lisoituu maisemassa. Kolmanneksi Pieskin teoksessa voi havaita historian läsnäolon ainakin 

huivilankojen värien muutoksen kautta.50 Usein historialla on taipumuksena ”imeytyä”, ”ha-

jota” tai ”kompostoitua” maisemaan, joten sen löytämiseksi maan kerrostumista täytyy tietyllä 

tavalla tehdä tämä näkymättömäksi tulemisen prosessi näkyväksi.51 

 

Pieski on toteuttanut muitakin vastaavia saamenpuvun huivilankaa ja puunoksia hyödyntäviä 

installaatioita. Näitä ovat esimerkiksi Halo ja Luonnos läpinäkyvistä tuntureista, molemmat 

vuosilta 2012–2013, sekä Risteävät polut vuodelta 2014. Puunoksien sijaan Pieski on käyttänyt 

                                                        
47 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian haastattelu, 2018. 
48 Ingold 2000, 189; Ingold 2012, 204. 
49 Scott & Swenson 2015, 6. 
50 Pieski (Kiasman/Kansallisgallerian haastattelu, 2018) kertoo, että aikanaan saamelaisia kiellettiin käyttämästä 
huiveissaan väreinä muuta kuin valkoista. Sittemmin värit ovat palanneet saamelaisten asuihin. Teoksessa hapsut 
muuttuvat ylhäältä alaspäin valkoisesta kohti kirkkaampia ja tummempia värejä. 
51 Scott & Swenson 2015, 6. 
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myös v:n muotoisia teräsosia teoksissaan Spirit of the Valley (2015) ja Falling Shawls (2017). 

Teräsosien toisteinen muoto tekee näistä teoksista geometrisempiä verrattuna puunoksien or-

gaanisuuteen.  

 

Saamelaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija Kaisa Ahvenjärvi nimittää näitä Pieskin teoksia 

”ilmainstallaatioiksi”.52 Tätä ajatellessani Meidän maa, meidän väreillä muistuttaa minua jol-

lakin tapaa mobilesta – kineettisestä usein ilmassa roikkuvasta veistoksesta, jossa keskeistä on 

teoksen liike ilmavirtojen mukana (tai moottorivoiman avulla).53 Myös Pieskin teos ”hengittää” 

tilassa; hapsut saattavat liikehtiä ilmastoinnin ja kävijöiden liikkeen vaikutuksesta. Näin teok-

sesta voisi mobilen tavoin puhua maalauksen elävänä tai animoituna versiona.54 

 

Kun vertaan teosta Meidän maa, meidän väreillä esimerkiksi EMMA – Espoon modernin tai-

teen museossa syksyllä 2018 esillä olleeseen Falling Shawls -installaatioon [kuva 2], kiinnittää 

huomioni sen toisenlainen herkkyys, jonka ohuet ja siksi hauraan näköiset oksat saavat aikaan. 

Teoksessa käytettyjä materiaaleja luonnehtii keveys. Toisaalta juuri nämä hennot langat ja tai-

met ovat monien punostemme kiinnipitävä alkuvoima. Mobilemainen ilmavuus ja maiseman 

läpinäkyvyys ovat tavallaan vastakohtia todellisten tuntureiden massiivisuudelle ja maa-ainek-

sen peittävyydelle. Tämä jännite saa minut pohtimaan, onko maisemassa jotakin hienovaraista 

– mutta sitäkin olennaisempaa – minkä ohitse saamelaiskulttuurista ulkopuolisten tai siitä piit-

taamattomien valtakulttuurien on ollut tapana katsoa. Teoksen herkkyys saa ajattelemaan myös 

pohjoisen luonnon haurautta etenkin ilmaston lämmetessä sekä kaivos- ja metsäyhtiöiden muo-

dostaman uhan alla. 

 

Hauraudessaan teoksen voi nähdä haastavan taiteen tarkoituksen säilyä ikuisesti. Kuten taide-

historioitsija Irene Snarby kirjoittaa Iver Jåksin taiteesta55, tämä haastaminen korostaa aineet-

toman tiedon merkitystä ja heijastelee alkuperäiskansojen ajattelutapaa maailmanlaajuisesti.56 

Tämän voi nähdä viittaavan myös vuosisatojen saatossa kerättyyn, suullisesti sukupolvelta toi-

selle siirtyneeseen paikalliseen tietoon, joka muuntuu jatkuvasti suhteessa ympäristön 

                                                        
52 Ahvenjärvi 2019, 109. 
53 Ensi kertaa termiä ’mobile’ käytti Marcel Duchamp Alexander Calderin (1898–1976) veistoksista 1930- 
luvulla. 
54 ”Mobile”. Tate’s online glossary. 
55 Iver Jåks (1932–2007) oli norjansaamelainen taiteilija ja kuvanveistäjä, joka usein käytti orgaanisia luonnon-
materiaaleja teoksissaan. Hänelle materiaalin ”eläminen” oli keskeistä, ja hän koki konservoinnin tämän ajatuk-
sen vastaisena. Ks. Snarby 2019. 
56 Snarby 2019. 
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olosuhteisiin.57 Taideteoksen olemassaolon rajallisuus saa myös pohtimaan ajattomuuden ja 

ajankohtaisuuden välistä jännitettä. Vaikka Meidän maa, meidän väreillä on maisemallisuu-

dessaan hyvin ajaton, on se hienovaraisine symboleineen samanaikaisesti äärimmäisen ajan-

kohtainen ja tämän hetken olemisen ja kuulumisen kysymyksiä puhutteleva. 

 

2.3. Ihmisen ja ympäristön tasavertaisuus maisemassa // Teno yöpuolella 
 
Tenojoki on yksi toistuvista kuva-aiheista Pieskin teoksissa. Teno yöpuolella -teoksen lisäksi 

joki esiintyy muun muassa teoksissa Hiljaa virtaa Teno (2013), Silver River (2014) sekä Teno-

joki, esiäiti, esi-isä (2018). Tästä voinee jo päätellä, että joella on suuri merkitys taiteilijalle, 

jonka kotikylä Utsjoella sijaitsee sen varrella. Tenojoki piirtää rajan Suomen ja Norjan valtioi-

den välille, mutta sen varrella eläville saamelaisille joki on perinteisesti ollut pikemminkin sen 

eri uomia yhdistävä kuin erottava tekijä – myös konkreettisesti joen toimiessa väylänä kulkea 

paikasta toiseen, kesäisin veneellä, talvisin jäitä pitkin.58 Maalausta Teno yöpuolella voi yhtä 

lailla lähestyä rajoja rikkovana ja niiden yli kurottautuvana, näin tutkielmani yhteydessä ennen 

kaikkea ihmistä ja tämän ympäristöä toisiinsa kietovana maisemana. 

 

Saamelainen kulttuuri Tenojokilaaksossa on vahvasti kietoutunut joen ympärille. Tenojoessa 

tavataan yksi Euroopan merkittävimmistä luonnonvaraisista lohikannoista.59 Joki on toiminut 

fyysisen ravinnon lähteen lisäksi myös henkisen ravinnon lähteenä alueen sukupolville vuosi-

satojen ajan. Toiminta ja käytännöt joella ja sen rannoilla kytkevät ihmiset paikallisiin tarinoi-

hin ja esivanhempiin, jotka ovat eläneet samalla erityisellä paikalla.60 Voisi ajatella, että myös 

joki kantaa itsessään erilaisia tarinoita, ja täten yhdistää menneen nykyiseen ja tulevaan. Alku-

peräiskansatutkimuksen tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen kuvaa, kuinka Teno on sen ran-

noilla eläville samanaikaisesti sekä ulkoinen että sisäinen maisema: se muovaa sekä toimintoja 

että ajattelua; niin arkielämää kuin tarinoita siitä, keitä he ovat.61 Näin voisi ajatella myös 

                                                        
57 Paikallisesta tiedosta käytetään myös vaihtelevasti ja eri painotuksin nimityksiä alkuperäiskansatieto sekä eko-
loginen perinnetieto (traditional ecological knowledge, TEK). Perinnetiedosta ks. lisää esim. Markkula &  
Helander-Renvall 2014 ja Nelson & Shilling (toim.) 2018. Ks. myös esim. Kati Kivisen (2019) artikkeli, jossa 
hän pohtii perinnetiedon uudenlaisia merkityksiä tässä ajassa taidekontekstista käsin.  
58 Kuokkanen 2007a, ix. 
59 Lohikannan heikentymisen vuoksi kalastusta on kuitenkin viime vuosina rajoitettu. Norjan ja Suomen valtioi-
den välisessä Tenon kalastussopimuksessa rajoitetaan saamelaisten perinteisiä pyyntitapoja jopa enemmän kuin 
turistien kalastuslupia. Tämän koetaan uhkaavan jokisaamelaista kulttuuria, sillä kalastukseen liittyy paljon sekä 
kulttuurista että kielellistä arvoa, ja se on vahva osa alueen ihmisten identiteettiä. Sopimusta vastustava kansan-
liike Ellos Deatnu! (Eläköön Teno!) vastustaa ennen kaikkea sitä, että valtiolla on oikeus päättää kalastuksesta 
saamelaisten perinteisillä alueilla. He vaativat päätösvaltaa lähemmäs paikallisia. Ks. esim. Alajärvi 2017. 
60 Kuokkanen 2007a, xiii. 
61 Kuokkanen 2007a, xiii. 
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teoksesta Teno yöpuolella: se on samanaikaisesti sekä esitys olemassa olevasta paikasta ja tuon 

paikan jaetusta kokemuksesta, että taiteilijan sisäinen maisema, se miten juuri hän kokee mai-

seman henkilökohtaisessa kokemuksessaan, oman taustansa kautta. 

 

Teoksen yhteydessä pohdin myös joen laajempaa symbolista merkitystä alati virtaavana, luon-

nettaan muuttavana, mutta kuitenkin vahvasti paikallisena. Virta tuo mukanaan ”uuden” veden 

ja uudet sukupolvet, mutta paikka säilyy silti samana. Veden korvaamaton, aineellinen, elämää 

ylläpitävä merkitys kaikelle elolliselle on lisäksi asia, jota ei voi sivuuttaa. Virtaavan joen ja 

veden dynaamisuus on kuitenkin tietyssä mielessä haaste pysähtyneelle maisemalle. Miten tal-

lentaa tuo liike staattiseen maisemakuvaan? Pieski on ratkaissut tämän keskittymällä veden ai-

neellisen esittävyyden sijaan sen paikallisiin ja henkisiin merkityksiin. Vaikka teos Teno yö-

puolella pysyy visusti paikoillaan – toisin kuin Meidän maa, meidän väreillä, joka keveytensä 

vuoksi voi värähdellä ilmavirtojen mukana – koen sen olevan jatkuvassa liikkeessä etenkin ko-

kemuksellisten merkityksiensä vuoksi. Kuva joesta rakentaa alati muuttuvia merkityksiä koki-

jassaan. 

 

Myös maalauksessa on kuitenkin läsnä nuo kevyet hapsut, jotka painovoiman vaikutuksesta 

asettuvat tiettyyn asentoon. Asettuessaan ylhäällä ja sivuilla osin teoksen päälle, alareunassa 

taas teoksesta poispäin kohti maata, ne muuttavat teoksen kokoa ja muotoa. Itse maalaus on 

neliön muotoinen (60 x 60 cm). Tätä on otollista pohtia suhteessa länsimaisen maisemamaa-

lauksen usein horisontaaliseen eli vaakasuoraan muotoon. Kuvapinnan muodolla on taipumus 

korostaa tiettyjä kohtia tai piirteitä teoksesta ja ohjata huomiota kulkemaan kuvan sisällä. Pys-

tysuorien sivujen ollessa vaakasuoria selvästi pidemmät, on kuvapinta luonteeltaan aktiivinen; 

vastaavasti vaakasuorien ollessa pystysuoria sivuja pidemmät on pinta luonteeltaan levollinen 

ja staattisempi, ehkä helpommin hallittava.62 Tällainen staattisempi vaakamuotoinen kuvapinta 

on usein löydettävissä nimenomaan maisemakuvista. Onkin aiheellista pohtia, mikä suhde sillä 

on luonnon ja maiseman haltuunottoon ihmisen toimesta. Neliön sivut taas ovat tasa-arvoisem-

mat liikevoimien suhteen. Neliöstä voikin todeta, että se on tasapainoisin peruspinnan muoto.63 

 

 

                                                        
62 Kuvallisen sommittelun perusteet -kurssin luentomateriaali verkossa. Taideteollisen korkeakoulun avoin  
yliopisto. 
63 Pusa 1979, 40. 
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Neliö on muotona rikas myös symbolisilta merkityksiltään. Vanhoissa korkeakulttuureissa Kii-

nassa, Persiassa ja Mesopotamiassa maailma kuvattiin muodoltaan neliöksi. Neliöön liitetään 

ajatus maallisesta maailmasta ja aineellisuudesta: se kuvastaa vertauskuvallisesti maata ja ih-

mistä. Neliön vastakohtana nähdään ympyrä, joka täydellisyyden muotona kuvaa pikemminkin 

jumalallisuutta; aurinkoa ja kuuta, taivasta ja henkisyyttä.64 

 

Tältä pohjalta ajattelen neliön muodon vahvistavan maalauksessa maan ja ihmisen liittoa, ko-

rostavan ihmisen materiaalista kytköstä maahan ja maisemaan. Näin neliön muoto on omiaan 

vahvistamaan myös ihmisen ja ympäristön tasapainoista ja tasavertaista suhdetta. Teos Teno 

yöpuolella kuuluu sarjaan Inhabited Land (2013–2014), jossa aution erämaan sijaan maa ja 

maisema kuvataan asuttuna paikkana – ei kuitenkaan ihmisen osaa tai jälkiä voimakkaan erot-

tuvasti korostaen, vaan hyvin hienovaraisesti, pitkälti yksityiskohtaisten käsityön elementtien 

kautta. Kuraattori Jan-Erik Lundström puhuu Pieskin teosten kohdalla ontologisesta litteydestä 

(flat ontology), jolla tarkoitetaan nimenomaan kaikkien asioiden olemassaolon tasavertaisuutta. 

Lundströmin mukaan maa on teoksissa kuvattu tasavertaisen ja aistittavan läsnäolon kautta.65  

 

Teno yöpuolella -maalauksessa myös värimaailma on hienovarainen: hapsujen värit sointuvat 

maiseman väreihin, eikä ihmisen läsnäolo täten pompahda silmille tai nouse kuvattua ympäris-

töä hallitsevampaan asemaan. Toisaalta kiinteä neliön muoto myös rikotaan sen reunoille sol-

mittujen hapsujen avulla – hapsujen, jotka periaatteessa voivat liikkua ja muuttaa asentoaan. 

Etenkin maalauksen alareunan turkoosinsinisellä korostetut aallot ja vesi niiden mukana tuntuu 

kuin valuvan samanvärisiä hapsuja pitkin maalauksen reunojen ulkopuolelle. Täten neliönmuo-

toisen maalauksen symbolinen arvo materiaalisuutta korostavana valuu myös maalauksen muo-

dostaman todellisuuden ulkopuoliseen materiaaliseen maailmaan. 

 

Maalauksessa Tenojoki on siis kuvattu tasavertaisena muiden maiseman entiteettien kanssa, 

mutta tämän lisäksi se on kuvattu pimeään yöaikaan. Maalaus ja sen öinen tunnelma puhuttelee 

minua voimakkuutensa, jopa jonkinasteisen uhkaavuutensa vuoksi. Tämä tuo mieleeni koke-

muksen siitä, että yöllä, etenkin nukkuessamme, rationaalinen ja lokeroiva ajattelu höllentää 

otettaan ja tällöin myös odottamattomille yhteyksille ja niiden huomioimiselle jää enemmän 

tilaa. Usein unissa pääsemme todistamaan valvetodellisuudelle yhteen liittymättömien tai niiltä 

vaikuttavien asioiden sekoittumista toisiinsa.  

                                                        
64 Biedermann 1996 [1989], 240, 427–428. Kuvan muodosta lisää luvussa 4.1. 
65 Lundström 2018, 32. 
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Myös hereillä tapahtuvalla yöllisellä retkellä, jolloin pitkälti hallitsevana aistina pidetyn näkö-

aistin käyttö vaikeutuu, voi olla alttiimpi käyttämään muita aistejaan ja täten aistimaan sellaista, 

mikä ei ole näköaistin tavoitettavissa. Mietin tässä etenkin maan kerroksiin kirjoittunutta ”nä-

kymätöntä” historiaa sekä maiseman muiden itsenäisten toimijoiden läsnäoloa. Näille visuaali-

suuden tuolla puolen lymyäville aspekteille ja niiden huomioimiselle Teno yöpuolella antaa 

tulkinnassani tunnustusta. Teoksen kuvaava maisema voisi yhtä hyvin olla unikuvan kaltainen 

näky kokijalleen merkityksellisestä paikasta – ei tarkan realistinen vaan unen logiikan sävyt-

tämä.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
66 Unet ovat useille alkuperäiskansoille muiden tiedonhankinnan tapojen ohella merkittävä tapa hankkia tietoa 
maailmasta. Tällöin ne voidaan nähdä kokijalleen yhtä validina kuin muut tiedon omaksumisen muodot. Ks. 
esim. Kovach 2009, 57–58.  
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3. Käsin kudottu maisema 
 

Paitsi pohjoisen luontoa, elinympäristöä ja suhdetta siihen kuvaava maisema, on teos elimelli-

sesti osa ajassa elävää saamelaiskulttuuria. Saamelaiset ovat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Ve-

näjän valtion alueilla elävä ainoa alkuperäiskansaksi tunnustettu ryhmä Euroopassa. Saamelai-

sia on arviolta 75 000–100 000, joista Suomen valtion alueella elää noin 10 000 henkeä.67 

Vaikka saamelaisista puhutaan usein yhtenäisenä kansana, jakautuvat saamelaiset pienempiin 

alayhteisöihin kielen, kulttuuristen käytänteiden ja elintapojen perusteella.68 Saamelaisten ko-

tiseutualue eli Saamenmaa (Sápmi) sijaitsee Fennoskandian pohjoisosissa ja Kuolan niemi-

maalla. Nykyisin yli 60 prosenttia Suomen saamelaisista elää saamelaisalueen ulkopuolella.69  

 

3.1. Moniulotteinen duodji     
 
Saamelainen käsityöperinne eli duodji (pohjoissaamea) on tärkeä osa saamelaista kulttuuria ja 

elämäntapaa. Sen lähtökohdat ovat luonnossa ja luonnon tuntemuksessa, sillä perinteisesti kä-

sitöissä käytetään lähes pelkästään luonnonmateriaaleja, kuten puuta, luuta ja nahkaa; toisin 

sanoen sellaisia materiaaleja, joita paikallisesti on ollut saatavilla.70 Duodji jaetaan käytettyjen 

materiaalien mukaan pehmeisiin ja koviin käsitöihin: pehmeillä töillä tarkoitetaan poronnahka-

tuotteita ja kudonnaisia, kun taas kovilla töillä puusta, luusta ja metallista työstettäviä esineitä.71 

Duodjin käsite viittaa sekä esineen valmistamisprosessiin että itse esineeseen, mutta myös laa-

jemmin kokonaiseen maailmankuvaan. Duodjin tekijä liittää itsensä osaksi jatkumoa, joka hei-

jastaa kollektiivisia arvoja ja normeja, aineetonta kulttuuriperimää.72 Monille saamelaisille on 

kuitenkin tärkeää, ettei duodjia jäädytetä joksikin muistoksi menneestä, vaan että sen sallitaan 

elää ja kehittyä jatkuvasti.73 

 

Vuorovaikutus ja kaupankäynti muiden kulttuurien kanssa on vaikuttanut duodjin perinteeseen 

tuomalla Saamenmaalle uusia materiaaleja; esimerkiksi saamenpuvussa käytettävät kangasma-

teriaalit kuten villa ja silkki ovat tulleet ja vakiintuneet käyttöön 1800-luvun alussa.74 Pieski on 

                                                        
67 Ranta & Kanninen 2019, 19. 
68 Suomessa jako tehdään tavallisesti pohjoissaamelaisiin, inarinsaamelaisiin ja kolttasaamelaisiin. Ks. Valkonen 
2009. 
69 Valkonen 2009, 10–11. 
70 Rensujeff 2011, 40; Tervaniemi & Magga 2019, 85. 
71 Sámi Duodji -näyttelyluettelo 2006, 20. 
72 Snarby 2019. 
73 Snarby 2018, 65. 
74 Tervaniemi & Magga 2019, 85; Pelin 2003, 115; Aikio 2010, 16. 
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käyttänyt teoksissaan puunoksien ja maalauskankaan rinnalla polyesterista valmistettuja teolli-

sia koneompelulankoja. Tämä on hyvä osoitus siitä, että yhtä lailla saamelaiskulttuuri elää 

ajassa, jossa tekokuidut ovat käytössä luonnonkuitujen rinnalla. Taidehistorioitsija Monica Gri-

nin tavoin tämän voi nähdä myös vakiintuneiden stereotypioiden kyseenalaistamisena – poly-

esterilankaa käyttämällä Pieski painottaa ja tuo esiin, ettei saamelaisestetiikka välttämättä ole 

vain puuta, luuta ja muita luonnonmateriaaleja.75 

 

Saamelaisen käsityön professori Gunvor Guttorm pitää tärkeänä erottaa toisistaan käsitteellinen 

idea duodjista sekä konkreettinen käsityön tulos.76 Hän kokee duodjin merkityksen kahtalai-

sena myös sikäli, että toisaalta se on erottamaton osa saamelaisyhteiskunnan toimintaa ja mie-

lentilaa, toisaalta taas henkilökohtaista ilmaisua, joka on enemmän tai vähemmän verrattavissa 

muuhun taiteelliseen toimintaan. On siis jokseenkin eri asia puhua duodjista perinteisessä kon-

tekstissa kuin osana nykyajan taideilmiöitä. Olennaista on myös se, missä yhteyksissä duodjia 

ja sen innoittamia taideteoksia esitetään ja miten niitä tulkitaan.77 

 

Guttormin mukaan monet duodjin taitajat käyttävät duodjia eräänlaisena ponnahduslautana 

luovalle työlleen.78 Myös Pieskille duodji ja sen perinteet tuntuvat joltakin, mistä ammentaa 

henkilökohtaiseen taiteelliseen työskentelyyn; joltakin, mikä ei rajoita, vaan päinvastoin laa-

jentaa merkitysten kenttää. Hyödyntäessään duodjin traditiota Pieski ottaa teoksissaan taiteel-

lisia vapauksia, sillä duodjiin liittyy yhtäältä ”virallinen säätely ja erilaisten normien noudatta-

minen sekä yhteisön kontrolli reunaehtoineen”79. Saamelaisten keskuudessa käydään jatkuvaa 

keskustelua siitä, mihin saakka duodjin rajoja voi venyttää.80 Taidehistorioitsija Tuija Hautala-

Hirviojan mukaan Pieskillä on taiteilijana mahdollisuus rikkoa duodjin sääntöjä yhdistelemällä 

erilaisia elementtejä toisiinsa – näin hän on samanaikaisesti oman kulttuurinsa sekä sisä- että 

ulkopuolella ja tekee taidetta eräänlaisessa saamelaisen ja länsimaisen kulttuurin välisessä ti-

lassa.81 

 

                                                        
75 Grini 2017, 310–312. Pieski on myös toteuttanut teoksen Golden Coat/Gollegákti (2006), jossa hän on ommel-
lut saamenpuvun kahvipaketeista ja karkkipapereista. Näin hän käsittelee mm. tradition ja nykyajan suhdetta ma-
teriaalivalintojen kautta. 
76 Guttorm 2018, 36. 
77 Guttorm 2017, 163, 174–175. 
78 Guttorm 2017, 164. 
79 Rensujeff 2011, 43. 
80 Snarby 2019. 
81 Hautala-Hirvioja 2017, 117. 



 21 

Duodjin vaikutus (saamelaisen) kuvataiteen muotokieleen on epäilemättä merkittävä.82 Tämän 

voinee todeta niin teoksien Meidän maa, meidän väreillä kuin Teno yöpuolella kohdalla, sillä 

visuaalinen yhteys saamenpukuun on melko ilmeinen, vaikkei duodjin traditiota tarkemmin 

tuntisikaan. On kuitenkin olennaista huomata, että teokset ovat eräänlaisia risteyskohtia, joissa 

saamelainen käsityötraditio kohtaa nykytaiteen tradition. Teoksen Meidän maa, meidän vä-

reillä kohdalla Pieski kertookin halunneensa nostaa esiin erilaisia visuaalisia kieliä.83 Tämän 

voi nähdä symboloivan myös laajemmin saamelaisen ja länsimaisen ajattelumaailman välistä 

dialogia; neuvottelua alkuperäiskansojen ja valtakulttuurien kesken siitä, kuinka asuttaa tätä 

yhteistä planeettaamme. 

 

Kuten Falling Shawls -installaation84, myös teoksen Meidän maa, meidän väreillä kohdalla, 

Pieski kertoo valmistamisprosessin olevan merkittävä osa teoksen sisältöä.85 Toisteinen solmu-

jen solmiminen muistuttaa meditatiivista prosessia, ja sen kautta taiteilija voi tuntea yhteenkuu-

luvuutta omaan kulttuuritraditioonsa sekä menneisiin sukupolviin. Tim Ingoldin mukaan länsi-

maisessa ajattelussa korostetaan usein valmista muotoa prosessin sijaan. Tällöin olennaista on 

kontemplaation kohteena oleva objekti, josta maalaamisen tai muun tekemisen prosessuaali-

suus on piilotettu. Sen sijaan ei-länsimaisissa kulttuureissa tämä on Ingoldin mukaan usein toi-

sinpäin: jäljelle jäävän lopputuloksen sijaan keskeisintä onkin tekoprosessi eräänlaisena perfor-

manssina.86 Tämä rinnastuu käsitykseen duodjista, jossa työskentelyprosessi on vähintään yhtä 

keskeisessä osassa kuin sen tuloksena syntynyt tuote. 

 

Duodjista puhuttaessa sen keskeinen asema saamelaiskulttuurissa on tärkeää tunnistaa. Jotta 

ilmiö säilyttäisi omalaatuisuutensa ja moniulotteisuutensa, on keskeistä käyttää juuri alkupe-

räistä ja -kielistä termiä duodji. Tämä tuo toki mukanaan omat haasteensa, sillä käsitteen kieltä 

taitamattomana ymmärrykseni sen sisällöistä on väistämättä rajallista ja perustuu pitkälti toisen 

käden tietoon. Kielestä toiseen käännettäessä käsitteen merkityksistä väistämättä katoaa jota-

kin. Katoamisen ohella merkityksiä myös lisätään: duodjin ymmärtäminen esimerkiksi suo-

menkielisen ”käsityön” käsitteen kautta liittää siihen suomen kielelle ominaisia tapoja katego-

risoida, luokitella ja arvottaa asioita. Gunvor Guttormin mukaan saamenkielisen duodjin 

                                                        
82 Rensujeff 2011, 56. 
83 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian haastattelu, 2018. 
84 Pieski toteutti Falling Shawls -installaation (2017) yhteistyössä 12 saamenkäsityön taitajan kanssa. Prosessi 
kollektiivisena tekemisen ja kokoontumisen muotona on tämänkin teoksen kohdalla olennainen. Ks. Liimatainen 
2018, 22. 
85 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian haastattelu, 2018. 
86 Ingold 2000, 198. 
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käsitteen käyttäminen käännöksen sijaan on valinta, joka mahdollistaa saamelaisen perspektii-

vin esiintulon ja duodjin tarkastelemisen laajemmin esimerkiksi ilman länsimaista taide/käsi-

työ-erottelua.87 

 

Alkuperäiskansatutkimuksen piirissä korostetaan juuri sitä, että alkuperäiskansojen tietoa tulisi 

ymmärtää heidän käsitteistöstään käsin, ei heijastamalla omaa erilaista maailmankuvaa heidän 

todellisuuteensa. Vaikka en tavoittaisi omassa ymmärryksessäni duodjin käsitteen kaikkia sä-

vyjä, pidän tutkielmani kannalta oleellisena sitä, mitä oma (rajallinen, toisen käden tietoon pe-

rustuva) ymmärrykseni duodjista voi tuoda teosten analyysiin. Ymmärrykseni ja sen pohjalta 

tekemäni analyysi ei ole kokonainen, ei koskaan valmis, vaan aina omaan asemaani ja näkö-

kulmaani sidottu, keskeneräinen, avoimuuteen ja liikkeeseen tähtäävä prosessi – joka tuskin 

pystyy täysin häivyttämään sitä, mitä käsityö ja käsillä tekeminen minulle itselleni merkitsevät 

omassa kulttuurissani. 

 

3.2. Duodji osana maisemaa 

 
Usein duodjista puhuttaessa nimenomaan sen ekologinen ulottuvuus tuodaan esiin.88 Myös te-

oksissa Meidän maa, meidän väreillä ja Teno yöpuolella koen käsityötradition työstävän 

luonto-/ympäristösuhteen ja luonto-kulttuuri-problematiikan ulottuvuuksia. Ilman saamelais-

kontekstin tuntemustakin teoksista voi aistia luonnon ja ihmisen kietoutumisen yhteen. Tämä 

tapahtuu symbolisten merkityksien rinnalla hyvin konkreettisesti: teoksessa Meidän maa, mei-

dän väreillä ihmiskäsin (tai teollisin konein) valmistetut langanpätkät – jotka toki viime kä-

dessä tulevat myös luonnosta – on solmittu ”puhtaampaan” luonnonainekseen eli oksiin  

[kuva 3]. Tämä saa ajattelemaan teosta ja sen kuvaamaa maisemaa ihmisen ja luonnon solmu-

kohtana. Koko teosta, tai laajemmin ajateltuna maisemaa, ei olisi ilman tätä solmukohtaa, mo-

nien eri ulottuvuuksien tulemista yhteen. 

 

Teoksen Meidän maa, meidän väreillä kohdalla onkin kuvaavaa, kuinka duodji ja maisema 

kirjaimellisesti kutoutuvat yhteen. Teoksen välittämä maisema on käsin solmittu, maisema it-

sessään muodostuu pitkälti vaatetuksen osista. Myös Tim Ingold puhuu analogiasta maiseman 

ja kankaan välillä: keskiajalla maata muokattiin ja muovattiin jalan, kirvein, auroin ja eläinten 

avulla, samaan tapaan kuin kangas kudotaan loimi- ja kudelankajärjestelmää käyttäen. Gilles 

                                                        
87 Guttorm 2014, 57–59. 
88 Ks. esim. Pelin 2003, 115. 
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Deleuzen ja Félix Guattarin hengessä Ingold rinnastaa uurteisen maatalousmaiseman kankaa-

seen, jossa langat on kudottu yhteen, mutta silti erotettavissa, kun taas nomadinen paimento-

laiselämäntapa rinnastuu ennemminkin huopakankaaseen, jossa kuidut ovat kietoutuneet erot-

tamattomasti yhteen. Ingold kuitenkin painottaa, että tämä erottelu on hedelmällistä nähdä vas-

takohtaisuuksien sijaan kahtena jännitteisenä, mutta rinta rinnan elävänä olemisen tapana.89 

 

Maisemasta voi siis Pieskin teoksen kohdalla puhua ihmisen ja luonnon solmukohtana. Ajatus 

solmusta saa minut kuitenkin pohtimaan, ovatko ihminen ja luonto erotettavissa toisistaan; 

voiko solmun toisin sanoin avata? Vai onko maisema umpisolmun kaltainen, vähintään vaike-

asti, ellei kokonaan mahdoton avattava? Kankaan ja huovan rakenteellinen erilaisuus kuvaa 

samaa ilmiötä. Kudotussa kankaassa langat ovat erotettavissa toisistaan, kankaan voi siis peri-

aatteessa purkaa osiin, kun taas huovassa villan kuidut ovat takertuneina toisiinsa eikä huovan 

”purkaminen” onnistu muuten kuin se rikkomalla, paloiksi leikkaamalla. En osaa sanoa, kumpi 

olisi kuvaavampi tai oivallisempi, ”parempi” analogia maisemalle. Pikemminkin Ingoldin ta-

paan ehdottaisin, että kummankin kaltaisia yhteyksiä ja maisemaan kiinnittymisen tapoja tarvi-

taan. Myös saamenpuvussa on perinteisesti sekä huopaa että lankoja; ne täyttävät eri funktioita 

kokonaisuuden osina. 

 

Vaikka ihminen voi periaatteessa purkaa maiseman paloiksi (maaksi, taivaaksi, poluksi, tuntu-

riksi), ajattelen, ettei ihminen voi purkaa itseään ulos maisemasta. Ehkä ei olekaan olennaista 

pohtia missä määrin tai kuinka pitkälle ihminen ja luonto ovat erotettavissa toisistaan, puretta-

vissa erilleen maisemassa – sen sijaan olisi olennaista tunnistaa, että jo yritys tämänkaltaiseen 

purkamiseen hämärtää maiseman kokemuksellista kokonaisvaltaisuutta. Vaikka voimmekin 

puhua ”ihmisestä” ja ”luonnosta” erillisten käsitteiden kautta, tekstiili (muodossa tai toisessa) 

on oiva vertauskuva eletylle maisemalle, jota asuttaessamme emme näin voi tehdä. Harvoin 

ajattelemme erivärisistä langoista kudottua villapaitaakaan erillisistä langanpätkistä kasaan ky-

hättynä verkkona, vaan juuri kokonaisuutena, joka langat yhteen tuodessaan täyttää kokemuk-

sessamme tärkeän funktion: lämmittää ja suojaa kehoamme arjen askareissa. 

 

Ingoldin mukaan jokainen askare piirtää maahan jonkinlaisen liikkeen linjan, suoran tai kur-

vikkaan, kuten polun pellon tai metsän poikki. Yhdessä nämä linjat muodostavat eräänlaisen 

verkoston (meshwork), joka on pikemminkin kudottu kuin kirjoitettu maahan. Ingoldin mukaan 

                                                        
89 Ingold 2012, 198–201. 
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näiden linjojen olemassaolo maan rakenteessa on yhtä olennainen kuin lankojen, jotka yhdessä 

muodostavat kankaan.90 Me siis alati kudomme maan tekstuuria kulkiessamme maisemassa. 

Tähän osallistuvat ihmisten lisäksi yhtä lailla ei-inhimilliset toimijat kuten lentävät linnut tai 

puut juurineen. Ajatus viivoista ja linjoista on mielestäni Pieskin teoksen yhteydessä kiinnos-

tava, sillä visuaalisesti Meidän maa, meidän väreillä koostuu pelkästään juuri näistä – eriväri-

sistä vertikaaleista ja horisontaaleista, maata kohti roikkuvista langoista ja tunturin ääriviivoja 

myötäilevistä oksista. Yksi lanka tai oksa ei olisi kuitenkaan vielä mitään; teos ja maisema 

muodostuvat nimenomaan näiden linjojen runsaudesta ja kohtaamisesta, niiden ajallisesti muo-

dostamasta verkostosta, jota ihminen muiden toimijoiden kanssa on rakentamassa. 

 

Rakentamalla maiseman saamenpuvun huivin hapsuista Pieski tuo ihmisen mukaan maise-

maan. Kaisa Ahvenjärvi puhuu vaatteista ihmisen metonymiana, ruumiin verhona. Hänen tul-

kinnassaan pienet vaatteiden osat ”tuovat maiseman iholle” ja täten kuvaavat ihmisen intiimiä 

ja ruumiillista suhdetta paikkoihin ja ympäröivään luontoon.91 Vaatemielikuvan kautta voimme 

pukea sekä luonnon että kulttuurin yllemme – tai pikemminkin kietoutua niiden keskinäiseen 

verkkoon. Jan-Erik Lundström tekee kiehtovan huomion kirjoittaessaan, kuinka duodjin ele-

menttien työstäminen Pieskin teoksissa ikään kuin liittää maaperän ja ihon toisiinsa (relating 

soil and skin).92 Mielikuva ”kankaasta”, joka olisi kudottu maaperän aineksesta ja ihmisen 

ihosta, on mielestäni jopa hieman puistattava. Se kuitenkin kuvaa ihmisen ja maan syvää toi-

siinsa kytkeytyneisyyttä äärimmäisen käsin kosketeltavasti. 

 

Myös teoksessa Teno yöpuolella ihminen on solmittu maisemaan ennemmin materiaalisella 

kuin esittävällä tasolla. Ihmishahmon kuvaa ei ole piirretty maisemaan, vaan ihminen on läsnä 

maisemassa juuri vaatemielikuvan kautta – eikä pelkästään mielikuvan vaan myös konkreettis-

ten vaatetusten osasten. Vaikka teos on tietyssä mielessä installaatiota ”esittävämpi” maisema, 

on se etäännytetty esittävyydestään materiaalisuutensa kautta. Hapsuilla on tässä keskeinen 

merkitys. Ne ovat sekä konkreettisia todellisuuden ja maiseman osia, että myös symbolisia ele-

menttejä, jotka peilaavat jokapäiväistä elämää maisemassa vertauskuvallisella tasolla. 

 

 

                                                        
90 Ingold 2017, 26–27.  
91 Ahvenjärvi 2019, 114. 
92 Lundström 2018, 33. 
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Hapsujen sijaintiin teoksessa on syytä kiinnittää huomiota. Toisin kuin teoksessa Meidän maa, 

meidän väreillä, jossa hapsut ovat siellä täällä ja joka paikassa, teoksessa Teno yöpuolella hap-

sut on kiinnitetty maalauksen reunoille. Näin esittävä kaksiulotteinen maalaus on kehystetty 

käsityöllä, tarkemmin sanottuna duodjilla. En jälleen voi olla vertaamatta näitä kehyksiä tavan-

omaisesti tuntemiimme kehyksiin, joiden tarkoitus ohuempina tai paksumpina puu- tai metal-

lireunuksina on muun muassa suojata maalausta. Ajattelen esimerkiksi romantiikan ajan mai-

semamaalauksissa tavattavia massiivisia, kullattuja kehyksiä, jotka rajaavat maalatun maise-

man vahvasti erilleen ulkomaailmasta. Staattiset kehykset tavallaan jähmettävät teoksen, toden-

näköisesti myös nostavat sen niin rahallista kuin ikonista arvoa.93 

 

Sen sijaan Pieskin teoksessa hapsut ”kehyksinä” ennemminkin avaavat maiseman suhteessa 

sitä ympäröivään; hapsut ovat pikemminkin maisemaa todellisuuteen yhdistävä kuin siitä erot-

tava tekijä. Toisaalta kehykset teoksen arvoa eri tasoilla nostavina myös nostavat maiseman 

arvoonsa. Tässä tapauksessa arvo on kuitenkin suhteessa käsityön kautta arkipäivän elämään, 

ei niinkään ikoniseen arvoon taidemuseon seinällä. Anu Järvinen kirjoittaa taidehistorian pro 

gradu -tutkielmassaan: ”Kehys on -- länsimaisen taidehistorian luoma käsite ja objekti. Se liit-

tyy valmiiseen teokseen ja sen esillepanon kysymyksiin.”94 ’Valmis teos’ ja ’esillepano’ pistä-

vät tässä yhteydessä silmään, sillä duodjiin liittyy näiden tekijöiden sijaan vahvasti prosessuaa-

lisuuden keskeisyys, toiminnan ja performatiivisuuden ulottuvuus. Keskeistä on, miten esine 

tai teos tulee tähän maailmaan, ja miten sitä tämän jälkeen käytetään. Tällaisissa tapauksissa 

tekemisen prosessi on usein valmista teosta tärkeämpi, eikä teoksen oletetakaan säilyvän sel-

laisenaan ikuisesti. Näin ollen kehyksien valmista teosta ja sen esittämistä korostava merkitys 

ei välttämättä ole niin keskeinen. 

 

Lukuisat mielessäni vilisevät massiiviset kultakehykset yhdistyvät etenkin vanhempaan kaksi-

ulotteiseen kuvataiteeseen, kun taas nykytaiteessa kehyksiä ei useimmiten nähdä lainkaan.  

Järvinen painottaa, että nykytaiteen kohdalla nimenomaan kehysten puuttumisesta on tullut 

normi, josta poikkeaminen herättää huomiota: ”Teokset esitetään gallerioissa ilman kehyksiä 

ja jos kehykset jostain syystä ovat olemassa, ne ovat olemassa jostain erityisestä syystä, joka 

myös nostetaan vahvasti esille.” 95 Teno yöpuolella -teoksen voi siis nähdä rikkovan 

                                                        
93 Toki esimerkiksi koristeellinen puukehys on aivan omanlainen käsillä tekemisen taidonnäyte ja täten se voi-
daan nähdä myös itsenäisenä taideteoksena. 
94 Järvinen 2016, 8. 
95 Järvinen 2016, 19. 
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kahdenlaisia kehystykseen liittyviä normeja: sen kehykset eivät vastaa maisemamaalausperin-

teen maisemaa ylevöittäviä kehyksiä, eivätkä toisaalta nykytaiteen kehyksettömyyden ihan-

netta. Toki voidaan myös ajatella, etteivät hapsut teoksen ympärillä ole kehys lainkaan, vaan 

keskeinen osa itse teosta; jos teos siis kehystettäisiin, hapsut yhtä lailla jäisivät lasin ja raamien 

sisäpuolelle. Mielestäni ”hapsukehysten” idealla on kuitenkin teosanalyysin yhteydessä kiin-

nostava leikitellä. Nykytaideteoksen osana hapsujen voidaan nähdä teoksen kehyksinä olevan 

olemassa aivan erityisestä syystä. 

 

Koska Teno yöpuolella on itsessään huivin muotoinen ja vielä huivin hapsuilla kehystetty, saa 

se pohtimaan, miltä tuntuisi pukea tuo maisema ylleen. Mitä maiseman ylleen pukeminen voisi 

tässä yhteydessä symboloida? Hahmotellakseni vertauskuvan ominaispiirteitä pohdin, voiko 

maiseman päälle pukemisen ja maisemassa olemisen välillä nähdä eroa. (Voiko tällaista erotte-

lua edes tehdä?) Näkisin, että ihmishahmo kuvattuna maisemassa voi olla maisemasta etäällä 

ja erillinen, maisemassa vierailija, sen välinpitämätön hyväksikäyttäjä tai jotakin muuta vastaa-

vaa, mutta maiseman päälleen pukemalla maisema todella tulee osaksi kokijaansa. Maiseman 

päälle pukeva voi sanoa olevansa yhtä maiseman kanssa, jopa itse olevansa maisema. Jälleen 

myös Ingoldin kuvaama analogia maiseman ja kankaan välillä konkretisoituu, sillä teoksessa 

maisema on yhtä kuin huivi. Vastaavuus pätee yhtä hyvin myös toisin päin: huivi on yhtä kuin 

maisema. Näin ollen suhde duodjin – ihmisen läsnäolon vertauskuvan – ja maiseman välillä on 

teoksessa vastavuoroinen. Analogia toimii molempiin suuntiin. 

 

Teno yöpuolella kuvaa siis tulkinnassani maisemaa päälle puettuna. Koska perinteisesti saa-

menpuvun huivi puetaan harteille tavalla tai toisella, tuo teos mieleeni kielikuvan ”kantaa jota-

kin (esim. taakkaa) harteillaan”. Harteillaan kantamiseen liittyy ainakin vastuun kantaminen 

jostakin asiasta; se sisältää vertauskuvallisia merkityksiä niin ”hyvässä kuin pahassa”, johonkin 

kiinnittävänä mutta myös sitovana, jostakin asiasta vastuullisena. Liitän tämän ajatukseen siitä, 

että eläminen tuo mukanaan oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Maisemassa eläessään 

kantaa tavallaan vastuuta siitä, että maisema säilyy elinkelpoisena. Saamenmaan tapauksessa 

maiseman hyvinvointia kantavat kuitenkin saamelaisten itsensä lisäksi vahvasti harteillaan 

myös ne, jotka ovat olleet osallisia maan ja kulttuurin muovaamiseen, jopa hyväksikäyttöön 

alueella (esim. Suomen valtio). Maiseman kantaminen harteillaan voisi symboloida myös sitä, 

ettei maisemasta pääse eroon: minne tahansa kuljetkin, maisema kulkee mukanasi; miten ikinä 

vaikutatkaan maisemaan, kannat vaikutusten seuraukset mukanasi.  
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Koska huivi on keskeinen osa saamenpukua, ajattelen teoksen kuvaavan myös maiseman ko-

kemista saamenpuvun lävitse katsottuna, saamelaisen näkökulmasta – vielä tarkemmin sanot-

tuna saamelaisen naisen näkökulmasta, sillä perinteisesti huivi kuuluu saamelaisnaisen asustei-

siin. Tästä näkökulmasta maisema asuttuna ja elettynä paikkana korostuu entisestään. Tämä tuo 

kuitenkin mukanaan kysymyksen siitä, missä määrin toisen näkökulmaa voi ymmärtää tai onko 

se ylipäätään mahdollista. Voiko edes kuvattujen teosten kautta saada käsitystä siitä, mitä juuri 

tuossa maisemassa eläminen tarkoittaa? Vaikka maailman näkeminen toisen näkökulmasta ei 

konkreettisesti tai täydellisesti olisikaan mahdollista, on sitä kohti pyrkiminen yksi keskeinen 

osa ihmisyyttä. Teos Teno yöpuolella tarjoaa antoisan mahdollisuuden pohtia sitä, miten jo 

pieni näkökulman muutos voi saada ajattelemaan ihmisen ja maiseman suhdetta toisin – suh-

detta, joka muodossa tai toisessa koskettaa meitä kaikkia elollisia. Paljon on myös kyse siitä, 

että saamelaisesta kulttuurista ponnistava näkökulma ylipäätään nähdään ja tunnustetaan ole-

massa olevaksi. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä pitkään on näkökulma haluttu valtakulttuurin 

toimesta tukahduttaa. 

 

Duodjin tekniikan hyödyntäminen teoksissa tekee maiseman näkymättömät, niin kulttuuriset 

kuin henkiset, ulottuvuudet ainakin jollakin tasolla näkyviksi. Saamelaiskulttuurin tutkijat 

Sanna Tervaniemi ja Päivi Magga kuvaavat sitä, kuinka saamelaiskulttuurin jäljet ympäristössä 

saattavat olla niin hienovaraisia, että tästä kulttuurista ulkopuolisen voi olla vaikea nähdä tai 

ymmärtää niitä, ja tällöin maisema nähdään helposti autiona erämaana.96 Pieskin teoksissa kä-

sityötraditio tuo näkyviin vaatetuksen ja vaatetus sitä käyttävät ihmiset, jotka puolestaan ”käyt-

tävät” maisemaa, ympäristöä ympärillään. Näin jokin ulottuvuus myös perinnetiedosta tehdään 

näkyväksi. Juuri perinnetieto kertoo, kuinka tiettyjä paikkoja ja alueita käytetään. Se on sekä 

tietoa että taitoja, jotka mahdollistavat ihmisen toiminnan ympäristössään.97 

 

Tässä luvussa analysoimieni teosten tarkasteleminen rinnakkain on antoisaa, sillä käsityön 

kautta teokset muodostavat vastavuoroisen ja toisiaan täydentävä parin: teoksessa Meidän maa, 

meidän väreillä ihminen tuodaan maisemaan, kun taas teoksessa Teno yöpuolella maisema tuo-

daan ihmiseen. Näin teokset tarjoavat kaksi erilaista näkökulmaa siihen, miten ihminen ja mai-

sema voivat olla yhtä. Ne osoittavat omalla tavallaan todeksi Ingoldin huomion siitä, kuinka 

ihminen muovaa maisemaa yhtä lailla kuin maisema muovaa ihmistä. Lisäksi teoksissa saa-

menkäsityön materiaalinen ja symbolinen taso kulkevat limittäin ja lomittain jatkuvassa 
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vuorovaikutuksessa. Kaikki palautuu kuitenkin materiaan ja sen kuuntelemiseen: ”materiaali 

kertoo, miksi se haluaa tulla”.98 Materiasta, aineesta ja paikasta kumpuavat myös duodjin po-

liittiset ja kantaa ottavat merkitykset, joita siirryn seuraavaksi tarkastelemaan lähemmin. 

 

3.3. Duodjin poliittisuus (taidekontekstissa)  

 
Outi Pieskin teos Meidän maa, meidän väreillä hankittiin Nykytaiteen museo Kiasman koko-

elmiin vuonna 2017.99 Vuoden 2019 huhtikuusta maaliskuuhun 2020 teos oli esillä Kiasman 

viimeisimmässä kokoelmanäyttelyssä ”Yhteiseloa. Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoel-

missa”.100 Paljolti juuri duodjin takia koen Pieskin teoksella olleen keskeinen asema tässä näyt-

telyssä. Voisi nimittäin ajatella, että duodjin kautta saamelaisuus tehdään Pieskin teoksessa nä-

kyväksi. Tämänkaltainen näkyväksi tekeminen on yksi keino, jolla muistutetaan saamelaisuu-

den läsnäolosta valtayhteiskunnassa.101 Etenkin Kiasmassa, valtiolliseen Kansallisgalleriaan 

kuuluvassa museossa esillä ollessaan tämä ulottuvuus on vahvasti läsnä. Kiasman kolmannen 

kerroksen valkoisessa näyttelysalissa ei duodji tavallaan voisi olla kauempana jokapäiväisestä 

elämästä, irrallaan kulttuurisesta kontekstistaan. Mutta koska duodji on tässä tapauksessa osa 

nykytaideinstallaation prosessuaalisuutta, saa se museokontekstissa uusia ja kiinnostavia, myös 

poliittisia merkityksiä. 

 

Irene Snarbyn mukaan taidekriitikoiden haluttomuudella tai kyvyttömyydellä hyväksyä yh-

teyttä alkuperäiskansojen estetiikan ja nykytaiteen välillä on pitkät perinteet.102 Kuitenkin 

1980-luvun loppupuolelta ja 1990-luvun alkupuolelta alkaen kiinnostus ei-länsimaista taidetta 

kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Etenkin muutamat tuon ajan uraauurtavat näyttelyt al-

koivat tuoda esimerkiksi mustien ja alkuperäiskansoja edustavien taiteilijoiden teoksia osaksi 

                                                        
98 Sámi Duodji -näyttelyluettelo 2006, 58. 
99 ”Teoshankinnat 2017”, Kiasman verkkosivut. Teos hankittiin Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taitei-
lijoiden osuuskunta ONOMAn kesänäyttelystä ”Greetings from SUOMI” (14.5.–24.9.2017, kuraattorit Petri Ala-
Maunus ja Minna Suoniemi), joka käsitteli monikulttuurista Suomea ja suomalaisuutta tässä ajassa. Ks. ”Gree-
tings from SUOMI”, 2017. 
100 Kiasma 26.04.2019–01.03.2020. Näyttelyn kuratoivat Saara Hacklin, Kati Kivinen ja Satu Oksanen.  
101 Valkonen 2009, 269. 
102 Snarby 2019. 
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nykytaiteen diskurssia.103 Silti voimme yhä kysyä, kenellä on oikeus olla osa nykytaiteen kent-

tää, ja miten arvotamme erilaisista traditioista kumpuvia taiteen tekemisen tapoja.104 

 

Saamelaista estetiikkaa edustavia esineitä (esim. juuri duodjia) on esitetty pitkään vain etnolo-

giaa ja kulttuurihistoriaa esittelevissä museoissa.105 Tähän lienee osaltaan vaikuttanut se, että 

saamelaiskulttuurissa erilliselle taiteen käsitteelle ei perinteisesti ole ollut tarvetta, sillä este-

tiikka eri muodoissaan on ollut läsnä kaikilla elämän osa-alueilla, erottamattomana osana joka-

päiväistä elämää.106 Monien alkuperäiskansojen kohdalla taiteen käsitteen problemaattisuus 

nousee esiin muun muassa siinä, että vaikka sanaa ”taide” ei ole ollut, taiteellista toimintaa 

kylläkin on.107 Taiteen käsite, dáidda, johdettiin suomesta saamen kieleen vasta 1970-lu-

vulla.108 Tämä historia tuo esiin muun muassa jännitteen taiteen autonomian, taiteilijan henki-

lökohtaisen ilmaisun ja toisaalta duodjin perinteestä kumpuavan, kollektiivisemman luomisen 

välillä. 

 

On olennaista huomioida, ettei jännite taiteen ja käsityön välillä koske vain alkuperäiskansoja 

vaan kulttuurin ja taiteen kenttää myös laajemmin. Länsimaisen taiteen historiassa käsityön 

taiteesta erottava raja on ollut yksi valvotuimmista ja tiiviimmin kiinni pidetyistä.109 Käsityö 

on usein nähty vähempiarvoisena ”teknisenä” käyttötaiteena käsitteellisten kaunotaiteiden rin-

nalla. 1980-luvulta eteenpäin feministiset taidehistorioitsijat ja taiteilijat olivat pitkään ainoita 

tietoisesti näitä (vanhanaikaisia) kategorioita uhmanneita.110 Nykytaiteessa 1990-luvulta läh-

tien käsityö on kuitenkin hiljalleen noussut ja nousemassa laajempaan arvostukseensa. Monet 

nykytaiteilijat käyttävät käsityön ja käsillä tekemisen elementtejä olennaisena osana taiteellista 

työskentelyään.111  

                                                        
103 McLean 2013. Tuoreempana esimerkkinä vuosi 2017 oli merkittävä saamelaiselle taiteelle: Office for Con-
temporary Art Norway (OCA) omisti vuotuisen ohjelmansa alkuperäiskansojen kulttuurille ja ajattelulle (A Year 
of Indigenous Art and Thought) juhlistaakseen ensimmäisen kansallisen saamelaiskonferenssin satavuotisjuhlaa 
(Tråante 2017). Samana vuonna joukko saamelaisia taiteilijoita oli esillä Kasselin 14. Documentassa, jonka tai-
teellisena johtajana toimi Adam Szymczyk. Ks. esim. Olsen 2017. 
104 Ks. esim. Mostyn 2019. Mostynin artikkeli ”The Blind Spot of Swedish Art World Exceptionalism” on pal-
jastava esimerkki Ruotsissa vallitsevista rasistisista ennakkoasenteista. 
105 Snarby 2019. 
106 Vanhassa saamelaisessa siida-järjestelmässä ei ollut sijaa ”taiteelle” länsimaisessa merkityksessä, sillä noma-
dinen elämäntapa mahdollisti vain tarpeellisen esineistön mukana kuljettamisen. Ks. Aamold 2018, 15.  
107 Guttorm 2014, 55. 
108 Tämän voi nähdä eräänlaisena ”konseptuaalisen kolonialismin” muotona, jolla viitataan pyrkimykseen ulottaa 
taiteen käsite kaikkialle. Ks. esim. Lohiniva 1999, 124.  
109 Harrod 2018, 14. 
110 Harrod 2018, 14. 
111 Suomessa esim. Pauliina Turakka Purhonen ja Anu Tuominen. 
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Taidehistorioitsija Glenn Adamsonin mukaan käsityön väheksyminen on ollut taidemaailman 

tapa harjoittaa seksismiä ja rasismia naamioiden se ihmisten syrjimisen sijaan opinalojen syrji-

miseksi.112 Käsityön tekniikaksi valitsemisella onkin poliittista paino(arvo)a. Koska käsityön 

ja yhdessä tekemisen merkitys erilaisten yhteisöjen luomisessa on korvaamaton, on käsityöhön 

liittyvän tietotaidon puoleen kääntyminen eräänlainen puolustus epätasa-arvoa ja sen sosiaalis-

taloudellisia seurauksia vastaan.113 Käsityö on myös eräänlainen tapa ilmentää etnistä moni-

muotoisuutta, sillä käsityötä on harjoitettu kaikkien kansojen toimesta, kaikilla maapallon alu-

eilla vuosituhansien ajan.114 

 

Käsityön suosio saattaa kertoa myös siitä, että se puhuttelee sellaista ihmisyyden osaa, joka on 

vaarassa muuttua uhanalaiseksi: käsillä tekeminen toimii vastavoimana teknologiselle kehityk-

selle palauttaessaan yhteyden tuntoaistiin ja aistilliseen maailmaan ympärillämme.115 Tieto kä-

sitöiden taustalla on niin sanottua hiljaista tietoa; se on käytännöllistä ja ruumiillista tietoa, joka 

opitaan katselemalla muita harjoittamassa tätä toimintaa. ”Vanhojen” materiaalien, kuten puun, 

puhalletun lasin, poltetun saven tai kudottujen tekstiilien puoleen kääntyminen on eräänlainen 

tapa yhdistää käytännön toimia käsitteellisiin huolenaiheisiin.116 Myös Pieskin teoksissa taiteen 

ja käsityön kategorioiden uhmaaminen voi nähdäkseni liittyä sekä naisellisena pidetyn taiteen-

alan arvostuksen palauttamiseen ja laajentamiseen että yhä suurempia ja abstraktimpia mitta-

kaavoja ottavien ekologisten huolenaiheiden käsittelemiseen ja esiin nostamiseen. Käsityö 

Pieskin teoksissa ammentaa kuitenkin nimenomaan saamelaisen käsityön traditiosta ja siksi sen 

kantaaottavuuteen liittyy omia erityispiirteitään. 

 

Sanna Tervaniemi ja Päivi Magga puhuvat duodjista poliittisen liikehdinnän symbolina. Tällä 

he viittaavat duodjin suosion uuteen nousuun 1960- ja 70-luvuilla. Duodjista ja esimerkiksi 

saamenpuvun käyttämisestä on tämän myötä tullut symbolinen ele, joka ilmentää oman kult-

tuurin arvostusta, ja samaan aikaan ”meidän” erottautumista ”muista”.117 Tässä mielessä 

duodjista ammentaminen tekee Pieskin teoksesta Meidän maa, meidän väreillä poliittisen: se 

herättelee kysymyksiä siitä, missä ”meidän” ja ”muiden” rajat menevät; kenellä on oikeus mai-

semaan ja tätä kautta maankäyttöön kyseisellä alueella. Myös teoksen nimi viittaa tähän tema-

tiikkaan.  

                                                        
112 Adamson 2020. 
113 Harrod 2018, 16. Poliittisen tai kantaaottavan käsityön yksi muoto on craftivismi, käsityön ja aktivismin  
yhdistelmä. 
114 Adamson 2020. 
115 Buszek 2011, 1. 
116 Harrod 2018, 18. 
117 Tervaniemi & Magga 2019, 85. 
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Duodjin symbolisen merkityksen vahvistumiseen on vaikuttanut sen vähentyminen arkikäy-

tössä etenkin toisen maailmansodan evakkotapahtumien, materiaalipulan sekä muun muassa 

asuntolakoulukokemusten myötä.118 Kun uudet sukupolvet pukevat saamenpuvun sen perintei-

sen käytön katkeamisen jälkeen jälleen päälle – lähinnä juhlissa tai muissa erityisissä tapahtu-

missa – liittyy siihen usein valtavasti tunteita ja symboliikkaa.119 Saamenkäsityön tutkija Sigga-

Marja Magga kuvaa, kuinka duodji on siirtynyt perheiden kotitarvetyöstä duodjikulttuuria tu-

kevien instituutioiden valvomaksi toiminnaksi ja täten sen arvo etnisen identiteetin ilmentäjänä 

on korostunut.120 Maggan mukaan duodji on saamelaisten kansallinen symboli, joka on kansal-

lisen identiteettikeskustelun polttopisteessä.121 Tämä tuntuu loogiselta, sillä kuten kolttasaame-

lainen toimittaja Sara Wesslin toteaa, ”saamelaisten käsityöt ja saamenpuvut ovat näkyvin osa 

alkuperäiskansan kulttuuria”122. Näin on lähtökohtaisesti myös monissa Pieskin teoksissa:  

näkyvimmän saamelaiskulttuurin osan eli käsityön läsnäolon kautta Pieski kuitenkin tuo esiin 

myös vähemmän näkyviä ja vaikeammin sanoitettavissa olevia teemoja niin saamelaiskulttuu-

rista kuin ihmisen ja luonnon välisyydestä laajemminkin. 

 

Näistä pohdinnoista käsin Pieskin teos ottaa selkeästi kantaa saamelaisten asemaan alkuperäis-

kansana. Näin ollen sen voi nähdä sekä osallistuvan kansainväliseen alkuperäiskansapolitiik-

kaan, että toisaalta edustavan saamelaista nykytaidetta. Mutta mitä on niin sanottu saamelais-

taide, onko edes mielekästä puhua sellaisesta? Taidehistorioitsija Hanna Horsberg Hansen ku-

vaa paradoksinomaisesti, kuinka saamelaistaide voi olla mitä vain, mutta kaikki ei kuitenkaan 

voi olla saamelaistaidetta.123 Jan-Erik Lundström puhuu saamelaisen taiteilijan dilemmasta: toi-

saalta hän on sidottu etniseen identiteettiinsä ja saamelaisperinteen vaalimiseen, toisaalta taas 

modernismin ja postmodernismin perinteeseen, jonka kautta taiteilija voi ”vapautua” saamelai-

sesta alkuperästään.124 Lundströmin mukaan meidän tulisi välttää kaikenlaisia yleistäviä käsi-

tyksiä saamelaisten tekemästä taiteesta ja sen sijaan keskittyä yksilöllisiin taiteen tekemisen 

tapoihin.125 

 

                                                        
118 Sámi Duodji -näyttelyluettelo 2006, 38. Ranta & Kanninen 2019, 272. 
119 ”Me suomalaiset olemme sokeita saamelaisten yhä jatkuvalle sorrolle – Disney onnistui siinä, missä Suomen 
valtio ei.” Kulttuuriykkönen 12.11.2019. Yle Radio 1/Yle Areena. Ohjelman otsikko viittaa Disneyn Frozen 2 -
elokuvaan (2019), jossa pyritään kunnioittamaan saamelaiskulttuuria ja jonka tuotantoprosessiin saamelaiset 
otettiin mukaan. 
120 Magga 2012, 216–217. Duodjin aitoutta vaalii vuonna 1982 käyttöönotettu Sámi Duodji -tavaramerkki. 
121 Magga 2012, 224. 
122 Wesslin 2018. 
123 Hansen 2016, 252. 
124 Lundström 2015, 102. 
125 Ks. Lundström 2015, 89–92. 
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Saamelaistaiteen ja saamelaisen nykytaiteen käsitteet rinnastuvat ainakin jollakin tavalla viime 

vuosina esiin nousseeseen, melko poliittisestikin latautuneeseen termiin ”Indigenous art”. Sen 

määrittely on vaikeaa jo siitä syystä, että ”I/indigenous” voi merkitä hyvin eri asioita eri kon-

teksteissa.126 Taiteilija ja taidekriitikko David Garneaun mielestä alkuperäiskansojen nykytai-

teeseen liittyy kuitenkin olennaisesti tapa olla ”alkuperäinen” tässä ajassa. ”Indigenous” (isolla 

alkukirjaimella) implikoi erityistä, valittua tapaa olla alkuperäiskansan edustaja.127 Garneaun 

mukaan alkuperäiskansataidetta (Indigenous art) yhdistää laajasti katsoen pyrkimys tehdä 

loppu koloniaalisesta universaalin totuuden tavoittelusta, sekä mahdollistaa erilaisten, tähän 

saakka näkymättömissä olleiden ”toisten”, identiteettien tekeminen näkyväksi.128 Tähän mää-

ritelmään alkuperäiskansataiteesta Pieskin teokset Meidän maa, meidän väreillä ja Teno yö-

puolella varmasti omalla tavallaan asettuvat. 

 

Niinkin myöhään kuin vuonna 2010 kirjailija ja toimittaja Umayya Abu-Hanna saattoi todeta 

Suomen kansallista historiaa kertovasta Ateneumin taidekokoelmasta seuraavaa: ”On hyvä 

muistaa, että Suomen ensimmäisiltä asukkailta, saamelaisilta, ei ole kokoelmassa yhtäkään te-

osta.”129 Tätä taustaa vasten pohdin, millainen rooli Pieskin teoksella Meidän maa, meidän vä-

reillä on Kiasman kokoelmissa, Suomen valtion omaisuutena.130 Outi Pieskin ja Marja Helan-

derin teosten hankkiminen museon kokoelmiin ja niiden sisällyttäminen ”Yhteiseloa”-kokoel-

manäyttelyyn voi osaltaan olla vastaamassa siihen kritiikkiin, jota Kiasma sai osakseen esittä-

mällä Jenni Hiltusen feikki-gáktia hyödyntävää Grind-teosta kokoelmanäyttelyssään vuosina 

2016–2017.131 

                                                        
126 Termin ”alkuperäiskansa” alkuperä liittyy vahvasti YK:n ja kansainvälisen oikeuden diskurssiin. Käsite voi-
daankin nähdä valtakulttuurien ja koloniaalisten käytäntöjen luomuksena. Viimeaikaisten dekolonisaatioproses-
sien myötä sen merkityksiä on kuitenkin vähitellen alettu arvioida uudelleen. Ks. esim. Valkonen 2009, 141. 
127 Garneau 2018, 21–22, 26. 
128 Garneau 2018, 31. 
129 Abu-Hanna 2010, 332. 
130 Kansallisgallerian/Kiasman kokoelmissa on Pieskin teoksen lisäksi saamelaisten taiteilijoiden Marja Helande-
rin ja Merja Aletta Ranttilan sekä taiteilijaryhmä Suohpanterrorin teoksia. 
131 Grind-videoteoksessa (2011) takapuoltaan heiluttavat tanssijat ovat pukeutuneet saamenpukua mukaileviin 
asuihin. Teoksen esilläolo Kiasman kokoelmanäyttelyssä herätti keskustelua, johon mm. taiteilijat Outi Pieski ja 
Marja Helander ottivat yhdessä kantaa. He viittasivat alkuperäiskansojen kulttuuriseen hyväksikäyttöön, jota te-
oksen kokoelmiinsa ostamalla Kiasma osana Kansallisgalleriaa heidän mielestään tukee. Ks. esim. Kirsi Uusita-
lon (2017) analyysi Grind-tapauksesta. Viime vuosina kiihtynyt keskustelu kulttuurisesta appropriaatiosta eli 
kulttuurisesta omimisesta koskee myös saamelaiskulttuuria: kysymykset siitä, kuka saa ja voi käyttää duodjia, 
toisaalta jopa hyötyä siitä esimerkiksi taloudellisesti ovat tässä yhteydessä keskeisiä (mutta joihin minulla ei tut-
kielmani yhteydessä ole mahdollista perehtyä tämän enempää). Ks. lisää esim. Korte 2018. 
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Ennen kaikkea koen Pieskin teoksen ottavan kansallisen kokoelman sisällä kantaa suomalaisen 

kolonialismin historiaan sekä olevan mukana nostamassa saamelaisnäkökulmaa esiin.132 Koska 

duodji on niin keskeinen osa teosta, näin se myös jollakin tasolla toivotetaan tervetulleeksi tai-

deinstituutioon.133 Hanna Horsberg Hansenin mukaan tämä muuttaa duodjin luonnetta; myös 

Pieskin teoksessa duodjin läsnäolo ohjaa ennemminkin katsomaan ja tulkitsemaan, ei käsityötä 

käyttämään.134 Näkisin, että käsityöllä nykytaiteessa on laajemminkin samankaltainen funktio 

tuodessaan esiin tuttua arkipäiväisyyttä oudossa, uudessa tai epätavallisessa kontekstissa. Tämä 

on yksi hyvä osoitus myös duodjin käsitteellisen ja käytännöllisen ulottuvuuden erosta. Gunvor 

Guttormin mukaan duodji käsitteellisessä mielessä tulisi ymmärtää nimenomaan alkuperäis-

kansatiedon ja -kokemuksen työstämisenä.135 Tulkinnassani Meidän maa, meidän väreillä osal-

listuu juuri tähän prosessiin pyrkiessään tuomaan saamelaisnäkökulmaa näkyvämmäksi erilai-

sissa diskursseissa, esimerkiksi juuri nykytaiteen ja nykytaiteen museon kontekstissa. 

 

Vaikka saamelaisen kulttuurin suhteen Suomessa on vielä paljon tehtävää, on silti positiivista, 

että keskustelua on joiltakin osin saatu avattua ja saamelaiset ovat pikkuhiljaa pääsemässä mu-

kaan kertomaan omia tarinoitaan omista näkökulmistaan, myös suomalaisella taidekentällä. 

Duodjin yhteydessä ajattelen olevan keskeistä, että sen hyödyntäminen tai näyttäminen tehdään 

saamelaisten itsensä puolesta, tai vähintäänkin duodjin traditiota herkkyydellä kunnioittaen ja 

lupa siihen pyytäen. On selvää, että eri kontekstit ja maantieteelliset sijainnit luovat duodjista 

ammentavalle nykytaiteelle erilaisia tulkintakehyksiä. Jos nämä kehykset luodaan kunnioitta-

vasti ja herkkyydellä, on tämä ehdottomasti yksi nykytaiteen potentiaalisista vahvuuksista. 

Pieskin kohdalla on kiehtovaa, minne kaikkialle hänen teoksensa matkaavat ja löytävät tiensä, 

ja näin levittävät sanomaansa eri yhteyksissä niin Saamenmaalta Venetsiaan, Pariisiin136 kuin 

Etelä-Koreaan137.  

 
 

                                                        
132 Vrt. Hanna Horsberg Hansenin (2019, 93) analyysi saamaleistaiteilija Máret Ánne Saran teoksesta Pile 
o’Sápmi (2016), joka sai mm. Kasselin 14. Documentassa suurta huomiota ja ostettiin sittemmin Norjan kansalli-
sen taidemuseon kokoelmiin (Norwegian National Museum of Art, Architecture and Design). 
133 Vaikkakin tässä on syytä huomioida, että Pieskin teos on ehkä ensin nykytaidetta, sitten vasta duodjia; toisin 
sanoen nykytaidetta, joka hyödyntää duodjin tekniikoita ja merkityksiä. On myös tärkeää huomata, ettei duodjia 
todennäköisesti ole tietoisesti suljettu taidemuseon ulkopuolelle, vaan tämän ulossulkemisen taustalla on monia 
erilaisia, pitkälti rakenteellisia ja kulttuurisia luokittelun ja toimimisen tapoja. 
134 Hansen 2016, 252. 
135 Guttorm 2017, 164–165. 
136 Pieskin teos Ruossalas Bálgát (Risteävät polut, 2014) oli osa Institut Finlandais’s Duddjot-näyttelyä Parii-
sissa 6.9.–20.12.2019 [https://www.institut-finlandais.fr/fi/projektit/if-galerie/duddjot/]. 
137 Pieski on yksi vuoden 2020 Gwangju Biennaleen valituista taiteilijoista. [https://www.e-flux.com/announce-
ments/250041/minds-rising-spirits-tuning-gwangju-biennale-2020/] 
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4. Maiseman oikeuksien tunnustaminen // Itsenäinen oikeus olla olemassa  
    ja kukoistaa 
 

Katson isokokoista maalausta nimeltä Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa / Iehčanas 

vuoigatvuohta leat ja lieđđut / Independent Right to Exist and Flourish vuodelta 2018 [kuva 5]. 

Mitä näen? Akryylivärein kankaalle toteutetun, yli kaksi metriä korkean ja lähes puolitoista 

metriä leveän maalauksen, joka on sikäli poikkeuksellinen maisema, että sen korkeus on suu-

rempi kuin leveys; maalaus on siis pystykuva, ei horisontaalinen vaakakuva, jollaisia maisema-

maalaukset usein tapaavat olla. Maalaus on värimaailmaltaan lähes kokonaan mustavalkoinen. 

Ainoastaan sen yläosassa häämöttää kaukaisuudessa herkän vaaleanpunainen tunturi vaalean-

sinistä taivasta vasten. Suurin osa maalauksen kuva-alasta kuvaa yksityiskohtaisesti, mustan, 

valkoisen ja harmaan eri sävyin maa-ainesta kasveineen ja niiden juurineen, kuin jatkuvassa 

liikkeessä käyvää humusta. Kasvillisuus on matalaa ja muistuttaa täten paljakkaa, puutonta tun-

turin lakivyöhykettä heinineen, varpuineen ja jäkälineen. Vasemmassa reunassa maasta nousee 

musta hapsu, kuin eläimen turkki tai heinätuppo tuulenpuuskan pystyyn nostattamana.  

 
Maalaus on itsestään selvästi yksilöllinen, erityisen muotonsa ottava entiteetti, mutta voisiko 

maalauksen kuvaama maisema olla yhtä lailla tällainen? Outi Pieski viittaa eri yhteyksissä luon-

non, esimerkiksi vuoren tai joen ihmisoikeuksiin, joita voimme todistaa esimerkiksi  

Aotearoassa138, Uudessa-Seelannissa.139 Tämä liittyy viimeaikaisiin maailmanlaajuisiin kes-

kusteluihin niin sanotun luonnon asemasta yhteiskunnissamme. Pieski osallistuu ja ottaa kantaa 

tähän keskusteluun erityisesti erilaisten yhteistyöprojektiensa kautta. Esimerkiksi Moratorio-

toimisto – dekolonialistisen itsehallinnon neuvontapalvelu (2017) ja Rájácummá – Suukkoja 

rajoilta (2017–2018) ovat yhdessä taiteilijoiden Niillas Holmbergin ja Jenni Laitin kanssa to-

teutettuja projekteja, joissa käsitellään paikallisten asukkaiden – tässä tapauksessa saamelaisten 

– päätäntävaltaa, erityisesti maan ja vesistöjen käyttöön liittyen.140 Ne ehdottavat nykyiselle, 

pitkälti valtioiden sanelemalle toiminnalle vaihtoehtoja, joissa kunnioitus ja vastavuoroisuus 

niin luontoa kuin alueella eläviä ihmisiä kohtaan toimisi kaiken lähtökohtana.141 

                                                        
138 Maorinkielinen nimi Uudelle-Seelannille. Maorit ovat Uuden-Seelannin alkuperäiskansa. 
139 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian ja EMMAn haastattelut, 2018. Myös kuraattori Marja Helander 
(2019, 75) kytkee Pieskin teokset näihin oikeuskysymyksiin vuoden 2019 Mäntän kuvataideviikkojen näyttely-
katalogissa.  
140 Ks. Niillas Holmberg, Jenni Laiti / Suohpanterror & Outi Pieski: Moratoriotoimisto – dekolonialistisen itse-
hallinnon neuvontapalvelu, 2017 (yhteistyössä Ellos Deatnu! -ryhmän kanssa) [https://moratoriadoaimma-
hat.org/en/moratorium-office/] sekä Rájácummá – Suukkoja rajoilta, 2017–2018 [http://www.outipieski.com/in-
stallations-collages/kiss-from-the-border/]. 
141 Osallistavasta taiteesta, taiteen yhteiskunnallisista ja sosiaalisista suhteista sekä taiteen muutosta luovista  
sisällöistä ks. esim. Haapalainen 2018. 
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Visuaalisen muotonsa ohella nämä projektit sanallistavat tavoitteensa selkeästi. Tästä syystä 

näen, että ne vaikuttavat siihen, kuinka Pieskin muuta taiteellista työskentelyä ja myös hänen 

selkeämmin esteettisempiä teoksiaan tulkitaan ja ymmärretään. Näin ollen se, mitä tapahtuu 

esimerkiksi Uudessa-Seelannissa – jonka voi nähdä yhtenä luonnon oikeuksia ajavan liikkeen 

edelläkävijöistä – on kiinnostavaa myös analysoimieni Pieskin teosten kohdalla. Siksi avaan 

seuraavan esimerkin kautta lyhyesti, mistä oikeastaan on kysymys, kun puhumme luonnon oi-

keuksista.    

 
Vuonna 2017 Whanganui-joelle Uudessa-Seelannissa myönnettiin oikeushenkilön asema. 

Tämä tarkoittaa, että jokea kohdellaan elävänä olentona, jolla on ihmisyksilöä vastaavat oikeu-

det ja velvollisuudet. Näin Uuden-Seelannin valtio tunnustaa myös erityisen suhteen joen ja sen 

rannoilla elävän maoriheimon välillä.142 Tämä on merkittävää, sillä maorit ovat taistelleet jo-

keen kohdistuvaa koloniaalista valtaa vastaan 1800-luvulta saakka. Valtaapitävien toimien joh-

dosta joen ekologinen tila sekä maorien mahdollisuus harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan ovat 

heikentyneet vuosikymmenten saatossa. Nyt laki määrää jokea kohdeltavan elävänä kokonai-

suutena kaikkine sen fyysisine ja metafyysisine elementteineen.143 Käytännössä lain täytän-

töönpano tarkoittaa, että joen oikeuksia valvomaan on nimitetty kaksi edunvalvojaa, joista toi-

nen edustaa maoreja ja toinen valtiota. He voivat nostaa kanteen jokea loukkaavasta toimin-

nasta ilman, että tähän vaadittaisiin osoitusta ihmisille aiheutuneesta haitasta.144 

 
Tämä kansainväliseen tietoisuuteen noussut – muttei suinkaan ensimmäinen – tapaus on osa 

kasvavaa maailmanlaajuista liikettä, joka pyrkii vastaamaan lukuisiin uhkiin, joita luonnonym-

päristöt yhä enenevissä määrin kohtaavat (ilmastonmuutos, massasukupuutto, luonnonvarojen 

ylikäyttö).145 Luonnon oikeuksia ajava liike katsoo, ettei nykyinen ympäristölainsäädäntö ole 

tarpeeksi voimakas pysäyttääkseen jatkuvaa luontoa tuhoavaa toimintaa. Olennaista olisi muut-

taa ajattelua siten, että luonto ja ekosysteemit nähtäisiin jo sisäsyntyisesti, itsessään arvokkaina, 

ei vain suhteessa muille, esimerkiksi ihmisille tuotettuun hyötyarvoon.146 Tämänkaltainen ajat-

telu on alkanut ottaa eri puolilla maailmaa erilaisia lakiin kirjattuja ilmenemismuotoja. Vuonna 

2008 Ecuador ensimmäisenä valtiona maailmassa kirjasi luonnon aseman juridisena subjektina 

                                                        
142 Kivipelto 2018. 
143 ”The Rise of the Rights of Nature”, 2019. 
144 Kivipelto 2018. 
145 Ajatuksen luonnon oikeuksista lain edessä nosti ensimmäisen kerran esiin amerikkalainen oikeustieteen pro-
fessori Christopher Stone vuonna 1972 julkaistussa esseessään ”Should Trees Have Standing? Toward Legal 
Rights for Natural Objects”. Ks. esim. Cano Pecharroman 2018. 
146 Chapron, Epstein & López-Bao 2019, 1392. 
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perustuslakiinsa. Myös mm. Boliviassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa on tunnustettu luonnolle uu-

denlaisia oikeuksia viime vuosien aikana.147 

 

4.1. Kautta kiven ja kannon – maisemasta muotokuva 

 
Pieskin teoksessa Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa zoomataan hyvin lähelle maa-

aineksen yksityiskohtia. Erisuuntaiset, pyörteiset siveltimenvedot kuvaavat tyylitellysti maape-

rää ja sen kasvillisuutta vaihtelevine tekstuureineen. Näin maisema muuttuu ”etäisestä koh-

teesta läheiseksi materiaaliksi”, mikä on Hanna Johanssonin mukaan yksi nykytaiteen moni-

naisista käytännöistä, joilla pyritään uudelleenarvioimaan maiseman käsitettä.148 Johansson jat-

kaa: ”Useissa nykytaiteen maisemaesityksissä tuntuu olevan kysymys nimenomaan irralliseen 

katseeseen pohjautuvan esittämisen purkamisesta, suuntaan, jossa teoksen visuaalisuus on oh-

jattu ylittämään tai rikkomaan representaation rakenne. Maisema ikään kuin tulvii yli laitojen. 

Kuva ei tarkennu kohteeksi ja välineen materiaalisuus tulee kohti katsojaa, aivan kuin luonto 

itsessään alkaisi virrata ulos kuvasta.”149 Tämä kuvaa hyvin myös Pieskin kyseistä teosta, jossa 

rajaus on tiukka eikä täten niin hyvin mahdollista maiseman haltuun ottavaa katsetta. Maa tun-

tuu ennemmin vyöryvän päällemme kaikkine yksityiskohtineen. 

 
Nämä maalauksen etualalla vilisevät, päälle vyöryvät yksityiskohdat kiinnittävät katsojan huo-

mion ennen taka-alalla aukenevaa horisonttia ja siellä kohoavaa tunturia. Tämä muistuttaa  

Ingoldin kuvaamasta asutusta ja eletystä maisemasta: etenkin maisemassa kulkiessaan on alati 

katsottava eteensä, polulle, siihen mihin on astumassa seuraavaksi. Tämä vaatii aistien käyttöä 

ja aistimusten tuntemista kehossa, kehon ja aistien yhteenliittymistä. Tällaista elettyä paikkaa, 

maisemassa kulkemista ja sen aistimista lähietäisyydeltä teos Inhimillinen oikeus olla olemassa 

ja kukoistaa mielestäni kuvaa. Kuvatun maa-aineksen tekstuuri on hyvin käsin kosketeltavaa; 

maalausta katsoessa tekisi melkein mieli viedä kättä pitkin maalauksen pintaa tunteakseen teks-

tuurin kehossaan. Minulle käsin kosketeltavuuden ulottuvuus kuvaa sitä, kuinka taiteilija tuntee 

kuvaamansa maiseman tarkkaan ja läpikotaisesti. Henkilökohtaisen, aineellisen kokemuksen 

merkitys korostuu maalauksessa jälleen myös sikäli, että näkyviin jätetyt siveltimenvedot ja 

maaliroiskeet ovat muistuttamassa sen materiaalisuudesta. 

 

                                                        
147 ”The Rise of the Rights of Nature”, 2019. 
148 Johansson 2006, 81. 
149 Johansson 2006, 73. 
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Esitän, että Pieskin teoksen yksityiskohtaisuus yhdessä teoksen suuren koon ja ennen kaikkea 

sen pystysuoran muodon kanssa tekevät maalauksesta muotokuvan kaltaisen. Toki esimerkiksi 

Japanissa pystymuotoinen maisemakuva on tunnettu jo pitkään, mutta viittaan tässä maiseman 

horisontaalisuudella etenkin eurooppalaiseen (kansallis)romanttiseen maisemamaalaukseen, 

jossa ylväs, laaja näkökulma kaukana häämöttävään horisonttiin on usein hallitseva. Maalaus-

taiteen formaatit ja kuvan sivujen suhteet eri genreissä ovat vakiintuneet historian kuluessa: 

länsimaisessa taiteessa pystysuora suorakulmio tunnetaan perinteisesti muotokuvana, kun taas 

vaakasuora suorakulmio maisemana.150  

 
Japanilaisen maisemataiteen formaatiltaan päinvastainen traditio on kiinnostava vertailukohta 

ja tärkeä osoitus siitä, ettei pystysuoran muodon yhteys muotokuvaan ole universaali, vaan kon-

tekstiin sidottu ilmiö. Taidegraafikko Heikki Malme toteaa, että myös Japanissa vakiintunut 

vaakasuora maisemakuva on länsimaisten vaikutteiden seurausta; sen sijaan ”kirjankuvituksista 

lähtöisin olevan japanilaisen maisemakuvan muoto oli alun perin pysty tai sitten se oli kahden 

tai kolmen rinnakkaisen pystyn kuvan muodostama vaakasuora kokonaisuus”.151 Kun Pieskin 

teosta vertaa esimerkiksi Andō Hiroshigen (1797–1858) pystymuotoiseen moniväripuupiirrok-

seen The Sea at Satta in Suruga Province (1858)152 [kuva 6], on sekä kuvan muoto että toisaalta 

sisällön sommittelu hämmästyttävän samankaltainen: kaukana taustalla näkyy vuori tai tunturi, 

etualla yksityiskohtainen aalto, puu tai maan tekstuuri. Hiroshigen kuvaaman aallon ylös ja 

vasemmalle kaartava muoto on kuin peilikuva Pieskin teoksen mustasta ”tupsusta”. Myös yk-

sityiskohdissa, joilla tätä yksilöllistä muotoa kuvataan, voi nähdä samankaltaisuutta. Teosten 

formaatti eli sivujen suhde on lähes täysin sama, vaikka Pieskin teos on toki ōban-kokoista  

(n. 39 x 26 cm) klassista puupiirrosta paljon suurempi.153 

 
Vaikka pystymuotoiselle maisemalle voi löytää vastineita esimerkiksi japanilaisesta taiteesta, 

edellä kuvattua länsimaista traditiota vasten Pieskin maalaus muistuttaa ennemminkin 1700- ja 

1800-lukujen eurooppalaisia isokokoisia hallitsijamuotokuvia, jossa hallitsija seisoo kuvan kes-

kellä ja korkeintaan taustalla avautuu näkymä hänen hallitsemille mailleen (esim. Ludvig XIV, 

Napoleon I & III). Näin katsottuna keskeiseen hallitsijan hahmoon vertautuu Pieskin 

                                                        
150 ”Format”. Art term. Tate’s online glossary. Vrt. esim. japanilaisen maalaustaiteen tyypilliseen kakemono-
muotoon, kapeaan ja korkeaan kuvakääröön. Ks. esim. Tuovinen 1994, 180. 
151 Malme 2008, 45. 
152 Teos kuuluu Hiroshigen puupiirrossarjan Thirty-six Views of Mount Fuji toiseen osaan, joka valmistui vuonna 
1858. Ensimmäisessä osassa vuodelta 1852 Hiroshige käytti vaakasuoraa orientaatiota. Malme 2008, 47. 
153 Ōban tarkoittaa yleisintä paperin kokoa ukiyoe-puupiirroksissa. Ukiyoe, suoraan käännettynä ”virtaavan maa-
ilman kuva” on yleisnimitys japanilaisille Edo-kauden puupiirroksille, joiden yhtenä mestarina Hiroshigea pide-
tään. Malme (toim.) 2008, 184–185. 
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maalauksen etualan yksityiskohdat, etenkin juuri tuo ylöspäin kohottautuva musta tupsu. Tun-

turi häämöttää ylväänä taustalla, mutta tällä kertaa se ei ole ihmisyksilön, vaan kaikkien tuntu-

rin ympäristössä elävien olentojen, siellä harjoitettavan kulttuurin sekä ei-inhimillisten luon-

nonvoimien hallinnassa – tai ehkä paremmin sanottuna muovailtavissa. 

 
Voidaan siis ajatella, että Pieskin teos Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa muuttuu 

maisemasta muotokuvaksi, tai että se on samanaikaisesti näitä molempia. Tämä muotokuva ei 

kuitenkaan kuvaa ihmisyksilöä, vaan erityistä, pohjoista tunturimaisemaa. Olennaista on tässä 

kohden huomata, ettei teoksessa tehdä erottelua sen välille, onko kyseessä luontoa kuvaava 

maisema vai ihmistä kuvaava muotokuva. Vaikka kuvassa emme näe ihmishahmoja eikä siinä 

ole käsityön elementtejäkään nähtävissä kuten teoksissa Meidän maa, meidän väreillä ja Teno 

yöpuolella, koen, että tästä huolimatta ihminen on siinä voimakkaasti läsnä. Tämä läsnäolo  

välittyy tavalla, jolla maisema on kuvattu: elettynä, kuljettuna maisemana, maaston yksityis-

kohtiin huomion kiinnittäen. Länsimaalaiselle maisemamaalaukselle tyypillinen, perinteisessä 

mielessä tunnettu kaukaisuudessa avautuva maisema on ikään kuin ”taustalla”, jolloin pääosaan 

nousevat ne kaikki kivet ja kannot, jotka matkalla kohti tunturia keräävät maisemassa liikkuvan 

huomion. Nuo kivet ja kannot ovat maisemassa liikkuvan tavoin yhtä lailla yksilöllisiä, sillä 

missään muualla emme tapaa juuri heitä. 

 
Performanssitaiteilija ja tutkija Annette Arlanderin mielestä yksi tämän hetken taiteilijoiden 

keskeisimmistä tehtävistä on arvioida uudelleen suhdettamme ympäristöön. Arlanderin mukaan 

ympäristössä tapahtuvat dramaattiset muutokset pakottavat uudelleenarvioimaan esimerkiksi 

juuri maiseman käsitettä, sekä ympäröivän maailman toimijuuksia. Arlander tutkii omassa työs-

kentelyssään maiseman ”esityksellistämistä” (performing landscape), ja pohtii, minkälaiset 

elävöittämisen tai aktivoinnin tavat voisivat olla relevantteja tämänhetkisessä tilanteessa. Yh-

deksi mahdollisuudeksi hän esittää juuri maiseman yksilöllisten elementtien, esimerkiksi tiet-

tyjen puiden, lähestymisen. Arlanderin mukaan keskeistä on tunnustella, mitä näiden yksilöiden 

kanssa voisi tehdä yhdessä.154  

 

Tämänkaltainen maiseman yksilöllisten elementtien kanssa työskentely ja sitä kautta maiseman 

käsitteen uudelleenajattelu luonnehtii hyvin myös Pieskin teoksia. Keskiössä voi yhtä hyvin 

olla nimetty joki tai tunturi kuin suokasvien yhteisö, mutta taustalla tuntuu aina olevan ajatus 

kuvattujen entiteettien omalaatuisuudesta ja korvaamattomasta olemassaolosta. Teoksen 

                                                        
154 Arlander 2018, 24. 
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Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa kuvaamat varvut ja heinät eivät kuvaa vain tietylle 

alueelle ominaista kasvillisuustyyppiä, vaan yksilöllisiä olioita, jotka maisemassa kulkiessa 

kohdataan, ja jotka kuollessaan eivät koskaan kasva täsmälleen samanlaisina takaisin – vaikka 

ihmissilmään ne saattaisivat siltä vaikuttaa. Teosten fokus vaihtelee aina tunturin ääriviivoista 

yksittäiseen ruohonkorteen, elottomasta elolliseen, mutta yksilöllisten piirteiden havainnointi, 

kunnioittaminen ja näkyväksi tekeminen säilyvät silti keskiössä. 

 
Tulkinnassani Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa on siis yhtäältä maiseman yksilöl-

lisiä piirteitä korostava muotokuva. Pohdin, olisiko tällaisen yksilöllisen, yksityiskohtien myötä 

lähelle tulevan muotokuvan kautta helpompi omaksua ajatus luonnosta itsessään arvokkaana, 

ehkä jopa omia oikeuksiaan vaativana (oikeus)henkilönä. Teoksen nimi viittaa suoraan tähän 

oikeuskeskusteluun, ja Pieski kertookin pohtineensa luonnon oikeuksia teostensa kautta. Hä-

nestä olisi kiinnostavaa keskustella asiasta saamelaiskontekstissa.155 Olisiko Saamenmaalla 

alueita, esimerkiksi tuntureita tai jokia, joiden oikeuksien tunnustaminen olisi tärkeää? Tämä 

on keskeisen ajankohtainen kysymys, sillä Saamelaisaluetta uhkaavat tälläkin hetkellä erinäiset 

rata- ja kaivoshankkeet, joissa itse ympäristön tila ja siellä vallitseva (luonto)kulttuuri vaikut-

tavat toissijaisilta.156 Kysymys on keskeinen myös siitä syystä, että alueet ovat paitsi luonnon 

kannalta herkkiä, ne myös muodostavat monen alkuperäiskansaa edustavan saamelaisen joka-

päiväisen elämän ja kulttuurin harjoittamisen edellytykset. Koska alkuperäiskansojen näkö-

kulma on ollut liikkeellepaneva voima monissa tähänastisissa lakimuutoksiin johtaneissa  

tapauksissa, on tärkeää pohtia luonnon oikeuksien ja alkuperäiskansojen välistä suhdetta, jota 

avaan seuraavassa alaluvussa hieman tarkemmin.  

 

4.2. Alkuperäiskansat ja luonnon oikeudet – performatiivinen näkökulma  

 
On syytä huomioida, kuinka ”alkuperäisyys” yhdistetään nykypäivänä lähes rutiininomaisesti 

harmoniseen eloon luonnon kanssa.157 Tästä syystä alkuperäiskansat yhdistetään usein hyvin 

tiiviisti luonnon oikeuksista puhumiseen ja yleisemminkin ympäristönsuojelullisiin tarkoituk-

siin. Politiikantutkija ja filosofi Mihnea Tanasescu on tutkinut tätä yhteenkietoutumaa etenkin 

Ecuadorin vuoden 2008 perustuslakimuutoksen kohdalla, ja nostaa siitä esiin kriittisiä näkö-

kantoja. Ensinnäkin Tanasescu korostaa, että alkuperäiskansojen näkökulmasta oikeuksien 

                                                        
155 Outi Pieski. Kiasman/Kansallisgallerian ja EMMAn haastattelut, 2018. 
156 Ks. esim. suunniteltu Jäämeren rata, joka halkoisi viiden saamelaisalueen paliskunnan porolaidunmaita.  
157 Tanasescu 2015, 107. Ks. myös Valkonen & Valkonen 2014. 
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tunnustaminen luonnolle on tietyssä mielessä turhaa, sillä perinnetietoon nojaava ajatusmaa-

ilma sisältää jo lähtökohtaisesti käsityksen luonnosta aktiivisena ja kunnioitettavana subjektina. 

Toiseksi yhteys luonnon oikeuksien ja alkuperäiskansojen välillä on osaltaan harhaanjohtava, 

sillä oikeushistorialla ei sinänsä ole mitään tekemistä alkuperäiskansafilosofioiden kanssa. Li-

säksi puhuminen alkuperäiskansojen tietynlaisesta suhteesta luontoon on samaan tapaan har-

haanjohtavaa, sillä tämänkaltainen yleistys ei tavoita alkuperäiskulttuurien moninaisuutta ja 

keskinäistä erilaisuutta.158 

 
Näistä syistä Tanasescu käyttää termiä ”alkuperäiskansasymboli” kuvatakseen sitä strategista 

ja edustuksellista merkitystä, jonka oletettu alkuperäiskansojen ja luonnon välinen harmonia 

pitää sisällään.159 Tässä luennassa alkuperäiskansojen yhdistäminen luonnon oikeuksiin edistää 

ennen kaikkea tiettyjä tarkoituksia. Sen voi nähdä eräänlaisena retorisena, performatiivisena 

kannanottona tai vaikuttamisen välineenä. Jarno ja Sanna Valkonen, ympäristösosiologi ja saa-

mentutkija, puhuvat yhtä lailla saamelaisen luontosuhteen performatiivisuudesta. Tietynlainen 

luontosuhde on tästä näkökulmasta osa identiteetin rakentamista ja sinällään jo poliittisen erot-

tautumisen keino. Sillä on keskeinen ja tärkeä osa etenkin globaalin alkuperäiskansaliikkeen 

ajamassa identiteettipolitiikassa.160 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oletetulla harmonialla 

olisi minkäänlaista todellisuuspohjaa. Päinvastoin performatiivisuus ohjaa tarkastelemaan kriit-

tisesti, millaisia muotoja luontosuhde käytännön yksittäistapauksissa ottaa. 

 
Tässä edustuksellisessa mielessä luonnon oikeuksia ajava liike on muodostunut tärkeäksi mo-

nille alkuperäiskansayhteisöille: siitä on muodostunut yksi väylä kommunikoida heidän tieto-

aan ulkopuoliselle yleisölle. Siinä on myös nähty mahdollisuus vahvistaa alkuperäiskansojen 

alueellisia ja maankäyttöön liittyviä oikeuksia, sekä täten parantaa heidän asemaansa taistelussa 

kolonialistia ja uusliberalistisia pyrkimyksiä vastaan. Näin ollen luonnon oikeuksista on oleel-

lisesti tullut myös kysymys ihmisoikeuksista.161 

 

Luonnon oikeushenkilöllisyyden ajatuksen voi nähdä osin keinotekoisena, jopa antroposentri-

senä tapana soveltaa (länsimaisen) ihmisen luomaa lakikäsitteistöä yhä laajemmalle. Voidaan 

kysyä, tarvitseeko luonto oikeuksia selvitäkseen hengissä. Tässä mielessä se muistuttaa hieman 

                                                        
158 Tanasescu 2015, 109–116. 
159 Tanasescu 2015, 114, 120. Tämän symbolin tarkoitus on hämärtää se tosiasia, että luonnon oikeudet ovat asi-
anajajien luomuksia, eivät suoraan johdettavissa alkuperäiskansojen maailmankuvasta. Alkuperäiset termit: 
”strategic representational role” ja ”indigenous symbol”. 
160 Valkonen & Valkonen 2014, 34–35. 
161 Tanasescu 2015, 111, 117. 
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ajatusta luonnonsuojelusta, joka on osaltaan vahvistanut käsitystä ihmisestä luonnosta erillisenä 

ja koko maapallosta hallinnollisesti vastuullisena.162 Luonnonsuojelu on myös alkuperäiskan-

sojen näkökulmasta usein problemaattista, sillä esimerkiksi metsien tai kansallispuistojen suo-

jelu on joissakin tapauksissa rajoittanut ja hankaloittanut alkuperäiskansojen perinteisten elin-

keinojen harjoittamista näillä alueilla. Luonnon oikeuksista puhuttaessa onkin tärkeää ottaa 

huomioon ei vain luonnon arvo ekologisena yksikkönä, vaan yhtä lailla kaikki sen lukuisat eri-

laiset kulttuuriset ja henkiset merkitykset. Tähän kokonaisvaltaisuuteen luonnon oikeushenki-

löyden ajatus todennäköisesti tähtää, ja sitä myös Pieskin teos Itsenäinen oikeus olla olemassa 

ja kukoistaa tulkinnassani puolustaa.  

 
Koska konkreettiset lakimuutokset ovat melko tuoreita, ei niiden vaikutuksista käytännössä ole 

vielä juurikaan näyttöä. Lakien käyttöönottoon liittyy perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka on 

ainakin jollakin tasolla ratkaistava, jotta lait voisivat toimia tehokkaasti. Nämä kysymykset läh-

tevät aina siitä, miten määritellä oikeuksien haltija eli luonto: onko se Äiti Maa, joki, vuori, 

ekosysteemi, eliöyhteisö vai jotakin muuta. Myös kysymykset siitä, mitä oikeuksia luonto saa 

ja miten se niitä vaatii, ovat keskiössä. Voidaan ajatella, että viime kädessä luonnon oikeuksien 

vaikutusvaltaisuuden näyttää se, miten konfliktit luonnon oikeuksien ja ihmisten tai yritysten 

oikeuksien ja intressien välillä ratkaistaan. Mikä ja kenen näkökulma siis painaa viime kädessä 

eniten? 163 

 
Yksinään luonnon oikeudet tuskin ratkaisevat ekologisia kriisejämme. Ne kuitenkin paikkaavat 

niitä yksipuolisia ja tuhoisia seurauksia, joita syntyy, kun vastakkain ovat luonto ilman oikeuk-

sia ja ihmiset sekä yritykset oikeuksineen.164 Tämän lisäksi ne avaavat ajattelulle uusia näkö-

kulmia sekä neuvottelun ja tarinankerronnan mahdollisuuksia. Ympäristöestetiikan tutkija  

Pauline von Bonsdorff puhuu mielikuvituksen merkityksestä eksistentiaalisten ja metafyysisten 

kysymysten työstämisessä.165 Koska ihmisen osa luonnon kokonaisuudessa on eittämättä yksi 

tällainen kysymys, pohdin, miten luonto (oikeus)henkilönä voisi herätellä mielikuvitustamme. 

Pohdin, miten voisimme käyttää tätä mielikuvaa nähdäksemme jokaisen samanarvoisena osana 

luontoa, ei sen yläpuolella tai siitä erillisenä, ja kuinka täten voisimme kuvitella vaihtoehtoisia 

tapoja kehittää yhteiskuntiamme, jotka avoimesti tunnustavat riippuvuutensa ekosysteemeistä.  

 

                                                        
162 von Bonsdorff 2007, 49. 
163 Chapron, Epstein & López-Bao 2019, 1393. 
164 Chapron, Epstein & López-Bao 2019, 1393. 
165 von Bonsdorff 2007, 48. 
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4.3. Oikeus (ja velvollisuus) olla yhtä  

 
Varhaisimmat lait luonnon oikeuksista tunnustivat ekosysteemeille oikeuden ”olla olemassa ja 

kukoistaa”. Sittemmin listaan on lisätty mm. oikeus jatkaa olemassaoloaan (persist), kehittyä 

(naturally evolve) sekä elpyä tai uudistua (regenerate).166 Pieskin teoksen nimi lainaa suoraan 

tästä varhaisimmasta muotoilusta, johon voi kuitenkin nähdä sisältyvän myös kaikki myöhem-

min annetut tarkemmat määritelmät. Omalla tavallaan on kiinnostavaa kiinnittää huomio siihen 

hetkeen, jolloin jokin muutos alkaa ottaa tuulta alleen ja huomataan, että toisenlaisen ajattelun 

ja toiminnan mahdollisuus saattaa ylipäätään olla olemassa. Jo kokemus siitä, että olemassaolo 

voi olla mielekästä ilman luonnonympäristöjen jatkuvaa alistamista ja resurssien liikakäyttöä 

on arvokas, ja toiminnaksi muuttuessaan on tämä ajatus vallitsevassa yhteiskunnassamme 

omalla tavallaan myös radikaali.  

 
Taiteilija ja tutkija Antti Majava totesi luennollaan Kiasmassa, että vallitsevassa, ympäristön 

kannalta kriittisessä tilanteessa meidän on todella muututtava radikaalisti. Mutta jotta muutos 

mahdollistuu, on luotava tilaa mielikuvittelulle. Sillä osaammeko edes kuvitella, millainen on 

aika esimerkiksi ilman fossiilisia polttoaineita – niin radikaalisti ne ovat rakentaneet tämän het-

kistä todellisuuttamme? Miten voimme muuttua, jos emme tiedä, mihin meidän on muututtava; 

jos emme edes osaa kuvitella, miten se tapahtuu?167 En ole varma, onko luonnon oikeushenki-

löyden ajatus tällaista kuvittelua mahdollistava työkalu, mutta kriittisimmillään se ainakin mur-

taa joitakin yhteiskuntiimme syvään juurtuneita dikotomioita, jotka voivat olla estämässä toi-

senlaisen ajattelun kehittymistä. 

 
Taidehistorioitsija T. J. Demosin mielestä kaikkein vangitsevin ympäristöasioita käsittelevä 

kulttuurinen työ on sellaista, joka tutkii ekologiaa intersektionaalisuutena. Ekologisten kysy-

mysten tarkastelu intersektionaalisesta näkökulmasta – joka feminismin haarana kieltäytyy 

erottamasta erilaisia sorron ja eriarvoisuuden muotoja toisistaan – kietoo ympäristöön liittyvät 

huolenaiheet erottamattomasti yhteen niin sosiopoliittisten kuin taloudellisten epäoikeudenmu-

kaisuuskysymysten kanssa. Tästä syystä Demos pitää erityisen kiinnostavana taiteellista työs-

kentelyä, jossa poliittinen ekologia linkittyy juuri alkuperäiskansa-aktivismiin, queer-

                                                        
166 ”What Is Rights of Nature?” Frequently Asked Questions. GARN. 
167 Antti Majava. Luento Kansallisgallerian henkilökunnalle 17.5.2019. 
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aktivismiin ja/tai esimerkiksi mediasensuuria, poliisiväkivaltaa ja kapitalistista ekstraktivismia 

vastustaviin liikkeisiin.168   

 

Havainnollistaakseen erilaisten riippuvuussuhteiden merkitystä Demos tuo esiin mahdollisen 

kritiikin sellaista ”ekotaidetta” tai ”ekoestetiikkaa” kohtaan, joka eristää yhteen liittyvät ilmiöt 

toisistaan esimerkiksi suuntaamalla huomion pelkästään ei-inhimilliseen maailmaan. Tällöin 

usein pyrkimyksenä ollut antroposentrismin eli ihmiskeskeisyyden pakeneminen voikin kään-

tyä vahvistamaan entisestään erinäisiä etuoikeuksien ja ulossulkemisen strategioita esimerkiksi 

’valkoisen ympäristönsuojelun’, ’vihreän kapitalismin’ tai ilmastonmuutoksen kieltämisen 

muodo(i)ssa.169 Pieskin taidetta tuskin voi kritisoida tästä näkökulmasta, sillä ilmiöiden eristä-

misen sijaan Pieski päinvastoin rakentaa taiteellaan siltaa paitsi inhimillisen ja ei-inhimillisen, 

myös estetiikan ja politiikan välille. Esimerkiksi juuri luonnon oikeuksien esille tuominen hä-

nen teoksissaan on yksi keino linkittää ne alkuperäiskansojen oikeuksien esiin nostamiseen.  

 
Luonnon oikeuksien kohdalla erityistä onkin se, miten ajattelu niiden taustalla sekoittaa, jopa 

sulauttaa toisiinsa erilaisia tiedonaloja ja ajattelun tapoja. Tässä diskurssissa sekoitetaan avoi-

mesti toisiinsa ainakin länsimaisia oikeuskäsitteitä ja ei-länsimaista hengellisyyttä, erityisesti 

alkuperäiskansojen filosofioita.170 Jos tarkastelemme ekologisia kysymyksiä tai vaikka luonnon 

oikeuksia esimerkiksi ekokriittisestä tai Demosin kuvaamasta intersektionaalisesta näkökul-

masta käsin, alkavat ne hahmottua hyvin monimutkaisina ja monisyisinä verkostoina. Tällais-

ten suurten kokonaisuuksien ja riippuvuussuhteiden hahmottamiseksi varmasti tarvitaan moni-

tieteisyyttä ja tieteenalarajat ylittävää tutkimusta. Niin luonnontieteilijöitä, filosofeja kuin ju-

risteja tarvitaan jo esimerkiksi siinä, kun tulkitaan, mitä lakimuutoksista käytännössä seuraa.171  

 
On kuitenkin enemmän kuin toivottavaa, että monialaisuuden lisäksi eri tieteenalojen edustajat 

ja päätöksentekijät tulevat myös erilaisista ja mitä moninaisemmista taustoista. Tutkielmani 

yhteydessä ajattelen etenkin alkuperäiskansoja ja heidän suhdettaan oikeuskeskusteluun. Tässä 

kohden tieteenfilosofi Inkeri Koskisen erottelu moniäänisen (multivocal) ja osallistavan (parti-

cipatory) tutkimuksen välillä on havainnollistava: Moniääninen eli eri näkökulmia esittelevä 

tutkimus saattaa vastavuoroisesta kunnioituksesta huolimatta pitää toisistaan eroavat tulkinnat 

                                                        
168 Demos 2019. Ks. myös Demosin perustama ja johtama luovan ekologian keskus (Center for Creative  
Ecologies), jossa tutkitaan kulttuurin ja ympäristön leikkauspisteitä [https://creativeecologies.ucsc.edu/]. 
169 Demos 2019. 
170 Chapron, Epstein & López-Bao 2019, 1392. 
171 Chapron, Epstein & López-Bao 2019, 1393. 
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tiukasti erillään, kun taas osallistava tutkimus pyrkii tästä vielä pidemmälle, aina eri näkökul-

mien ja tiedon muotojen integroimiseen saakka.172 Alkuperäiskansojen kohdalla osallistava tut-

kimus tarkoittaa, että heidän tietonsa hyväksytään osaksi tieteellistä ja akateemista maailmaa. 

Ennen kaikkea se pyrkii muuttamaan heidän positionsa tutkimuksen kohteesta tutkivaksi sub-

jektiksi. Koskisen mielestä kiinnostavinta (ja samalla kaikkein toiveikkainta) on sellainen osal-

listava tutkimus, joka aidosti antaa alkuperäiskansojen tietokäytännöille mahdollisuuden haas-

taa tieteen vakiintuneita ajattelun ja argumentaation tapoja, esimerkiksi tuoden esiin sellaisia 

käsitteitä, jotka ylittävät länsimaisten antroposentristen tietomuotojen läpitunkemia dualis-

meja.173 Ideaalissa tilanteessa erilaiset tietosysteemit eivät vain ole esillä rinnakkain, vaan ne 

sulautuvat toisiinsa – ehkä jopa yhtä erottamattomasti kuin kudelangat huopakankaassa. Toki 

on myös hyvä pohtia, kuinka realistinen tällainen sulautumisen ideaali tiedemaailmassa on.  

 
Samaan tapaan luonnon oikeuksia valmisteltaessa ei nähdäkseni riitä, että alkuperäiskansan 

edustajien näkökulmia kuullaan ja sen jälkeen pohditaan, onko niillä sijaa lainsäädännössä. Sen 

sijaan näkökulmien tulee olla vähintäänkin samanarvoisessa asemassa muiden näkökulmien 

kanssa, sekoittua muihin näkökulmiin ja täten olla keskeinen osa päätöstä, joka tehdään toi-

saalta meitä kaikkia yhdistävää maapalloa, mutta toisaalta vahvasti paikallisia ympäristöjä ja 

niitä asuttavia ihmisiä koskien. Tähän globaalin ja paikallisen väliseen neuvotteluun Pieskin 

teokset ottavat omalla tavallaan osaa ollen samanaikaisesti universaalisti koettavia sekä osin 

vain oman kulttuurinsa sisällä ja tiettyjen ympäristöjen tuntemuksen kautta aukenevia. Näin ne 

herättelevät kysymystä siitä, minkälainen erilaisten näkökulmien suhde toisiinsa tulisi viime 

kädessä olla alueiden asioista ja oikeuksista päätettäessä. 

 
Taiteellisina esityksinä Pieskin teokset kuitenkin ottavat etäisyyttä yhteen ja ainoaan oikeaan 

totuuteen, johon sen sijaan (luonnon)tieteen voi kärjistäen väittää tähtäävän. Tiede on toki luon-

non oikeuksista päätettäessä keskeisessä osassa tarjotessaan tietoa esimerkiksi eri lajien elinym-

päristöistä ja evolutiivisista prosesseista. Mutta uskon, että tämän rinnalla tarvitaan myös ko-

kemuksellisempaa lähestymistä ja eettisten kysymysten arviointia, jonka työstämiseen esimer-

kiksi taiteilijat voivat tarjota tärkeitä välineitä. Tältä kannalta taiteilijat voisi nähdä myös tutki-

joina, ennen kaikkea kuvittelun ja kuvitteellisten tilojen mahdollistajina.  

 

                                                        
172 Koskinen 2014b, 738. 
173 Koskinen 2014a, 135–136; Koskinen 2014b, 737. Koskinen korostaa myös sitä, että kun alkuperäiskansojen 
tieto otetaan mukaan akateemiseen maailmaan, tulee sen muiden tiedon muotojen tavoin yhtä lailla olla kriittisen 
tarkastelun ja arvioinnin kohteena. 
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Samaan aikaan en voi olla pohtimatta, voiko ajattelun, teoretisoinnin tai edes kuvittelun kautta 

kuitenkaan tavoittaa sellaista maa- tai maisemayhteyttä, jota Pieskikin teoksissaan peräänkuu-

luttaa. Voisi nimittäin ajatella, että vasta materiaalisen kanssakäymisen ja kokemisen kautta 

ympäristöt merkityksellistyvät, ja tämä taas mahdollistaa paljon puhutun muutoksen suhteessa 

ympäristössä toimimiseen. Viime kädessähän sillä ei ole väliä, mitä laissa sanotaan, minkälaista 

performanssia esitetään ja minkälaista ympäristödiskurssia käydään, vaan se merkitsee eniten, 

miten ympäristössä ja maisemassa toimitaan ja kuljetaan, mitä siellä tehdään ja miten sitä ele-

tään todeksi. Toimittaja Riikka Kaihovaara kuvaa omaa prosessiaan seuraavasti, nähdäkseni 

kuitenkin erilaisiin kokemuksellisuuden mahdollisuuksiin jossain määrin luottaen: 

 
”Merkittävimmät luontokokemukseni eivät palaudu tietoon tai  
tietämiseen, vaan kulkevat sanojen tuolla puolen, kokemuksen ja  
sulautumisen rajamailla.”174 

 

Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa elää todeksi maisemaa, jossa tunturi on yhtä kuin 

kaikki sen ympäristössä elävät ja olevat asiat, niin elolliset kuin elottomat, ihmisaskelin enem-

män tai vähemmän muovatut. Jos teos ei itsessään kykene muuttamaan maailmaa, ainakin se 

haastaa katsomaan muotokuvaa tunturista – maisemaa, joka on tunnettu ja tunnustettu. Se ky-

syy, voiko tunturimaisema olla yksilöllinen entiteetti, vaikka se pitää sisällään niin inhimillisen 

kuin ei-inhimillisen, niin kokonaisia ekosysteemejä kuin kulttuurisia merkityksiäkin. Se kysyy, 

voiko tällaisella moneen suuntaan hakeutuvalla yksilöllä olla itsenäinen oikeus olemassaoloon. 

Tässä mielessä luonnon oikeusajattelu haastaa perinteistä yksilökeskeistä ajattelua, tai vähin-

täänkin kyseenalaistaa sen, mitä yksilö voi tarkoittaa. Voisiko yksilöä ajatella pikemminkin 

yhteisönä, jolla on omat yksilöiden oikeuksia vastaavat kollektiiviset oikeutensa?175 

 
Kuten luonnon oikeushenkilöyden ajatuksessa monet tiedon lajit ja näkökulmat sekoittuvat yh-

teen, myös Pieskin teoksessa erilaiset elementit ja ilmiöt sekoittuvat toisiinsa, mikä on omiaan 

hälventämään dualistisia käsityksiä ja rajoja vastakohtien välillä. Maisema- ja muotokuvamaa-

laus, esittävä ja abstrakti muotokieli, länsimainen ja saamelainen ajattelu sekä toisaalta käytän-

nön kokemukset ja mielikuvitus tulevat teoksessa yhteen. Ne sekoittuvat ehkä jopa niin voi-

makkaasti, ettei ole mahdollista sanoa, onko loppujen lopuksi kyseessä maisema vai muoto-

kuva. Koen, että nimenomaan tämä maiseman ja muotokuvan rajojen hämärtyminen on 

                                                        
174 Kaihovaara 2019, 18. 
175 Kuokkanen 2007b, 148. Kuokkanen tuo esiin, että pohjoismaisten yhteiskuntien individualistiset periaatteet 
ovat usein ristiriidassa alkuperäiskansojen kollektiivisten oikeuskäsitysten kanssa. 
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teoksessa yksi keskeinen piirre, joka haastaa ajattelemaan ihmisoikeuksia ja luonnon oikeuksia 

yhdessä, erottamattomina, toisistaan riippuvaisina. 

 
Näiden pohdintojen kautta ajattelen teoksen Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa ku-

vaavan sekä ihmisen oikeutta että toisaalta velvollisuutta tuntea kuuluvansa maisemaan; tuntea 

olevansa yhtä maiseman kanssa ja riippuvainen siitä. Kuten esimerkiksi alkuperäiskansojen ja 

luonnon oikeuksien yhteydessä voidaan todeta, oikeus kulttuuriin merkitsee myös oikeutta yh-

tyä maisemaan. Maisema laajassa ja kokemuksellisessa merkityksessään, elettynä ympäristönä, 

tarjoaa meille (ja muillekin elollisille) elämämme ja kulttuurimme edellytykset. Jos taas ihmi-

sellä on velvollisuus tarjota elämän edellytykset sekä nykyisille että tuleville kanssaeläjien su-

kupolville (niin inhimillisille kuin ei-inhimillisille), on ihmisellä kestävän ja vastavuoroisen 

elon mahdollistaakseen velvollisuus tuntea yhteytensä maisemaan. 

 
Mutta entä maisema, onko se vastavuoroisesti riippuvainen ihmisestä? Maisema tai luonto toki 

pärjää ilman ihmistäkin, mutta jos näemme ihmisen toiminnan osana maisemaa, ei maisemaa 

tässä mielessä luonnollisesti olisi olemassa ilman ihmistä. Maisema on myös siinä mielessä 

ihmisen armoilla, että välitön, laaja ja vastavuoroton maiseman tai luonnon hyväksikäyttö ja 

tuhoaminen on ihmisen toimesta mahdollista176 – maiseman voi siis ajatella olevan riippuvai-

nen ihmisen velvollisuudesta antaa sen elää ja olla olemassa. Toki voidaan myös pohtia, mil-

laiseen kukoistukseen maisema puhkeaisi, jos ihminen lakkaisi olemasta sen osa. Pieskin teok-

sen kannalta olennaisempi kysymys kuitenkin on se, millaiseen kukoistukseen maisema puh-

keaisi, jos ihminen tunnustaisi olevansa sen osa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
176 Tämä on osoitettu todeksi viimeisen kahdensadan vuoden fossiilikapitalismin aikana.  
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5. Lopuksi: Läheltä kauas ja takaisin 
 

Olen edellä pyrkinyt pohtimaan ihmisen ja maiseman kietoutumista yhteen Pieskin teosten 

kanssa ja kautta, etenkin niistä vaikuttuneena. Yhä tarkempi teoksiin syventyminen syvensi 

omaa ajatteluani aihetta koskien. Teokset suuntasivat huomioni siihen, miten ennen kaikkea 

yksityiskohtien kautta ihminen ja maisema yhtyvät toisiinsa niin kokemuksellisella, symboli-

sella kuin materiaalisella tasolla. Ne myös vahvistivat kokemustani siitä, kuinka vaikeaa mate-

riaalisista ja ruumiillisista teoksista on kirjoittaa abstraktia, tieteellistä ja pelkkiin sanoihin tu-

keutuvaa tulkintaa. Pohdin jatkuvasti sitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla voisi antaa  

taideteosten puhua puolestaan, omalla kielellään, ja miten liittyä teosten kanssa vuoropuheluun. 

Lisäksi taiteesta kirjoittamisen mielettömyys on suoran ympäristötoiminnan rinnalla käynyt 

aina ajoittain mielessäni. Tällöin tuntuu, että hitaan tutkimisen ja kirjoittamisen sijaan nopeita 

ja konkreettisia toimia tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan. Silti olen aina palannut takaisin 

tutkimukseni äärelle, pohtimaan ja keskustelemaan.  

 

Pieskin teokset Meidän maa, meidän väreillä, Teno yöpuolella ja Itsenäinen oikeus olla ole-

massa ja kukoistaa korostavat kaikki kokemuksellisuuden, käsillä tekemisen ja yksityiskohtien 

merkitystä ihmisen ja maiseman kietoutumisessa yhteen. Ehdotan tutkielmassani tulkintaa, 

jossa teoksien muoto ja materiaalit ohjaavat niiden kokemista: Maiseman lävitse voi nähdä, sen 

voi pukea päälleen tai kokea vertaisenaan. Läpikatsominen merkitsee tässä läpikotaista tunte-

mista ja päälleen pukeminen maiseman sisäisyydessä elämistä. Vertaisenaan kokemisella taas 

tarkoitan maiseman katsomista muotokuvana ja tätä kautta niin omien kuin toistenkin oikeuk-

sien ja toisaalta myös velvollisuuksien tunnustelua.  

 

Taiteilija Leena Valkeapää puhuu Nils-Aslak Valkeapään runouden yhteydessä läheisyyden 

kaukaisuudesta ja kaukaisuuden läheisyydestä: ”Näkymät ja tuntumat ulottuvat kauas, taivaan 

aaltoihin, ja sitten katse suuntautuu lähelle, kastepisaroihin ja lumihiutaleisiin. -- Teoksen si-

sältä löytyy yksityiskohtia veden ja jään välkkeestä, niin läheltä, että abstraktit kuvat muodos-

tavat mielikuvan kokonaisesta maisemasta tai jopa maailmankaikkeudesta.”177 Tämä liike lä-

heisen ja kaukaisen, yhtä lailla globaalin ja paikallisen välillä on vahvasti läsnä myös Pieskin 

teoksissa. Näin tutkielmani myötä teoksiin syventyneenä se tuntuu yhä keskeisemmältä näkö-

kulmalta ymmärtää maiseman eri ulottuvuuksia. Dynaaminen liike läheisen ja kaukaisen välillä 

                                                        
177 Valkeapää 2011, 141. Valkeapään taiteellinen väitöskirja on ollut vaikuttava ja inspiroiva tätä tutkielmaa  
tehdessä. 
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auttaa ymmärtämään sitä, miten sekä teokset että niiden kuvaamat maisemat voivat merkityk-

sellistyä eri konteksteissa ja eri kokijoille. Tämä havainnollistuu omassa kokemuksessani muun 

muassa siinä, kuinka Pieskin kuvaama Saamenmaan maisema on samaan aikaan sekä tuttu että 

tuntematon. 

 

Läheisen ja kaukaisen välisten rajojen häilyvyys on myös tarjonnut rohkaisevan näkökulman 

läpi tutkielman minua askarruttaneeseen kysymykseen siitä, mitä – jos mitään – voin Saamen-

maan maisemasta ymmärtää. Tähän liittyen on yhä olennaista kysyä, miten paljon saamelaista 

maisemaa koettaessa tai siitä kirjoitettaessa on mahdollista yleistää ja laajentaa perspektiiviä 

muihin kulttuurisiin ympäristöihin; toisin sanoen mihin saakka tuo maisema pysyy ulkopuoli-

selle tuntemattomana ja sen näkökulmat oman kontekstina sisäisinä, ja edelleen kuinka paljon 

tätä ”koskemattomuutta” tai ”sisäisyyttä” tulisi kunnioittaa. Onko saamelaisen näkökulman laa-

jentaminen yleisemmäksi kulttuurista riistoa tai hyväksikäyttöä? Miten luonnon, ympäristön tai 

maiseman kokemisesta voi ylipäätään kirjoittaa ottamatta jotakin siitä ”haltuun”? 

 

Muun muassa taiteilija Pauliina Feodoroff on tuonut esiin ajatuksen siitä, että jos alkuperäis-

kansojen tiedosta tai tarkemmin esimerkiksi saamelaisten (ns.) luontosuhteesta ollaan kiinnos-

tuneita, tulee asiaan syventyessä ottaa huomioon koko paketti alistamisen ja syrjimisen histori-

oineen.178 Alkuperäiskansojen tiedosta ei voida etsiä ongelmanratkaisutyyliin tulevaisuuden 

pelastusta, vaan samanaikaisesti on kohdattava menneisyys ja kaikki ne vaiheet, jotka ovat tuo-

neet tähän tilanteeseen. Tämä vaatii kokonaisvaltaista tutkimista, neuvottelua, sovittelua ja tun-

nustamista.179 On esimerkiksi tunnistettava, ettei yksittäisiä piirteitä voida irrottaa kokonaisuu-

desta, josta ne kumpuavat; niitä ei voida suoraan integroida toiseen ympäristöön, sillä varsinkin 

maankäyttöön liittyvät käytännöt ovat vahvasti paikallisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 

minkäänlaista jaettavaa yhteyttä voisi löytyä. 

 

Runoilija-muusikko Niillas Holmberg kirjoittaa, kuinka ilmaston muuttuessa ja pohjoisten alu-

eiden lämmetessä saamelainen perinnetieto voi löytää merkittävää apua eteläisemmästä, esi-

merkiksi suomalaisesta perinnetiedosta.180 Tämä luo sijaa tietojen ja erilaisten kokemusmaail-

mojen luovalle ja kunnioittavalle yhdistelemiselle, jota tulevaisuudessa todennäköisesti tarvit-

semme yhä enemmän. Luonnon oikeuksia ajava liike voidaan nähdä tästä yhtenä esimerkkinä. 

                                                        
178 Pauliina Feodoroff Nuoren Voiman järjestämällä Sápmi-klubilla Kulttuuritehdas Korjaamolla 25.10.2019. 
179 Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioprosessi on Suomessa (vihdoin) alkamassa. 
180 Holmberg 2019. 
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Alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmasta kasvava tiedonjano alkuperäiskansojen tietoa koh-

taan tarkoittaa kuitenkin entisestään korostunutta tarvetta luoda yhtenäinen ja reilu menettely-

tapa tai käytäntöjen kokonaisuus, jolla vastuullista tutkimusta tehdään. Olennaista olisi, että 

tällainen eettinen koodisto saataisiin ei pelkästään laadittua, vaan myös vakiinnutettua käyttöön 

kaikkien tutkijaosapuolten sitoumuksesta.181 

 
Se mistä alkuperäiskansatutkimuksessa on pitkälti kysymys – tieteen ja tutkimuksen avautumi-

sesta erilaisille, moninaisille ja kestäville tavoille käsittää ja luoda todellisuutta – on kiehtovaa 

maailmassa, joka tuntuu muuttuvan koko ajan pienemmäksi. Muun muassa tästä syystä pohdin, 

onko hyvä asettaa erilaisia tiedon muotoja, esimerkiksi länsimainen ja ei-länsimainen kulttuuri 

tai ajattelu, vastakkain, jopa vastakohdiksi, kuten olen tässäkin tutkielmassani tehnyt. Koen, 

että joissakin tapauksissa se saattaa vain syventää kuilua kahden maailman välillä, ja jopa luoda 

keinotekoisia tai keinotekoisen korostuneita eroja ihmisten välille. Ennen kaikkea vastakkain-

asettelu on problemaattista, koska mikään, edes länsimainen kulttuuri, ei ole yksi, vaan pikem-

minkin monta. Saamelaiskulttuurin kohdalla on jo todistettu, kuinka haitallista on toistaa ste-

reotypioita kohtaamatta lainkaan kulttuurista todellisuutta ja sen monimuotoisia ilmentymiä. 

 

Alkuperäiskansatutkimuksen professori Margaret Kovach puhuu haasteesta ajatella ja olla ei-

kaksijakoisesti, kahtiajakojen tuolla puolen, kun elämme niin pitkälle kaksijakoisessa maail-

massa.182 Ajattelemme kaksijakoisella kielellä, jossa esimerkiksi ruumiin ja mielen tai luonnon 

ja kulttuurin käsitteet esiintyvät erillisinä. Näille käsitteille ja kahtiajaoille maailmassamme on 

varmasti (ollut) oma käytännöllinen funktionsa, mutta niiden keinotekoisuus on syytä aika ajoin 

muistuttaa mieliin. Koska dualistinen ajattelu on tiiviissä yhteydessä erilaisiin tapoihin alistaa 

ja toiseuttaa niin ihmisiä kuin muuta luontoa, on tämänkaltaisen ajattelun kyseenalaistaminen 

erityisen tärkeää. Mutta miten voisimme ajatella kahtiajakoja toisella tavalla tai jopa ilman 

niitä? Tässä tutkielmassa Pieskin teosten kanssa keskustelleena voisin nähdä taiteella tärkeän 

roolin ja vahvan potentiaalin tuoda pitkälti sanattoman ilmaisun kautta esiin juuri ei-kahtiaja-

koista, kokonaisvaltaisempaa ajattelua. 

 

Eletyn ja moniäänisen maiseman tutkiminen on hyvä esimerkki tällaisesta työstä. Kuten olen 

tutkielmassani pyrkinyt osoittamaan, Pieskin teoksissa ihminen ja luonto yhtyvät kuvatuissa 

maisemissa erottamattomalla tavalla. Teoksissa tunnustetaan asutetun maiseman aktiivisuus, 

                                                        
181 Battiste 2008, 501. 
182 Kovach 2009, 61. 
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muuntuvuus ja moniäänisyys. Tämä luo pohjaa yhteyden palauttamiselle erilaisille maiseman 

entiteeteille, myös tunturien ja jokien kaltaisille ”elottomille” toimijoille. Nähdäkseni teokset 

puhuvat fenomenologisen perinteen mukaisesti sen puolesta, kuinka tärkeää olisi tunnustaa maa 

kaiken tietoisuutemme (unohdetuksi) perustaksi ja ihmismieli perinpohjaisesti riippuvaiseksi 

suhteestaan maahan.183 Monien ekologisten kriisien vaatimien suunnanmuutosten kannalta 

voisi olla keskeistä huomioida, kuinka aistiva, tunteva ja ilmaisuvoimainen maisema onkaan. 

On kuitenkin suuri kysymys, miten herkistyä kokemaan ja kuuntelemaan tällaista maisemaa. 

Koen, että esimerkiksi Pieskin teokset voivat tarjota (apu)välineitä kysymyksen lähestymiseen.  

 

Maisema-teeman laajuus on ollut yksi tutkielmani suurista haasteista, ja siksi olen joutunut osin 

mielivaltaisesti rajaamaan näkökulmia tutkimukseni ulkopuolelle. Silti valitsemani teoreetikot 

ja esimerkit ovat harkittuja ja tuovat kokemuksessani tutkimukseeni jotakin olennaista. Mai-

sema kantaa mukanaan monia eri merkitystasoja, aina henkilökohtaisesta yhteiskunnalliseen, 

poliittiseen ja kantaaottavaan. Tästä syystä en voinut tarkastella Pieskin maisemia irrallaan saa-

melaiskulttuurista ja siitä käytävistä keskusteluista. Kokemukset työskentelystä taideinstituuti-

oissa (EMMAssa ja Kiasmassa) veivät ajatteluani myös instituutioiden ja institutionaalisen vas-

tuun suuntaan, etenkin pohtimaan sitä, mitä Pieskin teokset kertovat osana suomalaisen nyky-

taiteen kokoelmaa. Vaikka nämä pohdinnat kulkevat ajoittain kauaskin maisemasta, koin tar-

peelliseksi valottaa teemoja tutkielmassani edes jollakin tasolla. 

 

Lisäksi näen nyt selkeämmin, että Pieskin teoksissa käsityö, tarkemmin sanoen duodji, toimii 

siltana eri ulottuvuuksien välillä – siltana sekä materiaaliseen että symboliseen ollen itse sa-

manaikaisesti näitä molempia. Käsityö toimii siltana myös poliittisuuden ja maisemallisuuden 

välillä. Duodjin traditio kumpuaa maisemassa elämisestä. Käsillä tekeminen on tällöin konk-

reettinen tapa sitoa itsensä maisemaan, ja toisaalta myös ottaa kiinni maiseman ja ympäristö-

kriisien ajoittain vaikeasti ja abstraktisti avautuvista piirteistä. Materiaalin tunnusteleminen ja 

kuunteleminen on tätä vasten poliittista, ja niin on luonnollisesti myös konteksti, joka tälle te-

kemiselle tarjotaan. Siksi yhtä lailla taideinstituutioiden rooli on tärkeä maisemaan ja ympäris-

töön liittyvien keskustelujen ja näkökulmanmuutosten mahdollistajana.  

 

Pyrkimyksessäni ymmärtää ihmisen ja maiseman yhteenkietoutumista olen kallistumassa sii-

hen suuntaan, että sen olemuksen eri ulottuvuuksia on helpompi elää kokemuksessaan kuin 

                                                        
183 Abram 1996, xi, 44. 
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selittää auki sanoin ja käsittein. Olen kuunnellut maisemaa ja keskusteluttanut maisemaa mui-

den äänien kanssa. Keskustelu tapahtuu kuitenkin pääosin meidän kielellämme ja siksi pohdin, 

mitä rajoituksia se ymmärrykselle asettaa. Yhä mietin, kuinka haasteellista on läpianalysoivasta 

ja ihmisen roolia korostavasta taustasta käsin antaa maiseman kertoa. Apuvälineitä tähän voivat 

tarjota yhtä lailla teoreetikot ja tutkijat, taiteilijat ja ajattelijat, mutta silti aina hakeudun mielel-

läni takaisin omakohtaiseen ruumiilliseen kokemiseen, josta voisi olla vielä paljon enemmän 

ammennettavaa – myös tutkijana. Tutkielmani pohjalta olen vakuuttunut, että maiseman kuun-

telu on tavalla tai toisella, ehkä monellakin tavalla mahdollista. Sillä hetkittäin maisema, jopa 

koko maailmankaikkeus, voi tulla lähelle yhden solmitun solmun kautta. 
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Kuva 1. 
Outi Pieski, Meidän maa, meidän väreillä, 2015 
saamenpuvun huivilanka, puu 
Kuva: Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria 
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Kuva 2. 
Outi Pieski, Falling Shawls (Kokoontuminen), 2017 
saamenpuvun huivilanka, teräs 
Kuva: Ari Karttunen / EMMA 
 
 
 

 
Kuva 3.  
Outi Pieski, Meidän maa, meidän väreillä, yksityiskohta 
Kuva: Emma Lilja 
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Kuva 4. 
Outi Pieski, Teno yöpuolella, 2013 
akryyli kankaalle, lanka 
85 x 60 cm 
Kuva: Jussi Tiainen 
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Kuva 5.  
Outi Pieski, Itsenäinen oikeus olla olemassa ja kukoistaa, 2018  
akryyli kankaalle, 205 x 139 cm 
Kuva: Ari Karttunen / EMMA 
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Kuva 6. 
Andō Hiroshige, The Sea at Satta, Suruga Province, sarjasta Thirty-six Views of Mount Fuji, 1958  
moniväripuupiirros, 37 x 25 cm 
Kuva: Wikimedia Commons 


