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PÄIVÄN OHJELMA 
9:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

 9:20 Avaussanat |Minna Haveri, Kettukin hallituksen jäsen 

 9:30 The Story of Atelier Herenplaats | Richard Bennaars, director  

         Vuonna 1991 perustettu kehitysvammaisten taidestudio tunnetaan erityistaidestudioiden malliesimerkkinä. Richard Bennaars                     
 valaisee Herenplaatsin tarinaa ja sitä, kuinka menestystarinaa on rakennettu määrätietoisesti.  
 
10:30 Kahvi  

 10:50 Erityistaide tänään |Richard Bennaars, Jarmo Kukkonen taiteilija ja opettaja, Kaarisilta. Keskustelua johdattaa Minna Haveri, 
TaT. Keskustelussa erityistaiteen monet muodot Suomessa ja muualla. Verkostotapaamiseen osallistuvilla tilaisuus kysyä ja osallistua 
keskusteluun. 

 11:30 Visioita erityistaiteen verkostosta -työpaja  
Työpajassa visioidaan erityistaiteen verkostoa; millainen sen tulisi olla ja miten se voisi palvella entistä paremmin jäseniään sekä 
pohditaan verkoston ensi vuoden teemaa. 

12:30 Lounas 

 13:30 Case| Koruverstas Klova: Aitopaja-korukurssi Hopeaseppä Heidi Pesu, korumuotoilija Teija Halonen ja taidemaalari Katri 
Stenberg kertovat keväällä 2014 toteutetusta korukurssista. Kurssin aikana osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat koruja, joita 
työstettiin kultasepän työkaluilla. 

 13:50 Case| Ohjaaja Tanja Nykänen, TaM: Kulttuuritoiminta Lyhdyssä Tanja Nykänen esittelee Lyhty ry:n monipuolista 
kulttuuritoimintaa 

 14:10 Kettukin vuoden taiteilijoita 10 vuotta |Kikka Jelisejeff vieraanaan taiteilija Matti Rauhaniemi  
Kettukin varapuheenjohtaja Kikka Jelisejeff esittelee Vuoden taiteilijoita kymmenen vuoden ajalta. Vuoden taiteilija 2010 Matti 
Rauhaniemi kertoo omasta taiteilijuudestaan. 

15:00 Siirtyminen Arx-talolle 

15:20 Iltapäiväkahvit Arx-talolla 

 15:45 Yhteisessä paratiisissa |Kettukin Vuoden taiteilija 2014 Tiina Elina Nurminen ja kuvataiteen opettaja, kuvataiteilija Eija Ruoho 
Vierailu Vuoden taiteilijan näyttelyyn Galleria Arxiin. 

16:30 Verkostotapaaminen päättyy 



 

9:20 Avaussanat |Minna Haveri, Kettukin hallituksen jäsen 

Verkostoseminaarin tervetuliaissanat 
Erityistaiteen kentällä elämme nyt aikaa, jolloin kunnat kiristävät talouttaan ja toimintamahdollisuutemme uhkaavat 
rahan niukkuudessa kaveta, mutta toisaalta kiinnostus erityistaidetta kohtaan kasvaa koko ajan. Yleisesti kulttuurin 
kentällä myönnetään ja tunnustetaan taidetoiminnan arvo hyvän elämän osana – jopa sen edellytyksenä.  

Kiinnostusta, toimijoita ja toimintaa on varsin paljon, mutta silti on suorastaan hämmästyttävää, kuinka vähän 
erityistaiteesta tiedetään. Mielestäni meidän täytyisi yhdistää voimamme näkyvyyden saamiseksi taiteilijoillemme. 
Heille taiteen saama huomio on tärkeää, koska se on keino tulla näkyväksi ja kuulluksi yhteiskunnassamme. Taide on 
kieli ja viestintäkanava. Sen avulla taiteilijamme voivat kiinnittää huomion sellaisiin asioihin, joita he pitävät tärkeänä. 
Taide tuo mukanaan osallisuuden. 

  

Meidän tehtävämme on mahdollistaa taiteen tekeminen. Kannustaa taiteilijoitamme ja raivata esteitä luovuuden 
tieltä. Muistuttaa sekä lähiympäristöä että tärkeissä asioissa valtaa käyttäviä siitä, että taide- ja kulttuuri kuuluvat laissa 
määriteltyihin jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Nämä oikeudet eivät lajittele ihmisiä vammaisiin ja vammattomiin.  

  

Meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen, jotta tämän taiteen roihu näkyisi kauas. Me emme eri studioiden ja 
toimipaikkojen edustajina voi olla kilpailijoita toisillemme, vaan saman joukkueen jäseniä. Kun joku meistä saa 
näkyvyyttä tai rahaa hankkeelleen, se hyödyttää meitä kaikkia, koska se nostaa edustamamme erityisen kuvataiteen 
merkitystä suomalaisen kulttuurin kentällä. Siksi toivon, että voimme verkostua tiiviimmin ja olla mukana yhteisissä 
hankkeissa.  

  

Ensi vuonna on taas Kaarisillan organisoima erityistaiteen biennaali. Se on yksi niistä hankkeista, jotka tekevät meitä 
näkyväksi. Kaarisilta biennaalista me voisimme aktiivisella osallistumisella tehdä todella merkittävän taidetapahtuman. 
Sellaisen, josta puhuttaisiin kauan ja kaukana meidän oman piirimme ulkopuolellakin. Sellaisen joka vakuuttaisi kaikki 
siitä laadusta ja ammattiosaamisesta, joka erityistaiteen kentällä vallitsee.  

  

 



9:30 The Story of Atelier Herenplaats | Richard Bennaars, director 

RICHARD BENNAARS 

 The four legs of Herenplaats             
(like the legs of a table on which the organisation rests): 

 Herenplaatsin neljä peruspilaria: 

 

 Motivation and talent of the coming artists 

 Tulevien taiteilijoiden motivaatio ja lahjakkuus 

 Quality of the coachers  (art education and coaching background) 

 Valmentajien/ohjaajien laatu (taidekoulutus ja valmennus-/ohjaustausta 

 Quality of the using materials  (all artistic materials) 

 Käytettävien materiaalien laatu 

 Right to have education    (all artists have a right to education and the right to devolop to an 
independent artist) 

 Oikeus koulutukseen (kaikilla taiteilijoilla on oikeus koulutukseen ja oikeus kehittyä itsenäisiksi taiteilijoiksi) 

 





10:50 Erityistaide tänään |Richard Bennaars, Jarmo Kukkonen taiteilija ja opettaja, Kaarisilta. Keskustelua johdattaa Minna Haveri. 

ERITYISTAIDE TÄNÄÄN 

 



11:30 Visioita erityistaiteen verkostosta -työpaja  

OSALLISTUMINEN 

 Miten olet mukana? 
Mitä haluat/voit tuoda verkostoon? 
Miten hyödyt verkostoitumisesta? 
Kenen kanssa on tärkeää tehdä yhteistyötä?  
(taidemaailma, sosiaali- ja kulttuuriala,  
vammaisjärjestöt, koulu [ammatillinen erityisopetus]) 
 
- Olemme osallisena työn kautta 
- Kettuki-tiedote 
- Yhteisnäyttelyt 
 
 
– ihmisiä 
- toimintatapoja (kameran käyttö, kamera käteen ja menoksi) 
- haastekampanja 
- koulutuspäivä, ideoiden jakaminen, ideapankki (teemoittain), henkilöstöpankki 
 
 
- tieto kulkee 
- näkyvyys 
- yhteistyökanavat 
 
- kaikki (taidemaailma, kulttuuriala, vammaisjärjestöt, asumisyksiköt, taideopiskelijat, perheet) 
 

 



11:30 Visioita erityistaiteen verkostosta -työpaja 

NYT 

 Missä mennään? 
 
- Verkosto ja toimijoiden yhteistyö tällä hetkellä 
- Erityistaiteen asema 
- Mitä hyvää ja mitä parannettavaa 
 
- sisäänlämpiävää? 
- ei tietoa – ei toimi 
- ideoiden jakoa enemmän 
- yhden tapaamisen lisäksi arjessa tapahtuvia tiedon jakamisia lisää (intra-net) 
- jatkuvuus turvattava – tukirahojen jälkeen? esim. osuuskuntamuodossa 
- heikko asema… harrastepiireistä voidaan jäädä ulos 
- fokus taiteessa ja sen tekemisessä 
- lähtökohta voimavaralähteiseksi, ei ongelmalähtöiseksi  
hyvää… open minds – malli/pilotti (lisätietoa Karjaan Västra Nylands Folkhögskola) 
 
 



11:30 Visioita erityistaiteen verkostosta -työpaja 

ENSI VUODEN TEEMA 

 Mihin huomio seuraavaksi? 

- Perustelut teemalle 

- Ideoita toteuttamiseen 

 

- tasa-arvo 

- poikkitaiteellisuus 

- edesauttaa laajenemista taiteen kentällä 

(paljon potentiaalisia henkilöitä, joita ei saada mukaan) 

(tieto pitäisi saada kulkemaan paremmin) 

- taiteilijoiden jakautuminen 

 



11:30 Visioita erityistaiteen verkostosta -työpaja 

TULEVAISUUS 

 Mihin tähdätään? 
- kansainvälisyys 
- vaihto-ohjelmat 
 
Toiveiden verkosto (rooli, laajuus, tehtävä) 
Erityistaiteen asema 
Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi 
 
Näkyvyys 
Uusmedian käyttö 
Säilyvyys 
Poikkitaiteilijuus 
Liikemaailma 
 
 
 
 

 



 

13:30 Case| Koruverstas Klova: Aitopaja-korukurssi  

 

HEIDI PESU, TEIJA HOKKANEN, KATRI STENBERG 

 

Anna Vesala, Panda 2014, 

akryyli kovalevylle 

Anna Vesala, Panda 2014, 

hopeakoru 

Anna Vesala, Panda 2014, 

hopeakoru 

Kuvat Heidi Pesu 



13:50 Case| Ohjaaja Tanja Nykänen, TaM: Kulttuuritoiminta Lyhdyssä 

 

KULTTUURITOIMINTA LYHDYSSÄ 



14:10 Kettukin vuoden taiteilijoita 10 vuotta |Kikka Jelisejeff vieraanaan taiteilija Matti Rauhaniemi  

 

VUODEN TAITEILIJOITA 10 VUOTTA 



14:10 Kettukin vuoden taiteilijoita 10 vuotta |Kikka Jelisejeff vieraanaan taiteilija Matti Rauhaniemi  

 

MATTI RAUHANIEMI 
 



15:45 Yhteisessä paratiisissa |Kettukin Vuoden taiteilija 2014 Tiina Elina Nurminen ja kuvataiteen opettaja, kuvataiteilija Eija Ruoho 
 

 

YHTEISESSÄ PARATIISISSA 



Verkostotapaamisen palaute 

 Palaute oli pääosin kiittävää ja positiivista; erityisesti Richard Bennaarsin 

esitys koettiin inspiroivaksi 

 Enemmän toivottiin keskustelua, ohjattuja kohtaamisia sekä itse 

erityistaiteilijoita paikalle 

 

Kiitos osallistumisesta ja kaikesta palautteesta! 

Kuvat verkostotapaamisesta 

Samuli Laurinolli 


