
Kytköksissä 

Kytköksissä  on taiteilija Sanni Saarisen ja Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) 
-hankkeen art-mediators -tiimin yhteistyöprojekti. Kyseessä on valokuvasarja, joka kertoo 
Suomen venäjänkielisten tarinoita kodista, turvallisesta tilasta, identiteetistä, itsensä ja 
oman paikan kokemisesta kulttuurien kirjon keskellä. 

Kytköksissä kutsuu osallistujia mukaan pohtimaan tärkeitä asioita: 
  
Mitä koti merkitsee? Onko se todellinen vai kuviteltu paikka, elämys tai maisema? Onko se 
jotain konkreettista ja pysyvää vai jotain katoavaista ja muuttuvaa? Mikä ilahduttaa ja 
lohduttaa? Missä osallistujat tuntevat olonsa turvalliseksi, missä on heidän 
voimapaikkansa?

Projekti huipentuu helmi-maaliskuussa 2022 järjestettävään näyttelyyn. 
  
Sanni Saariselle muotokuvan luomisprosessi on mahdollisuus kohtaamiseen ja yhteiseen 
läsnäolon hetkeen kameran linssin molemmilla puolilla. Hidas kuvaaminen analogisella 
kameralla luo erityisen ajan tunteen, joka välittyy katsojalle valokuvan kautta. 

Kytköksissä on osallistava projekti, jonka olennainen osa ovat muotokuvien ja tarinoiden 
lisäksi myös kaikki sen aikana tapahtuvat kohtaamiset ja vuorovaikutushetket. Tästä 
osasta projektissa vastaa mediaattoreiden tiimi. Heidän tehtävänsä on luoda turvallinen tila 
dialogille, yhteenkuuluvuuden tunteelle ja keskustelulle moninaisuuden ja osallisuuden 
tärkeydestä. He myös auttavat osallistujia saamaan tarinansa kuuluviin.  

”Haluamme varmistaa, että tarinoissa keskitytään faktojen sijaan henkilökohtaisiin 
muistoihin, tunteisiin ja kokemuksiin. Jokainen tarina on tärkeä”, taiteilija sanoo. 

Projektiin kutsutaan osallistujia tokenien avulla. Token on symbolinen vahvistus 
osallistumisesta: kutsuttu voi hyväksyä, hylätä tai välittää tokenin eteenpäin. Hyväksymällä 
tokenin henkilö suostuu osallistumaan projektiin ja jakamaan tarinansa. Jokainen 
osallistuja saa myös tulostetun muotokuvansa taiteilijan nimikirjoituksella ja 
aitoustodistuksella. 
  
Jokainen mediaattori voi käyttää tokeneita seuraavasti:  

• hän voi jättää tokenin itselleen ja itse osallistua kuvaukseen 
• hän voi antaa tokenin toiselle henkilölle, kertoa hänelle osallistumisen 
tarkoituksesta ja ehdoista ja kutsua hänet osallistumaan, 
• hän voi antaa tokenin henkilölle, jonka haluaa välittävän sen eteenpäin ja 
kertoa hänelle osallistumisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Henkilö, jolle tokenia tarjotaan voi:  
  

• kieltäytyä osallistumasta ja palauttaa tokenin mediaattorille, 
• osallistua projektiin ja pitää tokenin, 
• antaa tokenin toiselle henkilölle ja kertoa hänelle osallistumisen tarkoituksesta 
ja ehdoista.

Jokainen mediaattori päättää itse, miten hän kutsuu osallistujia mukaan. Tokenin avulla 
oikeuden valita osallistuja voi siirtää myös toiselle henkilölle. Valinnan voi myös jättää 



sattuman varaan. Jokainen token on uniikki ja nimetty tietyllä venäjän aakkosten 
kirjaimella.  
  
Kytköksissä -projektin tarkoituksena on lisätä näkyvyyttä vähemmistöjen 
monimuotoisuudelle. Kyseenalaistamme "me" ja "he" -rajoja ja pyrimme purkamaan 
stereotypioita, jotka estävät meitä näkemästä moninaisuuden yhteiskunnan voimavarana. 
____________________________________ 

Sanni Saarinen  – valokuvaaja, taiteilija, kulttuuriantropologi ja kirjailija. 
  
Cultura-säätiön koordinoimassa kansainvälisessä Agents of Change: Mediating 
Minorities (MeM) -hankkeessa on mukana neljä partneriimaata: Suomi, Latvia, Viro ja 
Ruotsi. MeM -hanke toteutetaan vuosina 2020-22 ja se tarkastelee art-mediation 
-menetelmän mahdollisuuksia osallisuuden ja inkluusiivisuuden edistämisessä.  
  
Osana hanketta mediaattoreille järjestettiin keväällä 2021 Art-mediation -koulutus, jonka 
aikana he mm. tutustuivat nykyaikaisiin käsityksiin identiteetistä, osallisuudesta, 
mediaatiosta, dekolonisaatiosta ja sosiaalisesta muutoksesta. 
  
Osallistava taideprojekti Kytköksissä valittiin syksyllä 2021 järjestetyssä open call -haussa 
muiden hienojen taideprojekti-ideoiden joukosta. 

https://www.sannisaarinen.com/
https://memagents.eu/
https://memagents.eu/

