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Nuoret taiteilijat Suomessa
Johanna Kuivakangas

K erro taiteilijaelämäkertasi. Tämä 
alkukysymys on virittänyt nuoret 
taiteilijat kertomaan oman elä-
mäntarinansa. Tutkimuksen ai-

neisto on siis kerätty elämäntarinahaastattelun 
menetelmin nuorilta eri alojen taiteilijoilta 
(15 miestä ja 14 naista), jotka ovat syntyneet 
vuosien 1969–1982 aikana. He kuuluvat niin 
sanottuun hyvinvoinnin ja yksilöllisen valin-
nan sukupolveen (Hoikkala & Paju 2008). 
Aineiston analysoinnin lähtökohtana on ollut 
sosiaalisten verkostojen ja pääomien merkitys, 
vuosituhanteen vaihde, yksilölliset valinnat ja 
oma tavoitteen asettelu sekä omaelämäkerral-
liset siirtymät ja yhteiskunnallisten murros-
kohtien vaikutukset taiteilijoiden elämässä, 
mitkä toimivat myös kirjan sisällön jaottelun 
pohjana. Tutkimusraportin tavoitteena on 
”tuottaa tiheää ja teoreettisesti valveutunutta 
kuvausta taiteilijuuteen liittyvistä kokemuk-
sista ja tulkinnoista”. Tässä Mikot Piispa ja 
Salasuo onnistuvat hienosti. Harvoin olen 
ahmaissut tutkimusraporttia yhdeltä istu-
malta, mutta näin kävi taiteilijaelämäkertojen 
parissa.

Lukijaa kiinnostavaan kysymykseen, ke-
nestä tulee taiteilija ja mitä se edellyttää, tut-
kimus antaa mojovan vastauksen laventamalla 

aiheen ylisukupolvisuuteen ja kiteyttämällä 
sen konkreettisesti perheen pöytään, jolla 
on mittava merkitys (Häkkinen 2013). Sen 
ymmärtää haastateltujen puheesta, jossa asen-
teiden, arvojen, käytänteiden ja pääomien 
siirtymät tapahtuvat usein pöydän ääressä eri 
sukupolvien kohdatessa. Kodit on jaoteltu tai-
de- ja kulttuurikoteihin, kulttuurimyönteisiin 
koteihin ja ei-kulttuurikoteihin. Sisarusten ja 
sukulaisten merkitystä tarkastellaan ja luo-
daan myös katsaus taloudelliseen taustaan ja 
asuinpaikkaan. 

Suomen jakautuminen pääkaupunkiin 
ja muuhun Suomeen näkyy tässäkin tutki-
muksessa. Pienten paikkakuntien ja maa-
seudun kasvateilla on enemmän puhetta 
paikkakunnasta kuin kaupunkien kasvateilla. 
Usein lähin kaupunki tai isompi paikkakunta 
näyttäytyy maagisena, ja siihen liittyy jotain 
jännittävää, mihin hakeudutaan viimeistään 
kouluttautumisvaiheessa. Pienten maaseutu-
paikkojen ”erikoiset kuplat” ovat purkautu-
neet internetin ja kännyköiden aikakaudella, 
huhut muusta maailmasta ovat korvautuneet 
ajantasaisella ja kaikkien ulottuvissa olevalla 
tiedolla. Herää kuitenkin kutkuttava kysy-
mys, mikä alueellisten erojen merkitys on 
identiteettien muovautumisessa ja sivusta 
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katsomisella taiteilijaksi kasvamisen polulla.
Vaikka taiteilijuus on tutkimuksen mu-

kaan sidoksissa perheeseen, ympäröivään yh-
teisöön ja yhteiskuntaan, palautuu kysymys 
kuitenkin yksilöön. Onko kysymys kutsu-
muksesta, koulutuksesta vai jostain muusta? 
Tätä kysymystä valotetaan tutkimuksessa seik-
kaperäisesti. Tutkimus jäsentää haastateltavien  
kertomukset neljän tarinatyypin kautta: nor-
maalitarinat, ajelehtimistarinat, itselliset ta-
rinat ja sattumatarinat, missä kotoa perityllä 
kulttuurisella ja sosiaalisella pääomalla sekä 
elämänkulkuun vaikuttavilla siirtymillä on 
vahva rooli. Lopulta jokainen muodostaa 
oman suhteen taiteilijuuteen, joskin tyypillisiä 
ja yhteisiä piirteitä löytyy. Myyttinen ja mys-
tinen näkökulma kutsumuksesta käsitellään 
tutkimuksessa perusteellisesti. Suomalaisen 
kulttuurin vahva työn arvostaminen näkyy 
taiteilijoiden elämäkerroissa. Sukupolvelleen 
tyypillisesti he asettavat työn sisällöllisen an-
nin keskeiselle sijalle, toisaalta heille on tuttua 
myös ammatillinen epävarmuus, mikä on 
leimallista mille tahansa abstraktille työlle 
yhteiskunnassa. Taiteilijan identiteettiä kaikki 
nuoret taiteilijat eivät koe omakseen, vaan 
osan kohdalla on kyse taiteen alan duuna-
riudesta tai yrittäjyydestä, mitä boheemius 
siivittää.

Oivallus ja siirtymä ovat avainsanoja, joil-
la tavoitetaan taiteilijoiden itseymmärrys ja 
taiteilijuuteen liittyvät arkiset, mutta voimak-
kaat valaistumiset oman tekemisen merkityk-
sellisyydestä. Viides tarina on kollektiivinen 
onnistumisen tarina, jolle on kirjassa suotu 
oma lukunsa. Onnistumisen tarina kytkey-
tyy suomalaisen yhteiskunnan tarjoamaan 
hyvinvointiin, missä myönteinen suhtautumi-
nen ja luottamus menevät riskien ja pelkojen 
edelle. Menestyminen on siis onnistumista, 
tunnustamista ja kohtuullisuutta. Taiteessa 
menestyminen tarkoittaa kuitenkin nykytai-
teilijan elämässä oman elämän mielekkyyttä, 
jossa onnistuminen ei tarkoita voittajuutta 

tai kilpailua, vaan se on henkilökohtainen ja 
yksilöllinen kokemus. 

Tutkimus kuuluu isompaan kokonaisuu-
teen, jossa selvitellään menestyneiden nuorten 
taiteilijoiden lisäksi myös nuorten huippu- 
urheilijoiden elämänkulkuja 2000-luvun 
Suomessa. Aineistot muodostavat itsenäiset 
kokonaisuudet. Taiteilijuuden kohdalla näky-
vät koulutuksen, hyvinvoinnin ja individua-
lisoitumiskehityksen kulkuradat. Luovuuden 
ja menestymisen taustalta löytyvät yksilölliset 
ponnistukset, harjoitus ja kiinnostus, joita 
suotuisat olosuhteet ja sattuma vauhditta-
vat. Taiteilijuuden elämänkulkujen taustalla 
muodostuu lukijalle kysymys, mikä on taiteen 
merkitys elämässä ja yhteiskunnassa. Kirjan 
viimeisillä sivuilla taiteen itseisarvo saa otsi-
kon. Kytkös taiteen ja yhteiskunnan välillä 
näyttäytyy taloudellisena ja kulttuuripääoman 
liittona. Taiteilijoiden elämänkulkujen kautta 
voi myös kysyä, elävätkö taiteilijat todeksi 
elämässään jotain sellaista vapauden, rehelli-
syyden ja työn tekemisen tavan liittoa, josta 
moni haaveilee vaan harva uskaltaa? 

Mikkojen tapa kirjoittaa on yksinkertai-
nen ja rullaava sekä samanaikaisesti tarkka-
silmäinen ja laajasti taustoittava. Taittoa voi 
kiitellä kirjan kaksipalstaisesta sivun asettelus-
ta, mikä tekee lukemisesta ilmavaa ja kevyttä. 
Viitteet on koottu kätevästi loppuun, josta 
voi halutessaan urkkia itseään kiinnostavista 
aiheista lisää. Lähdeluettelon pituus huimaa, 
jo yksin H-kirjaimella alkavia lähdeviitteitä 
löytyy 55 kappaletta. 


