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Kohti yhdenvertaista taidetta
Päivi Lilja, Kettukin toiminnanjohtaja

Yhdenvertaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia -> toinen ihminen voi tarvita enemmän tukea kuin toinen.
SKR -> Moniarvoistuneessa yhteiskunnassa ei löydy määritelmä, kuka on oikea taiteilija.

Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden visuaalinen taidetoiminta. 
Erityistaidetoiminnan käsite kuvaa toiminnan rakenteellista tasoa, jossa taide syntyy tuetussa ympäristössä. Tässä ajassa on yhteisesti jaettu ymmärrys siitä, että erityisliitteiden 
aika ohi. Itse taiteilijat ja/tai taide eivät tarvitse erityis- liitettä.

Erityistaidetoiminta on osa laajaa ja monimuotoista outsider-taiteen kenttää, johon Suomessa katsotaan kuuluvan ITE taide (nykykansantaide), erityistaidetoiminta sekä 
historiallinen potilastaide.
Kettuki-yhdistykseen kuuluu henkilöjäsenten lisäksi 23 organisaatiojäsentä, joista monet toteuttavat erityistaidetoimintaa. Toteutimme vuonna 2016 strategiakyselyn yhdistyksen 
ja verkoston jäsenille. Kyselyn tulosten perusteella muodostettiin Kettukin strategia, Kohti yhdenvertaista taidetta. 

Tulevista suunnitelmista: Olemme nyt uuden strategiakauden kynnyksellä. Ensi vuoden aikana tulemme taas kysymään jäseniltä ja verkostoltamme suuntaviivoja tulevaan -toivon, 
että myös uudet tahot kiinnostuvat vastaamaan kyselyymme. 

Erityistä tukea tarvitsevilla taiteilijoilla, kuten kaikilla muilla taiteilijoilla, on tarve ja oikeus omaan uraan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Erityistaidetoiminnan kentällä on pitkään 
tehty kansainvälistä yhteistyötä ja viime vuosina yhteistyö on vahvistunut entisestään. 
Vuonna 2015 perustimme yhteistyössä viiden toimijan kanssa pohjoismaisen NOA Nordic Outsider Art verkoston, jonka toimintaa Kettuki on koordinoinut alusta saakka, olemme 
toteuttaneet isojakin projekteja yhdessä. Jatkamme pohjoismaisen yhteistyön mm. residenssitoiminnan kehittämistä.

Vuosi sitten verkostolle toteutetun erityistaidetoiminnan alan kehittämiskyselyn perusteella tiedetään, että Suomessa on erityistaidetoiminnan kentällä noin kymmenen toimijaa, 
joilla aktiivinen taidetoiminta on jossain määrin vakiintunutta. Erityistaidetoiminnan kentällä on toimijoita, joilla on oma näyttelytila. 
Näyttelyitä järjestetään jopa kymmeniä vuodessa. 

Voidaankin todeta, että Suomessa on marginaaliseen asemaansa, resurssien pienuuteen ja siihen nähden, että erityistaidetoiminta toteutuu sosiaali- ja kulttuurin hallinnonalojen 
risteyksessä varsin aktiivinen erityistaidetoiminnan yhteisö, joka toimii usein erikseen, joskus rinnakkain ja toisinaan päällekkäin, mitä tulee virallisesti tunnustettuun 
taidekenttään. 

Myös kv-yhteisö on vahva ja alalla löytyy gallerioita, museoita, oppilaitoksia sekä mm. keräilijöitä houkuttelevia taidemessuja.

Kyselyn perusteella sekä Vertaistaiteilijat-hankkeessa syntyneiden havaintojen perusteella pystyimme hahmottamaan tarpeita, joilla voisimme helpottaa verkostomme jäsenten 
työtä ja parantamaan erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden mahdollisuuksia toteuttaa ammattiaan. 
Yksi näistä tarpeista oli valtakunnallinen taiteilijamatrikkeli, joka tuo esiin erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja helpottaa esimerkiksi kuraattoreiden työtä. 

Aiemmin syksyllä järjestimme kuraattoritapaamisen, jossa erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat esittelivät taidettaan kuraattori Veikko Halmetojalle. Jatkamme näitä tapaamisia 
myös ensi vuonna ja kutsumme mukaan muitakin kuraattoreita.



Julkaistiin Kettukin valtakunnallinen taiteilijamatrikkeli



Suomen ensimmäinen outsider-taiteen läänintaiteilija
Esa Vienamo, Taiteen edistämiskeskus

Olen aloittanut huhtikuun alusta ensimmäisenä outsider-taiteen läänintaiteilijana.

Toimialueena Satakunta ja Uusimaa, myös valtakunnallista roolia.

Vienamo hahmottaa erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan urapolun: taiteen harrastaminen- koulutus -työskentely ammattilaisena

Puolessa Suomen kunnissa ei mahdollista harrastaa taidetta ammattimaisessa opetuksessa, näin ollen kulttuuristen oikeuksien 
toteutumisessa aukkoja. Taiteen perusopetusta ollaan kehittämässä.

Taiteen ammatillinen opiskelu, kaksi paikkaa Suomessa. Vienamon mukaan tilanne hyvä. 

Suomessa arvioidaan 30–40 henkilön työskentelevän ammattimaisesti taiteen alalla. Suurin haaste on, miten taide nähdään työnä.

Taiteen edistämiskeskuksen näkökulmasta tärkeää, miten yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat. Halutaan nostaa pienestä 
maasta kaikki talentit esille.



Rinnakkaiset taidemaailmat
Projektipäällikkö Katriina Rosavaara, Vertaistaiteilijat

Vertaistaiteilijat-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki 
Suomessa toimivat erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat. 
Hankkeen tavoitteena on tukea taiteilijoita taidemaailmassa ja 
työelämässä. Hankkeessa kehitetään taidealan työvalmennus -
mallia.

Vertaistaiteilijat-hanke on noin puolessa välissä toimintaansa. 
Hankkeen toimintamuotoina on ollut mm. taiteilijatapaamiset, 
taiteilijaresidenssit, Muotokuvakioski, taiteilijamatrikkeli ja 
kuraattoritapaaminen yhteistyössä Kettukin kanssa, 
taiteilijoiden omat projektit (Ideasta teokseksi), näyttelyt ja 
DiDa-tapahtuma.

Erityistä tukea tarvitsevine taiteilijoiden ja muiden 
taiteilijoiden tiet eivät välttämättä kohtaa missään vaiheessa 
taiteilijan uraa (esim. koulutus, jäsenyydet, apurahat, 
residenssit). Ainoastaan näyttelytoiminta on voinut 
mahdollistaa näiden taiteilijoiden kohtaamisen. 



Rinnakkaiset taidemaailmat -
paneelikeskustelu

Fasilitoi Katriina Rosavaara
Keskustelemassa muun muassa:
Paula Tuovinen, johtaja Taiteen edistämiskeskus
Minna Haveri, taiteen tutkija, taidekasvattaja TaT
Teemu Mäki, puheenjohtaja Suomen 
Taiteilijaseura
Kommenttipuheenvuorot:
Taiteilija Viljo Pertola, Kaarisilta
Outi Salonlahti, Saavutettavuusasiantuntija 
Kulttuuria kaikille -palvelu
Veikko Halmetoja, kuraattori ja galleristi 
videotervehdys

Paneelissa keskusteltiin siitä, miten 
taidemaailma voisi ottaa huomioida erityistä 
tukea tarvitsevat taiteilijat ja millä keinoin. 



Koulutus:

Rosavaara: Koulutuksen osalta tilanne on epätasa-arvoinen. Tällä hetkellä tarjolla on 
ainoastaan ammatillista koulutusta kahdella paikkakunnalla. Miten jatkaa opintoja? 
Mitkä ovat reittejä päästä eteenpäin?

Tuovinen: Taideyliopiston entisenä rehtorina koulutusmahdollisuudet on itselleni tärkeä 
kysymys. Vähän riippuu taidealasta, missä vaiheessa ollaan ja alan valveutuneisuudesta, 
että ymmärretään että ammattimaista toimintaa voi olla myös erityistä tukea 
tarvitsevilla henkilöillä. Hakijoita koulutukseen on ollut, ja riippuu tutkintovaatimuksista 
minkä verran sieltä löytyy joustoa. Yksilöllisten opistopolkujen tulisi mahdollistaa. Ja se, 
että taiteen alalla ei ole olemassa vain yksi esteettinen näkemys.

Koulutusten järjestäjien tulisi miettiä, että kaikille asteille olisi koulutusta. Kysymyksenä 
on, miten rahoitus riittää. Tarvitaan keskustelua lisää, jotta olisi enemmän 
valveutuneisuutta.

Haveri: Näettekö mahdollisena, että erityistä tukea tarvitseva taiteilija voisi opiskella 
taidekorkeakoulussa? Onko mahdollista mukauttaa niin paljon? Kokemuksia on 
maailmalta, mutta ei tietääkseni Suomesta.

Tuovinen: Haastavaa on, että mistä rahoitus? En kyllä muuten näe estettä. Koulutus on 
sellaista, että opiskelijat etsivät oma mediaa ja polkua. En näe sille estettä.

Mäki: Tärkeätä on, että jonkinlaista taiteilijakoulutusta olisi kaikilla kouluasteilla. Laaja 
ja monialainen alue, jossa taiteilijat ovat varsin erilaisia ja omaavat erilaisia rajoituksia 
(esim. pyörätuoli, lukutaidon puute ym). Vaikea käsitellä paneelissa, mutta hyvä, että 
yritetään.

Valitseva asenne on, että on hyvä antaa tilaa ja kutsua mukaan. Hyvää yhteisölle, joka 
kaipaa toisenlaisia näkökumia suvaitsevaisuuden nimissä. Taidealojen hyvä puoli on se, 
että tutkinnoilla on vähemmän merkitystä kuin muilla ammattialoilla. Kollektiivinen 
asenne on, että tulokset merkitsevät, ovatko nämä teokset kiehtovia. 

Näkisin vielä tärkeämpänä, kuin koulutuspolkujen turvaamisen, että 
työskentelymahdollisuudet turvataan. Kaikilla, joilla on intohimo, tulee olla 
mahdollisuus tehdä töitä.

Rosavaara: Pitäisi löytää niitä kohtaamisen paikkoja. Jotta taiteilijat voisi kohdata jo 
opintojen vaiheessa.

Jäsenyydet valtakunnallisissa taiteilijajärjestöissä:

Rosavaara: Miten näet Teemu nykytilanteen? Millaisia esteitä jäsenyyksille?

Mäki: Rakenne on, että Suomen taiteilijaseura on kattojärjestö, ei henkilökohtaisia 
jäseniä. Jäsenhyväksynnän suhteen taiteilijajärjestöissä on, että voi hakea 
portfoliolla. CV näyttää, kuinka aktiivinen taiteilija on. Ensisijaisesti tuijotetaan 
työnäytteitä. Teoriassa systeemi on reilu, käytäntö voi olla toinen.

Ongelma 1: Erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan CV puutteellinen, voi johtaa 
kielteiseen kehään, taiteilija näyttää harrastelijalta.

Ongelma 2: Voi olla, että lautakunta on sokea erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden taiteelle, voi nähdä taiteen outona tai amatöörimäisenä tai sitten 
kiehtovana.

Tuovinen:

Riippuu liitosta, onko enemmän kilta vai ammattiliitto eli haetaanko sinne ansioiden 
perusteella. Näkisin, että pitäisi olla niin, että kuka tahansa voi kuulua, joka haluaa 
kuulua liittoon. Liitto ei voi olla portinvartija.

Mäki: Portinvartijan rooli juontuu siitä, että on koitettu keksiä kömpelö ratkaisu 
siihen, miten määritellään, kuka on ammattitaiteilija. Jos olisi niin, että kuka tahansa 
voisi kuulua, on nähty riskinä, että se olisi vain harrastajien yhdistys. Kriteerin 
luominen on hankalaa. Tienaako taiteella tai onko taiteilijalla taidealan tutkinto? 
Amkin ja taideyliopiston kautta pääse automaattisesti kokelasjäseneksi.

On myös säilytetty vertaisarviontiin perustuva systeemi, jolloin ilman diploomeja on 
mahdollista päästä jäseneksi vertaisarvionnin perusteella. Systeemi on epäreilu 
erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille.

Tuovinen: En näe pelkoa, miksi harrastelija haluaisi päästä ammattiliittoon. Toivon, 
että siihen suuntaan maailmaan menee.

Otteita Rinnakkaiset taidemaailmat -paneelikeskustelusta



Otteita Rinnakkaiset taidemaailmat -paneelikeskustelusta

Viljo Pertolan kommenttipuheenvuoro:

Tervehdys teille kaikille verkostoseminaariin osallistuville. Olen Viljo Pertola. Kerron teille täällä 
itsestäni ja rakkaudesta taiteen parissa. Teokseni, jotka näette nyt pyöräytämme esille kuva-esityksenä. 
Töissä sisältyy eri tekniikat, jotka koulusta opin, joista tuli minun vahvuuteni.

Olen kotoisin Turusta. Siellä olen kantanut synnynnäistä piirroshimoani, siis hyvässä mielessä. Opiskelen 
parhaillaan Kaarisillassa, Nastolassa, Lahdessa. Opiskelen kuvataiteilijaksi. Valmistun keväällä 
kuulemma. Päädyin tähän kouluun sanottuani äidilleni opiskelemaan minun vielä haluavan. Kävin 
siihen aikaan kotitalousoppini valmiiksi, mutta halu opiskella jäi minuun vielä sykkimään. Etsittiin 
sopivaa opiskelupaikkaa minun laiselleni, sellainen löytyikin. Olen oppinut Kaarisillassa erilaisia 
maalauksen tapoja. Sain oppia vieläpä paljon muitakin taidetekniikoita, kuten taidegrafiikkaa, 
keramiikkaa, kuvaveistoa, mediataidetta ja ylipäänsä taiteilijuuteen liittyviä taitoja.

Tekemäni taide kuvaa enimmäkseen myytteihin ja fantasiaan liittyviä aiheita. Taiteen tekeminen tekee 
minut onnelliseksi. Teen taidetta vapauttaakseni minusta purkautuvan inspiraation tulen. Käytän 
lahjojani tehdäkseni kertomuksia nuorille kuin aikuisillekin sopivina yhteensä. Toivon kertomuksillani 
muuttavani tämän maailman menoa parempaan päin. Yhdet teokseni, jos ne kiinnostavat teitä, tulevat 
roikkumaan Amos Rexin seinillä, muidenkin nuorten töiden välissä tulevassa näyttelyssä GENERATION 
2020:ssa alkuvuodesta.

Tulevaisuudesta vielä, toivoisin tulevani taiteen tekijänä ja mahdollisesti ohjaajana nuorille 
kuvataiteilijoille – saatan tarvita ohjaajana vähäsen apua. Ammattiin valmistuttuani rupean töihin 
taiteen pariin. En tiedä vielä miten ja missä se olisi mahdollista. Toivottavasti on myös aikaa perheeni ja 
ystävieni kanssa viettoon. Aikoisin jakaa kaupan päälle kokemuksiani mjuille taiteen pariin 
intoutuneille, taideohjaajana esimerkiksi. Tukea kuitenkin tarvitsisin joihinkin asioihin. Taide ja sen 
tekeminen merkitsevät minussa paljon. Olisi kamalaa ja surullista, jos en saa tehdä taidetta 
kenellekään. Muistakaa kuitenkin hyvät ihmiset, etten ole ainoa omanlainen kuvataiteilija Suomessa 
taikka muualla. Minunlaisiani on paljon. Harmi vain, ettei heitä ole mainittu kansalle. Pyytäisin 
ottamaan kaikki taiteilijat, niin nuoret kuin vanhat, huomioon.



Paneelikeskustelun
kommenttipuheenvuoro
Veikko Halmetoja

Olen tehnyt periaatteellisen linjauksen 
kuratoimiini näyttelyihin, että niissä osa 
taiteilijoista on erityistä tukea tarvitsevia 
taiteilijoita. Aluksi piti miettiä, kenet kutsun 
mukaan näyttelyyn. Siihen tulee rutiini, mulle
tulee nyt automaattisesti mieleen 
taiteilijoita, jotka sopivat näyttelyyn.

Tämä on tasa-arvokysymys, 
yhdenvertaisuuskysymys. Tärkein asia, että 
tuntee teoksia, minkälaisia muotoja taiteilijat 
luovat.

Näyttelyt voivat olla taloudellisia riskejä, 
mutta toisin on käynyt. Koska mä
työskentelen yksin, heillä pitää olla mukana 
tukea, henkilöitä, jotka auttaa taiteilijoita.



Paneelikeskustelun 
kommenttipuheenvuoro
Outi Salonlahti

Tutkin vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden 
toimintamahdollisuuksia ja taiteilijapolkuja.

Aineistona oli elämäntarinoita ja haastatteluja. Aineistosta 
tunnistin kolme erilaista taiteilijatyyppiä, joista esittelen 
erityisen taiteilijapolun.

Järjestelmä on ohjannut alusta asti erityistä tukea tarvitsevia 
henkilöitä erityispolkuihin.

Koulussa he eivät saaneet taideopetusta. Taiteilijoilla ei ole 
ollut mahdollisuuksia taidealan opiskeluun, esim. omalla 
paikkakunnalla ei ollut sopivaa koulutusta. He ovat 
päätyneet opiskelemaan muuta alaa ja töihin muulle alalle.

Ratkaiseva tekijä oli näissä tarinoissa sattuma. 
Mahdollisuuden näkeminen. Tyypillistä on, että taustalla on 
kulttuurista kiinnostunut koti. Kun oikea paikka taiteen 
tekemiselle on löytynyt, alkoi kunniahimoinen taiteilijuuden 
kehittäminen.

Outi Salonlahden kysymys paneelivieraille: 

Kuinka voi vähentää sattumanvaraisuutta tiessä taiteilijaksi?



Apurahat:

Rosavaara: Apurahojen hakuprosessi on raskas, vaatii taiteilijalta esim. it-
taitoja ja luku- ja kirjoitustaitoja. Taikessa apurahoja jaetaan 
vertaisarviontiprosessin perustella. Pitäisitkö Paula mahdollisena, että 
vertaisarviointi voisi levitä myös vammaisyhteisölle jaettaviin 
apurahoihin? 

Tuovinen: Taidetoimikunnassa tulee olla diversiteettiä. Ollaan 
uudistamassa hakusysteemiä. Toimikuntiin voidaan myös hakea 
täsmäasiantuntijuutta. On tärkeää, että haetaan samoista paikoista, mistä 
muutkin hakevat. En usko, että kovin moni uskaltaa hakea, mutta siitä 
vaan. Silloin kun haetaan portfoliolla, on mahdollista myös hakea ja saada 
apurahaa.

Rosavaara: Voiko kehittää hakemisen tapaa?

Tuovinen: Järjestelmät tulevat helpottumaan. Saavutettavuus -syistä voi 
vielä hakea paperilomakkeella. Toki tarvitaan tukea esim. avustajalta 
hakemuksen tekemisessä.

Haveri: Onko apurahan myöntäjillä tietoa erityistä tukea tarvitsevista 
taiteilijoista? Apuraha ei aina riitä, vaan tarvitaan avustajia 
mahdollistamiseen. Vaatii kontekstin tuntemusta ja tietämystä.

Tuovinen: Meillä on lakisäteinen taiteilija-apuraha, joka on aina sama 
määritelty summa. Voi myös hakea kohdeapurahaa, johon kirjoitetaan 
sisälle avustajan palkkakulut.

Taiteilijamatrikkeli:

Rosavaara: Minna, miten näet taiteilijamatrikkelin mahdollisuudet?

Haveri: Matrikkeli on tärkeä työväline, mahdollistaa suoran pääsyn 
taiteilijan luo. Meidän kentällä korostuu välittäjäporras, jolloin kuraattori 
ottaa kontaktia taustatoimijoihin.

Joskus studioissa sanotaan, meillä ei ole resursseja toimittaa teoksia 
näyttelyihin, pakata ym.

Vaatii tuen taiteilijalle, että jonkun täytyy auttaa, jotta työt kulkeutuvat 
näyttelyihin.

Suomessa studiokenttä on valveutunutta, kansainvälisessä ympäristössä 
toimiminen vaikeampaa.

Otteita Rinnakkaiset taidemaailmat -paneelikeskustelusta

Lopuksi
Mäki: On myös tarve hyväksyä rinnakkaiset taidemaailmat, kuvataiteessa 
vallalla myös konteksti ja tekijälähtöinen näkemys, eli on kiinnostavaa 
minkälaisen taustan omaavat tekijät, Tarvitaan skeneä ja kontakstia, jolloin 
taiteilijat säilyttävät oman reservinsä. Molemmat kontekstit tarvitaan.



Tärkeitä vuosilukuja viideltä vuosikymmeneltä 

1972 Roger Cardinal - Outsider art
1974 Creative Growth, Oakland California
1986 Kaarisilta ry, Lahti
1992 Kirsikoti ry, Lieksa
1994 Copenhagen Art School for Adults with learning disability (DK)
1995 Bifrost art school (Randers, DK)
1996 Inutisäätiö (Stockholm, SWE)
2002 Hännätön kissa, Kirsikodin taiteilijoiden näyttely Kiasmassa
2002 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry (2016 -> Kettuki ry)
2002 Gaia Outsider Art Museum (Randers, DK)
2003 Kaarisilta ry, tutkintoon johtava kuva-artesaanin koulutus
2003 List án Landamæra (IS)
2005 Snurretoppen art school (DK)
2009 European Outsider Art association  
2009 Art Kaarisilta, Sanomatalo Helsinki
2015 NOA Nordic Outsider Art -verkosto 
2017 Venice Biennale, Judith Scott / Creative Growth
2018 Mäntän kuvataideviikoilla Pasi Soukkala, Hanna Keynäs ja Paul Gustafsson
2019 Outsider taiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

Art would be the path forward for people
with disabilities to express themselves
and a professional gallery would exhibit
their work

1974 Creative Growth

'Our role is to support' - huomioita Tanskan taidestudiomallista, Päivi Lilja

2000-luvulla uuden outsider-taiteen 
valtavirraksi alkoi muodostua 
erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden usein tuetuissa 
taidestudioissa tekemä taide.



Minua kiinnostaa rakenteet- mahdollistajina ja estäjinä. On tärkeää ymmärtää rakenteita, sillä ne määrittävät todella 
paljon toiminnalle asetettavia tavoitteita sekä ’asiakkaille’ tai osallistujille annettavia rooleja. 

Suomessa rakenteet vaihtelevia, taidetoimintaa järjestetään vammaisten päiväaikaisena toimintana, vapaan sivistystyön 
ja kansalaisopiston piirissä. Synnove Jokelainen teki tänä vuonna opinnäytetyönään taidestudiomallin, joka on 
luettavissa Kettukin sivuilla.

Rakenteet luovat toiminnan tavoitteet. Rakenteet määrittää ihmisten rooleja. Ovatko ihmiset ikuisia opiskelijoita 
vai 15 v työskentelyn jälkeen ammattitaiteilijoita?

Tutustuin Snurretoppenin taidetoimintaan, Kööpenhaminan taidekouluun ja GAIAan.

Tanskassa samantyyppinen malli, mutta rakenteet ja organisaatiomallit erilaisia.

Sosiaalipalvelulait 103 ja 104 toiminnan taustalla

Yhteistä valvonta ja raportointi, tavoitteellisuus

Taidekoulu -ei tutkintoon johtavaa

Samankaltaisia haasteita kuin meillä, muun muassa dokumentointi lisääntynyt -pois perustyöstä, samanlaisia eettisiä 
kysymyksiä

Eri reittejä pitkin löydetään taidetoimintaan. 

Taideohjaajien oma taiteellinen tekeminen mahdollistettu vapaaviikkojen muodossa.

Mitä voimme oppia?

-> Ylisektorinen yhteistyö ja rahoituspohja.

I’m not so concerned
about words – what
interest me is the
personally
expression, whatever
the method or
material is. The
human mind can be
beatiful, no matter
the % of intelligence.

- Stig Josefsen
Snurretoppen

'Our role is to support' - huomioita Tanskan taidestudiomallista, Päivi Lilja



Stig Josefsen ja Ulla Lampe esittelivät 
Taidekoulu Snurretoppen toimintaa

Anders Wettler ja Robin Myrdahl esittelivät 
Inutin toimintaa, lisäksi nähtiin Wettlerin
performanssi



Sari Salovaara ja Nikolai Klix:
DiDa-festivaali kutsuu mukaan 
juhlimaan kansainvälistä 
vammaisten päivää

Pääjärjestäjät vammaisalan järjestöjä ja 
organisaatioita ja mukaan lähtenyt 
kultturitoimijoita, 

jotka järjestävät ohjelmaa osana omaa 
toimintaa.

Tiedossa taidetta, elämyksiä, esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta. Kaikilla esiintyjillä linkki 
vammaisuuteen.

Dida-päätapahtuma Helsingin 
kaupunginmuseolla 3.12, siellä jaetaan myös 
Vimma-palkinto. Muita tapahtumia esim. 
korttityöpaja HAM, Ipi kulmakuppila 
ennakkoklubi, perhetapahtuma kirjasto Oodissa, 
Vertaistaiteilijoiden Villintynyt akvaario-
residenssi Sanomatalossa.



Aura Lehtonen: Kuvataiteilijat 
ja tekijänoikeus- mitä 
tekijänoikeuden suoja sisältää?

Suomen Taiteilijaseuran lakimies kertoi 
tekijänoikeuksista, jotka suojaa luovan 
työntekijöitä.

Tekijällä oikeus kirjalliseen tai kuvalliseen 
tuotokseen. Tekijällä oikeus päättää ja saada 
korvauksia teoksensa hyödyntämisestä.

Suoja syntyy, kun teos ylittää teoskynnyksen. 
Kuvataiteen kentällä kynnys matala. Suojaa 
muotoa, ei teoksen ideaa tai aihetta. 
Tarkempaa tietoa löytyy pp-slidesta, jota ei 
ole tarkoitettu muuhun jakeluun kuin 
seminaariyleisölle. 



Päivi Venäläinen: Nuori 
taide esittäytyy

Lasten ja nuorten taidekeskus toimii kulttuuritalossa 
Villa Artussa Hyvinkäällä.

Nuoren taiteen toimintamuotoina on järjestää 
valtakunnallisia nuorten taiteen tapahtumia sekä 
alueellista ja paikallista toimintaa kuten taiteen 
perusopetusta, harrastustoimintaa, kerhotoimintaa, 
kesäkursseja.

Nuoren taiteen kautta nuoret saavat esille omaa 
taidettaan ja heillä on mahdollista työskennellä 
yhdessä taidealan (visuaaliset taiteet) ammattilaisten 
kanssa. Mukana toiminnassa 13–28 vuotiaat taiteen 
harrastajat (osaajat/ tekijät, ”reunoilla seisojat” eli 
kiinnostuneet, ”ei-tekijät” etsivän kulttuurisen 
nuorisotyön kohteet)

Yhteistyötä nuorten, nuorisotyön ja taidealan 
ammattilaisten kanssa. Yhteistyökumppani Amox Rex -
taidemuseon New Generation-näyttelyiden kanssa.

Tehtävänä on myös lasten ja nuorten taiteen 
arkistointi. Ylläpitää kokoelmaa, jossa New Generation
teosehdotukset tallessa.



Kettukin vuoden taiteilija 2020
Michael Rasmussen, Snurretoppen

Lanka kiertää hypnoottisesti teräslangasta tehtyä kehikkoa. Kädenjälki 
on sukua mediumisteille, jotka pikkutarkasti työstävät kankaan tai 
paperin pintaa täyttäen ne loppumattomilla yksityiskohdilla. Töiden 
selkeä värimaailma antaa katsojalle tilaisuuden tutustua teoksen 
muotoon, ja hakemaan siitä tuttuja elementtejä. Joku näkee niissä 
originelleja lamppuja, jotka luovat kiinnostavia varjoja ympäristöönsä. 
Toinen näkee niissä moderneja talomalleja, joissa olisi kiehtova asua. 
Kolmatta kiehtoo yksinkertaisesti muotojen orgaanisuus, ennalta-
arvaamattomuus ja suoranainen tottelemattomuus pysyä 
sovinnaisuudessa. - Kuraattori ja valitsija Elina Vuorimies, ITE-
museon amanuenssi

Kettukin vuoden taideteko-palkinto 2019
SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 –hanke

Pitkäjänteisestä työstä 
lastenkulttuurikeskusten ja taiteen 
perusopetuksen saavutettavuuden 
lisäämiseksi



Kiitos kaikille seminaarin osallistujille!


