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Tuning into the 
future on kävelijöitä 

tulevaisuuteen 
virittävä äänimatka.

 Kävelyreitin varrelta 
voi löytää ympäri 

Kuopion kaupunkia 
piilotettuja piraatti-

radioita. Olemme 
haastatelleet työ-

pajojen osallistujia 
talouden, ympäristön 
ja automaation tule-

vaisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä,

sekä pyytäneet heitä 
kertomaan omista 

toiveistaan ja pohdin-
noistaan koskien 

tiettyjä, kaupungissa 
sijaitsevia paikkoja.

Taiteilija Roberto Fusco on luonut syntyneen tekstipohjaisen haastattelu-
aineiston pohjalta neuraaliverkon tuottamia vaihtoehtoisia vastauksia. 

Koneen tuottama teksti on editoitu osaksi haastateltujen alkuperäisiä vastauksia 
ja näin on saatu aikaan paikkasidonnaisia ”käsikirjoituksia”, ihmisen ja koneen 

välisiä keskusteluja, joita ei ole vielä oikeasti käyty.

Käsikirjoituksia toistavia radioita on sijoitettu kaupungin tärkeille paikoille ja 
merkattu kartalle. Radiot toistavat äänimaailmaa, joka on yhtä aikaa inhimillinen
 ja keinotekoinen. Yleisö pääsee kuuntelemaan työpajojen osallistujien ja teko-

älyn tuottamaa tekstiä tulkitsevan äänen välistä dialogia. Ohjelmoidun neuraali-
verkon avulla pääsemme virittäytymään sekä jo valmiiksi annettujen, mutta vielä 

muodostumattomien vastausten taajuudelle, että myös mielikuvituksellisiin, 
vielä sanoittamattomiin horisontteihin.

Virittäydy kartalle merkittyjen radioasemien taajuudelle käyttämällä FM-radiota. 
Muista palauttaa radio ANTI-festivaalin infopisteelle (Sokos hotel Puijonsarvi) 

infopisteen aukioloaikana. Radio-ohjelmaa soitetaan myös Väinölänniemen 
stadionin kaiuttimista 87.5 MHz:n taajuudella seuraavina aikoina:

•  Torstai 15.9. 17-19  •  Perjantai 16.9. 10 - 12 
•  Lauantai 17.9. 12 - 14  •  Sunnuntai 18.9. 14.30 - 16.30 
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1 – P-Vihtori @ 87.5 MHz
2 – Snellmanninpuisto @ 107.00 MHz
3 – Väinölänniemen stadion @ 87.5 MHz
4 – Unholanniemi @ 107.00 MHz
5 – Valkeisenlampi @ 87.5 MHz
6 – Satama @ 87.5 MHz
7 – Puijon Maja @ 107.00 MHz

SKANNAA QR-KOODI 
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Tuning into the future on 
yksi Jaettu tulevaisuus 
-hankkeen pohjalta synty-
neistä teoksista. Jaettu 
tulevaisuus on pitkäaikainen
ja monimuotoinen hanke, 
jossa pohdimme ja yritämme 
ymmärtää tulevaisuutta 
viikoittaisissa työpajoissa, 
joiden osallistujat ovat yli 
60-vuotiaita. Tutkiskelemme 
osallistujien kotikaupunkia, 
Kuopiota, ja pohdimme, 
millainen se voisi olla sadan 
vuoden päästä. 

Jaettu tulevaisuus -työpajat 
ovat osa IKO - kulttuurihyvin-
vointia ikäihmisille -hanketta, 
jossa edistetään ikääntyneiden 
hyvinvointia taiteen keinoin. 

Hanke on Sosiaali- ja terveys-
ministeriön rahoittama ja 
se on toteutettu yhteistyössä 
Taiteen edistämiskeskuksen, 
Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria 
kaikille -palvelun ja Aili -ver-
koston kanssa. 

Kuopiossa ANTI – Contem-
porary Art Festival vastaa 
IKO-projektin toteutuksesta.


