
TEHTÄVÄVIHKO

Tämä vihkonen on tarkoitettu seuraksesi 
ajateltaessa Epäihmisyyden museossa esitettyjä 
teemoja ja sen myötä esiin nousseita aiheita, 
yhdessä tai yksin.

Vihko tarjoaa neljä avainsanaa, joista jokainen 
avaa ovia museon eri huoneisiin. Ne purkavat esiin 
museon ja näyttelytoiminnan rakenteita, jotka 
usein ovat suhteessa toiseuttamiseen ja sitä kautta 
suhteessa jokaiseen meistä, sinuun ja minuun.

Jokainen sana liittyy tavalla tai toisella valtaan 
ja siihen, että jokainen maapallon asukas on 
suhteessa toiseen. Jokaisella sanalla on myös 
menneisyytensä, tämä hetki sekä tulevaisuutensa.

Neljä avainkäsitettä ovat: museo, näyttely,  
toiset ja minä.







MUSEO

Museot ovat osa ihmisten kulttuurin perustusta; 
niihin on koottu esineitä ja tietoa, joiden avulla 
määritämme ja ymmärrämme historiaa. Ne 
ovat muistiorganisaatioita, jotka kertovat meille 
menneisyydestämme. Ne ovat myös kokoelmien 
ja arkistojen koteja: niihin tallennetaan asioita, 
jotka koetaan tähdellisiksi säilyttää osana ihmisten 
historiaa.

Museioiden jykevän, historiallisen tarkoituksen 
ansiosta ajattelemme usein niiden puhuvan totta, 
välittävän tietoa. Näiden tehtävien tarkoitus on 
pysäyttää pohtimaan, mitä nämä totuus ja tieto 
oikeastaan ovat: kenen historiasta museoissa 
kerrotaan – minun, sinun, meidän, jonkun muun? 
Onko olemassa vain yksi totuus ja tieto? Mitä ja 
kenet ne jättävät ulkopuolelleen? Kuka valitsee mitä 
muistamme, ja miksi?

Tehtävä:

Edessäsi on kaksi miellekartan 
alkua: MUSEO ja ELÄINTARHA. 
Jos sinulla on seuraa, 
jakautukaa kahteen porukkaan 
ja ottakaa kumpaankin yksi 
kartta. Yksi porukka rakentaa 
miellekartan museolle ja toinen 
eläintarhalle. Voitte käyttää 
apuna karttojen esittämiä 
kysymyksiä, kirjoittaa uusia 

ja yhdistellä sekä kysymyksiä 
että vastauksia viivoilla. 
Vertailkaa lopuksi karttoja – 
mitä yhteistä niillä on? Mitä 
ajattelet?

Jos olet yksin, voit täyttää 
karttoja vuorotellen ja pohtia, 
vaikuttaako ensimmäinen 
vastauksesi toiseen.



MUSEO

MITÄ TÄÄLLÄ ON?

MITÄ TÄÄLLÄ SAA TEHDÄ?

MITÄ EI SAA T
EHDÄ?

MITÄ ESITELLÄÄN?

KENELLE TÄMÄ ON
 TARKOITETTU?

KENELLE EI?

KUKA ESITTELE
E?

MIKSI



MITÄ TÄÄLLÄ ON?

MITÄ ESITELLÄÄN?

KUKA ESITTELEE?

MIKSI

ELÄINTARHA



ELÄINTARHA

MITÄ TÄÄLLÄ SAA TEHDÄ?

MITÄ EI SAA TEHDÄ?

KENELLE TÄMÄ ON TARKOITETTU?

KENELLE EI?



NÄYTTELY

Näyttely sanana viittaa näyttämiseen, mutta mitä 
tarkoittaa näyttää? Liittyykö se jonkun asian 
näkymiseen ja sitä kautta näköön, eli katsomiseen? 
Vai jonkin asian jakamiseen, haluun jakaa jotakin 
merkittävää toisten kanssa?

Onko näyttelyn tekeminen jonkun asian 
näkyväksi tekemistä? Olisiko se jokin piilossa ja 
näkymätön ilman näyttelyä, ilman näytteille ja 
nähtäväksi asettamista?

Onko instagram-feed näyttelyn sukulainen?

Tehtävä:

Tutustu Epäihmisyyden 
museon näyttelyyn yksin tai 
pienryhmissä. Mieti alla olevia 
kysymyksiä suhteessa näkemääsi, 
kuulemaasi ja kokemaasi. 
Muistele myös aikaisempia 
näyttelyitä, joissa olet 
käynyt.

Mitä ja millä tavalla 
näyttelyssä näytetään?Mitä 
tässä näyttelyssä katsotaan?

Kuka näyttelyssä puhuu? 
Millä tavalla näistä asioita 
kerrotaan?

Miten tämä liittyy minuun?

Entä kuka puhuu 
koiranäyttelyssä? Automessuilla 
tai näyteikkunassa? Nykytaiteen 
museossa? 

Entä kuka katsoo?





TOISET

 Kun sanon toinen, tai toiset, viittaan aina myös 
itseeni. Kun mietin paikkaani maailmassa, olen 
toisten ympäröimä. Jos historia on aina voittajien 
kirjoittamaa, millainen on toisten historia? Millainen on 
menneisyyden ja historian suhde? Mitä tarkoitan, kun 
sanon toinen?

Toinen on se, joka tulee ensimmäisen jälkeen. 
Kun sanon, että sinä olet toinen, olenko minä silloin 
ensimmäinen? Toinen on aina suhteellinen, se on 
suhteessa muihin.

Toinen on myös aina eettinen kysymys, sillä se saa 
minut valitsemaan. Toinen on se, jonka joko huomioin 
tai valitsen jättäväni huomiotani vaille. Se ei koskaan ole 
yhdentekevä.

Huomioiminen on kunnioittamista, huomiotta 
jättäminen on välinpitämättömyyttä, poissulkemista. 
Jos valitsen huomiotta jättämisen ja suljen toisen 
ulkopuolelle, teen toiseuttavan teon: sivuutan toisen 
olennon ja valitsen, että jokin muu on tärkeämpää.



Tehtävä:

Vastaa alla oleviin 
kysymyksiin. Muistele 
tilanteita ja kokemuksia. 
Riittää, että vastaat 
kysymyksiin mielessäsi, 
halutessasi voit kertoa 
kokemuksistasi ryhmällesi.

Millaisessa tilanteessa olet 
ollut empaattinen*) toista 
kohtaan?

Milloin osoitit 
solidaarisuutta**) toista 
kohtaan?

Milloin viimeksi päätit 
sivuuttaa***) toisen? Miksi?

Kenet huomioit viimeksi?

Millaisessa tilanteessa joku 
on osoittanut solidaarisuutta 
sinua kohtaan? Miltä se 
tuntui?Milloin joku sivuutti 
ja jätti sinut huomiotta?Kuka 
on osoittanut empatiaa sinua 
kohtaan?

*) Empatia tarkoittaa myötätuntoisuutta, kykyä eläytyä toisen 
tilanteeseen tai tunteisiin.

**) Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, kunnioitusta ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta kanssakulkijoita kohtaan.

***) Sivuuttaminen on ohittamista, huomiotta jättämistä.



KUKA OLEN?
MILLAINE

N OLEN

HENKILÖITÄ



TAPAHTUMIA

PAIKKOJA



MINÄ

Mitä “minä” tarkoittaa? Tuntuu absurdilta kysyä tätä; 
onhan “minä” yksi maailman käytetyimmistä sanoista.

Mutta miten selittäisit sen olennolle, joka ei ole 
koskaan sanonut, kuullut tai ajatellut sitä?

Onko eläimillä “minä”? Entä kasveilla? Ymmärränkö 
minä tämän sanan samoin kuin sinä?

Tehtävä #1

Tämä on kirjoitustehtävä; 
tarvitset siihen kynän ja 
noin 20–30 minuuttia aikaasi. 
Jos teet tehtävää ruudulta 
lukien, tarvitset myös muutaman 
paperiarkin. Etene yksi askel 
kerrallaan pyrkien käyttämään 
jokaiseen sille ohjeistetun 
ajan verran. Tämä tehtävä on 
vain sinua varten, sitä ei 
tarvitse jakaa – voit siis olla 
niin rehellinen kuin itsellesi 
uskallat.

1. Askel: Vastaa kysymyseen 
“Kuka olen?” kirjoitamalla 
tajunnan virtana listaksi 1:n 
minuutin ajan sanoja kysymyksen 
alle. Älä pohdi järjestystä tai 
vastauksien kattavuutta. 

2. Askel: Vastaa kysymyseen 
“Millainen olen?” kuten edellä, 
1:n minuutin ajan. Listaa hyviä 
ja huonoja ominaisuuksiasi, 
millainen olet tänään, eilen, 
yleensä, aamuisin… älä jää 
pohtimaan asiaa liikaa vaan 
anna kynän sauhuta. 



3. Askel: Valitse listasta 
“Millainen olen?” jokin sana, 
joka miellyttää tai askarruttaa 
sinua juuri nyt. Tämän ei 
tarvitse olla sinua eniten 
kuvaava piirre vaan jokin, 
mihin haluat tässä hetkessä 
paneutua. 

4. Askel: Listaa kohtaan 
“henkilöitä” 2:n minuutin ajan 
ihmisiä tai muita eläimiä, 
jotka ovat vaikuttaneet 
mielestäsi siihen, että 
valitsemasi piirre on 
listassasi tällä hetkellä. Voit 
listata myös henkilöitä, joiden 
kanssa jaat tämän piirteen tai 
jotka tuovat sen sinussa esiin. 
Henkilöt voivat olla myös 
sellaisia, ketä et ole tavannut 
tai kenen nimeä et tiedä, kuten 
laulaja jota olet kuunnellut 
tai lähikauppasi työntekijä. 

5. Askel: Listaa kohtaan 
“paikkoja” 2:n minuutin ajan 
paikkoja, joissa muistat tämän 
piirteen kehittyneen, tulevan 
usein esiin tai minne muuten 
miellät itsesi tämän piirteen 
kanssa. 

6. Askel: Listaa kohtaan 
“tapahtumia” 2:n minuutin ajan 
yksittäisiä hetkiä, joissa 
muistat tämän piirteen tulleen 
sinussa esiin ja /tai toistuvia 
tilanteita, joissa tämä piirre 
on sinussa voimakas. 

7. Askel: Tarkastele 
“tapahtumia”- listaa ja “Kuka 
olen?”- listaa yhdessä. Vedä 
viiva jokaisesta listaamastasi 
tapahtumasta yhteen tai 
useampaan “Kuka olen?”- listan 
sanaan, jonka koet parhaiten 
kuvaavan sinua noissa hetkissä. 
Puuttuuko jommasta kummasta 
mielestäsi vielä jokin sana 
tai tapahtuma? Voit lisätä 
sen halutessasi listaan. 
Käytä tähän askeleeseen 5–10 
minuuttia.

Jos sinulla on seuraa, voitte 
jakaa tehtävän herättämiä 
ajatuksia.

Mihin listaan oli helpointa 
kirjoittaa?Lisäsitkö sanoja tai 
tapahtumia viimeisen askeleen 
aikana? Miksi?

Mitä ajattelet olevan tehtävän 
takana?



Tehtävä #2

Tarvitset jälleen kynän sekä 
noin 20–30 minuuttia. Merkitse 
rastilla, mikä vaihtoehto 
vastaa mielestäsi parhaiten 
listojen päällä seisovia 
sanoja. Voit rastittaa myös 

usean vaihtoehdon ja kirjoittaa 
niitä lisää. Jos teet tätä 
ruudulla, voit avata avuksesi 
tekstinkäsittelyohjelman tai 
vastaavan ja poimia siihen 
valitsemasi sanat.

MINÄ

 □ Yksikkö
 □ Yksi(n)
 □ Suhteellinen
 □ Suhteessa toisiin
 □ Toimija
 □ Aktiivinen
 □ Passiivinen
 □ Poliittinen
 □ Muuttuva
 □ Pysyvä
 □ Risteyskohta
 □ Näkyvä muille
 □ Piilotettu muilta

IDENTITEETTI

 □ Lokero
 □ Kategoria
 □ Suunta
 □ Tuote
 □ Rakennettu
 □ Suhde itseen
 □ Suhde toisiin
 □ Suhde paikkaan

SUBJEKTI

 □ Yksikkö
 □ Yksilö
 □ Subjektiivinen
 □ Objekti
 □ Aihe
 □ Lähtökohta
 □ Aihio
 □ Tarina
 □ Protagonisti
 □ Individualisti
 □ Osa jotain; mitä?
 □ Vastaan jotain muuta; mitä?



Jos sinulla on seuraa, voitte 
jakaa tehtävän herättämiä 
ajatuksia.

Lähteekö oma ajatteluni minusta?

Olenko aina sama, vai jotain 
muuttuvaa?

Mitä valintoja teen ollakseni 
“minä”?

Voit käyttää apunasi seuraavia 
lainauksia, jotka ovat 
vaikuttaneet nynnyjen ajatuksiin 
siitä, mitä MINÄ on:

“I am who I become with others.” 
(Suomeksi: “Olen se, joksi 
tulen muiden kanssa.”) — Donna 
Haraway, Situated Knowledges: 
The Science Question in Feminism 
and the Privilege of Partial 
Perspective

“No human life, not even the 
life of the hermit in nature’s 
wilderness, is possible without 
a world which directly or 
indirectly testifies to the 
presence of other human beings.” 
(Suomeksi: Mikään ihmiselämä, 
edes erakon elämä villissä 
luonnossa, ei ole mahdollinen 
ilman maailmaa, joka suorasti 
tai epäsuorasti todistaa muiden 
ihmisten läsnäoloa.”) — Hannah 
Arendt, The Human Condition



YLEISÖTYÖ

Epäihmisyyden museon 
yleisötyö rakentuu 
viikonloppuisin tapahtuvasta 
seminaariohjelmasta, 
opastetuista kierroksista, 
opettajille suunnatusta 
infotilaisuudesta sekä tästä 
vihkosesta, joka etsii 
keinoja näyttelyn taustalla 
vaikuttavien teemojen 
käsittelyyn.

Seminaareihin osallistuminen 
on ilmaista, eikä vaadi 
ennakkoilmoittautumista.

Opastettuja kierroksia 
voi tiedustella ja varata 
osoitteesta: 
info@museumofnonhumanity.org 

Tämä vihkosen tarkoituksena 
on avata keinoja näyttely-
kokemuksen jäsentämiseen. 
Se on tehty jokaiselle 
näyttelyn kävijälle, mutta 
erityisesti olemme ajatelleet 
sen käyttäjiksi opettajia ja 
koululaisryhmiä.

Opettajille suunnattu 
infotilaisuus järjestetään 
ma 5.9. Klo 15–17. 
Infotilaisuudessa on 
mahdollisuus kuulla 
näyttelyprosessista, tavata sen 
tekijöitä ja saada opastusta 
tämän vihkosen käyttöön. 
Opeinfoon mahtuu 30 henkeä 
ja sinne ilmottaudutaan 
sähköpostitse osoitteeseen: 
info@museumofnonhumanity.org 



TEKIJÄT

Tämän vihkosen ovat tehneet Epäihmisyyden museon 
yleisötyövastaavat Hanna Ohtonen ja Selina Väliheikki. 
Yhdessä he muodostavat feministisen kuraattoriduon 
nimeltä nynnyt. nynnyjä innostaa ja kiinnostaa 
jakaminen, ystävyys ja empatia. Vuodesta 2015 nynnyt 
ovat työskennelleet mm. feminismin mahdollisuuksia 
tutkivan What Can Feminism Do? -tutkimussarjan 
parissa, joka pitää sisällään työpajoja, näyttelyitä, 
keskusteluita sekä elämän mittaisen kirjaston 
rakentamisen.

Hanna Ohtonen on Helsingissä asuva kuraattori ja 
kirjoittaja, joka on kiinnostunut tekstin, tutkimuksen, 
taiteen, tilan ja näiden kokijoiden symbiooseista 
sekä raoista, jotka elävät niiden välissä. Hän tutkii 
parhaillaan nykykielen epä-viittaavia ominaisuuksia 
sekä sen suhdetta taiteeseen ja ajan ekonomiaan. 
Ohtonen on toiminut valokuvataiteilijana kahdeksan 
vuotta Suomessa ja Iso-Britanniassa ja organisoinut 
näyttelyitä sekä tapahtumia Helsingissä muun muassa 
osana feminististä nynnyt- kuraattoriduoa. Ohtosen 
tekstejä on julkaistu muun muassa Voimassa ja Taide-
lehdessä, jonka hallitukseen hän myös kuuluu. 
Ohtonen on valmistunut Central Saint Martins:n 
nykytaiteen maisterilinjalta v. 2006 ja Aalto-
yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan 
maisteriohjelmasta v. 2015. Hanna on vastuussa tämän 
vihkon avainkäsitteistä Museo ja Minä.

Selina Väliheikki on kuraattori , joka on kiinnostunut 
pienistä asioista ja innostuu yhdessä tekemisestä. 
Hän työskentelee kysymysten kautta ja niiden parissa, 
sekä harjoittelee kuuntelemista. Parhaillaan hän 
tutkii kanssakulkijuutta, kohtaamisen mahdollisuuksia 
ja jaettua tilaa suhteessa oppimiseen. Hän nauttii 
yhdessä ajattelemisesta ja on mukana transkultuurisessa 
Third Space -kollektiivissa sekä feministisen nynnyt-
kuraattoriduon toinen jäsen. Selina on vastuussa tämän 
vihkon avainkäsitteistä Näyttely ja Toiset.

http://nynnyt.weebly.com/



YHTEYSTIEDOT

Epäihmisyyden museo 
Suvilahti, Tiivistämö 
Kaasutehtaankatu 1 
Helsinki 
info@museumofnonhumanity.org

AUKIOLOAJAT

Avoinna 2.9. - 29.9.2016ti-
pe 13–19la-su 12–18ma 
suljettuKahvila ja Rosebud-
kirjakauppa avoinna museon 
aukioloaikoina ja ilta- ja 
viikonlopputapahtumien 
yhteydessä.

PÄÄSYLIPUT

Vapaa pääsy

OPASTUKSET

Opastukset ryhmille ja kouluille 
sopimuksen mukaan myös 
aukioloaikojen ulkopuolella.


