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JOHDANTO
Kuvataiteilijan toimenkuvaa ja taiteen asemaa yhteiskunnassa on viime vuosina paljon
tutkittu ja paljon pohdittu. Tutkimista riittää, sillä taiteilijat ovat hankalia tyyppejä määritellä.
He eivät taivu helposti lokeroihin tai jos taipuvat, loikkivat raja-aitojen yli
ennakkoluulottomasti ja uteliaasti aina kun seuraavan teoksen prosessi tai pankkitilin tilanne
niin vaativat. He liikkuvat sujuvasti saman päivän aikana siivoojasta suunnittelupalavereihin.
He kirjoittavat, havainnoivat ja hallitsevat isoja projekteja, tutkivat erilaisia ilmiöitä ja
kohtaavat erilaisia ihmisiä. Sirpaleisista tuloista ja jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta
taiteilijoita kantaa eteenpäin intohimo omaan työhön ja vahva tunne sen
merkityksellisyydestä.
Tuntuu hassulta, että tämän hetkisessä yhteiskunnassa tällaiset multitalentit ovat yhä
marginaalissa?
Toisaalta toki, kokonaisuuksia on helpompi kommentoida hieman etäämmältä, sillä sieltä
näkee paremmin. Sivummalta voi myös tarkkailla rauhassa ja kulkea hitaammin myös silloin
kun muu maailma painaa ohituskaistalla eikä kukaan kyseenalaista suuntaa. Ja se tarkkailu ja
kommentointi, se nimenomaan on taiteilijoiden työtä eikä sitä pidä koskaan kyseenalaistaa.
Taiteilijoiden tavassa työskennellä on kuitenkin paljon sellaista, mistä yhteiskunnan muilla
sektoreilla on tällä hetkellä pulaa. Taiteilijalle ongelmat ovat usein mahdollisuuksia sekä hidas
ja avoin toimintatapa luontevaa. Taiteilijalle on luonnollista olla läsnä, innostua ja kohdata
ihminen sellaisenaan.
Erilaisten hankkeiden ja projektien kautta taiteilijoita onkin jo pitkään työllistetty sosiaali- ja
terveyssektorille, mutta viime aikoina turhautuminen projektien lyhytkestoisuuteen ja tarve
kuvataidetoiminnan laajan kirjon selkeyttämiseen on lisääntynyt.
Ars-Häme ry lähti osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen ja synnytti KUOMA-hankkeen, jonka
tarkoituksena on ollut sekä etsiä uusia väyliä että vahvistaa aikaisempia hyviä
yhteistyösuhteita ja siten jatkaa hämäläisten ammattitaiteilijoiden työllistymistä alueen eri
sektoreille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella yhdistys palkkasi 11 kuukaudeksi
taiteilijajäsenistään työhakemusten perusteella hankkeen taiteilija-koordinaattoriksi
taidemaalari Salla Laurinollin. Koordinaattori vastasi yhteistyökumppaneiden kanssa
käytävistä neuvotteluista ja toimintamallin kokoamisesta. Kontakteja skotlantilaiseen Impact
Arts – organisaatioon sekä taiteilijoiden aikaisempia kokemuksia hyödyntäen koordinaattori
testasi ja rakensi Hämeen alueelle soveltuvaa toimintaa seudun eri sektoreilla toimivien
tahojen kanssa.

ARS-HÄME RY:N T O I M I N T A M A L L I:
1.
TAITEILIJAESITTELYT TAIDELAINAAMON
ALAISUUTEEN ERILAISISSA TYÖYMPÄRISTÖISSÄ
TOIMIVISTA KUVATAITEILIJOISTA
Valtakunnallisesti verkottuneiden taidelainaamoiden yhteisellä Facebook-sivustolla
taidelainaamoita kuvaillaan seuraavasti:
Taidelainaamoista voit vuokrata tai ostaa taidetta ilman korkoa tai kuluja. Taidelainaamot
edustavat ammattikuvataiteilijoita ympäri Suomen. Lainaamoiden kokoelmista löydät taidetta
jokaiseen makuun.
Taidelainaamon toimintamalli tiedostetaan jo melko hyvin ainakin kulttuurin kuluttajien
keskuudessa. Se on eri puolella valtakuntaa sijaitsevien, paikallisten taiteilijajärjestöjen
ylläpitämien, laadukkaiden taidelainaamoiden ansiota.
Yleisö on omaksunut, että taidelainaamo on luotettava laadukkaan taiteen välittäjä.
Kuvataiteilijan työ on kuitenkin paljon muutakin kuin taiteellista työskentelyä ja teosten
valmistamista. Lähes kaikki taiteilijat ovat oman työn ohella aina tehneet joko taiteeseen
liittyviä tai muita palkkatöitä mahdollistaakseen taiteellista työtä ja laskujen maksamista.
Yhtä hyvin kuin laadukkaan taiteen välittäjänä, voi taidelainaamo toimia myös paikallisten
kuvataiteilijoiden laajemman taiteeseen liittyvän tiedon ja taidon välittäjänä.

2.
PALVELUPAKETTIMALLIT ESILLE YKSINKERTAISESTI
JA SELKEÄSTI, YKSITYISKOHDAT NEUVOTELLAAN
YHDESSÄ TILAAJAN KANSSA
Taiteen tekemisen luonne on vapaata ja ympäristöä reflektoivaa.
Ammatikseen taidetta tekevä ihminen on tottunut joustavaan toimintatapaan ja
suunnitelmien soveltamiseen omassa taiteellisessa työssään saavuttaakseen siinä parhaan
mahdollisen lopputuloksen. Taiteilijalle myös teoksen työstämisprosessi ja sen aikana
tapahtuneet oivallukset ovat yhtä arvokkaita kuin valmis taideteos.
Yhä enemmän tehdään myös taidetta, jonka pääsisältö on nimenomaan prosessissa eikä
objekteja tai ns. valmiita taideteoksia välttämättä synny lainkaan.

Siksi myös ammattitaiteilijoiden tarjoamat palvelut täytyy pitää esillä kyllin yksinkertaisina ja
selkeinä. Tilaajille esitetään yksinkertaiset palvelumallit, joilla tilaaja voi kartoittaa sitä mitä
haluaa tilata.
Pääpaino on ohjaavan taiteilijan valinnassa, sillä palvelun sisältö muotoutuu ohjaavan
taiteilijan persoonan, toimintatavan ja osaamisen kautta. Toiminnan luonteeseen ei sovellu
tarkat työpajakuvaukset tai yksityiskohtaiset toimintaselostukset.
Tilaaja tilaa taiteilijan ammattitaidon käyttöönsä ja yhteistyön yksityiskohdat neuvotellaan
yhdessä.
Tilattu palvelu voi olla myös teos.

3.
KUVATAITEILIJAN
AMMATTITAIDON
ALAISUUS NÄKYVÄKSI

LAAJA-

Taiteilijana työskentelemisestä vain osa on perinteistä työhuoneella yksin puurtamista.
Monipuolisesta työnkuvasta kumpuava kokemus sekä laaja visuaalinen ymmärrys
ympäristöstä ja vahva estetiikan taju taipuvat monenlaiseen tilanteeseen.
Monille taiteilijoille moniammatillinen toimintatapa on luonteva osa myös omaa taiteellista
työskentelyä.

4.
KISÄLLIMALLI ERILAISTEN KOULUTUSPAKETTIEN
SIJAAN:
UUSISTA
TYÖYMPÄRISTÖISTÄ
KIINNOSTUNEILLE
TAITEILIJOILLE
MAHDOLLISUUS
TYÖSKENNELLÄ
AUTENTTISESSA TILANTEESSA KOLLEGAN KANSSA
Erilaisissa työympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa työskennellessä on melko
tavallista, että ennalta arvaamattomia tilanteita ja muuttuvia tekijöitä ilmenee jossakin
vaiheessa projektia. Kun taiteilijalle kertyy ohjauskokemusta erilaisista työympäristöistä,
pystyy myös muuttuvia tekijöitä ennakoimaan ja selvittämään ilman, että projektin toteutus
kärsii tai työmäärä kasvaa liikaa. Usein on kyse ihan käytännön asioista, materiaaleista tai
esim. ajankäytön suunnittelusta.
Sosiaalisesti sitoutuneessa taidetyössä kokemuspohjaisen tiedon jakaminen kollegojen
kesken on tärkeässä roolissa. Osittain tietoa voi jakaa tapaamisissa ja keskustelutilaisuuksissa,
mutta tärkeimmät oivallukset tapahtuvat kyllä usein autenttisissa työskentelytilanteissa
ihmisten kanssa. Kollegan työskentelyä seuratessa ja sitä avustaessa tulee esille paljon
sellaista, mitä yhteydestään irrotetuissa koulutustilanteissa ei välttämättä osaa kysyä tai
huomioida.

Ylipäätään tässä jatkuvan muutoksen ilmapiirissä tulee lisätä taiteilijoiden yhdessä tekemistä
sekä keskusteluja ja yhteisiä pohdintoja. Taiteilijat ovat tottuneet tekemään paljon yksin ja
olemaan itse vastuussa kaikesta, mutta etenkin tällä työskentelyalueella kannattaa kannustaa
myös kollegoiden keskinäiseen yhteistyöhön.

5.
SUORAN KYSYNNÄN JA TARJONNAN VÄYLÄN
LISÄKSI
MYÖS
ALUEELLISESTI
TAI
VALTAKUNNALLISESTI
ORGANISOITU
VÄLITTÄJÄTAHO,
JOKA
MAHDOLLISTAA
PITKÄKESTOISET, UUDET KUVATAIDERAKENTEET
SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORILLE
Kuvataiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti ilman työnantajaa itse itsensä työllistäen.
Vakituista kuukausipalkkaa saadaan yleensä vain määräaikaisista työsuhteista tai erilaisista
lyhytkestoisista hankkeista, joiden ohella tehdään mahdollisuuksien mukaan myös omaa
taiteellista työtä.
Ajankohtainen ja perusteltu vaatimus on kehittää sosiaalisesti sitoutunutta taidetoimintaa
kertaluontoisista projekteista kohti pitkäjänteisempää toimintamallia. Se vaatii kuitenkin
pysyvyyttä myös asiaa kehittävän ihmisen palkkauksessa, jotta asioita voidaan oikeasti
edistää sektoreita ylittävässä yhteistyössä, järkevällä aikajänteellä ja keskittyen olennaiseen.
Täytyy tarkastella mahdollisuuksia, joilla sosiaalisesti sitoutuneen taiteen laajempi
kehittämistyö voidaan integroida osaksi paikallisen tai valtakunnallisen kulttuurialan
virkamiehen toimenkuvaa.
Tällä toimenkuvalla on toivottavasti vaikutusta myös siihen, että tulevaisuudessa
lyhyemmätkin projektit ja hankkeet koordinoidaan ainakin alueellisesti tukemaan toisiansa ja
osaksi isompaa kokonaisuutta.

6.
ARVIOINTIMENETELMIEN
SYSTEMAATTINEN
KEHITTÄMINEN KOHTI SOSIAALISTA TILINPITOA.
Sosiaalinen tilinpito on menetelmä, jonka avulla raportoidaan ja arvioidaan organisaation
toiminnan sosiaaliset tulokset. Lopputuloksena syntyy sosiaalinen tilinpäätös.

KUOMA PÄHKINÄNKUORESSA
Vaikka Ars-Häme ry:n taiteilijat ovat työskennelleet erilaisissa työympäristöissä ennen
KUOMA-hankettakin, oli hankkeen vaikutus tähän tilanteeseen huomattava. Yhden ihmisen
päivittäinen työpanos mahdollisti asian jatkuvan esillä pitämisen ja edistämisen sekä
systemaattisen verkostoitumisen alueen eri toimijoiden kanssa.
Vuoden aikana syntyi paljon kiinnostavia yhteistyöavauksia sekä uutta pöhinää myös
taiteilijakollegojen kesken.
KUOMA-hankkeen taiteilija-koordinaattorin työnkuva koostui pääasiassa yhteydenpidosta ja
neuvotteluista yhteistyökumppaneiden kanssa sekä yhteydenpidosta ja neuvotteluista
vuoden aikana toteutettujen projektien ohjaavien taiteilijoiden kanssa.
Koordinaattori myös ohjasi ja suunnitteli osan projekteista, sekä dokumentoi niitä.
Hankkeen ensisijainen pyrkimys oli työllistää alueen taiteilijoita sekä juurruttaa
yhteistyökumppaneihin toimintakulttuuria, jossa kuvataidepalveluiden tilaajat sitoutuvat
palveluihin myös rahallisesti. Konkreettisen sitoutumisen kautta tilaajien kiinnostus yhteiseen
toimintaan ja sen tavoitteisiin kasvaa. Se avaa väylää syvemmälle yhteiselle kehittämis- ja
suunnittelutyölle ja sen jatkuvuudelle.
KUOMA-hanke toimi eri puolilla Kanta-Hämettä vanhusten hoitolaitoksissa,
välityömarkkinoilla, oppilaitoksissa sekä taidekentällä.
Projekteihin osallistui yhteensä n. 400 henkilöä.
Lisäksi 30 henkilökunnan edustajaa eri oppilaitoksista, organisaatioista, muista hankkeista ja
hoitolaitoksista osallistui aktiivisesti projektien suunnitteluun ja toteutukseen.
Taiteilija-koordinaattorin lisäksi KUOMA-hanke työllisti viisi taiteilija-ohjaajaa.
Kuvataidetoimintojen tilaajat sitoutuivat KUOMA-projekteihin yhteensä 13570 eurolla.
Summa koostuu pääosin taiteilija-ohjaajien palkkakustannuksista.

JATKUVUUS
Ars-Häme ry:n taiteilijat työskentelevät vuonna 2014 ainakin janakkalalaisten koululaisten
iltapäivissä sekä Hämeenlinnan Tuuloksessa asuvien vanhusten kanssa. Alustavia
jatkosuunnitelmia on myös Riihimäen seudun hoitolaitoksiin ja Kanta-Hämeen alueen
välityömarkkinoille.
Ja tähän jotakin hienoa Taidekassun projektista

KUOMA HOITOLAITOKSISSA
KUOMA-hankkeen hoitolaitosprojekteissa koordinaattorin ja muiden taiteilijoiden
aikaisemmat kokemukset hoitolaitosmaailmasta toimivat tukevana perustana, joille uutta
yhteistyötä oli hyvä lähteä rakentamaan.
Vuonna 2008 Hämeenlinnan Taidemuseo tilasi Salla Laurinollilta pilottihankkeena hoitolaitoksille suunnatun
teossarjan, joka liittyi Pia Strandman-Suontaustan väitöstutkimukseen Vapautta vai vaikuttavuutta?
Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle (2013). Lisärahoituksella tilattiin vielä 2009
teoskokonaisuudet Anne Tammiselta ja Anssi Taululta sekä vuonna 2012 Edwina Goldstonelta.
Teoskokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä tutkijan ja hoitolaitoshenkilökunnan kanssa ja ohjeistettu
kaikkien käytettäviksi. Kaikki kokonaisuudet kuuluvat Hämeenlinnan taidemuseon opetuskokoelmiin, ovat
helposti liikuteltavia ja lainattavissa valtakunnallisesti pientä kuukausimaksua vastaan.
Jatkorahoituksella vuonna 2012 Hämeenlinnan taidemuseo toteutti hoitolaitoksille kuvataidepalvelun, jossa
ammattitaiteilijan ohjauksessa ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa lainattavia teoskokonaisuuksia käytettiin
osana asukkaille suunnattuja taiteen tekemisen tuokioita. Ohjaavana taiteilijana toimi Salla Laurinolli.
Vuonna 2013 tätä palvelua jatkoivat kuvataiteilijat Katri Stenberg ja Satu Bethell.

KUOMA-hankkeen hoitolaitosprojektit suunnitteli ja ohjasi koordinaattori Laurinolli,
Riihimäen seudulla mukana oli myös riihimäkeläinen taidemaalari Tiina Nevalainen.
Joissakin hoitolaitoksissa opiskeluharjoittelua kuvataidekokonaisuudessa suoritti
ohjaustoiminnan AMK-opiskelija, joko kuvataiteilijan assistenttina tai osallistuvan
hoitolaitoksen puolelta.
Taiteilijoiden keskustelujen ja kirjallisten pohdintojen mukaan toiminta hoitolaitoksissa ei
varsinaisesti eroa ns. tavallisista opetustunneista esimerkiksi kansalaisopistojen
kuvataidetarjonnassa. Valmistelut ja ideointi ovat samankaltaisia, mutta tarkemmat
suunnitelmat toiminnan kulusta sekä varasuunnitelmat täytyy olla olemassa.
Läsnä täytyy olla ihan täysillä ja tuntosarvet pystyssä, kenties vielä enemmän.
Mutta periaatteessa ihan kuten kaikissa taiteen ohjaustilanteissa: Rauhallisuus ja selkeys ovat
plussaa sekä kyky elää tilanteessa, ottaa ihmiset ihmisinä ilman ennakkoasenteita. Tavaroiden
roudaamiseen, välineiden pesemiseen ym. kannattaa varata tarpeeksi aikaa ja
huumorintajusta ei ole ainakaan haittaa.
Taide tässä kontekstissa voidaan nähdä teosten tai oman tekemisen kautta olla välineenä
johonkin, jolla toimintaa voi hyvin perustella. Se on esim. kuntouttavaa, virkistävää,
kohottavaa tai hoitolaitoksen arjesta poikkeavaa. Kuitenkin syvemmällä tasolla taide on
jossakin siellä ihmisten välissä, kohtaamisissa ja kokemuksissa, oman tekemisen
ainutlaatuisuudessa ja vapaudessa, joka hoitolaitoksen arjessa ei niin itsestään selvää
välttämättä enää ole.
-Hoitolaitoksissa olemme elämisen ja elämän perusasioiden äärellä, ihmisyyden ja
ihmisarvon.
-Tuntui, että asukkaiden elämä ja sitä kautta se matkan varrella tarttunut viisaus ja arvostus muita
ihmisiä kohtaan oli voimakkaasti läsnä koko ajan. Ja kuitenkin tämä hetki ja ajankohtaiset asiat
olivat mukana jutuissa jatkuvasti, muistihäiriöistä huolimatta.

3 KUVATAIDEKOKONAISUUTTA RIIHIMÄEN SEUDUN
HOITOLAITOKSILLE
Loppi, Palvelukeskus Eedilä - Hausjärvi, Koivumäki - Riihimäki, Riihikoti
tilaaja: Ikäkaste II/ Pitsi-hanke

KUOMA-hanke suunnitteli ja toteutti Riihimäen seudulla kolmeen eri hoitolaitokseen
työpajakokonaisuudet aikavälillä toukokuu-syyskuu 2013. Koordinaattori esitteli KUOMAhanketta 6.2. Kanta-Hämeen Ikäihmisten hankkeiden tukiryhmälle, jonka seurauksena
Ikäkaste II kuuluva Pitsi-hanke teki aloitteen hankeyhteistyöstä ja osallistui
kuvataidekokonaisuuksien kustannuksiin.
Kuvataidekokonaisuuksien 2x(5x1,5h)+(4x1,5h) toteutuminen melko tiiviillä aikataululla ja ns.
samalla formaatilla mahdollisti toiminnan luontevan kehittämisen ja muokkaamisen
vuorovaikutuksessa osallistujien ja hoitohenkilökunnan kanssa. Myös Pitsi-hankkeen
mahdollistama osittainen kahden taiteilijan dialoginen ohjaaminen ja oman toiminnan
kollegiaalinen reflektointi toimi todella hyvin.
Hämeenlinnan Taidemuseon lainattavia teoskokonaisuuksia ja ohjaavien taiteilijoiden omia
teoksia hyödynnettiin kuvataidepajojen alustuksissa.
Hoitohenkilökunta eri tasoilta oli läpi koko projektin neuvotteluiden valtavan positiivisesti
asiassa mukana. Myös kaikissa pajoissa oli vähintään yksi, yleensä useampi
hoitohenkilökunnan edustaja mukana.
Työpajoja järjestettiin yhteensä 14 kertaa.
Osallistujamäärät: 9+10+10+10+10+9+8+8+5+6+7+9+7+10=118
Osallistujilta saatu suullinen palaute oli hyvin kiittävää ja arvostavaa.
Henkilökunta kertoi, että osallistujat kävivät usein katsomassa valmiita, esillä olevia teoksia.

Hankalia tilanteita ilmeni kaksi kertaa ja tulevissa suunnitteluissa nämä on hyvä huomioida.
Eräässä hoitolaitoksessa viimeisen työpajakerran näyttelyn pystytys ja aikataulutus eivät
toimineet ja se aiheutti kiireen tuntua. Toisessa hoitolaitoksessa yksi osallistujista oli niin
voimakkaasti astmaattinen, että reagoi näennäisen mietoon materiaalin tuoksuun.
Henkilökunnan kirjallisissa palautteissa kokonaisuuksien sisältöihin oltiin poikkeuksetta
erittäin tyytyväisiä. Toteutuksista pidettiin myös paljon ja vastaavaa toivottiin
tulevaisuudessakin. Omia ehdotuksia tuleville projekteillekin esitettiin.
-Vaikka rahaa ei aina olisikaan, kannattaa tarjota ryhmiä seuraavana vuonna uudestaan ja
muistuttaa näin tästä mahdollisuudesta. Onnistuisikohan hoitajille oma ryhmä. . ...
-Vastaavia työpajoja voisi toteuttaa samanlaisenakin, jos kaikki ei olisi rahasta kiinni.
-Mielestäni työpajojen toteutukset toimivat tämän ryhmän kanssa. Aluksi ajattelin, että asiakkaat
tarvitsisivat selkeämpää ohjausta (kuten ensimmäisellä kerralla vaiheittain työskentely
maiseman saamiseksi), jotta he onnistuisivat tarttumaan tekemiseen ja olemaan tyytyväisiä
lopputulokseen. Sen sijaan lähes kaikki asiakkaat toimivat maalaamisessa hyvin aloitteellisesti ja
loputkin kaipasivat lähinnä pieniä vinkkejä. Toiminta oli kuin missä tahansa maalausryhmässä,
jossa tekemistä ei rajoiteta liikaa ulkoa päin. Tämä on hyvä! Samalla taiteilijalla oli antaa aikaa
henkilökohtaiseen ohjaukseen maalauksen suhteen. …
-Tila on järjestetty toimivaksi, jopa pyörätuolilla oli hyvä asettua paikalle. Niin ikään käytetyt
materiaalit antoivat töihin hyvää jälkeä (tämä on mielestäni tärkeää: omasta työn jäljestä pitää
nauttia ja materiaalit, kuten oikeat maalauspohjat ja toimivat värit, helpottavat työskentelyä
sekä ovat elämys jo itsessään)

-Mielestäni ammattitaiteilija voi omalla esimerkillään olla murtamassa niitä muureja, joita
ikäihmisillä on omaa taiteen tekemistä kohtaan. Monella ikäihmisellä saattaa olla vaikkapa
ikäviä muistoja kouluajoilta, kuinka hänen töitään on pilkattu ja verrattu ”oikeaan taiteeseen”.
Ammattitaiteilija voi olla ikkuna uuteen taiteen tarkastelutapaan ja näin avain oman ilmaisun
löytämiseen.

Suullisesti yksi herättävin kommentti hoitolaitoksen henkilökunnalta oli se, että me
nuoremmat ja terveet ihmiset ei välttämättä oikein ymmärretä tällaisen toiminnan
vaikuttavuutta hoitolaitoksen asukkaan elämään. Että on jatkuvuutta; pitemmän aikaa joku
tilanne, missä itse voi toimia ja minkä tulemista voi laitoksen arjessa odottaa.
Ikäkaste II, PITSI-hankkeen palaute:
Yhteistyö oli hyvää ja sujuvaa ja toi kiinnostavan lisän Pitsin kehittämistyöhön.
Taiteilijoiden palvelut sopivat hyvin hyvinvointikeskusten kehittämiseen. Hyvinvointikeskusten
kehittämisessä on tarkoitus tukea ikäihmisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on
tärkeä osa tätä toimintaa, mutta sen lisäksi on tärkeä tukea monipuolisesti ja yksilöllisesti erilaisten
ikäihmisten elämänlaatua. Taide tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden ja tässä kokeilussa se
osoittautui merkittäväksi hyvinvointia lisääväksi tekijäksi.
Olisi tärkeää, että pilotin kokeiluista saataisiin pysyvä käytäntö kuntien tarjontaan. Monipuolinen
ja erilaisia ikäihmisiä tukeva tarjonta on oleellista.
Jokaisessa hoitolaitoksessa järjestettiin työpajoissa syntyneistä teoksista näyttely
kahvituksineen. Riihikodin teokset olivat esillä myös ArtHäme taideviikoilla Kaupunkilaisten
galleriassa Matkakeskuksen Liikeradalla.
Kuvataidekokonaisuuksiin liittyviä neuvotteluja KUOMA-hankkeella oli yhteensä 8 kpl, joista
yksi oli projektin loppupuolella kuulumisienvaihto -palaveri Pitsi-hankkeen kanssa.
Tapaamisista 6 järjestettiin ennen työpajojen alkamista eri hoitolaitoksissa ja niistä 5ssä
mukana olivat Pitsi-hankkeen naiset. Yksi työpajoja edeltävä tapaaminen oli ohjaavien
taiteilijoiden kahdenkeskinen keskusteluhetki.
Ennakkomarkkinoinnissa asukkaille ja omaisille käytettiin KUOMA-hankkeen toteuttamaa
julistetta, joka samalla sisällöllä, nimet ja päivämäärät muokaten sovitettiin eri hoitolaitoksien
käyttöön.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke:
ohjaajana toimineen koordinaattorin matkakulut
Pitsi-hanke:

1328,64€ (materiaalit ja Nevalaisen palkkakulut)
+Nevalaisen matkakulut 154km

JATKOSUUNNITELMAT:
Tahtoa on kaikilla tahoilla monenlaiselle yhteistyölle ja yhdessä suunnitelluille
kokonaisuuksille on selkeää tilausta. Resursseja on kuitenkin hyvin vähän.
Lopelle on mahdollisesti tulossa jatkoa syksylle 2014, kohderyhmänä hoitohenkilökunta.
Ars-Häme ry on hoitolaitoksiin ja Riihimäen seudun ikäihmisten virkamiehiin säännöllisesti
tulevaisuudessa yhteydessä.
Tavoitteena on, että Riihimäen seudulle työllistyisi Riihimäen seudulla asuvia taiteilijoita.

ASETELMAMAALAUSTA HOITOHENKILÖKUNNALLE
10.5.2013 klo 12.30-16
tilaaja: Attendo Villa Tavastia

Villa Tavastian henkilökunnan edustaja teki sähköpostilla aloitteen tästä yhteistyöstä, joka
osaltaan liittyy myös hänen jatko-opintoihinsa. Hänen kanssaan yhteisesti suunniteltu
ulkoilmamaalaus vaihtui äkillisesti epävakaan sään vuoksi sisätiloihin. Osallistujia oli 3.
Osallistujamäärä jäi vähäiseksi sairastumisien ja hoitolaitoksen arjen kiemuroiden vuoksi.
Tunnelma oli kuitenkin hyvä ja innostunut ja pari ennen maalaamatonta hoitajaa nautti
selkeästi tekemisestä. Myös koko osaston tunnelma muuttui iltapäivän maalauksen aikana ja
muu henkilökunta kävi aktiivisesti ihmettelemässä ja ihailemassa toimintaa. Assistenttina
toimi Ars-Häme ry:n työharjoittelija.
Suullinen palaute oli hyvin kiittävää ja toiminnalle toivottiin jatkoa jo samalle vuodelle.
Asetelmamaalaus toteutettiin yksittäisenä ja kokeiluluonteisena ja taiteilija-koordinaattorin
ohjauksessa eli hoitolaitos maksoi vain materiaalikulut. Keskustelujen perusteella
hoitolaitoksen henkilökunta olisi tulevaisuudessa hyvin motivoitunutta vastaavanlaisiin
toimintoihin sekä asukkaiden ja hoitohenkilökunnan yhteisiin kuvataidepajoihin. Nämä
yhteiset työpajat on hoitolaitoksen arjen kannalta huomattavasti helpompi järjestää.
Asetelmamaalausta edelsi yksi tapaaminen hoitolaitoksessa ja muutama
sähköpostikeskustelu.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke:
ei lisäkuluja hankkeelle
Villa Tavastia:

materiaalit 40,44€

KUVATAIDEKOKONAISUUS

3 työpajaa hoitolaitoksessa

10.9. 24.9. ja 1.10. klo 10-11.30
tilaaja: Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö

Säätiön hallinnosta otettiin yhteyttä ja toivottiin yhteistyötä Birgitta-kodin puiston
avajaistapahtumaan.
KUOMAhanke esitti vastaehdotuksen pitkäjänteisemmästä, rauhassa toteutetusta (4-5
työpajaa) yhteisestä toiminnasta, mutta lupasi olla paikalla myös avajaisissa esittelemässä
toiminnan tuloksia. Tämä hyväksyttiin kustannuksineen.
Kesälomien ja muiden aikataulukiireiden vuoksi kuvataidekokonaisuus supistui 3 työpajaan
ja koordinaattorin läsnäoloon puiston avajaisissa.
Ohjaavana taiteilijana toimi taiteilija-koordinaattori Laurinolli.
Työpajat noudattivat samaa formaattia kuin Riihimäen seudun kokonaisuudessa ja taiteilijan
assistenttina toimii HAMK ohjaustoiminnan opiskelija. Paikalla oli aina myös
hoitohenkilökuntaa.
Hoitolaitoksessa ei ollut ennen kokemusta kuvataidetoiminnasta.
Palaute osallistujilta ja hoitohenkilökunnalta oli kiittävää ja hyvin positiivista ja toiminnalle
toivottiin jatkoa mahdollisimman pian.
Työpajoissa oli yhteensä 20 osallistujakertaa.
Työpajojen alkamista edelsi vilkas sähköpostikeskustelu, yksi tutustumiskäynti
hoitolaitokseen ja muutama puhelinsoitto.
Kustannukset ja niiden jakautuminen:
Kuoma-hanke:
taiteilija-koordinaattorin matkakulut
Hml vanhusten asuntosäätiö:
253,64€
JATKOSUUNNITELMAT:
Säätiön kanssa on sovittu kuvataidekokonaisuuden jatkumisesta keväällä 2014 siten, että
toiminta olisi avoin myös vielä kotona asuville vanhuksille.

KUOMA TAIDELAINAAMON EDUSTAJANA
Tiistai 27.8. klo 13.30-15.30 Taiteiden päivä, Ars-Häme ry:n Taidelainaamo Keinukamarissa
tilaaja: Palvelukoti Keinukamari, yhteistyössä Vapaaehtoiskeskus Pysäkki

Samuli Laurinollin maalauksia

Mari Isotalon maalaus

Vapaaehtoiskeskus Pysäkin edustaja lähestyi taiteilija-koordinaattoria yhteistyötoiveissa.
Palvelutalo Keinukamarissa 27.8. järjestettävään Taiteiden Päivä-tapahtumaan toivottiin
kuvataidetta esille. Ehdoista sovittiin yhdessä palvelutalon esimiehen ja Pysäkin edustajan
kanssa.
Taiteiden päivä-tapahtumassa oli hyvin runsas ja monipuolinen kattaus esiintyjiä sekä
erilaisia toiminnallisia työpajoja asukkaille. Tapahtuman luonne oli melko vauhdikas ja
äänekäs, joten vanhusten huomio kiinnittyi aika lailla esiintyjiin ja siihen mitä seuraavaksi
tapahtuu ja minne pitää mennä. Hyväntuulisuus ja energisyys oli kuitenkin tarttuvaa.
Osallistujamäärä n.100 henkilöä.
Taidelainaamon teoksia oli mahdollisuus rauhoittua tutkimaan valokuvaus-työpajaan
johtavan käytävän varrella.
Palaute esillä olevista teoksista oli poikkeuksetta ylistävää ja niiden toivottiin jäävän
pysyväksi. Palautetta antoi suullisesti lähinnä hoitohenkilökunta.
Esillä oli neljä teosta kolmelta eri taiteilijalta. Teoksista maksettiin pieni käyttökorvaus
taiteilijoille, sillä esilläoloaika oli hyvin lyhyt.
Tapahtumaa edelsi pari puhelinkeskustelua, tutustumiskäynti ja tarjouksen hyväksyttäminen
sähköpostitse.
Myös Ars-Häme ry:n taidelainaamolla on ennestään hyviä kokemuksia
hoitolaitosyhteistyöstä. Erittäin hyvin toimiva käytäntö on mm. muutaman kuukauden välein
vaihdettava taidelainaamoripustus hoitolaitoksen tiloissa. Taidelainaamon henkilökunta
valitsee teokset, hoitaa ripustuksen ja hoitolaitos maksaa teoksista kertyvät kuukausivuokrat.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke:
ei lisäkustannuksia hankkeelle
Keinukamari :

100€

TOTEUTUMATTA JÄÄNEET PROJEKTIT
HOITOLAITOKSISSA
4m x 1,4m SEINÄMAALAUS YKSITYISEEN HOITOLAITOKSEEN
Kustannusarvio hoitolaitokselle 2900€ sisälsi:
-taiteilijan osuus (luonnostelu, suunnittelu, toteutus)
-assistenttina toimivan koordinaattorin osuus
-teokseen liittyvä asukastyöpaja (äänimaisema)
Seinämaalausprojektin suunnittelussa käytiin vilkasta keskustelua puhelimitse ja
sähköpostilla.
Koordinaattori ja projektiin lupautunut kuvataiteilija Pilvi Ojala kävivät tutustumassa
hoitolaitokseen, valitsivat teoksen paikan ja tekivät hienon suunnitelman.
Henkilökunta oli suunnitelmasta valtavan innostunut, mutta yksityisen hoitolaitoksen
johtoporras ei myöntänyt resursseja toteuttamiseen.
Aloite projektiin tuli hoitolaitoksen henkilökunnalta eräässä edellisenä vuonna olleessa,
ikäihmisiin liittyneessä palaverissa. KUOMA-hanke otti asian uudelleen esille vuodenvaihteen
jälkeen.

KUOMA VÄLITYÖMARKKINOILLA
VALOKUVAUSPALVELUN TAUSTAKANKAAN MAALAAMINEN
LUOTSIN PUKUVUOKRAAMOLLE
tilaaja: Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi

19.4.-8.5.2013 ohjaajana taiteilija-koordinaattori Salla Laurinolli, osan aikaa assistenttina ArsHäme ry:n työharjoittelija, osallistujia 4
KUOMAhanke otti helmikuun alussa yhteyttä Pukuvuokraamoon yhteistyötoiveissa ja
vastakaikua ajatuksille tuli heti ensimmäisessä tapaamisessa, resurssipulasta huolimatta.
Yhteistyö taiteilijajärjestön kanssa sopi Luotsin Pukuvuokraamon suunnitelmiin todella hyvin,
sillä suunnitteilla oli uusi valokuvauspalvelu vuokraamon asiakkaille haluamassaan asussa ja
asuun liittyvässä miljöössä. Sovittiin, että miljöö toteutetaan maalaamalla ja siten, että se
soveltuu historiallisten asujen taustalle, jotka ovat suosittuja vuokrauskohteita.

2,4 x 4m taustakankaan maalaaminen toteutettiin yhdessä Luotsin Pukuvuokraamon
työntekijöiden kanssa. Isoon kokoon päädyttiin, jotta usein kysytyt ryhmäkuvaukset ovat
taustakankaalla mahdollisia.
Ohjaajana toimi taiteilija-koordinaattori Salla Laurinolli . Projekti suunniteltiin yhdessä
Pukuvuokraamon henkilökunnan ja työntekijöiden kanssa. Alustuksena toimi pieni
taidehistorian luento renessanssista. Materiaaleihin ja maalaustekniikkaan otettiin tuntumaa
maalaamalla oma pieni teos, jossa pohdittiin ilmaperspektiivin kuvausta.
Vastuu koko projektin taiteellisesta lopputuloksesta oli ohjaavalla taidemaalarilla.

Projektin ohessa Ars-Häme teetti Luotsin puutyöpajalla 10kpl maalaustelineitä yhdistyksen
käyttöön, joita Luotsin maalauspajaan osallistujat pääsivät kokeilemaan ensimmäisellä
kokoontumiskerralla omassa maalaustyössä. Maalaustelineitä käytettiin ahkerasti KUOMAhankkeen myöhemmissä maalaustyöpajoissa.
Tiedotusvälineitä informoitiin projektista ja lehdistötilaisuus järjestettiin työskentelyn aikana.
Yhteistyö oli näyttävästi esillä paikallisessa lehdistössä.
Hämeen Sanomat 7.5.2013
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 8.5.2013
Valokuvauksen taustakankaalle tuli ensimmäinen tilaus heti Hämeen Sanomien ilmestyttyä.
Palautepalaverissa olivat kaikki projektiin osallistuneet maalarit sekä Pukuvuokraamon
henkilökuntaa. Keskustelu oli todella hedelmällinen ja sille annettiin runsaasti aikaa. Pajan
osallistujat kokivat projektin arvokkaaksi ja olivat silmin nähden ylpeitä osallisuudestaan sen
toteutumiseen.
Projektin kokonaisuutta pidettiin hyvänä. Aiheen alustus (pieni renessanssiluento) nähtiin
järkevänä ja tekemistä syventävänä elementtinä. Oman maalauspohjan rakentaminen ja
materiaaleihin tutustuminen oman maalaustyön kautta koettiin tosi motivoivana ja
merkityksellisenä.
Palautepalaverissa nousi voimakkaasti osallistujien keskuudesta esiin se, miten tärkeää omilla
käsillä tekeminen ja kaikenlainen luova toiminta on kuntoutumisen ja ihmisenä eteenpäin
menemisen kannalta, vaikka se ei suoranaisesti tuota mitään. Esitettiin suora ehdotus siitä,
että esim. kuntouttavassa työtoiminnassa voisi ihan hyvin olla pysyvästi kerran viikossa
kokoontuva ryhmä, jossa ammattilaisen ohjauksessa keskitytään taiteen tekemisen eri
tekniikoihin.

Taiteilijalle isoimmat haasteet liittyvät tällaisen projektin kokonaisuuden suunnitteluun. Se
tulee tehdä siten, että osallistujien osuus lopputuloksessa tulee näkyväksi ja arvokkaaksi ja
kuitenkin kokonaisuuden taso kohoaa sellaiseksi, että ammattilaisena sen voi käsistään jättää
palveluksi elämään. Tässä yhteistyössä kokonaisuus toimi hyvin, mutta keskustelimme mm.
siitä, että tulevissa kuvioissa kankaan koko voi olla pienempi ja siten toteutus fyysisesti ja
ajankäytöllisesti helpompi.
Luotsin Pukuvuokraamo toivoo yhteiselle toiminnalle jatkoa ja sitä pyritään järjestämään.
Taustakankaan maalauspajaa edelsi kaksi palaveria Pukuvuokraamossa sekä vilkas
sähköpostikeskustelu.
Kustannukset ja niiden jakautuminen:
Kuoma-hanke: ei lisäkustannuksia hankkeelle
Työvalmennussäätiö Luotsi: materiaalit 159,36€
+ Luotsin puutyöpajalla toteutetut 10 maalaustelinettä Ars-Häme ry:n käyttöön

KUVILLA KUNTOON - KUVATAIDEPROJEKTI

11.9. – 29.11.2013

tilaaja: Työn Paikka-hanke, yhteistyössä Mokia ry

Kuvilla Kuntoon suunnattiin Hauholla sijaitsevan Mokia ry:n kuntoutujille sekä Mokian
toiminnassa oleville nuorille. Kokoontumispäivät olivat ke ja pe klo 10-15 (sis. ruokailun),
työskentely tapahtui Hauholla, Mokia ry:n tiloissa ja lähiympäristössä. Ohjaajina toimivat
kuvataiteilijat Jaakko Autere ja Mikko Myöhänen

Yhteistyön päätavoite oli suunnitella ja toteutettaa vanhan paloauton visuaalinen muokkaus
Mokia ry:n myöhempää toimintaa varten. Jaakko Autereen aiemmin vetämät, innostusta
herättäneet yksittäiset kuvataidetoiminnat Mokian nuorison kanssa toimivat Kuvilla kuntoon
-projektin esimerkkeinä ja motivaattoreina.
Projekti eli tilanteen ja osallistujien mukaan. Tekemiseen haettiin tuntumaa asteittain
alkusyksystä. Vaneriseinän ja romuhenkilöauton maalaaminen virittivät hommaa kohti
paloauton käsin hiomista. Valmiista autosta tehtiin tarkat luonnokset ja lopullinen
maalaustyö toteutettiin vasta marraskuussa.

Osallistujat olivat kirjallisten palautteiden perusteella projektiin erittäin tyytyväisiä (8/10) ja
melko tyytyväisiä (2/10).
Erityisesti mainittiin yhdessä tekeminen ja hieno lopputulos, parannettavaa löydettiin
pakkasen määrästä ja toimitiloista.
KUOMAhanke teki aloitteen yhteistyöstä Työn Paikka-hankkeelle. Projektin toteutumista
edelsi muutama palaveri, puhelinsoitto ja sähköpostiviestittely. Koordinaattori ja ohjaavat
taiteilijat laativat projektisuunnitelmat ja tarkemmat työsuunnitelmat yhdessä. Taiteilijat
tapasivat myös kahden kesken.
Työn Paikka on työllistämisen kuntakokeiluhanke Hämeenlinnan seudulla. Työn Paikka tilasi
Kuvilla Kuntoon-projektin asiantuntijapalveluna Hämeenlinnan kaupungille.

Mokian henkilökunnan kanssa yhteistyö on hyvin todennäköistä myös tulevina vuosina,
ainakin pieninä kokonaisuuksina. Mikäli rahoitusta löytyy ja yhteisiin suunnitelmiin
paneudutaan, on tämän idearikkaan yhteistyökumppanin kanssa mahdollisuus toteuttaa
myös todella mielenkiitoisia ja isojakin kuvataideprojekteja.
KUVILLA KUNTOON KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke: taiteilija-ohjaajien matkakulut ja koordinaattorin matkakulut
dokumentoinnista
Työn Paikka-hanke: taiteilijoiden palkkakustannukset ja materiaalit yhteensä 8272€
Mokia ry: paloauto, tilat, ruokahuolto ja lisäksi kierrätysmateriaaleina käytettiin Mokian omaa
tavaraa.

KUOMA OPPILAITOKSISSA
EKSY&LÖYDÄ YMPÄRISTÖTAIDEPROJEKTI EVOLLA 2. - 6.9.2013
tilaaja: HAMK Metsätalous yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutti:

Projektia ohjasi kuvanveistäjä Anssi Taulu ja dokumentoi Salla Laurinolli. Assistenttina
toimivat HAMK ohjaustoiminnan opiskelija ja Ars-Häme ry:n harjoittelija. 2.9. mukana oli
myös 6 oppilaitoksen henkilökunnan edustajaa, myöhemmin viikolla kaksi.
Projekti on suunnattiin Evolla sijaitsevan Hämeen ammattikorkeakoulun ja ammattiinstituutin syksyllä 2013 aloittaville insinööri- ja perustutkinto-opiskelijoille, Osallistujia oli 50.
Toiminta toteutettiin ryhmätyönä, yhteisötaiteen tyyppisesti. Ryhmät eivät kilpailleet
keskenään. Taiteilija toimi prosessin käynnistäjänä ja generaattorina.

Projektin aikana syntyneiden taideteosten toteutukseen ja ideointiin osallistuivat kaikki
osanottajat.
Koulun ympäristöön toteutettujen teosten esilläoloaika vaihtelee tapauskohtaisesti, teoksen
idean, materiaalin ja toteuttavan mukaan.
Opiskelijat päivittivät viikon aikana blogia, josta tapahtumien kulku hyvin selviää:
http://www.eksyjaloyda.blogspot.fi/
Oppilaiden suhtautuminen oli oletetun kriittistä, sillä äkkiseltään ajateltuna projekti ei liity
alan opintoihin lainkaan. Syvemmällä tasolla yhtymäkohtia kuvataiteen ja metsäalan
opiskelijoiden välillä löytyy kyllä paljonkin. Joitakin niistä kiteytyi hienolla tavalla perjantaina,
kun opiskelijat kertoivat yhdessä tehtyjen ja suunniteltujen teosten lähtökohtia ja
kokemuksia niiden tekemisestä.

Kirjallinen palaute opiskelijoilta osoitti sen, (34/50 vastasi) että oman ryhmän teos koettiin
pääsääntöisesti onnistuneeksi ja tiimityö sujui lähes jokaisessa ryhmässä(6ryhmää)
moitteettomasti. Vain muutama opiskelija kuitenkin näki tämän projektin hyödyttävän heitä
tulevaisuudessa, mutta olimmekin kysymyksenasettelussa melko provosoivia. Sivusta
seuratessa huomasi kuitenkin monia sellaisia hienoja hetkiä näiden ennestään
tuntemattomien nuorien kesken; heittäytymistä ja oivaltamista, että uskon tämän Evon
ympäristötaideprojektin kantavan hedelmää vielä monissakin yllättävissä paikoissa
myöhemmin näiden ihmisten elämässä.

Oppilaitoksen henkilökunta oli positiivisesti yllättynyt projektin kulusta, sillä sen ohjeistus ja
aikataulu olivat melko väljiä. Sekä taiteilijat että henkilökunta olivat kaikki yhdessä sitä mieltä,
että pienellä viilauksella yhteistyön jatkuminen kuvataiteilijoiden ja metsäoppilaitoksen
kanssa on hyvin mahdollista myös tulevaisuudessa.
KUOMAhanke otti yhteyttä oppilaitokseen eräässä seminaarissa käydyn lyhyen keskustelun
pohjalta. Ars-Häme ry ja KUOMA-hanke kiittävät lämpimästi Evon henkilökuntaa projektin
mahdollistamisesta ja ennakkoluulottomasta heittäytymisestä uudenlaiseen
toimintatapaan. AMK-opiskelijoiden opintojen alkua jopa siirrettiin viikolla tämän projektin
vuoksi.
Evon projektia edelsi kolme palaveria oppilaitoksessa sekä useita keskusteluja
koordinaattorin ja taiteilijan välillä. Suunnitelmat ja käytäntö mietittiin yhdessä ja
hyväksytettiin oppilaitoksella. Koordinaattori osallistui HAMKin tiedostusvastaavan ja lehtorin
kanssa myös lehdistötiedotteen laatimiseen. Projekti oli esillä YLE Hämeen radiossa ja
nettisivuilla sekä Keski-Häme-lehdessä.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke: koordinaattorin matkakulut
HAMK Metsätalous: taiteilija-ohjaajan palkka1570€ + materiaalit

KUVATAIDETOIMINTAA JANAKKALAN PERUSKOULUILLE
Kolme kuviskerhoa eri ikäisille koululaisille eri puolilla Janakkalan kuntaa marraskuussa 2013.

3 x (4x2h) Ohjaajana Janakkalassa asuva ja työskentelevä taidemaalari Kirsi Jokelainen
Osallistujia 10+11+7 =28
Kuviskerhoissa tutustuttiin taidemaalarin opastuksella piirtämisen ja maalaamisen
perusasioihin. Taiteen tekemiseen virittäydyttiin nykytaiteen teosten kautta.
Janakkalalaiset koululaiset olivat Ars Hämeen kuviskerhoihin pääsääntöisesti erittäin
tyytyväisiä (22/25). Sekä melko tyytyväisten (3/25) että erittäin tyytyväisten osallistujien
mielestä kuvataidetta tehtiin liian vähän aikaa, kokoontumiskertoja oli liian vähän.
Kuvataiteen perusmenetelmistä pidettiin todella paljon, yhtä lailla toivottiin lisää
maalaamista ja lisää hiilellä piirtämistä.
Palaute yläasteikäiseltä: Tajusin, että rakastan maalaamista! Parasta oli käyttää kunnon
välineitä eikä maalata esim. paperille! Ja parasta oli myös vain nauttia maalaamisesta.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN:
Kuoma-hanke: koordinaattorin matkakulut palavereista
Janakkalan kunta: taiteilija-ohjaajan palkkakustannukset ja materiaalit 1845€
Kuvataidetoiminnalle on todella paljon kysyntää janakkalalaisten iltapäivissä ja Ars-Häme ry:n
yhteistyö Janakkalan kunnan kanssa jatkuu vuonna 2014.
* * * * * * * * * * * * *

* * * * *

KUOMA TAIDEKENTÄLLÄ
Yhteistyössä Lahden Taiteilijaseura & Ars Häme ry:

WORKSHOP ARS AUTTOINEN 6. -10.10.2013
https://www.facebook.com/events/658347934199745/?fref=ts
Lahden Taiteilijaseura ry:n ja Ars Hämeen taiteilijoiden yhteinen matka Skotlantiin ja
tutustuminen
sikäläisiin taiteilijaorganisaatioihin, syyskuussa 2012, johti yhteiseen visioon intensiivisestä
työskentelystä ja avasi ajatuksia erilaisille yhteistyömahdollisuuksille.
Taiteilijat:
Natalie McFadyen White (s.1980, Glasgow, UK)
Salla Laurinolli, (s.1976, Hämeenlinna, FI)
Jaakko Autere, (s.1986, Hämeenlinna, FI)
Tiina-Liisa Kaalamo (s.1988, Lahti, FI)
Tiina Vaahtera (s.1973, Lahti, FI)
Taiteilijat työskentelivät viisi päivää intensiivisessä workshopissa Ars Auttoisissa.
Materiaaleina käytettiin pääasiassa paikallisessa maataloudessa syntynyttä jätemuovia.

Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi installaatio, joka oli esillä Riihimäen Taidemuseossa
ArtHäme-taideviikkojen ajan 11. – 27.10.2013
Installaation
englanninkielinen nimi Seeing Beyond tarkoittaa tulevaisuuteen katsomista tai jonkun
asian taakse tai yli näkemistä.
Nimi symboloi sekä taiteilijoiden yhteistä matkaa yhteisessä prosessissa että sitä arvoa ja
potentiaalia jota he näkevät arkisissa asioissa ja ihmisissä jotka useimmiten ohitetaan.
Yhteistyön mahdollisti: Ars Auttoinen, Keinohongan tila, SKR Päijät-Häme, Hämeen
Taidetoimikunta

ART IN ACTION – TAIDE ITSE TEOSSA
Seminaari Riihimäen taidemuseossa lauantaina 12.10.2013 klo 10-13
Keskustelua sosiokulttuurisesta toiminnasta, läsnäolosta ja taiteen roolista erilaisissa
työympäristöissä.

KUOMA-hanke järjesti seminaarin yhteistyössä Riihimäen taidemuseon kanssa. Seminaari oli
osa Art Häme 2013 taideviikkoja Riihimäellä. Seminaariin ilmoittautui 50 osallistujaa ja
keskustelu jatkui vilkkaana tilaisuuden jälkeenkin.
Seminaarin moderaattorina toimi FM Merja Isotalo Terveyttä Kulttuurista -verkostosta.
Seminaarin kielinä olivat suomi ja englanti.
Puheenvuorot:
Minna Heikinaho, kuvataiteilija ja tohtorikoulutettava Kuvataideakatemiasta:
”Avoin prosessi yhteisötaiteellisena menetelmänä” saasanoa.com
Natalie McFadyen White, Business Development Manager:
”Impact Arts – Creative Solutions to Social Challenges”
www.impactarts.co.uk
Seminaarin aikataulu:
klo 10 Seminaarin aloitus ja Minna Heikinahon lyhyt esittely, Salla Laurinolli, kuvataiteilija, koordinaattori,
KUOMA-hanke, Ars-Häme ry.
klo 10.05 Puheenvuoro: Minna Heikinaho
Impact Artsin lyhyt esittely Salla Laurinolli.

klo 10.40 Puheenvuoro: Impact Arts, Natalie McFadyen White.
klo 11.15 kahvitauko, vapaata seurustelua.
klo 11.45-13.00 keskustelua, kysymyksiä, johdattelijana Merja Isotalo.
klo 13 loppusanat, Salla Laurinolli.

Kustannukset ja niiden jakautuminen:
Ars-Häme ry: matkakulut ja palkkiot
Riihimäen taidemuseo: kahvitarjoilu ja tilat

LOPUKSI
KUOMA-vuosi on ollut hurja rutistus, jonka aikana ei juuri työtunteja ole laskettu.
Koordinaattorin työn lisäksi jatkoin taiteellista työskentelyäni koko vuoden ajan. Osallistuin
ryhmänäyttelyyn Berliinissä ja valvoin siitä osan sekä pidin yksityisnäyttelyn Helsingissä. Näin
intensiivinen vuosi ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman kodin yhteydessä olevaa
työhuonetta.
Tiivis työtahti ja yhden ihmisen kautta tapahtuva viestintä oli kuitenkin selkeästi hankkeen
tuloksien kannalta hyvä asia. Työskennellessäni omalle taiteilijajärjestölle eli omille
kollegoilleni, pystyin järjestämään työaikani huomattavan joustavasti ja siten saamaan aikaa
myös omalle taiteelliselle työlleni.
Tulevissa kehittämisprojekteissa vastuuta ja työaikaa jaetaan useamman taiteilijan kesken.
Silloin myös kollegoiden välinen asioiden reflektointi ja muu yhteinen tekeminen jää
jatkuvaksi osaksi järjestön toimintaa.
Se altistaa ajatuksia sosiaalisesti sitoutuneen taiteen ohessa kipinöintiin myös yhteisten ja
omien taiteellisten projektien syntymiselle.
Taiteilijoilla on sama pää ja samat aivot käytössään kaikissa työympäristöissä. Välttämättä ei
ole aina tarpeellista niin vahvasti erotella varsinaista omaa taiteellista työtä ja muuta työtä.
Apurahoilla on yhä harvemman taiteilijan mahdollista toimia ja elämän eri osa-alueet voi
nähdä myös toisiansa rikastuttavana tekijöinä.
Taiteilijana elämistä ja taiteilijana toimimista tämä kaikki on.

