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1 JOHDANTO 

 

 

Any person who comes to Europe 

to face a reality. 

At the same time, 

they know their roots, 

especially for those 

who came from the East. 

 

 

         - Amir Khatib 

     (Something inspires you to admire life 2012) 

 

 

Kiinnostukseni islamilaistaustaisten maahanmuuttajataiteilijoiden aseman syvempään tarkasteluun 

on ollut pitkäaikaista. Asuessani vuoden Ankarassa, Turkissa, minulla oli työnantajaperheeni kanssa 

mahdollisuus päästä tutustumaan islamilaisen taiteen ja kulttuurin monipuoliseen ja värikkääseen 

kirjoon. Kohtaamani islamin monimuotoisuuden ja erilaisten muslimina elämisen tapojen skaala 

suorastaan vaati tarkastelemaan asioita uudesta, luovemmasta näkökulmasta – aihe valitsi minut. 

Tutustuin erilaisiin ihmisiin, joista osan elämässä uskonto ei juuri näkynyt, kun taas toisilla se oli 

hyvinkin keskeisessä asemassa. Ymmärsin, että muslimeilla on ajattelun tukena perinne, jossa on 

monta diskurssia: on opettajien puhuma laki, on islamin pyhä kirja, Koraani, jonka nimi tarkoittaa 

”ääneenlukua” ja jonka tulkinta on uskovan ja Jumalan välinen asia. Lisäksi on perinne eli 

kokoelma oppeja, kuvauksia ja tarinoita sekä allegorioissa ja runoissa ilmaistu kuvamaailma. (Taira 

2003, 50.) Vaikka Turkki on sekularistinen maa, eli uskonto ja valtio ovat erillään, yleisesti ottaen 

uskonto näkyi ja vaikutti ihmisten elämään enemmän kuin Suomessa, jossa kasvaneena olin tottunut 

siihen, että uskonto ja uskonnollisuus ovat huomattavasti henkilökohtaisempia asioita.  

 

Islam on kristinuskon jälkeen maailman toiseksi levinnein ja nopeimmin kasvava uskonto, joka on 

synnyttänyt yhden ihmiskunnan historian merkittävimmistä kulttuureista. Arabiankielinen sana 

islam eli ”Jumalalle antautuminen” tulee samasta sanajuuresta kuin sana salam, ”rauha”, ja 

merkitsee ihmisen aktiivista omana valintanaan tekemää alistumista ja antautumista Allahille sekä 

tottelevaisuutta Hänelle. Muslimiksi kutsutaan islaminuskon tunnustajaa – häntä, joka alistuu ja 

antautuu Jumalalle (Hämeen-Anttila 2001, 24). Karin Van Nieuwkerk (2008, 169-170, 172) 

kirjoittaa, että muslimien kulttuurinen kenttä on muutostilassa: toisaalta traditionaaliset ja 
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uskonnolliset taidemuodot marginalisoidaan ja jopa demonisoidaan äärisekularistien toimesta, 

toisaalta taiteen kenttään vaikuttaa vähentynyt poliittinen kiinnostus ja folkloristinen trendi. 

Nousevana vaihtoehtona nähdään myös taiteen pietismi eli resakralisaation prosessi1, jossa 

modernit taidemuodot upotetaan traditionaalisiin muslimiarvoihin ja symbolismiin. Usein taide 

toimii rajapyykkinä eri kulttuurien, ala-kulttuurien ja etnisyyksien välillä. Tällöin taiteessa ja 

expressiivisessä kulttuurissa käydään kilvoittelua erilaisten kuvitteellisten identiteettien ja 

omaisuuksien kesken. (Mts. 169-170.) Islamilainen taide on saanut vaikutteensa pääasiassa 

islamilaisesta kulttuurista, jossa uskonnolla on keskeinen asema. Kulttuuri ei ole kuitenkaan 

synonyymi taiteelle, vaan paljon laajempi käsite, jota taide vain heijastelee. (Ahola 2013; Islamic 

Arts Magazine. 2010, 138-139.)  

 

Eurooppalaisen kulttuurin ja identiteetin rakentumista on vaikea kuvitella ilman islamia ja 

muslimeja. Vaikutuksen syvyydestä ja merkittävyydestä käytävä keskustelu on herättänyt tutkijoissa 

mielipiteitä puolesta ja vastaan. (Hellyer 2007, 2.) Kaikenkaikkiaan muslimeja on 1,5 miljardia eli 

neljännes maailman väestöstä (21 %). Koko Euroopassa muslimeja elää noin 50-57 miljoonaa, eli 

noin 7-8 % koko maanosan kokonaispopulaatiosta, joskin systemaattisen tilastoinnin puutteesta 

johtuen määrien tarkka arviointi on vaikeaa. (Martikainen & Sakaranaho 2011, 103.) Lähi-idän 

kulttuurit ja niiden merkitys myös Suomessa ovat kasvaneet. Suomen kontekstissa islam on noussut 

ihmisten tietoisuuteen etenkin median kautta ja keskustelu islamista on lisääntynyt samassa tahdissa 

kun maamme muslimiväestö on kasvanut. Suomessa asuu nykyään arviolta yli 40 000 muslimia. 

Määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä maahanmuuttajat rekisteröidään lähtömaan, ei uskonnon 

mukaan. Suomessa asuvat tataarit muodostavat yhden Länsi-Euroopan vanhimmista 

muslimivähemmistöistä. (Sakaranaho 2008a, 24-28.)  

 

Taiteilijoiden ja erityisesti Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajataiteilijoiden taloudellinen ja 

ammattillinen asema, taiteilijan toimeentulo ja työskentelyolosuhteet ovat olleet toistuvasti esillä 

viime vuosina. Koko joukko tutkijoita on myös käsitellyt aihetta ja toiminut työni inspiraation 

lähteinä (ks. kpl 1.2.1). Tässä pro gradu -työssä tutkin niitä tapoja, joilla islam ja islamilainen tausta 

näyttäytyvät Suomessa diasporassa elävien islamilaistaustaisten taiteilijoiden taiteilijuudessa. 

                                                 

 

1 Resakralisaatio on prosessi jossa jo kertaalleen hylätyistä pyhyyden attribuuteista poiketen nousee elinpiirin alueiden uudelleen pyhittäminen. 
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Islamilaistaustaisuudella tarkoitan henkilöitä, jotka asuvat Suomessa ja ovat tulleet Suomeen 

maista, joissa islam on valtauskontona. Tarkoituksenani on tuoda esiin paitsi islamilaistaustaisten 

taiteilijoiden kasvavaa näkyvyyttä suomalaisessa taidemaailmassa myös taiteilijoiden 

moniäänisyyttä ja erilaisten äänien välistä vuoropuhelua yhden etnisen ja uskonnollisen ryhmän 

sisällä. Syventymällä rajatun ryhmän kokemuksiin pyrin ensinnä välttämään sisäänrakennettuja 

perusolettamuksia islamista (Tiilikainen 2003, 16) ja toisekseen edistämään Ruth Illmanin (2012) 

esiin tuomaa luovan dialogin mahdollisuutta uskontojen välisille keskusteluille jännitteistä vapaassa 

taiteen kontekstissa korostaen aiheen merkityksellisyyttä sekä käsitteiden perinpohjaista 

määrittelyä. Tutkielman läpäisevä diasporan käsite viittaa Raamatun alkuperäisestä 

kreikankielisestä käännöksestä käyttöön tulleeseen termiin, joka tarkoittaa hajaannusta, hajallaan 

asumista. Siitä käsitettä on käännetty eri kielille, ja se on levinnyt lähinnä Raamatun kautta. 

Diaspora on transnationaalien eli ylirajaisten, poikkikansallisten suhteiden erityistyyppi, jolla alun 

perin viitattiin juutalaisten karkotukseen historiallisesta kotimaastaan ja levittäytymiseen ympäri 

maailmaa. Diasporalla viitataan pääasiassa kahteen toisistaan poikkeavaan asiaan: maanpaossa 

elämisen tunteeseen sekä tiettyyn maantieteelliseen paikkaan kotimaan ulkopuolella. Siihen liittyy 

myös ajatus siitä, että ettei ehkä tunne kuuluvansa yhteiskuntaan, vaan päinvastoin vieraantuu tai 

eristäytyy siitä.  (Safran 1990, 83; Vertovec 2009, 129-130; Wahlbeck 2002 223; Wahlbeck 2012.) 

 

1.1 Tutkimustehtävä 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkin islamilaistaustaisten, Suomessa diasporassa elävien, tai 

maahan muiden (kuten perhe- tai henkilökohtaisten) syiden vuoksi muuttaneiden taiteilijoiden 

uskonnon ja kulttuurin suhdetta taiteilijaidentiteettiin. Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten islam 

ja islamilainen tausta näyttäytyvät diasporassa elävien islamilaistaustaisten taiteilijoiden 

taiteilijuudessa suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Minua kiinnostaa islamin ja kuvataiteen 

suhde. Tarkoituksena on tarjota näkökulmia siihen, millaisena islamilaistaustaisen taiteilijan elämä 

ja työ näyttäytyvät uudessa elinympäristössä, jossa kulttuurinen muutos verrattuna vanhaan on ollut 

verraten suuri. Lisäksi sivuan kysymystä siitä, mistä on kysymys, jos islamilainen taiteilija 

kieltäytyy esittävän kuvan tekemisestä. Keskityn aiheeseen kuvataiteen näkökulmasta, koska siihen 

kulminoituvat kysymykset, joita haluan työssäni käsitellä. Päätutkimuskysymykseni on: 

 

 Miten islam ja islamilainen tausta näkyvät Suomessa diasporassa elävien 

islamilaistaustaisten taiteilijoiden taiteilijuudessa?  
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Tutkimukseni alakysymyksinä haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

 Miten maahanmuuttajatausta vaikuttaa toimijuuteen taidemaailmassa Suomessa?  

 Millaisena ajassa ja tilassa tapahtuva diasporinen siirtymä vaikuttaa taiteilijuuteen?  

 

Ennakko-oletukseni on, että kahden tai useamman kulttuurin yhteensovittaminen voi synnyttää 

ristiriitoja, jotka voivat ilmetä taiteessa monin eri tavoin. Islamin uskonnon ja kulttuurin taiteeseen 

tuomien vaikutusten ja merkitysten ymmärtämiseksi myös kysymykset rajoista ja diasporasta 

nousevat esiin. Tähän liittyy ajatus siitä, että taideteoksia aikaisemmin ankkuroinut ja identifioinut 

paikka olisi nyttemmin korvautunut taiteeseen liittyvien materiaalien, ideoiden ja asioiden vapaana 

liikkuvuutena (Shalem 2012, 4). Tiedon välittämisen ohella tutkimuksen tavoitteena on toimia 

puheenvuorona keskustelussa, jota käydään taiteen ja uskonnon suhteeseen, islamilaiseen 

kuvataiteeseen ja maahanmuuttajataiteilijoiden asemaan liittyen. Tarkoituksena on, että islamiin 

liittyvän keskustelun ja maahanmuuttajien taiteen välityksellä esiin tulevien tarinoiden ja 

mahdollisen myönteisen yhteiskunnallisen merkityksen ohella tutkielmani on hyödyllinen 

lukemisto tutkijoille, avaa näkökulmia taiteiden parissa työskenteleville ammattilaisille, 

monikulttuurisuutta tai etnisiä vähemmistöjä Suomessa sivuavien koulutusohjelmien opiskelijoille 

sekä aiheesta muuten kiinnostuneille. Mielenkiintoni kohdistuu islamilaistaustaisiin 

maahanmuuttajakuvataiteilijoihin, joihin liittyvää tutkimusta ei Suomessa ole aiemmin tehty. 

Kulttuuripolitiikan kannalta mielenkiintoa lisää se, että islamista on tullut maailmanpoliittisesti 

näkyvä tekijä viime vuosikymmeninä. Tämä on johtanut islamia koskevan kansainvälisen 

tutkimuksen rajuun kasvuun ja monipolviseen debattiin aiheesta. Vastaava ilmiö on havaittavissa 

suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa. Samalla islamia koskevan tiedon tarve on kasvanut ja 

tutkimuksesta tullut yhteiskunnallisesti tärkeää. (Sakaranaho 2008a, 18; Sakaranaho 2008b, 158.) 

 

Tutkimukseni rakenne käsittää johdannon lisäksi teoriaosuuden, jonka luvussa 1.2 alalukuineen 

osoitan tiivistetysti miten oma tutkimukseni sijoittuu tälle kansainväliselle ja kotimaiselle 

tutkimuskentälle ja kuvailen keskeisimpiä lähdeteoksiani, jotka olen jakanut teemoittain. 

Tutkimukseni empiirinen osa koostuu kolmesta pääluvusta, luvuista 2, 3 ja 4. Toinen luku käsittelee 

tutkimusaineiston keruuta ja kuvausta, haastattelumenetlmää, analyysimetodia ja tutkimuksen 

etiikkaa. Luvut 3 ja 4 on omistettu aineiston analysoinnille teemoittain ja luku 5 johtopäätöksille. 

Tutkimuksen päättävä luku 6 puolestaan koostuu pohdinnasta ja arvioinnista, sekä 

jatkotutkimusehdotuksista.  
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1.2 Aiempi tutkimus  

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta on tieteidenvälinen. Yhtymäkohtia on löydettävissä niin 

humanistisen kuin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kanssa. Tieteidenvälisyys on ominaista myös 

lähteinä käyttämissäni tutkimuksissa ja selvityksissä, joten tässä mielessä jatkan vakiintunutta tapaa 

tarkastella uskonnon ja taiteen suhteeseen, islamiin, maahanmuutajuuteen ja diasporaan liittyviä 

asioita. Tässä kappaleessa kerron siitä, mitä tutkimusaiheestani tiedetään jo, ja mitä tuloksia niistä 

on tullut. Työni teoreettinen pohja nojautuu pääosin humanistisen tutkimuksen piirissä tehtyihin 

tutkimuksiin sekä näkökulmiin. Pyrin luomaan tutkimukselleni pätevän teoreettisen viitekehyksen, 

jonka sisällä aineiston analyysi on mahdollista. Koska tutkimukseni painotus on laadullinen, 

empiirinen osuus on alusta lähtien vahvasti mukana. Suomessa ei ole aiemmin tehty 

haastatteluaineistoon perustuvaa islamin ja kuvataiteen suhdetta käsittelevää tutkimusta, joten tässä 

mielessä tutkimus luo myös uutta tulosten kuitenkin vertautuessa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.  

 

1.2.1 Maahanmuuttajatausta Suomen taidemaailmassa  

Kuten johdannossa mainitsin, taiteilijoiden ja erityisesti maahanmuuttajataiteilijoiden taloudellinen 

ja ammattillinen asema, taiteilijan toimeentulo ja työskentelyolosuhteet ovat olleet toistuvasti esillä 

viime vuosina. Erityisesti tutkimukseni loppupuolen voi sisältönsä perusteella positioida näitä 

aiheita käsittelevän tutkimuksen keskipisteeseen, jossa käytävän keskustelun lainalaisuuksille 

taustan antaa Howard S. Beckerin (1982) kuvaus taidemaailmoista sosiaalisina järjestelminä. Tarja 

Cronbergin (2010) opetus- ja kulttuuriministeriölle laatima taiteilijoiden toimeentuloedellytysten 

kehittämistä koskevan selvitys Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo sekä Kaija Rensujeffin (2014) 

vasta julkaistu tutkimus Taiteilijan asema 2010. Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus 

puolestaan toimivat tutkimukseni yhtenä näkökulman antajana. Omaan tutkimukseeni liittyen 

Cronbergin raportin kiinnostavinta antia ovat luvut taiteilijoiden työmarkkina-asemasta ja 

toimeentulosta, työllistymisen muodoista, apurahoista sekä konkeettiset ehdotukset, jotka 

edistäsivät Suomen kehitystä luovan talouden maaksi. Rensujeff puolestaan toteaa, että siinä missä 

taiteilijoiden määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvun aikana noin viidenneksellä, on heidän 

tulotasonsa laskenut 2000-luvun alusta merkittävästi. Tyypillistä on myös muiden töiden tekeminen 

taiteen ohella. (Cronberg 2010, 3, 8; Rensujeff 2014, 168-169, 171.) Maahanmuuttajataiteilijoihin 

liittyvistä tutkimuksista mainittakoon ensinnä Pasi Saukkosen (2010) tutkimus, jossa kotouttamisen 

ja kulttuuripolitiikan välisiä kytköksiä tarkastellut Saukkonen toteaa, että raja harrastajien ja 



    

6 

 

 

 

ammattilaisten välillä on hiuksenhieno. Saukkonen myös huomauttaa vaikeuksien lisääntyvän 

etenkin silloin, kun maahanmuuttajan taustayhteiskunnasta puuttuu vastaava taidejärjestelmä ja 

muodollinen koulutus eriasteisine opinahjoineen, joka Suomen kaltaisessa maassa määrittää 

taiteilijan statusta monilla aloilla. (Saukkonen 2010, 174, 214-215.) 

 

Tutkimukseni tekemisen aikana julkaistussa, Taiteen edistämiskeskuksen teettämässä tutkimuksessa 

Paula Karhunen (2013) tarkastelee maahanmuuttajataiteilijoiden asemaa suomalaisessa taiteen 

tukijärjestelmässä tuen saajina ja hakijoina. Karhusen mukaan Suomeen muuttaneet taiteilijat eivät 

jää marginaaliin valtion taiteen tukijärjestelmässä, mutta aitoon valtavirtaistumiseen on silti vielä 

matkaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että erillisjärjestelyihin suhtautuminen on kaksijakoista ja 

ajatusta maahanmuuttajataiteilijoiden ”omasta lokerosta” vieroksutaan (Karhunen 2013, 114). Niin 

ikään Katri Talaskiven vuonna 2013 julkaistu pro gradu -tutkielma käsittelee 

maahanmuuttajataiteilijoille myönnettyjen monikulttuurisuusapurajohen problematiikkaa Suomessa 

taiteilijoiden itsensä näkökulmasta. Työssä syvennytään omassakin tutkimuksessani esiin nouseviin 

maahanmuuttajataiteilijoiden kokemiin haasteisiin, joita he kohtaavat pyrkiessään suomalaiselle 

taiteen kentälle, sekä siihen, millaisiin tarpeisiin valtion apurahat monikulttuurisiin taidehankkeisiin 

heidän mielestään vastaavat. Talaskiven tutkimuksen lopputulema on, että 

monikulttuurisuusapurahan saajat pitävät ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden keskeisimpinä 

haasteina suomalaiselle taiteen kentälle pääsyssä kielitaidon puutetta, julkaisukanavien löytämistä, 

suhdetta tiedotusvälineisiin, verkostojen puutetta sekä taideapurahojen piiriin pääsyn vaikeutta. 

Tämä on hyvin lähellä oman tutkimukseni taiteilijan ammatin tunnistamista ja arvostusta koskevaa 

lukua (4.5), jossa omat tulokseni vertaantuvat Talaskiven vastaaviin. Talaskiven tutkimus vahvistaa 

osaltaan myös väittämää siitä, että maahanmuuttajataiteilijoiden kohtaamat haasteet eivät juuri 

poikkea Annika Forsanderin tutkimuksissaan (ks. esim Forsander 2002, 2013) identifioimista 

koulutettujen maahanmuuttajien tavallisimmin kohtaamista haasteista heidän pyrkiessään 

löytämään ammattitaitoaan vastaavaa työtä Suomessa. 

 

1.2.2 Uskonnon ja kulttuurin suhde 

Islam niin uskontona kuin kulttuurinakin eroaa länsimaisesta valtakulttuurista käsityksissä 

esimerkiksi perhesuhteissa, pukeutumisessa ja miesten ja naisten välisissä suhteissa. Uskonto 

puolestaan jättää jälkiä monenlaisiin ihmiselämän ilmiöihin kuten ruokasääntöihin, pukeutumiseen 

ja arkkitehtuuriin. Se vaikuttaa maailmankuvaan, moraaliin ja tapoihin. Se vaikuttaa taiteeseen. 
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Mutta voidaanko islamista silti puhua kulttuurisena ilmiönä? Uskontoa ja kulttuuria koskevaa 

aiempaa tutkimusta on tehty hyllymetreittäin ja molemmille on käsitteinä olemassa lukuisia erilaisia 

määritelmiä (kulttuurin määritelmiä ks. esim. Benjamin 2014, 60-63). Näiden kahden määrittely 

nousi tutkimuksessani tärkeäksi haastateltavien itsekin pohtiessa uskonnon ja kulttuurin välistä 

suhdetta sekä omaa positiotaan suhteessa islamiin. (ks. kpl 3.1.) Tutkimuksessani uskonto 

asemoituu kulttuurisena asiana näyttäytyen eri rooleissa eri henkilöille. Uskonnon kulttuurista 

näkökulmaa edustaa kulttuuriantropologi Clifford Geertz (1993, 89-90), jonka mukaan uskonto on 

kokonaisuudessaan kulttuurinen symbolijärjestelmä, joka koetaan niin merkitykselliseksi, että se 

antaa arvoja, synnyttää ihmisissä voimakkaita, läpitunkevia sekä kestäviä mielentiloja ja motivoi 

tietynlaiseen elämäntapaan. Toisaalta uskonto käsittää myös yhteisössä tai kulttuurissa olevan 

joukon tapoja ja instituutioita. Tähän määritelmään nojautuen islam voi joissain tapauksissa antaa 

muslimin elämälle tarkoituksen. Uskonnon symbolien katsotaan tällöin toimivan maailmankuvan ja 

-katsomuksen eheyttävinä rakennusaineina, kantavan merkityksiä sekä viestivän uskovalle elämää 

jäsentäviä totuuksia. (Hukari 2006, 17-20.) 

 

Kulttuurintutkija Johan Fornäs (1998) näkee kulttuurin symbolisena, toiminnallisena ja subjektien 

kesken jaettuna kommunikaationa: ”Kulttuuri on se inhimillisen vuorovaikutuksen aspekti, jossa on 

kyse merkitysten luomisesta symboleja käyttämällä ja joka sisältää moninaiset tyylin tuottamisen ja 

kommunikatiivisen toiminnan muodot”. (Fornäs 1998, 166, 167.) Fornäs jaottelee kulttuurille kolme 

erilaista ulottuvuutta, joista ensimmäinen on käsitys kulttuurista esteettisinä kaunotaiteiden tuotteina 

sisältäen niiden institutionaalisen aseman. Tätä määritelmää Fornäs itsekin kritisoi varsin kapeaksi, 

eikä se ole tutkimukseni kannalta erityisen relevantti. Toisen, antropologisen määritelmän mukaan 

paikalliset tai alueelliset yhteisöt muodostavat kulttuurin. Tässä kulttuurikäsityksessä kulttuuri 

ymmärretään sekä arkisiksi käytännöiksi että koko maailmankatsomusta ohjaileviksi 

arvokysymyksiksi – elämäntavaksi. Tutkittavieni arjessa kulttuuri näkyy esimerkiksi ruokailussa, 

pukeutumisessa ja musiikissa, kun taas näkymättömämpiä kulttuurin tuotteita ovat naisen ja miehen 

asema perheessä, arvot ja normit (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 26). Tämän käsityksen Fornäs 

toteaa Geertzin tapaan liian laajaksi, koska sen pohjalta on helppo samaistaa toisiinsa kulttuuri ja 

yhteisö tai yhteiskunta, käsitteen itse menettäessä merkitystään. (Fornäs 1998, 167-168.) 

 

Tämän tutkimuksen kontekstissa kulttuurin antropologinen määritelmä täydentää Fornäsin 

esittämää kolmatta määritelmää eli käsitystä kulttuurista symbolisena viestintänä, jossa kulttuuri 
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kattaa muutakin, kuin institutionalisoitunutta taidetta, muttei kuitenkaan kaikkea sosiaalista elämää, 

vaikka osin kyse on elämäntavasta. Haastateltavieni suhde kulttuuriin on siis paitsi staattiinen myös 

dynaaminen, jolloin kommunikoinnin voidaan ajatella tapahtuvan osin symbolisesti, eli teosten 

välityksellä: ”Taide on ihan kulttuurin ydin tai ihan sellainen jos ei ole ydin, mut tosi tärkeä osa 

kulttuurissa”, haastateltavista Raman totesi. Kulttuurin määrittymisessä on nähdäkseni silti myös 

antropologisen määritelmän piiriin kuuluvia aspekteja kulttuurin toimiessa avoimena 

kohtaamispaikkana. Hukari (2006, 16) näkee muslimien identiteetin pohjautuvan islamin sisällä 

keskenään kilpailevien muslimien muodostamiin ryhmittymiin, joiden identiteetti on maasta tai 

alueesta riippuen radikaalisti toisistaan poikkeava, johtuen osittain siitä, millaisen kollektiivisen 

elämänmuodon sisällä ne kehittyivät. (Ks. myös Geertz 1993, 109-111, 129). Viitatessani kulttuuriin 

tarkoitan siis antropologisen ja kommunikatiivisen määritelmän kombinaatiota. Tällöin voin puhua 

sekä islamilaisesta kulttuurista eli yhtenäisestä kulttuurisesta merkitysjärjestelmästä, joka rakentuu 

monista islamistisille maille yhtenäisistä piirteistä. Tämä näkyy sekä arkipäiväisessä elämässä ja 

arvoissa jotka yhdessä muodostavat kulttuurin, että symbolein tapahtuvassa kommunikaatiossa 

näiden yhteisöjen välillä tai sisällä. (Fornäs 1998, 168-169; Hall 2003, 88-89.) 

 

Oleellisesti omaan tutkimukseeni liittyvää taiteen ja uskonnon välistä dialogia käsittelevää aiempaa 

tutkimusta on tehnyt Ruth Illman (2012). Tutkimuksessaan Illman on eri kansallisuutta, uskontoa, 

kulttuuria, taidemuotoa ja kieltä edustaville taiteilijoille toteutettamiensa syvähaastattelujen kautta 

syventynyt taiteilijoiden maailmankatsomuksiin, positioihin ja visioihin painotuksenaan luova 

näkökulma ja ne roolit, joita nykyajan taiteilijat ottavat luodessaan siltoja eri uskontoja ja 

kulttuureja edustavien ihmisten välille taiteen kontekstissa. Vaikka Illmanin lähtökohtana on ajatus, 

että niin kutsutuista kirjauskonnoista, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista, löytyy paljon 

yhteisiä elementtejä, kertomuksia ja henkilöitä, tutkimuksessa painottuvat omalle tutkimukselleni 

keskeiset taiteilijoiden henkilökohtaiset näkemykset heidän taiteensa kautta tarkasteltuina. (Mts. 11-

12, 16-17, 175.) Illman päätyy ajatukseen taiteen roolista keskeisenä ja suhteellisen tutkimattomana 

areenana sekä ajattomana välineenä nykypäivän ja tulevaisuuden Jürgen Habermasin ennakoiman 

postsekulaarin2 yhteiskunnan uskonnollisille keskusteluille. Näissä keskusteluissa uskonnon 

                                                 

 

2 Habermas loi käsitteen postsekulaari yhteiskunta New Yorkin 9/11 -tragediaa käsittelevässä puheessaan lokakuussa 

2001. Hän kehitteli käsitettä eteenpäin keskustelussaan uskonnon roolista nykyajan demokraattisessa yhteiskunnassa 

paavi Joseph Ratzingerin kanssa. (Ks. Jonsson 2009.) 
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ennakoidaan näyttelevän nykyistä suurempaa roolia ihmisten elämässä. (Mts 45, 197.)  

 

1.2.3 Islam, taide ja niiden suhde 

Joo ja toisaalta, kun ajattelen sitä, että islamin uskonnossa on tää piirtäminen, tai sanotaan 

elävän hahmon piirtäminen kielletty. Sillä on oma perusteensa ja jos mietitään siihen sen 

käskyn historia, minkälaista vaikutusta sillä on ollut. Jos katotaan islamilaista taidetta, kun 

ei saa ker... piirtää näitä, eläviä. Sitten ne ovat alkaneet piirtää jotain muuta, jotain kauniita 

hahmoja. [--] Ne on kehittäneet keramiikkaa ja kehittäneet miniatyyritaidetta, ja sitten niillä 

on näitä hahmoja ja nämä kaikki geometriset rakenteet tarvitsevat ennen kaikkea 

kärsivällisyyttä taiteen tekemiseen ja keskittymistä. Et siihen tää on ollut todella iso 

taidekulttuuri. Jos mietitään, että abstrakti lähtee siitä. (Nurhayat) 

 

Islamin ja taiteen dynaamiset rajapinnat ovat kiinnostaneet tutkijoita läpi aikojen. Jo varhaisten 

muslimien suhtautuminen esittävään kuvaan oli epäröivää: sitä ohjaili enemmänkin muiden 

uskontojen kuvataidekäsitysten vastustaminen kuin mikään halu pukea omia uskomuksiaan taiteen 

muotoon. Kuten edeltävästä aineistositaatista käy ilmi, vallitsevan arkikäsityksen mukaan islamissa 

suhtaudutaan kielteisesti elollisten olentojen kuvaamiseen sakraalissa taiteessa ja pyhissä paikoissa, 

kuten moskeijoissa, hautamusitomerkeissä, madrassoissa3 ja Koraanin käsikirjoituksissa. Jopa 

varsinaisesta kuvakiellostakin on keskusteltu. (Ahola 2013; Delcambre 2005, 55; Honour & 

Fleming 2001, 341; Hämeen-Anttila 2013, 166.) Koraani itsessään ei kuitenkaan suoraan vastusta 

ihmisen kuvaamista, joskin se kieltää idolit ja kulttipatsaat eli epäjumalain kuvat (nusb, monikko 

ansab, Koraani 5:30 ”uhrikivet”). Islamilainen, kahdentoista imaamin kirjallisessa muodossa 

säilynyt 800-luvulla koottu profeetta Muhammadin sanoja ja tekoja selittävä perimätieto 

(hadith4), joka muodostaa sunnan eli suositeltavan menettelytavan, suhtautuu sen sijaan kielteisesti 

ihmisten ja jopa eläinten – erityisesti patsaina ja korkokuvina tapahtuvaan – kuvaamiseen. ”... 

[Abraham said] and by Allah, I will show your idols my guile, after you turn your backs. Then he 

reduced them to pieces...”. (Delcambre 2005, 56.) 

 

Mikäli kuvien tekijä koettaa luoda jotain elävää olentoa muistuttavaa, tai symbolisesti edustavaa, 

                                                 

 

3 Madrasa on arabiaa ja on suomeksi 'koulu' tai yleensä 'oppilaitos', joka voi olla sekä maallinen että uskonnollinen ja 

viitata myös korkeakouluuni. Alkujaan madrasat perustettiin moskeijain yhteyteen samalla tavoin kuin länsimaissa 

koulut ja yliopistot ovat olleet yhteydessä kirkkoon. 
4
 Perimätieto. Hadith-kirjallisuus on islamin toiseksi tärkein tekstikokoelma Koraanin jälkeen. Hadithit eivät ole 

Jumalan puhetta, vaan teksteissä kerrotaan profeetta Muhammedin toiminnasta. Tärkeimmät hadith- kokoelmat on 

koottu 800-luvulla. (Akar & Tiilikainen 2004.)   
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hänen katsotaan käyvän röyhkeästi kilpasille Jumalan, ainoan Luojan kanssa – eli käytännössä 

pilkkaavan Jumalaa. Jos näin tapahtuu, kuvantekijä joutuu viimeisenä tuomiopäivänä puhaltamaan 

hengen tekemiinsä kuviin, mikä on käytännössä sula mahdottomuus, ja tässä epäonnistuttuaan hänet 

heitetään helvettiin. "On the Day of Judgement the punishment of hell will be meted out to the 

painter, and he will be called upon to breathe life into the forms that he has fashioned; but he 

cannot breathe life into anything... In fashioning the form of a being that has life, the painter is 

usurping the creative function of God.“ (Allen 1988.) Tämä pohjautuu ajatukselle siitä, että ihminen 

on Jumalan kuva ja taide voi heijastaa Jumalan luomistyötä vain pinnallisesti. Lisäksi perimätieto 

kehottaa karttamaan kuvilla varustettuja paikkoja: ”Enkelit eivät astu taloon, jossa on kuva tai 

koira.” Tiukimman tulkinnan mukaan kuvakielto ulottuu koskemaan myös valokuvaamista. (Becker 

2009, 150; Delcambre 2005, 55-56; Miettinen 2010; Palva 1998, 446.)  

 

Koraanista ei kuitenkaan löydy yksiselitteistä kieltoa kuvien tekemiselle ja suhtautumisessa on 

suuria alueellisia, kansallisia ja yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Islaminusko jakautuu opillisesta 

näkökulmasta ensinnä kahteen päähaaraan: sunnalaisuuteen ja šiialaisuuteen. Edellisen nimi juontuu 

sunnasta eli profeetta Muhammadin esimerkillisestä toimintatavasta, perimätiedosta, ja 

jälkimmäisen puolestaan sanoista šhi'at Ali, Alin puolue. Sunnalaisuus on islamin pääsuuntaus, 

johon noin 85-90 prosenttia muslimeista kuuluu. Monessa maassa on kuitenkin ainakin yhtä 

šiialaisuuden muotoa edustava vähemmistö. Muita islamin koulukuntia ovat mystikkoliikkeenä 

tunnettu suufiilaisuus, sunnalaisen islaminuskon suuntaus wahhabilaisuus, jonka päätehtävänä on 

islamin palauttaminen juurilleen ja islamiitit eli fundamentalistit joiden pyrkimyksenä on tehdä 

islamista koko yhteiskuntaa hallitseva tekijä šarian eli Koraaniin pohjautuvan lain ollessa 

valtiollisen lain pohjana. (Akar 2011, 1-2; Hämeen-Anttila 2004, 174-185; Ketola 2008, 175.) 

Islamin pääsääntönä kuitenkin on, ettei uskonnonhistoriallisesti tärkeitten henkilöiden, kuten 

profeetta Muhammadin, kasvoja saa suoraan kuvata. Kuvakielto kasvoi myös nopeasti kattamaan 

entuudestaan rikkaan kuvaperinteen omaavia alueita. (Dahlgren & Hallenberg 2012; Miettinen 

2010.) Kasviaiheiden kuvaaminen on silti sallittu, sillä niitä ei ole totuttu palvomaan jumalina eikä 

jumalien symboleina. Vaikka sunnan ja šiian välillä ei ole kuvia koskevaa opillista eroa, islamin 

valtasuuntauksessa sunnalaisuudessa ja sunnalaisissa arabimaissa suhtaudutaan kuviin yleensä 

šiialaisuutta ja esimerkiksi šiialaista Irania jyrkemmin. (Hämeen-Anttila 2013, 166-167.)  

But I think... art in Islam, it has two ways. [--] Muslim people, as Sunni and as Shia´t. For 

example when you try to find that in Renaissance period in Europe, you find that the golden 

age of art is in Italy. There were portraits, there were landscapes, and there were many mas-



    

11 

 

 

 

ters of art. At the same time we don´t have same masters in Muslim country. Why? Because 

in Sunni, many these strict Sunni they believe making portraits is prohibited. Making sculp-

ture is big sin because you will be like creator of Godh, as Godh. This is big. While if you go, 

for example to Iran, shiat, this is in Saudi-Arabia as sunni, if you could take another exam-

ple of shiat in Iran, you´ll find many portraits, you find in the streets there is sculpture there. 

Because we are as Shia´t, we understood the way is different, that Godh is Godh, it doesn´t 

mean that a sculpture to be a challenging to Godh. This is too much. For that reason art in 

Islam its... it was limited by ornaments, architecture and... Calligraphy. (Qassim) 

 

Kuvakieltoa on noudatettu tyypillisesti sakraalissa, eli pyhässä taiteessa. Arkisissa eli profaaneissa 

yhteyksissä elävän olennon kuvaamiselle tai esittävälle kuvataiteelle ei ole mitään estettä, joten 

esimerkiksi koulujen oppi- ja tietokirjoissa on kuvia, samoin myös yksityiskotien ”maallisissa” 

käyttöesineissä, esimerkiksi matoissa ja koriste-esineissä on ihmis- ja eläinaiheita – ei kuitenkaan 

rukousmatoissa (Ahola 2013; Palva 1998, 446-448).  

 

Taide ja populaarikulttuuri islamismin ja sekularismin välissä 

Maallistumisessa eli sekularisaatiossa on kyse uskonnon asteittaisesta vähenemisestä 

yhteiskunnassa ja yksilön elämässä (Lucke, Gilbert & Barret 2006, 143). Tärkeän panoksen 

keskusteluun tuo Van Nieuwkerk (2008), jonka mukaan islamilaisissa maissa sekularistit ovat 

käyttäneet taidetta sekä kansallisissa pedagogisissa projekteissaan että kuvainnollisessa taistelussa 

ääriryhmiä vastaan. Vastavuoroisesti sekä islamisteilla että islaminuskoisilla viranomaisilla 

hallitsijoineen on perinteisesti ollut kireä ja jännittynyt suhde taiteeseen, vapaa-aikaan sekä 

viihteeseen. Esimerkiksi tanssin ja elokuvien vaikutus, laulun ja musiikin emotionaalinen 

vaikuttaminen ja ihmisestä tehtyjen kuvien ”lainvastainen” luonne ovat herkkiä aiheita 

uskonnollisille oppineille. Vastaavasti Egyptissä levittäytynyt islamistinen al-wasatiyyah -liike 

(Dekmejian 1995, 213-215) hyväksyy taiteen ja argumentoi, että islamilainen yhteisö ilman taidetta 

on käsittämätön. Jumalan antama taiteen tekemisen lahja tulisi liikkeen mukaan käyttää 

ilmaisemaan uskonnollisia arvoja. Tällä hetkellä joidenkin uskonnollisten oppineiden näkemykset 

näyttäisivätkin olevan kallistumassa sallivampaan suuntaan suhteessa taiteen ja viihteen 

harjoittamiseen – uskonnon rajoittavat vivahteet huomioiden. (Van Nieuwkerk 2008, 171, 174-175.) 

Myös Marokon vallitsevan demokratiasuuntauksen ja maan hieman avoimemman poliittisen 

ilmaston johdosta uuden sukupolven rajoja rikkovat taiteilijat käsittelevät Cynthia J. Beckerin 

(2009) mukaan taiteessaan nykyisin huomioita islamista, monarkiasta sekä naisten ja etnisten 

ryhmien oikeuksista ja perinteisestä asemasta yhteiskunnassa. Tästä huolimatta taide ei saa uhata 

kuningasta, islamia uskontona tai nationalistista näkemystä Marokosta arabilais-islamistisena 
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monarkiana. Vallitsevat olosuhteet huomioiden taiteilijat noudattavat töissään tiukkaa itsesensuuria 

valtiollisesti arkaluonteisten aiheiden ilmaisussa luoden pääasiassa julkisen keskustelun ja 

hallitsijan sallimaa taidetta. (Van Nieuwkerk 2008, 171-172; Becker 2009, 143-144, 165.)  

 

Näiden tutkimusten keskeinen anti oman tutkimukseni kannalta käy ehkä parhaiten ilmi edellä 

mainittuja näkökulmia rikastavalla Mark LeVinen (2008) huomiolla siitä, että rajat voimakkaan 

uskonnon harjoittamisen ja ilmeisen sekularististen käytänteiden välillä ovat yhä enenevässä määrin 

häviämässä. Väitettään LeVine perustelee sillä, että taiteilijoiden itsensä näkökulmasta raskaan 

rockmusiikin parissa työskentelevät uskonnollisesti aktiivit ja ateisteiksi itseään kutsuvat henkilöt 

jakavat loppujen lopuksi samat yhteiskunnalliset tavoitteet. Tästä huolimatta uskonnolliset liikkeet 

ja diskurssit säätelevät musiikin, taiteen, viihteen, kirjallisuuden ja muun populaarikulttuurin parissa 

tapahtuvaa tuotantoa. Marokon hevimetalliskenen perustajana pidetty Reda Zine kertoo niistä syistä 

miksi hän, maan rikkaista traditionaalisista musiikkiperinteistä huolimatta, päätyi hevimusiikin 

pariin:”We play heavy metal because our lives are heavy metal. Can you think of a better 

soundtrack to life in poor and oppressive societies like ours.” Äärimmäinen metalli- ja raskaan 

musiikin kannatus sekä hallituksen nimittämä äärimmäinen islamismi voidaan LeVinen mukaan 

nähdä vastakohtaisina reaktioina yhteisiin, hallituksen aiheuttamiin vihan ja sorron kokemuksiin. 

Lisäksi pois pyyhkiytyneet toiveet tulevaisuudesta ja positiivisesta muutoksesta yhteiskunnassa ovat 

omiaan ajamaan ihmisiä ääri-ilmiöiden pariin.  (LeVine 2008, 230-232.)  

 

1.2.4 Paikan ja diasporan näkökulmat 

Teoreetikko ja kirjallisuudentutkija Edward W. Saidin (2011) mukaan länsimaiset käsitykset 

islamista ja muslimeista ovat yllättävänkin toistensa kaltaisia islamin muodostaessa yhtenäisen, 

sisältä ehyen ja voimakkaan kollektiivin. Saidin mukaan orientalismin tavoitteena on enemmän tai 

vähemmän ollut idän monikerroksisuuden yksinkertaistaminen erilaisiin typologioihin, jotka ovat 

olleet ymmärrettävämpiä länsimaiselle ihmiselle. Näille kategorioille on tyypillistä hierarkkinen 

vastakkainasettelu tuttuun: Eurooppa, länsi ja me, sekä vieraaseen: itämaat, itä, he. (Tiilikainen 

2003, 16.) Vastaavasti Shalem (2012) ehdottaa, että Saidin kuvaama vastakkainasettelu pätisi myös 

taiteesta puhuttaessa, jolloin islamilainen taide olisi vain länsimaisen ajattelun tuottama mielikuva. 

Shalemin johtopäätös on, että islamilaisen taiteen yhtenäisyys ja termi "islamilainen taide" on 

karkea yleistys, jolloin voidaan yhtälailla puhua eurooppalaisesta, tai afrikkalaisesta taiteesta. Näin 

puhuttaessa jätetään kuitenkin huomioimatta paitsi se, miten suuren kirjon maita ja taidesuuntauksia 
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islamilainen maailma pitää sisällään, myös ajassa ja tilassa tapahtuneet muutokset. Shalem 

toivoisikin keskusteltavan islamin taiteesta tai islamilaisten maiden taiteista. (Shalem 2012, 9-14.) 

Näiden kategorioiden ongelmana kuitenkin on, että ne sulkevat ulkopuolelleen oman tutkimukseni 

keskiössä olevien diasporassa elävien tai maastakarkotettujen muslimien tekemän taiteen. 

 

Kaikkien maailman muslimien katsotaan kuuluvan islamin ummaan, uskovien yhteiseen ajatteluun 

perustuvaan yhteisöön, joka ylittää kansallisen, rodullisen ja kielellisen yhteenkuuluvuuden tunteen  

(Allahwerdi & Hallenberg 1991, 269; Hämeen-Anttila 2004, 188). Islam ja muslimit muodostavat 

kulttuurin, jota ylläpitävät ryhmät eivät asu samassa vakiintuneessa paikassa vaan perustuvat eri 

paikoissa elävien ryhmien vuorovaikutukseen ja yhteiseen kulttuuriseen identiteettiin. Tätä 

näkökantaa edustaa kolonialisoituja yhteisöjä ja kotimaastaan pois joutuneita etnisiä ryhmiä tutkinut 

kulttuurintutkija Stuart Hall (2003, 92-93). Tutkimukseni yhden kivijalan muodostava sosiaali- ja 

maantieteilijä Doreen Massey puolestaan pohtii tutkimukseni yhtenä avaindiskurssina toimivan, 

kiistanalaisen paikan merkitystä globalisaatiossa ja toteaa, että (maantieteellinen) paikka syntyy 

erilaisten sosiaalisten suhteiden tuottamassa tilan ja paikan valtasuhteiden leikkauspisteessä. Paikat 

ovat Masseylle yleisten muutosprosessien kombinaatioista rakentuvia kertomuskokoelmia, avoimia 

kohtaamispaikkoja ja tapahtumia, eräänlaisia risteyksiä ajassa ja tilassa. (Massey 2005, 130.) 

Tutkimuksen maahanmuuttajaidentiteetit ovat luonteeltaan monimutkaisia, koska ne yhdistävät ja 

ylittävät samanaikaisesti useampia maailmoja. Tältä osin maantieteilijä Edward Relphin ajatukset 

siitä, että ihmisillä on tarve kuulua ja kiinnittyä paikkoihin osuvat lähelle tutkimukseni kontekstia. 

Kyse on paitsi inhimillisestä tarpeesta kuten turvallisuus, vapaus ja tasa-arvo myös halusta 

alkuperään ja juuriin; ehkä paikasta, jonka tunnistamme omaksi ja yhteiseksi. (Relph 1986, 1.) Yrjö 

Sepänmaan (2006, 31) mukaan sydämen maisema on se paikka, johon me olemme kasvaneet. 

 

Se on itse kunkin yksityisen maailman kiintopiste, paikka, jonka menettäminen järkyttää ja 

jättää jälkeensä kaipuun. Menetys tai sen uhka innostaa jotkut ympäristöaktivismiin, 

kiivaaseen taisteluun omansa, tai omaksi katsomansa puolesta; jotkut toiset se ajaa etsimään 

korvaavia kiinnekohtia, kasvattamaan juuriaan muualle. Parhaassa tapauksessa menetys 

vapauttaa ahtaaksi käyvästä paikkasidonnaisuudesta, "läheisriippuvuudesta", pahimmassa 

jättää heitteille, sijattomaksi. (Sepänmaa 2006, 31.)   

 

Masseyn lähtökohtaa apuna käyttäen tutkimuksessani esiintyvät paikat ja niiden identiteettien 

tuottamat sosiaaliset suhteet ovat paljolti paikallisen ylittäviä, ei -stabiileja kokonaisuuksia. Monen 

maahanmuuttajan maisema ei suinkaan pääty uuden asuinmaan virallisille rajoille, vaan valtioiden 
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väliset rajat pilkkovat maisemien jatkumoa. Diasporan käsitteen ohella valtioiden rajoja ylittäviä 

suhteita kuvataan ja tulkitaan transnationalismin käsitteellä (Hall 2003, 121; Massey 2003, 66, 74; 

Vertovec 2009, 1-2.) Syy siihen, miksi työni johdantoajatukseksi valikoitui pitkän historian omaava 

diasporan käsite, on yksinkertainen. Transnationalismi on diasporaa huomattavasti laajempi 

sateenvarjokäsite, jolla on merkitystä kaikkiin siirtolaistyyppeihin nykypäivän maailmassa. Vaikka 

kaikki transnationaalit yhteisöt koostuvat diasporista, jokaiseen niistä ei kuitenkaan sisälly 

transnationaalisia aspekteja. (Vertovec 2009, 137; Wahlbeck 2002, 228.) Transnationaalilla 

toiminnalla ja siteillä on tarkoitettu yksilöiden, perheiden ja epävirallisten ryhmien valtioiden rajat 

ylittävää sekä ohittavaa toimintaa erotuksena järjestöjen ja valtioiden sisällä tapahtuvasta tai 

kansainvälisestä toiminnasta. Vaikka transnationalismilla tarkoitetaan myös maahanmuuttajien ja 

siirtolaisten suhteita entisiin kotimaihinsa ei tarkoitukseni ole tutkia ylirajaisuutta tästä 

näkökulmasta tai sitä, miten lisääntynyt maahanmuutto ja uudet teknologiat ovat synnyttäneet tai 

vahvistaneet jo olemassa olevia transnationaalisia sosiaalisia tiloja nimenomaan islamin 

kontekstissa. (Vertovec 2009, 1-8, 13; Wahlbeck 2002, 223.)  

 

Diaspora on globaalin muuttoliikkeen yksi osa, jolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää 

(Clifford 1994, 311; Faist 2000, 203). Kyse on erityisistä transnationaaleista yhteisöistä, jotka elävät 

hajaantuneina kotimaansa ulkopuolelle. Viime vuosituhannen lopulla diaspora-käsitteen käyttö 

yleistyi sekä laveni ja sillä alettiin viitata esi-isiensä synnyinmaan ulkopuolelle, (vastentahtoisesti) 

sodan, katastrofin, poliittisen vainon, perhe- tai henkilökohtaisten syiden vuoksi useammille alueille 

asettautuneisiin etnisiin siirtolaisryhmiin sekä pakolaisyhteisöihin. Lisäksi diasporalla voidaan 

taiteilijuuden kohdalla viitata identiteettikysymyksiin, jossa diasporaan liittyvän hajaantumisen 

kokemuksen voi saada kuvitellulla tavalla yhtenäiseksi taiteen avulla. Erityisesti pakolaisuuden 

alkuvaiheessa, uuteen maahan saapumisen jälkeen, (entinen) kotimaa säilyy olennaisena tunteiden 

kiinnittymisen paikkana. Toisaalta maanpako voi olla yhteydessä traumaattisiin kokemuksiin ja 

suhde kotimaahan on usein vaikea tai ristiriitainen. (Safran 1999, 255; Wahlbeck 1999, 29–30; 

Wahlbeck 2012.) Maahanmuuton tutkimuksessa kenties tunnetuin ja siteeratuin, on William 

Safranin (1991, 83-84) tekemä, sittemmin Östen Wahlbeckin ja James Cliffordin jakama, mutta 

myös kriittisesti reflektoima yhteisötason määritelmä diasporasta. Safranin ideaalimallissa kotimaan 

alkuperäisyys on ratkaisevassa roolissa ja kotimaata tarkastellaan olemassa olevana tilana. 

Ratkaisevaa oman tutkimuksenin kannalta on se, ettei Safran katso diasporalla olevan aikarajaa, 

vaan diasporassa olemiseen riittää esi-isien alkuperäisen "keskuksen" eli lähtökohdan kaipaaminen. 
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(Wahlbeck 2002, 231.) Vaikka erityisesti kurdiyhteisöä tutkimuksissaan tarkastellut Wahlbeck 

sitoutuu Safranin esittämään määritelmään, hän argumentoi päinvastaisesti, että transnationaalit 

ylikansalliset suhteet heikkenevät toisessa polvessa ja toisessa tai kolmannessa polvessa 

diasporatietoisuus jopa häviää. Toisaalta Wahlbeck myös täsmentää, että on olemassa yhteisöjä, 

kuten juutalaiset, joissa diasporatietoisuus on ollut olemassa monta tuhatta vuotta. Niinpä ajan 

kuluminen osoittaa, onko kyseessä todellinen diaspora. (Walhbeck 2012; Wahlbeck 1999, 33-34.) 

Siinä, missä Safranin määritelmässä nousee esille diasporisten siteiden psykologinen puoli, 

korostuu Wahlbeckin mallissa omaan tutkimukseeni kytkeytyvä diasporan konkreettinen 

organisoituminen – tapa, jolla maiden rajat ylittäviä sosiaalisia suhteita järjestetään. (Wahlbeck 

1999, 29-35; Wahlbeck 2002, 226.)  

 

Safrania seuraten diasporaa tutkinut James Clifford ottaa diasporiseen tietoisuuteen kantaa 

toteamalla: “Suffice it to say that diasporic consciousness”makes the best of bad situation.” Experi-

ence of loss, marginality, and exile (differently cushioned by class) are often reinforced by systemat-

ic exploitation and blocked advancement.” Clifford kritisoi Safranin diasporamallia liian 

normatiiviseksi ja joitakin diasporisia tapauksia turhaan poissulkevaksi. Tutkimustehtävääni 

kytkeytyen islam ja islamilainen tausta paikantuvat haastateltavieni kokemusmaailmaan ilman 

välitöntä toivetta paluusta. Cliffordin mukaan diasporisilla yhteisöillä ei välttämättä tarvitsekaan 

olla useita "keskuksia", eikä kaikkien diasporayhteisöjen jäsenten tarvitse tuntea halua palata 

"kotiin". Tämä käy osin yksiin haastateltavieni tilanteen kanssa, sillä jokainen haastattelemani 

taiteilija elää arkeaan Suomessa. Useat heistä elävät transnationaalissa perheessä, jossa perhe (tai 

osa perheestä) asuu erillään, mutta sukulaisverkostoja ja perhesuhteita ylläpidetään valtio(ide)n 

rajojen yli (Siim 2006, 93). Lisäksi viestintätekniikan, kuten digitaalisen median, kehitys on 

edesauttanut luomaan virtuaalisen yhteisön käsitteen, jonka avulla tehokas ja kattava yhteydenpito 

on nykyisin mahdollista myös pienten ja hajallaan olevien yksilöiden ja ryhmien välillä lähes 

kaikkialla maailmassa. (Clifford 1994, 234, 305; Saukkonen 2014, 47; Wahlbeck 2002, 230.)  

 

Diasporassa elävät haastateltavani ovat kahden erilaisen kulttuurin sosiaalisten ja taloudellisten 

paineiden välissä. Tämän tutkimuksen kontekstissa tarkastelen diasporaa identiteetin tuottamisen ja 

rakentumisen tilana ottaen huomioon myös edellä esitetyt näkökulmat. Tätä näkökantaa edustaa 

Hall, jonka diasporan määritelmässä konkreettisesti olemassa oleva kotimaa on vaihtunut 

juurettomuuden tunteeksi ja koti-ikäväksi – kotimaan metaforamaisuudeksi. Siinä, missä 
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safranilainen tapa tarkastelee diasporaa yhteisötasolla katsoen menneeseen, pyrkii hallilainen tapa 

kartoittamaan sitä yksilöiden ja yhteisöjen identiteettien kannalta nykyhetken kautta. Tässä 

katsantokannassa hajaantuminen voi ilmetä sekä kulttuurisena ja eroon liittyvänä paikaltaan 

siirtymänä eikä niinkään kaipuuna johonkin fyysiseen paikkaan että kaipuun ja koti-ikävän kautta 

mielentilana, joka on ”ei-täällä” jäädäkseen (not-here to stay). (Clifford 1994, 310-311; Hall 2003, 

120-121.)  

 

Keskeinen islamin mahdollisen diasporasuhteen ylläpitäjä ja mahdollistaja on muslimiyhteisö, jota 

ilman etnisyyden säilyttäminen voisi olla haastavaa. Muslimien kohdalla kyse ei kuitenkaan ole 

yhteisön ennen yhdessä asuttamasta kotimaasta (vrt. Vertovec 2009, 134-135). Sen sijaan 

muslimeilla yhdistävänä tekijänä toimii uskonto, johon mahdollisesti liittyvä islamilainen 

identiteetti yhdistyy voimakkaasti diasporaan ollen sen rakennusaineena. Muina diasporaalisina 

tekijöinä toimivat muslimien kohdalla toimia myös kansallisuus ja etnisyys. Diasporasuhteessa on 

näin ollen paljon yhdysvaltalaisen politiikantutkija Benedict Andersonin (1982) esittämiä 

kuviteltujen yhteisöjen piirteitä, joita katsotaan viime kädessä pitävän koossa ihmisryhmän usko 

yhteisön olemassaoloon. Tällöin yhteydenpito alkuperäiseen kotimaahan ja sen kulttuuristen 

piirteiden käyttö kulttuurisen identiteetin määrittelyssä voi perustua todelliseen lähtömaahan tai -

alueeseen tai vastaavanlaiseksi kuviteltuun paikkaan. (Hall 1990, 231-232; Faist 2000, 203.) 

Tutkimukseni kontekstissa diaspora merkitsee paitsi synnyinmaasta ja kodista lähtemistä myös 

yhteydenpitoa entiseen kotimaahan, kollektiivia muistoja sekä mahdollista toivetta paluusta, mutta 

myös uusia mahdollisuuksia. (Huttunen 2002, 45; Tiilikainen 2003, 15.) Myös Suomi on globaalien 

islamilaisten vaikutteiden piirissä, mutta eroaa vanhoista siirtolaisuuden maista Ranskasta, 

Britanniasta ja Hollannista siinä, että Suomen muslimiyhteisö on luonteeltaan poikkeuksellisen 

diasporinen. Yli puolet maamme muslimeista on pitkittyneiden konfliktien ja kriisien pakolaisia ja 

heidän jälkeläisiään. (Martikainen 2008, 65; Martikainen, Sakaranaho & Juntunen 2008.) 

 

Se, miten muslimien diasporaa on viimeaikaisissa tutkimuksissa kuvattu, ei pohjaudu jaettuihin 

uskomuksiin tai käytäntöihin, leviämisen historiaan, Mekan keskeisyyteen tai tiettyjen etnisten 

muslimipopulaatioiden joukkomuuttoon. Sen sijaan monien – erityisesti vähemmistönä elävien – 

muslimien jakama tietoisuus siitä, että he ovat keskenään vuorovaikutuksessa oleva osa globaalia 

yhteisöä, on herärränyt tutkijoiden mielenkiinnon. Hallin mukaan myös diasporan kokemusta 

määrittelee moninaisuus ja heterogeenisyys, eli diasporisten identiteettien katsotaan tuottavan ja 
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uudistavan itseään erojen ja muutosten kautta (Hall 2002, 227, 241; ks. myös Vertovec 2009, 141-

142). Muslimien yhteenkuuluvuuden tunteen katsotaan voimistuneen muslimeja kohtaan osoitetun 

vihamielisyyden, diskriminaation ja vähemmistöaseman johdosta erityisesti lännessä. Toisaalta 9/11 

tapahtumat osaltaan vaikuttivat siihen, miten mediassa ja julkisuudessa alettiin positioida kaikki 

muslimit yhä etenevässä määrin ääriryhmänä, ”erilaisten toisten” sijaan ”vaarallisina toisina”, joka 

osaltaan on lisännyt muslimien keskenään jakamaa tietoisuutta. (Knott 2011; Suleiman 2013, 24.) 

 

 

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTON KUVAUS 

 

Tässä luvussa esittelen ensinnä aineiston pääpiirteittäin pohtien tässä yhteydessä haastatteluja 

vuorovaikutustilanteina sekä haastatteluun liittyviä ongelmia ja haasteita. Seuraavaksi kerron 

aineiston keräämiseen käytetystä metodista ja keräämisestä. Tämän jälkeen syvennyn aineiston 

analyysimetodiin sekä tarkastelen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.  

 

2.1 Tutkimusaineiston keruu – ja kuvaus  

 

Keräsin tutkimukseni empiirisen aineiston teemahaastattelemalla alun perin kymmentä (10) 

Suomessa elävää islamilaistaustaista taiteilijaa. Haastateltavien ikäjakauma oli 28-57 vuotta, kolme 

heistä oli naisia, seitsemän miehiä ja he olivat asuneet Suomessa 3-23 vuotta. Haastateltavat olivat 

kotoisin Irakista, Turkista ja Somalimaasta. Yksi haastateltavistani oli syntynyt ja kasvanut 

Bulgariassa, mutta muuttanut täysi-ikäisyyden kynnyksellä perheensä mukana Istanbuliin, Turkkiin. 

Eräs haastateltavista oli opiskellut Lontoossa ja asunut myös Marokossa sekä Syyriassa. Yksi 

haastateltava on myös asunut pidempiä aikoja Afrikan eri maissa: Etiopiassa, Somaliassa ja 

Djiboutissa. Lisäksi hän on viettänyt eripituisia aikoja Libanonissa ja Jordaniassa sekä Syyriassa 5 

vuotta, Dubaissa 11 vuotta ja Jemenissä 6 vuotta. Useammalla haastateltavistani oli kokemusta 

asumisesta pakolaisena tai turvapaikkaa odottavana esimerkiksi Iranissa, Pakistanissa, Etiopiassa, 

Saudi Arabiassa tai Turkissa. Kaksi haastateltavaani oli ollut myös vankilassa Irakin sodan aikana.  

Viidellä haastateltavista oli Suomen kansalaisuus, neljällä kansalaisuuden hakeminen on vireillä ja 

yksi kokee, ettei tarvitse sellaista koska ei ole pakolainen ja on ammattinsa vuoksi ansainnut Turkin 

valtion myöntämän vihreän passin, jolla pystyy liikkumaan esteettömästi. Suurin haastateltavia 

yhdistävä tekijä oli pakolaisuus – monet heistä olivat tulleet Suomeen joko sodan tai muiden 
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poliittisten levottomuuksien vuoksi, johon liittyvät pakolla synnytettyyn diasporaan kuuluvat 

hajaantumisen ja fragmentoitumisen kokemukset (Hall 2002, 226). Kaksi haastateltavaa oli tullut 

Suomeen puolison ja yksi töiden sekä perheensä perässä. Joukossa oli sekä työssä käyviä, 

opiskelijoita että työttömiä. Jokainen haastateltavani asui Suomen mittakaavassa suuressa tai 

suurehkossa kaupungissa ja heidän koulutus- ja ammattitaustansa olivat monipuolisia: yhdeksällä 

oli joko kotimaassa tai Suomessa tai molemmissa hankittu korkeakoulututkinto, kolme myös 

opiskeli parhaillaan esimerkiksi opettajan tai insinöörin opinnoissa. Osalla haastateltavista oli 

taustaallaan Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävä yleisen kielitutkinnon (YKI) -kurssi, 

ja muita suomen kielen kursseja, mutta ei muuta täydennyskoulutusta. Yleisesti ottaen pisimpään 

Suomessa asuneet olivat työllistyneet parhaiten; he olivat joko kokopäivä- tai osa-aikatyössä. 

 

Taidealoina haastateltavilla olivat muun muassa maalaus, piirtäminen, veistokset, mosaiikkityöt, 

videotaide, animaatiot, elokuvat, installaatiot, sarjakuva ja kalligrafia. Osa henkilöistä oli noussut 

taiteellaan kansainvälisen yleisön tietoisuuteen, osa puolestaan työskenteli paikallistasolla, jossa 

julkista keskustelua ja mediajulkisuutta on vähemmän. Lähes kaikkien taiteilijoiden taiteesta oli 

julkaistu artikkeleita tai juttuja suomen- ja ulkomaankielisissä sanoma- tai aikakauslehdissä, (joista 

Suomessa esimerkiksi Helsingin Sanomat, Keskisuomalainen, Aamulehti, Turkulainen, Länsi-

Savo), muissa julkaisuissa sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi yhden haastateltavan taiteesta oli 

tehty haastattelu Stadin tv:seen, yhden taiteesta esitetty dokumenttihaastattelu YLE:n 

keskusteluohjelma Basaarissa ja eräs oli saanut töistään kunniapalkintoja. Osalle oli myös 

myönnetty apurahaa, tai muuta projektitukea työskentelyä varten.  

 

Haastateltavien perhetausta oli monimuotoinen, joskin monella tavoin myös samankaltainen. 

Kaikilla haastateltavilla oli sukua tai perhettä entisessä kotimaassaan ja lähes jokaisen perheen 

sosioekonominen asema oli ollut kotimaassa melko keskinkertainen tai hyvä (akateeminen), ei 

kuitenkaan kaikilla. Neljällä haastateltavista oli myös lapsia Suomessa. Koska kaikki haastateltavat 

olivat lähtöisin maista, jossa islam on valtauskonto, haastateltavien uskonnollinen tausta oli 

islaminuskoinen. Heidän tapansa lähestyä uskontoa ja uskonnollisuutta saman tradition sisällä 

kuitenkin poikkesi toisistaan varsin merkittävästi: osa mielsi itsensä islaminuskoiseksi 

traditionaalisessa mielessä ja kertoi olevansa šiia- tai sunni -muslimeja, eräs mainitsi olevansa 
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alaviitti5 ja osa kuvaili etääntyneensä institutionaalisesta islamin harjoittamisesta kertoen olevansa 

muslimi, mutta ei halunnut eritellä mitään tiettyä suuntaa tai henkilökohtaista sitoutumista. Kaksi 

henkilöä kertoi myös olevansa nykyisin periaatteessa ateisteja, mikä voi kieliä paikan myötä 

tapahtuneesta uskontosuhteen muuttumisesta.  

 

Ennen varsinaisten haastattelujen alkua suoritin yhden koehaastattelun suomalaiselle ystävälleni, 

sillä halusin testata kysymysten informatiivisuutta, turvata niiden riittävän vapauden, sekä arvioida 

haastatteluun suunnilleen kuluvan ajan. Havaitsin verrattain hyödyttömäksi kysyä suoraan 

haastateltavilta, mitä jokin asia tarkoittaa. Sen sijaan päädyin esittämään enemmän kertomusta ja 

kokemuksia hakevia kysymyksiä. Konkreettinen ja henkilökohtainen nousi ehkä paremmin esiin, 

kun opin tavoittelemaan kertomuksia (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 199). Vaikka omasin 

haastattelijana hieman aiempaa teemahaastattelukokemusta, antoi koehaastattelu tuntuman 

tutkimuksen teemojen sisälle pääsemiseksi.   

 

Lähetin haastateltaville ensin sähköpostitse suomen- ja/tai englanninkielisen viestin (ks. liite 1), 

jossa kerroin mahdollisimman kattavasti ja totuuudenmukaisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja 

kysyin heitä osallistumaan haastatteluun. Kahden haastateltavan kanssa puhuin myös puhelimessa. 

Koska arvioin tutkimukseni aihepiirin olevan verrattain uusi, lähetin haastateltaville 

haastattelukysymykset etukäteen tarkasteltaviksi, jotta haastateltavat saattoivat tutustua 

kysymyksiin ennen varsinaista haastattelua ja miettiä vastauksiaan. (Berg 2004, 15-26.) Kolme 

haastatteluun osallistunutta kysyi teemoja ja haastattelukysymyksiä ennen haastatteluun 

osallistumista. Sovimme sähköposteissa sekä nauhurin käytöstä haastattelun taltioinnissa että 

aineiston tulevasta jatkokäsittelystä. Haastattelun alussa kertasin tutkimuksen aiheen ja haastattelun 

tarkoituksen, sekä korostin paitsi saamieni tietojen luottamuksellisuutta myös haastateltavien omien 

mielipiteiden ja näkökulmien tärkeyttä ja arvoa tutkimukselleni (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41). 

Pidin erittäin tärkeänä toimia avoimesti ja luottamuksellisesti koko prosessin ajan.  

 

Haastattelut toteutettiin Jyväskylässä, Helsingissä, Turussa ja Tampereella loppukeväällä ja kesällä 

                                                 

 

5   Turkissa ja Syyriassa asuvat alaviitit ovat pieni, alkujaan ghulat-ryhmiin kuulunut mystillinen shiilainen ryhmittymä 

(Hämeen-Anttila 2004, 175). Aleviuskonto on hieman erilainen, kuin muut shiialaisuuden haarat sisältäen 

vaikutteita esi-islamilaisista uskonnoista – monet pitävät sitä enemmän filosofiana kuin uskontona (Koivunen 2012). 

Alevismia sanotaan myös shiialaisuuden epäortodoksiseksi muodoksi (McDowall 1993, 15). 
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2013. Alun perin toivoin löytäväni haastateltavia myös Pohjois-Suomesta, mutta heitä tavoittaessani 

huomasin maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden keskittyneen, Rensujeffin (2003, 20; 2014, 36) 

havaintojen mukaisesti, pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Kaksi haastateltavaa löysin Jyväskylässä 

toimivan Monikulttuurisuuskeskus Glorian kautta, ja toiset kaksi aikuisten maahanmuuttajien 

suomen kielen opettajana toimivan enoni välityksellä Helsingissä. Lisää haastateltavia sain 

lumipallomenetelmällä, jossa kaksi haastateltavani suositteli minulle jotain tuttavaansa – tai 

taiteilijapuolisoaan – joka sopisi haastateltavaksi tai joka olisi kiinnostunut osallistumaan 

haastatteluun. Loput haastateltavistani löysin siis aikaisempien kontaktien pohjalta, kahden kohdalla 

etsin tietoa myös Internetistä. 

 

Ennen haastatteluja kiinnitin huomiota haastattelupaikan valintaan, joka on merkittävä tekijä 

haastattelun onnistumisen kannalta: tilan tuli olla rauhallinen ja haastateltavalle mieluinen. (Rapley 

2004, 18.) Haastattelut suoritettiin haastateltavan ehdottamassa paikassa: yhden haastattelun tein 

Monikulttuurisuuskeskus Gloriassa, yhden aikuisopiskelijana toimivan haastateltavani koululla, 

neljän kanssa haastattelu tapahtui taiteilijan ateljeessa tai työhuoneella taiteen äärellä, yksi kirjaston 

rauhallisessa työskentelytilassa, kaksi haastateltavaa kutsui minut kotiinsa käymään ja yhden 

suoritin kahvilassa. Tilanteen jännittävyydestä huolimatta vastaanotto oli erittäin vieraanvarainen. 

Yhden haastateltavan kanssa haastattelu tapahtui, henkilön kiireisestä aikataulusta johtuen, 

sähköpostin välityksellä. Jokaisessa kasvokkain tapahtuneessa haastattelutilanteessa esitin myös 

tarkistuskysymyksiä, mikäli minusta tuntui, etten ollut ymmärtänyt tai kuullut vastausta oikein 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 53).   

 

Jokainen toteutunut haastattelu oli yksilöllinen vuorovaikutustilanne jossa minä haastattelijana 

ohjasin puhetta ja käsiteltäviä teemoja, mutta itse tilanteet olivat haastateltavieni puheenvuoroille 

omistettuja. Pöysän (2010, 167-168) mukaan nykyisin arvostetaan keskustelullisia haastatteluja, 

jolloin rooliasetelma haastateltavan ja haastattelijan välillä ei ole niin jyrkkä. Käytännössä aloitin 

haastattelut mielestäni konkreettisilla ja helpoilla avauskysymyksillä koskien haastateltavan taustaa, 

koettaen näin luoda hyvän suhteen vastaajaan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 107). Muutamassa 

haastattelussa jaoin myös omia kokemuksiani, koska koin, että keskustelun luottamuksellinen sävy 

edellytti molemminpuolista uskoutumista. Tämä saattoi edesauttaa haastateltavia kertomaan omista 

kokemuksistaan monipuolisesti ja elävästi (Pöysä 2010, 157, 167-168). En kuitenkaan ajatellut 

voivani supistaa haastateltavien kokemuksia omiin käsitteisiini, saati pystyväni vertailemaan näitä 
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kokemuksia omiini. Joidenkin kysymysten kohdalla muutama haastateltava totesi kysymyksen 

olevan vaikea ja vastasi vältellen. Tämä saattoi johtua paitsi kysymyksen ongelmallisuudesta myös 

kielimuurista (Lukin 2008, 62). Haastateltavien erilaiset taustat toivat jonkin verran vaihtelua 

siihen, miten he ymmärsivät kysymykset, mistä he halusivat puhua ja miten he pystyivät 

ilmaisemaan itseään haastatteluissa. Kaikki nämä seikat asettivat luonnollisesti haasteensa paitsi 

tutkimuksen tekemiselle, myös tutkimustulosten analysoinnille sekä tutkimuksen reliabiliteetille ja 

validiteetille. (Rastas 2010, 70.)  

 

Sähköpostitse tekemässäni haastattelussa pyrin puolestani käyttämään mahdollisimman eksakteja 

sanamuotoja. Varmistin myös jokaiselta haastateltavaltani mahdollisuutta keskustella tekemistäni 

havainnoista ja tulkinnoista haastateltavan kanssa myös jälkeenpäin, mikäli minusta tuntuisi, että 

tarvitsen lisätietoa tulkintojeni tueksi. Kaikki haastateltavat suostuivat tähän. Muutamia 

haastatteluja tarkensinkin jälkeenpäin sähköpostin välityksellä. Tutkimukseni teemoihin 

liittymättömät, hyvin sensitiiviset ja henkilökohtaiset, asiat jätin lopullisesta työstä pois. 

Haastattelujen ohella käytin aineistona haastateltavieni Internetsivustoja sekä heidän antamiaan 

aineistoja, kuten Amir Khatibin omaelämänkertaa: Something inspires you to admire life (2012), 

kuvia haastateltavien taiteesta sekä sanoma- ja aikakauslehtikirjoituksia ja -haastatteluita.  

 

Aikomuksenani oli haastatella kaikkia henkilöitä kahden kesken. Kahdessa haastattelussa läsnä 

olivat kuitenkin molemmat taiteilijapuolisot samanaikaisesti. Etenkin toisen pariskunnan 

tapauksessa toinen haastateltavista silminnähden toivoi haastatteluun mukaan tuttua henkilöä ikään 

kuin tukihenkilöksi. Kummassakin haastattelussa esitin molemmille haastateltaville samat 

kysymykset vuorotellen, jotka miespuoliset haastateltavat, kysymyksen haastavuudesta riippuen, 

tulkkasivat vaimoilleen – ja näiden vastaukset minulle. Kummassakaan haastattelussa läsnäoleva 

puoliso ei mielestäni rajoittanut haastattelua, vaikka jälkeenpäin pohdiskelin, missä määrin puolisot 

kertoivat omaa vai jaettua tarinaa. En kuitenkaan voi mennä täysin takuuseen tulkkauksen 

paikkansapitävyydestä, sillä kaikille ilmaisuille tai kielikuville ei aina ole vastinetta toisessa 

kielessä. Koska tiesin tilanteet etukäteen, koetin ajatella toisen henkilön läsnäoloa pikemminkin 

aineistoa rikastuttavana tekijänä, jossa haastateltavien kollektiivisesti jaettu ymmärrys yhteisistä 

kokemuksista pääsi esille. Molemmissa haastatteluissa puolison kommentit saattoivat myös 

kirvoittaa sillä hetkellä vastaavaa henkilöä vastaamaan esitettyyn kysymykseen kenties jopa 

laajemmin, kuin hän oli aikonut. (Lumme-Sandt 2005, 131-133; Pietilä 2010, 215, 421.)  
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Tutkimusaineiston anonymisoinnin kohdalla ei useinkaan pitäisi miettiä, miksi sitä pitäisi avata, 

vaan miksi ei pitäisi. Tässä tutkimuksessa tutkittavien anonymiteettisuojasta eli nimettömyydestä 

huolehtiminen oli mielestäni keskeisessä roolissa pohtiessani haastattelusta mahdollisesti aiheutuvia 

seurauksia ja erityisesti sitä, etten aiheuttaisi haittaa tutkittaville. (Kuula 2006, 62–63.) Jokaiselta 

haastateltavalta kysyttiin ja saatiin lupa sekä haastattelun nauhoittamiseen että heidän nimensä ja 

teostensa käyttöön tutkimukseni yhteydessä. Esitettyäni haastateltavilleni normaalin anonymiteettiä 

käsittelevän selostuksen, jotkut haastateltavistani olivat asiasta aidon hämmästyneitä ja korostivat, 

etteivät he puhu mitään sellaista, minkä takana he eivät voisi seistä. Tämä näkökulma auttoi minua 

osin ymmärtämään, millaisena tilanteena haastateltavat itse haastattelun ja oman positionsa siinä 

näkivät. (Huttunen 2010, 58.) Haastattelemillani henkilöillä ei käsitykseni mukaan ollut suurta 

pelkoa ”paljastumisesta” tai yksityisyyden menettämisestä, olivathan useimmat haastateltavat 

esiintyneet aiemmin omilla nimillään esimerkiksi lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Rajatulla 

taiteen kentällä toimijoiden anonymisoiminen on myös haasteellista, koska kentän toimijoiden on 

vaivatonta tunnistaa toisensa ja analysoitava henkilö hyvin pienistä vihjeistä ja epäsuorista 

tunnistetiedoista, joita ovat esimerkiksi: asuin- tai työpaikka, sukupuoli, kotimaa ja koulutustausta. 

Haastattelujen täysi anonymisoiminen oli käytännössä lähes mahdotonta ilman, että olennaista 

asiasisältöä olisi hävinnyt samalla. Lisäksi tietyn tunnistetiedon anonymisointi olisi vaatinut useiden 

muidenkin tietojen muokkaamista. (Alastalo & Åkerman 2010, 383; Kuula & Tiitinen 2010, 452.) 

Kukaan haastateltavista ei myöskään pyytänyt sulkemaan nauhuria minkään vastauksen kohdalla tai 

kieltäytynyt vastaamasta. Haastateltavieni henkilöllisyyden tunnistamisen suhteen päädyin 

säilyttämään tunnistetiedot varsinaisessa analyysissa – tämä oli minulle tutkimuseettinen valinta.  

 

Haastatteluista viisi tehtiin englanniksi, ja toiset viisi suomeksi. Kukin haastattelu kesti tunnista 

noin kahteen ja puoleen tuntiin, yleisimmin noin puolitoista tuntia. Jokaisessa haastattelussa olin 

varannut aikaa mahdollisesti esiin nouseville ylimääräisille kysymyksille ja vastauksille (Rastas 

2005, 82). Lisäksi kirjasin jonkin verran omia muistiinpanoja haastattelujen aikana ja erityisesti 

niiden jälkeen. Useampi haastateltava oli myös oma-aloitteisesti varustautunut ottamalla mukaan 

materiaalia haastattelun tueksi, näytti sitä kotonaan tai työhuoneellaan sekä lähetti jälkikäteen 

sähköpostitse. Haastattelujen aikana pyrin tekemään tilaa haastateltavien esiin nostamille teemoille 

kysymällä esimerkiksi, mitä haastateltavat ajattelivat tutkimuksestani ja haastattelun päätteeksi 

kysymällä, jäikö jotain tärkeää kysymättä. Muutama haastatetavista ottikin erityisesti uskontoon 

liittyvät asiat uudelleen puheenaiheiksi. Kaikki haastatellut suhtautuivat positiivisesti ja avuliaasti 
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haastatteluun, eräs haastateltavaa myös erikseen totesi haastattelun auttaneen häntä ymmärtämään 

itseään uudella tavalla. Useimmat haastateltavat ilmaisivat haastattelun loputtua pitävänsä 

tutkimusaihettani mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä, mieltävänsä sen tärkeäksi, sekä 

auttavansa myöhemminkin, mikäli lisäkysymyksiä ilmenisi.  

 

2.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

 

Tutkimusaineiston tiedonkeruumenetelmän valinnassa päädyin puolistrukturoituun 

teemahaastatteluun, koska se soveltuu henkilöiden omin sanoin kertomien henkilökohtaisten 

kokemusten sekä ajatusten tutkimiseen, joita en tutkijana osannut etukäteen juuri arvioida. Lisäksi 

teemahaastattelua on suositeltavaa käyttää tarkasteltaessa tunteellisesti herkkiä asioita tai arvoja, 

joista haastateltavat eivät välttämättä ole itsekään niin tietoisia, tai joista he eivät ole tottuneet 

puhumaan päivittäin. Arvelin myös, että mahdolliset ennakko-oletukseni kumpuaisivat tuloksiin 

vähemmän haastattelu- kuin esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Pieni otos taas perustui siihen, että 

tutkittavat tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon. (Eskola & Suoranta 1998, 18, 87; 

Åstedt-Kurki & Heikkinen 1994, 420.) Tutkimuksessani ratkaisevaa ei ollut aineiston määrä, vaan 

analyysin systemaattisuus ja tulkintojen luotettavuus sekä kerätyn aineiston soveltuvuus 

tutkimuskysymyksiin nähden. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 27).  

 

Teemahaastatteluni rakenne (ks. liite 2) koostui taustatietojen ohella kolmesta, keskeisenä pidetystä 

pääteemasta, jotka olivat menneisyys, kulttuuri, taide ja taiteilijuus sekä muuttaminen Suomeen, 

elämä ja taiteen harjoittaminen Suomessa. Pääteemoja tarkensi 7-10 alateemaa kysymyksineen. 

Haastatteluni etukäteen valitut teemat nousivat osin aiemmasta tutkimuksesta perustuen siihen, mitä 

tutkimastani ilmiöstä tiedettiin jo (Tuomi & Sarajärvi 2003, 74-75). Valitsin puolistrukturoidun 

haastattelutyypin, sillä halusin esittää kysymykset mahdollisimman selkeästi, kaikille 

samantyyppisin sanoin. Pelkkä avoin haastattelu olisi saattanut tässä tapauksessa tuottaa liian 

epämääräisiä vastauksia. Haastattelumetodikirjallisuudessa varoitetaan kuitenkin 

ymmärrettävyydestä, sillä ihmiset saattavat tulkita sanoja eri tavoin. Kiinnitin tähän huomiota, sillä 

tutkimukseni kannalta oli oleellista, että haastateltavat ymmärsivät kysymykset oikein ja että minä 

haastattelijana tulkitsin vastaukset oikein. (Berg 2004, 17, 23; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 56.)  

 

Useassa haastattelussa haastateltavan vastaus saattoi esittämääni kysymykseen olla niin laaja, että se 
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kattoi osan vielä edessä olevista kysymyksistä. Tätä olin ennakoinut sillä, että vaikka tutkimukseni 

teemat oli muotoiltu ekstakteiksi kysymyksiksi, antoi haastattelun rakenne minulle mahdollisuuden 

edetä ilman tiukkaa etenemisreittiä. Näin korostuivat haastateltavien omat näkemykset asioista, sekä 

heidän asioille antamansa merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47-48; Lumme-Sandt 2005, 139.) 

Henkilökohtaisen haastattelun ollessa kyseessä pystyin reagoimaan haastateltavien vastauksiin 

oikaisemalla epäselviä asioita ja havainnoimaan käyttäytymistä, kuten sitä, mihin kysymyksiin he 

vastasivat epävarmasti. Jatkokysymyksiä esittämällä sain myös todenneköisesti esille sellaisia 

seikkoja, joita en olisi lomakekysymyksissä osannut huomioida. Kysymysteni runsaudesta johtuen 

haastattelut polveilivat monipuolisten teemojen äärellä ja saamani aineisto oli paitsi runsasta myös 

rikasta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48, 66; Eskola & Suoranta 1998, 86-87.) 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista pohdiskelin omaa objektiivista kiinnittymistäni, mitä tunteita 

tämäntyyppinen aihe minussa herättää, voinko kirjoittaa aiheesta objektiivisesti? Tiedostin, ettei ole 

olemassa yhtä homogeenista islamia – on erilaisia islamin tulkintoja ja erilaisia muslimeja. Islamin 

usko ja kysymys siitä, kuka on muslimi, ovat monimerkityksellisiä riippuen juridisesta 

näkökulmasta eli siitä, tunnustaako ihminen uskonsa Oikeaan Jumalaan ja Muhammediin. Erot 

islamin uskon intensiteetissä tai siinä, miten uskonto vaikuttaa yksilön elämässä ovat suuria: on 

hartaita uskovia, vakaumuksellisia marxilaisia ja täysin länsimaistuneita (Akar 2011, 1). Muslimiksi 

tuleminen ei ole vain pelkkä muodollisuus vaan vaatii myönteisiä tekoja ja päämäärätietoisia 

ponnistuksia Koraanin ja perimätietojen määrittelemien normien mukaisesti. (Islam uskontomme 

1993, 37; Sakaranaho 2008b, 166.) Näiden seikkojen valossa en kokenut olevani eurooppalaisena 

tai länsimaisena tutkijana siinä asemassa, että voisin perustellusti arvioida tai määritellä, kuka on 

tutkimustani ajatellen "oikealla tavalla“ islaminuskoinen omien ennakkokäsityksieni kautta. 

Päinvastoin pyrin noudattamaan tiettyä sensitiivisyyttä uskonnon suhteen ja osoittamaan 

empaattista ymmärrystä toista kohtaan. En ollut osa islamilaista tai islamilaistaustaista yhteisöä, 

vaan tulkitsin haastateltavia heidän puheensa pohjalta. Tämän vuoksi en tietoisesti rajannut 

haastateltavia islamin uskon tunnustamisen perusteella, vaan etsin haastateltavakseni Suomessa 

asuvia (kuva)taiteilijoita, jotka ovat tulleet Suomeen maista, jossa islam on valtauskonto 

 

Ajattelin taiteen ja siihen liittyvien asioiden olevan kaikille haastateltavilleni tärkeitä elämänalueita, 

joille sijoittuvat mitä todennäköisimmin sellaiset kertomukset, joita haastattelijana tavoittelin. 

Selvitin kuitenkin haastattelun taustatietoja henkilöiltä laajemmin, sillä koin niiden olevan tärkeässä 
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asemassa suhteessa henkilön nykytilanteeseen. Yhdistävänä tekijänä haastateltavilla oli Suomessa 

asumisen ohella islamilainen tausta ja pää- tai sivutoiminen ammatti kuvataiteen parissa. Tällä 

perusteella rajasin analyysivaiheen puolivälissä työstä yhden haastateltavistani pois, sillä vasta 

haastattelussa kävi yllättäen ilmi, että hän itse positioi itsensä ennemmin taiteen harrastajaksi ja 

taidehistorijoitsijaksi, kuin taiteilijaksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Koska tulkitsin kyseessä 

olevan rajapinnoilla työskentelyn (Rensujeff 2014, 22), jossa taiteellista työtä tehdään vain 

satunnaisesti, lopullinen analyysiaineistoni koostui yhdeksästä haastateltavasta. Rensujeffin (2003, 

13) mukaan taiteilijana toimiminen ei ole luvanvaraista toimintaa – periaatteessa taiteilija -nimeke 

on kaikkien käytettävissä, eikä sitä ole rajattu vain tutkinnon suorittaneisiin tai taiteilijajärjestöihin 

kuuluviin henkilöihin. Myös Art360 (2014) valtakunnallisen kuvataidehankkeen foorumi 

määrittelee ammattitaiteilijuuden haluksi käyttää taiteilijan taitoja elannon hankkimiseen, 

taiteelliseen kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Ammattilaisuutta osoitetaan Suomessa kuitenkin 

etupäässä ulkoisilla tunnuksilla, kuten tutkintojen, valtakunnallisen ammatillisen taiteilijajärjestön 

jäsenyyden, ammatissa toimimisen ja ansioluettelon avulla (Cronberg 2010, 14; Hanifi 2002, 56). 

 

2.3 Analyysimetodi 

 

Nauhoitin haastattelut digitaalisella tallentimella ja purin muutaman päivän sisällä haastattelujen 

jälkeen tekstiksi, eli litteroin sanatarkasti tekstin- (Microsoft Word) ja äänenkäsittelyohjelman 

(SoundScriber) avulla. Näin aineistomassa muuntui helpommin hallittavaan muotoon (Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen 2010, 13). Koska litterointi vaikuttaa suoraan siihen, mitä puhutusta 

aineistosta voidaan ylipäätään analysoida pidin luotettavimpana litteroida aineiston ensin 

mahdollisimman tarkasti, sekä tehdä mahdolliset rajaukset myöhemmin vasta huolellisen harkinnan 

jälkeen (Jolanki & Karhunen 2010, 408). Litteroin haastattelut alkuperäiskielellään, joko suomeksi 

tai englanniksi, säilyttääkseni kielen hienojakoisemmat nyanssit ja ehkäistäkseni käännöstyössä 

mahdollisesti tapahtuvat merkitysten muutokset. Koska tutkimukseni keskiössä olivat ihmisten 

näkemykset, aineiston sanatarkka litterointi, jossa kirjoitin kaikki puhutut lauseet ja virkkeet ylös, 

oli tutkimukseni kannalta riittävä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 138-141.) Muutamin paikoin korjailin 

virheellisiä sanamuotoja tai kielioppivirheitä sekä lyhensin lainauksia lukemisen helpottamiseksi. 

Tuloksissa alkuperäiset ilmaisut on kirjoitettu kursiivilla ja sisennetty muusta tekstistä. Kaikki 

autenttisista lainauksista tehdyt muutokset tai poistot on merkitty tekstiin: pisteet [...] merkitsevät 

pidempää taukoa haasteltavan puheessa ja tavuviivat [--] sitä, että puheesta on jätetty epäolennaista 
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tekstiä pois. Lisäksi mukana on joitakin haastateltavan toimintaa selittäviä tai asiaa tarkentavia 

seikkoja, nekin sulkuihin [tekstiä] merkittynä. Litteroidessani aineistoa kirjasin myös muutamia 

vokalisaatioita, kuten haastateltavan huudahdukset (!). Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 

yhteensä noin 150 sivua rivivälillä 1,5 kirjoitettuna (fontti Times New Roman, fonttikoko 12). 

 

Analysoin aineiston sisällönanalyysin kautta muodostuvin teemoittelun keinoin induktiivisella eli 

aineistolähtöisellä päättelyllä, jossa edetään aineiston ehdoilla teoreettiseen yleistämiseen. Aloitin 

aineistoon tutustumisen syksyllä 2013 lukemalla aineistoa läpi useaan otteeseen. Koodasin 

haastattelut paitsi haastateltavien etunimillä myös eri väreillä, jotta niiden rinnakkainen tarkastelu ja 

vertailu olivat mahdollista ilman, että haastateltavat sekoittuivat keskenään. Näin myös tasapaino 

eri haastateltavien kesken säilyi. Koodauksen jälkeen seurasi aineiston teemoittelu, jossa 

hahmottelin keskeisiä tutkimusongelmaa valaisevia relevantteja aihepiirejä, eli teemoja, 

tutkimusaineistosta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Osa näistä nousi suoraan 

teemahaastattelun teemoista, mutta lisäksi esille nousi myös muita teemoja, kuten paikan, rajojen ja 

sukupuolen ulottuvuudet, jotka olivat jopa lähtöteemoja kiinnostavampia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

173.) Teemojen ryhmittelystä etenin niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja yhdistelyyn. 

Koska relevanttia haastatteluaineistoa oli runsaasti, kävin teemoittelemiani kokonaisuuksia läpi 

systemaattisesti purkaen auki ja tiivistäen tekstiä kerta kerralta asettaen samalla aineistolle 

analyyttisiä kysymyksiä. Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella islamin ja kuvataiteen suhdetta, 

joten asetin kysymykseni koskemaan elämää kokonaisuudessaan. Tällöin kotimaa, perhetausta ja 

Suomeen muuttaminen asettuivat omiksi tarkasteltaviksi osikseen. Tämän ohella kirjoitin jokaisesta 

teemakokonaisuudesta pieniä referaatteja ja muodostin synteesejä tutkimukseni pääongelmaa ja 

alaongelmia silmälläpitäen. Teemoittelun tukena käytin näytepaloja, sitaatteja, joilla annoin 

havainnollistavia esimerkkejä, tiivistin suurempaa kokonaisuutta ja perustelin tehtyä tulkintaa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

 

Alussa etsin aineistosta sellaisia merkkejä islamin ja kuvataiteen suhteesta, joiden aikaisemman 

tutkimuksen perusteella oletin aineistosta löytyvän. Tällöin huomasin puhtaan aineistolähtöisyyden 

olevan käytännössä lähes täysin mahdotonta, sillä kaikki tekemäni kuvaukset ja jäsennykset olivat 

väistämättä tutkimusasetelman ja teoreettisten käsitteiden koskettamia (Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen 2010, 19). Tämän huomioiden pyrin analyysia jatkaessani olemaan aineistolle 

mahdollisimman avoin ja välttämään mitään tiettyä näkökulmaa. Pohdin kuitenkin aineiston ja 
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teorian yhtymäkohtia, joten analyysi muuttui enemmän kohti teoriasidonnaista tutkimusta 

aikaisemman tiedon syventäessä ja antaessa sävyjä aineistosta nouseville näkökulmille (Sarajärvi & 

Tuomi 2003, 97). Tekstimassaa läpikäydessäni pidin myös mielessäni, että analyysivaiheen 

lopullisena tarkoituksena on saada aineistosta systemaattisesti irti jotain, joka ei suorissa 

lainauksissa sellaisenaan ole läsnä (mts. 19). Islamiin liittyvät seikat tuntuivat usein olevan juuri 

niitä, joita ei puhuttaessa suoraan sanottu mutta jotka olivat rivien välistä implisiittisesti luettavissa. 

Analyysin lopuksi kävin kaikkien haastateltavien vastaukset uudelleen useita kertoja läpi 

varmistuakseni, että kaikki oleellinen oli analyysissä mukana.  

 

2.4 Tutkimuksen etiikka 

 

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus ja tutkimuskohteena ihminen ja hänen elämis- sekä 

aatemaailmansa, saamani tulokset eivät odotetusti olleet yksitulkintaisia. Pikemminkin ne olivat 

tulkinnanvaraisia ja osittain ainutlaatuisia. Koska en tähdännyt tilastolliseen yleistettävyyteen, 

tutkimuksen aineistonhankinta on mielestäni riittävän kattava ja otoksen edustavuus perusjoukosta 

hyvä, mikä lisää tutkimuksen reliaabeliutta eli luotettavuutta. Muutamat viimeiset haastattelut eivät 

tuoneet juuri uutta tietoa ja koin, että saturaatiopiste oli saavutettu. (Eskola & Suoranta 1998, 63; 

Vilkka 2007, 149–150.) Saamani tulokset koskien maahanmuuttajataustaisen taiteilijan kohtaamia 

haasteita ja maahanmuuttajataustan vaikutuksia Suomen taidemaailmassa toimimiseen ovat myös 

yhteneväiset Talaskiven (2013) pro gradun tuloksiin taiteen kentän tasavertaisuuden esteistä 

monikulttuurisuusapurahan saaneiden maahanmuuttajataiteilijoiden kohdalla. Lisäksi tuloksillani on 

yhteistä kosketuspintaa Karhusen (2013) vastajulkaistun tutkimuksen kanssa. Tutkimukseni 

aineistonhankinta, käytetyt analyysimenetelmät, analyysiprosessi sekä muu tutkimuksen kulku on 

kuvattu yksityiskohtaisesti, joten lukijan on myös niiden pohjalta mahdollista arvioida tutkimuksen 

ja tulosten luotettavuutta. Haastatteluiden autenttisten lainauksien käyttö helpottaa myös näiden 

päättelyketjujen seuraamista. (Eskola & Suoranta 1998, 214-216.) 

 

Tutkimukseni haastattelutilanteiden eettisinä haasteina olivat oma pitkän linjan 

perehtymättömyyteni islamilaiseen kulttuuriin sekä haastattelijan ja haastateltavan puhuminen 

toistensa ohi. Toisaalta Said (2011) korostaa, että tutkimukselle voi olla jopa haitallista mikäli 

tutkija perehtyy suureen määrään jo ennalta tehtyä tutkimusta. Tällöin muiden tutkijoiden aineisto 

saattaa ohjata tutkijan mielä tulkitsemaan kohdettaan tietyllä tavalla. (Hukari 2006, 154; Rastas 



    

28 

 

 

 

2005, 72.) Huomioin myös, että kulttuurierojen mahdollisuus on olemassa aina, kun toisilleen 

tuntemattomat ihmiset kohtaavat. Kulttuurikäsitteen laajuudesta johtuen islamilaisen kulttuurin 

määrittely edellyttäisi lukemattomien eri elämänalueiden tarkastelua. Tästä syystä ajatus täysin 

hallittavasta tai osattavasta kulttuurista on miltei mahdoton. Lisäksi huomioin, että kaikki kulttuurit 

ovat muuttuvia – monenlaista kulttuurista vaihtelua esiintyy paitsi islamilaisten ryhmien välillä 

myös niiden sisällä. Näin ollen oletukset siitä, että joku on jonkinlainen kuuluessaan islamilaiseen 

ryhmään olisivat jopa voineet muodostua ymmärryksen esteiksi. (Rastas 2005, 72, 92-93, 102.)  

 

Eettiset näkökulmat tulee ulottaa tutkimuksen toteutuksen lisäksi myös tutkimukseen itseensä. 

Kaikki haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Kerroin heille, mitä haastattelu 

koskee ja sen liittyvän haastattelijan pro gradu -tutkielmaan. Haastattelemani henkilöt eivät jääneet 

minulle tutkijana anonyymeiksi, kuten kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Haastateltavieni pieni 

joukko ja mahdollinen tunnistettavuus olivat kuitenkin asioita, joita pohdin tutkielmaa tehdessäni, 

sillä valmiita patenttiratkaisuja ei ollut. Ennen aineiston keräämistä pohdin myös, onko oikein 

mennä kysymään henkilöiltä heidän kulttuuri- ja taidesuhteestaan sekä uskonnostaan kysymyksillä, 

joita voidaan perustellusti pitää sekä hyvin henkilökohtaisina että potentiaalisesti ongelmallisina 

kysymyksinä. Esitin tämän kysymyksen myös haastateltaville vapaasti haastattelujen päätteeksi – 

saamani vastaukset puolsivat tutkimukseni jatkamista: ”No, no, we are talking about art, not about 

radical muslims,” Qassim totesi. Haastateltavat ymmärsivät huoleni, mutta eivät pitäneet asiaa 

ongelmallisena, vaikkakin myönsivät aiheessa piilevän sensitiivisyyden.  

 

… mulla ei ole mitään pelkoa omasta mielipiteestä. [--] Joo, Mutta täähän, me puhutaan 

uskonnosta, koska kovin monet ihmiset ei pysty puhumaan uskonnosta. Varsinkin islam, kun 

varsinkin nyt ääri-islamilaisia on ilmoilla. Esimerkiksi jos puhut tää karikatyyri, mitä se on, 

jokuhan piirtänyt Tanskassa. Sitten kyllä, hän ei pysty elään enään missään maanrauhassa. 

Sen takia, että jos puhutaan uskonnosta vaikka vastapäätä, tää on vaarallinen, aihe 

vaikuttaa, vaikka me ollaan vapaita ihmisiä täällä ja Eurooppa on vapaa maa. (Raman) 

  

Moghissi (2005, 4-5) huomauttaa, että tuottaessaan representaatiota muslimikulttuurista pitää 

tasapainoilla sen välillä, ettei tieten tahtoen edistä vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei 

myöskään vähättele todellisia käytäntöjä niihin törmätessään. Aineistostani ei varsinaisesti noussut 

esille mitään sellaista, mikä olisi tuonut tämän eettisen dilemman ajankohtaiseksi. Osasyynä tälle 

voi olla se, että painotukseni oli taiteessa. Täydellinen objektiivisuus oli silti mahdotonta: minulla 

oli omat tulkintani tutkimastani ilmiöstä, enkä voi kiistattomasti sanoa pystyneeni irrottautumaan 

niistä haastattelutilanteissa, saati aineiston analysoinnissa. Vaikka tutkimukseni objektiivisuutta 
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lisäävänä tekijänä on ennakkoluulottomuuteni aihetta kohtaan, on oma näkökulmani paitsi 

henkilökohtainen myös suomalainen. (Alasuutari 2005, 149; Hirsjärvi & Hurme 2001, 128-130.)  

Tutkimukseni validiteettia eli pätevyyttä parantaakseni olen analyysissäni pyrkinyt analyyttiseen 

läpinäkyvyyteen sekä tulkintojeni mahdollisimman systemaattiseen ankkuroimiseen aineistoon. 

Samalla olen kuitenkin refleksiivinen suhteessa omaan rooliini: tutkimuksessani nousee väistämättä 

esille joitakin piirteitä joidenkin jäädessä varjoon. Tutkimukseni validiteetti perustuu siihen, että 

tutkimustulokset vastasivat asetettuihin tutkimusongelmiin ja tutkimuskysymykset olivat tarkoin 

mietittyjä. (Eskola & Suoranta 1998, 211–212; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) 

Tutkimukseni täyttää myös aineistotriangulaation edellytykset, sillä tutkimuksessa on yhdistelty 

useammanlaisia aineistoja, kuten haastatteluja, aikakausilehtiä, kirjoja, e-lehtiä ja e-kirjoja sekä 

tilastotietoja keskenään. Näiden ohella olen hyödyntänyt eri tiedon kohteita, kuten ohjaajieni kanssa 

käytyjä keskusteluja. (Eskola & Suoranta 1998, 69–70; Kananen 2008, 84–85.) 

 

Tutkimukseni eettisyyttä tarkasteltaessa olen pohtinut käyttämiäni sanavalintoja ja termejä. Päädyin 

käyttämään termin islamilainen maahanmuuttaja sijasta sanaa islamilaistaustainen silloin, kun 

henkilö on muuttanut Suomeen maasta, jossa islam on valtauskontona. Termillä islamilainen 

tarkoitetaan monia eri asioita, kuten islamilaista maailmaa, joka ulottuu Afrikan länsirannikolta 

Indonesiaan ja Keski-Aasiasta Saharan eteläpuolelle. Ääritapauksessa yksilö voi määrittää itsensä 

kaikilla elämänalueilla islamin kautta, toisessa taas islam tai islamilainen kulttuuritausta ei merkitse 

hänelle henkilökohtasessa elämässä mitään. Arvolatautuneita ilmaisuja pohtimalla tarkoituksenani 

oli välttää tieteellistä tutkimusta toisinaan vaivaavia kulttuurisia ja sosiaalisia kategorisointeja, 

joissa maahanmuuttajuuteen liittyy oletus marginaaliin positioinnista ja alaluokkaisuudesta (ks. 

esim. Hall 2002; Huttunen 2004, 136). Vastaavasti termi kotimaa on tunnelatautunut ja päädyin 

käyttämään sanaa harkitusti haastateltavieni tai teoreetikoiden itse sitä käyttäessä.  

 

 

3 TAITEILIJOIDEN OMIA NÄKEMYKSIÄ KUVAMAAILMASTAAN  

 

Seuraavassa kahdessa pääluvussa, luvuissa 3 ja 4 keskityn haastatteluaineiston analysoimiseen 

teemoittain. Teemoiksi mielsin sellaiset aiheet, jotka toistuivat (tai erottuivat) aineistossa muodossa 

tai toisessa ollen usealle haastateltavalle yhteisiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Aineistosta löytämäni keskeiset pääteemat olivat islamilaistaustaisten taiteilijoiden kuvamaailma, 
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islam uskontona ja kulttuurina, perhe ja juuret, diaspora, sukupuoli, visuaalinen kulttuuri, 

asuinpaikka, oma paikka ja identiteetti, ammatin arvostus ja maahanmuuttajataiteilijuus Suomessa. 

Tässä luvussa syvennyn ensinnä haastateltavien ja islamin suhteeseen, joka muodostaa perustan 

koko luvulle. Seuraavaksi keskityn islamilaisen taustan taiteelle asettamiin mahdollisiin rajoituksiin 

tai oivalluksiin haastateltavien esille tuomista näkökulmista käsin. Tämän jälkeisiä lukuja 

läpileikkaa vahvasti diasporan teema: siirryn käsittelemään niitä viestejä tai merkityksiä, mitä 

haastateltavat ilmaisevat töidensä kautta, sekä avaan töiden alkulähdettä, eli mistä ideat teoksiin 

kumpuavat. Seuraavaksi selvitän tutkimukseni kannalta yhtä keskeistä aihealuetta, eli 

uskonnollisten seikkojen näkymistä sekä siirtymistä haastateltavien taiteessa ja taiteilijuudessa. 

Annoin haastateltavien kertoa vapaasti niistä merkityksenannoista ja muodoista, joilla islam 

mahdollisesti vaikuttaa sekä välittyy heidän taiteessaan. Mitä sellaista islam tuo taiteeseen, jota 

muut uskonnot eivät tuo? Koska aineistossa korostuivat henkilöiden itsensä suhde sekä perheeseen 

että koko yhteisöön, tarkastelen kulttuuristen seikkojen, sekä perheen ja juurien merkitystä 

haastateltavien taiteeseen. Lisäksi keskityn aineistosta esille nousseeseen sukupuoli -teemaan.   

 

3.1 Haastateltavien suhde islamiin uskontona  

 

Aineiston perusteella osalle haastateltavista islam tarkoittaa ennen muuta uskontoa, moraalia ja 

elämäntapaa johon heidät on kasvatettu. Arkielämän näkökulmasta islamin rooli nähtiin 

monimuotoisena: sen ajateltiin järjestävän hyvää elämää ja edistävän ihmisiä käyttäytymään hyvin. 

Islamin merkityksestä puhuttaessa aineistosta nousi esille tietyn länsimaisen kapeakatseisen islamin 

tulkinnan kritiikki sekä näkemys siitä, ettei yksikään uskonto ole toistaan kiltimpi.  

Well in general Islam is religion, but to me Islam is considered to be a way of life. If I ex-

clude Islam and find the right the way how to live, I will find it all in Islam. But Islam in last 

years is misunderstood by many people, by propaganda and these radical people doesn´t 

present Islam because if they follow Islam they will not do, kill people or... don´t listen to the 

others. [--] All these three important religion have the same basics: Judaism, Christianity 

and Islam. They believe always in peace and for the sake of peace of humanity. But people 

they try to manipulate or justify their killing by religion. (Qassim) 

 

… islam ei ole jotain muuta uskontoa, mikä on kristinuskonto tai juutalaisten uskonto, tai 

ennen sitä. Jos aloitamme Aatamista, islam oli aina päivitetty päivitetty ja islam oli 

viimeinen. Islamin uskonnossa se on sama, koska islamissa sanotaan, että ei voi ylittää yksi 

profeetta kuin toinen. Kuka on Muhammed ihan samanarvoinen on Jeesus ja Mooses ja 

Aatami. Mutta arkielämässä islam vain auttaa ihmisten sosiaalielämä, ei muuta. [--] Islam 

on vain yksi. Ja jos ajattelemme kirjasta Koraani sanoo myös kristinuskonnolle ja 

Moosekselle, kaikille me sanomme islam. Islam ei ole vain meidän uskonto, kaiken nimi on 
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islam, mutta islamilaiset myös unohtivat sitä. (Kenan) 

 

Abrahamilaisia uskontoja yhdistää tulkinta siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen (Illman 

2012, 11-17; 1 Moos. 1:26-28). Siinä missä osalle haastateltavista islam määrittää, miten toimia 

muiden ihmisten kanssa ja miten elää, olla ja hengittää, osalle puolestaan islam on ”uskonto siinä 

missä muutkin”. Käytännön tasolla islam merkitsi aiemmin yhdelle haastateltavista seuraavaa:  

 

You know our country [Iraq] is not like Finland. Sometime you are married and you don´t 

know your wife who… you don´t see her beforenhand. Only I saw her face when I came 

room to sleep. [--]It´s shame to see lady before you are married. Make contract, you don´t 

see her. After you come to room, first time you sleep with her first time you see her face. [--] 

So normally you can married, make friend.  In my country there is no friendly. (Josef)  

 

Edeltävät sitaatit tukevat osaltaan Van Nieuwkerkin (2008, 174) näkemystä siitä, että vaikka Lähi-

idässä yksilön ja yhteisön elämässä islaminuskon roolin katsotaan kehittyneen ja muuttuneen, sen ei 

voida suoraviivaisesti olettaa heikentyneen. (Vrt. Illman 2012, 60-62.) Kaksi haastateltavaa, joista 

toisella islam on keskeisessä asemassa elämässä ja toisella taas sivummalla kommentoivat 

kumpikin islamin merkitsevän heille (nykyisin) hyvin yksityistä asiaa. He siis ovat päätyneet 

samaan johtopäätökseen, vaikka haastattelujen perusteella edustavat elämänkatsomuksessaan 

toistensa vastakohtia. Šiiamuslimeihin kuuluva Qassim kertoo islamin merkitsevän hänelle 

elämäntapaa, johon hänet on kasvatettu lapsesta saakka. Hän myös mainitsee islamin uskon 

harjoittamisen olleen Suomeen muuttamisen alkuvaiheessa hänelle melko haasteellista, ja vaatineen 

suuren asennemuutoksen – erityisesti hänessä itsessään.  

  

In the beginning it was difficult, because usually I think those people who are minority they 

have their own believe. They will react in a way they will be stricter. They try to keep their 

group or their people, their family to keep their believe. In the beginning I was reacting 

strict way, I have to be so strict I´m Muslim and so on… And I also misunderstood that all 

people misjudged Muslims in West. But with the time when I came to know people like close 

friend from Finnish people, I find I was mistake and I have to keep that Islam just matter of 

personal inside faith. And if I practise it doesn´t mean that I´m harming with other people or 

feeling of other people. So I became more relaxed to practice it an open way. (Qassim) 

 

Sitä vastoin myös šiiamuslimeihin kuuluva, Qassimista poiketen uskossaan passiivisempi Amir 

totesi, ettei ole kovin uskonnollinen henkilö, vaan on aina pitänyt uskontoa privaattina asiana (vrt. 

Taira 2007, 274) – jona hänen mielestään jokaisen uskonnon tulisi pysyä.  

... I am a Muslim, but I´m not very strong the obligation to Islam or to any religion because I 

think religious are good but if they are not exported outside the person. They are bad if they 

are exported outside the person, they are very bad. If my wife, for example teach me, how to 
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be a Christian or how to be a good Muslim or whatever, that´s not good, at all. If I am a 

believer so, it is inside me [--] it is a totally personal thing. (Amir)  

 

Kyse ei ehkä kuitenkaan ole täydellisestä sekularisaatiosta, sillä Amir ei ollut välinpitämätön 

uskonnon roolista elämässään. Katsoessani asiaa Illmanin (2012, 43) esittämällä tavalla, kyseessä 

voi olla refleksiivinen uskonnollisuus, jossa tietoisuus omasta uskonnosta muiden yhtä 

vakuuttavalta tuntuvien uskontojen joukossa on läsnä. Humanistisen maantieteilijä Yi-Fu Tuanin 

(2011, 152) mukaan siinä missä paikalliset uskonnot yleensä sitovat ihmisen yhteen paikkaan 

tarjoavat universaalit uskonnot, kuten islam, enemmän vapautta paikan suhteen. Irakin sodassa 

perheensä menettänyt Josef kuitenkin korosti, ettei hänen kotimaassaan tapahtuneen hävityksen 

takana ole uskonto siinä mielessä, kun uskonto hänestä perinteisesti mielletään.  

 

Before Iraq was a good country but now bad country, the last country in the world [--]. But 

now Baghdad is a small village, zero. Baghdad is smaller than Mikkeli. Now Iraq destroyed, 

people are also different, no culture. If they see any scientific they kill him, any doctor, he 

must die [--]. This is not religion, I don´t believe religion lives in this way. Only name, it´s 

not religion. Now Baghdad, bye bye Baghdad. I don´t like Baghdad, I like Finland. (Josef) 

 

Muutama muukin haastateltavista liitti islamiin tuhon ja hävituksen kuvaten sitä kieltojen kautta. 

Useiden kommenttien perusteella aineistosta syntyi kuva, että islamiin ja erityisesti uskontoon 

liittyvä avoin ja pohdiskeleva keskustelu koettiin jopa vaaralliseksi.  

 

In Islam... Now we start to speak about this. I can not tell you frankly everything because [--

]. You know Islamic, you speak about Islamic they think music is wrong. You sing, we kill 

you. If they see guitar they kill you. In their mind, in their culture guitar means bad thing 

because you must think Godh every time and during you play ”habibi” and other songs that 

means you forget Godh when you think by habibi and this is the problem. So music, drawing, 

not allowed at all. (Josef) 

 

Nykyajasta puhuttaessa Ramanin mielestä aika on ajanut islamin ja muiden julkisten ja yksityisten 

representaatioiden varaan rakentuneiden uskontojen ohi. Jan:in henkilökohtaisessa elämässä 

uskonto ei tarkoita hänelle nykyisin mitään.  

 

... islami ei enää mulla tarkoitaa uskontoa ja jumalaa ja pelkoo, helvettii ja paratiisia, ei 

mitä kuvitellaan, että nyt jos sää uskot Jumalaan ja rukoilet ja olet tehnyt nää perusjutut 

mitä heillä on. Sitten saat paratiisin ja siellä saat enkeleitä ja naisia [--]. Ja myöskin muissa 

uskonnoissa sanotaan, että sä saat ikuisesti elämä ja kaunis ja paratiisi ja kaikki. Tiedätkö, 

aina paratiisissa, aina uskonnossa me keksitään, että naisia ja juomia ja kauniita hetkiä 

mutta me torjutaan ja unohdetaan todellisuus elämä, mitä täällä voi olla. Paratiisi on täällä 

mitä mää tunnen ja elän. Jos helvetti on helvetti tässä mitä mä elän. [--] Emme tiedä onko se 
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olemassa tai ei. [--] mutta me voidaan nauttia siitä elämästä mitä meillä on nyt. (Raman) 

 

Se mulla ainakin niin kun vihollisena, eikä mulla mitään ystävä, ei sillä oo ollut mitään 

vaikutusta mun elämään, että voi olla jossain vaiheessa, että se on kieltänyt paljon asioita 

minulta. Mut voi olla, on sit on ollut paljon hyötyä [--] on ollut kyllä lämpimiä suhteita ja 

uskonnon vuoksi on ollut paljon ihmisiä, jotka auttoivat ja tukivat jollain tavalla. Mutta 

myöskin on ollut paljon sellaisia asioita, joita on kielletty minulta nuorena tai ihmisenä, että 

en pystynyt tehdä kaikenlaisia itse, miten haluan. Et se on se, vaan. (Jan) 

 

Lopuksi Jan vielä totesi:”Oikeastaan mä vaan pakenen omaa elämää. Voi sanoa, et jos mulla ollut 

uskonto, se on ollut taide. Miten se on ollut, en tiedä.” Aineistoni valossa tutkimukseni keskiössä on 

siis uskonnon kulttuurinen ulottuvuus (Geertz 1993, 89) ja merkitys arjessa vaihtelevien roolien 

välityksellä. Liian usein on vaarana puhua islamista vain yleisellä tasolla unohtaen islamin 

muodostavan aidon kulttuurisen yhteisön, joka löytää islamista elämäänsä jäsentävän tulkinnan.  

 

3.2 Islam taidetta rajoittamassa? 

 

Jos meidän maassakin olisi se historia, että niin kun Irlannissakin on sekularismi, et jos 

uskonto olis kaukana hallituksesta ja politiikasta niin emme keskustelisi tässä uskonnosta, 

kun keskustellaan taiteesta. Ehkä jossain vaiheessa voi keskustella, että tää on tullut siitä 

ajasta, kun moskeijasta on ollut näin ja sitten sen vaikutus, koska rakennettiin moskeijaa ja 

sieltä kehittyi taiteita, tai niin kuin kirkoissa. Siinä suhteessa voi keskustella ja yhdistää, mut 

nyt ei voi, koska uskonto kieltää sitä ja meitä kutsutaan ateistiksi, koska piirretään paljaita 

naisia, tai tie, tai piirretään ihmisiä, niin kun paljaita ihmisiä piirretään vaikka.(Jan) 

 

Rajojen rikkominen voidaan nähdä taiteessa positiivisessa valossa. Mutta miksi taiteilijan tulisi olla 

hahmo, joka on erikoistunut rajojen rikkomiseen? Kysyessäni haastateltavilta heidän taiteensa 

suhteesta uskontoon sekä erityisesti taiteen mahdollisista rajoista, tarkoitin tässä kontekstissa 

lähinnä islamin uskonnon, kulttuurin tai laajemmin yhteiskunnan taiteeseen tuomia rajoituksia. 

Kysymys herätti haastateltavissa vaihtelevia reaktioita: Somalimaasta Suomeen 4 -vuotiaana 

muuttanut Warda totesi, ettei mieti rajoja, eikä ole tehnyt mitään tietoisia rajanasetteluja. Toisaalta 

hän pohdiskeli, että on varmaan paljon asioita mitä hän ei tekisi. Tähän saattaa jossain määrin 

vaikuttaa se, että Warda on kasvanut ja viettänyt lähes koko ikänsä Suomessa. Sen sijaan 

surrealistitaiteilija Kenan pohti, että hänen taiteensa on ennen kaikkea hänelle henkilökohtaisesti 

tärkeä ja rajoittamaton tunnekysymys, jossa oleellista on (katsojan) tunteisiin vaikuttaminen.  

… Sen takia olen tyytyväinen, että mä opiskelin politiikkaa. Mä ymmärrän, miksi nykytaide 

on ilman tunteita. Mä luulen, politiikka haluaa sitä, että taide ei vaikuta mitään, koska, kun 

taide antaa ispiraatiota ihmiselle, se on vaarallista. Sen takia he ajattelevat, että pitää 
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kontrolloida. Jos ei ole tosi vahva taiteilija, jos ei tule vahvaa taidetta, on turvallisempi 

valtiolle, mutta on huono juttu, mun mielestä, kun taiteilijat myös hyväksyvät tätä. Vähän... 

mun mielestä suuri ongelma, ihmiselämälle. Pitää tehdä jotain, ehkä. Valtio aina haluaa 

kontrolloida kaikki. Ehkä me emme ajattele, mitä valtio tekee, mutta valtio ajattelee meidän 

puolesta kaikki. (Kenan) 

 

Kenan myös tähdensi, että taiteilijalta vaaditaan syvällistä ymmärrystä kentällä toimimisen 

haasteista ja rajoituksista. Samantyyppisesti Van Nieuwkerk (2008) tuo esille, että 

populaarikulttuuri, viihde ja esittävät taiteet ovat islamilaisten maiden kulttuuripolitiikassa 

kilpaileville ryhmille erityisiä kohteita, koska taide ja kulttuuri ovat keskeisiä elementtejä yksilön ja 

yhteisön identiteetin konstruoimisessa vaikuttaen merkittävästi ihmisten jokaipäiväiseen elämään ja 

elämäntyyliin. (Van Nieuwkerk 2008, 169-170). Qassim puolestaan kertoi harjoittavansa taidettaan 

islamin sallimissa rajoissa, mikä käytännössä tarkoittaa seuraavaa: 

 

I have one thing that... because Muslim, Muslim painters, not all they are strict or sometimes 

they don´t keep the law of Islam or the strict thing. For example I, I cannot make the nude 

model because it´s against Islam, or some figures which are naked. For example if you go to 

one gallery and see name of Muslim painter, people when they see some nude model they 

say: “no, he is not Muslim for sure.” Because Muslim they, hmm... good Muslim can´t make 

naked model. (Qassim) 

 

Eläinten kuvaamiselle Qassim ei sen sijaan nähnyt mitään estettä. Taiteessaan olevista 

reunaehdoista ja uskonnollisesta vakaumuksestaan huolimatta hän kertoo pakolaisena ollessaan 

joutuneensa taiteilijana kielteisen huomion kohteeksi – harjoittamastaan itsesensuurista huolimatta: 

”... When I was in Saudi-Arabia, some people, those who are strict to burqa they called me atheist 

because I´m making portrait [--]. Atheist, which is faithless without faith. Atheist against Godh...” 

Muutama muukin haastateltavista noudatti taiteellisessa työskentelyssään alastonhahmon 

kuvaamisen kohdalla periaatetta, jossa töiden julkinen näytteille asettaminen ei ole sallittavaa. 

Tämä kertonee kamppailusta luovuuden, ilmaisuvapauden sekä uskonnollisen vakaumuksen välillä. 

Osan haastateltavista kertomukset voidaan nähdä Georgen (2010, 4) ajatuksen valossa, jossa taiteen 

vuoksi tapahtunut ponnistelu tuottaa mahdollisimman hyvää taidetta on yhteydessä subjektiiviseen 

sitoumukseen elää mahdollisimman hyvää elämää muslimina. Siitä huolimatta taiteilijana 

toimiminen ja islamin uskon aktiivinen harjoittaminen nähtiin paikoin haastavana yhdistelmänä 

(Illman 2012, 129). Peilaan tätä Van Nieuwkerkin (2008, 171) päätelmään siitä, että kunnioittavan 

taiteen ja viihteen katsotaan jopa edistävän muslimin elämäntyyliä. Kuvataideopettajana 

synnyinmaassaan toiminut Nurhayat kertoo työn olleen aina tärkeänä osana hänen elämässään. 
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Minä asuin ja työskentelin kuusi vuotta eri kaupungissa, Itä-Turkissa, Irakin rannan lähellä, 

ja siellä oli sota silloin. Sen provinssin nimi on Siirt, Irakin rajalla. Mä olin kylässä, 

nimeltään Eruh, joka oli ihan Siirtin reunalla. Tämä alue, tämä kylä oli sellainen, vähän niin 

kuin uskonnollinen, ihmiset olivat hyvin uskonnollisia ja taiteella ei ollut mitään merkitystä 

heille, ei ollut heidän elämässä, ja kylän lapset kaikki olivat mun oppilaita. He eivät tykkää 

piirtää ihmisten hahmoa, muotoa piirtää ja he sanoivat, että se on kielletty ja synti. Ensin oli 

vaikea kertoa ja ensin he eivät hyväksyneet piirtää ihmisen muotokuvaa, mutta pikkuhiljaa 

he tottuivat siihen. Ja kun he alkoivat piirtää ihmisen hahmoa, he piirtivät puolet, alaraajoja 

he eivät halunneet piirtää. Kun minä sanoin: ”miksette piirrä niin kun jalkoja myös?”, he 

sanoivat: ”jos me piirretään se täysin, jalkoja myös sitten myöhemmin Jumala, toisessa 

elämässä vaatii meiltä hengittää sitä, et meidän pitäis puhaltaa henki. Ja sitten he sanoivat, 

että tämä on aina Jumalan tehtävä. Jos ihminen pystyy siihen, se tarkoittaa, että hän 

kilpailuttaa Jumalaa. Ja minä aloin sitten taidetunnilla opettaa heille tätä 

marmorointitaidetta, islamintaidetta, koska se on osa heidän uskonnosta myös. Ja siitä aloin 

tehdä tätä ebru-taidetta ja sit, mutta se otti minut kokonaan, se taide. (Nurhayat) 

 

Geertzin (1993, 119) mukaan uskonto ei ole sosiologisesti kiinnostavaa siksi, että kuvaa sosiaalista 

järjestystä vaan siksi, että se muotoilee sitä. Tämän näkökulma herättää kysymyksen, missä määrin 

taidetta tarkastellaan paitsi totutusta esteettisestä myös eettisestä näkökulmasta. Toisaalta Nurhayat 

mainitsee rajoitettujen työskentelymetodien kuitenkin kehittäneen häntä ja hänen tapaansa ajatella 

taiteilijana, sekä olleen lopulta ratkaisevassa merkityksessä hänen oman taidemuotonsa 

muovautumisessa. Nurhayat esittää myös mielenkiintoisen näkökulman taiteessaan oleviin 

rajoituksiin ja taiteilijoiden keinoihin päästä rajojen yli esittelemällä valokuvan, joka kuvaa vuonna 

1280 rakennettua moskeijan ovea Istanbulissa.  

Moskeijan ovi, se geometrinen, tehtiin lasten, 

tytön kasvot. Kun aurinko paistaa päivällä ei aina 

näy tällainen, mutta tässä on laskettu tarkkaan 

geometrinen laskelma, kun tehtiin sitä, eli päivällä 

tietty tunti aurinko tulee ja tekee sellaisia varjoja, 

jossa se hahmo näkyy. Niin kun muutama 

minuutti, pari tuntia. Silmät, suu... varjona on 

suunniteltu, että sen varjo sitten rakentaa sitä 

hahmoa. Kun aurinko laskee ei oo enää sitä 

varjoa, jotka on laskettu, sitten et näe mitään. 

Näet vaan näitä kauniita hahmoja, mutta et nää 

sitä mitä ydin teos. Vaikka se on islamin 

uskonnossa synti, kielletty, mut se on ihan salassa 

tehty, et ei oo salainen, piilotettu teos. Eli voi 

sanoa et tää sitä taitavuutta. Eli ei voinut estää 

sitä. (Nurhayat) 

 

 Kuva 1. Moskeijan ovi, Istanbul (Kuva Nurhayat Polat). 
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Moskeijan ovea esittävä valokuva tarjoaa visuaalisen kuvauksen Nurhayatille tutusta paikasta, jossa 

menneisyys ja nykyisyys ovat samanaikaisesti läsnä (Milič 2012, 166). Esitettynä uudessa 

ympäristössä valokuva on paraatiesimerkki teoksesta, joka saa aivan uusia ulottuvuuksia – käy läpi 

eräänlaisen muodonmuutoksen, vaikka ei itsessään muutu. (Svašek 2007, 18). Tuanin (2006, 21) 

mukaan valokuva ei ole vain representaatio todellisuudesta vaan pala todellisuutta. Toisaalta 

voidaan kysyä, onko kuvalla yhteydestään irrotettuna enää tekemistä sen todellisuuden, johon tekijä 

on kuvan tarkoittanut, kanssa. Siitä huolimatta, että Nurhayat kertoo pidättäytyvänsä esittämästä 

julkisesti tekemiään alastomia hahmoja, hän mainitsee olevansa kiinnostunut aiheesta ja uskoo 

taiteilijoilla olevan kerrottavanaan ”mielenkiintoisia juttuja” liittyen taiteen keinoihin kamppailla 

vallitsevaa normistoa vastaan edeltävän, moskeijan ovea kuvaavan, esimerkin tavoin. Vaikka 

taiteilijan vapaus ja vastuu kulminoituu aineiston perusteella taiteen rajoituksiin, rajoituksia on siitä 

huolimatta onnistuttu myös kieltämään. Vaikka virallisten tekstien mukaan ihmis- ja eläinhahmoja 

tai patsaita ei löydy vanhimmistakaan säilyneistä moskeijoista, ei kuvakielteisyydestä näy juuri 

merkkejä maallisessa taiteessa. Todisteena tästä ovat tuolta ajalta peräisin olevien linnoitusten 

mosaiikkikoristelut ja seinämaalaukset. (Allen 1988, 23-24; Delcambre 2005, 55.) 

 

Muutama haastateltava kertoi, ettei heidän taidettaan rajoita mikään, eikä sitä ole tarkoitettu 

miellyttämään (enää) ketään. Haastateltavista Amir kertoi taiteensa olevan täysin rajoittamatonta. 

Rajoittamattomuuden hän katsoi johtuvan šiialaisesta perhetaustastaan, joka tiukimmista 

sunnalaisuuden muodoista poiketen sallii esimerkiksi maalaamisen. Islamin oletetusta kuvakiellosta 

ja taidetta koskevista mahdollisista rajoituksista Amirilla oli historiaan perustuva selkeä mielipide: 

 

 Some sects [--] they refer to some of prophet Muhammad´s speech which is mentioned by 

 one women or one of his wives, Aisha her name and lot of people they disagree, historically, 

that this is not at all right speech or hadith so I don´t think it´s right at all, [--] because Mu-

hammad is a genius person, you know, he is send by Godh or not Godh, this is not the ques-

tion at all. But he is a very genius person who could do this Koran I mean this is a very mar-

velous thinking, to put rules of life, to make. Okay, we disagree with it but 1400 years ago, to 

put such a rules, it was very genius and to collect from this desert, and very wide people to 

collect them and to make a very strong state, then it spread all round. That´s a very valuable 

idea. But I don´t think he was saying such a hadith, at all, it´s a totally false, yea. [--] there 

was Ahmed ibn Hanbal, the person who took this hadith and he forbid or prohibit the whole 

paintings and he even forbid the cemeteries I mean the grave, the graves… (Amir) 

 

Islam yhdistetään useimmiten arabialaiseen kulttuuriin. Vaikka islamin alkuperäinen sanoma on 

tarkoitettu universaaliksi, se on alkujaan ollut arabialaisten paimentolaisten uskonto. (Hämeen-
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Anttila 2013, 53.) Aineistosta nousikin esille, että joidenkin haastateltavien mielestä islam on ollut 

tarpeellinen ja hyödyllinen uskonto – omana aikanaan silloin eläneiden ihmisten elämässä.  

 

 Joo, eli islamin uskonto mun mielestä tullut aikana jolloin ihmiset tarvinnut, että heillä on 

säännöt elämässä, kun elämä oli sekaisin ilman sääntöjä. [--] mutta ihan sellainen 

inhimillinen sääntö. [--] mutta nyt ei enää islam tai muut uskonnot pysty vastaamaan elämän 

kysymyksiin enää. Ja elämän edessä on tyhjä, sille on tyhjä käsi. (Raman) 

 

Shalem (2012, 7) painottaa, että islamilaisen taiteen kohdalla olisi oleellista ottaa selvää niistä 

olosuhteista, jotka ovat aikoinaan vaikuttaneet taiteen ja siinä olevien reunaehtojen, kuten 

ikonoklasmin ja uuden visuaalisen kielen, syntyyn. Lisäksi on esitetty että keskiaikaisessa islamissa 

ikonografia ei olisi rajoittunut vain kuviin ja niitä koskeviin merkityksiin vaan käsittänyt myös 

artefaktien materiaalin, värin ja muodon (mts. 9). Tähän liittyen kaksi haastateltavaa kertoi, etteivät 

he halua syventyä abstarktiin taiteeseen, vaan ennemmin pysyä rajojen sisäpuolella. Toinen heistä 

pohti rajoittavien syiden olevan pääosin kulttuurisia, mutta koulutuksen vaikuttavan kenties myös. 

”En halua mennä abstraktiin, niin kun syventyä abstraktiin enemmän. Mä haluan piirtää enemmän 

niin kun viivoja ja figuratiivisia hahmoja. Mä tykkään siitä, että ollaan ihan rajoissa”, Nurhayat 

totesi. Tämä yksityiskohta kumoaa osittain myös usein arkikeskusteluissa ilmenevän ajatuksen siitä, 

että islamilainen taide on abstraktia, eikä ihmisiä tai eläimiä saa lainkaan esittää (Ahola 2013). 

Taiteilijalle teos voi olla paitsi reitti vapauteen myös todistuskappale siitä, miten asiat ovat kenties 

olleet, vaikka jokainen tarkasteleekin nitä oman kokemusmaailmansa lähtökohdista. Teosten avulla 

voi mahdollisesti purkaa sellaisia tunnelukkoja, joista puhuminen on vaikeaa (Kovanen 2013).   

 

Kuva 2. Kenan Türkmen: 2-Untitled 2007. 

 

Allen huomauttaa, että islamilaisessa taiteessa on lukuisia taideteoksen toteutustapoja, ja 

monitulkintaisuutta. Silloin kuin ihmishahmot ovat osallisena taiteessa, niiden ulkomuodon 
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vastaavuuden tosielämän ihmisiin ei ole tarkoitus herättää kiinnostusta taiteellisessa mielessä. Sen 

sijaan hahmojen asentojen rytmi ja niiden kiertävä sijoittaminen suuremman teoksen puitteissa 

tekee niistä katsomisen arvoisia. (Allen 1988, 36.) Kuvien tekemisessä on kuitenkin kaksi linjaa: 

toisessa ajatellaan; mitä realistisempi kuva on, sitä epäilyttävämpi se on. Toisessa taas ajatellaan, 

että mitä ylevämpää oliota se kuva, sitä epäilyttävämpi se on (Hämeen-Anttila 2013, 166). 

Aineiston valossa pohdiskelin, mikä merkitys taiteilijuuteen on islamilaisessa taiteessa esiintyvillä 

muotoihin ja rakenteisiin liittyvillä säännöillä. Eikö taiteilija itse näe, milloin kaikki on kohdallaan? 

Eräs vastaus tähän löytyy kommenteista, joista valottuu hyvin taiteilijana olemiseen kasvamisen 

kontrolli sekä ulkopuolelta tuleva hallinta.  

 

Minun sanotaan taidekoulutuksen pohjalta minun on pakko sanoa [--] koska meillä on viiva 

ja kirjaimet ja arabialaiskirjaimet on erittäin tiukka. Meidän kulttuuripohja on näin, et jos 

sanotaan arabialaista taidetta, islamilaista taidetta ne on sama: ne lähtee siitä kirjaimesta. 

Kirjain on islamilaisen taiteen pohjana, keskittyminen eri asioihin. Emme voi helposti lähteä 

viivoista pois. Emme, koska vaikka asumme tässä maailmassa, Euroopassa, mä huomaan 

myös sitä ja kyllä olemme oppineet tuntemaan myös miksi Kandinsky on Kandinsky. Joo, nyt 

oppii, koska nyt pystyy. Jos sanotaan Irakista on vaikea, sun siellä... ehkä on taiteilijoita 

jotka jäljittelevät mutta eivät ymmärrä. Se ei oo ollut sitä niin kun jaksossa. Ymmärretään, 

mutta mä en voi tehdä sitä. Jos taitaisinkin sitä, mä en voi tehdä sitä... (Jan) 

 

Vaikka aineistosta nousi esille aiheen latautuneisuus, niin haastateltavista esimerkiksi Nurhayat oli 

kuitenkin kiinnostunut myös taiteen rajojen rikkomisesta.   

 

 [--] Jos mietitään sitä miniatyyriä, islamin taiteen miniatyyriä, eli siellä ne piirtävät hevosen 

mutta värjäävät sen, maalavat sen niin kun liilalla, se ei voi olla liila, mutta se on abstarkti. 

Ylitetään rajoja, ja sitten tehään jotain muita keksintöjä, mutta sitten myöhemmin niin kun 

 katsotaan, se on keksintö, se on ihan niin kun ylittänyt tavallisia klassisia rajoa. (Nurhayat) 

 

Raman puolestaan mainitsi olleensa pitkään kiinni realistisessa taiteen tekemisessä ja ajatelleensa, 

ettei yksinkertaisesti voi tehdä abstraktia taidetta. Nykyisin hänen taiteessaan ei ole mitään rajoja. 

”Mutta tää oli ihan se, tosi raaka ajatus. Sen takia nyt mä en enää mieti, että on joku raja, sillä 

lailla ja sillä tyylillä ja sillä tekniikalla miten mää teen taidetta. Ei, voi tulla mitä vaan. [--] mää 

maalaan, piirrän ja veistän ja nyt mää eniten teen maalauksia, videoinstallaatioita tai vastaavia...” 

Tämän kommentin valossa nousee esille kulttuurisen dialogin mahdollisuus, jossa globaalit 

vaikutteet siirtyvät molempiin suuntiin syrjäyttäen islamilaisessa maailmassa olevia traditionaaleja 

tekemisen tapoja. Haastateltavieni kertoessa taiteessaan olevista rajoituksista ajatukseni siitä, että 

loppujen lopuksi elämä itse aiheuttaa taiteilijoille vain hyvin harvoja reunaehtoja, vahvistui. Sen 

sijaan ihminen itse omaan ajatusmaailmaansa lukittautuessaan on ehkä pikemminkin reunaehtojen 
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asettaja. Voi myös olla, että mitä enemmän oma ajatus- ja aatemaailma lujittuu sitä 

ehdottomammiksi käyvät myös henkilön itselleen asettamat reunaehdot.  

 

Taiteen rajoituksista käytävissä diskursseissa on tärkeää huomioida, että taiteen rajoittaminen ei liity 

tai ole sidottu tiettyyn uskontoon, sillä taidetta on aina haluttu rajoittaa, uskonnosta riippumatta. 

Ikonoklasmia eli kuvariitaa on esiintynyt eri syistä johtuen historian eri vaiheissa. 600-700-luvuilla 

kolmen abrahamilaisen uskonnon: islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden keskuudessa käytiin 

kiivasta keskustelua siitä, onko ihmisten piirtäminen kielletty. Tavallisin esimerkki ikonoklasmista 

on Bysantin valtakunta, jossa 700- ja 800-luvuilla ikonoklastit eli ikonien vastustajat halusivat 

tuhota uskonnollisia patsaita ja kuvia eli ikoneja, joita he pitivät Raamatun kieltäminä 

jumalankuvina. Osan tutkijoista mielestä tämä oli islamin vaikutusta, koska islamin kuvakielto 

esiintyi samoihin aikoihin ja sen vaikutus oli suuri myös kristillisillä alueilla. (Honour & Fleming 

2001, 323-324; Morgan 2005, 117.) Osa kuitenkin (esim. King 1985) näkee asian olevan lähes 

päinvastoin ja esittää kristinuskon olleen non-figuratiivisessa, eli ei-esittävässä taiteessa jopa 

vuosisatoja islamia edellä perustaen väitteensä muun muassa vain ristin muotoisten figuurien 

sallimiselle. Bysantin ajalta peräisin olevien maalausten ja mosaiikkejen lähes täydellinen 

puuttuminen tekee tämän osoittamisen vaikeaksi. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että myös 

Raamatussa on kielto jumalankuvien valmistamisesta: Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan 

jumalan kuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä 

siitä, mikä on vesissä maan alla (2. Moos. 20:4). (King 1985, 267-268, 275-277.)  

 

Yhtenä syynä islamin kuvakieltoon on voinut myös olla halu sanoutua irti kristinuskosta ja sen 

kuvista. Toisaalta Itä-Rooman eli Bysantin keisarina vuosina 582-602 toiminut Maurikios ei 

hävityttänyt patsaita uskonnollisista syistä vaan vastustaakseen niissä tuon ajan ihmisten olettamia 

immanentteja taikavoimia. (Allen 1988, 21-22.) Näin ollen kristittyjen tapa kunnioittaa ikoneita 

olisi johtanut keskusteluun, jonka seurauksena muslimien kielteinen asenne kuvien käyttöön 

jyrkkeni – uskonnollisten kuvien, kuten ikonien, tekeminen samaistettiin niiden palvontaan. Kyse 

oli ehkä alun alkaen siitä, mitä kuvat esittivät, ei se, että ne ylipäätään esittivät. Tämän seurauksena 

jopa varhaiset arabialaiset rahat lyötiin ilman hallitsijan kuvaa. (King 1985, 268-269, 273-274; 

Palva 1998, 446.) 
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3.3 Kuvissa näkyvä diaspora 
 

I was born in Iraq, in very, very closed holy city of Najaf the name, which is the Shrine of 

Imam Ali there and you know, women can not go out without scarfs or without covering her 

body, totally. [--] the greatest thing someone can say about it is that it loves the dead and  the 

living equally. The worst one can say about Najaf is that exports clergymen and imports 

coffins. Either way, my memories began in this city. (Amir) 

 

Jokin päämäärä on jokaisella, joka haluaa kuvilla kuvittaa elämää. Jokaisella taiteilijoista on se oma 

jälki, tyyli tai tekniikka, ajatus tai oivallus puhumattakaan henkilön historiasta, joka erottaa hänet 

muista kollegoistaan. Aineistosta nousi esille rajaton mielikuvitus, joka yhdistettynä kokemukseen 

sai jokaisen henkilön taiteessa uniikkeja ilmenemismuotoja. Aineistosta nousi diasporataiteilijuus, 

joka kätki sisäänsä alaluvuissa esiteltävän islamin uskontona ja kulttuurina sekä islamilaisen 

sukutaustan: perheen, juuret  ja sukupuolen. 

 

... No-one can forget childhood [--]. We interpret our past always and we use our past al-

ways, you, even me, everybody. But each one uses in the way, what actively used or not. So I 

think I use it actively. Even the themes with this [Universal Colours] magazine for example, 

what I use, are always coming from my background, I mean not only in Iraq but all by back-

ground, even five years ago here or maybe last year here. So it is such thing.  (Amir)   

 

Miksi ja mistä taidetta sitten tehdään? Useimmat haastateltavista kertoivat saavansa inspiraatiota 

taiteeseensa elämän eri osa-alueista tai materiaaleista, mielikuvituksesta, luonnosta sekä taustastaan; 

arabialaisesta taiteesta, erityisesti maalauksesta ja kuvanveistosta sekä asioista joista he pitävät tai 

eivät pidä, asioista jotka vaikuttavat. Esimerkiksi Warda kertoi inspiroituvansa näyttelyistä, 

kirjoista, musiikista tai uudesta tuttavuudesta, Qassim puolestaan sosiaalisista tai poliittisista 

tapahtumista. Jan:in teoksissa korostuivat sotaan ja rauhaan liittyvät aiheet. ”So at that time there 

was not only war, [--] thirteen years I was working art and culture and this things, so up to now, I´m 

continuing the same but I couldn´t live there with the war and whole atmosphere”, Amir totesi. 

Diasporataiteilijuudesta puhumisen ehtona on, että ryhmän juuret vaikuttavat yhä ihmisten 

identiteetteihin ja ryhmän kulttuuriin – näin on käynyt useimpien haastateltavieni kohdalla. 

 

Et meillä on koko ajan ollut sota, koko ajan me etsittiin kellaria. Mulla oli se rauha ainoa 

ongelma, ainoa sitten, ja lapsuudesta johtuen se jäänyt kiinni, jäänyt mieleen. Ja siksi mää... 

lapsi ja rauha ja sota mulla ollut se ainoa teema. Niin kun miettinyt. Toisaalta tauluissa niin 

kun öljyvärimaalauksissa ollut, myös animaatiossa mulla on ollut sitä, sota ja rauha. Ja 

toisaalta lasten, sanotaan satukirjataiteilijana tai kirjakuvittajana on ollut niin kun tehtävänä, 

et sit tehdä jotain niin kun lapsille. Et se on ollut ainoa tie mulle. (Jan) 
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There are many messages, because each art work has its own message which tells this or that. 

But in general I´m combining between these two cultures, all. As you see, there are a lot of, I 

mean very European style. Okay, somebody accused me that I am like the Italian painter Lu-

cio Fontana because he make holes. So I make holes as well, but the idea itself came from my 

background. (Amir) 

 

Siitä huolimatta, että osan haastateltavista töiden taustalla piili tarina kaiken menettämisestä ja 

elämän nurjista puolista, aineistossa korostui, ettei inspiraatio silti ilmaannu itsekseen.”Finnish 

politics doesn´t have that action, doesn´t inspire me, but in Middle East all the times we have 

surprises and action. [--] but here it is stable. With... stable life with artist makes him lazy”, Qassim 

totesi. Keskeisenä tekijänä aineistosta korostui ajatus inspiroivasta paikasta, sillä maasta toiseen 

muutto on toiminut useammalle haastateltavalleni inspiraationa rajoihin ja niiden ylitykseen sekä 

paikantekoon liittyvien aiheiden käsittelystä taiteessa. Diasporataiteilijuus tulisikin ehkä nähdä 

eräänlaisena taitelijan paikkana ja toisin tekemisen tilana, jossa välillä on lähdettävä kauas 

nähdäkseen lähelle. Haastateltavieni teoksista: maalauksista, grafiikoista, installaatioista, 

veistoksista ja multimediateoksista henkii kenties alitajuinenkin paikan, menneisyyden ja 

nykyisyyden käsittely. Esteettistä mutta samalla niin poliittista, taiteen voi hyvällä syyllä sanoa 

olevan kantaaottavaa, kun maailma ja yhteiskunta nähdään nimenomaan taiteen kautta. 

 I came from a heavy war that lasted eight years. I reached Finland three months after the 

 second war began. Starting with my homeland, I felt as though I had been accused because 

 I had been born in that curtained room called Iraq. I felt paralyzed because I could do 

 nothing; even to speak out that I am Iraq caused guilt and insult. (Khatib 2012.) 

 

Kolme haastateltavaa argumentoi voimakkaasti taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden puolesta 

sekä yhteiskunnallisten asioiden vaikutuksesta taiteeseensa. Tämän taustalla lienee toive siitä, että 

taiteen avulla on mahdollista muuttaa maailmaa, jopa pysyvämmin kuin politiikan, taiteen vuoroin 

mukautuessa, vuoroin vastustaessa vallitsevia yhteiskunnalllisia oloja. Toisaalta taiteen voidaan 

ajatella muodostavan maille uudet rajat, johon valtiolliset rajapyykit tai kielimuurit eivät pysty. 

 

Jotkut jutut mitkä teen ovat kantaanottavia ja uskon että taiteella pitää olla yhteiskunnallinen 

sanoma, oli se sitten miten viitteelliesti sanottu. Eli en halua tehdä mitään osoittelevaa 

poliittista taidetta. Tekemisiäni tulkitaan aina siitä lähtökohdista, että olen muslimi, somali, 

nainen tai maahanmuuttaja ja tiedostan sen. (Warda) 
 

Minun teemat lähtevät Anatolian kansojen mytologiasta, mutta viime aikoina modernisonnista 

ja rakentamisesta johtuen Anatolian alueen historialliset merkit on tuhottu poliittisella 

päätöksilla, esimerkiksi patojen rakentaminen ja Venuksen patsaiden jääminen patojen alle. 

Nämä olivat minulle teemana. (Nurhayat) 
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Taidetta voidaan silti tehdä sodan vuoksi ja sodasta huolimatta, tai sodan "pakottamana" maassa, 

jossa yhteiskunnallisia asioita taiteessaan käsittelevää taiteilijaa ei vaienneta, kiduteta tai tapeta. 

Haasteista huolimatta taide toimi myös keinona ottaa tilaa haltuun, jonka kautta sopeutuminen 

Suomeen on mahdollisesti helpottunut. Muutamilla haastateltavista oli taustallaan sekä fyysisesti 

että psyykkisesti niin rankkoja kokemuksia, että taiteen tekeminen nähtiin ilmaisukanavana niille. 

Haastateltavat eivät kuitenkaan mainitse tekevänsä taidetta siihen paikkaan tai siitä paikasta, johon 

teos sijoittuu (ks. Hannula 1995), päinvastoin taiteilijoiden teosten lopullinen sijoituspaikka voi olla 

melkein missä vain. Silti oikeus omaan paikkaan, omaan maailmaan on niissä jollain tasolla läsnä. 

Suomessa kasvaneen Wardalla tilanne oli muihin haastateltaviin verrattuna hieman päinvastainen, 

hänen kokemuksensa menetetystä synnyinmaasta eivät välttämättä ole niin voimakkaita tai 

muistojen sävyttämiä, että ne vaikuttaisivat taiteeseen niin voimakkaasti – joskin ne voivat olla 

myös alitajuisia. Usein ajatellaan, että etääntyminen tai lähentyminen tietyn paikan kanssa sekä aika 

muokkaavat käsityksiä ja tunnetta paikasta. (Massey 1995, 46-49; Massey 2008b, 141; Tuan 2006.)  

 

 Minulla tilanne on vähän toisin päin. Kun olen käynyt Somalimaassa tai tutustunut etäältä 

 somali ja islamilaiseen taideperintöön olen saanut uusia ahaa-elämyksiä. Esimerkiksi tein 

 lukion kuvataidediplomityöni ornamentiikasta ja muotoilusta somalikulttuurissa. (Warda) 

 

Vaikka Massey ei näe kotiin paluuta paluuna ajassa tai paikassa taaksepäin, ainakaan jos koti 

kuvitellaan pysyväksi paikaksi, on haastateltavista Warda kuitenkin tehnyt paluuta omaan 

kulttuuriperintöönsä, ja ilmaisee sitä taiteessaan. Taaksepäin emme voi Masseyn mukaan mennä – 

paitsi kartalla ja mielikuvissa. Haastateltavalle se voi kuitenkin tuntua siltä – paluulta kaukaiseen 

lapsuuteen. (Massey 1995; Massey 2008b, 134.) Eräällä haastateltavista oli taiteensa vaikuttimiin 

sekä sanomaan hieman erilainen mielipide: Qassim kertoi myyneensä töitään kotimaassaan mutta 

kokee silti itselleen taiteilijana tärkeämmäksi ajasta ja paikasta  riippumattomat seikat.  

 

Well, in Iraq, people like art, artist to be liked by people, by friends, to be known in the area 

where you live, to be known in the city and sometimes even in the capital, according to the 

activity. And it is important when I feel first I´m doing something which other people cannot 

do. Other thing that to be known a special by others. It is important, but as art, for myself, it 

is so important sometimes or most of the time to be challenging to me, all the time doing 

something new. And most important, that artist all the time express himself or herself and 

this expression can be showed through paintings. (Qassim)   

 

Kenan ja Semra kertoivat ihailevansa koskettavaa ja puhuttelevaa taidetta, sellaista joka vaikuttaa 

johonkin ihmisen sisällä, jättää jäljen. Sellaista he ihailevat ja pyrkivät tuottamaan itsekin. Lisäksi 
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he korostivat oman taiteen tekemisensä olevan heille paitsi itsensä sekä tunteidensa ilmaisemista 

taiteen kautta myös erilaisten viestien suoraa tai epäsuoraa välittämistä. Taidetta tehtiin myös taiteen 

vuoksi – tärkeänä itsessään. Teosten sanoman nähtiin aineiston perusteella olevan riippuvainen itse 

teoksesta tai sen ympärillä tapahtuvista asioista. 

 

3.3.1 Islam kuvissa 

Varsinkin tämä marmorointitaide, mitä sanotaan Ebru-taiteeksi6, joka on uskonnosta lähtenyt. 

Tää islamin uskonnon keksimä. Tässä on erilaisia tekijöitä: kemia, vesi ja fysiikka, niin kun 

myös taide. Tää on keksintö, ei oo vaan satunnainen teko. Taiteilijana mua kiinnostaa nää 

kauniit puolet siitä uskonnosta, siitä uskonnon historiasta tai kulttuurista. (Nurhayat) 

 

Uskonto on ollut haastateltavilleni heidän kotimaansa tai asumiensa maiden kulttuurin keskeinen 

osa. Se rakentaa identiteettiä pitäen yllä kulttuurisia merkityksiä. Oma kulttuuri saattaa muodostua 

itsestäänselvyydeksi eikä sen uskonnollista taustaa saati vaikutuksia taiteeseen välttämättä tiedosta. 

Haastatteluista jäi tuntuma, että uskontoon liittyvien asioiden näkyminen taiteessa jakoi mielipiteitä 

ollen samalla ehkä koko haastatteluni vaikein kysymys. Osa haastateltavista tunnisti uskonnolliset 

vaikutteet teoksissaan ja taiteellisessa tekemisessään varsin selkeästi ja monivivahteisesti. 

 

Islamin kulttuuri on ollut jollain tavalla läsnä minun teoksissani ja siitä on tullut vaikutteita 

teoksiini. Teoksissani on ollut arabian kalligrafia joka on kehittynyt islamin uskonnon 

kanssa. Islamin uskonnon maailmaan ristiriidat ovat olleet osa teemoistani. (Jan)  

 

I think the figures what I use, they are from my background. I mean strongly from my city, 

the city where I was born, the Najaf, which is the holy shrine of Imam Ali, was there. And 

even in the recent works, what I use there are Islamic figures and the colors of course they 

are the same. So you see this kind of influnce. (Amir) 

 

Edeltävät kommentit vahvistavat Illmannin (2012, 129) havaintoa siitä, ettei nykyaikana monien 

islamilaistaustaisten henkilöiden suhde taiteeseen tai populaarikulttuuriin ole traditionaalisen 

hurskas muttei myöskään läpikotaisin sekulaari. Van Nieuwkerkin (2008, 175) mukaan nykysin 

elettävässä postsekulaarissa ajassa ei välttämättä ole edes mielekästä tehdä jakoa puhtaan sekulaarin 

ja uskonnollisuuden välille. Pikemminkin kyse on taiteesta ja populaarikulttuurista islamismin ja 

sekularismin välissä (mts. 170). Vastaavasti Allen (1988, 36-37) huomauttaa, että kyse ei ehkä 

                                                 

 

6 Vanha ottomanilainen marmorointitaidemuoto, jossa erilaisten maavärien avulla luodaan värikkäitä kuvioita veden 

pinnalla. Taidemuotona ebru-taide on vaikea ja kärsivällisyyttä vaativa menetelmä, jossa  samaa lopputulosta ei voi 

millään toistaa, koska tulokset riippuvat taiteilijan tavoitteiden lisäksi fysiikan ja kemian laeista. (Artpiste 2013.) 
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olekaan sekulaarisen islamilaisen figuratiivisen taiteen puutteesta, vaan pikemminkin uskonnollisen 

figuratiivisen taiteen niukkuudesta kentällä, jolla esiintyy muutenkin runsaasti kulttuurista vaihtelua 

maailman eri kolkissa. Kaksi haastateltavaa kuvaa syvää ihailuaan kalligrafiaa kohtaan seuraavasti:  

 

I adore calligraphy because it is a melody of the culture, a bridge between previous and 

present time. (Josef) 

 

[Kalligrafia] On aika ihana taide... kalligrafiataide meillä on sekaisin ja minun mielestä 

maailmassa parhaita teoksia minkä mä oon nähnyt… arabialaistaiteilijoita jotka yhdistävät 

kalligrafiaa. Koska arabialainen kirjain on niin kaunista. [--] ja siihen ehkä mä en voi 

sanoa, että minä olen kalligrafiataiteilija. Koska sinun pitää olla varma, että oletko, ja jos 

oletkin sen taiteilija, et voi olla sen opettaja. Sinun pitää olla varma, että sä oot valmiina 

opettajana siihen. Sen säännöt ovat vaikea, sen menetelmä, sen tekniikka, niin vaikea. (Jan) 

 

Arabialainen kalligrafia on ornamentiikan muodoista islamilaisin. Kalligrafian asema islamin 

jaloimpana taiteena ei ole kärsinyt, vaikka sitä on käytetty myös kuvallisena aineksena koristelussa. 

Kirjoituksen merkitys on aina kaksitahoinen: 

se on sekä muotoa että henkeä, olipa kyse 

sitten rakennuksen ornamentista tai 

Koraanissa olevasta ilmoituksesta. Koraanin 

kopiointi mielletään kalligrafian ylevimmäksi 

ilmentymäksi ja juuri Koraani on innoittanut 

kalligrafit parhaisiin saavutuksiin sanan 

yhtyessä kuvaan.  (Cajan 1991, 189.) 

Kalligrafiataiteilija Josef kertoo:  

 

For Muslim the draw means nothing, they kill you. But calligraphy – because Qur'an the Holy 

Bible – by calligraphy. So calligraphy, Islam takes up [approves]. We have only one thing but 

in Italy or you, you have many things: you have music, you have drawing and in Islam only 

calligraphy. You can not dance; you can not do any other arts. Sculpture, you and your family 

dies. You make the sculpture like e.g. [--]. How you make, you are not Godh, you are not 

Godh. Godh makes people, not you. So anything in Islamic is not allowed. But only calligra-

phy and Arabian ornaments. We are too much professionals, not because we draw, because we 

have secret. If I write now your name I can told you what you what you ate yesterday.[--] So 

not only drawing, the calligraphy have power and energy, every letter… (Josef) 

 

Haastatteluissa nousi esille kalligrafioiden symbolinen, metaforinen ja intervisuaalinen puoli, eli 

moninaisuus ja merkitysyhteydet riippuen esityskontekstista ja tavasta välittää viestejä. Vaikka 

yhteys kotimaahan oli katkennut, diasporisten siteiden ylläpito saattoi konkretisoitua taiteessa. Varto 

Kuva 3. Josef N. Yeisaf: Aladdeen 2013. 
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(2003, 52) toteaa, että niin kutsutussa kuvakieltokulttuurissa kuvan merkityksen voidaan ajatella 

olevan lähtökohtaisesti voimakkaampi ja sen inflaation heikompi. Yhdistävänä tekijänä 

haastateltavilla oli, että lähes kaikki kertoivat ammentavansa materiaalia taiteeseensa omasta 

menneisyydestään, jossa uskonto on ollut osallisena. Osa ei kuitenkaan miellä itseään kovin 

uskonnolliseksi henkilöksi, vaikka uskonto sävyttää heidän taidettaan. Tällöin kyseessä voi olla 

Geertzin (1993, 111) hahmottelema uskonnollinen perspektiivi taiteeseen. Useimmilla 

haastateltavillani heidän tekemiensä artefaktien aikaan saamat tunteet eivät välttämättä viestitä 

pelkästä kiintymyksestä entiseen kotimaahan vaan myös useissa tapauksissa merkitsevät 

henkilöiden identiteetit samaa vähemmistöä edustavan uskonnon jäseniksi (Svašek 2012, 6).   

Amir: In my latest works which is this small one. You see the paintings (ks. liite 3 kohdasta Amir), 

after this page, you see these are figures, these are figures. You see them big for example. 

They are from Abbasid era, which is the Islamic civilization so to say. They are calligraphy 

or some miniatures from the mosques or whatever they are, which is they are sinking in the 

dark, totally, okay all of them, they are five but here are four. So look at this for example, so 

the details, doesn´t you think about this old Muslim style of painting? 

 

H: Is it kind of ornaments? 

 

Amir: Ornaments, it is kind of ornaments all of them, so all of them ornaments, with little bit 

 shrine windows, so these are the background of my... of me and they express the current  sit-

uation in Iraq as I think. [--] the holy shrine ´s windows which stay in my brain, stay in my 

 memory. They doesn´t go.  
 

Svašekin ja Skrbiksen (2007, 373) mukaan paikoiltaan pois siirtyneet ihmiset voidaan mieltää 

multipersoonaisiksi: he ovat kiintyneitä kaukaisiin koteihin ja objekteihin joita he eivät välttämättä 

näe enää koskaan, he ovat samaan aikaan täällä mutta kuitenkin toisaalla. Myös haastateltavani 

kantoivat mukanaan muistoja ja tunteita menneistä ajoista ja paikoista. He olivat myös ehkä jollain 

tasolla ehdollisia edellisen asuinmaansa käytännöille, jotka ovat muokkanneet heidän käsitystään 

omasta identiteetistään ja tavastaan ajatella maailmaa.  

 

Osa haastateltavista ei halua tarkalleen määritellä uskonnollisten vaikutteiden [islamin] näkymistä 

taiteessaan, kenties, koska koki olevansa liian sisällä siinä tai vastaavasti halusi tehdä selvän eron 

islamiin. He eivät myöskään kokeneet ”kampanjoivansa” uskonnon puolesta vaan tekevänsä 

taidetta. Huomioni kiinnittyi siihen, että hankalaksi uskonnollisten seikkojen määrittelyn kokivat 

nimenomaan ne haastateltavista, joilla uskonto näytteli aineiston perusteella keskeistä roolia 

nykyisessä elämässä. Esimerkiksi Kenanin mielestä kaikki vaikuttaa taiteeseen, ei vain uskonto. 

Warda puolestaan koki uskonnollisten vaikutteiden erittelyn töissään hankalaksi puhuen ennemmin 
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yhteen sulautuneen todellisuuden puolesta: ”Tottakai sarjakuvissani esiintyy lähtökohtaisesti 

muslimeja, mutta en alleviivaa sitä esimerkiksi näyttämällä.” Hieman ristiriitaisesti Warda 

kuitenkin kertoi tehneensä joitain sarjakuvia ensisijaisesti muslimiyleisölle, mutta epäili muuten 

islamin näkyvän töissään vain välillisesti. Silti hän mainitsi perehtyneensä islamilaiseen 

taideperinteeseen ja tutkineensa aihetta. Istanbulista Suomeen muuttanut surrealistitaiteilija Semra 

puolestaan kielsi ensin jyrkästi uskonnollisten vaikutteiden 

näkymisen töissään: ”Well, I don´t think they can be seen”, 

mutta kertoi lopulta olevansa kiinnostunut erilaisista 

uskonnoista ja kulttuureista. Hän kuitenkin totesi, ettei tee 

tarkoituksellisesti uskonnollisia teoksia, vaan kuvaa töissään 

sisältään tulevia tunteita. Osa haastateltavista myönsi 

uskonnollisten vaikutteiden mahdollisuuden, mutta ei 

vahvistanut niiden keskeistä merkitystä tai selkeää 

havaittavuutta taiteessaan. Taiteilija ehkä kertookin jonkin 

tarinan tietyssä kontekstissa ja katsojan vastuulle jää teosten 

tulkinta. Vastaavasti Qassim koki uskonnollisia vaikutteita 

sisältävän taiteensa olevan sitä kansainvälisempää, mitä 

vähemmän yksittäisen teoksen merkitykset avautuvat 

ihmisille samalla lailla:    

 

 Some painting it has subject of my religion but they are rarely because nowadays people 

believe art is international language which is far away from religion, far away from one 

culture. It is international so it´s not seen clearly in my painting. [--] Some of them when I 

try express one situation which I´m not believing in it, like for example: Islam doesn´t come 

by force or Islam doesn´t mean killing innocent people. For that reason when I make this 

subject it is showing. But in the abstract painting it can be showing in some signs, because 

it´s abstract like some Arabic calligraphy or ornament. [--] And usually I think that 

succeeded painting, which is painting which has more explanation, doesn´t keep explanation 

direct. You can collect three, four people to tell, what this painting means. [--]. I find it is 

more open or international. (Qassim)  

  

Haastateltavista sunnalaisuuteen kuuluva Kenan nosti muusta joukosta poiketen esille sen, ettei 

häntä taiteellisessa mielessä kiinnosta se puoli, mitä uskonto rajoittaa. Islamilaista taidetta 

käsiteltäessä esteettiset ilmiöt on yleensä totuttu mieltämään uskonnosta – ei kulttuurista – 

johtuviksi (Shalem 2012, 6, 9).  Kenan kertoi olevansa tämäntyyppistä ajattelua vastaan:   

Yleensä kiinnostaa uskonnon eri puoli, se ei kiinnosta, mitä uskonto kieltää. Se ei ole tosi 

Kuva 4. Semra Türkmen: Identity Eaters, 2007 
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tärkeä meille. Se on tärkeämpi, mitä uskonnon tarinat, tai jos on jotain tunteita tai miksi 

uskonto on syntynyt se on vähän kiinnostavaa. Mutta sosiaalielämän järjestelmä, mä uskon, 

että se aina voi muuttua. Se, islamissakin sanoi, että käyttäydy millainen on sun, missä sinä 

asut, millainen on ihmisiä. Ovat elossa, käyttäytyy samanlaista. Kun mä sanon ihmiselle, ne 

sanovat ”onko?” mutta se on näin, koska Koraanissa sanoo, islamissa ei ole tyypillinen 

islamilaisten pukeutuminen, ei ole yhtä, ei ole jotain puhelutyyliä, tai ei oo mitään, se antaa 

ihmisten kulttuurin, vain mikä on kielto: älä tapa ihmisiä, älä valehtele. Kaikki on 

kansainvälinen, jutut, ei muuta. Mutta kulttuuri on eri juttu, se ei ole uskonnosta... (Kenan) 

 

Haastateltavista Raman korosti varovaisesti, ettei taustastaan tai töidensä uskonnollisista tai 

kulttuurisista yhteyksistä huolimatta halua tulla leimatuksi ”islamin taiteilijana”, sillä johtuen viime 

vuosien poliittisista tapahtumista islam jo sanana herättää tietyntyyppisiä ennakkoluuloja ja 

kategorisointia ihmisissä. Myös Hämeen-Anttila (2004) toteaa, että länsimaisissa painotetaan liikaa 

uskonnon merkitystä luotaessa käsitystä islamilaisesta maailmasta, tutkimukseni kontekstissa 

islamilaisesta taiteesta, jolloin syntyy vääristynyt käsitys islamista kaikkien ilmiöiden yhteisenä 

nimittäjänä. Linjakummun (1997, 111) mukaan islam ei ole staabilin uskonnollinen, homogeeninen 

ilmiö vaan se voidaan ymmärtää myös kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä. Osa haastateltavistani 

kertoikin käsittelevänsä töissään ennemmin kulttuuriin, filosofiaan tai historiaan, kuin islamiin 

teologisessa mielessä liittyviä aiheita. Islamilais- tai maahanmuuttajataustasuus voi kuitenkin olla 

taiteilijan itse valitsema subjektipositio, josta käsin hän osallistuu taidemaailmaan, toisaalta se voi 

olla myös vastaanoton tapa. Tässä tapauksessa se on esimerkiksi kriitikon, kuraattorin tai 

akateemisen tutkijan taiteilijalle ulkoapäin antama määre. Mikäli taiteilija osallistuu diasporisia 

teemoja käsittelevään ryhmänäyttelyyn, hän voi yleisön silmissä asemoitua hetkellisesti 

diasporiseksi taiteilijaksi ilman, että identifioituisi muslimien diasporaan. (Nelson 2006, 299.) 

 

3.3.2 Kulttuuri, perhesiteet ja juuret  

I decided to live in Baghdad, to stay under the spotlight. I would make my own world. Bagh-

dad was in a chaotic situation, not recognising her own sons, so I decided to impersonate all 

the chararcters. I would claim that I am a medical student, an art student, a student of the art 

institute that I loved, the institute that kicked me out too many times. I passed the entry exam 

to the theatre faculty and would even claim to be a member of Saddam´s intelligence force. I 

am an actor and I knew how to play the game. I would survive.  (Khatib 2012) 

 

Uskonnollisten merkitystekijöiden ohella ensisijaisesti kulttuurin sekulaarisiin ulottuvuuksiin, 

perheeseen ja juuriin liittyvät traditiot ja representaatiot nousivat vahvasti esille muutamien 

haastateltavien taiteessa ja taiteilijuudessa. 

Olen asunut sellaisessa yhteiskunnassa, jossa islamin kulttuurilla on jollain tavalla 
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vaikutteita ja ne ovat esintyneet teoksistani, esimerkiksi värit ja erilaisia symboolien 

esiintymistä teemoissa. Toisaalta islamin kulttuurilla on kielteisia vaikutteita esim: on useita 

teoksia joita en voi esitellä vaikka tekisin, kuin paljaana olevan ihmisen ruumis. (Nurhayat) 

 

Anatolian kansojen mytologia on läsnä teoksissani vahvasti, varsinkin vanha ja uusi 

kulttuuri ja vanhojen tarinoiden symboleja. Esim: Sahmaran7 joka on käärmeiden jumalatar, 

ylävartalo kaunis nainen ja alavartalostaan on käärme, joka kreikan mytologissa esiintyy 

Medossa nimellä. Sahmaran on Anatolian mytologiassa hyvä ja kaunis nainen, joka luottaa 

ihmisiin mutta joutuu pettymykseen. (Nurhayat) 

 

Haastateltavista Josef kertoi taustansa näkyvän töissään ja ottaneensa Aladdinin henkilökohtaiseksi 

fantasiahahmokseen, joka esiintyy hänen kalligrafioissaan. Samainen haastateltava kertoi saaneensa 

vaikutteita Bagdadin arabialaisista öistä ja itsestään kaupungista, jota hän kutsui kalligrafian ja 

kulttuurin pääkaupungiksi. Osalle haastateltavista kulttuuristen vaikuttaiden näkyminen töissä oli 

lähes itsestään selvää, osa puolestaan koki teosten teemojen pysyneen samanlaisina kuin ennen. 

 

 Sota ja lasten elämä on ollut suurinpirtein minulle teemana. Kurdilaisten vahva tahto ja 

 taistelu elämässä on ollut jatkuvana teemaa minulle, teoksissani näkyy värikäs mummo tai 

 pakolaislapsi pakolaisleirillä, tai voimakas perhesuhde on ollut useasti lempi teemana siitä 

kulttuurista. [--] Yleisesti minun teokset ovat pystyneet samallaisena kuin ennen.  (Jan)  

 

Kulttuurisista näkökulmista entisen kotimaan menneet ja nykyiset tapahtumat: sota, räjähdykset ja 

väkivalta sekä uskonnon nivoutuminen politiikkaan esiintyivät haastateltavieni teoksissa luonnon ja 

ympäristön kuvaamisen ohella.  

 

 Joo, kyllä mää joskus esittänyt esimerkiksi väkivaltaa, miten se ilmenee, tai mitä ollut, [--] 

mitä räjähdyksiä tulee ihan reaalisesti elämään nyt. Ja kun lähtee räjähtämään niin mistä 

tää tullut [--]. Kyllä mä olen ihan käsitellyt sitä esimerkiksi. Tai luonto, ympäristö omalla 

tavalla kyllä mä olen tuonut. (Raman)  

 

Useimmilla haastateltavilla uskonnolliset ja kulttuuriset vaikutteet nivoutuvat töissä joustavasti 

yhteen, ja niiden erottelu koettiin melko haasteelliseksi – uskonnosta puhuttiin osana kulttuuria ja 

päinvastoin. Ensialkuun esimerkiksi Raman kielsi uskonnollisten vaikutteiden mahdollisuuden 

mutta hetken mietittyään totesi kulttuurin ja synnyinmaassa kulttuurisesti tabuna pidettyjen aiheiden 

                                                 

 

7 Şahmeran on yksi tunnetuimmista hahmoista kurdilaisessa mytologiassa, joskin legenda juontaa juurensa muinaisesta 

Mesopotamiasta. Hän on puoliksi ihminen ja puoliksi Meran käärme, jotka elivät seitsemän kerrosta Tarsuksen maan alla 

tuhansia vuosia sitten. Käärmeet elivät rauhassa ollen erittäin viisaita ja hyväsydämisiä. Heidän mielestään rakkaus ja ystävyys 

olivat tärkeitä. Meranien kuningatarta kutsuttiin nimellä Şahmeran. Hän oli kaunis nuori nainen joka ei koskaan kasvanut 

vanhemmaksi. (Polat 2013, haastattelu; Korkmaz Erdoğdu 2012.)  
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sekä ihmisille annettujen turhien toiveiden kuitenkin näkyvän taiteessaan.  

 

... Joo, kulttuurin näkee mun taiteessa. [--] että ihmiset eivät ole tilasto, mä en ole vain 

Raman, joka on nyt täällä vain Suomessa. Raman varmasti on perustunut tai rakentuu tai 

tullut Ramaniksi sillä lailla, että päivä päivältä mä pääsin tähän ja kaikki sellaiset 

kulttuuriset jutut ja uskonnot kyllä kaikilla on vaikutuksia muhun, henkiseen ja muuhun 

persoonaan. Mutta sillä lailla mä en katso, että islamin uskonto on vaikuttanut muhun... että 

vielä oon, mä olen vankina. Tiedätkö, mä yrittänyt tehdä itseni kanssa paljon töitä, että mää 

pääsin tähän ja kaikki mun kokemuksia ja lukemia ja koulutuksia ja kaikki, jopa hetket mä 

olen elänyt, antanut mulle eväät, että kyllä ne eväät kaikki heijastuu mun taiteessa. Kyllä mä 

joskus olen antanut ihan sellainen viesti taiteen kautta, antanut kritiikki omaa taustalla tai 

omaa uskonnolla mitä mulla on ollut tai meillä on tähän asti. Mutta mä annan kritiikki, ei, 

että mää uskon, ei. Mitä mää näen, mitä mä en hyväksy. Joskus se se näkee. (Raman) 

 

Uusimmissa mosaiikkitöissään Raman käyttää värikkäitä mosaiikkeja ja kuvaa objekteja ja 

symboleja kuten silmä, käsi ja kala sekä kirjaimia, jotka ovat traditionaalisesti liitettävissä 

islamilaiseen kulttuuriin. "Silmä ja käsi tarkoittaa suojelua, kirjaimilla olen kirjoittanut esimerkiksi 

rauha ja kala merkitsee toivoa." Ramanin teoksissa on myös monesti mukana perinteinen 

irakilainen takki, kulabal. (Repo 2013.) Vaikka aineistossa kulttuuri sai monentyyppisiä, välillä 

ristiriitaisiakin merkityksiä, niin useimmiten kulttuurin keskiössä oli nimenomaan taide. Osa 

haastateltavista kertoi myös niistä kulttuurisista olosuhteista, jotka vaikuttivat oman taiteen 

muotoutumiseen jo varhain: Kenanin mukaan hänen lapsuudessaan Konyassa, Keski-Turkissa, 

ihmisen kasvojen piirtämen tai maalaaminen oli kiellettyä ja sitä vieroksuttiin. Nyttemmin hän 

kuitenkin mainitsee irtautuneensa kyseisestä ajattelutavasta ja löytäneen oman tiensä. 

 

Kenan:  Minun lapsuudessa ne sanoivat, että ei saa piirtää tai maalata ihmisten kasvoja. Kun mä 

olen kasvanut, kun mä luin itse kirjoja, uskontoa, katsoin, ei ole semmoinen sääntö. Se on 

vain ihmisten sanonta, miksi, mistä se tulee, se tulee ehkä, aikaisemmin oli pakanismi. Oli 

veistoksia ja se oli Jumala, sen takia oli pieni kielto. Sieltä tulee, se tulee perinteistä, mutta 

se ei ole kielto, että ei saa maalata tai ei saa piirtää tai ei saa tehdä kuvanveistoa. Kun mä 

opin itse, mä katsoin ei ole semmoinen sääntö. Mutta arkielämässä vieläkin on. Me 

maalaamme jotkut ihmiset sanovat, että ei saa ehkä. Se on eri juttu. [--] Mutta se ei tule 

uskonnosta, se tulee, en tiedä, kulttuurista. Ja aikaisemmin Turkissa, kun tämä ajatus oli 

numero yksi. Sinä aikana oli enemmän erilainen taidetyyli, se oli… 

Semra: …decorations only, ornaments, miniatyres, flowers.  

Kenan: Joo, taide löytää tietä, oikeasti.  

 

Kenanin kertomasta on löydettävissä 

yhtymäkohtia Illmanin (2012, 41) 

teoksessaan esittämiin Inger Fursethin 

Kuva 5. Warda Ahmed: Somali hijab style 2013. 
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ajatuksiin nykyajan uskonnollisen maiseman muutoksista postsekulaarimpaan suuntaan ja 

painopisteen siirtymisestä ryhmästä yksilöön. Myös Fornäsin (1998, 11) ajatukset kulttuurin 

läsnäolevuudesta kaikkialla yhteiskunnassa ja inhimillisessä elämässä tuntuisivat sopivan tähän.  

Osa haastateltavista ei puolestaan voinut varmasti eritellä kulttuuristen vaikutteiden näkymistä 

töissään, mutta epäilee asiantuntijoiden, kuten kriitikoiden löytävän ne. ”En osaa sanoa tähänkään 

mitään. Olen tehnyt esim. myös somali kielistä sarjakuvaa. Ja tottakai olen tehnyt omaan taustaani 

liittyviä sarjakuvia. Niin kulttuurivaikutteet ovat varmaan sitten aiheissa. Ei ole kauhean laajaa 

kuvallista kulttuuria somaleilla johon voisin tukeutua“, Warda totesi.    

 

Kuitenkin Wardan sarjakuvissa näkyy kulttuuritausta varsin selkeästi. Hall on käsitellyt diasporisen 

identiteetin rakentumista taiteessa kommentoiden, että fragmentoitumisen kokemusta on 

mahdollista korjata ja sen voi saada kuvitteellisesti yhtenäiseksi taiteellisten ilmaisujen, kuten 

sarjakuvan keinoin. Hallia mukaillen taiteelliset ilmaisut voivat toimia identiteetin ja vastarinnan 

voimavaroina. (Hall 2002; 2006, 224-234.) Osa haastateltavista kertoi käyttävänsä kulttuurinsa eri 

repertuaareja joustavasti töissään, osa puolestaan valotti tapoja, joilla kulttuuriset vaikutteet ovat 

lapsuudesta alkaen löytäneet tiensä heidän taiteeseensa:   

 

... Kun mietin lapsena, kun tuli pimeätä ja miten siitä se puolikuu menee pilvien läpi, ihmiset 

pelkäävät ja lapset vievät jonkun [--], että pahat henget poistuvat, tai esimerkiksi ihmiset 

laittavat helmiä ovelle, että pahat henget menevät. Mä aattelin, että nämä on sellaisia 

tapoja, jotka liittyvät vanhaan kulttuuriin. Siksi minä aloin käyttään niitä taiteessa, 

teoksissa. Tykkäsin niistä. Ja siitä lähtien minä aloin tutkia enemmän mytologiaa ja tykkäsin 

niistä ja ihmishistoriasta ja näistä tarinoista ja nämä symbolit kaikki jäivät mun 

taideteoksiin, varsinkin maalauksiin. Ja tähän asti minä olen aina käyttänyt niitä. Ja sitten 

loppujen lopuksi uskontona minulla jäivät nämä ajatukset ja ne mitkä mä oon saanut näistä 

tarinoista. [--], et miten nämä symbolit alkoivat vaikuttaa ihmisiin, ajatuksissa. (Nurhayat) 

 

Tärkeimpänä yksittäisenä kulttuurisena tekijänä perhetaustan vaikutus haastateltavieni taiteen 

tekemiseen on aineiston perusteella ollut kiistatonta. ”Just like every child, I enjoyed drawing. I 

used secretly draw Shia Icons, portraits of athletes, known singers and anything that would capture 

my interest. I was copying everything I saw” (Khatib 2012). Useampi kertoi vaikutteiden ja jopa 

rohkaisun taiteeseen tulleen (akateemisesta) perhepiiristä – erityisesti äidiltä, isältä tai 

isovanhemmilta. Semra kertoi, että hänen vanhemmilleen uskonto oli perinne ja sen sijaan, että 

hänelle olisi kerrottu, mitä ei saa tehdä, hänelle opetettiin, kuinka olla hyvä ihminen. Sitävastoin 

Semra mainitsi isovanhempiensa olevan enemmän sitoutuneina ja osallisena uskontoon. 
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… and most of these religious conversations I had with my grandmother. She was very 

religious person and also she was angry to me because I was drawing, which she was 

thinking it´s, like I shouldn´t draw people or something like that. But I never believed in that. 

(Semra)  

 

Muusta aineistosta poikkeavana nousi Suomeen lapsena tulleen Wardan kommentti siitä, ettei hän 

osaa eritellä synnyinmaansa taiteen merkitystä hänelle, mutta on kuitenkin matkustanut pitämään 

sarjakuvakurssin Somalimaassa vuonna 2007. Sen sijaan perhetaustan vaikutus Josefin taiteeseen 

on aineiston perusteella ollut melko selvä. 

 

… When I was children two or three years my father and mother were fighting and she 

said”I go now out from the house!”[--] I was afraid of my mother because this is my mother 

[--]. So this come in my mind because she said:”I can live, I leave you and I go out with 

Joseph and he writes.” And from this time I begin to write [calligraphy], because I wanted 

to protect my mother [--]. After my mother encouraged me… (Josef) 

 

Josef kertoi, että yhtenä hänen taidettaan määrittävänä tekijänä on ollut suojelunhalu omaa äitiä 

kohtaan. Hän tähdensi kalligrafian tarkoittavan hänelle paitsi elämän rakkautta ja tiedettä myös sitä, 

että kaikki on hyvin. Useimmat haastateltavat kertoivat aloittaneensa kuvien tekemisen jo hyvin 

pieninä lapsina tai viimeistaan ala- tai yläkoulussa ja kuvaavat taiteen tekemisen olennaiseksi osaksi 

elämänsä sisältöä. Osa kuitenkin painottaa olevansa taiteessaan itseoppineita, ja näkökulmat 

taiteeseen ovat tulleet pääosin muualta, kuin koulumaailmasta. Nurhayat myös mainitsi olevansa 

taustaltaan alaviitti – ei muslimi – ja täsmensi, ettei tiettyjä traditioita noudattavassa perheessään 

saanut kuitenkaan varsinaista uskontokasvatusta.  

 

 … Mutta myöhemmin aloin vähän kiinnittää huomiota uskontoihin, että mitä yleisesti 

uskonnot ovat ja miten ne vaikuttavat kulttuuriin ja taiteeseen ja aloin vähän tutkia ja lukea 

kirjoja niistä. Mutta sitten myöhemmin, vaan ajattelin, kun mietin niitä uskonnon havaintoja, 

et meidän uskonto, toi aleviitti näyttää vähän samalta kuin shamanismista. (Nurhayat) 

 

Tutkimukseni fokus ei ollut haastateltavien aikanaan saamassa muodollisessa kuvataideopetuksessa 

tai taustayhteiskunnan toimintamalleissa, mutta aineiston perusteella voin silti todeta, että riippui 

paikasta ja kaupungista, kuinka paljon eri kouluissa ja maissa otettiin taidetta huomioon milläkin 

opetusasteella. Toisekseen taideaineen tärkeänä pitäminen vaihteli suuresti. Jokainen haastateltavani 

kertoi opiskelleensa kuvataidetta peruskouluaikanaan, suurimmalla osalla opetus oli järjestetty 

samalla systeemillä kuin Suomessa, eli taide oli ollut puoliväliin yläkoulua pakollista, jonka jälkeen 

ainetta oli mahdollisuus opiskella valinnaisesti. Suomessa koulunsa käynyt Warda kertoi alkaneensa 

lukiossa tekemään enemmän sarjakuvaa, kuin muuta kuvataidetta: ”Ehkä samaistuin enemmän 
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sarjakuvantekijöihin kuin kuvataiteen puolelle.” Irakilaisen Qassimin mielestä opettajat eikä Irakin 

hallitus ottaneet taidetta vakavasti, myös Ramanin mukaan tunti saatettiin ottaa matematiikalle tai 

englannille tai jollekkin muulle heistä muka tärkeämmälle oppiaineelle. Raman kertoi, että hänen 

kotikaupungissaan Kirkukissa8 kuvataidetta opetettiin peruskoulussa, mutta kuvataideopettajalla, 

vaikka tämä ei ollut äärimmäinen muslimi, oli uskonto läsnä erilaisia aiheita käsiteltäessä.  

 

 … käytetty mun mielestä ihan kuviksen hyväksi, että kerrotaan vähän islamin historiasta. 

Koska joka tapauksessa, kun me sanottiin, että yhdyskunnalla on islamilainen pohja, 

tiedätkö, ja katsotaan, voi olla, että mun perhe ei usko, tai on kommunisti, koska meillä on 

myös kommunisti tai ateistikin, mutta tavallaan kun sä kuulut sinne sä kuulut joukkoon, sä 

olet joukossa, kyllä sä kuulut, ei tarvi puhua, ei tarvi kysyä sulta onko tää kivaa. (Raman) 

 

Sitaatti tukee osittain näkemystä siitä, että vaikka henkilö ei itse harjoittaisi uskoa, hän tulee 

altistuneeksi uskontoon liittyviin asioihin, jotka voivan pidemmän ajan kuluessa vaikuttaa häneen. 

Raman totesikin, että vaikka oma perhe olisi kuinka liberaali, niin yhteiskunnan ollessa islamilainen 

sillä ei ole välttämättä juuri merkitystä. Kenanilla kiinnostus taiteeseen syntyi hänen opiskellessaan 

valtiotieteitä Istanbulin yliopistossa. Lopullisesti taide ”vei mennessään”, kun hän liittyi yliopistolla 

toimivaan taideyhdistykseen, jossa myös tapasi vaimonsa. Kenanin elämässä taiteella on ollut 

ratkaisevan suuri merkitys: ”Taide oli tosi tärkeä koska, vaikka mä opiskelin hyvässä koulussa, mä 

en jatkanut sillä alalla. Mä valitsin taidetta. Turkissa on vaikea saada hyvä koulu, koska on paljon 

ihmisiä. Oli mun mielestä, oli iso päätös, että valita taidetta,“ Qassim puolestaan koki 

lahjakkuuden olevan osin perinnöllistä. Tämän ohella hän selvensi kasvaneensa perheessä, jossa 

alastoman ihmisen kuvaaminen oli kiellettyä – periaate, jota hän noudattaa edelleen.  

 

 [--] but my father... sometimes they say that talent is genetic. I find my father as artist in his 

way because he was a goldsmith, and at his time there was no machine to make these ready 

thing jewelry, so everything make by hand, and not all people they can do this. He is a hand-

craft artist, he can do this but I don´t know, is it coming from genetic or not. But I am the on-

ly one from the family, encouraged by my mother, mostly. (Qassim) 

 

Šiiamuslimien pyhimmästä ja konservatiivisesta kaupungista, Irakin Najafista, missä musiikki ja 

teatteri olivat kouluissa kielletty, kotoisin olevan Amirin perhetaustasta nousi erityisesti esille 

poikiaan kannustanut, hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva isä, jolta Amir kertoi perineensä 

                                                 

 

8 Kaupunki Irakin pohjoisosassa Kirkukin maakunnassa.  Kirkukin asukasluku oli vuonna 2013 noin 902422 henkilöä, 

ja se on Pohjois-Irakin öljyntuotantoalueen keskus. (Iraq: largest cities and towns and statistics of their population 

World Gazetteer.) Viitattu 16.12.2013. 
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muun muassa häntä kotimaansa teatteriuralla siivittäneen syvän ja kaikuvan äänen:  

 

 My memory starts somewhere around AL-Rasoor Street. My father had a furniture shop 

 close to the shrine. [--] My father, the orator has a sonorous voice. When he stood at the 

 rostrum, he spoke about the social issues, such as fashion with short skirts, as well as 

 popular songs by bands like The Beatles. No matter what was the topic, he made his audi-

ence laugh. My father was a cleric, working in the field of religion, meaning that he was not 

like other clerics. (Khatib 2012.) 

 

Amir painotti, että koska hänen vanhempansa kuuluivat maalaamisen salliviin šiiamuslimeihin, se 

on aina ollut sallittua myös hänelle. Tämän lisäksi Irakissa oli hänen nuoruudessaan vallassa 

voimakas hallitus ja taiteen tekeminen oli yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Amir mainitsikin 

syntyneensä taiteilijaksi ja niittäneensä kotimaassaan hieman mainetta sekä näyttelijänä että 

ohjaajana: “I wasn´t very famous but I was known as well in the acting sector and in the directing 

sector as well. I was theater director so I was winning some two prizes as a best director in the 

country and was winning some best young actor and you know these things. “ Janin elämässä taide 

on vastoinkäymisistä huolimatta näytellyt aina merkittävää roolia: “ ...elämän ehkä tilanneesta 

johtuen joskus on ollut kaukana joskus on ollut lähellä, koska ei pystynyt tehdä sitä taidetta. Mutta 

on ollut erittäin tärkeä, ja nimenomaan lasten kanssa, lasten taideohjaajana on ollut koko elämän.” 

Myös Ramanille taide on hänen kertomansa mukaan entisessä, täynnä rajoituksia olevassa 

yhteiskunnassa ja synnyinmaassa merkinnyt vapautta ja henkireikää, jonka kautta hän on pystynyt 

hengittämään ja sanomaan harkitusti ”ääneen” omia ajatuksiaan.  

 

Mutta silti, jos päässy sinne, jos oli ihan selvää mitä sää olet miettinyt tai sä olet antanut 

kritiikkiä, kyllä se aiheuttanut sulle ihan vaikeuksia tän systeemin kanssa. Sä et pystynyt 

ihan sanoon ääneen, mutta kun sää teet taidetta, sä pystyt ihan eri tavalla niin kun 

mainitseen sun omia ajatuksia, että voidaan tulkita eri tavalla. Kyllä aina pystyy sanoon 

oman värin kautta tai ihan veiston kautta sanoa, omia ajatuksia...  (Raman) 

 

Aineistosta voidaan päätellä, että silloin, kun taiteilija on joutunut piilottamaan omat mielipiteensä 

eikä ole saanut julkistaa kättensä jälkiä, on pidättäytymisen täytynyt olla raskasta. Kriittinen asenne 

valtiovaltaa kohtaan on yleinen tendenssi kuvataiteen ohella myös arabialaisessa 

nykykirjallisuudessa, mikä osaltaan aiheuttaa kirjailijoille usein sensuurista johtuvia 

julkaisuongelmia. Tämä kirjallisuuden puolelta haettu esimerkki on sovellettavissa taiteen 

kontekstissa myös aineistooni. (Rinne 1991, 144.) Usea haastateltavistani onkin aineiston 

perusteella pyrkinyt välttämään sellaista urapolkua joutumasta sellaisen järjestelmän palvelukseen, 

jota he mahdollisesti taiteilijana kritisoivat.  
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The battle is now the battle of roots, a man in Europe is different than a man in USA. They 

are in the West, but the situation of newcomers of Europe is different to the situation of 

 newcomers to the US. Europe has a deep and wide heritage, rooted in history, yet there are 

 no roots in the US. Everybody in the US can start from zero, and that´s why the battle is 

 different. (Khatib 2012.) 

 

Amir kertoi tekemistään reikäinstallaatioista ja niiden taustalla olevasta ajatuksesta: hän tuo 

töidensä välityksellä ilmi menneisyyttään symboloivia ja siihen kuuluvia asioita, pitää ehkä 

menneisyyttään vertauskuvallisesti elossa kuvaten sitä taiteen symbolisen suojan turvin (ks. esim 

Känkänen 2013, 99). Esimerkkinä tästä ovat häneltä lapsuudessa kielletyt lelut.  

 

 Individual artwork comes from individual self-experiences, and that´s what I want to do. I 

 start making boxes, boxes that have holes in different shapes. These boxes take the form  of 

any square board that can contain all my ideas; I do not design the meaning because the 

 reading of any artwork is the duty of the viewer, which differs from one person to another.  

 (Khatib 2012.)  

 

 My boxes became multi-forms, with the holes inside them taking the shape of doors, circles, 

coffins, and many other forms. I use a lot of material on them. Such as toys. Roots, tree 

leaves. Torn books, but most of them are toys. Toys that were forbidden during my childhood 

are now present in my works. (Khatib 2012.) 

 
Kuva 6. Amir Khatib: Roots 2007. 

 

Amirin yllä esitetyt teokset viestittävät yhteydestä entiseen kotimaahan: eivät välttämättä vain 

kuvaa paikkaa symbolisesti vaan joissain tapauksissa edistävät myös hyvinvointia. Pakolaisena 

Suomeen tulleella taiteilijalla on hyvin harvoin ollut mahdollisuutta ottaa synnyinmaasta mitään 

konkreettista mukaansa, saati matkustaa edestakaisin synnyinmaan ja uuden asuinmaan väliä. 
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Tämän vuoksi tiettyjen, tuttuna pidettyjen asioiden tekeminen tai kuvaaminen uudessa asuinmaassa 

voi synnyttää henkilössä kotiin liittyviä tuttuuden ja turvallisuuden tunteita, vaikka käytännössä 

etäisyys kotimaahan voi olla huomattava. (Svašek 2007, 25.) Tamaro käyttää termiä ”juuret” 

kuvaamaan menneisyyden elossa pitämistä, eli sitä, että henkilö jopa kaukana ollessaan rekonstruoi 

menneisyyteensä kuuluvia asioita aina uudelleen ja uudelleen. Vaikuttaisi myös siltä, että ihmisen 

elinympäristön muodostamilla artefakteilla on mahdollista muuttaa henkilön käsitystä ajasta, 

paikasta ja itsestään, saada hänet tuntemaan yhteyttä menneeseen. (Milič 2012, 159-161, 173.) 

Työskentely taiteilijana mahdollisti aineiston perusteella sen, että vaikka asioita ei voi omin silmin 

enää nähdä, niitä voi silti mitä moninaisimmin kuvata.  

 

3.3.3 Sukupuoli  

Sukupuoleen ja eritysesti naisen asemaan sekä sen käsittelyyn taiteessa liittyvä tematiikka nousi 

haastatteluissa esille kahden haastateltavan itse esille nostamana: menneisyyden muistot yhdstettynä 

yhteiskunnalliseen kommentaariin. Nurhayat kuvaili taiteensa tekemisen taustoja, sanomaa sekä 

naiseuden muuttuvaa roolia ja oikeuksia kertomalla Venus -patsaasta seuraavasti:  

 

 Antalyassa, Turkissa tehdään sitä Venuksen patsas, joka on ihan paljaana. Yöllä joku mies 

 menee raiskaamaan patsaan. Alueen asukkaat näkevät jotain parvekkeelta ja se ärsyttää 

heitä ja sit soittavat, ilmoittavat kaupungille, et joku on tehnyt näin. Ja sit kaupungin miehet 

ottavat sen patsaan pois. Niin kun ne vie sen kaupunkiseudulle ja Venus-patsaalle käy 

myöskin kaupunkiseudulla samalla lailla, sitä raiskataan. Mutta kaupunki sitten miettii 

hyvän ratkaisun, että tuo asfaltin ja laittaa sen patsaan päälle. Et niinku pukee sen. Ja 

vähän aikaa sen jälkeen nämä ääri-islamilaiset sinne asentavat tykistön ja räjäyttävät 

patsaan. Ja tämän tapahtuman lisäksi koko ajan Turkissa on paljon sellaisia historiallisia 

paikkoja, jossa on aika paljon haudattu näitä ja tehdään useasti patoja. Tarkoituksena 

upottaa niitä historiallisia paikkoja ja tehdä modernisointi. Ja vuosia Turkin hallituksella on 

ollut, sanotaan kaksi naamaa. Toisaalta vaaditaan, että Iso-Britannia tai joku Ranska 

palauttaa meille näitä historiallisia teoksia, jotka kuuluvat tuhanteen vuoteen taaksepäin. Ja 

toisaalta tehdään patoja ja upotetaan kaikki ne historialliset paikat, jotka ovat erittäin 

arvokkaita. Ja minusta tuntui, että mun pitää niin kun ilmaista näitä minun omassa 

taiteessa. Ja kun puhutaan Venuksesta, että se on kauneuden Jumala, Jumalatar... Mikä tulee 

vedestä, ja sit sitä upotetaan takaisin veteen. Kun puhutaan kauneudesta, mitä se kauneus, 

onko se nyt teknologia ja modernisointi? Tai ihmisten historia? Eli tän jälkeen mä oon tässä, 

niin kun ristiriitaisessa tilanteessa. En miettinyt näyttelyitä, en miettinyt näyttää näitä 

teoksia. Mutta minusta tuntui, että se on mun tehtävä, mä jatkan. Minusta tuntui, että minä 

olen se patsas, jota raiskataan, ja siks mun pitää jatkaa, puolustaakseni sitä. (Nurhayat) 
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Länsimaisesta näkökulmasta katsottuna Nurhayat on ottanut taiteessaan kantaa ristiriitaiseen 

aiheeseen sukupuolirooleja kyseenalaistamalla, mutta pidättäytynyt kuitenkin kuvaamasta alastonta 

ihmistä. Hänen kertomansa perusteella naistaiteilijalle voi jossain määrin olla luontevaa korostaa 

feministisinä pidettyjä asioita. Osaltaan tämä voi olla myös vapauttavaa. Vapautus voidaan 

kuitenkin asettaa kyseenalaiseksi ja muutamien naistutkijoiden (ks. esim. Moghadam 1994, 19) 

tavoin kysyä, nähdäänkö naiset islamissa edelleen vain kontrolloituina perinteiden jatkajina ja 

”kohtaloonsa” alistujina, joiden sosiaalisia rooleja taiteessa esiintyvät asiat ilmentävät?  (Becker 

2009, 157-158.) 

 

Toisaalta taas ihmisluonnolle on ominaista muodostaa omaa identiteettiään peilaamalla itseään 

muita vasten sekä rakentaa eroa "meidän" ja "toisten" välille, niin että meihin liittyvät toivottavat 

ominaisuudet, joiden vastinparit puolestaan ovat "toisten" ominaisuuksia (Hämeen-Anttila 2013, 

230). Sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä tällainen mustavalkoistaminen on jokseenkin tylyä ja 

yksinkertaistavaa (Hall 2002, 153). Näin ollen islamilaisen naisen aseman typologisoiminen ja 

yksioikoinen islamilaistaminen voidaan kyseenalaistaa ja pohtia, että suuri osa tästä kuvasta syntyy 

”läntisestä katseesta" tukeutuen professori Azizah Yahia al-Hibrin mittavaan tutkimustyöhön 

musliminaisten asemasta islamilaisissa yhteiskunnissa. al-Hibri (1997, 4) huomauttaa, että siinä 

missä läntiset tutkijat ovat keskittyneet esimerkiksi naisten huntukysymyksiin ja islamilaisessa 

laissa sekä perintöjärjestelmässä mieltämiinsä epäkohtiin, eivät nämä asiat ole läheskään yhtä isossa 

roolissa kaikilla musliminaisilla. Päinvastoin naiset saattavat nähdä asemansa varsin haastavaksi: 

kuinka integroida uskonnollinen vakamaus, kulttuuriset käytännöt ja perhesiteet lännen 

Kuva 7. Nurhayat Polat 2013. 
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kokemukseen ja naisen legitimoituun asemaan (al-Hibri 2005, 450). 

 

Haastateltavistani Semra kertoo Universal Colors -lehden päätoimittajalle, Amir Khatibille (Khatib 

2008) antamassaan haastattelussa, että hänen taideteoksissan nainen on samanaikaisesti sekä 

subjekti että objekti, jonka ilmeikkäät kasvot kuvastavat surrealistisisin tyylikeinoin ja piilotetuin 

viestein naisen kokemaa hävitystä ja häväistystä, jopa kuolemaa. Haastatteluissa ei kuitenkaan 

käynyt ilmi, että haastattelemani naistaiteilijat olisivat Suomessa kokeneet taidemaailmassa 

eriarvoista kohtelua saati syrjintää sen vuoksi, että ovat naisia. Pikemminkin, koska naisen asema 

on joissain tapauksissa määritelty islamissa miehen kautta, haastattelemani naiset ovat taiteensa 

keinoin halunneet tuoda itseään esille paitsi taiteilijoina, myös naisina. Entisessä kotimaassa tämä 

on voinut johtaa heidät työskentelemään vertauskuvallisesti taiteensa rajoilla – ei kuitenkaan aina. 

Perinteisesti naisen asema islamissa on määritelty islamilaisessa laissa, šariassa ja muissa pyhissä 

kirjoituksissa. Lisäksi asemaan vaikuttaa kunkin maan yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne. 

Naisten ja miesten asemasta puhuttaessa sukupuolet kuvataan usein samanarvoisia, mutta eivät 

samanlaisina, sillä heillä on elämässä erilaiset tehtävät. (Becker 2009, 156; Ouakrim 1998, 11.) 

 

Päinvänpoliittisissa asioissa paikallisilla olosuhteilla on silti suuri merkitys naisten osallistumisella 

politiikkaan, kuten Turkissa tai paikan tarkemmasta rajautumisesta yksityisemmälle alueelle, kuten 

Saudi-Arabiassa. al-Hibrin mukaan useat musliminaiset ja kriittiset arabifeministit myös näkevät, 

etteivät länsimainen tasa-arvoisuus, vapaus ja oikeuskäytäntö ole välttämättä edistäneet naisten 

asemaa vaan luoneet esimerkiksi loppuunpalaneita superäitejä, seksuaalisuuden ylikorostumista, 

ikääntyneiden huonompaa kohtelua ja perherakenteiden murenemista lisääntyneiden avioerojen 

myötä. (al-Hibri 1997, 4; 2005, 449-450.) Vastaavasti Amirin mielestä sukupuolella ei ole uralla 

etenemisen tai arvostuksen kanssa mitään tekemistä, sillä monet arabitaustaiset naistaiteilijat ovat 

hänen mukaansa menestyneet yleisesti miehiä paremmin Suomessa. 

 

No, gender have nothing to do because there are a lot of women artist for example here, 

Arab, doing better than the man artists [--] in general. And I think this country is a feminist 

country. [--] in the all these four Nordic countries, not Island, Island is totally different. I 

think Sweden, Norway, Denmark and Finland, they are somehow equal, man and woman. 

Not very equal but they are… I mean woman is a very strong here in these countries. And it 

is a very healthy point when a woman is strong in any society even in the future of Iraq I 

hope. Okay, because when you see the wealth and the health of the nation, when you see the 

woman is strong. Not woman has no voice and they are strong, no nation can be. (Amir) 
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4 TAITEILIJAT DIASPORASSA 

 

Useimmille haastateltaville taide ja sen tekemisen on näytellyt koko elämän merkittävää roolia. 

Kuten työn teoriaosiossa selvensin, tarkoitan diasporalla etupäässä kulttuurista muutosta sekä 

identiteetin tuottamisen ja rakentumisen tilaa (Hall 2003), vaikka paikoin sitaateissa pilkahtelee 

myös safranilainen kotimaan kaipaus. Aineiston perusteella jäi vahva tuntuma, että vaikka henkilö 

olisi maasta toiseen muuttaessaan ”pysähtynyt” tai hänen taiteellinen tekemisensä olisi hetkellisesti 

tai pidemmäksi aikaa seisahtunut tai jopa loppunut, vaikka hän olisi muuttunut, ei perhesiteiden, 

kaupungin ja muun eletyn ympäristön sekä siinä eläneiden ihmisten merkitystä tule aliarvioida 

suhteessa taiteeseen uudessa kulttuurissa. Tässä luvussa tarkastelen lineaarisesti taiteen ja siihen 

liittyvien asioiden asemoitumista haastateltavien diasporiseen elämään alkaen Suomeen 

muuttamisesta ja uudesta visuaalisesta kulttuurista, päätyen uuteen asuinpaikkaan, oman aseman 

etsimiseen ja identiteettiin sekä ammatin tunnustamiseen ja haastateltavien kokemaan arvostuksen 

tunteeseen – tai sen puutteeseen – ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Lopussa esiin nousevat 

taiteilijoiden tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet, niin taiteen, kuin oman elämänkin kannalta.  

 

4.1 Uusi visuaalinen kulttuuri 

 

Maasta toiseen muutettaessa Suomen visuaalinen kulttuuri oli vaikuttanut jokaisen haastateltavan 

taiteeseen ja taiteilijuuteen jollain tasolla tuoden uusia näkökulmia ja esikuvia. Yleisesti maan 

vaihtuminen ja nimenomaan kulttuurien muutos koettiin taidetta rikastuttavana, tai jopa kokonaan 

taiteelle uuden suunnan osoittaneena tekijänä, eräänlaisena vision kirkastumisena.  

 

 The visual language here in Finland is simple and deep, as in all Scandinavian countries. 

No huge sizes, no amplification or maximizing, it is exactly as life is. Here women do not 

care about gold, men behave spontaneously, the language is without shape or decoration or 

hypocrisy, art here is really reflected in life. (Khatib 2012) 

 

 Totta kai on ollut hyvä asia. Aina on kun ihmiset muuttaa kulttuuriin tai tutustuu toiseen 

kulttuuriin se aina lisää, lisätään mulle. Varmasti se on ihan lisättänyt mua aika  paljon ja 

mä pystyn näkemään elämä eri näkökulmasta leveästi [--]. (Raman) 

 

Lähes jokainen haastateltavista mainitsi, että maastamuutto tai (maan)pakolaisuus on ilmennyt 

aikaa vaatineina muutoksina taiteellisissa työskentelytavoissa: tekniikassa, työskentelynopeudessa 

ja materiaaleissa sekä töiden visuaalisessa ilmeessä kuten väreissä, symboleissa ja teemoissa. 



    

59 

 

 

 

 

… Mä olen pysähtynyt alussa mä tulin. Koska täällä on erilainen taide-ilmaisu ja tyyli ja… 

Joo, eli ollut muutama asia mulla ihan uutta, eli mun piti miettiä missä mä olen. Kyllä, 

esimerkiksi alussa mulla ollut veisto [--] tai kivi tai marmori tai savi millä mä olen tehnyt 

töitä silloin. Oli tosi sellainen perusraaka-aine, millä mä olen tehnyt töitä, tai ihan väriä, 

maalauksia mä olen tehnyt sielläkin. Mutta nyt tullut, ei tää ei, miksi voidaan tehdä kivistä, 

videosta, valokuvasta yhdistetty teos. Tiedätkö? Vaikka mulla oli yrityksiä kotimaassakin, 

mutta ei ollut tapana, mutta täällä pysähdyin, että kyllä voi tehdä töitä sillä lailla. (Raman) 

 

Diasporisille kulttuureille on luonteenomaista, etteivät ne säily ”puhtaina”, vaan niihin vaikuttavat 

uudet olosuhteet ja eri kulttuureista ammennettujen elementtien vaikutukset, selventää Hall (2003, 

107). Suomeen muuttonsa jälkeen maalauksista etupäässä installaatioihin keskittynyt Amir kertoi: 

 

 I think my style became totally European. So that is the one state out of my culture, because I 

was a painter, I mean painting normal human figures and still life and landscapes and these 

all things. Then I was in cultural shock here, I saw a lot of different things. There is no 

paintings, there are lot of installations. For the first time I was being introduced to Marcel 

Duchamp [--], oh goddnes that´s a wonderful work, what he has done. And I saw a lot of, I 

saw Yoko Ono, with her work came, which is really shocked me. She make half chairs and 

half things and put them in the wall, so it is Wau [!], why this is art and that is art. That´s not 

art at all, that´s a painting. Which is... anyone can paint, I mean my idea came [--]. (Amir) 

 

Visuaalisista muutoksista suurimpana yksittäisenä tekijänä aineistossa toistuivat väreissä 

tapahtuneet muutokset. Muutaman vuoden maassa asunut Nurhayat selvensi: ”Käyttämäni värit 

lieventyivät ja muuttuivat vaaleammaksi, mutta teemat jäivät samallaisena. Ehkä muutaman vuoden 

kuluttua muutos voisi näkyä vahvemmin.” Samansuuntaisesta värien muutoksesta mainitsivat myös 

Raman, joka päinvastoin kertoi väriensä tummentuneen sekä Qassim, joka korosti:  

 

[--] when you have painting from of Finnish artist and artist from Middle East. I mean pure 

artist from Middle East not those who are affected by European or American artist. You will 

find big difference in colors: they have strong colors while Finnish artist they don´t use for 

example real red as it is. [--] It´s… I find the same when you go to for example Iraqi home 

and Finnish home. When you go to Finnish home you feel... let´s start to go to Iraqi home. 

Your, your eyes is open like this wide because too much colors, lights, contrast while when 

you go to Finnish home your home is relaxing more, there is harmony in color, in light, using 

light. It’s same with the painting. If you go with different painting. (Qassim) 

 

Svašek (2007, 17, 19) kirjoittaa, että lukuisia erilaisia kulutushyödykkeitä ja artefakteja mukaan 

lukien huonekaluja ja taideteoksia voidaan käyttää (uudelleen)luotaessa pysyvämpiä materiaalisia ja 

sosiaalisia ympäristöjä. Maahanmuuttajien tapauksessa kodin sisustaminen entisestä kotimaasta 

tuoduilla, tai niitä muistuttavilla, esineillä voi lisätä jatkuvaa tunnetta diasporisuudesta 



    

60 

 

 

 

’safranilaisessa’ mielessä. Tämän lisäksi maahanmuuttajataustaiset taiteilijat voivat käyttää entisen 

kotimaansa materiaalista kulttuuria tai menneisyyteen viittaavia asoita huomion herättämiseen. 

Toisaalta Saukkosen (2010, 171) mukaan taiteilijan tavalla tuottaa taidetta ei välttämättä ole 

yhteyttä henkilön historiaan. Näin ollen Qassimin kommentti vaikutteita saaneista taiteilijoista voi 

viitata tarpeeseen dekolonisoida taide ja sisällyttää omaan tyylinsä mahdollisimman vähän 

kolonialistisia vaikutuksia (Becker 2009, 157). Osalle haastateltavista Suomi ja Suomen visuaalinen 

maisema näyttäytyi värien vaalenemisen ohella rauhan ja hiljaisuuden tyyssijana verrattuna entiseen 

kotimaahan, eräänlaisena hidastumisena. 

 

 Kun mä tulin Suomeen, niin minua yllätti, että täällä on aika hiljaista. Ihmiset ovat hiljaisia, 

kun puhuvat, kun kävelevät hitaasti. Jos me verrataan sitä meidän kotimaahan, siellä aika 

äänekästä vaikka kaupassa, jokainen puoti tai liike, hänellä on oma musiikki, oma soitin ja 

kaiutin. Siellä meillä on värikästä. Jos hänellä on paita punainen, sitten varmaan hänellä  

on sininen tai keltainen. Suomessa huomaa, että on vain harmaa ja musta. Ja sitten oikeasti 

tällä on ollut myöskin vaikutusta minuun. Mä aattelin vaan sitä, kun mulla on ollut 

värikkäitä teoksia. Mä aattelin, että tässä jos jatkan niin kun siitä, ehkä se kehittyy. Mut se 

on vaikuttanut mun elämään myöskin, mun tauluun, vaatteisiin. Ja tällä hetkellä, nykyään, 

palaan takaisin kotimaahan, kun katon, ett mä vaan väsyn niistä väreistä ja siitä liikkeestä, 

kovaa liikkumisesta siellä. Että kyllä, kun ihminen lähtee jostain paikasta toiseen ja siellä 

asuu vähän aikaa, kyllä saa vaikutuksen, ja... joskus tekee hyvää kyllä. (Nurhayat) 

 

Hallin ajatusten (2002, 235) valossa, jossa hän kertoo kasvaneensa lapsena diasporisen Afrikan 

merkkien ympäröimänä, myös haastateltava liitti menneisyyteensä diasporisen islamin piirteitä: 

häntä ympäröineitä värejä, musiikkia ja rytmejä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että visuaalisten 

vaikutusten luonne oli useimmilla haastateltavilla riippuvainen lähtömaan visuaalisesta kulttuurista. 

Osa haastateltavista kertoi töidensä muuttuneen ja koki saaneensa vaikutteita, mutta eivät Kenanin 

tavoin voineet sanoa tarkalleen vaikutusten luonnetta tai merkitystä. 

 

Varmasti, se [muutto] muutti vähän, mutta mä en tiedä, mistä syystä. En tiedä, ehkä minä 

muutin vähän, koska nyt olen vanhempi, sekin voi vaikuttaa. Mulla ennen Suomea ei ollut 

lasta, nyt on lapsi, sekin vaikuttaa. Suomi on rauhallinen maa, talvet ovat kovempia, sekin 

vaikuttaa, en tiedä kaikki voi vaikuttaa. – Varmasti elämä vaikuttaa. [--] mutta nykyään mä 

käytän enemmän ihmisiä. Ennen oli vähemmän. (Kenan) 

 

Masseyn (2008b, 134, 136) mukaan nykyisin tapahtuva ajan ja tilan tiivistyminen on tuonut 

vanavedessään suuntavaiston menettämisen, kulttuurien sirpaloitumisen ja paikan tunnun 

katoamisen tunteita. Tämän seurauksena aiempi kokemus kotipaikan visuaalisesta kulttuurista 

suhteessa uuteen paikkaan on voinut myös hämärtyä. 
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 En tiedä, oli ihan tavallinen, koska nykyään koko maailmassa on melko sama trendi ja 

 kaikissa maissa, melko kaikissa maassa on McDonalds ja sitten samanlaiset taiteilijat. Se, 

 mun mielestä, on suhde täällä. Suomessa ei ole erilainen – ihan mitä on Turkissa, mitä on 

 Amerikassa, Suomessakin on sama. Koska Amerikassa ja Suomessa ja Turkissakin on 

 McDonalds tai  Robert´s Coffee tai Starbucks, ihan sama juttu. (Kenan) 

 

Muutamat haastateltavista kertovat, ettei heidän taiteessaan ole maan vaihtumisen myötä tapahtunut 

lainkaan muutoksia tematiikan tai visuaalisuuden suhteen. Relph (1986, 79) käyttää paikattomuuden 

käsitettä kuvaamaan tilannetta, jossa tila homogenisoituu ja paikalliset, omaleimaiset kulttuurit 

häviävät. Globalisaation myötä George Ritzer (1993, 1) käyttää samassa yhteydessä termiä 

yhteiskuntien "McDonaldisoitumisesta" tarkoittaen samojen kulttuuristen tuotteiden, kuten 

Hollywood elokuvien ja pop -musiikin, löytymistä kaikkialta maailmasta. Myös Massey (2008b, 

134) toteaa, että paikat käyvät keskenään yhä enemmän toistensa kaltaisiksi, mutta silti niistä tuntuu 

puuttuvan sisäinen yhtenäisyys. Vastaavasti Hall (2002, 57, 63) myöntää maailman sisältävän 

entistä enemmän keskinäisiä yhteyksiä mutta argumentoi, ettei kyse ole paikallisen korvautumisella 

globaalilla vaan pikemminkin siitä, että globaalin ja lokaalin välille on syntymässä kytkös. Osa 

haastateltavista kertoi myös konkreettisista muutoksista käytännön työskentelytavoissa tehdä 

taidetta. Esimerkiksi Nurhaytille Suomen pitkät pimeät yöt ja valoisat päivät tarjoavat nykyisin 

turvallisia muotoja taiteen tekemiselle. 

 

Ja mulla oli ainakin niin kun mielenkiintoinen tunne, [--]. Varsinkin talvella on niin pitkiä 

öitä ja kesällä niin kun pitkiä päiviä. Et talvella ainakin mä sanoin, et oi, ihana kun on niin 

pitkiä öitä, koska pystyy tehä taidetta. Koska itse en nuku öisin. Oon tottunut siihen, et öisin 

tehään ja päivisin nukutaan tai kun tulee töistä, sitten nukun ja yöllä herään, aamuun saakka 

teen töitä. Tai niin kun jos katsotaan kesällä, et on niin kun on pitkiä valoisia päiviä, et on 

ihana kun on valo. Et myöskin pystyy tehä ilman et miettii sitä, et mitäs kello on.  (Nurhayat) 

 

Qassimilla entisessä kotimaassa taiteen tekemistä oli määritellyt suhde paikkaan hieman erilaisella, 

arkielämään vaikuttavalla käytännöllisemmällä tavalla:  

 

This is good question because in Iraq we are... we don´t... our life is not arranged well. We 

are organized by situations, by events, by lack of services. For example the big problem now 

in Iraq: electricity often is shut down. While here you can arrange yourself, organize your-

self to paint, you know when to paint and there´s everything you want ready, all needs, you 

can get all sources here. But in Iraq it´s difficult, it´s more challenging, because when you 

finish a painting there you did something like supernatural in bad situations. (Qassim) 

 

Qassim korosti, että Suomessa – jossa kaikki on helposti saatavilla – taiteilijan uhkana on 

pikemminkin ajan puute tai jopa laiskuus. Vastaavasti Kenan kertoi: ”Ei oo pomoa, hmm... mutta on 
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huono puoli myös kun ei ole pomoa. On oma aikataulu, laiskuus on vaarallista…”. Muutamat 

haastateltavista huomauttivatkin, että siinä missä taiteen tekeminen oli aiemmin vaatinut ensin idean 

ja oikeat olosuhteet, tarvitaan nykyisin lähinnä vain itsekuria työskennellä silloinkin, kun kaiken 

muun tekeminen olisi mieluisampaa.  

 

Lähes jokainen haastateltavista kertoi kokeneensa visuaalisia muutoksia uudessa 

asuinympäristössään. Josef korosti kaupunkikuvan puhtautta mutta kritisoi aina samanlaisina 

pysyviä yritysten valomainoksia ja nimikilpiä: ”In Jyväskylä… not too much modern. In Yemen 

before 20 years we had three dimension and electronic singboard on the roof. Here no, I never see 

fluxus. I don´t know why. And in Dubai every sixht month you must change your advertisement 

because of the government. Here no [--] no need, because people know him, no need to make 

advertis ement.“ Raman puolestaan ei kokenut suoria tasaisia pintoja ja haaleita värejä täynnä 

olevaa suomalaista arkkitehtuuria alussa kovin miellyttäväksi: ”Kontrasteja ei ollut rakennuksissa 

tai ylipäänsä Suomen elämässä.” Hänestä Suomen visuaalinen kenttä olikin rinnastettavissa 

ihmisten pukeutumisvalintoihin näyttäen tyhjältä kotimaahan verrattuna. ”Visuaalisesti, mitä mää 

näin alussa, ei ollut laitettu aukioille esimerkiksi teoksia. Ei ollut sellainen, että ihminen pystyy 

ottaan, ah, mitä mahtavaa on tehty täällä.” Hetken aikaa maassa oltuaan Raman kuitenkin kertoi 

ymmärtäneensä, että Suomella on ollut (taide)historiaa – täällä vain kunnioitetaan sitä eri tavalla. 

Sitä vastoin Amirille Suomi näyttäytyi visuaalisessa mielessä positiivisena kokemuksena: 

 

 Oh yes, wonderful! [--] I really enjoyed at the beginning of course this wonderful visual 

culture so to say. The visions here were totally different than back in the Arab world or 

muslim world. For example I went to Kotka and Kotka is full of these modern sculptures, 

which is wau (!) for me. Yea, it´s a wonderful really. I went to Brussels and there are really 

very beautiful modern sculptures around the city, I went to Pompidou and [--] this is not 

normal for me, because it is the art what we live nowadays, that´s what is produced in a 

world or in the West. While in Iraq or muslim countries we try, we don´t even make, we try to 

make copies of the West, Western world. We have a lot of wonderful ideas, [--] but ideology 

of this or that country leads as they don´t allow people to be free. (Amir) 

 

Toisille haastateltavistani muutto Suomeen on tuonut taideammatissa työskentelemisen 

mahdollisuuden, sen että henkilö on pystynyt keskittymään taiteen (ammattimaiseen) tekemiseen, 

koska kotimaassa se ei välttämättä ole ollut mahdollista poliittisten tai uskonnollisten syiden tai 

muuten omaan taiteeseen kohdistuneiden ennakkoluulojen vuoksi. Semra koki, että Suomessa 

visuaalinen kulttuuri on sallivampi ja taidemaailmassa ollaan avarakatseisempia taiteen eri 

muodoille, kuin hänen edellisessä asuinmaassaan Turkissa. Qassimin kokemukset olivat puolestaan 
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lähes täysin päinvastaisia. Hän kertoi kokeneensa kulttuurien konfliktin – erityisesti visuaalisen 

maailman suhteen – joka on johtanut hänet muuttamaan sekä töidensä värimaailmaa että teemoja. 

 

Well, when I came it was conflict between two different cultures. I am coming from culture 

who likes strong colors, direct pictures or images to a country which was, with warm, even 

cold, according to the weather here, indirect images. So I find myself that should I follow my 

identity or I have to be integrated with the people here. When I start to [--] in my first exhi-

bition [--] there was subjects from Middle East and colors from my culture. People, they 

didn’t accept this so much because it´s too much for them: too much either subject, political 

subject or agony of people, color, too much colors. So after that exhibition I try to rethink 

again about my subject, should I change my subject to be completely Finnish or to keep my 

identity. I find it difficult to stay as Iraqi with my painting which is not so accepted and I 

cannot be completely Finnish because still I am not Finnish. So I try to, to take this culture 

and that culture to reduce my color, strength and when visiting many galleries my taste, my 

technique gradually changing without noticing what I´m doing because it´s happening in my 

mind, always collecting images, subjects. And then I go to my painting to paint, in a way it is 

affected me so much, Finnish culture. (Qassim) 

 

Qassimin kertoma välittää tunteita siitä, että on aina hieman erilainen. Uuteen maahan muuttaessa 

hän on ollut se, jonka piti muuttua ja tottua erilaisiin tapoihin. Hyvistä tarkoitusperistään huolimatta 

hänen näyttelynsä tulkittiin ehkä toiseutta tuottavaksi ja kulttuurieroja korostavaksi. Toisaalta 

Malkin (2012, 26) mukaan rajojen ylittämiseen liittyvä huomio ei aina liity tiettyjen ihmisryhmien 

fyysiseen liikkumiseen vaan siihen, että ihmiset ja kulttuurituotteet joutuvat kulttuurisesti väärään 

paikkaan. Aiheeseen liittyen Illman (2011, 63, 69-70) toteaa, että kulttuurienvälistä dialogia 

analysoitaessa erilaisuus määritellään usein negatiiviseksi, ei-toivotuksi asiaksi, jonka voi 

keskusteluissa sivuuttaa tai joskus jopa poistaa. Sen sijaan olisi tärkeää kyseenalaistaa näkemys 

erilaisuudesta ihmisiä erottavana raja-aitana ja nähdä se taiteellisen dialogin fundamentaalisena 

osana. Haastateltavat eivät väitä, että kaikki ihmiset olisivat pohjimmiltaan samanlaisia. Suurin osa 

heistä ei kuitenkaan näe eroavaisuuksia esteinä kunnioittavalle kulttuuriselle yhteisöllisyydelle 

uskontojen välillä. Taiteilijoina heillä on myös mahdollisuus osallistua dialogiin taiteen tarjoamien 

keinojen avulla. Aineistooni vedoten luovuus puolestaan voidaan nähdä taiteilijoiden tärkeänä 

pitämänä panoksena näihin keskusteluihin. (Illman 2012, 199.) 

 

Haastattelujen perusteella uuden visuaalisen kulttuurin kokemiseen vaikutti jossain määrin myös 

henkilön ikä ja entisessä kotimaassa vietetty aika. Wardalla visuaalisen kulttuurin kokeminen oli 

tapahtunut päinvastoin: ”Minulla tilanne on vähän toisin päin. Kun olen käynyt Somalimaassa tai 

tutustunut etäältä somali ja islamilaiseen taideperintöön olen saanut uusia ahaa-elämyksiä. Esim. 
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tein lukion kuvataidediplomityöni ornamentiikasta ja muotoilusta somalikulttuurissa.” Visuaalisesta 

kulttuurista puhuttaessa myös suomalainen taide herätti värikästä keskustelua useimpien 

haastateltavieni kanssa: ”Alusta asti, kun mä kattoin näitä teoksia täällä Suomessa, että tässä 

teoksessa ei oo mitään, ei liiku kovin nopeasti, vähän hiljaa, siinä on jossain vähän piste tai jotain, 

viiva. Ajattelin, että niin, täällä ei oo mitään taidetta, mut myöhemmin tutustuin enemmän ja 

ymmärsin..,“ kertoi Nurhayat. Museoista Ateneum miellytti mutta Kiasma herätti muutamassa 

haastateltavassa vaihtelevia tunteita: ”For the Kiasma I can´t say, like very rarely I like something 

that I see there”, Semra linjasi. Haastateltavia yhdistävänä tekijänä oli poikkeuksetta lähes kaikkien 

syvä ihailu ja kunnioitus Suomen taiteen kultakauden tunnettujen nimien, kuten Akseli Gallen-

Kallelan ja Helene Schjerfbeckin töitä sekä elämää kohtaan. Keskustelu palautuu takaisin väreihin, 

sillä Amir perusteli omaa kunnioitustaan Schjerfbeckin töitä kohtaan seuraavasti: 

 

The color. You know it´s a very calm and it it´s almost one color, what she used, but the red 

goes to blue, the blue goes to yellow, yellow goes to red, and you know. But it is a one color, 

I feel it. Yea they are colorful but they are at the same time not colorful, they are very calm, 

they are very... how to say it, you know, they give peace to me, when I see them. (Amir) 

 

Schjerfbeckin suosion kohdalla lienee kyse paitsi haastateltavia miellyttävästä taiteilijan 

tietynlaisesta otteesta ja värimaailmasta myös tunnistettavasta identiteetistä. Sen sijaan suomalainen 

moderni- ja nykytaide sekä erityisesti abstraktin taiteen koskettavuus nostattivat eriäviä mielipiteitä 

haastateltavien keskuudessa, vaikkei mitään yksittäisiä taiteilijanimiä varsinaisesti noussut esiin: ”... 

eniten ihan nykytaide kyllä se vaikuttaa mua ja... Nyt mää seuraan kaikki ihan, ei enää niin kun 

kyllä se joskus on kauniita ihan realistisen taidetta. On hetki vie mun silmä mutta ei koske, niin kun 

se kosketa mua. Mutta eniten se nykytaide, kyllä sillä on ihan syvä viesti ja.., Raman kertoi. 

Vaativien elämänvaiheiden kautta Suomeen tullut Jan puolestaan korosti olevansa nykyisin avoimin 

mielin monentyyppisen taiteen suhteen paneutuen ensin teoksen takana olevaan ajatukseen. Hän 

myös täsmensi, ettei nykytaidetta tulisi verrata mihinkään muuhun, kuin nykytaiteeseen. Turkista 

kotoisin oleva Kenan on aiheesta kuitenkin eri mieltä:  

 

[--] nykyajan abstraktissa taiteessa ei ole tunnetta, joka voi vaikuttaa katsojan tunteisiin. 

Kuinka aivot ymmärtävät, mikä on taiteen sisäinen merkitys, vain katsomalla sitä. Kuten, ei 

ole olemassa vihjettä [--] jostakin objektista, joka voi johtaa tai viedä sinut johonkin 

johtopäätökseen tai tunteeseen. Ja on kiinnostavaa, kuinka ihmiset katsovat ruusua kaikessa, 

kuten kaikilla toisilla aloilla, kuten tieteessä tai muilla aloilla, he katsovat ruusun  

rakennetta, mutta taiteessa se on täysin erilainen. Ei ole olemassa aloituspistettä, kuten 

tämä, ei vaikuta [henkilöön] ollenkaan, koska hän ei vastaanota signaaleja. Ja on tärkeää 

mitä taiteilija tekee, ei mitä taiteilija kirjoittaa – taidetyö itsessään – koska toinen on 
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kirjallisuutta. Jos taiteilija valehtelee, kuinka hän voi tietää sen, tekstistä. (Kenan) 

Aineiston perusteella voidaan päätellä, että useamman haastateltavan kohdalla maan vaihtumisen 

aiheuttamat psyykkiset muutokset ja sen vaikutukset taiteeseen on kuitenkin koettu myönteisinä.   

 

Omasta kotimaasta tulin Turkkiin ja Turkista tulin Suomeen. Niillä on eri vaikutuksia. Koska 

Turkki on kehittynyt maa verrattuna meidän kotimaahan [Irakiin] ja mulla on ollut vähän 

nopea tempperamentti, elämä. Et nopeasti piileskelee ja pitäis kahden tunnin sisällä olla 

jossain muualla kaupungilla ja salakuljetuksen kautta laittomasti ja noin. Kaikki oli hyvin 

niin kuin tätä… Hiljaa miettii omaa taidetta ja katsoo ympärilleen ja miettii ihan rauhassa, 

ei oo mitään kiirettä. Ja miettii sillä lailla, että ymmärtää sitä. Ja... en tiedä, kato kun mulla 

oli se psyykkinen tilanne niin, että mä oon tullut tähän maahan niin kun eläkseen koko 

elämäni tänne ja tää on rauhan maa mulle. Oli jotain ihan sisällä psyykkisesti, että kaikki on 

rauha, kaikki mulla on hyvä. Kaikkia pitää ihan niin kuin myötätuntoisesti ottaa vastaan. Ja 

sillä on ollut, kaikella on ollut se vaikutus, et niin kun positiivinen vaikutus, sisään. Et 

erittäin paljon ollut tekijöitä tässä niin kun sanotaan visuaalisessa elämässä. (Jan) 

 

 

4.2 Asuinpaikka  

 

Lähes kaikki haastateltavat olivat kotoisin miljoonakaupungeista, kuten Bagdadista, Istanbulista, 

Kirkukista, Hargeisasta tai Najafista. Kuvaillessaan nykyisen asuinkaupunkinsa merkitystä 

taiteilijana toimimisen kannalta haastateltavien puheissa korostuivat nykyisten asuinkaupunkien 

positiivisina puolina erityisesti kaupunkien turvallisuus, rauhallisuus ja visuaalisuus, jotka ovat 

toimineet positiivisina, asettumista edistävinä tekijöinä. Useampi haastateltavista olikin tullut 

Suomeen pakolaisena, jolloin rikollisuuden tai väkivallan vähäisyys nykyisessä asuinympäristössä 

oli heille ymmärrettävästi tärkeää. Erityisesti Helsinki nähtiin hyvänä asuinpaikkana 

maahanmuuttajataiteilijalle olla ja elää. Wardan mielestä Helsinki on hyvä asuinkaupunki 

nimenomaan kontaktien takia, hän myös mainitsi kaupungin hyviksi puoliksi sarjakuvaseuran, 

sarjakuvakeskuksen, museot, kirjastot ja muut taidekeskukset, joista on mahdollista saada sekä töitä 

että vertaistukea. Saukkonen (2010, 164) kirjoittaakin, että suuri osa maahanmuuttajista on löytänyt 

kirjaston ja siihen linkittyvät palvelut, vaikka muuten osallistuminen eri taide- ja kulttuurielämän 

osa-alueiden välillä vaihtelee. Helsingin huonoina puolina Warda piti, muutamien muiden 

haastateltavien tavoin sitä, että apurahat ovat tiukassa ja työhuoneiden vuokrat pilvissä. Nurhayat ja 

Qassim toivat puolestaan esille ihmissuhteiden rakentamisen haastavuuden. 

 

 Kyllä minun elämäni tässä maassa yleisesti ja varsinkin Helsingissä on vaikuttanut ja täällä 

ollut hiljaisuus ja tän maan visuaalisuus on vaikuttanut mun taiteeseen. [--] vaikka, kun ei 
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oo riittävästi suhteita, et ei pysty rakentaan riittävästi suhteita tai kunnon suhteita. Ja se on 

vaikuttanut vähän negatiivisesti, mut silti tässä Helsingissä on taidetoimintaa ja voi käydä 

näyttelyissä ja vapaa-ajalla, et kyllä, jollain tavalla vaikuttanut oleellisesti. (Nurhayat) 

 

Helsinki on rakas. Minä sanon edelleen, että mä rakastan Helsinkiä. Kyllä Helsinki on 

vaikuttanut. Helsingin sanotaan ulkomaisema ja Helsingin visuaalinen. Vaikka Helsinki ei 

ole kovin kaunis, jos verrataan muihin kaupunkeihin. Mut mä tykkään Helsingistä ja… en 

tiedä on vaikuttanut, ehkä se johtuu siitä, että psyykkisesti tuntuu ihan rauhalta. Et on 

rauhallinen ja turvallinen ja vaikuttanut jollain tavalla. Mä en tiedä, mä tykkään ratikoista, 

esimerkiksi, pitää nähdä ratikoita. Mut jos mä asuisin pitkään jossain muualla, jotain outoa, 

koska en nää ratikka. Mut Helsinki on kaunista, vaikuttaa kovin paljon. Mä useasti piirtänyt, 

sanotaan teknisesti myös, on vaikuttanut mun tyyliin, ja väreihin on vaikuttanut kovin. (Jan) 

 

Toisaalta asuinkaupunkien koko ja liika rauhallisuus herättivät myös kielteisempiä reaktioita 

hiljaisuuden muuttuessa helposti tylsyydeksi. Myös suomalainen kulttuuritarjonta koettiin paikoin 

ohuena (vrt. Joronen 2009, 81-83: Raunio 2009). 

 

 Helsinki on hyvä, mä olen tyytyväinen. Mutta kun ajattelemma taiteesta, vois olla 

 enemmän hauskempi, vois olla enemmän veistoksia tai patsaita, hauskoja, tai, niin, voisi 

 olla enemmän vaikka elokuvafestivaalit. Mä luulen se on vähän, mutta on vähän ihmisiä, 

 ehkä sen takia, joo, mutta silti ehkä festivaalit mä ymmärrän miksi on vähän, mutta, 

 hmm, kaupunkin tyyli myös on vähän rauhallinen, ehkä liian rauhallinen. (Kenan) 

 

Paikka havaitaan kaikin aistein, ja kokemuksen reflektointi saattaa jatkua vielä pitkän aikaa 

asettumisen jälkeen. Arkkitehtuuriteoriasta peräisin oleva, Lynda Schneeklothin ja Robert Shibleyn 

(1995) sekä Tuanin (2011, 6-10) käyttämä käsite placemaking, jonka käytetyin suomenkielinen 

vastine lienee paikan rakentaminen sekä fokusoituminen paikkaan, yhteisöjen ihmisiin sekä 

osallistavaan prosessiin, jonka tarkoituksena on muuttaa abstrakti ja tuntematon paikka tutuksi ja 

merkitykselliseksi paikaksi, nousi implisiittisesti esiin haastateltavien kertoessa paikan symbolisesta 

merkityksestä taiteeseensa (Hou 2013, 7-8). Tuan (2006, 15-16) puhuu myös paikan tajusta 

tarkoittaen henkilön käsitystä vakiintuneesta elinympäristöstään. Periaatteessa kyse on ajallisesta 

ilmiöstä: tietyn ajanjakson on kuluttava, ennen kuin käsitys paikasta voi kehittyä. Haastatteluissa 

kävi kuitenkin ilmi, että tietyn paikan tai maan voi tuntea omakseen lähes välittömästi. 

 

This country is very nice. You can sleep in your house and not lock your door, nobody comes. 

If I´m clever I must stay in Finland before the other people come and change all the rules in 

this country. I love Finland too much because till now nobody disturbed me or hit me or make 

me problem and you see in your eyes how supported I am. And every time like this (Josef)  

 

Turku asuinkaupunkina herätti useammissa haastateltavista hieman negatiivisia kommentteja ja 

mielikuvia, jotka ovat lopulta vaikuttaneet esimerkiksi yhden haastateltavan taiteeseen seuraavasti: 
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 I got shocked when I come to Turku, in 1993 because at that time I was thinking to make 

 some job as in Iraq. In Iraq I make some painting, landscape, some oriental painting and it 

 has good income. When I came here I started to get same style to, to sale my painting. I try 

 to sell painting, they didn´t accepted. They say, some art shop here, they say: “no, Finnish 

 people they like Finnish nature” and then I took some pictures from nature, here. And I paint 

 it, when I go again, they say: “no, no.” This is what the man, old man told me, that Finnish 

 people they like Finnish artists. And what I did that I put, just to survive at that time, I put 

 Finnish name and I give it to Finnish lady to sell it, and they sold it. At that time. That 

 make me feel that it´s not easy to be integrated with... at least turkulainen artist. (Qassim) 

 

Durrant ja Lord (2007, 11-12) puhuvat vaeltavasta estetiikasta9, joilla he tarkoittavat 

valtakulttuurista selvästi esiin nousevaa maahanmuuttajataustaisen henkilön tekemää taidetta. 

Vastaanottajalle yllättävä kohtaaminen voi ääritapauksessa edeltävän sitaatin tavoin aiheuttaa 

emotionaalisen tuomitsemisen, joka riippuu vastaanottajan omasta aatemaailmasta. Illmannin (2011, 

60) artikkelissa Abrahan Joshua Heschel toteaa, että taiteella on kyky koskettaa meitä, ei vain 

rationaalisina olentoina vaan kompleksisina ja kokevina subjekteina joissa yhdistyvät 

samanaikaisesti tunteet, muistot ja toiveet tulevaisuudesta. Haastateltavieni taiteessa tuli heidän 

itsenä kertomana esille, että kohtaaminen uskonnollisen toisen kanssa voi olla merkittävä haaste 

sekä mielelle että sydämelle. (Illman 2012, 17; Venäläinen 2012, 14.) 

 

 Well the good sides that you have so much possibilities to do anything here and if I find the 

channels I can do even every year exhibition. But the bad or the dark sides of this city, they 

still look to the artist, a foreigner artist, they don´t look so much to his art, they look to his 

colour first, which makes artist disappointed to be creative. This is reality not, I´m not pes-

simistic but you can find maybe the same or similar answer with other artist from Turku, 

 I mean foreigners. (Qassim) 

 

Myös tottumus ja lapsuudenympäristö on otettava huomioon. Laakson pohjalla kasvaneen voi olla 

vaikea sopeutua mäen huipulle, tai päinvastoin. Christian Norberg-Schulz (1984, 6-7, 18) on 

tutkinut paikkaa ilmiönä. Muinaisilta roomalaisilta peräisin olevalla käsitteellä genius loci – paikan 

henki – hän viittaa paikalle ominaiseen luonteeseen, tai erityiseen ilmapiiriin, joista löytyy "se 

                                                 

 

9 Maahanmuuttajataitelijan toiminnan ja esteettisen tuottamisen välillä vallitsee usein kulttuuristen merkkien ja 

ilmaisujen sekä identiteettien monimutkainen transaktio. Kyse on kaksisuuntaisesta liikkeestä kulttuurisen identiteetin 

ja esteettisessä prosessissa olevan subjektin välillä. Vaeltavalla estetiikalla (migratory aesthetics) tarkoitetaan niitä 

taiteen synnyttämiä muotoja, joita ihmisten ja kansojen liikkuminen on edesauttanut: siirtymisen synnyttämä kokemus 

sekä kokemuksen synnyttämä siirtyminen taiteessa, kuten uudet taiteen tekemisen tavat ja muodot. (Durrant & Lord 

2007, 11-12.)  
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jokin" henki. Norberg-Schulzin ajattelua seuraten päättelin, että jos ihminen joutuu asumaan 

paikoissa, joita hän ei koe miellyttäviksi, seurauksena on usein välinpitämättömyys. Tällöin voi olla 

vaikeaa saada tuntuma paikan henkeen ja näin ollen kokea paikkaa omakseen. Osa haastateltavista 

oli vieraillut tai asunut useammassa kuin yhdessä Suomen kaupungissa aina Lappia myöten, joten 

heillä oli verrattain hyvä näkemys siitä, mihin verrata nykyistä asuinkaupunkiaan Suomen sisällä. 

 

 [Helsinki] is good, very good place, as a metropolitan city of Finland. It´s good, it´s very 

nice city for the migrants to live. [--] It is not like in Turku for example. Turku is a very 

closed city, by itself. (Amir) 

 

 Kaupungissa se on hyvä puoli on se, että kaupungissa kyllä pystyt olla niin kuin elävänä, tai 

 ihan sä pystyt seurata mitä taiteelle kuuluu siellä, miten asiat menee, koska on, jos 

 puhutaan ihan Tampereen kaupungista niin kyllä voi olla jossain viikonloppu viidet kuudet 

 avajaiset on... (Raman) 

 

Tampereella asuvan Ramanin mielestä pienempien asuinkaupunkien etuna suhteessa taiteilijuuteen 

on todennäköisemmät mahdollisuudet tulla tunnetuksi ja päästä eteenpäin taiteellaan. 

 

Voi olla, että pienessä kaupungissa oikeesti mä voin saada työhuone [--] ja sä voit päästä 

eteenpäin nopeasti ja otetaan huomioon sinua enemmän [--]. Esimerkiksi jos sää olet 

Helsingissä, on menossa paljon ihmisiä, voi olla, että kukaan ei katso sua ja tarkista oletko 

olemassa. Mutta pienempi kaupunki kyllä, jos sää vaikka olet avaamassa joku näyttely, 

otetaan huomioon. Tiedätkö, jos sulla on pienempi kunta ja sä olet läsnä ja aktiivinen 

henkilö, kyllä se näkee helpommin, että sinä olet aktiivi ja se toimii. Mutta isossa 

kaupungissa voi olla, että ihan sama, sä olet joku täällä. Voi olla ihan oma piiri ottaa 

huomioon, että kyllä sä olet läsnä. Mutta esimerkiksi nimeä voi tulla pienissä kaupungeissa 

tai avustusta voi tulla enemmän, kun sä olet ainoa.  (Raman) 

 

Nykyisen asuinpaikan merkitys taiteilijana toimimisen kannalta avautuu uudella tavalla silloin, kun 

liika tunnettuus voi nousta pienemmässä kaupungissa melkeinpä rasitteeksi. 

 

In Mikkeli I am famous. [--] All Mikkeli know me because I sing for African people, for Ara-

bic, for Finnish. Every night you see Finnish people in my house. I had too much friends, 

Finnish, they trusted me from first time. But after that I began to return back, Finnish not 

easy… [vetäytyy] I think the same about Europe when I came. I think the life is the same over 

our countries. Some, they understand I am normal and I have a good heart but this is my 

character. But some, little, little, little… and now I want shut away. I´m tired. And I need 

many years. Finland is impossible. Two, three years and you will be…? (Josef) 

 

Lopulta paikka tai (alkuperäiseltä) paikaltaan pois siirtymä tai seuraavaan asettuminen voi kuitenkin 

menettää täysin merkityksensä taiteen ollessa se oma ja tärkeä asia. Sen äärellä on henkilön paikka, 

eivätkä siihen väliin voi tulla edes synnyinmaassa koetut vastoinkäymiset tai uuden maan haasteet. 
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Näin oli käynyt esimerkiksi Irakin pakolaisena Suomeen tulleelle haastateltavalleni Josefille. 

I have always been interested about doing art, thank´s to Godh. [--] So every time, don´t look 

for the place against you, any place, no problem. Don´t select the place, select yourself in any 

place. Even in the jail I worked and I took money. In the jail (!) And every Monday and Friday 

the family comes and I said”Allah” and I took money [--]. Before in the war, if you were 

absent or if you… Saddam even kill you or put you in the jail, or put you in the jail and after 

that he killed you. Sometime you were late or you go, you did something wrong: you didn´t 

shave or something like this. It´s military, every military like this. So I don´t care for any 

place. Any place no problem but I, who I am… (Josef) 

 

Haastattelun aikana Josef kertoi, että vaikka sopeutuminen Suomeen on välillä ollut haasteellista ja 

vaikeaa, hän koki elämänlaatunsa olevan silti parempi kuin aikaisemmin. 

 

But anyhow I love Finland. I must love, Mutta yhäkin rakastan Suomea, how they helped me 

and bring me and invited me. And now they gave me... Why they gave me without any… They 

told me: “you can sleep and we give you good house and good money and good life“. Why 

now they gave me this change? Do you think you will find from another country this change? 

[--]Which country support you like this? Never, impossible. Rashmili, in another country, 

even, but here I never see rashmili. Now they say they shame, local shame. If you go another 

country you see locals like this. I am manager, Indian comes [--] and if goes to toilet he must 

request it from me. We are rashmili, Iraqi and Iran and Arabic, very rashmili. Islamic is 

rashmili, because they don´t belive to another people. (Josef) 

 

H: What does this rashmili means? 

 

Rashmili means in Finnish, hmm... in English sosialism? Rashmili means for example 

Germany, Hitler rashmili. [--] In this country there is no this word, Agricola don´t make this 

word. He forget this word because you don´t use. [--] In my speaking you can hear some 

Finnish, but I don´t know. Arabia ei ole vaikeaa, 200 million people speaks Arabic but 

Finnish only 5 million, so that means Arabic is not more difficul. (Josef) 

 

Suomalaisessa kontekstissa haastattelemani islamilaistaustaiset taiteilijat joutuvat usein 

määrittelemään itseään ja kulttuuriaan suhteessa suomalaisiin (Huttunen 2010, 53). Vastaavasti 

suhteessa suomalaisuuteen koin tutkimukseni puitteissa tärkeäksi määritellä haastateltavieni 

islamilaisuutta ja osoittaa sen olevan julkisuutta välillä vaivaavista fundamentalistikuvista poiketen 

luonteeltaan rauhallisen maltillista. Kaikilla haastateltavilla oli kuitenkin aktiivisia tai melko 

aktiivisia suhteita entiseen kotimaahansa. Yhteydenpito kotimaan verkostoihin on useimmille 

nykyisin myös melko vaivatonta Internetin ja sosiaalisen median myötä (Vertovec 2009, 12, 146). 

”… nyt mää otan heihin yhteyttä, mutta en voi jatkuvasti. Mutta onneksi tää Facebook joskus 

yhdistänyt ja mitä he niin kuin tekevät, melkein mää tiedän, mitä tapahtumia heillä on tapahtunut 

tai mulla, he tietävät, että mitä mä olen tehnyt, joo”, Raman kertoi. Myös Semra totesi, ettei 
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hänestä nykyisin ole Internetin myötä enää niin tärkeää, missä elää. Sen sijaan on tärkeämpää 

työskennellä tuotteliaalla tavalla ja sen kautta saavuttaa asioita. Tätä asiaa käsitellyt Juntunen (2009, 

119-121) toteaa, että kehittynyt tietoverkko on viime vuosina hälventänyt diasporisen islamin ja 

muslimimaailman islamin välisiä rajoja. Myös Becker (1982, 332-333) huomioi taidemaailmojen 

muuttuneen autonomisemmiksi: mitä ei voida tehdä yhtäällä voidaan tehdä toisaalla. 

Huomioinarvoista kuitenkin on, että perinteisesti taidemaailman autonomialla tarkoitetaan 

autonomiaa suhteessa talouteen tai muihin hallinnon sektoreihin.  

 

4.3 Oma paikka ja identiteetti 

 

… when I came in Finland I find there is some people here from my country, they behave in a 

way they make Finns keeping distant with muslims and they make them feel, they try to show 

they are different and they don´t understand... how to integrate and how not to integrate. So 

integration is important to live in this country but these small details and religion when they 

gather together they became much and became like a big cap with other people. (Qassim) 

 

Haasteista huolimatta erityisesti pakolaisena Suomeen saapuneille haastateltaville taide näyttäisi 

aineiston perusteella toimivan keinona ymmärtää omaa paikkaansa maailmassa ja ottaa ympäröivää 

tilaa sekä tätä yhteen kietoutuvaa sekamelskaa haltuun. Ramanin mukaan taiteilijan ammatissa 

työskentelevä henkilö on muita ihmisiä herkempi sekä aistimaan erilaisia asioita ympärillään että 

reagoimaan niihin nopeammin taiteensa avulla. Hänen taiteen tekemisensä taustalla oli ajatus 

taiteen synnyttämästä dialogista, joka lienee verrannollinen Illmanin (2011, 68, 127) teoksessaan 

haastattelemaan islamilaistaustaiseen Ruotsissa elävään muusikko Chokri Mensiin, joka kertoo 

tekemällään musiikilla avaavansa tietä uskonnolliselle toiselle ja lähentävän ihmisiä kokemaan 

yhteisöllisyyttä yli uskonnollisten tai kulttuuristen rajojen. Taiteen tekeminen tarjoaa vieraassa 

paikassa jotain tuttua: ihminen tuntee kuuluvansa ja ilmaisevansa identiteettiään taiteensa kautta. 

Usein tämän prosessin vaikutukset mahdolliseen kotoutumiseen ja taiteilijuuteen ovat positiiviset. 

 

On, on se vaikuttaa, se antaa sen sulle ihan sellainen – tila – että mitä se kotoutuminen, se, 

että sää tunnet, että sä... hmm... se paikka kuuluu sulle, että enemmän tulee tutuksi siellä. Joo, 

eli taidetta myöskin on se, jos mä päässyt ihan sisälle, kyllä se antaa mulle, että aha, tää on 

tuttu paikka. Tiedätkö, kun sää tunnet ja sulle tulee sellainen olo, että tää on sun paikka, se on 

kotoutuminen. Tai se on äsken kotoutumisesi. (Raman) 

 

Haastateltavani kuvasivat elävänsä suhteessa kahteen tai useaampaan paikkaan, aikaan ja tilaan, 

joista kumpikaan ei ollut pysähtynyt (Massey 2008a, 36). Haastattelujen myötä ymmärsin, että 

paikkoja saattoi entisen ja nykyisen kotimaan lisäksi olla kolmas tai neljäskin, esimerkiksi vaimon 
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tai aviomiehen kotimaa, tai maa, jossa henkilö on viettänyt aikaa Suomen ja synnyinmaan välissä 

odottaessaan päätöstä turvapaikasta. Paikan vaihtumisesta huolimatta osa haastateltavista koki 

olevansa samaan aikaan täällä, mutta kuitenkin toisaalla. Paikan identiteetti ei yksistään ole tärkeää 

vaan merkittävää on myös se, miten jokin henkilö tai ryhmä liittää paikkaan identiteetin. Mikäli 

henkilö kokee olevansa ”sisällä” jossakin paikassa hän ikään kuin kuuluu siihen paikkaan ja hän 

liittää paikkaan identiteetin sen sijaan, että olisi sen ulkopuolella. Käytännössä mitä tiiviimmin 

henkilö koki paikan sisäisesti, sitä vahvempi oli hänen paikkaan liittämänsä identiteetti.  

Esimerkkinä kahden pakolaisena Suomeen saapuneen haastateltavani paikkakokemuksia Suomesta. 

Ja nytten olen asunut melkein 10 vuotta Suomessa ja Tampereella. Jonkun verran asunut 

myöskin Kajaanissa [--] alussa mä oon asunut siellä viis kuukautta, sitten tuntui, että tää on 

tosi pieni paikka, että se ei vastaa mun kysymyksiin tai tavoituksiin, sitten mä muutin 

Tampereelle. Eli samassa vuodessa muutin Tampereelle, sitten mä jatkoin elämää tässä ja 

tähän asti olen täällä. (Raman) 

 

I came here as a refugee. [--] My family died, everybody died. And I also died after them but I 

came back after them and now I don´t know. I came here without passport, when they meet 

me, only guitar. ”Where is your passport, where are your papers, how you live in this?” I ha-

ven´t a place to sleep. Maybe 20 years I have been dreaming about pyjama. Only here I have 

pyjama, I can´t believe, I took photos by pyjama, because I slept in the ships, in the train, in 

the platforms, in every place and every time on the chair. This is my place, so every time I 

dream I take pyjama and sleep in bed. So thank´s for Godh this is thank´s for Godh. (Josef) 

 

Tuanin (2011) esittelemän humanistisen maantieteen paikan käsitteen mukaan paikka on aina 

henkilökohtainen, yksityinen ja erityinen. Se syntyy, kun ympäristöön liitetään merkityksiä, kun tila 

täytetään tunteilla, muistoilla, toiveilla ja peloilla jossa menneisyys ja kokemuksellisuus nivoutuvat 

yhteen. Tällöin ihmisen fyysinen lokaatio jää toissijaiseksi, sillä tärkeämpää on se, minne ihminen 

kokee sekä tuntee kuuluvansa ja mikä on henkilön oma suhde ympäristöön. (Tani 1997, 211). 

Useiden haastateltavien puhe pyöri entisen kotipaikan ja uuden asuinpaikan välimaastossa, 

eräänlaisella ei-kenenkään maalla. Välillä kyse oli myös moniulotteisesta halusta olla sekä siellä 

että täällä, joka ehkä kielii radikaalimmasta kyvystä sukkuloida erilaisten rajojen ja rajoitusten yli 

sekä niiden välillä. (Minh-ha 1991, 159.) ”... omaa kysymyksiä, taustaestoja. Sen takia, että ei voi 

suhtautua samalla tavalla, kun sä olet erilaisessa paikassa ja tilassa ja kaikki tilat ja kulttuurit. Et 

voi, kyllä sun pitäis ihan tietää, että missä mä olen, sitten sä alat niin kun, alat jatkamaan tai... 

astumaan ihan askeleita eteenpäin”, Raman totesi. Menneisyyden paikan voi kokea kodikseen ja se 

voi olla rakas, paikan nykyisin aiheuttamista sekavuuden ja hämmennyksen tunteista huolimatta.    

 Mä oon kotoisin Kirkukista. Kirkuk sellainen kaupunki, että siellä on pitkä historia 
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kurdilaisten ja arabialaisten välissä. Eli kurdilaisten se on, tai se kuuluu kurdi-alueelle 

mutta arabialaiset sanovat, että tää on arabialaisten kaupunki eli Tunei... ja kurdilaiset 

sanovat historiallisesti se on kurdi-kaupunki. Tää on sekava kaupunki koska siellä löytyy 

turkmeenit, arabit ja kurdit mut eniten on nyt kurdilaisten... (Raman) 

 

In Istanbul everything is like, in a hurry all the time and then I came here for a week and 

then, when I get back to Istanbul I had a shock,” why these cars don´t stop whe I try to cross 

the street!” And everybody was coming towards me [--]. After that when we came here, 

when we moved to Finland, hmm, like the first whe came in May the weather was very nice 

and it was like sunny all the time and I liked it a lot. After some time, when the winter came I 

started to miss Istanbul. I don´t know, I think it´s normal when you move to somewhere and 

you start to miss the old place. But after that when I went to Istanbul and I noticed that I 

miss Helsinki because, hmm, I don´t know… Here you are more by yourself like you have 

more time. It depends, it depends on the mood [--]. But I don’t know, I like to go to new plac-

es always to see new cities or… But Helsinki is… I like i. (Semra) 

 

Jan puolestaan kertoo, että Irakissa taiteilijoiden tilanne, johtuen visuaalisen kulttuurin 

poliittisuudesta, oli hänen aikanaan haasteellinen:  

 

Meidän aikana Irakissa ei voitu olla kuuluisa ja arvostettu. Jos olisit arvostettuna, se tuntu 

sinun pitäisi… hyväksyä vaatimuksia, pakollisia vaatimuksia eli esimerkiksi piirtää, 

sanotaan vallankumouksesta jotain, maalaa taulu Saddamin muotokuva ja kaikki 

kuvataiteilijat yrittivät piileskellä, ja ettei ketään tietäisi. (Jan) 

 

Lisäksi Jan valotti omaa poliittista toimintataustaansa, jossa hän on kehittänyt itseään sekä 

taiteilijana että poliitikkona: ”… ja se oli vähän mulla uppoamista niin kuin taiteilijana, 

kuvataiteilijana, et menin näitten niin kuin periaatteitten kanssa...” Tästä kommentista löytynee 

myös samankaltaisuutta Hallin (2006, 9) näkökulmaan, jossa taide ja politiikka elävät harvoin 

sulassa sovussa toistensa kanssa. lllmannin (2012) teoksessa Mensi toteaa, että politiikan 

tungeksiessa taiteen kentälle ongelmia on vaikeaa välttää. Vaikka taiteilijat eivät välttämättä ole 

globaalin politiikan avainpelaajia, heidän töillään voi silti olla vaikutusta asenteisiin ja mielipiteisiin 

(Illman 2012, 136-137, 167). Aineistosta nousivat ilmi myös Janin tekemät pilakuvat Saddam 

Husseinista: ”Aivan, niin kun taiteilijana ainakin mun taide meni sekaisin politiikkoon, koska 

pilakuvaajana mua tunnettu, vaan niin kuin salanimellä, kun pilakuvaajana on ollut kovaa, ja siitä 

lähti kaikki, elämä ois mennyt sitten kuolemaankin.” 

 

Aineiston perusteella sain kuvan, että ne haastateltavista, jotka ovat jollain tasolla esittäneet 

itselleen identiteettiin ja paikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten kuka, mitä, missä, milloin ja ennen 

kaikkea miksi, sekä pohtineet oman uskontonsa suhdetta edellämainittuihin, pystyvät paremmin 

sanallistamaan oman taiteensa suhdetta kulttuuri- ja uskontotaustaansa sekä kokevat mitä 
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suuremmissa määrin asemansa paremmaksi suomalaisessa taidemaailmassa, kuin vastaavasti ne, 

joille oma asema näyttäytyy hieman epäselvänä. Aineiston valossa päättelin, että uskottavuuden 

hankkiminen taiteen kentillä on elintärkeää. Tämän ohella taiteilijan ymmärryksellä siitä, kenen 

tarpeisiin hän on teoksillaan todella vastaamassa, vaikuttaisi olevan ratkaisevan suuri merkitys.  

Well, it is not question of talent. I think all of us are talented people. But when you catch the 

idea, when you catch the think what you personally want, what you personally exactly, I ep-

mhasize on this word. When you personally want, not what other wants you to be. When you 

want, you catch it, you can be, you can start your career, you can do what you want. (Amir) 

 

Paikaltaan pois siirtymä ja toisaalta oma paikka ja identiteetti toimivat aineistoni perusteella 

taiteilijuuden rakennusaineina. Edward S. Casey (1993) tulkitsee paikkaan liittyvää identiteettiä 

paikattomuuden ja paikkaan kuulumisen kokemuksien kautta. Caseyn mukaan paikan kokeminen 

on niin laajaa ja vaikeasti tavoitettavaa, ettei siihen liittyvää kokemusta välttämättä tiedosta. Silti 

olemme aina joissain tietyissä paikoissa ja tiloissa, elämme niissä ja niiden kautta. Nämä paikat 

ankkuroivat meidät elämään tullen lopulta myös osaksi identiteettiämme. Toisin sanoen ihmisten 

voidaan ajatella liittävän paikkoihin identiteettejä, mutta yhtä lailla paikat itsessään muokkaavat 

ihmisen identiteettiä. (Casey 1993, 22-39.)  

 

… Kun mää tulin tähän, mä olen pysähtynyt ja se kesti melkein kaksi vuotta, että mä vain 

ihan katsoin missä mä olen ja minkälainen taide mulla on ollut ja mitä täällä on. Tiedätkö, 

kun vaihdetaan paikkaa ja tilaa, ja uusi tila tuo mukaan omia kysymyksiä ja omia 

salaisuuksia tai visuaalisesti varsinkin, kun mä olen niin kun visuaalinen taiteilija eli silmä 

se vaikuttaa tosi paljon. [--] Ja kun mä olen vaihtanut paikkaa, se paikka on sisältänyt omaa 

kulttuuria ja omaa väriä...(Raman) 

 

 My idea is changing when I came here, to Finland. People are thinking different from my 

 country. My country, they, people like more realistic. They try enjoy themselves on seeing 

something like picture and try enjoy themselves. Even about the subject of the realism, or re-

alistic painting. But if I do abstract in my country, there is a lot of people except those who 

are artist or well-educated or like art, they can´t comprehend and like what I´m doing. But 

most of the people they say, we don´t see any art of... on abstract. (Qassim) 

 

Aineistosta kuului kerta toisensa jälkeen, miten taide tarjoaa taiteilijoille väylän kertoa siitä, keitä 

he ovat. Haastateltavien lasityöt, maalaus, kalligrafia, sarjakuva, installaatiot ja muut tuottavat 

maahanmuuttajataiteilijoille eräänlaisia luovia tiloja paitsi jakaa tarinansa valitsemallaan tavalla 

myös kertoa eteenpäin voimakkaita muistoja sekä vapauden, ilon, trauman ja kivun herättämiä 

ajatuksia sekä tunteita. (Knott 2011.) Tästä esimerkkinä Amir Khatibin alla olevat teokset. 
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Katsojalle ja kokijalle taide voi tarjota erilaisen näkökulman paikasta toiseen siirtymiseen ja 

maanpakolaisuuteen, paikkaan ja joukkoon kuulumiseen sekä toisaalta myös pois rajaamiseen 

(Knott 2011). Pakolaisena maahan tulleilla henkilöillä voidaan ajatella olevan niin kutsuttu 

kaksoisperspektiivi kahteen tai useampaan kulttuuriin, josta Amir on muun muassa Homi K. 

Bhabhan (1994) käyttämää kolmannen tilan (third space) -käsitettä käyttäen todennut, että he ovat 

taiteilijoina uudessa maassa niin sanotussa kolmannessa positiossa, kulttuurien ja yhteisöjen välissä, 

ja tästä kielellisten, kulttuuristen ja taiteellisten rajojen ylittämisestä, tilasta, paikasta sekä 

kulttuurien hybridisoinnista – eli jatkuvasta liikkeestä ja neuvottelusta erilaisten kulttuuristen 

vaikutusten välillä – saattaa syntyä uudenlaista estetiikkaa. Bhabhan mukaan kyse on rajojen välissä 

olevasta uudenlaisesta identiteetistä, joka ei ole sidoksissa vain yhteen kulttuuriin tai ajatukseen 

kulttuurien moninaisuudesta, vaan kulttuurisen hybridiyden ilmaisulle. (Bhabha 1994, 38-39.) 

Tähän sisältyy muutamien haastateltavien kohdalla toteen käynyt oletus, että identiteetin 

muodostamiseen etsitään uusia identifikaation lähteitä muualtakin kuin omasta perinteestä. 

 

4.4 Ammatin tunnustaminen ja arvostus Suomessa  

 

I was born in Iraq, lived in more than one land, live and work in Finland now. Do I have to 

be a Finn to certify my humanity? Surely not, because first I am human, perhaps some 

characters define the ethic and cultural belonging, but does this belonging define my belief. 

(Khatib 2012.) 

 

Keskustelin haastateltavien kanssa maahanmuuttajataustaisesta taiteilijuudesta, taiteilijan ammatin 

tunnistamisesta, tunnustamisesta, henkilöiden kokemasta arvostuksesta Suomessa sekä näihin 

Kuva 8. Amir Khatib: "Door to the hell", Mixed media & Boat 2011. 
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vaikuttavista tekijöistä. Noin puolet haastateltavista koki taidetta ja taiteilijan ammattia 

arvostettavan yleisesti Suomessa, vaikka pelkällä taiteella eläminen koettiinkin haastavaksi.”… in 

Finland they respect art and this is good. This is in my sight because it give me more energy to 

come home and work with my painting”, Qassim muotoili. Myös Ramanin mielipide asiaan oli 

selkeä: “Joo, kyllä taiteilijalla on oma arvo täällä, vaikka taidetta ei elätä tai ihan ei vahva linja 

niin kuin elämä, mutta silti, että se taidetta on, tai taiteilijan nimeke on arvokas.” Menestymisen 

esteinä aineistossa korostuivat pelkällä taiteella elämisen haasteellisuus ja epävarmuus, 

näyttelytilojen kalleus sekä kova kilpailu. ”Epävarmuus, en varmaan koskaan heittäydy taiteilijaksi, 

vaikka olenkin saanut muutamia apurahoja”, Warda summasi. Cronberg (2010, 9) toteaa 

taiteilijoiden olevan toisinaan työmarkkinoiden byrokratiasyövereissä kamppailevia väliinputoajia. 

Taiteilijalta vaadittavina taitoina ja henkilökohtaisina ominaisuuksina haastatetavat nostivat esille 

muun muassa myynti- ja markkinointitaidot, kouluttautumisen, apurahat, verkostoitumisen, 

taiteilijajärjestöihin kuulumisen ja suomen kielen hallinnan. Edellä mainittujen seikkojen 

hallinnasta huolimatta Josefin mielestä Suomessa on muista hänen asumistaan maista poiketen 

poikkeuksellisen ongelmallista hypätä sekaan. Samoilla linjoilla oli myös Nurhayat.  

 

 Ulkomaalaisella taiteilijalla on erittäin vaikeaa päästä mukaan, koska on paljon 

vaatimuksia niin kun koulutus, et mielellään kouluttautuis Suomessa ja cv:t, näyttelyt, vaikka 

nyt mun cv:ssä on vähän näyttelyitä, mut kun siellä kotimaassa Istanbulissa. Vaikka ei 

vaadita suoraan mutta silti vaaditaan, epäsuoranaisesti, että enemmän näyttelyitä, pitkiä 

listoja näyttelyitä Suomessa, yksityisnäyttelyitä. Tai kansainvälisesti ja ne on vaikeita 

vaatimuksia, eikä kaikki pysty järjestään näyttelyitä ulkomailla ja kansainvälisesti. Tai kun 

vaaditaan vielä pitkän ajan jälkeen, kun oot ollut aktiivisesti mukana, sen jälkeen ehkä 

hyväksytään sua, esimerkiksi taidegraafikossa, kun haet jäseneks on tosi vaikea. (Nurhayat) 
 

Beckerin (1982, 7-10, 14, 25, 34-38) määritelmän mukaan taidemaailma koostuu sosiaalisista 

verkostoista, joissa teoksen tekemiseen tarvittavat ihmiset ja taiteen ympärille rakennetut 

instituutiot jaettuine konventioineen muodostavat taideobjektin, ei vain yksinäisenä sutena 

työskentelevä, eristyislahjakkuutta ja -taitoa omaava taiteilija. Haastateltavieni tuottamat 

taideobjektit sijoittuvat tämän kollektiivisesti toimivan sosiaalisen järjestelmän sisälle, jossa teosta 

tarkasteleva yleisö on osa kokonaisuutta ja teoksen saaminen yleisön ulottuville on osana prosessia.  

 

Markkinointitaidot 

Lähes kaikilla haastateltavilla oli vahva näkemys media-, myynti- ja markkinointitaitojen 

keskeisestä roolista ja markkinoiden odotuksiin vastaamisesta taiteilijana toimimisessa Suomessa.   



    

76 

 

 

 

 

Markkinointi tarvii. No Suomessa sanoo, jos Suomessa ei pysty, ei osaa markkinointitaitoa, 

ei sillä kovin paljon merkitystä jos osaat taidetta. Sun pitää markkinoida itseäsi, pitää oppia 

nykyään kun asia on näin. Et ehkä kunnioitetaan ja tunnistetaan sitä. Tunnetaan sun 

taidetta. (Nurhayat) 

 

I think he need to... besides as being a skill and talent of art he need a skill of marketing and 

skill of relationship with people. These are important. Because there is a lot of artist or 

painter who has really marvelous and good art work but they can not sell because they don´t 

know the channels and they don´t know how to sell their art. (Qassim) 

 

Kaupallisten taitojen ohella haastateltavat peräänkuuluttivat ymmärrystä siitä, kuinka galleriat 

ostavat maalauksia ja kuinka löytää kanavat myydä niitä. “The worst thing is the marketing part in 

painting, or artworld, it´s not easy in Finland to find market world”, Qassim kertoi.  

 

Yes, and there there is something, there they not care so much about name of art. They care 

so much about the quality of painting. [--] For example I tried to sell one painting Turku, 

two weeks ago. I bring it and he tried to put prize, the painting is like this size [näyttää 

käsillä noin 40cm x 40 cm], small size, it was still life, he said he will sell it with something 

like between eight- and ninehundred. But this painting, same size, you can find it with known 

name, maybe three times more expensive because he said that people by name. This is 

important in Finland, how they buy painting. (Qassim) 

 

Taiteilijoiden toimiessa Beckerin (1982) kuvaaman taidemaailman sisällä heille muodostuu samalla 

myös rajoituksia. Haastateltavani kokivat hankalaksi vaikuttaa sellaisiin asioihin, mihin heidän 

resurssinsa olivat suppeat tai johon muu toiminta ympärillä antoi niukat mahdollisuudet. 

Esimerkiksi galleristit ovat vaativaisia ostaessaan teoksia valikoimiinsa. Becker huomauttaa 

useimpien taiteilijoiden kuitenkin mukautuvan vallitseviin olosuhteisiin. (Becker 1982, 28, 35.) 

Toisaalta, kuten Cronberg tutkimuksessaan huomasi, taiteilijan työtä ei saisi sanella se, mikä myy ja 

mikä ei myy. Niin ikään taiteen arvioinnin perustana ei tulisi olla hinta tai katsojien lukumäärä. 

(Cronberg 2010, 10.)  

 

Paitsi yhteydenpidon suhteen Internet on edesauttanut taiteen kansainvälistymistä, ja tulee 

todennäköisesti mullistamaan taiteen kenttää jatkossakin. Vaikka useimmilla haastateltavista oli 

oma Internet-sivusto, jossa heidän töitään on esillä, heidän suhteensa mediaan oli kaksijakoinen: 

toisaalta mediajulkisuutta tarvitaan tunnettuuden lisäämisessä, toisaalta median mahtia hieman 

vieroksutaan. Digitaalisen median nopea kehittyminen sekä yksityisomisteisten sateelliittikanaven 

tulo ja niiden globaali saavutettavuus ovat Van Nieuwkerkin (2008, 169, 172-174) mukaan 
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vaikuttaneet julkisen kentän muutoksiin Lähi-idässä ja muualla islamilaisessa maailmassa. 

Taiteilijoille on tämän johdosta syntynyt uusia tiloja tehdä taidetta sekä saada sitä katsojien 

ulottuville. Lisäksi ihmisten mahdollisuudet nauttia asuinmaansa ulkopuolella tapahtuvista taide- ja 

kulttuuripalveluista ovat kasvaneet (Saukkonen 2010, 182). Muutamilla haastateltavista, kuten 

Kenanilla ja Semralla oman taiteen ja rahan sekä kaupallisuuden välinen korrelaatio oli toissijainen 

– taiteen sanoma ja sen synnyttämä dialogi koettiin tärkeämmäksi, kuin myynti tai markkinointi, 

eikä mahdollinen asema marginaalissa tuntunut häiritsevältä.  

 

Mä luulen nykyään ehkä joka maassa on sama, pitää yrittää myydä itseä hyvin. Mutta mä en 

välitä sitä, ei ole tärkeää. Mä en halua muuttua myyjäksi. Mun mielestä taiteilijan pitää olla 

taiteilija. Mä yritän, mun työ, mun homma pitäis olla tehdä mun työtä hyvin. Galleria tai 

joku muu voi myydä, en minä. Mun ei tarvitse olla hyvä myyjä. Kun mä muutuin myyjäksi, 

sitten mun työ jää. Mutta nykytaide-elämä haluaa sitä, mutta mä en välitä. Ei haittaa mulle 

jos mä en myy hyvin, koska jos mä olisin vain rahaa, tunnettu tai jotain. Mieluummin mä 

halusin työskennellä omalla alalla, varmasti nykyään ehkä mä olisin Turkissa 

kaupunginjohtaja tai parlamentti [--]. Koska oli mahdollista, mutta mä halusin maalata, 

mun pitää maalata hyvin, koska se hävettää minua, jos tulen myyjäksi... (Kenan)  

 

Semra huomautti, että vaikka suurin osa taideakatemiosta opettaa nykyisin, kuinka taiteilija voi 

markkinoida töitään, hänestä taiteilijan ei tarvitse osata tehdä sitä. Markkinalähtöisyydessä on 

Semran mukaan kyse eri ammatista. Aina töiden menestymisessä ei lopulta ole edes kyse 

markkinoinnista. ”Suomessa kaupunki on pieni, se on ehkä huono. Arkielämässä on hyvä, on 

rauhallinen mutta taide-elämässä on vähän mahdollisuuksia. On, kun et kilpaile tavallisesti, koska 

meillä on erilainen tyyli kuin nykytaide, sitten on vaikeampi. Ehkä meillä on erilainen tilanne, kuin 

muut..”, Kenan kertoi. ”We don´t play the game according to the rules”, Semra täydensi. Suomen 

suppeilla markkinoilla on kuitenkin miltei mahdotonta välttää kaupallisia paineita – vaikka 

julkisuudesta ei piittaisi sen itsensä vuoksi aineistoni antaa osviittaa siihen, että tietty määrä 

julkisuutta tarvitaan, mikäli mielii saada töitään kaupaksi. Toisaalta aineistoni antaa aihetta kysyä jo 

Cronbergin omassa aineistossaan esittämän kysymyksen siitä, miksi nimenomaan taiteilija, jonka 

pitäisi edustaa luovaa yrittäjyyttä, ei ole välttämättä ole siitä saati tuotteistamisesta tai kaupallisesta 

osaamisesta alkuunkaan kiinnostunut (Cronberg 2010, 12). Kuvataiteilijoiden asemaa 

taidemaailmassa yhteiskuntatieteen näkökulmasta tutkinut Vappu Lepistö (1991) huomauttaa, että 

edetäkseen taidemaailmassa taiteilijalta vaaditaan taidemaailman intressien, arvojen ja suuntausten 

sisäistämistä sekä niiden edellyttämän identiteetin luomistyötä. Näiden kautta rakentuu paitsi 

haastateltavieni ammatillinen kompetenssi ja asema taidemaailmassa myös ymmärrys kentällä 

edellytettävistä säännöistä ja kyky toimia niiden mukaan. Vaikka taiteilijan urakehityksen tärkein 
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käännekohtana on astuminen taidemaailmaan, on julkisuudessa esiintymisestä tullut yhä 

oleellisempaa. (Lepistö 1991, 29, 32.)  

 

Apurahat  

Rensujeffin (2014, 95-96) mukaan apurahat ovat tärkein toimeentulolähde noin joka 

kymmenennelle taiteilijalle. Apurahojen piiriin pääseminen oli kuitenkin haasteellista lähes kaikille 

haastateltavilleni: vajaa puolet heistä oli saanut työskentelylleen Suomessa apurahaa tai muuta 

tukea, jonka turvin keskittyä taiteeseen. Warda mainitsi saaneensa kirjastoapurahaa (2009) ja 

välillisesti eri hankkeista rahaa työskentelyyn. Jan puolestaan kertoi saaneensa hiljattain kahdesti 

apurahaa Taiteen edistämiskeskuksesta lasten satukirjojen kirjoittamis-, kuvittamis- ja 

kääntämisprojektiin. Apurahoja muutamia kertoja saanut Raman kertoi, että häntä on tuettu taiteen 

tekemisessä muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen, Pirkanmaan taidetoimikeskuksen ja 

Tampereen kaupungin toimesta. Osa haastateltavista teki taidettaan omakustanteisesti tai jonkin 

kulttuurijärjestön myöntämän korvauksen tai muun avustuksen, kuten materiaaliavustuksen, turvin. 

Tämäntyyppisen, vailla taloudellisia sitoumuksia olevan, järjestelyn ollessa kyseessä taiteilijalla on 

myös vapaus työskennellä ilman kaupallisten toimijoiden vaatimuksia (Becker 1982, 94). 

 

Apurahojen merkitys nähtiin aineistossani paitsi vertauskuvallisena arvonantona ja tunnustuksena 

myös konkreettisena apuna työskentelyssä. Raman kommentoi apurahojen ”auttaneen häntä 

hengittämään”, tuoneen itsevarmuutta sekä mahdollisuuden paitsi kehittää itseään myös tuoda 

töihin teknisesti uusia ulottuvuuksia. Uskon, että apurahoilla on ollut myös vaikutusta henkilöiden 

positiiviseen kokemukseen arvostustaan kohtaan maahanmuuttajataustasta riippumatta. Taiteen 

keskustoimikunnan vuodesta 2009 alkaen jakamien, kiistanalaisten monikulttuurisuutta edistävien 

apurahojen yhtenä perusteena on ollut tulijoiden taipaleen tasoittaminen. Vähemmistöjen 

puolustajien argumentteina olivat myös maahanmuuttajien integrointi oman taiteenalansa 

verkostoihin, positiivinen erityiskohtelu ja suomalaisen kulttuurielämän monimuotoistaminen. 

Talaskiven (2013, 6-7, 55-56) haastattelemien taiteilijoiden mukaan monikulttuurisuusapurahojen 

tärkeinpänä funkiona nähtiin tasavertaisuuden edistäminen maahanmuuttajataiteilijoiden ja kanta-

suomalaisten taiteilijoiden välille, vaikkakin erontekoa sosiaalipoliittisten toimenpiteiden ja 

monikulttuurisuusapurahojen välillä pidettiin tärkeänä. Yhtälailla haastateltavat olivat kokeneet 

muutaman tuhannen euron hankeapurahojen olleen yksinkertaisesti liian pieniä, eivätkä aina vastanneet 

haettua summaa (mts. 54). Toisaalta apurahat esitettiin julkisessa keskustelussa myös loukkaavina, 
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lokerointia ja eriarvoisuutta lisäävinä. Yhtenä perusteluna nähtiin myös se, että apurahapäätösten 

tulisi perustua aina taiteelliseen laatuun, ei sisältöön. Yhtäältä tämäntyyppisen järjestelyn toivottiin 

olevan vain väliaikaisratkaisu. (Saukkonen & Hirvensalo 2010, 208, 212.) 

 

Eriäviä mielipiteitä apurahoista löytyy myös omasta aineistostani, sillä Qassimin mielestä tietyt 

maahanmuuttajataiteilijat vain menestyvät olosuhteista, tai saamastaan kannustuksesta riippumatta: 

”I think it depend on the artist of the [taideyhdistys], they can prove themself even with no gallery, 

they can arrange themselves with the city and put in the street...” Tähän liittyen kansainvälistäkin 

tunnustusta sekä oman taiteensa, että Universal Colours – lehden vuoksi saanut Amir painotti, että 

maahanmuuttajataiteilijalta vaaditaan omaa ymmärrystä ympärillään tapahtuvista asioista, kykyä 

positioida itsensä haluamaansa asemaan Beckerin (1982) kuvaamalle taiteen kentälle ja taitoa pysyä 

siinä – taustansa huomioiden tai siitä huolimatta.  

 

Amir: If you are not know and you cannot do it, it´s a very bad life for you. But I think you should 

 know how to do it. 

H:  What do you mean by that? 

Amir:  How to be in the scenery, how to be on the track how to be in the art life, you know. It´s a 

 very good but if you cannot do it, for example a lot of people, they can not do it.  

 

Hieman yllättävästi, kyse ei aina näyttänyt olevan siitä, että henkilö olisi halunnut täysin edes 

assimiloitua eli sulautua taidemaailman joukkoon, jotkut ovat jääneet ehkä 

tarkoituksenmukaisestikin rajalle. Ja tämä rajalle asettuminen voi joskus muuttua melko 

ongelmalliseksi. Tähän liittyen Minh-ha (1991, 195) muotoilee, että niiden ei-aloilleen asettuneiden 

kohdalla, jotka jäävät muukalaisiksi kotimaassaan ja vierasmaalaisiksi uudessa kodissaan tuntien 

olonsa toistuvasti ulkopuolisiksi jokaisessa totutussa maassa, on elintärkeää paitsi kyseenalaistaa 

asumisratkaisuja myös auttaa kestämään ahdistuneisuus ei-toivotussa eristyneisyydessä. Lisäksi on 

tärkeää huomioida, että myös suomalaisilla taiteilijoilla on tutkimuksissa havaittu olevan osin 

samoja haasteita apurahojen piiriin pääsemisessä, kuin maahanmuuttajataustaisilla taiteilijoilla (vrt. 

Cronberg 2010; Rensujeff 2003; Talaskivi 2013). 

 

Koulutus, kokemus ja opiskelu 

Aineistosta nousi korostetusti esille paitsi koulutuksen sekä sivistyksen tärkeys myös se, että lähes 

jokainen haastateltavistani oli opiskellut tai hankkinut täydennyskoulutusta Suomeen saavuttuaan. 

Mittavan taideakoulutuksen Suomessa saanut Amir koki, ettei maahanmuuttajatausta saati spesifi 
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lähtömaa ole määrittävänä tekijöinä puhuttaessa hänen saamastaan arvotuksesta taitelijana: 

"...because the education is here. My main education is here, not in the... back in Iraq.” 

Vastaavaaviin tuloksiin väitöskirjatutkimuksessaan päätyneen Forsanderin (2002, 2) mukaan 

maahanmuuttajan koulutustausta vaikuttaa työmarkkina-asemaan vain hivenen, sillä koulutuksen 

määrää tärkeämpänä nähdään koulutuksen työmarkkina-arvo. Suomessa suoritettu tutkinto antaa 

tutkimuksen mukaan paremman lähtökohdan työllistymiselle kuin ulkomailla suoritettu tutkinto. Myös 

Illmannin haastattelema Mensi painottaa koulutuksen tärkeää roolia uskontojenvälistä kehitystä 

edistettäessä: jos ei tunne omia perinteitään syvällisemmin, voi jatkuvasti pelätä tekevänsä jotain 

kiellettyä ja ajautua lopulta pisteeseen, jossa pidättäytyy tekemästä mitään (Illman 2012, 138). 

Haastateltavistani osa myös painotti, että koulutuksen ohella täytyy olla runsaasti kokemusta ja 

meriittejä Suomessa. 

 

Ja Suomessa on jotain, mä en ymmärrä miksi, kun sulla on kokemusta omassa maassa, [--] 

täällä ne sanoo, että se ei käy, että se on nolla. Pitää olla Suomessa kokemus. [--] Koulutus 

ehkä ei oo pakko, mutta näyttelyt tai kokemuksia. Mun mielestä se on outoa. Jos olisin 

lääkäri, niin ehkä olis tärkeämpi, mutta kun olet taiteilija mun mielestä ei ole tärkeä missä 

oli näyttely. Me tunnemme paljon taiteilijoita, heillä ei oo Suomessa näyttelyä: Salvador 

Dalilla ei ole, Picassolla ei ole, Edward Hopperilla tai ketä kunnioitatte. Kaikki voi olla. 

Niin, se ei tee taiteilija hyvä tai huono. Ensin pitää antaa mahdollisuuksia. Sitten pitää 

katsoa, mitä sä teet. Työt on parempi, työ on tärkeämpi, miten työskentelet. Mitä sä teet. Ei 

ole paperissa kahdeksan kappaletta näyttelyä tärkeä, mun mielestä. Ehkä myöhemmin 

ihmiset voivat ymmärtää paremmin, mitä on taide.  (Kenan) 

 

Kouluttautumisessa haasteena nähtiin opiskelijaksi pääsemisen vaikeus ja täydennyskoulutuksen 

vaade. Raman kertoi, että vaikka hän on kotimaassaan työskennellyt kuvataideopettajana, hänen on 

täytynyt, Suomessa maahanmuuttoa valmistavan kouluksen ja suomen kielen kurssien lisäksi, 

opiskella kuvataidetta vuosia uudelleen sekä ammatillisessa että pedagogisessa mielessä. Vastaava 

tilanne oli kuvataideopettajan koulutuksen Turkissa saaneella Nurhayatilla. Aineistoni vahvistaa 

Talaskiven (2013, 75) sekä Forsanderin ja Ekholmin (2001) aiemmin omissa tutkimuksissaan tekemää 

havaintoa siitä, ettei koulutuspääomaa ja muualla kuin Suomessa hankittua työkokemusta ole vaivatonta 

siirtää sellaisenaan maasta toiseen. Muista haastateltavista poiketen edellisessä asuinkaupungissaan 

Istanbulissa taiteeseensa kohdistuneista ennakkoluuloista kärsinyt Semra kertoi muuton Suomeen 

olleen positiivinen kokemus hänelle taiteilijana: 

 

When I came here it was very interesting, nobody asked me if I have studied something and I 

was accepted – with my works – as an artist. We have joined like some associations, artists 

associations [--]. One year after I arrived the President of Art Critics Association in Finland 
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[--] who wrote about my artworks for one exhibition for the catalogue and I was really 

happy because then I saw that it´s not like… It´s what you do, not everybody are prejudice   

[--]. Like she was choosing for whom to write, like she choosed the artist she didn´t write 

from anybody who joined the exhibition. So I really felt that there is hope. (Semra)  

 

Semra korosti, ettei kukaan kysynyt häneltä mistä akatemiasta hän oli valmistunut, lisäksi hän puhui 

asenneilmaston myönteisestä erilaisuudesta suhteessa kotimaahan. Keskustelumme Semran kanssa 

johti kysymykseen siitä, miten vaikeaa Turkissa oli nousta tunnetuksi taiteilijaksi. Hän vastasi sen 

olleen vaikeaa, koska hänellä oli monia konflikteja gallerioiden galleristien kanssa, jotka sanoivat, 

että hän ei voi olla taiteilija, koska ei ole opiskellut taidetta. Myös Kenan tähdensi, että heidän 

tyylinsä [surrealismi] oli kotimaassa ongelma. 

 

... And they were saying that this style has died with Salvador Dali. These kind of things, so 

we had a lot of arguments, it was… I coudn´t express myself and they have some prejudices 

and the Academy was teaching complitely different things there. Like our style was not 

favorite there, people liked it but many gallerists and critics, whatever that means, they were 

very prejudiced [--]. In Turkey there are many… it´s the style and it´s the school. American 

literature, not the Academy. But it´s weird. Now the time in Finland, when somebody goes to 

Turkey from Europe or from United States of America you are appreciated as an artist and 

nobody asks from you ”where have you exhibited or do you have education.” (Semra) 

 

Beckerin (1982, 96, 129-130) mukaan taidemaailmassa on tyypillistä, että ne taiteilijat joiden työ 

poikkeaa alan konventioista ovat herkkiä perustamaan oman ryhmän saavuttaakseen 

työskentelylleen vapautta. Tällöin on kuitenkin vaarana, ettei teos koskaan saavuta suurta yleisöä, 

sillä sitä mukaa, kuin taiteilijan vapaus lisääntyy, tunnettuus voi puolestaan vähetä. Tämä johtuu 

osittain taidemaailman instituutioiden ja toimijoiden vahvasta roolista määritteltäessä sitä, mikä on 

taidetta ja mikä ei (mts. 131). Kenanin mielestä tilanne on kuitenkin muuttunut: ”Nykyään on ehkä 

parempi tilanne, koska Internet vaikutti minun mielestä paljon. Ennen oli vähän, taide oli vähän 

pienessä ihmisten ryhmän kädellä. Mutta nykyään ihmiset näkevät kuka mitä tekee. Mun mielestä 

tilanne alkoi muuttua, on vapaampi tilanne, vähän.” Kaikilla haastateltavilla maasta toiseen 

tapahtunut siirtymä ei ole taiteilijuuden kannalta kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. Osa 

haastateltavista koki arvostuksensa taiteilijana jääneen sinne missä heidät jo tunnettiin – entiseen 

kotimaahan. Sen sijaan arvostus ihmisenä ei ole kadonnut minnekään. Jyväskylän 

aikuiskoulutuskeskuksessa suomen kieltä opiskelevaa Josefia askarrutti laajan koulutuksen tarve:  

 

 Finland is clean and in Finland people have a job, not everybody though. I want to be carpen-

ter. No. If you want to be carpenter or musician come to school. 20 years, after 20 years 20 

years. After that they understand this man is musician. In our country any man who wants to 
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be musician can say “I know music, I know language” but after you don´t know the language 

and you don´t know music, you are not professional. Finland is true country. When you are 

carpenter that means carpenter. When you are engineer, you need to study three years or four 

years. Cleaner, you must study the language and many things to be the cleaner. [--] In Finland 

the musician is true, that means really musician. But in another country everybody can take 

guitar, even though he don´t know how to play and say “I am musician.”  (Josef)  

 

Raman kuitenkin korosti, että siinä missä taidekouluihin pääseminen on vaikeaa, niin se ei ole 

mitään verrattattuna valmistumisen jälkeiseen työpaikan etsintään ja kovaan kilpailuun 

työmarkkinoilla. Kuten Cronberg toteaa, taiteen työmarkkinat ja muodollinen koulutus eivät kulje 

käsi kädessä taiteilijoiden työllisyyden ollessa jopa paradoksaalinen käsite (Cronberg 2010, 16, 27). 

Osa haastateltavista tekikin taidetta osin apurahojen turvin. Osalla taas tilanne oli kuin 

Nurhayatilla:”…mä en pysty tehä muita töitä. Et jos mä niin kun en pysty muita töitä kuin tavote, 

taide ja sit sitä ei voi korvata. Mut on tosi vaikea, sen ymmärrän kyllä, et on tosi vaikea löytää työtä 

nimenomaan tällä alalla”, etupäässä puolisonsa tukemana taidettaan tekevä Nurhayat valottaa. Hän 

kuitenkin mainitsee olleensa Helsingin Taidemuseossa valvojana, antavansa ebru-kursseja ja 

opettavansa yrityksessään sekä erilaisissa projekteissa. Jan puolestaan kertoo tulkkaustöiden vievän 

suuren osan arjesta, jolloin varsinaiselle taiteen tekemiselle jää vähemmän aikaa. 

 
 ...mä oon alkuperä siinä niin kun kuvataiteilijana, en oo tulkki. Mut mä teen 

 tulkkaustöitä ja se vie joskus viikonloput, eli periaatteessa päivä vie multa ja mä  pystynvasta 

viikonloppuisin tehä jotain ja ei ehdi, koska joutuu tehä muita töitä, kun taide ei korvaa 

elämää. Ja nyt kun me maksetaan tästä [ebru-taidepajasta]minun  tulkkaustuloista. (Jan) 

 

Yhteistyöverkostot 

Lähes kaikki haastateltavat mielsivät yhteistyöverkot olennaiseksi osaksi taiteilijuutta ja niihin 

kuuluminen koettiin tärkeäksi: jos ei pääse sisälle verkostoihin, ei välttämättä pysty toteuttamaan 

itseään toivomallaan tavalla. Esimerkiksi Wardan mielestä verkostoituminen on ainoa tapa pärjätä:  

 

Muuten ei saa apurahaa jos sinua ei tiedetä. Myös tuottajana toimiminen on varmasti 

auttanut minuan eteenpäin. Olin tuottajana vuoden 2010 sarjakuvafestivaaleilla ja lisäksi 

tehnyt muitakin pienempiä tuottajan töitä sarjakuva-alalla. (Warda) 

 

Beckerin (1982, 14) teorian mukaan taiteilijan status on muuttunut ateljeessaan yksin puurtavasta 

sankarihahmosta osaksi yhteistyössä operoivien ihmisten ketjua. Näissä verkostoissa kaikkien 

panoksella on vaikutusta lopputulokselle. Aineiston perusteella maan vaihtumisen aiheuttamat 

sosiaaliset muutokset taide-elämässä eivät aina ole olleet positiivisia, sillä ihmissuhteita on 
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väistämättä vähemmän. Kontaktien solmimista sekä taiteilijayhteistyöverkostoihin pääsemistä 

pidettiin useimpien haastateltavien mielestä ensialkuun melko haastavana. ”First I said ”No, how 

will I do that?” But then by time you learn and everything gets easier”, Semra totesi. Verkostoihin 

päästäkseen täytyi ensin tutustua johonkin alalla jo toimivaan henkilöön. Esimerkiksi Jan kertoi 

tämän olleen melko helppoa: ”Kun ei uskonut vaan, kun mä puhuin niin hyvää Suomea, ei uskonut, 

että mä oon ollut neljä kuukautta Suomessa. Mää sit sanoin sille, että mä oon taiteilija ja haluan 

viettää niin kun näyttelyn tässä, kun tää on Diakonialaitoksen ensimmäinen kerta joku haluaa pitää 

näyttelyä tässä laitoksessa, ei ollut koskaan [--]”. Yleisimmin haastateltava olikin tavannut tai häntä 

oli kehotettu ottamaan yhteyttä johonkin taiteen parissa työskentelevään henkilöön, joka taas tunsi 

jonkun, jonka kautta verkosto on alkanut lumipalloilmiön tavoin muodostua. Ei kuitenkaan aina.  

 

Ensin tutustuin ihan suunnittelematta sarjakuvapiireihin. Vasta viime vuosina on 

siirtoalaistaiteijoille ollut mahdollista löytää toisensa ja verkostoitua. Vaikka olenkin ollut 

näissä tapahtumissa, seminaareissa ynnä muissa samanlaisissa niin mun positio taitaa olla 

niin paljon suomalaisessa kentässä niin en tiedä. Ja sarjakuvaa ei moni ns. taidetta tekevä 

edes näe taiteena jos sillä ei ole ollut sitä asemaa satelliittimaissa niin voi olla vaikeaa 

päästä edes samalle aaltopituudelle. (Warda) 

 

Noin puolella haastateltavista taiteilijakontakteja oli lukumäärällisesti vähemmän, mutta ne olivat 

sitäkin merkittävämpiä. Osa taas oli laajalti tunnettu sekä suomalaisissa että kansainvälisissä taide-

ja kulttuuriverkostoissa.  

 

[--] So when I get a little bit known in the field, of course, people want to know what is this 

doing, so lot of people took contact to me, I took a lot of contact to people and so on. And I 

know, for example I know many many interesting artists here, in this Kaapelitehdas. (Amir) 

 

Suhteista muihin taiteilijoihin Warda ei halunnut ottaa kantaa koko aiheeseen ja tyytyi toteamaan: 

”Taiteijan status on sellainen yleellisyys jota en voi saada.” Qassim puolestaan nosti vähäisten 

kontaktiensa syyksi sen, että on tutustunut vain maahanmuuttajataustaisiin taiteilijoihin.  

 

I don´t have that much relationship with artists here for two reasons: First it was my mistake 

that I belong and, belong to one, one artist organization of X and this X is only for 

immigrant artist, which is not Finnish, and this make no possibility to integrate with Finnish 

artist. (Qassim) 

 

Edeltävä kommentin pohjalta voidaan myös aprikoida, missä määrin Saukkosen (2010, 228) 

päätelmä siitä, että lähitulevaisuudessakin monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon sidoksissa 

olevat osapuolet muodostavat oman ryhmänsä muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden joukossa, käy 
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toteen. Eräs haastateltavista myös totesi, ettei hänellä ole juurikaan yhteistyöverkostoja, mutta 

korosti, että hänen Suomessa kasvaneella pojallaan on jo hyvät suhteet suomalaisiin. Tämä tukee 

Wahlbeckin (2012) ajatusta siitä, että transnationaalit suhteet heikkenevät toisessa polvessa ja 

toisessa tai kolmannessa polvessa diasporatietoisuus jopa häviää. Ihmissuhteiden kestosta 

puhuttaessa Josef puolestaan muotoili:  

 

In Africa you can take five friends in one day and loose ten in one day. Here no. Carpenter is 

carpenter. Lääkäri is lääkäri. Friend is a friend. Artist is an artist. So friend is true, that´s 

why. [--] So in Finland friends is not easy to come not easy to go. Like this. In Dubai you 

can find friend in five minutes but you can loose him with two minutes. Rich country where I 

lived but relations are very easy [--]. So friend in Finland, stays forever. (Josef) 

 

Suomi on kuitenkin muutaman haastateltavan mielestä pieni maa, joka asettaa haasteita paitsi 

kentällä toimimiseen myös ihmissuhteiden luomiseen. Ongelmina suhteiden luomisessa nähtiin 

erilaisten taideprojektien lyhyaikaisuus, projekteissa työskentelevien ihmisten erilaiset 

työskentelymetodit ja heikko kommunikaatio sekä oma asuinpaikka. 

 

On ollut muutama kerta niin kun sellaisia yhteistyötä muutaman ryhmän kanssa, mut se jä... 

se on ollut niin kun jossain projektissa ja sit loppui. Yritimme sitä niin kun päivittäin mut ei 

onnistu. Et silti, päätettiin sitten, ja nyt tähän, että yhdessä tehdään, koska ollaan aktiivisia 

ja tehdään oikeasti ja ainakin vähintään luotetaan siihen, niin kun me yhdessä. Luotetaan 

siihen, että hän on tekemässä omaa ja minä oon tekemässä omaa, ei tuottaa niin kun jotain 

uusia, mitkä ei kuulu taiteeseen, mitkä ei kuulu meidän elämään. [--] koska on ollut 

yhteistyö, joka on tuonut vaan päänsärkyä. (Jan) 

 

Aineistosta nousi esille myös alkoholi, josta kieltäytymisen yksi haastateltavista kertoi aiheuttaneen 

sen, että hän on kokenut tulleensa suljetuksi ulos koko koko piiristä. Vastaavasti hän kertoi myös 

sianlihasta kieltäytymisen aiheuttavan hänelle toisinaan sosiaalisesti haastavia ruokailutilanteita.  

 

[--] I had before some Finnish friends, when they invited me they sit all together and they 

drink alcohol, which is I... I don´t drink. It´s ok to me that they drink alcohol but I felt that 

they don´t like that all they drink on that night alcohol except me. [--] So after that it has 

two occasion they didn´t invite me and one Finnish friend told me this reality, that they want 

to have a fun, they drink and they don´t want somebody sober to watch what they are doing. 

It has to be all together. This is maybe in some occasion happened. That the meat, when we 

are eating for example, we can not eat pork. It put me in some, like that time when people... 

they can´t eat freely while I´m... I have to choose my meat. They also find that I am... why I 

am different. This effect became so much, effect relation with other people here. (Qassim) 

 

Qassim myös kertoo muiden virheellisesti olettavan, että hän tuomitsisi heitä hauskapidon 
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perusteella: ”This is not fun. At the same time I cannot drink because... I brought up, when I was 

child, that it´s prohibited.” Islamin kieltämiä ruoka-aineita ovat sianliha, alkoholi ja verituotteet, 

mutta ruokavalintoihin vaikuttavat uskonnon lisäksi myös kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset 

seikat (Akar & Tiilikainen 2011, 5). Vallitsevan asenneilmapiirin ohella ruoasta voi joissain 

tilanteissa tulla jopa identiteetinmäärittäjä. Lisäksi myös se, ettei osaa suomen kieltä täydellisesti, 

hankaloittaa toimimista tietyissä tilanteissa. Tällöin uskonnolla ja kulttuurilla voi Ramanin mielestä 

olla hetkellisiä negatiivia vaikutuksia kontaktien solmimiseen. 

 

 Riippuu myöskin se ilmapiiristä missä mä olen kulkenut heidän niin kun välissä. Hmm, 

joskus joskus tuntuu, että sellainen piirissä ja ahdasmielisiä kyllä se heti tullut mieleen, että 

mä olen erilainen ja mä en pystynyt niin kun verkostoitua heidän kanssa koska heillä ole 

heti, jos ihmisillä on joku asenne tai ihan, sä et pysty ihan, että näyt ihan, sä olet erilainen. 

Joskus kyllä se tuntuu. Mutta mää kun mää kulken, [--] se ei kulje mun kanssa se se ajatus. 

Koska jos sillä lailla mä mietin, että mä en pysty verkostoitua tai mä olen erilainen, mä en 

pysty elää. Voi olla alussa mulla ollut koska se ollut kulttuurin ero niin korkea alussa, koska 

kun sä et osaa kieltä tää korkea seinä vielä on tosi ihan, tiedätkö, korkealla tai... Mutta kun 

osaat kieltä pystyy, sä pystyt kommunikoimaan ja puhumaan, kyllä tää, tää tää seinä tulee 

matalemmaks, pikkuhiljaa. (Raman) 

 

Suurin osa haastateltavista kuitenkin koki, ettei uskonnolla tai kulttuurilla ole suurta merkitystä 

taiteilijakontakteihin. ”Ainakin meillä ei, se ei vaikuttanut mun mielestä, ainakin meidän puolesta.” 

(Kenan) ”Ei, kun ne ovat täyskopioita meistä.” (Jan) Sen sijaan puheliaisuus, ystävällisyyys, aitous, 

myönteisyys, kärsivällisyys ja yritteliäisyys nousivat aineistosta esiin. Myös omalla positiivisella 

asenteella on oleellinen merkitys suhteessa taidemaailmassa etenemiseen: ”Sen kyllä totean [--] 

mulla ei ollut mitään asennetta, että tää on, eli tää on esimerkiksi ainoa tyyli tai, että mitä mä olen 

oppinut tai miten se liittyy kulttuuriin, se on pyhä, että ei pysty lisäämään tai ei pysty kehittämään. 

Eli… mä en laittanut mitään rajaa…”, Raman totesi.  

 

... Because I travel a lot and I saw people a lot and I´m open in a way and last five years I 

find myself easy to be, to be friend and integrated with Finns. I know how to deal with 

people, I know gestures, how... how Finnish culture signs, how they are working and I know 

when I can talk, when I can keep silent, when I listen when I… I mean I know how to deal 

how this... I call the game of the culture; I know how to deal with people, details. I know 

what is small thing maybe irritates people, what´s a small thing maybe make people like 

you, accept you. So I´m very careful when I speak. First I´m listening to the people and to 

understand what they are before I know how to deal. So in general I can survive. (Qassim) 

 

Vertaan edeltäviä sitaatteja Hallin (2003, 121) ajatukseen, jonka mukaan diasporassa elävät ihmiset 

ovat sopeutuneet elämään erojen kanssa, oppineet tulemaan toimeen ja kääntämään kulttuurista 
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toiseen. Nurhayat myös valottaa sitä, mikä vaikutus maahanmuuttajataustalla on vaikeapääsyisinä 

pidettyihin taidepiireihin sisään pyrkimisessä.  

 

Ei se johdu siitä, että oot ulkomaalainen, taustaltasi olet ulkomaalainen, ehkä se johtuu siitä 

enemmän, että teos on erilainen, kuin heidän teos. No, jos katsotaan suomalaisten teoksia, 

melkein suurin piirtein heissä näyttää samanlaiselta. He eivät halua niin kun poistua tai 

ylittää sitä tietyn rajan. [--] Jos jossain on yhteisnäyttely eri maista tulleiden taiteilijoiden 

teoksista, minä voin erottaa kyllä suomalaisten teoksia, muista. Väreistä, teemoista, 

tekniikasta, menetelmät, kaikki on ihan eri. (Nurhayat) 

 

Taidemaailmassa vallitseville konventioille eli sopivuussäännöille on Beckerin (1982, 34) mukaan 

tyypillistä, että liian uudistusmieliset teokset saattavat jäädä yleisön saavuttamattomiin. Toisaalta 

aineistosta käy ilmi, että erilaisuus voi nostaa henkilön teoksia esille positiivisella tavalla massasta 

poikkeavina. Raman totesikin, että taiteensa kautta hän on tutustunut ihmisiin nopeammin ja ilman 

rajoja. Semra puolestaan toi esille:” I think that artists have many things in common so it´s only 

what we do is the difference.” Tämän voidaan ajatella tukevan näkemystä taiteen yhteisestä 

universaalista kielestä, jonka avulla voidaan ilmaista asioita ilman sanoja. Käytännössä taide voi 

aineiston perusteella helpottaa eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisia luodessaan 

luonnollisia tilanteita yhteiselle tekemiselle. Tätä näkemystä tukee myös Suomessa kasvaneen 

somalialaisen Wardan huomautus, että sarjakuvantekijänä on ollut helppoa saada olemassa olevasta 

yhteisöstä tukea riippumatta omista kulttuuritaustoista: ”Sarjakuvan-alalle on helppo päästä 

mukaan. Olet tekijät kunhan saat jossain ensin julkaistua sarjakuvasi.” Taiteen avulla voidaan siis 

ajatella saavutettavan Illmanin (2012, 57-58) teoksessaan mainitsema eräänlainen ”kolmas tila”, 

turvallinen maaperä, jossa kahden tai useamman toisilleen entuudestaan tuntemattoman ihmisen 

voidaan mahdollisesti olettaa voivan keskustella vapaammin. Tässä yhteydessä herää kuitenkin 

kysymys, tulisiko taiteilijuutta itsessään pitää eräänlaisena kolmantena tilana, vai muodostuuko 

kolmas tila sittenkin taiteilijoiden välisestä dialogista? 

 

Taiteilijajärjestöihin kuuluminen 

Henkilön kokemaan ammattinsa arvostuksen tunteeseen vaikuttaa myös erilaisiin 

taiteilijajärjestöihin tai -yhdistyksiin hyväksytyksi tuleminen tai niihin kuuluminen. Noin puolet 

haastateltavista kuuluu johonkin alansa (ammatilliseen) taiteilijajärjestöön tai kulttuuriyhteisöön 

Suomessa. Esimerkkinä viimeksimainutuista on Jyväskylässä toimiva Monikulttuurisuskeskus 

Gloria. Sitä vastoin sarjakuvataiteilija Warda ei, muutaman muun haastateltavan tavoin, näe 

järjestöihin kuulumista tarpeelliseksi: ”En kuulu taiteilijajärjestöihin”, Warda toteaa ykskantaan. 
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Päinvastaista kantaa edustaa Amir, joka on kuulunut tai kuuluu muun muassa vuonna 1997 

perustamaansa EU-MAN-yhdistykseen10, Unescon alaiseen The International Association of Art 

(IAA) -järjestöön, European Association de Journalists (EAJ) ja Pand – Rauhan Puolesta Taiteilijat 

sekä Cable Factory Artists -järjestöihin tai yhdistyksiin. Amirin ohella Qassim kuuluu EU-MAN -

yhdistykseen. Raman kertoi olleensa Tampereen taiteilijaseuran jäsen, muttei ajan puutteen vuoksi 

ole sitä enää. Jan ja Nurhayat puolestaan kuuluvat PAND – Rauhan Puolesta Taiteilijat -järjestöön, 

mutta eivät ole enää aktiivisesti toiminnassa mukana.   

 

No alusta asti me kuuluimme, ja tähän asti kuulutaan PAND -Rauhan Puolesta Taiteilijat, 

mutta viime vuosina emme ole kovin aktiivisia sen järjestön kanssa. Joo, koska nykyhallitus 

viimeset kaks vuodet on vähän niin kun vetänyt sen järjestön toimintaa SKP ja me haluttiin 

sitä että se on nimenomaan taiteilijat rauhan puolesta, että ei muuta. [--] (Jan) 

 

Myös Kenan ja Semra kuuluvat Helsinki International Artists' Association (HIAA) -järjestöön. 

Tämän lisäksi Semra kertoo olevansa jäsenenä Helsingin Taiteilijaseurassa:”I applied once and I 

was accepted, maybe I was lucky. Because my husband [Kenan] applied many times, but...” 

Aineistossa toistui useasti, että vaikka henkilö koki tulleensa hyväksytyksi ja arvostetuksi 

taiteilijana, koettiin erilaisiin yhdistyksiin sisään pääseminen joko vaivalloiseksi tai jopa 

hyödyttömäksi. Esimerkiksi Semran mielestä sisäänpääsemisprosessi erilaisiin yhdistyksiin on 

Suomessa haastava, ellei mahdoton, siitä huolimatta, että hänen taiteelliset näyttönsä eivät ole 

muihin taiteilijoihin verrattuna yhtään sen ohuemmat. Semra mainitsikin hakeneensa useita kertoja 

Taidemaalariliittoon – tuloksetta – ja tiedustelleensa kielteisen päätöksen perusteita:  

 

… And the guy said that”your technique and your style is not interesting enough.” And I 

couldn´t get it. I said:”ok thank you”, and then I didn´t apply anymore. But to be honest I 

didn´t expected this kind of answer from such; you know it´s maybe the most appreciated 

association in Finland. Anyway, it´s not so important now for me, if I am member of 

something or not. It´s important what I do for my art [--]. I checked the jury then, just out of 

curiosity and it was complitely different style than mine so [--]. But I don´t find it´s 

professional when artists are choosing artists for this kind of association, especially. Like 

there must be art historians, art critics these kinds of people who choose. [--]I don´t think 

these kind of people can be objective. In the contrary. [--] But also I´m not going to change 

my style because somebody doesn´t like it, just to be accepted somewhere. It will be like 

                                                 

 

10 Turussa vuonna 1997 perustetun vakiintuneen taideyhdistyksen ja verkoston tarkoituksena on toimia 

transnationaalina organisaationa Euroopan unionin maahanmuuttajataiteilijoille, esitellä maahanmuuttajataiteilijoita 

ja heidän taidettaan EU:n alueella, ajaa monikulttuurisen Euroopan asiaa sekä edistää vuorovaikutusta 

maahanmuuttajien ja Eurooppalaisen väestön välillä. Yhtenä tavoitteena on myös auttaa maahanmuuttajia 

integroitumaan paremmin uuteen yhteiskuntaan. (EU-MAN 2014.) 
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fooling myself. (Semra) 

 

Tämän pohjalta Semra onkin hylännyt ajatuksen taiteensa legitimioimisesta jonkun järjestön kautta 

ja päättänyt jatkaa itsenäisesti. Myös Nurhayatilla oli aiheesta samansuuntainen mielipide.  

 

Ehkä mä oon väärässä, mutta mä ajattelen niin, että Suomessa jos on joku ryhmä tai joku 

liitto tai jos haet siihen jäseneksi. Jos katsovat sinua kun, lähetät teokset, jos vaikka teokset 

ovat erittäin hyviä, mut se on vähän erilainen, siinä on jotain erikoista, ei näyttää 

samanlaiselta niin kuin yleisesti. Et ehkä vähän jättävät kaukana, eivät halua hyväksyä sitä. 

He sanovat voi olla hyvä tai voi tykkää, mutta ei hyväksyvät, et se on heille, heillä on oma 

taide... kulma. (Nurhayat) 
 

Hyväksymisprosessin oikeudenmukaisuudessa lienee kysymys juuri Beckerin (1982, 35-36) 

kuvaamaan epäselvärajaiseen taidemaailmaan sisäänpääsystä, jonka kyvykkäimmät jäsenet 

käyttävät runsaasti aikaa ja resursseja selvittääkseen, kenellä on ensinnäkin oikeus kuulua tähän 

taidemaailmaan ja kenellä ei. Toisekseen kyse on myös siitä, mikä on juuri kyseisen taidemaailman 

arvottamaa taidetta ja mikä ei. Aineistossa esiintyi myös kritiikkiä Beckerin kuvaamia vakiintuneita 

organisaatioita kohtaan, joiden vakituiset, tarkalleen määriteltyä urapolkua kulkevat jäsenet 

tuottavat taidemaailmoille tunnusomaisia – ja niiden hyväksymiä – teoksia. (Becker 1982, 81-82.) 

Vastaavia tuloksia, jossa taiteilija on jättänyt liittymättä ammattillisiin järjestöihin, tutkimuksessaan 

saanut Talaskivi (2013, 19) esittää aineistoni perusteella aiheellisen kysymyksen omaksi 

taidemaailmakseensa luokiteltavan taiteilijajärjestön vahvasta roolista suhteessa siihen, millaiseksi 

suomalaisen järjestelmän ulkopuolelta tulevan taiteen ammattilaisen taival suomalaisella taiteen 

kentällä lopulta muodostuu.  

 

Suomen kieli  

Ammattinsa tunnustamisesta huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, suomen kielen hallinta nousi 

aineistossani esiin suurimpana yksittäisenä taidemaailmassa etenemisen edistäjänä, vaikka 

työskenteleminen tapahtuu pääosin visuaalisella kentällä. ”I study the language, which I know now, 

and it is the biggets key to culture, as they say“, Amir totesi. Kaikki haastateltavat olivat Suomeen 

saavuttuaan opiskelleet [tai opiskelevat edelleen] suomen kieltä erilaisilla kursseilla ja muiden 

opintojen yhteydessä. Haasteina kielen opiskelussa nähtiin paitsi tauot opiskelussa myös 

kielikurssien lyhyehkö kesto ja se, että Suomessa pärjää kohtuullisen hyvin englannilla. Toisaalta 

kaksi haastatelluista korosti erityisesti, että oma myönteinen asenne, suomen kielen nopea 

oppiminen ja lopulta sujuva kielitaito on auttanut heitä toteuttamaan unelmiaan.  
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My acceptance of the language allowed me to integrate into society easily. It also allowed 

me to realise my dream. After nearly 8 months, the Cultural Centre of Turku offered me a 

fantastic space to present my first exhibition [--]. (Khatib 2012.) 

 

Vastaavasti esimerkiksi Kenan koki, että Suomeen muutettaessa kielitaidottomuus on jättänyt hänen 

taiteeseensa jälkiä, vaikkei hän osannut tarkemmin eritellä millaisia.  

 

… tottakai arkielämä on vähän erilainen, kuin Istanbulissa jossa oli tosi tungosta, paljon 

ihmisiä. Olin tosi aktiivinen, täällä olen rauhallisempi, vähemmän ihmistä, suhteita. Totta 

kai se vaikutti ja kieli oli vaikea minulle. Monta syystä minulla ei ole englannin kieltä, ja 

kun muutin Suomeen, olin kieletön, ja se oli kaikkein huono minulle, se oli vaikea. Mä 

luulen, että se vaikutti paljon mun elämään ja tottakai sen kautta mun taidetta myös, mutta 

mä en tiedä mihin se vaikutti… (Kenan) 

 

Kenanin katsantokannassa kieli ja sen hallinta viittasi kieleen taiteilijan yhtenä apuvälineenä. 

Käytännössä onkin mahdollista, että suomen kielen taidon puute heikentää maahanmuuttajan asemaa 

esimerkiksi taiteensa myymisessä, vaikka se periaatteessa sujuisi myös englanniksi (Talaskivi 2013, 41). 

Suomen kielen lyhyessä ajassa omaksuneen, tulkkina toimivan Janin mielestä taiteilija voi 

kielitaidottomanakin kommunikoida ja ilmaista itseään taiteensa kielellä. Haastateltavista Raman 

koki, että maahanmuuttajataiteilijalla voi teoksillaan tuoda suomalaiseen taidemaailmaan 

diversiteettiä ja uusia ideoita. Ulkomaalaiselle taiteilijalle voi hänen mukaansa olla ensin helpompaa 

ilmaista itseään visuaalisesti, jos oma kielitaito ei vielä ihan riitä. Silti Raman korosti, että vaikka 

”taululla ei tarvi mitään kieltä”, se ei nykyaikana ehkä riitä kantamaan kovin pitkälle.  

 

...mutta ehkä se on visuaalinen vain, se on – taulu – voi olla, että se on paras muoto tai 

helpompi muoto ulkomaalaisena taiteilijana ensin tuoda. Mutta ehkä se taulu ei ole sen 

jälkeen paras muoto. Myöskin täytyy sanoa ääneen, että kuunnellaan, koska taulu on niin 

tosi hiljainen teos, hän ei pysty huutamaan [--] Ja media myöskin, sille ei tullut mitään 

kiinnostusta nykyisin, [--] on niin paljon vaihtoehtoja, näyttelyitä, avajaisia, ei kiinnosta jos 

ei ole mitään suhdetta taiteilijan kanssa. Valitettavasti suhde vaikuttaa tosi paljon, että saat 

nimeä tai kerrotaan sun teoksista, varsinkin alussa. Eli tarkoitan siitä, että taulu on tosi 

hiljainen teos, ei pysty huutamaan mutta videoinstallaatio esimerkiksi, jonkunlainen se on, 

vähän äänekäs teos, tai taidetta, pystyy niin kun kertomaan ääneen. (Raman) 

 

Suomen kieltä erinomaisesti puhuva Jan päinvastoin kertoi, ettei hänen pilakuvissaan tai 

animaatiossaan koskaan ole kieltä: ”Se on oikea, ja se on aito pilakuva. Ja aito animaatio on se, 

joka ei tarvi kieltä.” Narratiivisen taiteen epäolennaisuuden puolesta puhuvan Barolskyn (2013, 37) 

mukaan taiteilijoiden ei ole alun alkaenkaan tarkoitus kertoa, he näyttävät sellaista, jota ei voida 

välttämättä sanoin ilmaista. Taiteilijan valintana voi siis olla äänettömien puolesta puhuminen tai 
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äänettömien äänen esiin tuominen mitä moninaisimmin keinoin. Teokset erilaisissa muodoissaan 

rikkovat tavalla tai toisella hiljaisuuden, sillä taide ei ole sidottu puhuttuun kieleen tai tarkkoihin 

määritelmiin. Sen sijaan taidetta voidaan havaita kaikilla aisteilla ja sen avulla voidaan viedä 

dialogia korkeammalle tasolle, sinne missä kielitaito ei yksinään ihan riitä. (Illman 2011, 66, 68.) 

 

Maahanmuuttajataiteija ammattiaan vastaavassa työssä 

Monia maahanmuuttajataiteilijoita voidaan pitää myös tunnettuina taide- ja kulttuurivaikuttajina 

Suomessa (Saukkonen 2010, 214). Taiteilijana, kuraattorina, EU-MAN (European Union Migrant 

Artists Network) -taideyhdistyksen perustajana ja yhdistyksen julkaiseman englanninkielisen 

Universal Colors -lehden päätoimittajana nimeä saanut Amir näki itsensä tyydyttävässä asemassa 

taiteen kentällä: ”I see myself as, as well doing with this magazine in the cultural or the art field or 

art scenery, the whole scenery. [--] We are two Iraqi, who are integrated so to say or succeeded in 

the field, in the art field: me and the another one is Adel Abidin”. Muutamille haastateltaville oli jo 

ennen Suomeen muuttoa tai viimeistään heti sen jälkeen syntynyt tunne siitä, että taiteilijoita ja 

taiteilijan ammattia arvostetaan sekä kunnioitetaan tässä maassa. Arvostuksen tunne oli 

haastateltavien mukaan riippumaton siitä, mitä uskontokuntaa, kansallisuutta tai sukupuolta henkilö 

edustaa. Esimerkiksi Jan kertoi, että häntä Turkissa turvapaikasta haastattelemaan tullut kolmen 

suomalaisvirkamiehen ryhmä on jäänyt hänelle erityisesti mieleen: 

 

[--] ja kun ne alkoi niin kun kattoa sitä kansiota ja sanoi ”ootko taiteilija?” ja sanoin ”joo, 

kyllä, olen taiteilija.” Sanoin suomen kielellä, että olen kuvataiteilija, vähän osaan suomea, 

niin kun itse, koska tiesin, että mä olen menossa Suomeen tai Suomi valitsee mut, en ollut 

varma. Mutta aloin heti oppia suomen kieltä, koska pitäis oppia [--]. Ja oikeasti se sanoi 

mulle suoraan ”me arvostetaan taiteilijoita”. Siis se jättää kova psyykkinen vaikutus, et mua 

arvostetaan Suomessa koska oon taiteilija. Niin, koska en osaa mitään Suomesta, mutta 

vaan sen verran osaan, että arvostetaan taiteilijoita. Voitko ajatella sitä, se on myönteinen 

vaikutus. Ja sit se sanoi, että”Voitko piirtää mua? Onko mahdollista piirtää, nopeasti vain 

joku pilakuva” Ja sit kun mä piirsin, se vaati mun allekirjoituksen [--] Se sanoi mulle, 

että ”loistavaa, ihanaa toi”. Ja sit mä vaan ajattelin, että tää on jotain tosi hyvää kädessä. 

Ja kyllä, se ehdottomasti vaikuttaa siihen kotoutumiseen. (Jan) 

 

Teatteritaustan omaavalla Amirilla kokemukset ammattinsa tunnistamisesta ovat Janin kanssa 

vastaavantyyppiset, ja hän kertoi olevansa asemaansa taiteen kentällä pääosin tyytyväinen.: 

 

 One question was being asked to me in the [Finnish] Labor Office: “What you want to be in 

 the future?” I said “I am already artist”. She said “Yes, but what you want to be in the 

 future?” I said “I am continuing to be artist, I have nothing else to do.” She said “Thank 

 you, your answer is a very clear”. Because, usually when you ask people who don´t know, 
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they say “anything”. While for me the vision was totally clear, I said:“ I want to be artist, I 

don´t want to be anything else”, and thank´s Godh thank´s whatever, that I did continue as 

an artist within these 23 years here. [--] And I think, because of the magazine and because 

of, this little, I know it, very little influnce what I´m doing.. I´m very well integrated. People 

receive me well, not... I mean the art and cultural societies here receive me very well. They 

do admire me they do.., not in the streets, in the streets it´s totally different... (Amir) 

 

Sen sijaan Josefilla aiemman koulutuksen ja ammattin tunnistaminen ei ole onnistunut hänen 

toivomallaan tavalla, eikä sopivaa jatko- tai täydennyskoulutuspaikkaa ole löytynyt: 

 

Of course I took many things from Finland. Clean, work and profession and you must to 

study everything. But the problem is calligraphy – they haven´t it in the schools, so that´s 

why. The teacher asked from me: ”what is your profession?” They food people. Okey food. 

Another similar, I said “calligraphy”, okey. Well, food, they sent me to Priimus e.g. how to 

cook food. But calligraphy, where they send me? (Josef) 

 

Koulutuksen ja työn kohtaamattomuutta, jossa maahanmuuttajien osaaminen ja ammattitaito ovat 

uudessa maassa käyttämättömänä tai vajaakäytössä, kutsutaan termillä brain waste, aivotuhlaus (Kyhän 

2011, 56 teoksessa Williams & Baláz 2005). Osa haastateltavista ei ole sen suuremmin miettinyt 

ammatin tunnistamiseen tai arvostukseen liittyviä asioita, ”En tiedä arvostetaanko. On aina kivaa 

kuulla tuntemattomista ihmisistä jotka sanovat että tykkäävät mun jutuista”, Warda totesi. Tämä voi 

johtua myös siitä, ettei henkilö miellä itseään kovin tunnetuksi taiteilijaksi. Vaikka vuonna 2000 

pelkästään taiteellista työtä teki 37 prosenttia Suomessa toimivista taiteilijoista (Cronberg 2010, 

19), aineiston perusteella voidaan kootusti todeta, että taiteilijana on kenties hivenen helpompi 

integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, kun jonkun muun ammattiryhmän edustajana. Ne 

haastateltavista, jotka kokivat ammattinsa tunnustetuiksi Suomeen saavuttuaan, kertoivat, että 

taiteen tekemisellä ja taiteilijana toimimisella on ollut positiivisia vaikutuksia kotoutumiseen: 

taiteilijoiden toimintaympäristö oli tullut tutuksi ja sitä kautta muu ympäristö – tai toisinpäin. Siihen 

on kuitenkin tarvittu lujaa luottoa itseen sekä omaan tekemiseen ja taiteilijuuteen.  

 

It helped because to work any kind of job in Finland you will be integrated with the people 

of the job, not with the other people. But as for the artist... to be artist and to introduce 

yourself as artist to people [--]. So as artist I find it is easier to be integrated with people 

because simply: people like art, and they respect artist. (Qassim) 

 
 Kyllä taide on vaikuttanut siihen, sillä lailla, että, kun mulla on ollut, vaikka talviöisin, oon 

ollut yksin ja ihmissuhteet ei oo niin yksinkertaista tässä maassa ja taiteen tekemisellä oon 

saanut rentoutua. Ja sitten pystyä miettiä, keskittyä siihen, miten kotoutuisin tähän ja miten 

jatkaisin eteenpäin. Niin tietysti taiteen avulla pystynyt siihen keskittymään ja jaksaa. Ja 

kotimaassa myös aina olen ollut eri paikoissa, sellaisissa paikoissa, jossa minä olen ollut 
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vieraana, mutta aina luottanut siihen omaan taiteeseen, että luottanut siihen erikoisesti. Että 

kyllä pystyn olla yhteydessä ihmisiin ja tehdä suhdetta. Koska luottanut, että minulla on 

jotain erikoista, taideosaamista. Et ja kyllä, se on menestynyt. (Nurhayat) 

 

Kuten Saukkonen (2010, 216) toteaa, on mitä todennäköisimmin koko suomalaisen yhteiskunnan 

etu, että maassa asuvilla taiteilijoilla on mahdollisuudet harjoittaa ammattitaitoaan vastaavaa työtä 

riippumatta kulttuurisesta tai etnisestä taustastaan. Huolimatta hyvistä ideoista itsensä läpilyöminen 

riippuu usein kuitenkin taiteilijaa ympäröivästä taidemaailmasta (Becker 1982, 310), vaikka, kuten 

Cronberg (2010, 14) toteaa, kulttuurialalla työskentelevät henkilöt ovat usein selvästi muuta 

työvoimaa korkeammin koulutettuja. Myös Forsanderin mukaan työtä pidetään maahanmuuttajan 

yhteiskuntaan kiinnittymisen tärkeimpänä indikaattorina. Sitä vastoin muut yhteiskunnallisen 

osallistumisen ja osallisuuden muodot, kuten edelläkäymäni suomen kielen hallinta, sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus ja koulutus, nähdään toissijaisina suhteessa työelämään integroitumiseen. (Forsander 

2013, 220.) Aineistoni vertautuu myös Talaskiven (2013, 74) tutkimuksessaan tekemään havaintoon 

siitä, ettei suomalainen taiteen kenttä ota maahanmuuttajataiteilijoita avosylin vastaan, eikä tilanne 

välttämättä korjaannu edes Suomessa hankitulla lisäkoulutuksella.  

 

 

4.5 Taiteelliset tavoitteet – ”Ei täällä” jäädäkseen 

 

Mutta, hmm, mutta mun lähtökohta ollut se, että mulla ei ollut sellainen mielenkiintoa 

lähtee, mulla on ollut pakko lähtee. Mutta lopputulos, hmm, me, me saatiin kokemuksia, 

mutta kuinka paljon ja kuinka meillä on se kokemus mitä, mikä, kuinka paljon iloa on 

mukana tai surua, tää riippuu ihan tilanteesta ja itse elämästä. Joo, joo. (Raman) 

 

Lähtemistä ja paluuta, liikettä, juurtumista sekä juurettomuutta, näistä lähtökohdista voidaan ajatella 

maahanmuuttajataiteilijan ponnistavan. Simone Weil (2007, 50) näkee ihmisen juurtuvan 

osallistumalla aktiivisesti ja luontevasti yhteisöön, joka pitää hengissä menneisyyden aarteita sekä 

tiettyjä ennakkoaavistuksia tulevasta. Tämä on aineiston valossa käynyt toteen useimpien 

haastateltavien kohdalla, vaikka kaipuu kotimaahan, kuten Tuan (2011, 154) toteaa, on universaali 

ilmiö. Maahanmuuttajuus koostuu kuitenkin toisinaan pelkästä menomatkasta, sillä 

maahanmuuttajalla ei yleensä ole harhakuvitelmia kodista, johon palata, huomauttaa Hall (2002, 10, 

71). Kukaan haastateltavista ei erikseen maininnut paikan vaihdon yhteydessä tapahtunutta 

tunnetuksi tulemista tai kuuluisuutta, jos niin on käynyt, on se haastateltavien mukaan tapahtunut 

ikään kuin sivutuotteena, sattumalta.  
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Well, I think no-one, don´t want to be [successful] but, you know, this came as a consequence 

to me because I´m working in this field. I don´t know still if I´m succeeded, successful person 

or not, I mean it is a very difficult word, success. But to some extent I´m doing my job, I´m do-

ing what´s supposed to be done, [--] working towards what I think. So I mean main occupa-

tion now I have this magazine, the Universal Colors -magazine. The main occupation. (Amir) 

 

Jokainen haastateltavani haluaa jatkaa ja kehittää työskentelyään taiteen parissa. Polut päämäärään 

ovat kuitenkin erilaisia. Esimerkiksi Wardan tavoitteena oli julkaista sarjakuvaa ja kehittyä 

ilmaisussaan. Raman puolestaan nosti esille sen, että nykyään suurten taiteilijoiden aika on hänen 

mielestään ehkä jo ohi eikä hänenkään tavoitteenaan ole edes nousta sellaiseksi:  

 

… ei enää suurtaiteilija oo olemassa, se aika on mennyt mun mielestä. Voi tulla sattumalta 

joku nimi mutta tää on nyt mediaa ja kommunikaatio on niin kun väline. On läsnä, voi olla, 

että yhdestä näyttelystä sää tulet kuuluisaksi. Voi olla tänään, mutta mää uskon siihen, jos 

sää teet, kyllä se jos olet ajan tasalla ja olet läsnä alalla kyllä nimi toistuu. (Raman) 

 

Qassimin katsantokantaa ja aineistoa voi tulkita suhteessa Hallin (1990; 2002, 72) kirjoitukseen 

diasporisen identiteetin käsitteestä, joka korostaa erilaisuuden ja hybridisyyden kanssa elämistä ja 

moniarvoisuutta, eikä niinkään niiden huomioimatta jättämistä. Kyse on kahden identiteetin 

asuttamisesta, kahden kulttuurisen kielen hallinnasta sekä neuvottelusta niiden välillä. Myös Qassim 

perustaa tulevaisuutensa taiteilijana yhtälailla tulevaisuuteen, kuin menneisyyteen. (Hall 2002, 241.)   

 

For the future... Now I am after twenty years here I try to appreciate my culture and I try to 

put my culture in my paintings and to have identity in second culture. I mean in Finland. 

Because now I understand it´s wrong to aband my culture away from my art. It should be 

kind of identity and for sure one day our people, they will appreciate it. They will find 

something different, they will respect my idea, and they will respect that I´m keeping my 

roots even when I am living here. (Qassim) 

 

Myös Amirin töiden keskeisenä lähtökohtana on tulevaisuudessakin kuvata maailmaa, kuten hän 

sen näkee – monikulttuurisena kylänä. 

 

I´m continuing nowadays as I see the world. As all the world is multicultural world. The 

whole world there is no one anymore lives in isolated island which is as a nation or as an 

individual [--]. So okey, now we are living in this multicultural, and as I think the third 

culture is coming, it is not yet. But this is our future. So I insist in my themes, I insist this one 

and that there is some future where I live. [--] I continue the same message. (Amir) 

 

Amirin taide heijastelee ehkä nykyajan vaatimuksia, jossa taidemaailma on tavallaan velvoitettu 

globalisoitumaan – joskin jotkut alueet maapallolla jäävät huomattavasti vähemmän toisia 
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globaaleiksi (Hall 2006, 9). Kenan puolestaan haluaa yksinkertaisesti tehdä parhaansa taiteilijana.   

 

Mun tavoite taiteessa on aina tehdä hyviä töitä, maalata hyvin. Mä yritän aina maalata 

paremmin ja maalata mitä mä tunnen. Ei muuta. Ei ole tosi tärkeä olla tunnettu ihminen, tai 

ei oo tärkeä myydä tosi paljon tai vähän. Totta kai raha vaikuttaa: jos myyn enemmän, sitten 

voin kuluttaa aikaani enemmän taiteen. Sen takia on tärkeä, mutta ei muuta syytä. (Kenan) 

 

Osalle haastateltavista taiteen tekemisen päätoiminen jatkaminen on myös rahallinen kysymys, sillä 

suomalainen yhteiskuntajärjestelmä ei tunnista taiteilijan työtä palkkatyöstä ja yrittäjyydestä 

poiketen itseisarvona (Cronberg 2010, 9). Nurhayat perusteli kantaansa: ”Haluan jatkaa. Ensin 

haluan tässän alassa olla töissä, saada rahaa taideessa, koska se tarvii aina rahaa, joo. Ehkä mä 

voin tehdä taideopettaja tulevaisuudessa ja jatkan tekemään taidetta.” Lisäksi aineistosta nousee 

paitsi omien juurien pohdinta myös teemoja, jotka kuvasivat puhujan orientaatioita synnyinmaahan. 

Lähes jokainen haastateltavani oli miettinyt palaamista kotimaahan jollain tasolla, jossain vaiheessa 

– tunteet paluuta kohtaan olivat kuitenkin hyvin ristiriitaisia.  

 

Nowadays it is allowed in somehow to portraits or put these little stupid mullas, for exam-

ple, to make a very big pictures of them. Like Saddam´s pictures, really very big portraits. So 

but there is not art as such. There is no art as such in Iraq nowadays, there are, they try, 

even some artist they try but I think there is no result. (Amir) 

 

Tutkimukseni loppupuolella pinnalle alkoi nousta paikkaan liittyvä kysymys: mikä säätelee paluuta 

ja jäämistä? Läpi tutkimuksen olen tulkinnut tiettyä puhetta diasporiseksi, ja nimennyt täten 

diasporisen taiteilijaposition kautta. Oleellista tässä positiossa on, että haastateltava koki paitsi 

paikaltaan pois siirtymän myös yhteydenpidon lähtömaahan tärkeäksi ja ylirajaisuuden merkitykset 

konkretisoituvat eri tavoin taiteilijana toimimisessa Suomessa. Lähes koko ikänsä Suomessa elänyt 

Warda kertoi, että haluaisi asua muuallakin maailmassa. Tällä hetkellä hän kuitenkin asuu 

Suomessa pysyvästi. Osa haastateltavistani oli asunut Suomessa vuosikymmeniä, osa elänyt 

suurimman osan arjestaan ja elämästään Suomessa, osa vasta muutama vuosia, osalle taas Suomi on 

tullut tutuksi vasta varttuneemmalla iällä. Pohdiskelin, miten verrattain lyhyt maassaoloaika 

vaikuttaa vastauksiin kotiin paluusta. Pitkän ajan kuluttua on kenties helpompi nähdä, että puhe on 

aina tietyssä kontekstissa, tietyllä hetkellä tuotettua puhetta (Huttunen 2010, 46). Hieman 

vastaavalla tavalla kun Huttunen (2010, 47) on huomioinut omassa etnografisessa 

väitöskirjatutkimuksessaan Suomessa asuvien bosnialaisten parissa, omien diasporassa elävien 

haastateltavieni toiveet paluusta kotimaahan ovat saattaneet kyteä haastateltavien mielessä, mutta 

hiipuneet, kun muutokset entisessä kotimaassa eivät lopulta ole olleetkaan odotetun kaltaisia. 
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 ... [vaimolla] ei ollut mitään ongelmia käydä kotimaassa, takaisin. Minulla oli ongelmia. 

Vasta Irakin hallituksen takaisin muuton jälkeen, eli siis Saddamin kaatumisen jälkeen, mä 

oon pikkuhiljaa, kaks kertaa mennyt Irakiin, sinne pohjoiseen. Koska meidän kotikaupunki on 

aika levotonta ja konfliktia ja kaikenlaisia asioita, terrori-iskuja. Tosi huono tilanne. (Jan) 

  

Osalle haastateltavista pysyvä paluu kotimaahan ei näyttäytynyt todennäköisenä, symbolisena tai 

edes tavoiteltavana vaihtoehtona, johtuen kotimaassa edelleen jatkuvista levottomuuksista, sodasta, 

poliittisesta vainosta, uudesta yhteiskuntajärjestyksestä tai perhesyistä.  

 

Tää on viimeinen maa, jossa voi olla turvassa, että ei niin kun… Minä sanon ainakin, että 

omaan kotimaahan minulla ei oo mitään tekemistä sen kanssa. Ja mullakin ei käy sitä sanaa, 

joka sanoo "kotimaa on rakas" koska oon ollu hengenvaarassa ja kokeillut sitä kauheasti ja se 

on tosiasia. Ja mulla ei oo, se on ihan tyhmä, aina sanoo että, kotimaa – ei oo mitään rakasta, 

kun kärsii sellaisesta. Siks mulla tää on mun kotimaa. Niin kun elän sillä lailla. (Jan) 
 

I don´t know Iraq now and I don´t know which is the situation. I know it´s the bad situation 

and people also bad. But in our time Iraqi people very nice, cultural. They study in England 

and Switzerland and America and Thailand. Now it´s not Iraq, I dont´t feel that when I speak 

with Iraqi people. (Josef) 

 

Osa puolestaan on asunut Suomessa jo vuosikymmeniä, eikä koti enää tuntuisi kodilta, vaikka paluu 

tapahtuisikin, päinvastoin paluu menneisyyden maisemiin tuntuu pettymykseltä (Tani 2001, 212). 

 

 Well, I mean I left the country -86 so no we are here 2013, which means 27 years. [--] so 

even my culture which is [--] the third culture which I combine between two cultures, which I 

mean my backgroung is a one culture, the hosting country is another culture, what I´m 

producing is a different. Between them it has nothing to do with both at the same time. So, 

now for example, I went to Iraq, I say myself  I don´t belong there, anymore. I´m very 

stranger, even the accent, the language, it changed, the streets, everything. Even I went to my 

birthplace, went there, but the...just..I feel wha..what? is it really, that I was here? (Amir) 

 

Kotiin rinnastuviin ajatuksiin liittyy Tuanin (2006, 18-19) mukaan erottamattomana osana 

pysyvyys, eheys ja rikkomattomuus. Peilaan Amirin edeltävää sitaattia filosofi Arthur 

Schopenhauerin sanomaan: ”Joskus luulemme kaipaavamme tiettyyn kaukaiseen paikkaan. Itse 

asiassa me kaipaamme siellä viettämäämme aikaa. Jos matkustamme sinne uudelleen, petymme”, 

sillä haastateltavieni puhe paikkojen ja ilmapiirin muuttumisesta kertoo heille merkityksellisten 

paikkojen, kaupunkien ja maiden merkitysten muutoksesta. Tähän liittyy myös Tuanin (2006, 15-

16) paikan taju -käsite, jossa paikan on periaatteessa lakattava muuttumasta, jotta siitä voisi saada 

otteen ja paikan taju pääsisi muodostumaan haastateltavien tapauksessa uudelleen. Suomessa 

asumisen ja Suomeen jäämisen puolesta puhuvat kuitenkin vapaus ja välitön kiintymys paitsi 
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omaan paikkaan myös omaan taiteilijuuteen.  

 

…mutta jokuhan voi olla ihan eri mieltä. Juurethan on pyhä ja pitäis. Kyllä juuret, joka 

tapauksessa me palataan siihen, ne kuuluu mulle. Mä en sano, että mä repeän juurista, ei, 

mä en pysty. Mutta silti joka paikassahan ne tuo elämää mulle. Et se elämä mä lasken ihan 

aidosti, tää on aito elämä mulle myös, täällä. Ja palaaminen kokonaan, mä en tiedä 

pystynkö palaan, tai koska mä pystyn, tällä hetkellä mä olen oppinut, tottunut sillä lailla, että 

mä elän vapaasti. Mä en pysty elään, kun mä mietin joskus, joka hetki tabussa. Ja mä uskon, 

että elämä sielläkin pitäisi muuttua mutta mä en halua olla uhri siellä, koska mä olen ihan 

yksi pieni henkilö. Mä en pysty muuttaan koko yhdyskuntaa ja koko maailmaa, jossa vahva 

kulttuuri mitä on tullut, sille on historia. Mä en pysty vaihtaa sitä. Se on… oma valinta 

haluaisitko elää sillä lailla vapaana tai lähtee valitsemaan tai hyväksymään sellainen asia, 

mitä sää et tykkää. (Raman) 

 

Edeltävän sitaatin valossa aineistosta on löydettävissä vahva yhtymäkohta Blanchottin (1985, 25-

26) lausahdukseen: “You will learn that in this house it´s hard to be a stranger. You´ll also learn that 

it´s not easy to stop being one. If you miss your country, every day you´ll find more reasons to miss 

it. But if you manage to forget it and begin to love your new place, you´ll be sent home, and then, 

uprooted once more, you´ll begin a new exile”, sillä sekulaarisessa ja sattumanvaraisessa 

maailmassa koti maanpaossa oleville voi joskus olla vain tilapäinen. Turvallinen maa ja luotettavat 

rajat totutusta, tutusta alueesta voivat kääntyä erilaisiksi epäoikeudenmukaisuuden ilmentymiksi. 

(Minh-ha 1991, 196.) Toisaalta muutamille haastateltaville paluu näyttäytyi varteenotettavana 

vaihtoehtona Suomen ollessa vain välietappi, sillä kaipuu kotimaahan ja ikävä kotiin jääneitä 

ystäviä ja sukulaisia oli melko suuri. Päätöksessä jäädä vai lähteä korostui kuitenkin perheen 

merkitys (Vertovec 2009, 62-63). Muutamia haastateltaviani huolestutti ennen kaikkea Suomessa 

syntyneiden lasten mahdollinen sopeutuminen vanhempien kotimaahan, josta esimerkiksi Kenan 

huomautti: ”Kun on lapset, kun ne ovat koulussa, vaikeampi muuttaa, ehkä myöhemmin, en tiedä.” 

 

Haastateltavani eivät ole islamilaistaustaisia taiteilijoita, jotka tulivat Suomeen maalaamaan 

kotimaataan – Lähi-itää. He ovat taiteilijoita, jotka tulivat Suomeen jatkaakseen maalaamista tai 

muuta taiteen tekemistä. ”People need to paint and paint needs people”, kuten Minh-ha (1991, 160) 

teoksessaan kiteyttää. Menneisyyttä ja vaikeita kokemuksia on kenties myös helpompi käsitellä, 

kun niihin on saanut hieman etäisyyttä. Toisaalta juurten irtirepeytymisellä voi olla kauaskantoiset 

seuraukset. Vaikka jokainen ihminen tarvitsee useita juuria, juurtumisen voidaan samaan aikaan 

ajatella Weilin (2007, 50) mukaan olevan yksi tärkeimmistä mutta samaan aikaan 

väärinymmärretyimmistä ihmissielun tarpeista. Samalla se on myös yksi vaikeimmin 
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määriteltävistä. Miksi ihminen ylipäätään haluaisi puun tavoin juurtua jonnekin, on aineistostani 

implisiittisesti kumpuava kysymys. Toisaalta kyse on myös uskalluksesta juurtua johonkin, jonka 

maaperä ei ole tuttua. Juurtuminen vaatii aikaa, ja saavuttaakseen unelmansa täytyy olla valmis 

tekemään töitä sekä ehkä myös luopumaan jostakin. 

 

Joo, kyllä voi mennä ja elää muissa paikoissa, ei vain kotikaupunki ole pyhä elää. [--] mutta 

onko se, että meidän pitäis sanoa, että esimerkiksi mä haluaisin lähteä takaisin kotimaahan, 

koska mä olen kotoisin sieltä. Mutta nyt mää kuulun tähänkin tilaan missä mää olen elänyt 

kymmenen vuotta. Kyllä tää kymmenen vuotta mulla syntynyt paljon muistia ja elämää ja 

sielu asiat tän maan kanssa, eli en voi sanoa, että kotimaa on ainoa. Jos mää lähden 

johonkin muihin maihin, kyllä mulla tulee ikävä myöskin Suomea. (Raman) 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET    

 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut islamilaistaustaisten, Suomessa diasporassa elävien, tai maahan 

muiden (kuten perhe- tai henkilökohtaisten) syiden vuoksi muuttaneiden taiteilijoiden uskonnon ja 

kulttuurin suhdetta taiteilijaidentiteettiin. Tutkimuksen tuloksista nousevat keskiöön muun muassa 

taiteilijoiden valitsemat keinot ilmaista, tai jättää ilmaisematta, taustaansa taiteessaan ja ylipäätään 

se, miten ja missä kontekstissa islam ja taiteen tekeminen ovat suhteessa toisiinsa. Sivusin myös 

kysymystä siitä, miten mahdolliset uskonnon tai kulttuurin rajoitukset ovat vaikuttaneet kunkin 

henkilön taiteeseen. Aineistosta oli löydettävissä kolme erilaista merkitystä liittyen uskonnon ja 

kulttuurin suhteeseen: ensimmäisille uskonto näyttäytyy henkilökohtaisena vakaumuksena ja 

maailmankatsomuksena sekä Jumalan säätämänä laajempana elämäntapana jonka katsotaan olevan 

ihmisen omaksi parhaaksi ja pätevän ajasta ja paikasta riippumatta. Toisille uskonto asemoituu 

kulttuurisena systeeminä ja kolmansille se rinnastuu perinteeseen. Seuraavaksi esittelen lyhyesti 

tutkimukseni keskeiset tulokset tutkimuskysymys kerrallaan pohtien työn tietoperustaan nojaten 

sitä, miten tuloksia voisi tulkita. Tutkimus osallistuu keskusteluun, jota käydään 

maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden taustan uskonnollisista, kulttuurisista ja sosiaalisista 

vaikutuksista henkilöiden taiteilijuuteen sekä sivuaa diasporassa elävien maahanmuuttajien 

hyvinvointia uudessa asuinmaassaan.  

 

Päätutkimuskysymys 1:  Miten islam ja islamilainen tausta näkyvät Suomessa diasporassa elävien 

islamilaistaustaisten taiteilijoiden taiteilijuudessa?  
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Johdannossa mainitsin, että teoriataustan perusteella islam ja islamilaistaustaisuus ovat monisyisiä 

ilmiöitä joiden mosaiikkimaisuus ja sisäinen jakautuneisuus on syytä tiedostaa (Hukari 2006, 16). 

Tämä on tullut esille läpi tutkielman. Vaikka haastateltavieni lähtökulttuurit ovat jossain määrin 

yhtenevät toistensa kanssa, en käytettävissä olevaan haastatteluaineistooni vedoton voi puhua 

islamilaisten vaikutusten yhtenäväisyydestä (Hall 2002, 189; 2006, 3) vaan pikemminkin siitä, 

miten uskonnolliset ja kulttuuriset repertuaarit on otettu tai jätetty ottamatta käyttöön erilaisissa 

konteksteissa yksilötasolla. Kootusti ajattelen tämän riippuvan osittain siitä, kokevatko taiteilijat 

identiteettinsä taitelijoina tai muslimeina vallitsevammaksi. Muutamien haastateltavieni taiteessa ja 

taiteilijuudessa maan vaihtumisen aineuttamat muutokset voidaan osittain nähdä Grabarin (2007, 1) 

esittämällä tavalla pohjautuneina antropologisesti määriteltyyn kulttuuriin (Fornäs 1998, 168), joka 

islamin usko sitoo joillakin henkilöillä vahvasti yhteen. Toisaalta aineistosta on löydettävissä tätä 

asiaa käsitelleen Van Nieuwkerkin (2008, 172) havaitsemaa taiteilijoiden tasapainoilua vallitsevien 

trendien ja traditioiden ristikkäispaineissa, joissa uskonnon symbolinen merkitys korostuu toisinaan 

etenkin silloin, kun taiteilija on etääntynyt kulttuurisesta ympäristöstään.  

 

Kuten työn teoriaosuudessa selvensin, diasporan lähtökohtana on kollektiivinen tunne yksilön 

kuulumisesta johonkin yhteisöön: diasporassa ei voi elää yksinään. Haastateltavieni keskinäisestä 

erilaisuudesta huolimatta suurin osa heistä on aineiston perusteella ottanut kotimaasta pois 

muutettuaan, islamilaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja uskontoon liittyviä asioita inspiraationsa 

lähteeksi ja oivaltanut niitä uudella tavalla. Islamin uskonnosta ja kulttuurista tulleita vaikutuksia ei 

tutkimukseni perusteella voi kuitenkaan suoralta kädeltä hahmotella dualististen näkyy-ei näy -

asetelmien kautta, sillä osalla haastateltavista teosten symboliikka on tiukasti sidoksissa sekä omaan 

muslimi-identiteettiin, että käsitteeseen itsestään maailman kansalaisena. (Becker 2009, 153.) 

Ennemmin argumentoin Shalemin (2012, 12, 18) tapaan yhtenäisen kulttuuritaustan taiteeseen ja 

taiteilijuuteen synnyttämän moninaisuuden ja monitulkintaisuuden puolesta. Aineiston pohjalta olen 

tiivistänyt vastaukseksi: värit, muodot, symbolit, teemat, tyylit, tekniikat, työskentelytavat ja 

työskentelyyn kuluva aika sekä jossain määrin myös sosiaaliset suhteet ovat kootusti kaikki 

seikkoja, joissa islam ja islamilaistaustaisuus ovat matkanneet haastateltavieni taiteilijuudessa 

mukana. Aineiston perusteella islam ilmenee osalla haastateltavista ehkä tarkoituksenmukaisestikin 

kotimaata esittävien asioiden ja ilmiöiden kuvaamisena – diasporataiteilijuutena. Hallin (2002, 242-

243) esittämä ajatus maahanmuuttajataiteilijoista ryhmänä, joka etäältä käsin pitää taiteen 

tekemisen välityksellä lähtömaansa kulttuuria metaforisessa mielessä yllä tai elossa, on jossain 
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määrin sovellettavissa haastateltavieni kertomuksiin. Beckerin (2009) artikkelissa esiintyvien 

taiteilijoiden tavoin myös omat haastateltavani tuovat taiteensa avulla julki paitsi menneisyyteensä 

kuuluvia poliittisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia asioita, sekä ilmaisevat toiveita 

tulevaisuutensa suhteen. Sen sijaan se, miten islam näyttäytyy vahvoina uskonnollisina ja 

kulttuurisina vaikutuksina osan haastateltavista taiteessa pitkän ajan, jopa yli 20 Suomessa vietetyn 

vuoden, jälkeenkin on tutkimukseni kannalta erityisen mielenkiintoista. Tätä tukee erään 

haastateltavani ajatus islamista poltinmerkkinä, joka ei lähde pois.   

 

Aineiston perusteella perheen ja suvun merkitys yksilön maailmankuvassa ja identiteetin osana on 

ollut suuri: islam uskonnollisena ja kulttuurisena ulottuvuutena sekä henkilökohtainen historia 

näkyvät paitsi haastateltavien persoonassa ja taiteilijuudessa ekspli- sekä implisiittisesti ja esiintyvät 

jollain tasolla myös heidän teoksissaan. Silti islam ei ole itsestäänselvyys vaan taiteessa voidaan 

ylittää rajoja ja tehdä löytöjä marginaaleista. Islamin ohella haastateltavieni taiteilijuuteen vaikuttaa 

laaja kirjo Beckerin (1982, 94) taidemaailmojen poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia seikkoja. Osan 

teoksia arvioivat myös kansainvälisen taideyhteisön ammattilaiset, joka osaltaan voi tuoda 

painotuksia taiteeseen. Teoreettista taustaa vasten esimerkiksi Amirin installaatioista ja Ramanin 

veisto-, mosaiikki- sekä videotaiteesta on selvästi havaittaivissa kytköksiä islamiin ilman, että he 

kuuluisivat uskonnollisiin radikaaleihin tai ääriryhmiin. Islam uskonnollisesssa mielessä tuntuu 

tästä näkökulmasta jopa triviaalilta. Vastaavasti George (2010, 12) huomauttaa että usein julkisessa 

keskustelussa uskonto kuvataan muslimien – ja muslimitaiteilijoiden – elämää määrittäväksi 

asiaksi, vaikka todellisuus on yksilötasolla monesti jotain muuta. Vertailukohta aineistooni tarjoutuu 

Illmanin (2012, 161) haastatteleman Eric-Emmanuel Schmittin ajatuksesta koskien sitä, että 

kuvatakseen uskonnollisia asioita, taiteilijan ei välttämättä tarvitse olla uskonnollinen. Pikemminkin 

islam on taiteessa oivana lisänä, mausteena ja toisinaan motivaattorina, ei itsetarkoituksena.  

 

Tutkimuskysymys 2: Miten maahanmuuttajatausta vaikuttaa toimijuuteen taidemaailmassa 

Suomessa? 

 

Maahanmuuttajataustasta johtuen suomalaiselle taiteen kentälle pääsy koettiin haastavaksi: myynti- 

ja markkinointitaidot, kouluttautuminen, apurahat, verkostoituminen, taiteilijajärjestöihin 

kuuluminen ja suomen kielen hallinta nousivat tarvittavina taitoina esiin. Myös sosiaalisten 

suhteiden muodostaminen Suomessa on ollut jossain vaiheessa melko haasteellista koko 

tutkimusjoukolle, tai on sitä edelleen. Aineistosta löytyy yhtymäkohtia Illmanin (2012, 4) 
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esittämään huomioon, jossa uskonnollinen erilaisuus nähdään keskeisenä toiseudesta viestittävänä 

tekijänä. Riippumatta siitä, onko maahanmuuttaja uskontoaan aktiivisesti harjoittava vai ei, 

erilaisuutta ja maahanmuuttajataustaa ei aineiston perusteella mielletä aina kovin helposti 

hyväksyttäväksi asiaksi edes luovassa taidemaailmassa. Haastavana ei välttämättä nähdä itse 

henkilöitä vaan sitä, mitä haastateltavat edustavat.  

 

Tutkimukseni vahvistaa kahtiajaon, sillä osa haastateltavista on Suomeen saavuttuaan hankkinut 

laajaa ja monipuolista koulutusta taiteen ja muulta alalta Suomessa, sekä aineiston perusteella 

sopeutunut suomalaisuuteen hyvin. Nämä henkilöt kokevat myös tulleensa ammatissaan 

arvostetuiksi ja ”lyöneensä itsensä läpi” Suomessa osallistuen myös heistä julkisuudessa käytävään 

keskusteluun. Toiset haastateltavistani sitä vastoin ovat joutuneet aloittamaan lähes nollaruudusta ja 

jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle ajautuen sivuun taiteen ja kulttuurin kentältä elättäen itsensä 

pääosin muilla töillä. Syyt tähän ovat yksilöllisiä ja yhtä oikeaa vastausta sille, miksi kaksi samasta 

lähtökulttuurista olevaa, saman (korkeakoulu)tasoisen pohjakoulutuksen omaavaa taiteilijaa 

asemoituu eri tavalla Suomen taidemaailmassa, on vaikeaa antaa. Aineistoni perusteella kyse ei aina 

näyttäisi olevan esimerkiksi heikosta kielitaidosta tai Saukkosen (2010, 214-215, 224) 

mainitsemasta erityisestä pakolais- tai islamilaistaustaisten maahanmuuttajien marginalisoitumisen 

uhasta verrattuna muista länsimaista tai Venäjältä tulleisiin maahanmuuttajiin. Päinvastoin osa 

haastateltavistani on saavuttanut tunnustetun aseman suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä, 

sekä omannut vastaavantyyppisen arvomaailman ja käsityksen esimerkiksi ilmaisunvapaudesta jo 

entuudestaan – islamilaistaustaisuudesta huolimatta.  

 

Aineiston perusteella taiteen harjoittamisella on keskeinen merkitys taiteilijana työskentelevän 

henkilön integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä taide lisää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja arvostuksen lisääntymisen myötä henkilön uskoa omiin kykyihinsä. Beckerin (1982, 

343) mukaan kysymykseen siitä, kuinka taiteilija voi ansaita elantonsa ”pelkällä” taiteen 

tekemisellä, on kuitenkin etsitty vastausta jo kauan. Cronbergin (2010, 43-44) raportin yhtenä 

tavoitteena on, että Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tulisi pystyä, muissa Pohjoismaissa 

asuvien taiteilijoiden tavoin, rahoittamaan toimeentulonsa nykyisen 50 prosentin sijaan noin 70-

prosenttisesti taiteellaan. Samalla, kun haastateltavat ovat opetelleet suomalaisessa taidemaailmassa 

vallitsevat implisittiset säännöt, kertoo suurin osa oppineensa ja kyseenalaistaneensa jotain myös 

entisestä kotimaastaan tai islamista (Vertovec 2009, 140-141). Kaukaa asioita on mahdollista katsoa 
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puolueettomammin ja käsitellä niitä taiteen symbolisen suojan turvin (ks. Känkänen 2013, 99). 

Juuri tästä syystä islamilaistaustaisia taiteilijoita ei pidä erehtyä pitämään pelkän oman kulttuurinsa 

edustajina – kuten useampi haastateltavista painotti – vaan taiteen avulla käydyn monisärmäisen 

vuoropuhelun osanottajina. Tämä vuoropuhelu on Fornäsin (1998, 23-24) mukaan kuitenkin vailla 

lopullista kaikenkattavaa vastausta. Mikäli taiteilijalle tarjoutuu mahdollisuus työskennellä 

vuorovaikutteisesti, ei eristettynä muusta (taide)maailmasta hän toimii samalla sillanrakentajina eri 

kulttuurien välillä. Toisaalta taas, kuten Talaskivi (2013, 29) tutkimuksessaan toteaa, myös omien 

haastateltavieni kohdalla oli ilmeistä, että Suomessa pidempään työskennellyt henkilöllä oli 

tietoisempi maahanmuuttajataiteilijoiden asemasta suomen taidemaailmassa.  

 

Cronbergin (2010, 18) mukaan taiteilijoiden työmarkkina-asemassa havaitut haasteet on toistuvasti 

sivuutettu perustellen sitä pienellä marginaaliryhmällä. Tässä yhteydessä nousee ilmoille kysymys 

siitä, kokevatko taiteilijat yleisesti ja kulttuuritaustasta riippumatta olevansa haastavassa roolissa, 

kuuluvansa ainakin marginaalisesti yhteiskunnan marginaaliin? Aineistostani käy jossain määrin 

ilmi marginalisaation pelkoa suhteessa työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin suomalaisten kanssa 

myös tulevaisuuden osalta. Tässä tapauksessa maahanmuuttajataustaisuus toisi keskusteluun yhden 

marginaalin lisää, eräänlaisen marginaalin marginaalin (vrt. kaksinkertainen marginaali Saukkonen 

2010, 222). Toisaalta toiseuden käsite marginaaleineen on aina subjektiivista toiseuden määrittyessä 

itsestä poispäin. Kaikkia haastateltavia ei voida edes asettaa marginaaliin, sillä osa heistä on 

pikemminkin hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevia. Osa puolestaan vaikutti täysin 

tyytyväiseltä asemaansa marginaalissa. Yhteiskunnassa katsotaan myös olevan useita keskuksia ja 

periferioita, jotka näyttävät erilaisilta eri marginaaleista katsottuna. (Hall 2002, 9, 17; Löytty 2005, 

9-10.) Haastateltavieni näkökulmasta toiseudeksi voikin muodostua suomalaisuus ja suomalainen 

yhteiskunta. Toisaalta taiteellisten tekojen tuominen julkisuuteen asettaa ne alttiiksi arvostelulle, 

olipa kyseessä sitten maahanmuuttaja- tai syntyperäinen suomalaistaiteilija. 

 

Tutkimuskysymys 3: Millaisena ajassa ja tilassa tapahtuva diasporinen siirtymä vaikuttaa 

taiteilijuuteen? 

 

Kulttuurin, taiteilijaidentiteetin ja paikan välillä polveileva ajatus diasporasta merkitsee murrosta 

taiteeseen, vaikka muutama haastateltavista kertoi taiteensa muuttuneen vain hieman. Osa 

haastateltavista kertoi taiteensa muotoutuneen avoimemmaksi ja mahdollisimman vähän ketään – 

henkilöä, uskontoa tai kulttuuria – syrjiväksi, silti islamilaiset vaikuteet ovat löydettävissä. Ajassa ja 
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tilassa tapahtunutta diasporista siirtymää voidaan arvioida ainakin kahdesta eri näkökulmasta käsin. 

Kuten todettua, haastateltavieni useaan paikkaan jakautunutta elämää voidaan henkilöstä riippuen 

käsitellä taiteilijuuden kannalta toisinaan rikkautena ja voimia antavana, toisinaan taas lamauttavana 

ja negatiivisena asiana, eräänlaisena kulttuurisena kaksoisidentiteettinä (Vertovec 2009, 63–64). 

Aineiston perusteella kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jonka vaikutukset taiteeseen ja 

taiteilijaidentiteettiin ovat Hallin (2002, 223) mukaan yksilöllisiä, jatkuvasti muotoutuvia eivätkä 

loppuun asti valmiita prosesseja. Henkilön muuttaminen teokraattisesta, eli uskonnollisesti 

johdetusta valtiosta, laajojen vapauksien ja oikeuksien yhteiskuntaan, aiheuttaa aineiston valossa 

väistämättä muutoksia myös taiteeseen. Tiivistettynä taide ja taiteilija sekä hänen 

taiteilijaidentiteettinsä ovat poikkeuksetta muokkautuneet, joissain tapauksissa jopa muuttuneet, 

sillä esimerkiksi taustayhteiskunnassa arkaluontoisina pidettyjen aiheiden, kuten poliittisesti 

asioiden kuvaaminen teoksissa ei ole tuomittava teko Suomen yhdenvertaisuuteen ja tasa-

arvoisuuteen tähtäävässä taidemaailmassa. (Saukkonen 2010, 214). Tämä on aineiston perusteella 

johtanut paitsi vapautumiseen myös pysähtymiseen, palaamisena menneeseen ja itsensä 

toteuttamiseen tavalla, joka Saukkosta (2014, 38) lainaten säilyttää ja erottelee mutta myös 

hedelmällisellä tavalla yhdistelee uuden asuinmaan ja taustayhteiskunnan kulttuurien piirteitä. 

Tulokset tukevat myös Masseyn (2005, 118) ajattelua, jonka valossa haastateltavani eivät ole vain 

liikkuneet uudenlaisten tilojen läpi tai poikki, vaan samalla muuttaneet myös niitä.  

 

Haastateltavien Suomessa viettämä aika resonoi myös heidän antamiinsa vastauksiin. Amirin, joka 

on viettänyt Suomessa noin 23 vuotta, teoksissa ovat edelleen läsnä uskonnollistet ja kulttuuriset 

vaikutteet yhtä voimakkaasti kuin Josefin, joka on asunut Suomessa noin kaksi vuotta. Ne henkilöt, 

jotka olivat viettäneet Suomessa jo useita (kymmeniä) vuosia, pystyivät kuitenkin selkeämmin 

sanallistamaan uskonnon ja kulttuurin vaikutuksia taiteeseensa verrattuna vasta muutaman vuoden 

maassa asuneisiin. Aineiston perusteella suurin osa haastateltavistani on menettänyt paljon, osa jopa 

kaiken mitä heillä on – ja diasporisen siirtymän jälkeen saanut pienen osan siitä takaisin. Sitävastoin 

se, onko menetystä tapahtunut myös taiteilijuudessa, on kysymys, johon en pysty aineistoni 

perusteella kattavasti vastaamaan. Samoin, kuin islamilaisessa (tai missä tahansa muussa) taiteessa 

näkyvät ajan poliittiset olosuhteet sekä eri aikoina muilta kulttuureilta tulleet vaikutteet, myös 

haastateltavieni taide muuttuu ja muokkautuu alinomaa yhteiskuntien muuttuessa – taiteella ei ole 

yhtä monoliittista kansallisuutta. Rohkenen myös väittää, että muutosta taiteilijuudessa tapahtuu 

joka tapauksessa, muuttipa henkilö maasta toiseen tai ei. Taiteilijuus voidaan näin ollen mieltää 
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universaalina ja humaanina kutsumusammattina (Bowling 1976, lainattu Hall 2006, 6).  

 

Tutkimuksen perusteella en näe maahanmuuton myötä haastateltavieni taiteessa tai elämässä 

tapahtuneita asioita korrelaationa, yhden ihmisen erilaisina olemassa olevina ominaisuuksina. 

Ennemmin näen nämä kausaliteettina, jossa yksi asia on johtanut toiseen, ja jossa kukin henkilö on 

toiminut itselleen ominaisella tavalla vallitsevat olosuhteet huomioiden. Esimerkiksi suhteellisen 

nopea suomen kielen oppiminen ja verkostoituminen, opiskelu mahdollisesti, tuovat itsevarmuutta 

ja -luottamusta, ne yhdistettynä eteenpäin pyrkivään asenteeseen voivat näyttäytyä sopusoinnussa 

itsensä ja menneisyytensä kanssa olevana taiteilijuutena. Toisaalta taas aineistoni antaa osviittaa 

myös siihen, että ne haastateltavista, joiden asema taiteilijana on jo kotimaassa ollut haasteellinen 

(johtuen esimerkiksi poliittisesta toiminnasta tai muista kytköksistä), ja jotka ovat mainitsemansa 

kunnianhimottoman kuvataideopetuksen jälkeen joutuneet vielä taistelemaan paikastaan auringon 

alla, ovat kenties sopeutuneet vaivattomammin suomalaiseen taidemaailmaan. Tai väärin, näillä 

haastateltavista on ehkä ollut enemmän periksiantamattomuutta ja itsevarmuutta sekä taitoa 

positioida itsensä suomalaiselle taiteen kentälle ja keinoja pysyä siellä.  

 

 

6 POHDINTA JA ARVIOINTI  

 

Tässä, tutkimukseni viimeisessä luvussa, käsittelen sekä rajauksia että tutkimusmenetelmien arviointia. 

Lopuksi pohdin vielä tutkimusprosessini seurauksena syntyneitä jatkotutkimus- ja 

kehittämisehdotuksia. 

 

6.1 Rajauksien ja tutkimusmenetelmien arviointi 

 

Suomessa asuvien islamilaistaustaisten taiteilijoiden esittäminen arkisissa yhteyksissä ja 

luontevassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa on tämän tutkimuksen puitteissa osaltaan ehkä 

edesauttanut muuntamaan vallitsevaa kuvaa islamista hieman monivivahteisemmaksi. Tämän 

vuoksi rajasin tutkimukseni pääosin koskemaan islamin ja kuvataiteen suhdetta korostaen 

mahdollisuuksien mukaan muuta, kuin islamin poliittista puolta välttäen polarisointia positiivinen – 

negatiivinen välillä. Tutkimukseni aiheen valinta oli mielestäni onnistunut, sillä tutkittava tieto oli 

ennen tutkimuksen toteuttamista hajallaan tai sitä ei ollut. Tutkimuksesta voidaan perustellusti 
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olettaa olevan hyötyä paitsi tutkijoille myös taiteiden parissa työskenteleville ammattilaisille, 

opiskelijoille sekä aiheesta muuten kiinnostuneille. Tutkimus on laajentanut ja monipuolistanut 

islamin ja kuvataiteen sekä taiteilijuuden että uskonnon ja diasporan suhdetta koskevaa akateemisen 

tutkimuksen kenttää ainakin kolmella tavalla: 1) siirtymällä lokaalilta globaalille tasolle, 2) 

nostamalla esille kiinnostavia näkökulmia muslimina olemisen ja taiteilijana toimimisen välillä 

editäen diasporassa elävien islamilaistaustaisten kuvataiteilijoiden maailman hahmottamista 

kaikessa monimutkaisuudessaan ja sävykkyydessään sekä 3) keskustelemalla ajan ja tilan 

muutosten vaikutuksista taiteilijuuteen päivänpolttamassa maahanmuuttajien kontekstissa.  

 

Analysointivaiheessa huoli siitä, olenko tavoittanut aineistosta kaiken olennaisen, keskustellut 

taiteesta ja taiteiljoista niiden ansaitsemalla esteettisellä ja kriittisellä otteella, kulki kumppaninani 

aina työn loppumetreille saakka. Tästä huolimatta uskon analyysimetodini mielekkyyteen ja 

tutkimukseni painotuksiin. En esimerkiksi selvittänyt kokonaisvaltaisesti taiteilijan hallitseman 

asiantuntijuuden tai työkokemuksen merkitystä suhteessa taiteilijuuteen, sillä katsoin, että tutkimus 

rajautui haastateltavien kokemusten selvittämiseen eikä siten kuulunut tämän pro gradun 

tutkimusongelmiin. Sitä, miten haastateltavien korkea kouluttautuneisuusaste vaikutti saamiini 

vastauksiin, on vaikeaa arvioida. Oletan kuitenkin, että saamani harkitut ja perustellut vastaukset 

selittyvät osin juuri tällä – korkealla oppineisuudella. Haastateltavien sukupuolen painottuminen 

miehiin oli puolestaan seikka, johon en taiteilijoita etsiessäni pystynyt juuri vaikuttamaan.  

 

Olen suorittanut tutkimukseni hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla noudattaen yleistä 

huolellisuutta ja rehellisyyttä läpi työn. Tutkittavani nimet ja teokset ovat esillä työssäni heidän 

luvallaan. Johtuen aikaisemman tutkimuksen niukkuudesta, tutkimukseni on tavallista pro gradu -

tutkimusta laajempi. Katson tämän olleen välttämätöntä ottaen huomioon aineiston rikkauden ja 

aiheen kompleksisuuden. Tämän vuoksi myös tarkastelukulmia on useampia, sillä tavoitteenani oli, 

että lopputuloksena on perusteellisempi kuva tarkasteltavasta ilmiöstä pikemminkin uutta 

tuottavalla kuin vanhaa toistavalla lähestymistavalla. Työni mittasuhteet huomioiden aineiston 

rajaaminen oli kuitenkin välttämätöntä – keskeistä oli ensin tutustua aineistoon ja tehdä tarvittavat 

rajaukset sen pohjalta. Toisaalta erilainen teoreettinen lähestymistapa ja analyysimetodi olisivat 

voineet johtaa toisenlaiseen lopputulokseen. Laadullinen tutkimus haastatteluineen tuntui kuitenkin 

luontevalta ja tarkoituksenmukaiselta ottaen huomioon otoksen pienuuden ja henkilöiden haastavan 

tavoitettavuuden. Käyttämällä puolistrukturoitua henkilökohtaista haastattelua uskon saaneeni 
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pintaa syvempiä vastauksia kuin esittämällä täysin avoimia kysymyksiä (Berg 2004, 17). Sitä 

vastoin kysymysten tiukalla strukturoinnilla tulokset olisivat voineet jäädä suppeammiksi. Silti 

muutamista haastatteluista jäi tunne, että ne olisivat voineet onnistua paremminkin. Mikäli olisin 

tavannut haastateltavia useammin, olisi luottamussuhteemme ehkä syventynyt ja aiheesta 

puhuminen mahdollisesti helpottunut. Jos nyt jatkaisin haastattelujen tekemistä samojen 

haastateltavien parissa, uskon, että keskusteluni heidän kanssaan olisi aikaisempaa analyyttisempaa.  

 

Tutkimukseni ottaa osaa kulttuurienväliseen dialogiin taiteen kontekstissa (vrt. Illman 2012). 

Käytännön esimerkkien ja aitojen ihmisten elämänkokemusten kautta minun on ollut mahdollista 

tavoittaa aiheen kontekstissa jotain sellaista, jota en olisi pelkkiä tutkimuksia ja kirjoja lukemalla 

voinut saavuttaa. Tässä tutkimuksessa yhdistyvät haastateltavista ne puolet, jotka olen 

tutkimustehtäväni ja haastattelujen puitteissa halunnut nostaa esille. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että jos henkilöt laitettaisiin toisenlaiseen kontekstiin, he saattaisivat näyttäytyä erilaisina. Se, mitä 

sanotaan, sanotaankin aina jostakin positiosta, sillä me kirjoitamme ja puhumme aina tietystä 

erityisestä paikasta ja ajasta, tietyn historian ja kulttuurin kehyksessä (Hall 2002, 223). Toisaalta, 

kuten Fornäs (1998, 14) toteaa, kulttuurisilla ilmiöillä ei ole vain yhtä juurta, joka selittäisi sen 

yksiselitteisesti. Haastateltavien kertomuksissa, teoksissaan ja kenties elämässään tietynlainen 

juurettomuuden teema olikin usein läsnä.  

 

6.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimukseni aihepiiristä kumpuaa useita uusia kysymyksiä. Suurin osa haastateltavista on joutunut 

lähtemään kotimaastaan pakon sanelemana, jolloin ajassa ja tilassa tapahtunut siirtymä on 

väistämättä tuonut tutkimustuloksissa mainittuja vaikutuksia taiteeseen. Tämän tutkimuksen 

puitteissa en keskittynyt vertailemaan miten pakolaisuus ja ei-omista intresseistä johtuva muutto 

maasta toiseen vaikuttaa taiteeseen tai kotoutumiseen verrattuna henkilöön, joka muuttaa maasta 

toiseen vapaaehtoisesti. Problemaattisuutensa vuoksi asiasta olisi kuitenkin hyvä keskustella. En 

myöskään kohdistanut huomiotani siihen, kuinka kauan kestää, ennen kuin islamilaistaustaiset 

taiteilijat ja heidän perinteensä on osa suomalaista visuaalista kulttuuria, eikä vain hetken 

kiinnostavalta vaikuttava eksoottinen mauste. Näin ollen kysymykset siitä, mikä merkitys on 

lähtemisen tavalla ja maassaoloajalla, voisivat tuoda lisää uutta tietoa aiheen piiriin. Myös 

kansainvälistä vertailua olisi kiinnostavaa tehdä. Edellä mainittujen ohella taiteen symbolisen 
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suojan syvällisempi käsittely jäi tämän tutkimuksen ulottumattomiin, samoin kuin Illmanin (2012, 

56-60, 195-196) teoksessaan esittämä ajatus taiteilijoiden välillä vallitsevasta kolmannesta tilasta 

sekä haastateltavani Amir Khatibin luonnehdinta taiteensa avulla tuottamasta kolmannesta 

kulttuurista. Yksistään nämä avaavat jo ovia uudenlaisille jatkotutkimusmahdollisuuksille.  

 

Koska haastattelemillani taiteilijoilla on kerrottavanaan vaiherikkaita elämäntarinoita, sekä 

puhuttelevia teoksia, aihetta olisi hedelmällistä lähestyä myös yksittäisen taiteilijan elämän(tarinan) 

sekä teosten pohjalta syvähaastattelun tai puhtaasti taiteeseen kohdistuvan teosanalyysin merkeissä. 

Paitsi vertaileva tutkimus muiden uskontojen ja kulttuurien pidempiaikaisista vaikutuksista 

taiteeseen voisi olla mielekäs, myös sukupuolinäkökulmaan olisi syytä palata. Jatkossa fokusoitu 

kysymys siitä, mitä keinoja taiteen rajoittamiselle on, ja miten taide on selvinnyt rajoituksista, toisi 

lisää tietoa aiheen piiriin. Lisäksi islamin kulttuurisesti rakentunutta suhtautumista eläimiin olisi 

kiinnostavaa tutkia. Islamia ei tutkimukseni perusteella tulisi jatkossakaan ymmärtää yhtenä 

teemana, vaan keskittyä laaja-alaisempiin asioihin. Jo islamilainen kulttuuri käsitteenä yhdistää 

monenlaisia erilaisia kulttuureja ja niihin kytkeytyviä asioita. Tämän monimuotoisuuden 

ymmärtäminen on jatkossakin aineistoni perusteella paitsi taidekasvatuksellinen ja poliittinen, myös 

kulttuuripoliittinen tehtävä. Luonnollisesti tulee kuitenkin huomioida, että maahanmuuttajien 

tekemää taidetta, sekä islamin ja uskonnon suhdetta koskeva akateeminen tutkimus on melko 

nuorta, niukkaa ja koostuu etupäässä haastattelu- ja tapaustutkimuksista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Saatekirje haastattelua varten 

Hei XXXX! 

 

Sain sähköpostiosoitteesi [paikasta/henkilöltä X] joka/jotka suosittelivat minua ottamaan Teihin 

yhteyttä tutkimusaiheeni vuoksi.   

 

Olen Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan maisteriopiskelija ja teen opintoihini liittyvää pro 

gradu -tutkielmaa  kiinnostuksen kohteenani islamin ja kuvataiteen suhde. Tutkielmassani kartoitan 

miten islam ja islamilainen tausta näkyvät Suomessa diasporassa elävien islamilaistaustaisten 

taiteilijoiden taiteilijuudessa.Tarkoituksenani on lähestyä aihetta nimenomaan taiteen ja sen 

taustojen kautta, eli siitä, millaista taidetta teet, miksi se on tärkeää ja millaisia mahdollisia 

merkityksiä annat uskonnollisesta ja kulttuurisesta kontekstista käsin töillesi.  

 

Toivoisin, että voisin haastatella Teitä alan asiantuntijana aiheesta ja tukisit näin tutkimukseni 

toteutumista. Haastattelu kestää noin tunnin ja on mahdollista toteuttaa Helsingissä, Tampereella tai 

Jyväskylässä, valitsemassasi paikassa. Haastattelut äänitetään analyysia varten ja nauhoitteet 

tuhotaan tutkielman valmistuttua. Kaikki keskusteluissa saatu materiaali on ainoastaan haastattelijan 

eli allekirjoittaneen käytössä ja kaikkia mahdollisia tunnistetietoja käsitellään raportissa 

toivomallasi tavalla ennen tutkielman julkaisemista.  

 

Lähetä siis varmistus osallistumisestasi haastatteluun vastaamalla tähän sähköpostiin. Varmistuksen 

saavuttua otan yhteyttä Teihin ja voimme sopia haastatteluajan.  

 

Odotan innolla yhteydenottoanne! 

 

Ystävällisin terveisin ja avusta jo etukäteen kiittäen, 

Maarit Heikkilä 

Jyväskylän yliopisto 

Puh. XXXX 

 

 

Dear XXXXX 

 

I got your contact information from the X who works at X. X also advised me to approach you with 

this topic. 

 

I am a last year student at the Master's Degree Programme in Cultural Policy at the University of 

Jyväskylä. Currently I am writing my Master´s thesis where the central theme of the thesis is the 

relationship between the person´s artistic identity and Islam. I am going to be conducting interviews 

for my thesis and I am interested primarily in how the Islamic religious and cultural background 

affects the work of the artist´s. Besides of that I´m interested which is the relationship between the 

culture and the artistic outcomes, especially if the person is a foreign artist who lives in Finland 

 

The purpose of this message is to ask from You, would you like to be interviewed as an expert and 
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artist in the field? I would greatly appreciate the opportunity to hear about your experiences and 

viewpoints. The interview will take approximately one hour and if you wish, all the answers will be 

handled anonymously, all cases in great in privacy and professional secrecy. The interview will be 

conducted in English or Finnish, whichever suits you better. We could meet in Helsinki and the 

interview will be scheduled any time you would prefer.  

 

I look forward to speaking with you personally. Please let me know if you might be available to 

meet with me, so we could arrange the interview. Thank you very much for your time. I am waiting 

for your answer. Thank you. 

 

Sincerely,  

Maarit Heikkilä 

University of Jyväskylä 

Tel. XXXX 

 

 

Liite 2. Haastattelurunko 

Taustatiedot 

 

 Nimi 

 Ikä 

 Synnyinmaasi ja asuinpaikkasi siellä? 

o Kylä/pieni kaupunki/iso kaupunki  

 Äidinkielesi? 

 Ammattisi 

 Miten  kauan olet asunut Suomessa? 

o Onko sinulla Suomen kansalaisuus? 

 Miten olet tullut Suomeen (opiskelija, työ, pakolainen, paluumuuttaja, rakkaus)? 

 Taidealasi? 

 Millainen on uskonnollinen taustasi? 

 

Menneisyys 

 

 Kertoisitko perhetaustastasi (kansainvälisestä taustastasi)? 

 Miten koulussasi opetettiin kuvataidetta? Ja mitä näkökulmia sieltä on tullut?  

o Jos opetettiin, niin miten paljon, millä tavalla ja oliko se pakollista? 

 Millaisen koulutuksen olet saanut? Missä? 

 Missä työssä toimit entisessä kotimaassasi? 

o Mitä taide merkitsi sinulle silloin? 

 Milloin aloitit taiteen tekemisen? Miksi? 

o Miten taide löysi sinut? 

o Miten kauan olet toiminut ammattitaiteilijana? 

 Mikä oli asemasi taiteilijana synnyinmaassasi? 

 Oletko asunut synnyinmaasi ja Suomen lisäksi jossain muussa maassa? Missä? 

o Harjoititko taidetta, kouluttauduitko siellä? 
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Kulttuuri, taide ja taiteilijuus 

 

 Mitä islam tarkoittaa sinulle? 

 Mitä ilmaiset, prosessoit taiteen kautta? / Mitä haluat sanoa taiteellasi?  

o Mitkä ovat taiteesi rajat, onko sellaisia? 

 Mistä saat ideat teoksiisi/ Mikä inspiroi sinua?  

 Minkälainen taide koskettaa sinua?  

 Mitä esikuvia sinulla on taidemaailmassa? 

 Miten koit uuden visuaalisen kulttuurin siirtyessäsi vieraaseen maahan ja kiinnititkö 

johonkin erityistä huomiota?  

 Miten uskonnolliset vaikutteet näkyvät töissäsi? Anna esimerkkejä 

 Miten kulttuuriset vaikutteet näkyvät töissäsi? Anna esimerkkejä 

o Miten kulttuurien muutos näkyy taiteessasi? Rikastuttaako se vai onko se rasite?  

 Miten kuvaat omaa toimintaasi ja suhdettasi muihin taiteilijoihin Suomessa? 

o Onko uskonnolla tai kulttuurilla vaikutusta taiteilijakontakteihin, miten? 

 Mitkä ovat tulevaisuuden taiteelliset tavoitteesi ?  

 

Muuttaminen Suomeen, elämä ja taiteen harjoittaminen Suomessa 

 

 Miten Suomessa tunnistettiin ja tunnustettiin ammattisi? 

o Saitko täydennyskoulutusta? 

o Opiskelitko Suomessa? 

o Teetkö jotain muuta työtä taiteilija toimimisen ohella? 

 Mikä merkitys nykyisellä asuinkaupungillasi on taiteilija toimimisessa? 

o Mitkä ovat nykyisen asuinpaikan hyvät ja huonot puolet?  

 Mitä vaikutuksia taiteen tekemisellä on ollut kotoutumisellesi? 

 Tunnetko maan tilapäisellä tai pysyvällä vaihtumisella olleen merkitystä taiteeseesi? Oletko 

saanut siitä mahdollisesti uusia vaikutteita tai esikuvia?  

o Sosiaalisia muutoksia taide-elämässäsi (ihmissuhteissa)? 

o Muutoksia työskentelytavoissa (tekniikat, työskentelynopeus, materiaalit)  

o Visuaalisia muutoksia ( värit, muodot,symbolit) 

o Muutoksia teemoissa 

o Jotakin muuta? 

 Minkä henkilökohtaisten ominaisuuksien katsoisit eniten auttaneen etenemistäsi 

taidemaailmassa Suomessa? 

o Koetko, että sinua arvostetaan taiteilijana? 

o Koetko arvostuksen johtuvan nimenomaan tekemästäsi taiteesta vai koetko  

”maahanmuuttajuutesi” vaikuttaneen asiaan?  

 Mikä on parasta/huonointa taiteilijana toimimisessa Suomessa? 

 Miten laajoja yhteistyöverkostoja sinulla on koskien taiteen tekemistä Suomessa?  

o Kuulutko mahdollisesti johonkin taiteilijajärjestöön? 

 Miten sinua on tuettu taiteen tekemisessäsi?  

o Oletko mahdollisesti saanut/hakenut apurahoja? 

o Mitä muita palkintoja, tunnustuksia olet saanut? 

 Millaisia taitoja vaaditaan taiteilijana toimimisessa Suomessa?  

o Millaisista taidoista olisi hyötyä? 

 Oletko ajatellut jäädä Suomeen pysyvästi asumaan? 
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Lopuksi: Onko jotain lisättävää? Mitä jäi sanomatta ja tuleeko vielä mieleen jotakin haastattelun 

teemoihin liittyen? 

 

 

Liite 3. Biografiat 

 

Nurhayat Polat  

 

Turkkilainen kuvataiteilija ja taideopettaja Nurhayat Polat on valmistunut taidekasvattajaksi 

Marmaran yliopistosta, Istanbulista ja suorittanut muun muassa erityiskasvatuksen koulutuksen 

sekä ammattimaisen Ebrun taiteen taidetyöpajakoulutuksen. Nurhayat muutti Suomeen vuonna 

2008 ja työskentelee taideohjaajana erilaisissa projekteissa Helsingin taidemuseossa. Lisäksi hänellä 

on yhdessä miehensä kanssa Helsingissä toimiva taidetyöpaja Artpiste. Nurhayatin 

erikoisosaamisena on ebrutaide, jossa tehdään marmorointeja sekä papereille että silkkikankaille. 

Teoksissaan Polat käsittelee esimerkiksi Anatolian alueen mytologiaa ja kansojen symboleja. Paitsi 

Turkissa, jossa Nurhayat on kunniaa niittänyt taiteilija, hän on saanut myös Suomessa 

Opetusviraston arvotodistuksen ja stipendin aktiivisesta opettajuudesta. Opettamisen ohella 

Nurhayat on kuvittanut kirjoja ja osallistunut lukuisiin yhteistaidenäyttelyihin Helsingissä ja 

Istanbulissa.  

 

 

Kuva 9. Nurhayat Polatin ebru-taidetta 2011-2013. 

 

Jan Jalal  

 

Irakista kotoisin oleva, Suomeen pakolaisena 2003 saapunut taiteilija Jan Jalal opiskeli Bagdadin 

yliopistossa ja on koulutukseltaan kuvataiteiden kandidaatti. Jania voisi luonnehtia kuvataiteiden 

moniottelijaksi, itse hän sanoo tekniikakseen sekatekniikan: hän maalaa, piirtää, tekee animaatioita 

sekä toimii satukirjataiteilijana ja kirjakuvittajana. Irakissa Jan toimi myös salanimellä toimivana 

poliittisen pilakuvan piirtäjänä. Tällä hetkellä hänelle on myönnetty apuraha kurdin, arabin ja turkin 

kielellä tehtäviin lasten satukirjakuvituksiin ja käännöksiin yhdessä kollegansa kanssa. Suomessa 

Jan on opiskellut sekä suomen kieltä että asiamiestulkin ammattitutkinnon. Hän työskentelee 

freelancer -tulkkina pohjoismaisessa kielipalveluyrityksessä sekä pyörittää vaimonsa kanssa ebru -
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taidepajayritystä. Taiteilijana Janilla on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semra Türkmen  

 

Kuvataiteilija Semra Türkmen syntyi ja vietti lapsuutensa Bulgariassa, mutta muutti 18-vuotiaana 

poliittisista syistä perheensä mukana Turkkiin vuonna 1989. Turkissa Semra opiskeli  

amerikkalaista kirjallisuutta Istanbulin yliopistossa ja suoritti kandidaatin tutkinnon. Taidetyylissään 

surrealismissa Semra kertoo olevansa itseoppinut: hän mainitsee piirtäneensä siitä saakka, kuin 

pystyi itse pitelemään kynää kädessään. Semralla on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä 

sekä Istanbulissa että nyttemmin Suomessa, lisäksi hän on työskennellyt 10 vuotta designerina 

kultasepänliikkeissä Istanbulissa. Suomeen Semra saapui vuonna 2005 yhdessä miehensä kanssa. 

Viimeaikaisissa teoksissaan hän on käsitellyt muun muassa aikaan, urbaaniin ympäristöön sekä 

luontoon liittyviä teemoja. Asuu ja työskentelee Helsingissä  

 

   
Kuva 11. Semra Türkmen: Untitled, 2008; Secret 2009 and Twilight 2008. 

 

 

 

 

Kuva 10. Jan Jalal: Anastasyanin gulusu, 2004 ja Untitled x 2. 
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Raman Hussain  

 

Kuvataiteilija Raman Hussain on irakilainen, Tampereella asuva kuvataiteilija, joka on asunut 

Suomessa vuodesta 2003. Raman on valmistunut Bagdadin yliopistosta kuvanveistäjäksi, mutta 

työskennellyt Irakissa muun muassa kuvataiteen opettajana ja monikulttuurisuuskeskuksessa 

apulaisjohtajana. Suomessa Raman on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen 

koulutusohjelmasta, sekä suorittaa pedagogisia opintoja Tampereen yliopistossa. Opiskelun ohella 

hän työskentelee Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa. Taiteilijana Ramanilla on ollut 16 yhteis- 

ja ryhmänäyttelyä sekä 11 omaa näyttelyä. Lisäksi hän on osallistunut useille taidefestivaaleille ja 

kuvittanut muun muassa runokirjoja. Hussainin viimeisin, Tampereen yliopiston ja Suomen Irakin 

suurlähetystön tiloissa esillä ollut näyttely ”Lännen ja idän kohtaamisia” kuvaa lasimosaiikkitöineen 

lännen ja idän kohtaamista vastaanottokeskuksen ihmisten surujen ja ilojen sirpaleista tehtynä. ”Kun 

itse tulin Suomeen, jätin taakseni Irakin paahtavan auringon. Se on tuossa ylhäällä oikealla. Mutta 

Suomen aurinko olikin ujo aurinko, se on tuossa vieressä." (Repo 2013.)  

 

   

Kuva 12. Raman Hussain: Lännen ja idän kohtaaminen 2013 ja The al-Anfal Campaign.  

 

 

Kenan Türkmen  

 

Taiteilija Kenan Türkmen syntyi vuonna 1975 ja on kotoisin Konyasta, Keski-Turkista. Hän on 

valmistunut Istanbulin yliopistosta valtiotieteen laitokselta pääaineenaan valtiotieteet. Hän on 

itseoppinut taiteilija. Yliopistovuosiensa aikana Kenan kiinnostui taiteista tutustuttuaan taiteilija, 

suufimystikko ja muusikko Erol Deneçiin, alkoi maalata säännöllisesti ja yhdessä samankaltaisella 

tyylillä työskentelevän taiteilijaryhmän kanssa otti osaa Turkin ensimmäisen surrealistiryhmän, 

IFAR:n (Istanbul Fatnastik Realite) perustamiseen. Kenanilla on takanaan noin 25 eri ryhmä- ja 

yksityisnäyttelyä Suomessa sekä Turkissa. Hän maalaa, piirtää sekä tekee lasitöitä. Kenan on asunut 

ja työskennellyt Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Asuu perheineen Helsingissä.   
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Kuva 13. Kenan Türkmen: Nearby the garden, oil on canvas, 50 x 100 cm, 2008. 

 

 

Qassim Alrammahi  

 

Qassim Alrammahi on  kotoisin Kufan kaupungista, Irakista, ja muuttanut Suomeen pakolaisena 

yhdessä perheensä kanssa vuonna 1992. Qassimin koulutustausta on monipuolinen: hän on 

valmistunut Englannin opettajaksi Bagdadin yliopistosta mutta ei Irakin vallankumouksen myötä 

koskaan ehtinyt työllistyä valmistumalleen alalle. Sen sijaan hän on työskennellyt sodan aikana 

muun muassa muotokuvapiirtäjänä Saudi-Arabian pakolaisleirillä sekä Suomeen muutettuaan 

hetken aikaa automaalarina. Suomessa Qassim on opiskellut tietojenkäsittelyä Turun 

ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeen informaatioteknologiaa sekä langatonta viestintää Jyväskylän 

yliopistossa. Qassim kuitenkin määrittää itsensä ennen kaikkea kuvataiteilijaksi. Parhaillaan Qassim 

viimeistelee lopputyötään yliopistolle, myy maalamiaan tauluja sekä pitää näyttelyitä. Asuu per-

heineen Turussa. 

 

 

Josef Neama Yeisaf  

 

Josef N. Yeisaf on irakilainen, Jyväskylässä asuva taiteilija, joka on saapunut Suomeen pakolaisena 

vuonna 2010. Josefilla on Basrahin yliopistossa, Bagdadissa hankittu matemaattis-tieteellinen 

koulutus. Lisäksi hän on  opiskellut kalligrafiaa, osallistunut näyttelyihin ja maalannut kalligrafialla 

noin 15 kirkkoa ja moskeijaa elämänsä aikana eri maissa, erityisesti Dubaissa. Lisäksi hän on 

työskennellyt yrittäjänä sekä oppaana. Suomessa Josefia toteuttaa itseään kalligrafian ja 

kitaransoiton välityksellä. Hän on luonut itselleen Aladdin -hahmon, minkä kautta hän pääsee 

toteuttamaan taiteellisuuttaan. Mikkelissä asuessaan hänen Aladdin -esityksensä viihdyttivät lapsia 

kouluissa sekä ikääntyneitä terveyskeskuksissa. Josef ihailee kaunokirjoitustaiteen melodisuutta: 

”Kalligrafia on kuin silta menneen ja nykyajan välillä. Tai kuin palaaminen luontoon… Kun joki on 

uima-altaani ja metsä puistoni.” (Matikainen 2013.) 
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Kuva 14. Josef Neama Yeisaf: Layla 2013 ja "If you are truthful, you are free" 2013. 

 

 

Warda Ahmed  

 

Somalimaasta, Hargeisan kaupungista kotoisin oleva monipuolinen sarjakuvapiirtäjä Warda Ahmed 

muutti Suomeen yhdessä perheensä kanssa vuonna 1989. Hän oli tuolloin 4-vuotias. Warda asuu 

Helsingissä ja opiskelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa luokanopettajaksi sekä 

työskentelee Sarjakuvakeskuksessa Arabiassa. Warda tunnetaan myös Suomen sarjakuvaseuran 

aktiivina ja Nettinarttu-sarjakuvakollektiivin jäsenenä. Warda piirtää, kirjoittaa novelleja sekä 

blogia ja vetää kursseja: hän on opettanut sarjakuvan tekoa muun muassa Keravan 

kuvataidekoulussa ja Suomen sarjakuvaseuran työpajoissa sekä ohjannut ruohonjuurisarjakuvan 

tekoa myös Somalimaassa. Warda toimi myös vuoden 2010 sarjakuvafestivaalin tuottajana.  

 

 

 

 

Kuva 15. Warda Ahmed: ”Mokulääkäri” 2010. 
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Amir Khatib  

 

Kuvataiteilija, kuraattori, näyttelijä, ohjaaja ja päätoimittaja Amir on  kotoisin Najafin kaupungista, 

Irakista, jossa hän toimi teatterialalla sekä näyttelijänä, ohjaajana että kuvataiteilija. Hänet myös 

palkittiin parhaimpana nuorena ohjaajana vuosina 1982 ja 1985. Irakista Amirin saapui pakolaisena 

Suomeen vuonna 1990. Suomessa Amir on opiskellut laajalti, muun muassa radiojournalismia. Hän 

on valmistunut Turun Taideakatemiasta sekä suorittanut taidehallinnon maisteriohjelman Sibelius-

Akatemiassa. Paitsi Taideneuvoston jäsenenä ja vapaana kuvataiteilijana Amir tunnetaan myös 

European Union Migrant Artists (EU-MAN) -verkoston perustajana ja puheenjohtajana. Khatib 

toimii myös EU-MAN:in julkaiseman Universal Colours -aikakauslehden päätoimittajana.  

 

Taiteilijana Amir on tuottelias: hänellä on ollut kymmeniä yksilönäyttelyitä, ja hän on ottanut osaa 

kymmeniin ryhmänäyttelyihin myös kansainvälisesti. Amirista on kirjoitettu paljon eri medioissa 

Suomessa sekä ulkomailla. Nykyisin hänen alaansa ovat installaatiot, mutta hän myös piirtää ja 

maalaa. Asuu perheineen Helsingissä.   

 

 

Kuva 16. Amir Khatib: Trace exhibition, London 2013. (4 x 140 x 190 cm) 

 

 


