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CASE ATELJEE



UNELMA
Unelma yhdenvertaisesta taiteesta.

NEO - OmaPolun toimintaa on 

kantanut vahva unelma yhden-

vertaisesta taiteen tekemisestä, 

työskentelystä rinta rinnan, 

erottelematta taiteilijoiden 

erilaisuutta, sen kummemmin kuin 

erityisen tuen tarvettakaan. 

Kaikki me tarvitsemme tukea ja 

toisiamme. 

Myös taiteilijana.  

Unelmasta totta. 

NEO - OmaPolun

Ateljee-toiminta 

rysäytettiin pystyyn, 

unelmiin uskoen.

Toiminta aloitettiin 

Tampereen Taiteilijaseuran 

Taidekeskuksen 

tiloissa kuvataideohjaajan 

ja neljän taiteellisen nuoren 

kanssa syksyllä 2014.



HUONE
Aluksi ateljeella oli huone, ja 

lahjaksi saadut 

maalaustarvikkeet.



KÖYHÄT 
TAITEILIJAT

Ateljee 

rakennettiin yhdessä.

Sisustuksessa 

käytettiin 

kierrätettyä ja 

lahjaksi saatua 

tavaraa.

Tilat remontoitiin

ja sisustettiin 

yhdessä,

yhdessä myös 

siivotaan, 

pensselit 

huolletaan ja 

vessat pestään.



IDEAT EI LOPU
Taiteen tekemisen ei aina tarvitse olla kallista.

Joskus määrätietoisuuteen yhdistetty luova

hulluus saattaa olla mitä parhain yhdistelmä.



KUMMAJAISET
Alkuun arvelutti, miten meidät 
uusissa tiloissa otetaan vastaan.

Saimme pian huomata yhdessä 
tekemisen voiman. Ja sen, että 
toinen ei ole kummempi toista.



KIPPIS
Taiteilijoilla on tapana pitää 
taidenäyttelyitä, niin meilläkin.

Ateljeen ensimmäiset näyttelyt 
pidettiin jo ensimmäisen syksyn 
aikana.



EI VAIN ULKONA VAAN ULKOMAILLA

Yhdessä taiteilijoiden rinnalla työskentely
on tuonut - puolin ja toisin -
paljon rikkautta taiteilijatalon pihapiiriin.

Olemme saaneet tutustua, 
ystävystyä ja 
vuorovaikuttaa toisiimme. 
Monta ulkomaistakin 
taiteilijaa on ystävälistallamme. 

Pienet apurahat ovat kannustaneet
ulkomaille residensseihin ja tutustumaan 
muihin taiteilijoihin ja elämään.

Sinnikkyys palkitaan.



TÄSSÄ NYT
&TULEVAISUUS
Ateljee on löytänyt oman jalansijan taiteen kentällä.

Toiminnassa on nyt mukana kuusi nuorta ja 

kuvataideohjaajan lisäksi vierailevia 

kuvataiteilijoita.

Oman taiteen tekeminen ja itsenäinen 

elämä, omasta elämästä ja valinnoista 

vastaaminen saa hymyilemään.

Nyt on hyvä luottamus 

tulevaan.



NEO - OMAPOLKU

Ateljee on osa Setlementti Tampere ry:n ylläpitämän NEO - OmaPolun toimintaa.

NEO - OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukevan toiminnan 
kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä 
heidän läheisensä. 

NEO - OmaPolun toiminnan perustehtävänä on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 
ja jo syrjäytyneiden tukeminen elämän- ja arjenhallinnan keinoin. Toiminnan 
päämääränä on kohderyhmän nuorten osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
lisääminen sekä nuorten täysivaltaisen kansalaisuuden edistäminen. 

NEO - OmaPolussa tehtävän työn lähtökohtana ovat sosiokulttuurinen innostaminen, 
elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä ratkaisukeskeinen työote.

NEO - OmaPolun toiminta sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa kehitysvammaisten 
nuorten vanhempien toiveesta saada kaupunkiin toimintaa, joka taiteen ja kulttuurin 
avulla tukee mielekästä tekemistä ja poluttaa nuoria määrätietoisesti eteenpäin.



NEO - OMAPOLUN
TOIMINNAN 
RAKENNE



ATELJEE

Ateljee-työskentely on tarkoitettu taiteellisesti suuntautuneille ja lahjakkaille nuorille, 
joita tuetaan itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn, ilmaisuun ja vastuunottoon 
omasta työskentelystä.  

Ateljee toimii Tampereen taiteilijaseuran taidetalossa Takahuhdissa. 
Taidetalolla ateljeelaiset työskentelevät taiteilijaseuran taiteilijoiden keskuudessa.

Ateljee nuorten tukena toimii kuvataideohjaaja. 



TARVE ATELJEELLE SYNTYY

NEO - OmaPolun taidepajoissa on työskennelty tavoitteellisesti ja ammattimaisesti 
vuodesta 2003 alkaen. Toimintaan pitkään osallistuneille nuorille kaivattiin uutta 
toimintamallia, joka mahdollistaisi itsenäisemmän  taidetyöskentelyn ja kehittymisen 
kohti ammattitaiteilijana toimimista.

Ateljee-toiminta käynnistyi syksyllä 2014.



ATELJEE 
TOIMINNAN 
TAVOITTEET

Ateljee toiminnan tavoitteena on rakentaa toimintamalli, 
joka mahdollistaa kehitysvammaisten taiteilijoiden toimimisen 
mahdollisimman itsenäisinä taiteilijoina. 

Toiminnassa tuetaan osallistujia itsenäisessä taiteellisessa 
työskentelyssä ja taiteellisessa ilmaisussa, näyttelytilojen ja 
apurahojen hakemisessa sekä näyttelyiden järjestämisessä. 

Nuoria tuetaan myös työllistymisessä taide ja kulttuurialalle muun 
muassa kouluttamalla nuoria toimimaan ohjaajina erilaisissa 
taidesisältöisissä työpajoissa.

Lisäksi Ateljee toimintaan osallistuvat nuoret saavat tukea 
arjen taitojen hallintaan sekä oman elämän suunnitteluun ja 
päätöksentekoon.



OSAAMISEN RESURSSIT- MITÄ 
KÄYNNISTÄMISEEN TARVITTIIN

Ateljee toiminnan käynnistämisen mahdollisti NEO - OmaPolun
pitkäaikainen kokemus ja osaaminen erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten 
taide- ja kulttuuripainotteisen toiminnan järjestämisessä. NEO - OmaPolun 
toimintakulttuuriin kuuluva innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen työtapa mahdollisti 
toiminnan käynnistämisen nopeasti ja mutkattomasti. Olemassa olevien verkostojen 
hyödyntäminen ja huolellinen talousresurssien kohdentaminen mahdollistivat 
toiminnan aloittamisen ilman erillisrahoitusta.

Toiminnan käynnistämiseen vaadittiin osaava kuvataideohjaaja, jolla on 
osaamista taiteellisen työskentelyn lisäksi erityisen tuen tarpeessa olevien 
nuorten ohjaamiseen liittyvistä toimintamenetelmistä.



TALOUDEN 
RESURSSIT

NEO - OmaPolun toimintaa rahoittaa Tampereen kaupunki 
kumppanuusavustuksen muodossa. Lisäksi NEO – OmaPolku
hakee vuosittain runsaasti erilaisia pienempiä apurahoja ja 
avustuksia muun muassa henkilöstöresursseihin, välinehankintoihin 
ja yhteistyöprojekteihin. 

Ateljee toimintaa ohjaa yksi kuvataideohjaaja ja sekä osa-
aikainen ohjaaja. Lisäksi toiminnan tukena toimii yksikönjohtaja 
sekä NEO - OmaPolun tavoitevalmentajat. 

Yhteistyössä Setlementti Ahjolan kautta järjestetään toimintaan 
osallistuville monitaidekurssi Ateljee tiloissa kerran viikossa.

Ateljee toiminta järjestetään Tampereen taiteilijaseuralta 
vuokratuissa tiloissa Takahuhdissa Tampereella.



ATELJEE 
TOIMINNAN 
VERKOSTOT

Tampereen kaupunki

Kulttuuritoimi

Pappilanpuiston palvelukeskus

Tampereen taiteilijaseura

Taiteen edistämiskeskus

Kettuki

Kaarisilta

Inuti

Taiteilijaystävät



SETLEMENTTI TAMPERE RY

Ateljee on osa Setlementti Tampere ry:n ylläpitämän NEO - OmaPolun toimintaa.

Setlementti Tampere ry on 1.8.2016 toimintansa käynnistänyt yleishyödyllinen ja 
voittoa tavoittelematon yhdistys. Setlementti Tampere ry:n tarkoituksena on edistää 
ja tukea ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa. 
Sen palveluksessa on noin 60 työntekijää osa- tai kokopäiväisissä työsuhteissa. 
Heidän lisäkseen toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia sekä 
työllistettyjä, harjoittelijoita ja opiskelijoita. 

Setlementti Tampere on Suomen Setlementtiliiton jäsen ja sen toiminta perustuu 
kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoihin. Setlementtityön arvot ovat rohkeus 
ja luottamus, paikallisuus ja yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus ja 
oikeudenmukaisuus.



LISÄTIETOJA
Setlementti Tampere ry - NEO - OmaPolku

Tullin toimipiste: Yliopistonkatu 58 B, 3.krs, 33100 Tampere
Ateljee, Takahuhdin toimipiste: Kirjavaisenkatu 17, 33560 Tampere

Yhteyshenkilöt: 
- Yksikönjohtaja Valtteri Rantanen
valtteri.rantanen@setlementtitampere.fi - 040 051 0147 

- Toimialajohtaja/Kansalaistoiminta Anne Myllylä
anne.myllyla@setlementtitampere.fi - 040 7007 667

- Kuvataideohjaaja Ritvamarja Rantala
marja.rantala@setlementtitampere.fi - 040 179 1161

www.omapolku.fi
www.setlementtitampere.fi
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista

Esitteen kuvat: Jyri Pitkänen, Ritvamarja Rantala, Leena Lehti

KATSO-kampanja: www.kettuki.fi/verkosto/katso-kampanja, 
www.facebook.com/KATSOkampanja/


