TAITEESTA PUHUMINEN VAIKUTTAMISEN KEINONA
Vaikuttaminen on keino puuttua epäkohtiin ja pyrkiä
muuttamaan omaa ja muiden ajattelua ja toimintaa asian
suhteen toivottuun suuntaan. Taiteesta puhuminen on yksi
tapa vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin.
Aktivismitaide toimii harjoituksen lähtökohtana.
Harjoitus kannattaa jakaa useammalle oppitunnille.

INFO

VAIKUTTAMINEN TULEVAISUUDEN TYÖTAITONA
Vaikuttamistyöstä on tullut osa yhä useamman ammattialan sisältöjä ja joillekin
koko työn ydin. Vaikuttaminen on tehokas keino tukea muutosten syntymistä ja
uudenlaista päätöksentekoa oman elinympäristön tasolta yhteiskunnallisiin
päätöksiin. Vaikuttaminen liittyy aktiiviseen kansalaisuuteen.
Vaikuttaminen on kuulunut taiteelliseen työhön aina. Taidetekojen ja -teosten
kautta tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Vaikuttamista käytetään
esim. aktivismitaiteessa ja kantaaottavassa taiteessa.
Vaikuttamistyöhön liittyvät
Kokemusasiantuntijuus
Valta ja vastuu
Vuorovaikuttaminen
Vaikuttamiskeinojen hallinta

INFO

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
Kokemusasiantuntijuus eli kaiken eletyn elämän aikana hankitut tiedot, taidot ja
kokemukset ovat subjektiivisia, eikä kukaan voi niitä yksilöltä poistaa.
Kokemusasiantuntijuus muuttuu eletyn elämän mukana.
Kokemusasiantuntijuus yhdistyy opiskelija- tai ammatti-identiteettiin. Subjektiiviset
kokemukset ja kiinnostuksen kohteet vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme
toimintaympäristöstä ja tehtävästä riippumatta.
Monimuotoista vaikuttamista
Vaikuttamistyöhön on tärkeää saada mukaan eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia
henkilöitä, joilla on erilaista kokemusasiantuntijuutta. Henkilö voi olla eri asioiden
kokemusasiantuntija kuten esim. nuoruus, vammaisuus tai harrastuneisuus.
Jokainen voi pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että nuorten tekemää taidetta
esitetään ja siitä puhutaan erilaisissa toimintaympäristöissä, medioissa ja
päätöksenteon kanavissa.
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VALTA JA VASTUU
Valta valita itselleen merkityksellisiä sisältöjä
Vaikuttamistyötä tehdään jonkin asian puolesta tai sitä vastaan. Usein
pyritään muuttamaan jokin epäkohta ja lisäämään oikeudenmukaisuutta.
Vaikuttamistyön sisällöt kannattaa valita omien arvojen pohjalta.
Vaikuttaja valitsee itse, milloin hän ottaa kantaa ja milloin ei.
Painostaminen ei kuulu hyviin vaikuttamistapoihin.
Vastuu vaikuttamistoiminnasta
Vaikuttajan vastuuseen kuuluu ottaa selvää lähteenä käytetyn tiedon
alkuperästä, julkaisijan taustasta ja tiedon todenperäisyydestä.
Vaikuttamisen seuraukset voivat tulla näkyviksi välittömästi tai pidemmän
aikavälin kuluessa. Vaikuttamistyö edellyttää tehdyn työn seurantaa ja
arviointia.
Suosittelemme välttämään vaikuttamistyötä, josta voi olla psyykkistä tai
fyysistä haittaa jollekin tai joka on lain vastaista.
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VUOROVAIKUTTAMINEN
Vuorovaikutuksessa eri yleisöjen kanssa
Vaikuttajan tulee ottaa huomioon, että yleisön suhtautuminen vaikuttajan viestiin ja
siitä käytävään keskusluun voi olla samaistuvaa, ristiriitaista tai jopa
vähättelevää. On valmistauduttava reagoimaan erilaisiin kommentteihin.
Kritiikkiin reagoiminen
Vaikuttaja pyrkii löytämään kritiikin seasta keskeisiä viestejä, joiden kanssa hän
voi halutessaan jatkaa vuoropuhelua. Kaikkeen ei tarvitse reagoida.
On tärkeää pystyä erottamaan henkilökohtainen kritiikki asiaa kohtaan tulleesta
kritiikistä.
Laittomiin uhkauksiin tai muuhun epäsopivaan kritiikkiin tulee puuttua. Tarvittaessa
voi pyytää apua virkavallalta.
Kohti kestävämpää vuorovaikutusta
On tärkeää antaa ääni ja kuulla erilaisia kokemuksia. Erilaiset kokemukset haastavat
kyseenalaistamaan ajattelua ja toimintaa.
Yhteistyöstä ja kumppanuuksista tulee viestittää yleisölle läpinäkyvästi.

INFO

VAIKUTTAMISKEINOJEN HALLINTA
Vaikuttamisessa pyritään löytämään viestintäkeinot ja -kanavat, joiden kautta
voidaan tavoittaa kohdeyleisö.
Vaikuttamiskeinot muuttuvat jatkuvasti käytössä olevan teknologian ja ihmisten
käyttäytymisen muuttuessa.
Erilaisia vaikuttamiskeinoja ovat esim.
Somejulkaisu
Mielipidekirjoitus
Aktivismitaide
Sopivaa vaikuttamiskeinoa valitessa kannattaa kysyä itseltään:
Mihin haluat vaikuttaa? Miksi? Miten? Missä? Milloin?
Ketkä ovat kohdeyleisöäsi? Miten tavoitat heidät?

ESIMERKKI 1
INFO

Nuori mediataiteilija Aliina Kemppainen osallistui Nuorten taide taidegallerioissa -paneelikeskustelu Nuori Taide 2021 -tapahtumassa. Puheenvuoroillaan
hän pyrki vaikuttamaan siihen, että nuoret taiteen tekijä saisivat enemmän mahdollisuuksia esittää taidettaan gallerioissa. Kuva: Onni Pusa

ESIMERKKI 2
INFO

Nuoret esittivät vaikuttamispuheenvuoroja esitellessään Reaktiivinen ekokriisitaidetyöskentely -työpajassa suunnittelemiaan taidetekoja. Työpaja
toteutettiin osana Youth Learning through Arts -hankketta. Kuva: Hugo Koivikko

HARJOITUS

AKTIVISMITAITEEN PUHEENVUORO
1. Tehkää ryhmänä lista yhteiselle alustalle aiheista, joihin haluaisitte
vaikuttaa.
2. Jakaantukaa 2-3 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee listalta yhden aiheen,
johon haluaa vaikuttaa taiteesta puhumisen keinoin.
Valmistautukaa pitämään 5 min puheenvuoro, jonka avulla pyritte vaikuttamaan
yleisön ajatuksiin ja toimintaan aiheesta.
Kerätkää tietoa aiheesta erilaisista lähteistä: keskittykää lähteisiin, joissa
aihetta on käsitelty aktivismitaiteen keinoin. Pyrkikää saamaan aiheesta
kokonaiskuva.
Valitkaa keräämästänne aineistosta 1-3 teoskuvaa, joita käytätte osana
puheenvuoroa. Muistakaa mainita teoksen tekijä(t) teokseen viitatessanne. Voitte
käyttää myös omia teoksianne.
Jatkuu seuraavalla sivulla.

HARJOITUS
3. Esittäkää vaikuttamispuheenvuoronne ryhmä kerrallaan seuraavien työvaiheiden
mukaan.
Ennen esitystä
Valitkaa esitykselle kantaaottava otsikko, esim. "Nuorten tekemä taide on paras
ajankohtainen peili ilmastoahdistukseen." Näyttäkää yleisölle vain puheen
otsikko ja pyytäkää heitä kirjoittamaan 3 min ajan mieleen tulevia ajatuksiaan
aiheesta, enempää ajattelematta niiden merkityksiä.
Esiintyminen
Esittäkää puheenvuoro. Joku yleisöstä ottaa aikaa ja pyytää päättämään esityksen
tasan 5 min kohdalla.
Esityksen jälkeen
Pyytäkää yleisöä kirjoittamaan uudelleen 3 min ajan mieleen tulevia ajatuksiaan
aiheesta.
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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4. Pyytäkää yleisöä jakaantumaan pareihin ja keskustelemaan 10 min ajan
muistiinpanojen pohjalta, miten oma ajattelu aiheesta muuttui esitetyn
puheenvuoron pohjalta. Esiintyjät kiertävät keskustelijoiden joukossa
kuuntelemassa ja tekemässä havaintoja. He voivat esittää lisäkysymyksiä
keskustelijoille, esim. "Kuulin, että sanoit...mitä tarkoitit sillä?"
5. Lopuksi esiintynyt ryhmä koostaa esityksen aikana ja parien
keskusteluista tekemistään havainnoista yhteenvedon, jossa arvioi
vaikuttamistyönsä vaikutuksia:
Onnistuttiinko yleisön ajatuksia ja toimintaa muuttamaan haluttuun
suuntaan? Miten?
Lopuksi vaikuttavuusarvion tulokset esitellään koko ryhmälle.

POHDITTAVAKSI

HARJOITUKSEN JÄLKEEN
Miltä taiteen keinoin vaikuttaminen tuntui?
Kuka yhteiskunnassa saa vaikuttaa? Miksi?
Mitkä ovat vaikuttamistyön riskejä?

Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi

