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Jyväskylän yliopiston Kulttuuriympä-
ristön tutkimuksen maisteriohjelman 
(KUOMA) opiskelijat suuntasivat touko-
kuun alussa toistamiseen kenttätyökurs-
sinsa Mätäsvaaraan. Takatalven yllättä-
vä niskalenkki höltyi ja ryhmämme pää-
si nauttimaan aurinkoisesta kevätsäästä 
lumien sulaessa. 

Taidehistorian, taidekasvatuksen, ny-
kykulttuurin ja museologian pääaine-
opiskelijat pääsivät mahdollisimman  
lähelle niitä todellisen työelämän haas-
teita, joiden parissa he tulevaisuudessa 
työskentelevät. 

Yliopistoissa on viime vuosina kiinni-
tetty yhä enemmän huomiota opiskelijoi-
den työllistymiseen, sillä pelkkä korkea-
koulututkinto ei enää välttämättä avaa 
ovia haasteellisille työmarkkinoille, joi-
ta leimaa samanaikainen työvoima pula 
ja työttömyys. Mätäsvaarassa tämä ase-
telma konkretisoitui entisestään: ympä-
rillä on paljon tekemätöntä työtä, mutta 
vähän työpaikkoja.

Moniosaajia työmarkkinoille
KUOMAn opiskelijat edustavat kulttuuri- 
ja taidealoja, joiden koulutus on ollut mo-
nenlaisten supistusten ja lakkautusuh-
kien alla. Nykypäivän työmarkkinat ei-
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vät ole osanneet hyödyntää moniosaa jien 
piileviä mahdollisuuksia, eivätkä moni-
osaajat ole aina osanneet markkinoida 
piileviä kykyjään kysynnän mukaisesti. 
Tätä kutsutaan kohdantaongelmaksi. 

Mätäsvaaran kenttätyöt ovat osaltaan 
ratkaisemassa tätä ongelmaa. Opiskeli-
jaryhmissä perehdytään eri tyyppisiin 
tiedonkeruu- ja ongelmanratkaisukysy-
myksiin; dokumentoimalla, haastattele-
malla, havainnoimalla kootaan yhteen 
kohteeseen liittyviä tietoja ja aineistoja, 
sekä työstetään niistä enemmän tai vä-
hemmän valmiita sovelluksia ja tuotok-
sia. Kaikella tällä työllä on suora kytkös 
käytännön toimintaan – oli sitten kyse 
rakennussuojelun tarpeista tai infotau-
lujen pystyttämisestä.

Paikallinen toiminta 
hankkeiden pohjaksi
Suomi on hankkeiden luvattu maa, eikä 
Pohjois-Karjala ole tästä poikkeus. Kult-
tuurihankkeiden myötä on matkan var-
rella kehitelty jos jonkinlaisia tuotteita ja 
palveluja. Valitettavan usein valot sam-
muvat kun hankerahat loppuvat. 

Kulttuurituotannossa olisikin kiinni-
tettävä enemmän huomiota siihen, että 
erityishankkeissa on järkeä vain, mikä-

li ne nojaavat paikallisiin sisältöihin ja 
toimintaan. Kannettu vesi kun ei kauaa 
kaivossa pysy. Mätäsvaaralla on sisältöjä 
enemmän kuin tarpeeksi – sekä pinnal-
la että pinnan alla. Molybdeeni on metal-
leista kiehtovimpia ja Alvar Aalto arkki-
tehdeistä tunnetuimpia. 

KUOMA-opiskelijoiden kaltaisella 
työllä nämä sisällöt voidaan saada hyö-
tykäyttöön. Pelkästään perinteisen elin-
keinotoiminnan avulla seudun elinvoi-
ma tuskin koskaan elpyy. Entistä kaivos-
loistoa tuskin kannattaa edes tavoitella. 
Kulttuurisisältöihin pohjautuvat pieni-
muotoiset toimet voivat olla silti kaikkea 
muuta, kuin vähäpätöisiä. 

Jo tällä hetkellä Lieksan vaskiviikon 
kulttuuritoiminta elähdyttää kyläkuvaa 
tilapäisesti. Kenties sesonkia olisi mah-
dollista pidentää pienimuotoisemmilla-
kin toimilla. Kurssin yhteydessä on ide-
oitu opastauluja ja informaatiopisteitä. 
Vanhojen tuotantorakennusten rau niot 
ovat mielikuvitusta kiehtovia, mutta ne 
kaipaavat ympärilleen vielä enemmän 
kertomuksia – ja sitäkin enemmän rai-
vaussahaa. Mätäsvaaraan ei tarvita vii-
dakkoseikkailua, vaan selkeitä ja turval-
lisia polkuja tutustua kaivoskylän hui-
keaan historiaan.

Tarinat voimavaraksi
Viime aikojen uutiset työelämästä ovat 
olleet yllättäviä. Pääkaupunkiseudun 
työpaikat ovat lisääntyneet erityisesti 
kulttuurialoilla. Vanhoja ajattelutapoja 
haastaen on syntynyt yrittäjyyttä ja di-
gitaalisen maailman uusia liiketoiminta-
malleja, joissa kulttuurisisällöillä on rat-
kaiseva merkitys. 

Pielisen itäranta ei ole Kehä kolmo-
nen, mutta kyllä liikkujia tännekin riit-
tää. Mojovat tarinat vetävät puoleensa ja 
liikehdintää edistää, jos sille on jokin syy. 
Mätäsvaarassa syitä riittää, mutta niiden 
tuotteistaminen edellyttää perusasioi-
den ja -palveluiden määrätietoista, mut-
ta höntyilemätöntä kuntoon laittoa. 

HEIKKI HANKA
Taidehistorian professori; Musiikin, taiteen ja 
kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja
Jyväskylän yliopisto
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Professori Heikki Hanka (edessä) ja kulttuuriympäristön tutkimuksen opiskelijat  
perehtyivät toukokuussa Mätäsvaaran tarinoihin ja tulevaisuuteen. 
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