
Kaupunkikonsultin matkassa 

 

Sain lahjaksi laatikon. Se oli kymmenen senttiä kanttiinsa ja koukeroin koristeltu. Laatikon mukana tuli ohje, 

että saan avata sen tiettynä päivänä 2011. Tuona tiettynä päivänä olin Amsterdamissa. Otin laatikon esille. 

Hitaasti ja jännittyneenä avasin sen. Sisällä oli paperilappu, johon oli kirjoitettu numero 041 458… Soitin 

numeroon ja sieltä vastasi kaupunkikonsultti Turusta. Minulle oli varattu kaupunkikonsultin vastaanotto.  

"Mikä aika teille sopisi?" konsultti kysyi. Minulla ei ollut kalenteria mukanani, joten lupasin soittaa 

uudelleen seuraavalla viikolla.  Mietin mielessäni, että se on sitten bussiretki ympäri Turkua. Käydään 

varmasti Turun linnassa ja Tuomiokirkossa.  

Toukokuussa lähdin kohti Turkua. Minun piti olla Tuomiokirkon edessä kello 10. Olin ajoissa, eikä mitään 

bussia näkynyt. Oli aika kylmäkin.  

Puiden lomasta näin kaksi nuorta naista, jotka kävelivät reippaasti kohti minua. He olivat pukeutuneet 

tyylikkäisiin linja-autoemännän asuihin: harmaa pikkutakki, harmaa kapea hame sekä suikka päässä.  

Nyt alkoi arveluttaa. Kaupunkikonsultteja. Missä on suuri linja-auto? Missä ovat muut turistit? 

"Sinulle on varattu yksityinen kaupunkikonsultin vastaanotto. Tervetuloa Marketta! Mennäänpä tuonne 

vähän sivummalle." 

Sivummalle oli parkkeerattu vanha volkkaripakettiauto ja sen viereen oli aseteltu pöytä ja pari retkituolia. 

"Täytä tämä lomake, niin suunnitellaan sinulle kierros." Tässä vaiheessa olin jo ihan hukassa. Missä oli 

turvallinen kaupunkikierros?  Enkö näekään taas Turun linnaa? 

Täytin konsultointilomakkeen, jossa kysyttiin toiveita tulevasta kierroksesta. Toiveeni kokemuksesta oli 

"romanttinen, uuteen paikkaan tutustuttava, itseä haastava". Oman roolini kokemuksessa halusin olevan 

"vaihteleva". Toiveita vaikutuksesta sain esittää korkeintaan kymmenen: "rohkaiseva, haaveilua edistävä, 

hellyyttä lisäävä, kristallisoiva, hilpeyttä herättävä, sattumanvarainen". Lomakkeen täyttäminen oli hauskaa 

ja vaikeaa. Lomakkeen täyttämisen tässä vaiheessa olin jo tutustunut konsulttiin. Hän oli Meiju Niskala.  

Meiju tutki täytettyä lomakettani ja loi sen perusteella minulle reitin kokemukselliseen retkeen Turkuun.   

Ja lähdin kulkemaan…  Ja yllätin itseni… Tämähän on hauskaa… Kirjoitin minielämäkerran Turun kirjastossa 

ja sujautin sen lempikirjailijani kirjan viereen. Kukahan sen löysi? Hain avaimet kahvilasta ja menin vanhaan 

maanalaiseen kappeliin.  Se oli oudon kaunis, kiehtova paikka. En ollut aikaisemmin moisesta kuullutkaan… 

Sitten kävelin Jyväskylän kartta kourassani pitkin Turkua. Hei! Se toimii! Oli jo pakko saada kahvia ja 

istahdin kiikkustuoliin. Oli nimittäin kiikkustuolien yhteiskokoontumispäivä ja ne olivat kokoontuneet 

Aurajoen rannalle. Istahtamisen jälkeen kapusin Vartiotornin mäelle istuttamaan kukkasipuleita. Mukanani 

ei ollut lapiota eikä edes lusikkaa, mutta sateenvarjon terävällä kärjellä sain aikaa pieniä kuoppia, joihin 

pudotin kukkasipuleita. Ja sitten vielä menin Kakolan kukkulalle ihmettelemään ja lopuksi Logomon 

näyttelyyn. 

Oli ihan superolo. Päivä oli ollut täynnä yllätyksiä. Sain tehdä kaikkea ihanaa, koska kaupunkikonsultti oli 

antanut minulle siihen luvan. Nautin kaikesta ja tulin iloiseksi.  



Kaupunkikonsultin minulle rustaama retki vaikutti monin tavoin. Aloin katsella Turkua uusin silmin. Kun 

menin illalla hotelliin, niin hotellikin tuntui ihmeelliseltä. Olihan se vähän outo, sillä papukaija toivotti minut 

tervetulleeksi ja pihalla oli pelottavia puutarhatonttuja. Minulla oli salapoliisidekkariolo. Minne olen tullut? 

Oliko syyllinen sittenkin hovimestari? 

Seuraavan päivän kotimatkalla tein vielä matkataidetta. Kädessäni oli kuulakärkikynä ja sylissäni kortti. 

Annoin matkan kuoppien tehdä hypähdyksiä, pitkiä tärinöitä ja linjoja pitkin kortin puhdasta pintaa. Sitten 

nimesin työni. Jänis. Siinä nimittäin oli vähän jotain jäniksen korvan näköistä. 

Olen yhä kaupunkikonsultin matkassa. Keväällä 2012 lähti liikkeelle Kaupunkitaidetta yhteisötaiteen keinoin 

-kehittämishanke kahdentoista kuvataidekoulun voimin. Yksi hankkeemme innoittaja on taiteilija, 

kaupunkikonsultti Meiju Niskala.  Hän piti meille myös syksyllä 2012 koulutuspäivän ja lupautui jatkossakin 

innostamaan meitä.  

Onneksi en googlannut ennen Turun reissua, kuka on Meiju Niskala tai mikä on kaupunkikonsultti. Sain olla 

ällikällä lyöty! 

 

Meiju Niskalasta, kaupunkikonsultoinnista ja kaupunkitaiteesta saat lisää tietoa www.summamutikka.com, 

www.kaupunkikonsultti.fi 

Kaupunkitaidetta yhteisötaiteen keinoin, Taidenavigaattori 2-hankkeen kotisivut löytyvät www. 

taidenavigaattori2.wordpress.com. Sieltä voit katsoa, mitä keväällä 2013 ja erityisesti syksyllä 2013 

tapahtuu kaupunkitaidehankkeessa. 

 

Marketta Urpo-Koskinen 

Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtori 
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