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Hiljaisen yliopiston luento, 
Lontoo 2012. Kuva: Ahmet 
Öğüt.

Riikka Haapalainen 

HILJENNETYN TIEDON AKTIVISMIA: 
SILENT UNIVERSITY 
(HILJAINEN YLIOPISTO)

Vuonna 2009 kuvataiteilija Eemil Karilalla oli Surface Values 
-näyttelyprojekti Program Galleryssa Berliinissä. Galleriatila 
oli tyhjä. Tosin vaikutelma tyhjyydestä muuttui jo seuraavassa 
hetkessä, kun galleriatila pimeni. Musta uv-valo toi esiin koko 
lattiapinnan alalta vedetyt, uv-valoa heijastavat jättisuuret 
siveltimenvedot. Siveltimenvedot oli lattiaan mopannut gal-
lerian osa-aikainen siistijä, ukrainalaissyntyinen Ludmila. 
Ludmilan lattianpesuveteen oli sekoitettu uv-mustetta, joka 
oikeassa valaistuksessa paljasti siistijän jokaisen liikkeen ja 
mopinvedon. 

Ludmila oli lupautunut osaksi Karilan sosiaalista maalausta 
kahdella ehdolla: ensiksikin, ettei hänen muotokuvaansa liitet-
täisi osaksi teosta tai sen dokumentaatiota, ja toiseksi, että hän 
saisi olla mukana vain etunimellään. Anonymiteetti oli tärkeää, 
sillä Ludmilan edelleen Ukrainassa asuvalle aviopuolisolle oli 
kerrottu, että hän työskentelisi Berliinissä koulutustaan vas-
taavassa ammatissa sairaanhoitajana. 

Karilan ja työperäisen maahanmuuttaja Ludmilan yhteis-
työ toi konkreettisesti esiin sen, kuinka neutraali galleriatila on 
neutraali vain näennäisesti. Taiteen kenttä ei ole irrallaan siitä 
dynamiikasta, jossa yhteiskunnalle keskeisten toimintojen jat-
kuvuuden mahdollistaa mekanismit, jotka tarjoavat yksille etu-
oikeuden toteuttaa itseään ja tehdä osaamistaan näkyväksi, kun 
taas toisten tieto ja kokemus hiljennetään, marginalisoidaan: 
Ludmilan kokemus ja taito sairaanhoitajana samalla tavoin kuin 
hänen jokapäiväinen siistimistyönsä galleriassa jää näkymättö-
miin. Taiteen kentän ihmisiä eriyttävät—samanaikaisesti sisään 
kutsuvat ja ulostyöntävät—prosessit tekevät välttämättömäksi 
sen, että taiteen tarkastelussakin on hajautettava katse myös 
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toiminnan eettisiin perustuksiin (ks. myös esim. Andrea Frase-
rin Open Plan -näyttely Whitney Museumissa 2016 tai Azoulay 
2019). Miten tuottaa tilaa Ludmilan kaltaisten, eri syistä hiljen-
nettyjen ja huomaamattomaksi tehtyjen tiedoille ja osaamisille? 

Ludmilan tapaus on vain yksi lukemattomista. Ilmastokriisi, 
sodat, köyhyys ja työttömyys sekä muut globaalit prosessit 
synnyttävät jatkuvasti ylikansallista siirtolaisuutta ja pakolais-
uutta. Tämän muuttoliikkeen on nähty olevan syypää sille, että 
Ludmilan tavoin koulutettuja ihmisiä kansalaisuuden, ihonvä-
rin tai muun taustatekijän takia on hiljennetty. Tässä artikke-
lissa tarkastelen Hiljainen yliopisto -projektia (Silent University), 
jonka taiteilija-aktivisti Ahmet Öğüt käynnisti 2012 solidaari-
suuden osoituksena maailman hiljaisille ja hiljennetyille.1 Avaan 
tekstissäni Hiljaisen yliopiston taideaktivismia erityisesti pos-
tkolonialistista teoriaa soveltaen ja kriittiseen pedagogiikkaan 
tukeutuen. Rakennan eettistä suhdettani Hiljaiseen yliopistoon 
tunnistaen, että kannan ruumiissani ja kirjoituksessani valkois-
ten etuoikeutettujen yliopisto-, yhteiskunta- ja taidekäsitystä. 

Hiljainen yliopisto käynnistyi alun perin Tate-museon ja Del-
fina Foundationin yhteistyönä Lontoossa, jossa se toimi myös 
taiteilijavetoisessa Showroom-galleriassa. Alusta alkaen Hiljai-
sen yliopiston toimintaperiaatteet ovat olleet liikkuvia ja laa-
jenevia. Se sai 2013 muun muassa uuden toimipisteen Tensta 
Konsthallista, Ruotsista. Saksaan Hiljainen yliopisto laajeni 
vuonna 2014 ensin Hampuriin ja sitten Müllheimiin, Ruhrin 
alueelle 2015. Lisäksi Hiljainen yliopisto on toiminut ainakin 
Ammanissa, Jordaniassa; Pariisissa, Ranskassa; Ateenassa, 
Kreikassa sekä Kööpenhaminassa, Tanskassa. Jokaisessa toi-
mipaikassa projektin käynnistämisen edellytyksenä on ollut 
sitä isännöivä taideinstituutio sekä kokoontumistila, budjetti 
ja paikallinen koordinaattori (Öğüt & Malzacher 2016, 14). Itse 
astuin 2016 sisään Hiljaiseen yliopistoon sattumalta ollessani 
Tensta konsthallissa aivan tavallisella näyttelyvierailulla. Selai-
lin yliopiston kaikille avoimia opetuskansioita ja näin, kuinka 
pian käynnistyvään yliopiston kokoontumiseen alkoi pikkuhiljaa 
kerääntyä osallistujia. Minun valkoisuuttani ei Hiljaisen yliopis-
ton opetustilanne tarvinnut. 

1. Ks. Silent Universityn 
kotisivut http://thesi-
lentuniversity.org.

Hiljainen yliopisto luotiin oppimisalustaksi, jossa opettajina 
ja opiskelijoina toimii pääasiassa uuden asuinmaansa pakolai-
siksi, turvapaikanhakijoiksi ja siirtolaisiksi määrittämiä ihmi-
siä. Yliopiston toimintaan on voinut osallistua esimerkiksi Kur-
distanissa syntynyt ja Tukholmassa asuva turvapaikanhakija, 
Müllheimissa asuva marokkolainen psykologi, Lontoossa asuvat 
angolalainen kokki ja kongontasavaltalainen sairaanhoitaja tai 
Nigeriasta Hampuriin saapunut pakolainen. Tyypillisesti osal-
listujilla on ollut lähtömaissaan akateeminen koulutus ja amma-
tillinen ura, jota he eivät ole pystyneet uudessa kotimaassaan 
jatkamaan. Katkoksen syynä on ollut henkilöiden asema pako-
laisina tai turvapaikanhakijoina: uusi asuinmaa ei välttämättä 
tunnista jo suoritettuja tutkintoja tai paluu akateemiselle uralle 
voi estyä muista syistä. Heistä on tehty hiljaisia. 

Hiljaisuus ja olemassaolon prekaarisuus
Miten hiljaiseksi tekeminen tapahtuu—ja suhteessa kehen tai 
mihin ollaan hiljaa? Hiljaisen yliopiston opettaja- ja opiskelija-
kunnasta valtaosa elää poikkeustilassa. He ovat ehkä ylittäneet 
nykyisen asuinmaansa rajan niin sanotusti väärästä suunnasta 
tai väärän passijonon kautta. Rajanylitys on käytännössä mitä-
töinyt heidän taitonsa ja osaamisensa tai vähintäänkin siirtä-
nyt osaamisen uudelleenaktualisoimista. Maahan pakolaisina 
saapuvia kohdellaan usein vieraina, muukalaisina, tunkeutu-
jina, kategorisesti toisina tai alisteisina, kuten Sellars (2014) on 
koskettavasti kuvaillut. Samanlainen vierautettu suhtautumis-
tapa liitetään myös osaamiseen ja ajatteluun, jota he kantavat 
mukanaan. Pakolaiset ja työperäiset maahanmuuttajat ovat 
juuriltaan irrotettuja yhteiskunnan jäseniä; toimintakykyisiä 
vailla toimintavaltaa tai -oikeutta. Siirtolaisuuden tuottamaa 
odotuksen tilaa on kuvattu ihmisarvon riistämisenä tai vähin-
täänkin ihmisarvon lykkäämiseksi: siirtolais- ja pakolaistaustai-
set ihmiset eivät enää kuulu lähtömaahansa mutteivät ole vielä 
uuden kotimaansakaan täysivaltalaisia jäseniä.

Yksi ihmisarvon pidättämisen tai lykkäämisen muoto on 
hiljaisuuteen asettaminen. Tämä hiljaisuuden katvealueelle 

http://thesilentuniversity.org
http://thesilentuniversity.org
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sijoittaminen on osoitus olemassaolon prekaarisuudesta, epä-
varmuudesta ja -vakaudesta. Hiljaisten prekaarisuus rakentuu 
aina alisteisuudelle suhteessa jo vallassa olevaan, varmoihin ja 
vakaisiin toimijuuksiin. Systeemisen rasismin näkökulmasta—
pysyvyyden ja vakauden logiikasta—toisten prekaarin aseman 
ylläpito voi olla tarkoituksenmukaista ja siksi luonnollistettua.

Gayatri Spivak on tarkastellut vaientamisen käytäntöjä alis-
teisuuden näkökulmasta: sitä, minkälainen dynamiikka johtaa 
vaientamiseen ja keiden toimesta. Näissä dynamiikoissa Spivak 
tunnistaa vahvaa determinismiä, jonka perusteella yksilön 
tausta, erityisesti etnisyys ja ei-länsimaalaisuus, määrittää voi-
makkaasti, mistä asioista ja millä foorumeilla kukin saa puhua 
(Spivak 2012, 431). Hiljainen yliopisto pyrkii toiminnoillaan pur-
kamaan juuri tätä Spivakin havaitsemaa determinististä kier-
rettä moninaistamalla erityisesti akateemisia ääniä ja sisältöjä. 
Hiljainen yliopisto käytännöillään purkaa Spivakin kuvaamaa 
determinististä kierrettä luomalla avaruutta ja tilaa sen kuvit-
telulle, minkälaisessa yhteiskunnassa projektin osallistujat ja 
aktivistit haluaisivat elää. Ensisijainen yhteiskuntavisio on kai-
kille yhteinen: yhteiskunta, joka perustuisi yhdenvertaisuuteen 
ja sosiaaliseen integraatioon (Bağcıoğlu 2016, 15).

Siten Hiljaisen yliopiston hiljainen vastarinta tuo vasta-
voimaa ja -rintaa siihen, miten tietoa yhteiskunnassa jaetaan 
ja miten asiantuntijuutta performatiivisesti—jatkuvasti tois-
tuvien teoin— synnytetään valkoisesta etuoikeudesta käsin. 
Esimerkiksi Ruth Frankenberg (1993, 1, 7) on kirjoittanut val-
koisuudesta rodullistettuna etuoikeutena ja normatiivisena 
lähtökohtana, joka läpäisee kaiken yhteiskunnallisen ja sosi-
aalisen tarkastelun. Valkoisuuden etuoikeutetusta positiosta 
käsin myös koulutus ja sen sisällöt luonnollistuvat. Saman aja-
tuksen ovat esittäneet myös bell hooks (1997) luonnehtiessaan 
valkoisuutta "tiedostamattomaksi" toimintoja ohjaavaksi käy-
tänteeksi ja Gloria Wekker (2016) puhuessaan valkoisesta viatto-
muudesta. Juuri valkoisuuden positiota vastaan myös Hiljaisen 
yliopiston tietokäsitys ja toiminnan eettisyys asettuu: vasta kun 
valkoisuuden näkymättömät ja vaikeasti määriteltävät käytän-
teet—vaikkapa tietokäsityksen yhdenmukaistaminen—tehdään 

näkyviksi, voidaan niiden epäarvoisuutta tuottavia institutio-
naalisia rakenteita muuttaa. 

Hiljaisen yliopiston 
yliopistolliset tunnusmerkit
Instituutioihin on sisäänrakennettu ajatus organisaatiosta: 
yhteistä toimintaa tukevasta järjestyksestä ja rakenteesta. Hil-
jaisessa yliopistossa tämän organisatorisen järjestyksen luovat 
isäntäorganisaation tarjoamat tilat ja huonekalut sekä vahva 
visuaalinen identiteetti, joka näkyy erityisesti kirjahyllyjen kel-
tamustilla yliopiston logoilla varustetuissa kansioissa, joihin 
on tulostettu opiskelumateriaalia ihmisten luettavaksi. Juuri 
näistä tunnusmerkeistä ymmärsin myös vierailullani Tensta 
konsthalliin astuneeni sisään Hiljaiseen yliopistoon. 

Hiljaisen yliopiston toiminta on peruslähtökohdiltaan 
samankaltaista kuin missä tahansa muussa yliopistossa, vaikka 
se toimiikin taideinstituutioiden sisällä. Siten sen toiminta ei 
ole parasiittimaista (vrt. Serres 1982) tai esimerkiksi mimeetti-
seen representaatioon perustuvaa toimintaa. Hiljaisen yliopis-
ton toimipisteissä järjestetään luentoja, keskustelu- ja muita 
tilaisuuksia, tehdään julkaisuja ja kerätään arkistomateriaa-
lia. Hiljaisessa yliopistossa sisällöt määrittyvät avoimiksi, aina 
kulloistenkin toimintaan osallistuvien yliopistolaisten ja tarpei-
den mukaan. Opetusta on annettu moninaisista aiheista, kuten 
Mitä lapset (pakolaisperheissä) tarvitsevat psykologiseen kehi-
tykseensä? Sharian lakien ja ruotsalaisen poliittisen järjestel-
män vertailu, Kuinka aloittaa oma yritys, Arabialaisen kalligra-
fian kymmenen tyyppiä, Sukupuolikontaktissa leviävät taudit 
ja HIV:n historia. Yliopistoon tuodut opetussisällöt näyttävät 
suoraan sen, mitä merkitsee tiedollisesti ja kokemuksellisesti 
olla pakolainen tai turvapaikanhakija 2010-luvulla. 

Hiljaisesta yliopistosta on kuitenkin riisuttu joitakin keskei-
siä instituutionaalisen koulutusjärjestelmän muotoja. Opiske-
lijoille ei esimerkiksi tarjota opintopisteitä tai tutkintoa, jotka 
todistaisivat yliopistollisista opinnoista tai saavutuksista. Jäl-
jelle on jäänyt tiivistynyt ajatus yliopistosta eli toiminnan 
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perustana olevasta korkeimmasta tiedontuotannosta. Siinä ei 
ole kyse tietoa arvottavista hierarkioista, vaan erilaisen tiedon 
kunnioittamisesta (ks. Rancière 1991). Samalla kun Hiljainen 
yliopisto tarjoaa paikan oppimisille ja opettamiselle, se luo vaih-
toehtoista (poliittista) kieltä. Yhteisen kielen ja yhteisen sanas-
ton luominen onkin keskeistä: sanojen ja jaettujen diskurssien 
kautta luodaan yhteistä toimijuutta. 

Hiljaisen yliopiston kaltaisia, museotilassa tai muissa julki-
sissa paikoissa lukemiseen ja tekstien jakamiseen liittyviä pro-
jekteja on 2000-luvulla esiintynyt taiteessa paljon (esimerkiksi 
Copenhagen Free University, Jeanne van Heeswijkin Public 
Faculty, Ofri Cnaanin Schooooooool With Many Holes tai jopa 
Jani Leinosen Tottelemattomuuskoulu, ks. lisää Haapalainen 
2018, 150–195). Nämä erilaiset oppimista käsittelevät, usein akti-
vistiset taideprojektit on vakiintuneesti liitetty niin sanottuun 
nykytaiteen ja kuratoinnin kasvatukselliseen käänteeseen, jossa 
taiteen sisältöjä ja yleisösuhteita ohjaa kiinnostus tiedon ja tie-
tämisen prosessuaalisuuteen ja taiteen vastaanottoprosessissa 
syntyvään uuteen, tilannesidonnaiseen tietoon (Vidokle 2008 
ja 2010; Rogoff 2010a; Haapalainen 2018). Keskustelu nykytai-
teen kasvatuksellisesta käänteestä selittänee myös sen, miksi 
Hiljaisen yliopiston taustaorganisaatioina toimivat juuri tai-
deinstituutiot ja -tapahtumat. 

Koulun ja yliopiston ajatus on nykytaiteen kasvatuksellisen 
käänteen diskursseissa avautunut kahteen suuntaan. Yhtäältä 
koulu on nähty Michel Foucault’n (1980) tapaan yhtenä keskei-
senä sosiaalisen kontrollin ja vallan muodoista, jolloin se yllä-
pitää yhteiskuntaan sisäänrakennettua hierarkkista valtaa (ks. 
myös Rancière 1991, 4–7), mikä on juuri sitä ’valkoisuutta’ jota 
muun muassa Frankenberg kritisoi. Tällöin koulu ei ole ainoas-
taan oppimisen paikka vaan myös yhteiskuntaan, sen arvoihin 
ja ideologioihin sosiaalistumisen paikka. Toisaalta koulun ja 
yliopiston voi nähdä Irit Rogoffia (2007) seuraten potentiaalina, 
uuden luomisen ja oppimisen mahdollistajana, jossa toiminta 
ja osallistuminen ei rajaudu sen mukaan minkälaisia kykyjä 
ihmisillä on. Hiljainen yliopisto liittyy erityisesti jälkimmäi-
seen, uuden esiintuomisen diskurssiin, jossa kyvyt eivät rajaa 

tai kategorisoi ihmisiä. Se asemoituu vastarintaan suhteessa 
vakiintuneempaan yliopistolaitokseen: toteaa sen epäonnistu-
neen yhteisön ja elämän palvelemisessa. 

Se, että Hiljainen yliopiston aktivistinen toiminta kantaa 
nimenomaisesti ’yliopisto’ -sanaa, vie sen toiminnan osaksi neu-
vottelua siitä, kenellä on mandaatti opettaa ja tuottaa tietoa. 
Jos yliopistoinstituutio edustaa niin sanottua korkeinta tietoa, 
määrittää yliopisto-sanan käyttö sekä toiminnan synnyttämän 
tiedon laadun että sen, kenellä on oikeus opettaa ja minkälai-
sin kommunikaatio- ja asiantuntijasuhtein. Yliopisto edustaa 
samanaikaisesti edistystä ja pysyvyyttä. Hiljainen yliopisto tuo 
yliopisto-sanaan sisältöjä ja käyttöyhteyksiä—hetkellisyyttä ja 
haurautta—joita vakiintunut akateeminen maailma feminististä 
ja queer-pedagogiikkaa lukuun ottamatta (ks. Hyvärinen, Kois-
tinen & Koivunen 2021) ei välttämättä tunnusta. 

Platonin Akatemiassa luotu yliopiston alkuperäinen merki-
tys korosti palvelusta, tiedon yhteistä jakamista ja tuottamista 
oppiarvojen, tutkintorakenteiden, vaurastumisen tai muiden 
mitattavissa tai nimettävissä olevien päämäärien sijaan (Bal-
tes 1993). Siten se loi radikaalit juuret klassiseen länsimaisen 
sivistysyliopiston ihanteeseen, jossa keskeisenä lähtökohtana oli 
akateeminen vapaus: uuden tiedon tuottamisen intressittömyys 
ja avoimuus vailla suoraan velvoittavia kytköksiä yhteiskuntaan 
tai sen poliittisiin tai muihin utilitaristisiin tarkoitusperiin. Pla-
tonin Akatemiassa opetus pohjasi tiedon yhteisölliseen jakami-
seen ja keskusteluihin. Näissä keskusteluissa väistämättä syntyi 
sivutuotteena myös vaihtoehtoja vallitseville tietokäsityksille. 

Yliopiston tehtävänä on luoda kaikille hyvää. Mutta viimeis-
tään 2000-luvun alkaessa ja uusliberalistisen ideologian vakiin-
tuessa on havahduttu maailmanlaajuisesti siihen, kuinka yliopis-
tolaitos enenevästi rajaa tarjoamansa hyvän vain niille, joilla 
on rahaa tai oikeanlainen tausta (vrt. Bolognan prosessi; ks. 
esim. Haapalainen 2018). Opetuksesta ja tiedosta on tehty kaup-
patavaraa ja rankingia, oppimisesta taloutta ja kilpailukykyä. 

Samaan aikaan opetussisällöissä korostuu yhteismitallisuus, 
mikä yhdenmukaistaa ja kaventaa myös ajatusta yliopiston luo-
masta ’hyvästä’. Vallitseva yliopistoajattelu ei ota huomioon sitä, 
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että jokainen yksilöopiskelija on eri tavoin tarvitseva ja siksi 
kokee myös hyvän eri tavoin: hyvä alhaalta ylöspäin näyttäytyy 
toisena kuin ylhäältä alaspäin katsottuna. Siksi Hiljainen yli-
opisto peräänkuuluttaa pieniä alustoja, herkkiä ja mukautuvia 
rakenteita, jossa elää ja omalakisesti liikkuu tapaus tapaukselta 

-ajattelu (vrt. Öğüt & Malzacher 2016, 22). Samankaltaisista pää-
määristä on kirjoittanut muun muassa Henry Giroux (2013), 
joka pitää demokratian säilymisen kannalta välttämättömänä 
kasvatuksen synnyttämistä uudelleen ja kaiken opetuksen suun-
taamista yhteyteen muun elämän kanssa. 

Hiljaisen yliopiston tekee instituutiona erityiseksi sen vas-
tuullinen toimijuus eli sisäisesti eettinen asenne. Koska Hil-
jaisen yliopiston konsepti on liikkuva ja muuntuva vailla alis-
teista sidosta tiettyyn instituutioon, on projektia vaikea kaapata 
osaksi isäntäorganisaation julkisuuskuvaa tai osaksi viihdeteol-
lisuutta, kuten Bağcıoğlu (2016, 13) asiaa luonnehtii. Hiljaisen 
yliopiston tee-se-itse-aktivismi, itseorganisoituminen, itseoppi-
minen ja -opettaminen toisaalta hyödyntää yliopistojen edus-
tuksellista logiikkaa mutta vastustaa etäisyyttä tarkasteltavaan 
kohteeseen ylläpitävää representaatiota (ks. Haapalainen 2018, 
172–173) ja tuotteistamista. 

Hiljaisen yliopiston pedagoginen rakenne ylittää normatii-
visen ja rotuun, etniseen taustaan tai yhteiskunnalliseen sta-
tukseen liittyvän kasvatuksen, joten se avartaa ei-tietämisen ja 
tiedontuotannon mahdollisuuksia. Se ehdottaa uutta instituu-
tiota olemassa olevien yliopistojen, siirtolaislakien ja muiden 
hallinnollisten ja lainsäädännöllisten ja taloudellisten rajoittei-
den ulkopuolella. Yliopisto-sana liittää Hiljaisen yliopiston toi-
minnan yhden diskurssin sisään, samaan aikaan kun Hiljainen 
yliopisto siirtää itsensä tuon diskurssin ulkopuolelle—koettelee 
ei-binäärisyydellään sen kielellisiä ja semanttisia rajoja. 

Avartaessaan yliopistoon liittyviä diskursseja ja toteutues-
saan osin taideinstituutioissa huokoistaa Hiljainen yliopisto 
myös ajatusta taiteesta ja aktivismista. Näissä uudenlaisissa 
sisällöllisissä ja toiminnallisissa kytköksissä on mahdollisuus 
toisinajattelemiseen ja -näkemiseen, muutokseen. Yhtäältä 
oppisisällöt voimauttavat, toisaalta ne asettavat vaateen ajatella 

toisin myös opetusta ja sen sisältöä: siitä tehdään kriittisen ja 
eettisen tarkastelun kohde. Ne sisällyttävät oppimiseen myös 
kysymyksen empatiasta ja etiikasta. Tämän takia onkin välttä-
mätöntä, että Hiljaisen yliopiston toiminta tapahtuu julkisesti 
jaetuissa tiloissa. Osallistumalla julkiseen keskusteluun ja avau-
tumalla yhteiskuntaan rakentuu Hiljaisesta yliopistosta näkyvä 
ja moniääninen poliittinen voima.

Hiljennettyjen julkinen ja ehdottoman 
vieraanvarainen näyttäytymistila 
Yhden mahdollisen luennan Hiljaisen yliopiston hiljaiseen vasta-
rintaan tarjoaa valtaa ja tilan problematiikkaa tutkineen filosofi 
Hannah Arendtin ymmärrys julkisen tilan luonteesta ja yhdes-
säolosta. Hänen mukaansa ihmiset näyttäytyvät toisilleen jul-
kisessa tilassa puheen ja toiminnan kautta (Arendt 2007, 178). 
Teoista tulee merkityksellisiä vasta, kun ihmiset sanallistavat 
julkisesti toimintansa lähtökohdat, sisällöt ja aikomukset (mt., 
181–182).

Siten Hiljaisen yliopiston aktivismi tekee julkisen toiminnan 
mahdolliseksi ja näkyväksi: se synnyttää uusia, ennalta mää-
rittämättömiä yhteisöjä ja yhdessäolon muotoja, joissa esimer-
kiksi pakolaiskeskusten asukkaat sekoittuvat samanarvoisina 
keskiluokkaisten galleriavieraiden kanssa. Yhdessäolo mahdol-
listaa yhdessä toimimisen ja siten vallan aktiivisen ottamisen. 
Arendt huomioi, kuinka valta merkitsee aina vallan mahdolli-
suutta, potentiaa. Valta syntyy ihmisten välillä, kun he toimivat 
yhdessä ja katoaa samalla hetkellä, kun he eroavat toisistaan. 
(Mt., 203–204.) Tätä ajatusta soveltaen Hiljainen yliopisto voi 
ottaa vallan tuottaa akateemista tietoa ja opettaa riippumatta 
siitä, kuinka päteviä opettajia tai kuinka lahjakkaita opiskeli-
joita heillä on. Tämä asettaa Hiljaisen yliopiston yliopistotiedon 
tasa-arvoiseen suhteeseen edustuksellisen ja etabloituneen yli-
opistotiedon kanssa—jolloin normin ja sen vaihtoehdon välinen 
hierarkia kumoutuu. Hiljaisten tai hiljennettyjen yliopisto voi-
mistaa sellaisia suhteita, joiden välille ei yhteiskunnassa ole val-
miita yhteyksiä. Se tekee näkyväksi yhteiskunnan alistettujen 
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toimintaa, jolloin esiin nouseva elämän ja tiedon prekaarisuus 
on pakko ottaa tosissaan. Vasta sen jälkeen Hiljaisen yliopiston 
osallistujien elämästä ja olosuhteista voidaan keskustella. 

Samankaltaisesta yhdessäolon poliittisesta ja performatii-
visesta vallanotosta on kirjoittanut myös Judith Butler (2015, 
18–19). Butleria mukaillen Hiljaisessa yliopistossa riittää jo se, 
että sen esille tuomat, hiljaisuuteen asetetut ihmiset ottavat 
itselleen tilaa ja muistuttavat elämällään ja elävillä ruumiillaan 
olemassaolostaan ja kuulumisestaan yhteiskuntaan. 

Työperäinen maahanmuutto ja pakolaisuus merkitsee myös 
vierauden synnyttämistä, kun yhteiskunnan etuoikeutetut pyr-
kivät turvaamaan sitä, mikä itselleen on turvallista ja tuttua. 
Systeemiseen rasismiin sisältyy puhe vieraudesta, vieraista 
tavoista, vieraista kielistä ja vieraista maantieteistä—ja kotout-
tamisesta. (Ks. myös Sellars 2014, ix–xii.) Tämä systeeminen 
vierauttaminen kutsuu ajattelemaan myös Hiljaisen yliopiston 
(ehdotonta) vieraanvaraisuutta. 

Hiljaisen yliopiston taideaktivistinen toiminta ei ole suo-
raan sidoksissa rahaan: toiminnan ytimessä on ilmaisuus, vas-
tikkeeton jakaminen ja sekä opettamisen että osallistumisen 
vapaaehtoisuus. Ja, koska opettajat ja osallistujat ovat vieraita, 
muukalaisia asuinmaassaan, edellyttää se Jacques Derridan 
(2000) ehdottoman, absoluuttisen vieraanvaraisuuden asen-
netta suhteessa yliopiston tausta- tai isäntäorganisaatioihin. 
Ehdottoman vieraanvaraisuuden mukaisesti opetusisältöjä ei 
voi etukäteen tuntea eikä niitä voi täysin etukäteen kontrolloida: 
vieras tuo tilanteeseen sen minkä tuo, riippumatta isäntäorga-
nisaation tarpeista. Se on osa kamppailua, jossa asettuvat vas-
tatusten pysyvä akateeminen instituutio ja kiireellisemmät kou-
lutuksen ja tiedonjakamisen alustat. Se on yhdenlainen Michel 
Foucault’n (1986) ehdottama espace autre, toinen tila, rinnakkai-
nen toimintamuoto suhteessa ajatukseen kiinteästä yliopistosta 
tai taidelaitoksesta. Foucault polemisoi asetelmallisuutta, jossa 
erilaiset tilat asetetaan toistensa vastakohdiksi ilman, että tätä 
kahtiajakoa riittävästi kyseenalaistetaan. Vastakkaisina ääri-
päinä voi olla esimerkiksi julkinen ja yksityinen tila tai esimer-
kiksi taidegallerian tila ja yliopistotila.

Samoin yliopistoon opettamaan tulevan vieraan ei abso-
luuttisen vieraanvaraisuuden näkökulmasta tarvitse sopeutua 
isännän eli uuden elinympäristön ja oppijärjestelmien tavoille, 
vaan hän saa pysyä suhteessa niihin vieraana—sellaisena kuin 
on. Derridan ehdoton vieraanvaraisuus on toiminnallista vas-
tarintaa muukalaisvihamielisyyttä, rasismia ja yhteiskunnan 
alistavia suhteita kohtaan. Hiljaisen yliopiston osallistujilla on 
tämän vieraanvaraisuuden alla mahdollisuus hangata vastaan, 
olla kotoutumatta ja sulautumatta—pitää kiinni omastaan. Kun 
muualla yhteiskunnassa akateemiset ihmiset rajataan ja luoki-
tellaan ’heihin ja meihin’ kulttuuristen piirteiden, oppiarvojen ja 
tapojen perusteella, Hiljainen yliopisto samanaikaisesti kutsuu, 
sallii ja tarvitsee kaikki ja kenet tahansa. 

Mahdollisuus opettaa ja puhua vapaasti merkitsee myös 
vastuuta. Asettuessaan käynnistämisvaiheessa isäntäorgani-
saationsa varaan asettaa Hiljaisen yliopiston vastarintainen 
aktivismi itsensä myös riskin eteen. Se tarjoaa isäntänä toimi-
valle taidelaitokselle mahdollisuuden rekuperaatioon, tehdä 
yliopiston toiminnasta harmitonta. Taideinstituution sisällä 
toimiessaan Hiljaisen yliopiston poliittinen voima—eettinen 
sydän—voidaan menettää ainakin kolmella tavalla: yhtäältä tai-
dekonteksti voi tuottaa yliopistosta vain hiljaisen vastarinnan 
representaatiota, etäisyyden päästä tarkasteltavaa esitystä—
vain ’taidetta’. Ja toisaalta taidekontekstiin liitettynä Hiljaisen 
yliopiston poliittista voimaa on helpompi rajata ja vähätellä. 
Sitä voidaan tarkastella ’vain’ taiteena. 

Kolmanneksi Hiljaisen yliopiston alulle saattama muutos ei 
voi toteutua, jollei sen isäntäorganisaatio ole sekin avoin riskille: 
jollei se avaudu ehdottomaan vieraanvaraisuuteen ja ole valmis 
huokoistamaan ja venyttämään hallinnollisia ja toiminnallisia 
protokolliaan. Tämä tarkoittaa yliopiston toimijoiden subjek-
tiiviuden ja toimijuuden tunnustamista esimerkiksi antamalle 
heille luvan liikkua instituutioiden sisällä, antamalla käteen 
liikkumisen konkreettisesti mahdollistavat avaimet. Lisäksi 
ehdottomaan vieraanvaraisuuteen sisältyisi rahallisten korva-
uksien maksaminen työstä, joista muissakin yhteyksissä mak-
setaan palkkaa, sekä sellaisten käytäntöjen kehittäminen, joilla 



206 207Hiljennetyn tiedon aktivismia: Silent University (Hiljainen yliopisto)Hiljennetyn tiedon aktivismia: Silent University (Hiljainen yliopisto)

palkanmaksu onnistuisi, vaikka opettajalla ei olisikaan oikeaa 
henkilötunnusta, pankkitiliä tai taitoa laskuttaa työstään talous-
hallinnon edellyttämällä tavalla (Öğüt & Malzacher 2016, 16). 

Ehkä juuri näiden riskien takia Hiljaisen yliopiston histo-
riaan on välttämättä sisältynyt myös epäonnistumisia. Taitei-
lija-aktivisti Öğüt (mt., 12) kertoo, kuinka osa yliopiston toi-
mipisteistä ei ole taustainstituutioiden ja -toimijoiden tuesta 
huolimatta saanut vakiinnutettua toimintaansa tai toiminta on 
jäänyt epäaktiiviseksi. Silti nämä epäonnistumisetkaan eivät 
ole kategorisia epäonnistumisia: nekin ovat saattaneet toimia 
lähetteinä prosesseille, joissa osallistujat ovat asettuneet alt-
tiiksi uudelle ja muutokselle. 

Ehdoton ja vapaa yliopisto
Perinteisen yliopiston yksi kyseenalaistamaton arvo on ollut 
akateeminen vapaus. Tosin jo Derrida (2002, 213) on kyseen-
alaistanut tämän vapauden todetessaan, että akateemisen 
vapauden ehdottama ja sisältämä vapaus on aina ehdollista: 
se on vapautta vain tietynlaiselle toiminnalle, puheelle ja kir-
joittamiselle. Tieteen ja taiteen vapaus rajautuu tilojen ja 
tilanteiden—institutionaalisten sääntöjen ja luonnollistettu-
jen normien—sisäpuolelle. Tällöin vapaus on lähtökohtaisesti 
vapautta vain suhteessa kehyksiinsä. Onko siis edes mahdollista 
luoda käytäntöjä ja paikkoja, joissa tiede ja taide voisivat olla 
vapaampia kuin muualla? Derridalle vapauden mahdollisuus 
avautuu hänen hahmottelemassaan ehdottomassa yliopistossa. 
Ehdoton yliopisto olisi vapaa aivan kaikissa toiminnoissaan: 
puheessa, järjestäytymistavoissa, ajattelussa, kirjoittamisessa. 
(Mt., 213–214.)

Foucault’ta (1997, 281–301) seuraten vapaus ei ole ominai-
suus vaan harjoite. Tätä samaa Derridakin tarkoittanee ehdot-
toman yliopiston vapauden performatiivisuudella. Öğütin Hil-
jainen yliopisto harjoittaa vapautta toimiessaan osana erilaisia 
taidetapahtumia tai jo olemassa olevan taideorganisaation 
sisällä, mikä mahdollistaa Hiljaiselle yliopistolle institutionaa-
lisen vapauden ja intressittömyyden. Intressittömyyden myötä 

Hiljainen yliopisto on suvereeni eli riippumaton suhteessa tie-
toon ja opetukseen. Intressittömyys merkitsee myös täysival-
taisuutta suhteessa toiminnan perustamiseen, jakamiseen ja 
aktivismiin, mikä irrottaa sen voittoa tavoittelevasta ja suoraan 
vaihtoon perustuvasta liiketoiminnasta tai muusta derridalai-
sesta pakkovallasta. (Vrt. Derrida 2002, 205–206.) 

Irit Rogoffille (2010b) ’vapaa’ ilmenee liikkeenä, jossa tie-
toa ei määritellä suhteessa opintojen ulkoisiin tai muodollisiin 
rakenteisiin vaan itseorganisoitumisen logiikkaan. Itseorgani-
soituminen merkitsee samanaikaisuutta, eli moninaisten eri-
laisuuksien tuomista yhteen. Tällöin—myös Jean-Luc Nancya 
seuraten—tiedon vapaus tarkoittaisi tiedon monistamista ja lin-
kittämistä vaihtoehtoisiin ja odottamattomiin kokonaisuuksiin. 
Siten vapaa tiede ja taide edellyttäisivät nimenomaan Hiljaisen 
yliopiston kaltaisia vaihtoehtoisia ja yllättäviäkin oppimisen 
paikkoja. Sekoittuvathan esimerkiksi Hiljaisessa yliopistossa 
tarkoituksella ja tahattomasti keskenään niin yliopiston toimi-
jat kuin taustainstituutioiden näyttelyihin ja taidetapahtumiin 
osallistuvatkin. 

Derridan esittämä ajatus ehdottomasta yliopistosta ja Hil-
jainen yliopisto sen yhtenä mahdollisena esimerkkinä purkaa 
Jürgen Habermasin välittämää ymmärrystä yhteiskunnassa 
eriytyneestä, segmentoituneesta asiantuntijuudesta, jossa muu-
tos ja uudelle avautuminen tapahtuu pääosin asiantuntijoiden ja 
asiantuntijainstituutioiden välittämänä (ks. Haapalainen 2009). 
Tämä asiantuntijuuden keskittyminen luo normatiivisuuden 
ohella inklusiivista, sisään ottavaa valtaa yli jäljelle tai reunoille 
jäävän maailman ja taidemaailman.

Hiljaisen yliopiston kaltaiset projektit hajauttavat ja mur-
tavat asiantuntijuutta rajaavia rakenteita ja luovat tilaa ja ava-
ruutta myös tietämisen ja tiedon ympärille.2 Hiljainen yliopisto 
toiminnallaan näyttää, kuinka tieto ja tietäminen ei ole vain 
yksi keskiöstä käsin määritelty kokonaisuus, vaan se koostuu 
moninaisista tiedoista ja tietämisen tavoista. Siten se hajaut-
taa tietoon ja tietämiseen liittyvää hegemonista valtaa. Tieto ja 
eriytynyt asiantuntijuus ei ole ainoastaan jäänne jonkun muun 
(rakenteiden, yhteiskunnan, maahanmuuttoviranomaisten, 

2. Toisaalta eriytyneen 
asiantuntijakulttuurin 
murros on tapahtumassa 
laajemminkin. Esimer-
kiksi kaupunkiaktivismin 
synnyttämät uudet toimi-
juudet ja yhteistoiminta-
mallit ovat vahvasti syn-
nyttämässä vaihtoehtoja 
habermasilaiselle ylhäältä 
alas suuntaavalle asian-
tuntijakulttuurille (ks. 
Mäenpää & Faehnle 2021). 
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akatemian) palveluksessa, vaan neuvoteltavissa ja uudelleen-
arvioinnissa oleva dynaaminen sisältö. Hiljainen yliopisto luo 
uudenlaisia ’järjestäytyneitä’ olemisen tapoja ja siten uuden-
laista tietoisuutta ja uudenlaisia suhteita. Hiljaisen yliopiston 
tieto nousee siihen osallistuvien historiasta, arjesta ja elämän 
aineellisista rakenteista; niistä kyvyistä, taidoista ja tarpeista, 
joita siihen osallistuneilla jo on.

Hiljainen yliopisto ja kriittinen pedagogiikka
Hiljaisessa yliopistossa risteytyy kaksi periaatteellista sisäl-
töä: yhtäältä se käsittelee turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
subjektiiviutta ja toisaalta siellä harjoitetaan vaihtoehtoista 
pedagogiikkaa, jossa tiedontuotannon perusedellytyksenä on 
sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten että muiden yleisö-
jen yhdenvertainen kanssaolo (Tan 2014). Hiljainen yliopisto 
asettaa rakenteillaan osallistujansa avoimeen ja vieraanvarai-
seen suhteeseen toinen toistensa ja postkolonialistisen maail-
man kanssa. Se haastaa ’hiljaisuuden’ passiivisena tai tyhjänä 
olotilana (Ponzo 2012).

Asettumalla vakiintuneen yliopistoinstituution hämärille 
takamaille (vaikkakin vakiintuneen taidemaailman ehdotto-
maan eturintamaan) Hiljainen yliopisto nakertaa vahvaa yli-
opisto-käsitettä ja siihen sisältyviä etuoikeuksia (ks. Derrida 
2002, 214). Siten sen kriittisenä ja eettisenä tehtävänä ei ole 
kehittää tai parantaa jo olemassa olevaa asiantuntija-, kou-
lutus- tai taideinstituutioita rakenteineen, vaan mahdollistaa 
moninaisempia ääniä ja osallistaa yhteiskunnan niin sanottuja 
’toisia’, institutionalisoimattomia ja hiljaisia, julkiseen keskus-
teluun (Harney & Moten 2013). Se kritisoi myös isäntäorga-
nisaatioitaan. Vaikka Hiljaisen yliopiston taideorganisaatiot 
ovatkin avanneet ovensa yliopiston vieraalle ja kategorisoi-
mattomalle hiljaisuudelle, ovat ne samaan aikaan osatoimi-
joina myös ulossulkevissa ja toiseuttavissa yhteiskunnallisissa 
prosesseissa: syntyneet ja vakiintuneet osana hiljentämisen 
protokollia. Siksi Hiljaisen yliopiston aktivismi ei tähtää kriitti-
syydellään vain instituutioiden sisäisen tiedon ja toimijuuksien 

demokratisoitumiseen, vaan tuo esiin sellaista notkeampaa ja 
satunnaisempaa tietoa, jota ei voi suoraan institutionalisoida.

Hiljaisen yliopiston aktivistinen kritiikki näyttää samaan 
aikaan sekä yhteiskunta- ja koulutusjärjestelmän epäonnistu-
misen että sellaisten ihmisten tiedon menetyksen, jotka esimer-
kiksi turvapaikanhakuprosessit ovat prekarisoineet, hiljentä-
neet tai mykistäneet. Hiljaisen yliopiston liikkuva akateemisuus 
on ylipaikallistunutta tiedontuotantoa, joka migraation ja pako-
laisuuden myötä on menettänyt legitimiteettinsä ja arvonsa. 
Aiemmin—muualla ja toisaalla—tunnustettu tieto on muuttu-
nut oudoksi ja tunnistamattomaksi, kuten Tan (2014) kuvailee. 
Silti yliopiston esiintuomaa hiljaisuutta ei tule ymmärtää pas-
siivisena tilana. Päinvastoin, se manifestoi hiljaisuuden poten-
tiaa—siinä piilevää aktiivista ja toiminnallista tietoa, joka on 
tunnistamattomana jäänyt katveeseen. Hiljaisuudella on radi-
kaali potentiaali. Se eroaa esimerkiksi Michael Polanyin esitte-
lemästä hiljaisesta tiedosta, joka on kokemukseen perustuvaa 
artikuloimatonta tietoa. Tämänkaltaisesta esiymmärrykseen 
tai ruumiilliseen tietoon perustuvasta hiljaisuudesta ei Hiljai-
sessa yliopistossa ole kysymys. Hiljaisen yliopiston hiljaisuus 
on kolonialistisen yhteiskunnan alistussuhteista aiheutuvaa hil-
jentämistä. Siten Hiljaisen yliopiston hiljaisuus ei ole äänettö-
myyttä, vaan rakenteellisen sorron ja väkivallan moniäänistä 
vastustusta.

Hiljaisen yliopiston lähtökohtia voi rinnastaa Ivan Illichin 
1970-luvulla esittämiin kouluttoman yhteiskunnan radikaaleihin 
ideaaleihin. Illichin (1972) mielestä koulun ja muun maailman 
väliset raja-aidat piti murtaa. Hän tavoitteli elinikäiseen oppi-
miseen pohjaavaa kasvatusjärjestelmää, jossa kaikilla iästä ja 
taustoista riippumatta olisi mahdollista oppia: oppimisen ja 
koulutuksen ei tulisi olla esimerkiksi vain lasten ja nuorten 
etuoikeus. Symmetrisesti, myös opettajana voisi Illichin hah-
motelmissa toimia kuka vain. Tämän edellytyksenä oli se, että 
oppiminen irrotettaisiin koulusta laitoksena ja tietoa arvotta-
vana järjestelmänä. Tavoitteena oli vapaa oppiminen, jota ei 
säädellä ulkoapäin. Oppiminen syntyisi ihmisten yhdessä tuot-
tamista ja jakamista merkityksistä—aivan kuten Hiljaisessa 
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yliopistossakin. Hiljaisen yliopiston toimintaperiaatteet saa-
vat taustatukea myös muilta kriittisen pedagogian edustajilta. 
Esimerkiksi Paolo Freire (2005, 75–93) on ”sorrettujen peda-
gogiikassaan” kirjoittanut siitä, kuinka kouluinstituutio toimii 
yhteiskunnassa yksisuuntaisena tiedon siirtäjänä tai tallenta-
jana. Freiren mukaan kasvatuksen tallennevaikutus luo opetta-
jan ja oppilaan väliseen suhteeseen passivoivaa hierarkiaa, jossa 
opettaja ylhäältä alaspäin tallentaa opiskelijaan yhteiskunnassa 
oikeana pidetyt totuudet. 

Hiljainen yliopisto osoittaa Freiren tunnistaman pedagogi-
sen ”sorron” tallennevaikutusta laajemmaksi ilmiöksi. Sorret-
tujen pedagogiikalla on Hiljaisessa yliopistossa sananmukainen 
merkitys. Se ei ole kiinni vain opettajan ja oppilaan välisestä tie-
toon ja arvoon rakentuvassa suhteessa, jossa opiskelijan osaa-
minen näyttäytyy suhteessa opettajan tietoon vajavaisuutena. 
(Ks. Rancière 2009, 8 ja 1991, 7.) Hiljaisen yliopiston tapauk-
sessa sorron rakenteina voi nähdä myös sen, kuinka valikoidusti 
yhteiskunnallisissa prosesseissa tieto ja tiedon haltija määrite-
tään hyväksytyksi tai luotettavaksi ja kuinka valikoidusti toisille 
sallitaan aktiivinen toimijuus ja toisille ei.

Hiljaisen yliopiston rakentama opetusalusta on luonteeltaan 
radikaali ja aktivistinen: ”kaiken mitä teemme, mittakaaval-
taan pientä tai suurta, pitäisi johtaa poliittiseen muutokseen”, 
määrittelee Ahmet Öğüt (Öğüt & Malzacher 2016, 22). Aktivis-
tinen asenne onkin välttämätön muutokselle, ainakin jos seuraa 
Chantal Mouffen (2007) toteamusta siitä, että yhteiskunnalli-
seen muutokseen ei vielä riitä pelkkä taiteen tai kasvatuksen 
tuominen julkiseen tilaan. Muutokseen tarvitaan nimenomai-
sesti aktivismia. Tällöin myös tiedon päämääränä tulee olla sen 
toiminnallinen ja aktivistinen luonne. Aktivistinen asenne mer-
kitsee tiedostavaa oppimista ulos koulutuksen sisälle yhteiskun-
taan sopeuttavista normatiivisista käytännöistä: poisoppimista 
(ks. esim. Sternfeld 201). Poisoppimisen ajatus Hiljaisen yliopis-
ton tapauksessa merkitsee erityisesti oppimista pois niistä kolo-
nialistisista kulttuurisista ja sosiaalisista etuoikeuksista, jotka 
estävät esimerkiksi Hiljaisen yliopiston oudon tiedon tavoitta-
misen ja siten eettisen suhteen luomisen prekaarissa asemassa 

oleviin niin sanotusti toisiin tai hiljennettyihin. (Ks. Landry & 
MacLean 1996, 4–5; myös Spivak 1994.) Poisoppiminen ei mer-
kitse siten vain sellaisen tiedon sisäistämistä, jota ei vielä olla 
sisäistetty, vaan jatkuvaa harjoitetta, jossa radikaalin vieraan-
varaisesti avaudutaan sellaiselle oudolle tiedolle, jota oma etu-
oikeutettu asema—kansalaisuus, sukupuoli ja muut taustate-
kijät—estää saavuttamasta. Poisoppiminen merkitsee oman 
historian, ennakkoluulojen ja opittujen ja sitä myötä luonnol-
listuneiden asenteiden kriittistä tarkastelua ja vanhentuneista 
dualismeista irrottautumisesta; tietämisen ja tiedon moninai-
suuden näkemistä ja kuulemista. Hiljainen yliopisto kutsuu tai-
teellis-aktivistisina tekoina kuvittelemaan sortavien ja rajaavien 
rakenteiden sijaan solidaarisuuden tekoja suhteessa Berliinissä 
siistijänä toimivaan sairaanhoitaja-Ludmilaan ja kaikkiin mui-
hin pakolaisina ja siirtolaisina kotimaassaan asuviin. 
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