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Metsäesitys: Ajoissa. 
“Metsäesitys: Ajoissa” oli nonstop - esitysinstallaatio  
Turussa Sauvossa Ulos/Ut/out - tapahtumassa.
Kuuden tunnin mittaisessa esitysinstallaatiossa ihmiset saivat tulla 
vapaasti ja matkailla eri ajoissa haluamansa ajan.

AIKAMATKAILUN RAKENNE:

1) Vastaanottaminen & Odotustila
2) Laukaisualusta & Tervetulopuhe
3) Madonreiät ja oma matkailu
4) Paluu Odotustilaan ja poistuminen Muinaismuistopuun kautta

Työpajan esittelyteksti tapahtuman käsiohjelmasta:
Metsäesitys: Ajoissa. (nonstop klo 8-15)
Työpaja liittää osallistujat erilaisiin todellisiin ja kuviteltuihin 
metsän aikoihin menneessä ja tulevassa.
Näitä aikoja voivat olla esim. veden ja hiilen kiertokulut, 
maapallon kehitysvaiheet tai osallistujien omat metsäkokemukset.
“Ajoissa “on metsään syntyvä tila, 
jossa ajassa uidaan esitystaiteen keinoin.
Aikaa on hyvä varata 30–60 min,
mutta pistäytyminen on myös mahdollista. 

Esiintyjät ja vetäjät :
Katri Puranen ja Milla Martikainen

Materiaalia tuottivat myös :
Markus Lindén ja Hannah Ouramo

Sauvon työpajan tilasi:
Suomen Metsäyhdistys
 
Metsäesitys-työryhmä ei sitoudu edistämään minkään yksittäisen metsäntutkimusta, 
metsätaloutta, metsänsuojelua tai metsäteollisuutta edustavan tahon tavoitteita.



Paikkaan asettuminen ja sen asuttaminen:

Muutimme kahdeksi päiväksi Sauvon leirikeskuksen 
metsään asumaan ja muovasimme esitysinstallaation 
avaaman  aika-avaruuden uuden kotimme myötäiseksi. 





“Tervetuloa Metsäesitykseen.
Metsäesitys avaa erilaisia aika-avaruuksia metsään. 
Tässä tyynyjen rajaamalla alueella on Odotustila, 
josta voit etsiä mieluisan kohdan ja mukavan asennon.  
Odotustilasta sinut kutsutaan Laukaisualustalle lähtöselvitykseen.  
Siellä kerrotaan tarkemmin, miten aikaretkeily toimii. 
Kun lähdet Metsäesityksestä, saavu vielä tämän Odotustilan 
edustalla olevan Muinaismuistopuun kautta.  
Voit jättää reput ja ylimääräiset tavarat odotustilaan, olen täällä 
koko ajan. 
Ja missä tahansa vaiheessa, jos on mitään kysyttävää, saa kysyä.”

Esitysinstallaation alku:
Tervetuloa Odotustilaan





“ Tervetuloa Metsäesityksen avaamaan aika-avaruuteen. 

Aika-avaruus rakentuu eri suuntiin haarautuvista aikapoluista. Niiden 
liikerata, kulkutapa ja matka vaihtelevat:    

Maankuori jatkaa kohoamistaan 11 500 kalenterivuotta sitten 
päättyneen Veiksel-jääkauden jäljiltä, harjusinisiipi lentää , soluissamme 
oleva ikivanha dna suuntaa rakentumistamme, ja me siirrämme sitä 
edelleen mahdollisille jälkeläisillemme.

Jotta pääsisitte pullahtamaan näille erilaisille aikapoluille, alueelta löytyy 
madonreikiä.

Madonreiät ovat lähtöjä. Ne ovat kysymyksiä ja tehtäviä, joihin voitte 
tarttua yksin tai yhdessä toisten kanssa ja jatkaa niin pitkälle tai lyhyeen 
haluatte. Tarvittaessa autamme teitä avaamaan niitä.

Vastuu omasta aikamatkailustanne on kuitenkin teillä itsellänne, ja 
mikäli huomaatte, että aika-avaruudestamme puuttuu jokin ajassa 
matkustamisen tapa, toivomme, että lisäätte sen.

Retkeilemme aika-avaruudessa, jotta muistaisimme mistä tulemme, 
jotta muistaisimme, mistä kaikki muut elävät ja elottomat tulevat. Ja 
haluamme muistaa, jotta ymmärtäisimme, mikä on se tulevaisuus, joka 
menneisyydestä nykyhetkessä rakentuu.

Haluamme muistaa, jotta ymmärtäisimme, mikä on se tulevaisuus, joka 
menneisyydestä nykyhetkessä rakentuu

Sen vuoksi: siitä mitä muistatte, pyydämme teitä myös jättämään jotain 
osaksi yhteistä muistia: havainnon, unen, sanallisen tai sanattoman 
ajatuksen, tehtävän, kosketuksen, veistoksen, runon, mitä tahansa.

Tervetuloa – nauttikaa matkastanne!

Puhe Laukaisualustalla





Lainasimme nahkoja kokeiltavaksi erilaisilta paikalla 
eläviltä olioilta:  bakteereilta, graniitilta, ja jäkälältä.

MADONREIKÄ: 
Nahat



Olet rupijäkälä.

Olet paljaiden kallioiden ensimmäinen asukas. 

Kasvat pitkään ja hitaasti, noin 0,5 millimetriä vuodessa. 

Sinun avullasi voidaan määritellä myös 
ihmisrakennelmien kuten rajapyykkien ja hautakivien 
ikää.

Ravinnon suhteen olet omavarainen eli tulet toimeen 
siellä, missä muut eivät. 

Koostut sieniosakkaasta ja levä- tai 
syanobakteeriosakkaasta, joskus kaikista kolmesta. 

Sieni suojaa sinua kuivuudelta ja hankkii mineraaleja, 
levä yhteyttää hiilidioksidin ja auringonvalon avulla 
sokereita, bakteeri ottaa yhteyttämisen lisäksi ilmasta 
typpeä.

Lisäännyt useimmiten suvuttomasti, esimerkiksi 
jäkälämurujen eli soredioiden levitessä tuulen mukana. 

On mahdollista että levittäydyt ikuisesti.

Jos olet rupijäkäliin kuuluva, arktisilla alueilla kasvava 
keltakarttajäkällä, ikäsi voi olla 8600 vuotta. 
Hidaskasvuisuutesi vuoksi tarvitset pitkällä aikavälillä 
vakaan kasvupaikan.

Etsi itsellesi riittävän vakaa kasvualusta ja sopiva 
elinkumppani.

Kiinnity kasvualustaan ja hengitä. Kasva hitaasti.

Vielä hitaammin

Niin hitaasti kuin kykenet.

(anna kehosi laajeta)

Muodosta symbioosi valitsemasi kumppanin kanssa.

Mitä annat elinkumppanillesi? Mitä saat kumppaniltasi?

Mitä tapahtuu kun vanhenette?

Entä jos ette vanhene? 

NAHKA: 
Rupijäkälä



MADONREIKÄ: 
QR-Koodi:

Voit kuunnella QR-koodin 
avaaman kävelyn: 
https://vimeo.com/219143403



MADONREIKÄ:
Siemenen muisti

Valkoinen paperi on selluarkki.
Se on saanut alkunsa havupuun siemenestä.

Mitä on siemenen muisti?
Voit kirjoittaa sitä / siitä paperille.

Halutessasi voit kylvää oman muistikirjan.
Lait istutusastiaan pari kourallista multaa,
ja haluamasi siemen.

Vie kotiin ja pidä kylvös kosteana.







MADONREIKÄ:
Mahdollisuuksien avaruus

Mahdollisuuksien avaruus: Vaihe I

Etsi täältä oma metsä. 
Metsäsi voi olla mikroskooppisen pieni tai 
galaktisen suuri. 
Se voi sijata kokonaan tai osittain tässä 
paikassa, toisaalla tai sisälläsi. 
Metsäsi voi olla todellinen, kuviteltu, unohdettu 
ja niin edelleen. 
Etsi oma metsäsi.

Mahdollisuuksien avaruus: Vaihe II

Tee löytämällesi metsälle hoitosuunnitelma 500 
vuoden aikajänteellä.

Mahdollisuuksien avaruus: Vaihe III

Tervehdi ja kerro etunimesi radiopuhelimeen, 
kanavalle yksi. 
Kuvaile sen jälkeen radiopuhelimeen metsä ja 
sille tekemäsi hoitosuunnitelman.  





MADONREIKÄ: 
Maatuminen Sauvossa 6.6.2017

Voit kuunnella maatumista:
https://soundcloud.com/metsae-esitys/metsaesitys-
maatuminen-sauvossa-06062017



MADONREIKÄ: 
Ryhmäsamettikukka - ihmissuhteen 
hoito-ohje

Tässä on ryhmäsamettikukka
ja siinä olet sinä.

Ryhmäsamettikukka sitoo itseensä hiilidioksidia
jota sinä hengität ulos
ja tuottaa happea
jota sinä hengität sisään

Ryhmäsamettikukassa ja sinussa tapahtuu 
soluhengitystä

Näin

C6H1O6 (glukoosi) + 6O2 ——> 6CO2 + 
6H2O + 36ATP

Noin.

Teissä molemmissa hengitetään
Teitä hengitetään



MADONREIKÄ:  
Kokemukset kirjautuvat jaetuksi muistiksi.



Kun ihmiset saapuivat retkiltäään, saattelimme 
heidät Muinaismuistopuun kautta eteenpäin. 
Ohjeistimme valitsemaan matkaan yhden 
matkamuiston, muinaisten olioiden ruumiista 
valmistetun.

 Valittuun päivämäärään liittyi tehtävä: 

 “Muista, miksi kyseinen päivämäärä 
ON tai EI OLE sinulle merkittävä.”

Aikaretkeilyn lopuksi:
Muinaismuistopuu




