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Kettukin	  Vuoden	  2013	  taiteilijaryhmän	  näyttely	  ja	  Vuoden	  taideteko	  –palkinto	  	  
	  
"Puun	  polte"	  -‐näyttely,	  OmaPolku	  Ry:n	  puupiirrosgrafiikan	  ryhmän	  yhteisnäyttely,	  avautuu	  Galleria	  ARXissa.	  
Avajaisissa	  jaetaan	  myös	  kehitysvammaisten	  taiteen	  puolesta	  pitkään	  ja	  vahvasti	  toimineelle	  	  henkilölle	  Kettukin	  
Vuoden	  taideteko	  2013	  -‐kunniakirja	  ja	  -‐palkinto.	  
	  	  
Kehitysvammaisten	  taiteilijoiden	  tuki	  ry.	  Kettuki	  valitsi	  ensi	  kertaa	  kokonaisen	  taiteilijaryhmän	  vuoden	  
taiteilijaksi.	  ”Puun	  polte”	  -‐näyttelyn	  avajaisia	  vietetään	  tiistaina	  24.9.2013	  klo	  18	  –	  20	  Galleria	  ARXissa	  
Hämeenlinnassa.	  Näyttelyn	  avaa	  Kylli	  Kylliäinen.	  Vuoden	  taideteko	  2013	  –palkinnon	  luovuttaa	  Kettukin	  puheenjohtaja	  
Susanna	  Hintsala.	  	  

Tampereella	  toimivaan	  OmaPolku	  ry:n	  puupiirrosgrafiikan	  ryhmään	  kuuluu	  yhdeksän	  nuorta	  grafiikan	  tekijää:	  Mikael	  
Bashmakov,	  Sami	  Hukka,	  Otto	  Kiiveri,	  Samuli	  Laurila,	  Linnea	  Meuronen,	  Arto	  Mäkitalo,	  Vesa	  Rimpilä,	  Lasse	  Rinne	  ja	  
Atte	  Selin.	  Ryhmää	  ohjaavat	  Ritvamarja	  Rantala,	  Mariliina	  Valkama	  ja	  Hannele	  Vuosara.	  

	  
Vaativaa	  puupiirrostekniikkaa	  on	  ryhmässä	  opiskeltu	  usean	  vuoden	  ajan	  ja	  työt	  ovat	  upeita	  –	  niin	  yhteistyössä	  
tehdyt	  suuret	  kollaasit	  kuin	  yksilölliset	  teoksetkin.	  Puupiirrosgrafiikan	  ryhmä	  työskentelee	  torstaisin	  
OmaPolku	  Ry:n	  intensiivipajassa.	  Siihen	  	  kuuluu	  9	  nuorta	  sekä	  3	  ohjaajaa,	  mikä	  mahdollistaa	  yksilöllisen,	  
tavoitteellisen	  ja	  laadukkaan	  taidetyöskentelyn.	  Työvaiheet	  etenevät	  luonnostelusta	  laattojen	  kaiverrukseen,	  
värivalinnoista	  	  värien	  sekoittamiseen	  ja	  itse	  vedostukseen.	  Vuosi	  vuodelta	  laatat	  ovat	  kasvaneet	  kooltaan	  
suuremmiksi	  ja	  kaiverrustyöt	  haasteellisemmiksi.	  Samoin	  vedostamisessa	  kehitytään	  koko	  ajan:	  	  tällä	  hetkellä	  
ryhmä	  vedostaa	  useamman	  laatan	  tekniikalla	  erilaisia	  hahmoja	  ja	  olentoja,	  joiden	  luonnosteluvaiheessa	  on	  
pohdittu	  erityisesti	  kuvan	  rajaamista	  ja	  asettelua.	  Tunnelma	  ryhmässä	  on	  innostunut	  ja	  luova.	  Kaikki	  
työvaiheet	  pajan	  valmistelua	  ja	  siivousta	  myöten	  sujuvat	  	  ahkerilta	  nuorilta	  hyvin	  oma-‐aloitteisesti.	  

OmaPolku	  ry:	  n	  puupiirrosgrafiikan	  ryhmällä	  on	  ollut	  näyttely	  ”Puun	  takaa”	  syksyllä	  2010	  Galleria	  Art	  
Kaarisillassa	  Helsingissä.	  Ryhmä	  on	  myös	  tehnyt	  tilaustyönä	  ison	  puupiirroskollaasin	  ”Pispalan	  Poluilla”	  
Setlementtiliiton	  kokoustilaan.	  Lisäksi	  on	  myyty	  yksittäisiä	  vedoksia	  sekä	  niistä	  painettuja	  t-‐paitoja,	  kasseja	  ja	  
kortteja.	  

PUUN	  POLTE	  -‐näyttely	  on	  avoinna	  26.10.2013	  saakka	  Galleria	  ARXissa	  ti,	  to,	  ja	  pe	  klo	  9-‐17,	  ke	  klo	  12-‐20.	  
Osoite:	  Keinusaarentie	  1	  13200	  Hämeenlinna	  	  	  arx.hameenlinna.fi	  

Kuvia	  ladattavissa:	  http://kettuki.fi/media/puun-‐polte-‐nayttelyn-‐valokuvia-‐medialle/	  
	  
Lisätietoa	  Vuoden	  2013	  taiteilijaryhmästä	  ja	  näyttelystä:	  
	  
Sirpa	  Haapaoja,	  toiminnanjohtaja,	  Taidekeskus	  Kettuki	  	  
044	  0405	  107	  	  	  sirpa.haapaoja@kettuki.fi	  	  	  www.kettuki.fi	  
Hannele	  Vuosara,	  taideohjaaja,	  OmaPolku	  ry,	  	  
0400244564	  	  	  hannele.vuosara@omapolku.fi	  	  www.omapolku.fi	  
Näyttely	  Facebookissa	  
	  

Kehitysvammaisten	  taiteilijoiden	  tuki	  ry.	  KETTUKI	  on	  perustettu	  vuonna	  2002.	  Yhdistyksen	  tavoitteena	  on	  tehdä	  
kehitysvammaisten	  taidetta	  tunnetuksi,	  kohottaa	  yleisesti	  taiteenalan	  arvostusta	  ja	  lisätä	  erityisryhmien	  taiteen	  
yhdenvertaisuutta	  taidemaailmassa.	  Tavoitetta	  edistämään	  yhdistys	  perusti	  vuonna	  2006	  Taidekeskus	  Kettukin.	  	  
	  	  	  	  	  Taidekeskus	  järjestää	  koulutusta,	  seminaareja,	  näyttelyitä	  ja	  tapahtumia,	  julkaisee	  kirjallisuutta	  ja	  toimii	  
kehitysvammaisten	  taiteen	  tiedottajana	  ja	  verkottajana.	  Paikallisen	  toiminnan	  ohella	  Taidekeskus	  Kettuki	  edistää	  alaa	  
myös	  valtakunnallisesti	  ja	  kansainvälisesti.	  Lisätietoa:	  www.kettuki.fi	  
	  
OmaPolku	  ry	  on	  toiminut	  Tampereella	  vuodesta	  2002	  voittoa	  tavoittelemattomana	  palveluntuottaja-‐	  ja	  
kansalaistoimintajärjestönä.	  Yhdistyksen	  taustalla	  on	  aktiivisia	  omaisia,	  jotka	  halusivat	  rakentaa	  uudenlaista	  palvelua	  
erityistukea	  tarvitseville	  kehitysvammaisille	  nuorille	  ja	  heidän	  perheilleen.	  
	  	  	  OmaPolku	  tekee	  työ-‐	  ja	  päivätoimintaa	  uudistavassa	  hengessä,	  ennakkoluulottomasti,	  tavoitteellisesti	  ja	  kaikkea	  
osallisuutta	  edistäen.	  Ammattilaisten	  vetämässä	  Taidepajassa	  kuvataide	  ja	  taidekäsityö	  ovat	  olleet	  alusta	  asti	  vahvasti	  
esillä.	  Nykyisin	  myös	  uudet	  mediat,	  tieto-‐	  ja	  digitaalitekniikka	  ovat	  mukana	  uraauurtavassa	  Mediapajassa.	  	  

http://kettuki.fi/media/puun-polte-nayttelyn-valokuvia-medialle/
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