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Kiertotalous on täällä. Kestäväksi tehty kulutusajat-
telu jalkautetaan talouteen ja se tulee luomaan uusia 
työpaikkoja. Taide ja luovat alat ovat jo vuosikymmeniä 
tienneet kuinka vuollaan roskasta kultaa. Kuvataiteessa 
materiaaliksi on kelvannut kaikki lääkejätteestä auton-
romuihin. Trash art on on oma tyylisuntauksensa, johon 
katseen on syytä kiinnittyä juuri nyt kiertotalouden 
vuosikymmenellä. Tekstiilitaide ja design esittäytyvät 
monipuolisina materiaalien hyödyntäjinä.

Textile2021 näyttely on syyskuussa 2021 esillä Creation 
Headquarters Lahdessa. Näyttelyssä taiteilijat valottavat 
uusio tuotannon, ekotaiteen ja kiertotalouden mahdolli-
suuksia tekstiilitaiteen luomilla ratkaisuilla.

Textile2021 näyttelyä on koostettu vuodesta 2019 
Jatkumo ry:ssä vaihtuvalla kokoonpanolla. Lähdimme 
liikkeelle kiertotaloutta esittelevästä kesänäyttelystä, 
jonka ajatuksena oli esitellä kiertotalouden mahdolli-
suuksia kuvataiteen keinoin vuonna 2020. 

Pandemia teki tepposensa ja luovuimme suunnitellusta 
kesänäyttelystä. Pohdimme yhdessä tuottaja Kukka-
Maaria Vuorikosken kanssa aiheen tiivistämistä ja 
päätimme keskittyä tekstiilitaiteeseen kiertotalouden 
ymmärryksen lisääjänä. Tekstiilin ympärillä kierrätyk-
sen, upcyclingin ja kiertotalou den teemat ovat olleet 
aina vahvasti läsnä kuluttajia, sananmukaisesti heidän 
ihollaan.

Textile2021
The circular economy is here. Sustainable thinking is 
being integrated in the economy and will create new 
jobs. For decades artists have known how to turn 
garbage into gold. Art and design present themselves as 
versatile and innovative utilisers of materials. Everything 
from medical waste to car scraps have been suitable for 
upcycling. Trash art needs to be looked at right now, in 
the decade of emerging circular economy.

Textile2021 art exhibition is displayed in September 
2021 at Creation Headquarters Lahti. In the exhibition, 
the artists shed light on the possibilities of upcycling, 
eco-art and the circular economy solutions in their 
textile-phenomena themed works.

Textile2021 has been in the making from 2019 by 
Jatkumo organisation with changing content. We started 
with a circular economy themed summer exhibition. The 
idea was to present the possibilities of circular economy 
through visual arts in 2020.

The pandemic did its trick and we gave up on the planned 
summer exhibition. Together with producer Kukka-
Maaria Vuorikoski, we considered framing the topic and 
decided to focus on textile as a catalyst in the understan-
ding of the circular economy. Around textiles, the themes 
of recycling, upcycling and circular economy have always 
been strongly present for consumers, literally on their skin.



Onneksemme näyttely-yhteistyö alkoi muodostua kuin 
itsestään Painovoima ry:n Pekka Litmasen otettua 
meihin yhteyttä marraskuussa 2020. Perusteilla oli 
tuolloin luovan kiertotalouden keskus Creation HQ Lahti, 
jonka uusissa näyttelytiloissa Textile2021 esittäytyy.

Näyttelyssä nähdään Paula Malleuksen ja 
Kansallismuseon upcycling-projektina tuotettu valoku-
vaaja Nick Brandtin näyttelyn banderollista tehty puku. 
Paula Malleus on kotimaisen ekodesignin pioneereja ja 
hän on yli 10 vuotta tehnyt haute couturea käytetyistä 
materiaaleista. Nyt Malleus haluaa jakaa osaamistaan ja 
on kirjoittamassa upcycling-aiheista kirjaa, jonka vinkit 
uusiotuotannon saloista on suunniteltu myös opetus-
käyttöä varten.

Riina Salmi on Burlesque Tsunami -brändin takana oleva 
ekodesignin edelläkävijä. Burlesque Tsunami hyödynsi 
materiaalien sivuvirtoja asusteissa jo kymmenen vuotta 
sitten. Salmen nahka-asusteet, laukut ja kengät loih-
dittiin tuolloin kalusteliikkeiden ylijäämänahasta. Salmi 
jakaa osaamistaan Fuusio Learning metodillaan ottaen 
lapset ja nuoret osaksi suunnittelua ja muotinäytöksiä. 
Vuosien varrella Salmen ideologiat ovat vahvistuneet ja 
esimerkiksi eläinmateriaalit on jätetty pois. Upcycling ja 
uniikki design ovat Burlesque Tsunamin osaamisen ydin. 
Näyttelyn luomukset ovat tehty yhteistyössä eri-ikäisten 
suunnittelijoiden kanssa.

Trash artin grand old lady Kristiina Tikke Tuura tunne-
taan värikkäistä muovi-installaatioistaan. Tikke Tuura on 
kaivanut teostensa materiaaleja jopa Aurajoen pohjasta, 
kerännyt pois heitettyjä muoveja ja toteuttanut niistä 
kattokruunuja ja kappelin. Muovi muuttuu Tikke Tuuran 
teoksissa pyhäksi, valoa taittavaksi uudeksi lasimaala-
ukseksi. Textile2021:ssa nähdään Tiken yhteisötaiteena 
toteutettu tekstiiliteos.

Sonja Salomäki tutkii Lapin Yliopistossa aktivismitaiteen 
mahdollisuuksia. Salomäelle erityisesti ilmastonmuutos 
on ollut keskeisenä teemana hänen monipuolisessa 
taiteellis-tuotannollisessa työskentelyssään. Salomäki on 
ansioitunut tekstiilitaiteilija, jonka kantaaottavat ryijyt 
ovat kotimaisen tekstiilitaiteen raikkaimpia tuulahduksia. 
Textile2021 näyttelyssä Salomäen käsittelyssä ovat räsy-
matot, nuo kotimaisen uudistuotannon virstanpylväät.

Miila Hyökki heitti päivittäin työssään kampaajana 
hiuksia menemään. Tämä hyödyllinen ja vahva materiaali 
ei mennyt minkäänlaiseen kiertoon. Taiteilijana Hyökki 
oli jo aiemmin tehnyt maalauksia ja tekstiilitaidetta, 
mutta ajatus hiusten hyödyntämisestä taideteoksen 
materiaalina alkoi kiinnostamaan yhä enemmän. 
Hyökki löysi amerikkalaisen Matter of Trust yrityksen, 

The exhibition co-operation began to take shape when 
Pekka Litmanen of Painovoima ry contacted us in 
November 2020. At the time, the new center for circu-
lar economy of creative fields, Creation HQ Lahti, was 
forming. Textile2021 will present itself in its brand new 
exhibition spaces.

The exhibition features an upcycled gown made from 
photographer Nick Brandt’s exhibition banner, produced 
in collaboration by Paula Malleus and the National 
Museum. Paula Malleus is a pioneer of Finnish ecodesign 
and has been making haute couture from used materials 
for over 10 years. Malleus wants to share her skills and 
is currently writing a book about upcycling, wherein the 
secrets of remanufacturing are also designed for educa-
tional use.

Riina Salmi is the pioneer of ecodesign behind the fashion 
brand Burlesque Tsunami. Burlesque Tsunami utilized the 
sideflow materials in clothing as early as a decade ago. 
Leather accessories, bags and shoes were conjured up 
from the surplus leather of furniture manufacturers. Salmi 
shares her skills through Fusion Learning method, by 
including children and young people in the design proces-
ses and fashion shows. Over the years, Salmi’s ideologies 
have strengthened. For example, animal materials have 
been left out. Upcycling and unique designs are at the 
heart of Burlesque Tsunami’s expertise. The creations 
of the exhibition have been made in collaboration with 
designers of all ages.

Trash art’s grand old lady Kristiina Tikke Tuura is known 
for her colorful plastic installations. Tuura has dug the 
materials for her works even from the depths of the River 
Aura in Turku. She has collected discarded plastics and 
created chandeliers and a chapel out of them. In Tuura’s 
works, plastic turns into sacred, light-refracting glass 
paintings. Textile2021 shows her communaly produced 
textile artwork.

Sonja Salomäki is researching the possibilities of the acti-
vism art at the University of Lapland. For Salomäki, climate 
change in particular has been a recent key theme in her 
diverse artistic works. Salomäki is a distinguished textile 
artist, whose rugs are the freshest breezes of Finnish 
textile art. In Textile2021, Salomäki’s works include rag 
rugs, those milestones of Finnish upcycling tradition.

Day after day, eco-hairdresser Miila Hyökki threw hair 
away. The useful, strong material did not go into any 
kind of circulation. As an artist, Hyökki had previously 
made paintings and textile art, but the idea of   utilizing 
hair as a material for arts began to interest her. She 
found a United States based organisation Matter of Trust 



jonka kehittämällä laitteella ihmisten hiuksista ja 
eläinkarvoista kudotaan mattoa esimerkiksi suotimiksi 
ja kasvualustoiksi. Textile2021 näyttelyssä näemme 
Hyökin uudella menetelmällä tuottamia tekstiilitaidete-
oksia. Työskentelyynsä Hyökki on saanut GreenLahden 
innovaatiotukea.

Tutkija Jenni Suomela on syventynyt runkokuitujen 
tunnistusmenetelmiin ja tekstiilien kulttuurihistoriaan. 
Hamppu ja nokkonen ovat kestäneet vuosisatoja 
vaatteen palasten muinaislöydöksissä. Olin pitkään 
mediataiteilijana ollut kiinnostunut valomikroskooppi-
kuvauksesta, jota Suomela hyödyntää tutkimuksessaan. 
Teemme näyttelyyn yhteistyönä Suomelan kanssa vaate-
kuituja ja -materiaaleja tutkivan teoksen, jossa muinaiset 
kuitulöydökset kohtaavat muovikuidut. 

Taide on se paikka missä materia löytää vapaasti 
uusia tulokulmia manifestointiin. Näyttelyyn valitut 
taiteilijat ovat inspiroineet edelläkävijyyteensä vuoksi. 
He ovat tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat jo vuosi-
kymmeniä puhuneet uusiotuotannon merkityksestä ja 
tuoneet taiteilijoina esiin kiertotalouden ja upcyclingin 
mahdollisuuksia.

Textile2021 näyttelyn ympärille työpajoja ja seminaari-
ohjelmaa on kehittämissä luovien menetelmien ohjaaja 
Aliisa Koivisto ja Eettisen kaupan puolesta ry. Mukana 
yhteistyössä Painovoima ry ja Paverpol International. 
Näyttelyä tukevat Taiteen Edistämiskeskus ja SKR:n 
Päijät-Hämeen Luhta Design Rahasto.

Suvi Parrilla
Mediataiteilija 
Textile2021 kuraattori

that had developed a machine for felting carpets from 
human hair and animal fur. These elements would turn 
the hair waste into environment-cleaning filters and 
nutrition rich seedbeds. In the Textile2021 exhibition, 
we see Hyökki’s bio artworks produced with this felting 
method. Hyökki has received GreenLahti’s innovation 
support for her work.

Researcher Jenni Suomela has delved into the identifica-
tion methods of fibers and the cultural history of textiles. 
Hemp and nettle have lasted for centuries in ancient 
pieces of clothing. As a media artist, I had long been 
interested in light microscopic imaging that Suomela 
uses in her research. In collaboration with Suomela, 
we have made a work for the exhibition, that studies 
clothing fibers and materials and in which ancient fibers 
finds meet the plastic ones.

Art is the place where matter freely finds new angles of 
manifestation. The artists selected for the exhibition have 
been inspired by their pioneering spirit. They are the 
creators of the future who have been talking for decades 
about the importance of remanufacturing, and as artists, 
have highlighted the possibilities of the circular economy 
and defined the dimensions of upycling.

Workshops and a seminar program around the 
Textile2021 exhibition are being developed by pedago-
gue of creative methods Aliisa Koivisto, and Pro Ethical 
Trade Finland organisation. Involved in cooperation are 
Painovoima Organisation and Paverpol International. The 
exhibition is supported by the Arts Promotion Centre 
Finland and Finnish Cultural Foundation, Päijät-Häme 
Luhta Design Fund. 

Suvi Parrilla 
Media artist 
Textile2021 curator 



Kuva: Mikko Milz (2021)



s. 1980
Kuvataiteilija, ekokampaaja

Ekokampaajana työskentelevä ympäristö- ja biotaitei-
lija Miila Hyökki on Hiukka Hyvä kiertotaloushankkeen 
perustaja.

Hiukka Hyvä tutkii kampaamoiden ja trimmaamoiden 
sivuvirtana syntyvien ihmisten hiusten ja eläinten karvan 
uusiokäyttöä. Kuiduista huovutetuilla elementeillä 
voidaan imeyttää öljyvalumia vesistöistä, niitä voidaan 
käyttää ravinnerikkaina kasvualustoina tai jatkojalostaa 
uusiksi materiaaleiksi, tuotteiksi ja taiteeksi. Muovien 
korvaamista näillä kuiduilla tutkitaan parhaillaan.

Hyökki haluaa taiteen välityksellä herätellä katsojat miet-
timään hius- ja karvakuitua ehtymättömänä luonnonva-
rana ja tulevaisuuden materiaalina. Teokset esittelevät 
kiertotalouden mukaista valmistusprosessia leikatusta 
hius- ja karvajätteestä valmiiksi tuotteiksi.

b. 1980 
Visual artist, eco hair stylist

Miila Hyökki, an environmental and bio artist working 
as an eco-hairdresser, is a founder of the Hiukka Hyvä 
circular economy project.

Hiukka Hyvä project studies the reuse of human hair 
and animal fur generated as by-products of hairdressers 
and trimmers. Felted elements from these fibers can be 
used to absorb oil spills from water systems, as nutrient-
rich seedbeds, or be further processed into whole new 
materials, products, and art. The replacement of plastics 
with these fibers is currently being researched.

Through art, Hyökki wants to awaken viewers to see hair 
and fur fiber as an inexhaustible natural resource and as 
the material of the future. The works present a circular 
economy based manufacturing process from cut hair 
and fur waste to complete products.

Milla Hyökki



Paula Malleus - Torni (2021)



s. 1981 
Ompelija-mallimestari 

Paula Malleus on tekstiili- ja muotialan moniottelija, 
jonka vahvojen arvojen pohjalta on vuosien varrella 
syntynyt niin liiketoimintaa kuin taidettakin. Malleus on 
tekstiilin kiertotalouden ja uusiotuotannon edelläkävijä 
Suomessa. Hän on peräänantamattomalla asenteella ja 
visioitaan seuraten luonut elämäntyön kestävän kehityk-
sen mukaisen vaate- ja muotisuunnittelun parissa. 

Textile2021 näyttelyssä nähdään upcycling-mestarin 
kädenjäljen monipuolisuus. Teos esittelee asukokonai-
suuksia avant-garde käyttövaatteista aina veistokselli-
seen pukuteokseen saakka.

b. 1981 
Seamstress – model master

Paula Malleus is a multi-player in textile and fashion 
industry. Over the years her strong values have led her 
into both business and art. Malleus is a pioneer in the 
circular economy and upcycling solutions of textiles in 
Finland. With an unyielding attitude and by following 
her visions, she has created a life’s work in the field of 
sustainable clothing and fashion design.

Her artwork in Textile2021  shows the versatility of an 
upcycling champion’s handprint. The collection  presents 
outfits from avant-garde workwear to sculptural 
costumes.

Paula Mirjami Malleus 



Videostill teoksesta Alimetorum Fibra (2021)



s. 1974
Kuvataiteiden MA

Media- ja performanssitaiteilija Suvi Parrilla tuottaa 
monipuolisesti videotaidetta erilaisiin ympäristöihin, niin 
suuren mittakaavan valotaideteoksia kuin vaihtoehtois-
ten alakulttuuritapahtumien videovisulisointeja.

Alimentorum Fibra tutkii kuitujen rakenteita tuomalla 
ne lähelle katsojaa röntgentomografian ja holografian 
keinoin. Kansallismuseon kokoelmien maatunut pellava-
kuitu 1200-luvulta vertautuu antroposeenin aikakauden 
synnyttämään polypropeeniin. Teos on tehty yhteis-
työssä tutkija Jenni Suomelan ja Helsingin Yliopiston 
fysiikan laitoksen röntgen laboratorion kanssa.

b. 1974
MA in Fine Arts

Media and performance artist Suvi Parrilla produces a 
wide range of video art for a variety of environments, 
from large-scale public light art projisations to video 
visualizations of alternative subculture events.

Alimentorum Fibra studies the structures of fibers by 
bringing them close to the viewer through the means 
of X-ray tomography and holography. The biodegra-
ded 13th century flax fibers from the collections of 
the National Museum compares to the polypropelene  
generated by the anthropocene era. The work has been 
made in collaboration with researcher Jenni Suomela and  
X-ray Laboratory,  Depertment of Physics, University of 
Helsinki.

Suvi Parrilla



 Jenni Suomela - Beauty of Nettle (2021)



s. 1981
Käsityön opettaja, KM, FM 
Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto

Jenni Suomela tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan 
pellavan, hampun ja nokkosen kuituja, niiden tunnis-
tusmenetelmiä sekä kulttuurihistoriaa suomalaisessa 
kontekstissa. Hän on laajasti kiinnostunut tekstiileistä 
aina kuitutasolta kulttuurisiin merkityksiin ja tutkinut 
niitä läpi aikakausien ja maantieteellisten sijaintien.

Valokuvateoksissaan Jenni Suomela lähestyy tekstiilikui-
tuja niiden esteettisyyden ja visuaalisuuden näkökul-
masta. Tiedettä tehtäessä mikrotason luonnonkauneus 
ei pääse ansaitsemallaan tavalla esille ja siksi tällä kertaa 
silmälle näkymätön on tehty näkyväksi ja sen kauneus 
hämmästeltäväksi.

Beauty of Nettle teoksessa nokkoskuitua on kuvattu eri 
mikroskopiamenetelmin. Nokkonen on muinainen kuitu-
kasvi, jonka hyödyntäminen on välillä unohtunut, mutta 
joka on ekologisempana materiaalivaihtoehtona tulossa 
uudelleen käyttöön.

b. 1981
MA in education 
Doctoral student in craft studies at the Faculty of 
Educational Sciences, University of Helsinki. 

In her dissertation, Jenni Suomela is applying natural 
scientific research methods to cultural historic research 
material. The core of the dissertation is in finding suitable 
identification methods for bast fibres (flax, hemp, and 
nettle) and to trace their use in textiles through history. 
She is specialised in both ethnographic and archaeologi-
cal textiles. With the background of a craft teacher, she 
has a wide knowledge about various textile techniques 
and materials. She is fascinated in understanding textiles 
from the fibre level up to whole garments and beyond as 
cultural embodiments.

In her photographic works, Jenni Suomela approaches 
textile fibers from the perspective of their aesthetics and 
visuality. In the context of science the micro-level natu-
ral beauty is not revealed in the way it deserves. Through 
these microscopic photographs this spectacular beauty 
has been made visible to one’s eyes.

In the work Beauty of Nettle, nettle fiber has been obser-
ved by various microscopic methods. Nettle is an ancient 
textile fiber that has been long forgotten, but has lately 
been rediscovered as an ecological alternative in the 
spectrum of textile materials.

Jenni Suomela



Kuva: StudioPee



s. 1981
Muotoilija, vaatturi, kestävän muotoilun asiantuntija

Riina Salmi toimii suunnittelijana ja taiteellisena 
johtajana 2012 perustamassaan Burlesque Tsunami 
kierrätysmuotibrändissä. Burlesque Tsunami on omalaa-
tuinen muodin ja nykytaiteen hybridi, jossa Salmi 
soveltaa yhteisötaiteen malleja muotisuunnitteluun. 
Hän toimii kestävän muotoilun asiantuntijan roolissa 
sekä kuratoijana Creation Headquarters luovien alojen 
kiertotalouskeskuksessa.

Moniaistillinen Textile2021 kokonaisuus koostuu Salmen 
puvustamasta nykytanssivideosta sekä kestävän kehi-
tyksen arvojen mukaisten vaatteiden ja asusteiden 
esillepanosta. Teoskokonaisuus on selektio erilaisista 
kierrätysmateriaaleista ateljeetyönä valmistettuja 
uniikkeja vaatteita ja asusteita. Esillä on Salmen omien 
töiden lisäksi myös muiden suunnittelijoiden ja osal-
listujien luomuksia Burlesque Tsunamin yhteisöllisistä 
muotiprojekteista.

b. 1981
Designer, tailor, expert in sustainable design

Riina Salmi works as a designer and artistic director in 
her recycled fashion brand Burlesque Tsunami founded 
in 2012. Burlesque Tsunami is a unique hybrid of fashion 
and contemporary art, where Salmi applies methods 
of community art into fashion design. She serves as 
an expert in sustainable design and as a curator at the 
creative industries circular economy center Creation 
Headquarters Lahti.

The multi-sensory collection of works in Textile2021 
consists of a contemporary dance video, actors dressed 
by Salmi, and the presentation of clothes and accessories 
manufactured with the principles of sustainable deve-
lopment. The collection is a selection of unique clothing 
and accessories made from different recycled materials, 
manufactured in her atelier. In addition to Salmi’s own 
works, on display are creations of other designers and 
participants of Burlesque Tsunami’s community fashion 
projects.

Riina Salmi



Metsänpeiton jalostusarvo



s. 1977
Taiteen MA 
Jatko-opiskelija, Helsingin Yliopisto

Tekstiili- ja performanssitaiteilija Sonja Salomäen taiteel-
linen työskentely häilyy kuva- ja tekstiilitaiteen rajamaas-
tossa ja on lähes aina inspiroitunut kierrätysmateriaaleista, 
niiden antamista lähtökohdista sekä niiden rajaavista 
ominaisuuksista. Itse ja käsillä tekeminen on  Salomäelle 
tärkeää. Hän käyttää erilaisia tekstiilitekniikoita kuten 
kirjontaa, huovutusta, maalausta tekstiiliväreillä erilaisille 
pinnoille sekä kudontaa. Taiteellisen työskentelyn ohella 
Salomäki työstää Lapin yliopistossa väitöskirjaa ilmastoak-
tivismitaiteesta ja sen vaikuttavista piirteistä.

Minkälainen kuilu avautuu suomalaisen sielunmaiseman 
tilalle, elinolojen, eliöiden ja ympäristöjen muuttuessa ja 
osin kadotessa ilmastonmuutoksen myötä? Mitä mene-
tetään ja mitä saadaan tilalle? Onko luontoon ja talveen 
nojaava suomalaisuus vain kansallisromantikkojen 
kyhäelmä, jonka joutaakin jo uusiutua?

Järvisen suksitehtaan puitteet ja Lahti vaativat taiteellista 
raanuun kirjailtua kommenttia katoamisvaarassa olevista 
talvilajeista eli vain kaksi viikkoa ennen näyttelyä synty-
nyttä teosta Winter sport -loppurysäys. On todennäköistä, 
että Etelä- Suomen talvet tulevat jatkumaan lähinnä 
keinolumilla ja -jäillä. Tuleeko Suomesta hiljalleen 
jalkapallomaa, jossa ei enää osata hiihtää? Suomen talvi 
ja neljä vuodenaikaa saattavat elää kestämättömästä 
elämänmenosta ja vallitsevista sääoloista huolimatta 
sitkeinä uskomuksina vielä jonkin aikaa. Jos ilmastopoli-
tiikassa nyt aidosti edetään, normaalit talvet voivat vielä 
palata Suomeen useamman sukupolven jälkeen.

Metsänpeiton jalostusarvo -teoksen aihe on metsä, 
suomalaisuuden alkukoti. Kansallisromantikkojen 
kuvailemia luonnontilaisia metsiä on harva nykyihminen 
nähnyt, sillä niitä on Suomen metsistä enää vain 2,9 %. 
Vastoin tehometsätalouden myyttejä, metsää ei tarvitse 
hoitaa, eikä se tarvitse ihmistä. Metsä on itsenäinen 
ekosysteemi, joka voisi terveenä ja hyväkuntoisena myös 
suojata ilmastonmuutokselta. Raanun raitoja kunni-
oittaen ja kudonnan kuvakieltä jatkaen Salomäki on 
kirjonut näyttelyssä esillä olevaan teokseen elvyttävää 
hiilenkiertoa, luonnon pyhyyttä ja ihmisen osana muuta 
eliökuntaa.

Voimansiirto -räsymattomaalaus on ihmisten muutose-
nergian ylistys. Massassa on voimaa ja yhteistyöllä on 
mahdollista saavuttaa mahdottomia asioita. Jos ekokrii-
sin myötä yhteiskunta romahtaa, Pentti Linkolan sanoin 
”jäljelle jäävät laulu ja tanssi”.

b. 1977 
MA in Fine  Arts
Doctoral student at University of Helsinki

The artistic work of textile and performance artist Sonja 
Salomäki fluctuates in the borderland of visual and 
textile art and is mostly inspired by recycled materials, 
their starting points and their delimiting properties. 
Doing by self and by one’s own hands is important to 
Salomäki. She uses techniques such as embroidery, 
felting, painting on various surfaces with textile paints 
and weaving. In addition to her artistic work, Salomäki is 
working on a dissertation on climate art activism and its 
influential features in the University of Lapland.

What kind of gap will open up to replace the Finnish soul 
landscape, as living conditions, organisms and environ-
ments change and partly disappear with climate change? 
What will be lost and what replaced? Is Finnishness, 
relying on nature and winter, just a construct of national 
romanticists that needs to be renewed?

The framework of the Järvinen ski factory and Lahti require 
an artistic commentary on the winter sports in danger 
of extinction, i.e. the work Winter Sport Final Rush, which 
was created only two weeks before the exhibition. It is 
probable that the winters in Southern Finland will conti-
nue mainly through artificial snow and ice. Will Finland 
slowly become a football country where you can no 
longer ski? Despite the unsustainable way of life and the 
prevailing weather conditions, Finland’s winter and four 
seasons may live on as persistent beliefs for some time. If 
climate policy is now genuinely advanced, normal winters 
can still return to Finland after several generations.

The subject of the work on the Breeding value of forest 
cover is the forest, the original home of Finnishness. Few 
modern people have seen the natural forests described 
by national romanticists, as only 2.9% of them exist 
in Finland. Contrary to the myths of intensive forestry, 
the forest does not need to be managed, nor does it 
need people. The forest is an independent ecosystem 
that, when healthy and in good condition, could also 
protect against climate change. Respecting the stripes of 
Raanu and continuing the pictorial language of weaving, 
Salomäki has embroidered the revitalizing carbon cycle, 
the sanctity of nature and man as part of other organisms.

Power Transmission painting on a rug rag, is a praise 
of people’s energy for positive change. There is power 
in the masses and it is possible to achieve impossible 
things through cooperation. If society collapses with the 
eco-crisis, in the words of Pentti Linkola, “song and 
dance will remain”.

Sonja Salomäki



Säde-eläin (2020), yksityiskohta



s. 1952
Taiteen MA 
Tila- ja ympäristötaiteilija

Kristiina ”Tikke” Tuura on hylätyistä materiaaleista 
tuotetun taiteen uranuurtaja. Hänen taustansa eloku-
vien ohjaajana, lavastajana ja rekvisitöörinä on tarjon-
nut luonnollisen jatkumon taiteelliselle työskentelylle 
esineistön parissa. Tuura iloitsee ja inspiroituu yhteisö-
taiteesta. Hänen vaikuttavissa teoksissaan tekijät tulevat 
yhteen luomaan roskasta hämmästyttäviä visuaalisia 
sommitelmia.

Teoksessaan Säde-eläin Tuura on tuonut esille tekstii-
lien huoltamisen tärkeyden. Aiemmin vähävaraisuuden 
merkkinä pidetty vaatteiden paikkaaminen näyttäytyy 
nyt merkityksellisenä huolenpitona planeetastamme. 
Säde-eläintä valmistettaessa muiden muassa lapset 
ovat saaneet harjoitella nappien ja paikkojen ompelua 
teoksen osasia varten. 

b. 1952
Master of Arts
Site specific and environment artist

Kristiina “Tikke” Tuura is a pioneer of art produced from 
abandoned materials. Her background as a film director, 
scenographer and property master of films has provided 
a natural continuum for artistic work with artefacts. 
Tuura rejoices and is inspired by community art. In her 
spectacular works, people come together to create 
mosaic-like visual compositions from rubbish.

In her work Radiolaria Tuura has highlighted the impor-
tance of textile maintenance in our time. Patching 
clothes, previously considered as a sign of poverty, now 
appears as a means of taking care of our planet. When 
making the Radiolaria, amongst other contributing parti-
cipants, children have had the opportunity to practice 
sewing buttons and patches on clothes.

Kristiina Tuura
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