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Autismisäätiö 

Autismisäätiö on autismikirjon ihmisten omaisten 
perustama yleishyödyllinen, säätiömuotoinen 
yritys, joka tarjoaa asiantuntevia laadukkaita 
palveluja autismikirjon henkilöille ympäri 
Suomea. Autismisäätiö toimii avoimesti ja voittoa 
tavoittelemattomasti yhdenvertaisen 
yhteiskunnan hyväksi.  

Autismisäätiö on perustettu vuonna 1998 

 



Ohjaus- ja 
valmennuspalvelut 

Ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla jokainen 
voi löytää keinoja lisätä toimintakykyään ja 
itsenäistymistään. Tarkoituksena on myös antaa 
paras mahdollinen tuki aktiiviseen yhteiskuntaan 
osallistumiseen. Autismisäätiö tarjoaa osallisuutta 
tukevaa päivätoimintaa sekä yksilö- ja 
ryhmävalmennusta. Lisäksi tarjotaan 
työllistymiseen ja opiskeluun liittyviä palveluja. 

Asiakkaaksi hakeudutaan mm. sosiaali- ja 
terveystoimen, Kelan tai Te-palveluiden kautta. 

 



Taidetoiminta ja 
taidestudiotoiminta 

Autismisäätiössä 

Osana ohjaus- ja valmennuspalveluita Autismisäätiö 
tarjoaa asiakkailleen taide- ja 
kulttuuritoimintaa. Taidetoimintaa on 
kaikissa Autismisäätiön ohjaus- ja valmennuspalveluita 
toteuttavissa yksiköissä.  

Toiminnan lähtökohta on autistisen ajattelun 
ymmärtäminen sekä vaikuttavien ja laadukkaiden 
palvelujen toteuttaminen taiteen keinoja 
hyödyntäen. Tavoitteena on edistää asiakkaiden 
osallisuutta ja työllistymistä sekä  yhdenvertaisen 
taiteen ja kulttuurin toteutumista yhteiskunnassa. 

Taidestudiotoimintaa toteutetaan Vallilan ohjaus- ja 
valmennuspalveluissa viitenä päivänä 
viikossa. Toimintaan osallistuu noin 30 
asiakasta/viikko. Taideohjaajia on 3-4. 

Autismisäätiön Vallilan taidestudio on näkyvä toimija 
erityistaidetoiminnan ja visuaalisen taiteen kentällä. 

 

 



Taidetoiminta 
Autismisäätiössä 

Tunnustamme taiteen hyvinvointivaikutukset ja 
merkityksen yhteiskunnallisen osallisuuden lisääjänä 
asiakkaillemme. 

 

• Asiakkailla on mahdollisuus etsiä vahvuuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteita taiteen tekemisessä, oppia uutta 
ja kehittää omaa ilmaisuaan. 

• Asiakkaiden yksilölliset  toiveet, tarpeet ja tavoitteet 
huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  

• Taideohjausta tekevillä työntekijöillä on taide- ja 
kulttuurialan koulutus.  

• Työskentelemme laadukkailla työvälineillä taiteellisen 
työskentelyn työtiloissa. 

• Toimintaan kuuluu näyttelytoiminta ja yhteistyön 
tekeminen eri toimijoiden kanssa. 

 



Eettisyys 
mukana 

toiminnassa 

Olemme vastuussa: 

• asiakkaalle suunnitellun palvelukokonaisuuden 
toteutumisesta  

• tekijänoikeuksien toteutumisesta 

• teosten myynnistä ja välittämisestä ja 
asianmukaisen korvauksen tilittämisestä taiteilijoille 

 

Toimimme taiteilijoiden edustajina, mutta pyrimme 
tukemaan taiteilijaa mahdollisimman itsenäiseen 
työskentelyyn ja verkostoitumiseen. 

Ohjaamme ja tiedotamme asiakkaita heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 

 

 



Verkostot 

Verkostot lisäävät  toimintamme ja 
taiteilijoiden tunnettuutta, elävöittävät ja 
monipuolistavat  toimintaamme ja mahdollistavat 
toimimisen aidoissa toimintaympäristöissä.  

Autismisäätiön taidetoiminnan sisäinen verkosto: 

• ohjaus- ja valmennuspalveluissa toteutettava 
taidetoiminta, tapaamiset, yhteisnäyttelyt 

Erityistaiteen verkosto Suomessa ja ulkomailla: 

• monipuolinen yhteistyö Kettuki ry:n ja sen verkoston 
toimijoiden kanssa  

Muut yhteistyökumppanit: 

• Esim kulttuurin ja taiteen kenttä, lähiympäristön toimijat 



SININEN SIRKUS -taiteilijakollektiivi 
 



Keitä olemme, 
mitä teemme 

 

Olemme taiteilijaryhmä Autismisäätiöltä, joille taide merkitsee 
unelmia. Se on myös yksi tapa tuoda kiinnostuksen kohteitamme 
esille.  

Sininen väri on autismitietoisuuden väri, ja sirkus kertoo meidän 
elämästämme.  

Vahva mielikuvitus, näkemys sommittelusta ja värien akrobatiasta 
sekoitettuna villiin huumoriin antavat avarat lähtökohdat taiteelle. 
Tekotavoilla ei näytä olevan rajoja, kuten ei 
mielikuvituksellammekaan. Ja vahinkoja ja virheitä emme suinkaan 
pelkää. Maailma on fantasiaa täynnä. 

Taide on mielestämme paras keino tuoda esille omia ajatuksia.  

Se on myös tapa kommunikoida ilman direktiivejä ja syrjintää.  

Taiteemme kautta toivomme tulevamme nähdyksi.  

 

Riina Noro, Joannis Clementides, Markku Tolvanen, Juhani Rusanen, 
Otto Kasvio 



Syntytarina 

SININEN SIRKUS- ryhmänäyttely syksyllä 2016, Kirjasto 10:ssä 
oli alkusysäys kollektiivin perustamiselle. 

 

• Toimiva yhteistyö ryhmänäyttelyn järjestämisessä ja 
ryhmäläisten samansuuntaiset tavoitteet olivat  kollektiivin 
perustamisen lähtökohtia. 

• Taideohjaaja ehdotti taiteilijoille kollektiivin perustamista. 
Ryhmä innostui ideasta ja ryhmä täydentyi vielä yhdellä 
taiteilijalla. 

• Ideointi, yhdessä tekeminen ja toisten kannustaminen ovat 
ryhmän vahvuuksia.  

• Kollektiivin jäseniä yhdistää taiteilijuus ja taiteen merkitys 
elämää rikastuttavana asiana, joka tarjoaa mahdollisuuden 
osallisuuteen ja väylän kertoa ajatuksista taiteen keinoin. 

 

SININEN SIRKUS on perustettu 11.1.2017 Helsingissä.  



Näyttelyt 
 

 

Sininen Sirkus -kollektiivi  on  osa Autismisäätiön ohjaus- ja valmennuspalveluissa 
toteutettavaa ryhmämuotoista taidetoimintaa. Ryhmä työskentelee Vallilan 
taidestudiossa 3-5 päivänä viikossa. 

 

Näyttelyt : 

2016            Sininen sirkus, Kirjasto 10, Helsinki 

2017           Sinisen pellen mystiikka, Kumppanuustalo, Hämeenlinna 

2017           Sininen pilvilinna –  Kulttuurikeskus Sähinän galleria, Helsinki 

2019           Kotka Art, ryhmänäyttely, Galleria  Uusikuva ja Haukkavuoren näkötorni, 
Kotka 

Ryhmän jäsenet ovat  pitäneet yksityisnäyttelyitä ja olleet mukana lukuisissa 
ryhmänäyttelyissä. 

 

 



Vaikuttamistyö 
 

 

 

Kollektiivin jäsenet ovat olleet  kutsuttuina puhujina:  

• 2017 Taiteen tiellä seminaari - Kaarisilta biennale , Lahti 

• 2016, 2017, 2018 Kettuki ry:n verkostoseminaarit  

• 2018 The Artist´s Voice – European Outsider Art Conference / Englanti, Chichester  

• 2018 KATSO – kampanja, Eduskunnan Arkadia- seuran tutustuminen Kettukin 
ja  Autismisäätiön taidetoimintaan. Sininen Sirkus esitteli taiteilijuuden 
toteutumista osana Autismisäätiön palveluita. 

• 2018 DiDa - Disability Day Art & Action kansainvälinen vammaisten päivä 3.12. 
Helsingin kaupunginmuseo. Taiteilijuus ja sen toteutuminen, puhujana Juhani 
Rusanen  

• 2019 Yhdenvertaisuus kulttuurikentällä vammaisuuden näkökulmasta , järjestäjä 
Kulttuuria kaikille –palvelu  Seminaari ja keskustelua Eduskunnan kansalaisinfossa, 
Helsingissä. Riina Noro paneelikeskustelussa, Taiteilijuudesta työ ja identiteetti 
vammaiselle henkilölle – miten se onnistuu?   

• 2019 Kettuki ry:n hallitusohjelmatavoitteiden luovutus eduskuntaryhmien 
edustajille, Eduskunta, Juhani Rusanen puheenvuoro taiteen tekemisen 
merkityksestä 

 



Projektit 
 

 

 

Kollektiivin jäsenet ovat osallistuneet  hankkeisiin ja projekteihin: 

2017 ME! – pehmeä taide vertaistaideohjaaja – projekti,  Aula-työkodin hallinnoima 

2018-2020 Vertaistaiteilijat- hanke- Aula-työkodin koordinoimassa projektissa  edistetään 
erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta ja toimimista 
taidemaailmassa.  

• 2018 Job Shadow  Day tapahtumassa tutustumista taidealan työpaikkoihin: asiakkaita 
Espoon OVP:stä ja Vallilan OVP:stä yht. 10 asiakasta, Kuvataideakatemia, Helsingin 
Kaupunginteatteri, Suomen kansallisgalleria Kiasman ja Ateneumin konservointiosastot, 
Resonaari  

• 2019 Muotokuvakioski- Muotokuvakioskista voi kuka tahansa tilata helposti muotokuvan 
itsestään, Muotokuvakioski avautui tammikuussa verkko-osoitteessa 
www.vertaistaiteilijat.fi .  Juhani Rusaselta tilattu kaksi muotokuvaa yksityinen tilaaja ja 
Kulttuuria kaikille palvelu tilannut entisestä puheenjohtajasta Tarja Halosesta. 
Muotokuva julkistettiin 25.4.2019 Kulttuuria kaikille- palvelun vuosikokouksessa.  

• 2019. Hanke sai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) avustuksen vammaisyhteisöjen 
kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen.“Ideasta teokseksi” –
erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden omat taideprojektit  saai 15 000 €. Apurahan 
sain kuusi taiteilijaa, joista kaksi Autismisäätiöstä. Juhani Rusanen, Riina Noro. 

• 2019. Vertaisohjaaja koulutukset ja työpajat.  Aula-työkoti Helsinki, työpajat Kiasma, 
Helsingin työväenopisto. 

 

 



Työskentelyä työhuoneella 





Näyttelyitä, tunnelmia avajaisista 

Sininen sirkus, Kirjasto 10, Helsinki 



Sinisen pellen mystiikka, Kumppanuustalo, Hämeenlinna 



Helsinki Vantaan lentokentällä , lähdössä 
Englantiin EOA:n konferensiin. 



Joannis Clementides 

 
”Sarjakuvat on ihania kuin filmit” 

Teen maisemamaalauksia akryyliväreillä. Teen 

kynällä ja puuväreillä, lopuksi tussin kanssa. 

Olen käsitellyt taideteoksissa aiheita 

sarjakuvista, elokuvista, leffoista kuten Star 

Wars, Mustanaamio ja Tarzan. On mukavaa 

piirtää, koska keksin kuvia. On taiteellista 

elämää. Elämä opettaa, taide on mukava asia, 

koska voi keksiä monenlaisia elämän aiheita. 

 

Arnold Schwarzenegger Terminator, 2017, Akryyli 



Taiteeseen liittyvät tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet 
 

 

 

Työskentelen yksin ja joskus ryhmän kanssa. 

Matkustan ryhmän kanssa Kreikassa Suomessa ja muissa maissa. 

Pidämme joskus koko ryhmän kanssa kahvilaa. 

Työskentelen ryhmän kanssa monenlaisissa gallerioissa 

Piirrän ja maalaan monenlaisia kasveja, filmitähtiä, kuvia uskonnosta, 
eri maiden paikoista, historiasta, sarjakuvia, avaruutta ja luontoa. 

Piirrän maalaan ja kirjoitan huumoria, sananlaskuja ja tarinoita... 

Jos sopii en ole ihan varma, voisin joskus lahjoittaa jonkun teoksen tai 
myydä teoksen jossakin. 

-Joannis Clementides 

Rocky 2017, Akryyli 
 



Otto Kasvio 
 
"Taiteeni" 

 

Minä olen ollut taiteen mukavassa maailmassa 
jopa lapsuudesta asti. Tarkemmin en oikein 
muista. Tekotavoilla ja materiaaleilla ole mitään 
väliä, mutta akryylimaalaus kankaalle on 
mieluisin, myös muutkin käy.  Taiteessa innostaa 
taide itsessään. Taide on vain jollakin tapaa 
terapeuttista. Yleisesti aiheet vonkuvat 
luonnoksista ihan lähes itsestään. Toisinaan taas 
kuvat netistä/muista tekeleistä toimivat 
palavihjeenä. 

 

 

 

Mars cave, 2016, Akryyli 



 
Taiteeseen liittyvät tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet 

 
 

"Taiteeni on ollut ja toivottavasti 
myös onkin monenlaista 
unohtamatta mielikuvitustakaan. 

Tekotavat olkoon ettei niillä olisi 
mitään rajaa. Vaihtelu virkistää 
väitetään." 

-Otto Kasvio 

 

Umi no õk oku no himitsu, 2016, akryyli 



Juhani Rusanen 

 
”Minun rakkauteni taiteeseen" 

 

Mä olen kiinnostunut taiteesta sen takia kun se on auttanut mua 
ymmärtämään itseäni. Taide on minulle eräänlainen käsiala, tapa 
kirjoittaa ja kertoa asioita. Se, että näen maailman taiteilijan 
näkökulmasta, mieleni avaruuden syvimmätkin mustat aukot ja 
omakuvat, ovat auttaneet näkemään itseni uusin silmin ja 
valaisemaan tietäni tulevaisuuteen.  

Ja ne psykedeeliset kuvat ovat auttaneet näkemään sen, mikä liikkuu 
pääni sisällä: galakseista tulleet lentotähdet. Ne psykedeeliset kuvat 
ovat kuin horoskooppini, joka on jousimies. Jousimies laukkaa siellä 
kuvieni avaruudessa kuin villi varsa, jonka on kesyttänyt oma rakkaani 
rakkaudellaan minua kohtaan.         

 

 

 

 

 

 

 

Omakuva 2017, sekatekniikka paperille 



Taiteeseen liittyvät tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet 

 

 

 

"Haluaisin opiskelemaan taidetta, että 
voisin vaikka opettaa muille taidetta ja 
saada itsenäni paremmin näkyväksi 
taiteilijana ja vaikka oman taidegallerian." 

-Juhani Rusanen 

Omakuva, 2015, Akryyli 



Markku Tolvanen 

”Taiteen työ” 

Mä oon Markku Tolvanen. Teen 
töitä hyvin. Osaan tehdä hyvin 
kaikenlaisia töitä. Ne on hienoja 
töitä, taiteilijan työt. Töissä on 
ihmisiä, autoja ja kaikkia kivoja 
asioita hirveen paljon. Teen 
maalaamalla, tussilla ja 
piirtämällä. Silmälasipäisiä miehiä ja muita miehiä, 2016 sekatekniikka 

 
 



Mitä taiteeseen 
liittyviä  tulevaisuuden haaveita ja 
tavoitteita sinulla on? 

Kaikkia kivoja töitä piirtäisin 

Minne piirustukset menisi? 

Kivaan taidenäyttelyyn. 

Missä olisit viiden vuoden päästä? 

Täällä. (Vallilan taidetoiminnassa) 

 

-Markku Tolvanen Hyvä kuva ihmisistä, 2016, Akryyli 



Riina Noro 

”Pöhkö nimetön" 

Kaikki työni liittyy tavallaan toisella näihin mielenkiinnon kohteisiin kuten 

luonnonmullistuksiin, erikoisiin kasveihin joka on aivan tuore tapaus kuten 

kaktuksiin ja eksoottisiin puihin ja eläimiin. Minua kiinnostaa 

alkuperäisväestön historia. Saamelaiskulttuuriin sain vauhtia kun kävin 

Lapissa 2014 elokuun alussa. Siellä kävin saamelaismuseoissa ja näin ja 

tutustuin historiaan ja myös porohoito talouteen.  Kuten Miro, Picasso, Dali, 

minun tyylini on naivistin ja ekspressionismin suuntaan tai sen 

yhdistelmään. Rakastan käyttää mielikuvitustani, joka on vilkas ja 

nörttimäinen jota kehitän myös iltaisin televisiosarjoilla kuten Rillit huurussa 

ja myös muilla ohjelmilla jossa kohtaa toinen todellisuus. Tekniikkaan vielä 

kun olen oppinut käyttää pullovärejä niin pullovärit antaa hyvin vahvan 

kuvan esim. lumivyöryssä melko aidon tunteen ja maalaustekniikka tuo 

aidot piirteet esille keski-ikäisestä rouvasta maalauksessani ja tykkään 

nöpötellä tehdä hassuja hamoja keramiikasta.  Ilmalaivat kevätsoitimella, 2016, sekatekniikka 
 



Taiteeseen liittyvät tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet 

 

"Haaveilen että voisin tehdä 
animaatioita minun ötököistä ja 
taidegrafiikkaa Cityvillan uusista 
asukkaista sekä muistakin 
mielikuvituskaupungeista ja ukkeleista. 
Tekisin myös kirjoituksia ja oman 
animaatiosarjan Nöpö Nöpö, uusia 
pehmohuopatöitä ja saman tyylisiä TiPii 
teippi hahmoja joista animaation sekä 
Viisi Hiisi dekkarin ja tai sarjakuvan." 

-Riina Noro  Rouvan mytologia, 2017, sekatekniikka 



Autismisäätiö sr  

Jämsänkatu 2 

00520 Helsinki 

 

Synnöve Jokelainen, suunnittelija  taide- ja kulttuuritoiminta 
synnove.jokelainen@autismisaatio.fi 

 

www.autismisaatio.fi 

https://www.instagram.com/sininensirkus/ 

 

Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitteen kuvat Autismisäätiö/Petteri Vehmanen 
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