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MINUA ETSIMÄSSÄ

on päivän muo
tisana. Tutkimusten mukaan meillä on samanaikaisesti 
useita erilaisia identiteettejä tilanteesta riippuen: aika, 
paikka ja hetken toiminta määrittävät voimassa olevan 
identiteettimme. Voimme määritellä itsemme vanhem
piemme lapsena tai lastemme vanhempana, jonkin 
maan kansalaisena tai alueen asukkaana, ammatti
ryhmän edus tajan tai harrastusryhmän jäsenenä. Lista 
on loputon. Määreet, joiden kautta ihminen muodostaa 
käsityksensä itsestään, muodostavat yhdessä ihmisen 
yksilöllisen identiteetin. Peruskysymys on kuitenkin 
selvä, kuka minä olen? Mihin minä kuulun?

Kielen merkitystä ei voida sivuuttaa.                                             
on kulttuurisidonnaista ja tärkeä osa identiteettiämme. 
Kielessä ja kielellä ilmaisemme, keitä me olemme ja mi
hin kuulumme. Ehkä meille taiteilijoille on ajoittain 
tyypillistä ylläpitää ns. taidepuhetta, mikä saattaa toi
saalta etäännyttää tai sitten lähentää meitä ja yleisöämme.

Tässä lehdessä identiteetin pohdintaan houkuttelee ku
vataiteilija, professori Ossi Somman haastattelu, jossa 
valotetaan hänen taiteilijaminäänsä, polveilevaa taiteili
japolkuansa, ja sitä 
miten hänestä tuli 
Toimittaja Lea Penttilä puolestaan haastattelee nuo
ren polven taiteilijaa Teemu Mäenpäätä. Taidepataan 
tipahtunut Obelix  jutussaan hän saa taiteilijan ih
mettelemään padassa olevan liemen aineksia. Khronok
sen taloa ”rakentavat” käsitetaiteilijat Visa Suonpää ja 
Patrik Söderlund taas pysäyttävät meidät ajattelemaan 
yhteiskuntaa, kulttuuria ja luontoa sekä avartavat käsi
tyksiämme näiden vuorovaikutuksesta. Lehdessä on 
myös Petri Sepän vimmainen teksti: Minä, sinä, hän, 
me, te, he, joka haastaa niin lukijat kuin kokijat.

Kiinnostavaa ei ole ainoastaan yksilön identiteetin muo
dostuminen, vaan esimerkiksi paikkojen ja tilojen iden
titeettien kirjo. Paikkakunta voi identifioitua, hyödyntää 
taiteellista vetovoimaansa ja tunnustautua taidekau
pungiksi. Poimin esimerkiksi otteen MänttäVilppu
lan suorastaan tunnustuksellisesta työpaikkailmoituk
sesta (24.1.2016 AL): “MänttäVilppula tunnetaan 
 ja kuvataide 

on yksi kaupungin menestyksen tukijalkoja. Kaupungis
samme toimii niin valtakunnallisesti kuin kansainväli
sesti arvostettuja taiteen ja kulttuurin vaalijoita.” Näillä 
saatesanoilla haetaan yhtälailla henkilöstöpäällikköä, 
kulttuurijohtajaa kuin kaavasuunnittelijaakin. Vää
jäämättä tulee sellainen tunne, että kuvataiteilijan on 
henkisesti helppoa liikkua Mäntässä ja esittäytyä tarvit
taessa residenssitaiteilijana.

Onkin aika palata taiteilijaan. Muistakaamme, että 
viime kädessä muut ihmiset ja 
määrittelevät identiteettimme. 
Kuvataiteilija toimii omassa ajassaan dialogisessa suh
teessa ympäristöönsä ja on riippuvainen ajanhengestä 
niin hyvässä kuin pahassa. Aikanaan tai teilijan “tont
ti” oli kenties selkeämmin tunnistettavissa ja muiden 
suhtautuminen taiteilijannäköiseen tekijään selkeäm
min määriteltävissä.

Kirjailija Paavo Haavikko on viisaasti todennut: 

Suomessakin eri vuosikymmenten 
yhteiskunnallinen tilanne on suosinut erilaisia taiteilijoi



“PUHUESSAAN  IDENTI-
TEE     TISTÄ, IHMISET 

SELIT TÄ  VÄT TOISILLE 
KEITÄ HE OVAT. MUTTA 

TÄRKEÄMPÄÄ ON, ETTÄ 
HE KERTOVAT ITSELLEEN 

KEITÄ HE OVAT JA SITTEN 
PYRKIVÄT KÄYTTÄYTY-

MÄÄN SEN MUKAAN.”
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ta ja taiteen kentässä toimivia. Tamperelainen kuvatai
teilija ja tutkija, Vappu Lepistö, esittelee ansiokkaasti 
väitöskirjassaan Kuvataiteilija taidemaailmassa: tapaus-
tutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista 
merkityksistä (1991) erilaiset tamperelaiset taitei lijatyypit 
boheemista, tiedostavasta/kantaaottavasta tyy pistä aina 
kaupallisesti suuntautuneeseen tekijään.
 
Suosittelen oheislu
kemistoksi kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille. Nyt 
voidaan todeta, että taiteilijakuvaukset osuivat aikanaan 
hyvin ja ennakoivat tätäkin päivää. Olisiko jälleen aika 
päivittää taiteilijuus, pohtia ammattiidentiteetin laaje
nemista ja tekijöiden muuttumista yhä enemmän poik
kitaiteellisiksi moniosaajiksi?

Taiteen ammattiin kouluttautuminen ja taideopiskeli
jayhteisö vahvistavat taiteilijuutta ja oman identitee
tin rakentumista. Tänään ja ylihuomenna taiteilija on 
visuaalisen kulttuurin kentässä yhä monikasvoisempi 
ja laajaalaisempi toimija. Perinteinen kapeaalai nen 
minäkeskeinen eksperttiys ei välttämättä enää riitä elan
non hankkimiseen. Identiteetin rakentumisessa niin 

kuin verkostoituminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Voi 
vain aavistella sosiaalisen median vaikutusta identiteet
tiimme. Yleisesti ajatellaan identiteetin tarkoittavan 
kertomusta, jota ihminen rakentaa läpi elämänsä etsien 
vastausta siihen, kuka hän on.

Myös identiteettitutkija Stuart Hall (19322014) näkee 
yksilön koostuvan monista identiteeteistä, jotka saatta
vat olla ristiriidassa keskenään tai jopa yhteensopimatto
mia toisiinsa nähden. Hänen mukaansa identiteetit ovat 
dynaamisia, 
ja eri suun
tiin tempoilevia. Yksilö ottaa itselleen eri identiteette
jä eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity yh
tenäiseksi kokonaisuudeksi minkään eheän “minän” 
ympärille, toteaa Hall.

Hallin mukaan identiteettien ja minuuksien synnyssä 
keskeinen tekijä on vuorovaikutus toisiin yksilöihin, 
yhteisöihin, yhteiskuntiin, historiaan, kulttuuriin sekä 
niihin sidoksissa oleviin hyvän ja pahan määrityksiin. 
Identiteetit voidaan käsittää myös tavoiksi tai rooleiksi, 
joita yksilöt kehittävät suhteessa ympäristöönsä ja erilai
siin tilanteisiin. Näihin rooleihin vaikuttavat henkilöhis

toriamme ja luonteenpiirteemme. Identiteetti on pro
sessimainen. Identiteettiä ei voi koskaan pitää valmii na 
tai täydellisenä, vaan se muotoutuu ja kehittyykin koko 
ajan.

Voiko itselleen oikeanlaisen, levollisen ja jopa onnellisen 
identiteetin rakentaa käymättä ensin läpi monenlaisia 
identiteettikriisejä ja hämmennyksiä? Rikkinäiselle ih
miselle tämän pohtiminen on ajoittain paikallaan. Tai
teilijalle on hyväksi pysähtyä rauhassa kuulostelemaan 
kuka on, mitä haluaa sekä mitkä arvot, toiveet, tavoit
teet ja tarpeet ohjaavat omaa toimintaa ja identiteettiä. 
Myös puhumisen tavat, joilla muut ihmiset puhuttelevat 
meitä, ovat suurelta osin muokkaamassa ja vahvistamas
sa identiteettiämme. 

Hyvää päivää taiteenystävät!

Näihin tunnelmiin Jörn Donnerin Berliini raportti 
(1963) polvillani, 

Juha Merta

Juha Merta on Tampereen Taiteilijaseura ry:n 
johtokunnan puheenjohtaja ja Täydellinen 
ympyrä -lehden päätoimittaja.
juha.merta@uta. fi
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Löytäkää oma juttunne
Mitä miettii ja juttelee taiteellisesta taipaleestaan 90vuotias kuvanveistäjä, pro
fessori Ossi Somma Siurossa, Penttilän koululla? Takana on pitkä, värikäs taitei
lijaura niin opettajana kuin taiteentekijänä.

Ajelin aurinkoisena helmikuun päivänä Siuroon, jossa 
Ossi Somma odotti minua kotinsa portailla. Lämmin 
kädenpuristus toivotti minut tervetulleeksi Penttilän 
koululle, joka on ollut Somman ja hänen Sinikkavai
monsa kotina jo 46 vuotta. Taidetta on kaikkialla: ateljee 
on koulun sisätiloissa ja kaunista pihapiiriä koristavat lu
kuisat komeat veistokset. Nyt on oikea hetki istua tam
mikuussa 90 vuotta täyttäneen kuvanveistäjän kanssa ja 
muistella hänen taiteilijauransa parhaita hetkiä.

Kaikki alkoi muovailuvahapäistä
Ossi Somma kiinnostui taiteilijan ammatista vasta 
lähempänä aikuisikää. Kuvanveistäjän isä, käsistään tai
tava kirvesmies Kalle Sulander sai poikansakin kiinnos
tumaan kädentaidoista.

 Taiteen tekeminen oli minusta vaikeaa. Oli melkein 
mahdotonta tehdä kaunista, enkä siksi oikein uskaltanut 
lähteä siihen mukaan. Olin jo aikuinen, kun muovai

90-vuotiaan 
Ossi Somman 

neuvo 
nuoremmille

Ossi Somma ateljeessaan Penttilän koululla Siurossa.

Teksti ja kuvat: Paula Mikkilä
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lin siskoni Seijan lahjaksi saamista muovailuvahoista 
ihmispäitä. Kyläilemään tullut diakonissa näki työni ja 
ehdotti Ateneumiin pyrkimistä, Somma muistelee.

Ateneum jäi toiseksi naapurin pojan pyydettyä Sommaa 
kanssaan merille.  Isäni kuuli sen ja sanoi, että lähde 
vain. Hänkin olisi tahtonut nuorena merille. Niin minä 
lähdin. Siellä meni vuoden 1951 talvi. Käytiin jopa 
Amerikassa asti. Laivassa ihailin taitavasti piirtäneen 
tanskalaisen merimiehen piirroksia.

 Suomeen palattuani minua pyydettiin Ruotsiin meri
mieskouluun. En halunnut mennä, sillä olin mielestäni 
nähnyt jo ihan tarpeeksi merimieselämää.

Väärään opinahjoon
Tanskalaisen merimiehen hyvä piirustustaito ei jättänyt 
Sommaa rauhaan. Nähtyään syksyllä 1952 Aamuleh
destä Ateneumin pääsykoeilmoituksen hän päätti pyrkiä 
kouluun.

 Kain Tapper haki samaan aikaan. Hupaisaa oli se, että 
pyrimme molemmat väärään kouluun. Taideteollinen 
oppilaitos oli oikeanpuoleisessa portaassa ja Taideakate
mia toisessa. Pääsimme molemmat Taideteolliseen op
pilaitokseen, vaikka luulimme pyrkivämme Ateneumiin.

Opiskelunsa alkuvaiheessa Somma sairastui sitkeään 
keuhkokuumeeseen. Kangasalan Pikonlinnan keuh
kotautisairaalassa häneltä löydettiin tuberkuloosibak
teeri.

 Sairaalaan tullessani oksensin niin paljon verta, että 

hoitajat luulivat minun kuolevan sinä yönä. Olin sairaa
lassa yhdeksän kuukautta. Parannuin, koska onneksi sil
loin oli jo antibiootteja ja peni silliinejä.

Muistelemme millaista opiskelu oli Somman aikana 
ja millaista se on nyt. Hän arvelee, ettei tämän päivän 
opiskelu ole paljonkaan muuttunut entisistä ajoista.

 Opettajat olivat yleensä tunneilla mukana, nyt opiskel
laan itsenäisemmin. Kuvanveistäjät Emil Filen ja Yrjö 

Rosola opet tivat meitä yhdessä, 
mutta heillä oli hiukan eri aiheet. 
Hyviä opettajia molemmat.

Opetusta ja 
maaimanparannusta
Sommalla on pitkä opettajan ura 
eri oppilaitoksissa. Kankaanpään 
taidekoulussa hän oli kuvanveis
tonopettajana viimeiset 17 vuotta. 
 Työ oli monella ta valla antoisaa. 
Pitkään työmatkaankin tottui. 
Matkaa Siurosta Kankaanpäähän 
kertyi 80 kilometriä.

 Parasta opettajan työssä olivat 
oppilaat. Kaikki olivat niin in
nostuneita taiteen tekemisestä. 
Painotin heille heti alusta alkaen 
käsin tekemisen taitoa. Vaikeinta 
puolestaan oli kurin palauttami
nen. Kaikki oppilaat eivät tahto
neet olla tarpeeksi paikalla, vaan 
olivat minusta liikaa poissa.

Opetusvuodet eivät häirinneet Somman omaa taiteellis
ta tuotantoa. Päinvastoin, sillä hän on ollut aina hyvin 
yhteistyöhenkinen taiteen tekemisessään. Hän on osal
listunut mielellään moniin taidekilpailuihin, yksin ja 
yhdessä. 

 Opettajavuodet olivat minulle oikeastaan paras ta 
aikaa. Opettaessani tutustuin muiden muassa oppilaa
seeni Pertti Mäkiseen. Muistan, kuinka Pertti teki syn
tymää kuvannutta veistostaan. Minä puolestani olin 
juuri tehnyt Teuvo Jaatisen kanssa syntymisaiheisen 
kilpailuluonnoksen Rovaniemen veistoskilpailuun. Per

 Parasta opettajan työssä olivat op
pilaat. Kaikki olivat niin innostuneita 
taiteen tekemisestä. Painotin heille 
heti alusta alkaen käsin tekemisen 
taitoa.
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Kauniita veistoksia
 Yritän aina olla hyvä ihminen. Taiteen lisäksi koti ja 
sukulaiset ovat minulle hyvin tärkeitä. En halua erottau
tua muista. Urheileminen on kiinnostanut minua aina, 
ja olen yhä kova penkkiurheilija. Nuoruuden urhei
luharrastukset Nokian Pyryssä antoivat hyvän kasvu
alustan tulevalle taiteilijan ammatille.

Somma kertoo halunneensa aluksi tehdä kuvanveistä
jänä vain kauniita veistoksia.  Vaimoni ja äitini ovat to
sin olleet niiden kauneudesta vähän eri mieltä. Vaimoni 
mielestä työni ovat rumentuneet vuo sien myötä ja kau
niista veistoksista on kuulemma jo vie rähtänyt aikaa. Itse 
näen työni nykyäänkin kauniina, Somma summaa.

Kuvanveistäjä pitää 90vuotisjuhlanäyttelynsä tou
kokuussa Invalidisäätiön sairaalassa Galleria Ortonissa. 
Juhlavuoden avajaiset ovat 11. kesäkuuta Siu ron Veistos
puistossa. Koko kesän avoinna olevassa puistossa  Som
man laajaa tuotantoa on niin ulkona kuin sisätiloissakin.

 Minua aikaisemmissakin näyttelyissäni avustanut kark
kulaistunut itävaltalainen puutarhaarkkitehti Gilmar 
Schilcher auttaa myös veistospuiston ra kentamisessa, 

tin tehdessä sikiötä, ehdotin hänelle, että osallistutaan 
yhdessä yhteen kilpai luun. Kuljin silloin töihin tampe
relaisen taiteilijan Reijo Paavilaisen matkassa. Repa oli 
taitava tekijä ja entinen mainospiirtäjä. Pyysin Repankin 
mukaan kilpailutyön tekoon. Tulimme siinä kilpailussa 
toiseksi. Siitä alkoi meidän kolmen työryhmä, Somma 
hymyilee yhteistyömuistoilleen.

 Paras saavutukseni taiteessani ei ole oikeastaan mikään 
yksittäinen taideteos, vaan kaikki ne työt, joilla olen 
parantanut maailmaa.

 Minulle ei ole jäänyt mitään henkilökohtaisesti 
negatiivista muistoa taideelämästä, vaikka ylei sesti ot
taen taiteilijoihin suhtauduttiin kyllä vähän kielteisesti. 
Raha ja taide eivät olleet kovinkaan hyvä yhdistelmä.

Viimeinen ratsastajapatsas läheisin
Somma on pitänyt valtavan määrän taidenäytte    lyitä 
niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ensimmäinen yksity
isnäyttely kotimaassa oli Tampereen kirjastotalolla vuon
na 1962. Toinen merkittävä näyttely,  Leikin loppu, oli 
vuonna 1969 esillä Helsingin 
Taidehallissa ja Tampereella Sa
lon taidesalongissa. Vuonna 1986 
Somma piti 60vuotisnäyttelynsä 
Hakaristi  on täällä tänään Porin 
taidemuseossa sekä Alvar Aalto 
museossa Jyväskylässä. Laajin 
yksitysnäyttely, Koko tämä maa-
ilma, oli Keravan taidemuseossa 
vuonna 2005. Somma on pitänyt 
kymmenen yksityisnäyttelyä ul
komailla, muun muassa Mosko
vassa vuonna 1989 ja New York
issa vuo sina 1990, 1991 ja 1996.

Minulle mieluisin taideteos omas
sa tuotannossani on Viimeinen 
Ratsastajapatsas, joka on Kiasmas
sa. Se on pronssiin valettuna myös 
Vantaan oikeustalon edessä.

Somma on saanut lukuisia palk
intoja veistos ja mitalikilpailuis
sa. Valtion taiteilijaeläkkeelle hän 
pääsi vuonna 1980. Hämeen läänin taidepalkinto tuli 
vuonna 1985 ja Nokian kaupungin taidepalkinto vuon
na 1988. Suomipalkinnon Somma sai vuonna 1996 ja 
Kiilapalkinnon 1999. Professorin arvonimi myönnetti
in hänelle vuonna 2000.

 Eniten mieltäni on lämmittänyt Kuvanveistäjäliiton 
kunniajäsenyys, ja professorin arvonimi oli minulle täysi 
yllätys.

 Paras saavutukseni taiteessani ei ole 
oikeastaan mikään yksittäinen taide
teos, vaan kaikki ne työt, joilla olen 
parantanut maailmaa.



8

Pöydällä Somman kipsiveistos Sukansauma.

OSSI SOMMA 
Kuvanveistäjä Kaarlo Ossian ”Ossi” Somma (vuoteen 
1936 Sulander) syntyi PohjoisPirkkalassa 28.1.1926.

Opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Repin
instituutissa Leningradissa.

Asuu Siurossa puolisonsa Sinikan kanssa.

Keskeisiä materiaaleja ovat vaha, lasikuitu ja puu.

Debytoi Tampereen Taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä 
vuonna 1956.

Somman töitä on runsaasti julkisissa ja yksityisissä 
kokoelmissa niin kotimaassa  kuin ulkomailla.

Jatkuva näyttely Kulutusyhteiskunta muuttuu Danten 
helvetiksi Somman ateljee ja asuinrakennuksen 
taidepihassa Siuron Penttilässä Nokialla.

Valtion taiteilijaeläke Sommalle myönnettiin vuonna 
1980. Suomipalkinnon hän sai vuonna 1996 ja 
professorin arvonimen vuonna 2000.

Pohdiskelee taiteellista elämäntyötään kirjassaan 
Somma summarum (2011).

Somma kiittelee.

 Tulevalla vuosikymmenellä suunnittelen sitten 
100vuotisjuhlanäyttelyäni. Saas nähdä, mitä sitten 
esitän taiteessani. Jos maailma on parantunut, niin 
sitten saatan palata taas kauneuden esittämiseen.

Omien ajatusten taidetta
Vuosikymmenet Tampereen Taiteilijaseuraan kuu
lunut Somma näkee seuran tulevaisuuden valoi sana. 
 Seurasta on tullut yhteiskunnallisesti vaikutusval
taisempi ja sisäisesti demokraattisempi. Seuraan on 
tullut paljon nuoria, ja kyllä me vanhatkin yritämme 
vielä jotain sanoa.

 Kuuluin aikanaan kiinteään taiteilijaryhmään “60 
ja risat”. Vierailimme toistemme kodeissa ja meillä 
oli paljon yhteistä tekemistä. Se oli mukavaa aikaa. 

 Ohjeena tuleville taiteilijoille antaisin sen, että tai
teessaan pitäisi yrittää pitää aina oma ajatus. Taitei
lija voi tehdä sitä, mitä muutkin, mutta kyllä taitei
lijan olisi löydettävä se omin juttunsa.
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Työttömyysturvalain muutos pelottaa taiteilijoita
Vuoden 2016 alusta voimaan astunut työttömyysturvalain muutos askarruttaa taiteilijoita. 
Tiivistettynä kuitenkin suurin muutos entiseen on se, että nyt taiteilijat määritellään joko pää 
tai sivutoimisiksi yrittäjiksi. Sivutoimiset yrittäjät ovat edelleen oikeutettuja työttömyysturvaan.  
  

le yleisölle on kuitenkin työ ja elinkeinoministeriön 
käsityksen mukaan taloudellista ja tuotannollista toimin
taa ja kuuluu yrittäjäriskin piiriin.

Anna Nousiainen kertoo monien miettineen yrittäjäris
kin uuden määritelmän merkitystä. Riski tarkoittaa, että 
toiminta voi olla tappiollista.  Tappiollisen toiminnan 
paikkaaminen työttömyysturvaa nostamalla olisi työttö
myysturvan väärinkäyttöä.  Taiteilijoilla yritystoimin
nan volyymi on usein niin pientä, että normaaliin yrittä
jyysriskiin ei voida vedota.

Ammattitaidon ylläpitämisenä ei pidetä valmistautumis
ta ennalta sovittuun produktioon eikä toimintaa, jolla 
on taloudellinen tavoite. Alvrekisteriin, ennakkoperin
tärekisteriin tai kaupparekisteriin kuuluminen voidaan 
katsoa edellytyksenä uusien työmahdollisuuksien saami
selle.

Fakta 1: TEtoimistoa kiinnostaa vain se, oletko 
työmarkkinoiden käytössä. Asiantuntija Ville Niutanen 
kertoo STS:n tietoon tulleen tapauksen, jossa henkilö 
pelkäsi yrittäjäksi leimautumista eikä siksi uskaltanut 
ilmoittautua työttömäksi. Myöhemmin taiteilija mietti, 
miten saisi työttömyysturvaa talvikuukausilta. Työttö
myysturvaa ei ole mahdollista saada, jos ei ole ilmoittau
tunut työttömäksi.

 Jos taiteilija on velvollinen ottamaan YELvakuutuk
sen, TEtoimisto arvioi, onko yrittäjyys  pää vai sivutoi
mista. Vapaaehtoisella YELvakuutuksella ei ole samaa 
vaikutusta. TEtoimistoa kiinnostaa lähinnä se, oletko 
työmarkkinoiden käytettävissä. Jos oma toiminta estää 
tarjotun työn vastaanottamisen, voidaan oikeus työttö
myysturvaan evätä, Niutanen selventää.

Työvoimatoimistossa määritellään, onko yrittäjä / free
lancer pää vai sivutoiminen. Tämän ratkaisee yksinker
taisesti yritystoiminnan vaatima työmäärä. Yrittäjyys 
voidaan katsoa sivutoimiseksi työhistorian perusteella, 
jos henkilön työssäolo ja yritystoiminnan harjoittami
nen on ollut samanaikaista. Jos toiminta laajenee työttö
myyden alettua, se ei välttämättä enää täytä sivutoimi
suuden määritelmää. Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla 

Suomen Taiteilijaseura arvioi, ettei eduskunnan joulu
kuussa 2015 hyväksymän työttömyysturvalain muutok
sille ole edellytyksiä. Suomen Taiteilijaseuran Kuinka 
elää kuvataiteella hankkeessa työskentelevä lakimies 
Anna Nousiainen kuitenkin rauhoittelee ja kertoo 
STS:n seuraavan tilannetta tarkasti kevään aikana. Työt
tömyysturvajärjestelmän muutoksessa lakimääritelmää 
suoraviivaistettiin ja yksinkertaistettiin. Esimerkiksi 
työttömyysturvaan liittyvä yrittäjyyden määritelmä on 
muuttunut. Itsensä työllistämisen käsitettä ei työttö
myysturvalaissa enää ole. Lain valmistelu on ontunut 
ministeriössä pahemman kerran, eikä esimerkiksi asian
osaisia kuultu prosessin aikana. Muu menettely, itse ohje 
ja laki eivät ole yhtä surkeassa jamassa.

Taiteilijan visainen yrittäjyys
Eduskunnassa kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto 
ja Heli Järvinen jättivät helmikuussa kirjallisen kysy
myksen työttömyysturvalain tulkintaohjeen ongelmista. 
He tarttuivat erityisesti aloittavan taiteilijan ongelmaan 
markkinoida itseään leimautumatta päätoimiseksi yrit
täjäksi. Työttömyysturvan aikana aloitettu yrittäjyys 
tulkitaan helposti päätoimiseksi, koska vertailukohtaa 
työhistoriasta ei ole. Ennen työttömyyttä valmistuneita 
teoksia saa esittää näyttelyissä ongelmitta.

Hankalaksi on koettu myös keikkatyö yrittäjänä ja vaati
mus luopua YELvakuutuksesta. Palkansaajaksi rinnas
tettava sivutoiminen yrittäjä saattaa menettää asiakkai
taan, kun vakuutusta ei enää ole. 

Kirjalliseen kysymykseen vastatessaan oikeusministeri 
Jari Lindström täsmensi, ettei erityistapauksissa 
(palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän) tarvitse luopua 
yrittäjän eläkelain mukaisesta YELvakuutuksesta työt
tömyysetuutta saadakseen. Hän painotti myös, että 
koska toimeksiantosuhteessa tehdyn työn yritystoimin
nan jatkumisesta ei ole minkäänlaista varmuutta, ”työn
hakijalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen, jos yritys
toimintaa pidetään lopetettuna tai työnhakija on palkan
saajaan rinnastettava yrittäjä”.
 
Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen avoimesti suurel

Teksti: Anne Lehtelä
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tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä 
arvioitaessa työllistävyyttä, sillä myös heikosti kannatta
va tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei 
kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Nousiainen mukaan taiteilijat ovat myös miettineet sitä, 
uskaltaako apurahoja ottaa vastaan.  Kysymys on rele
vantti vain, jos hakee työttömyysturvaa. Apurahan 
maksuajankohdalla ei ole väliä, jos on työmarkkinoiden 
käytössä. Apurahansaajia ei pidetä MYELvakuutuksen 
perusteella yrittäjänä.

Fakta 2: Lisäselvityspyynnöstä ei kannata pelästyä.
TEtoimisto voi milloin tahansa pyytää hakijalta selvi
tystä yritystoiminnassa mahdollisesti tapahtuneista 
muutoksista ja antaa uuden työvoimapoliittisen lausun
non. Nousiainen muistuttaa verottajan saavan samat 
tiedot, vaikka työttömyysturvaan liittyvä yrittäjyys ei 
sinällään vaikuta verotukseen.

 Elinkeinonharjoittajan verolomakkeen 5 käyttäminen, 
alvrekisteriin kuuluminen, ennakkoperintärekisterissä 
oleminen ja YELvelvollisuus ovat kaikki merkkejä yrit

täjyydestä. Mikään niistä ei yksin tee yrittäjää, mutta 
yhdessä syntyy olettama yrittäjyydestä. Lisäselvityspyyn
töjä tulee usein. TEtoimiston kanssa kannattaa viestiä 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, koska 
taiteilijan ammattia ei ymmärretä. Työttömyysturvan 
takaisinperintä on harvinaista. Päätöksiin voi myös 
vaatia oikaisuja.

Fakta 3: Sekaannuksia on aina ollut ja tulee aina 
olemaan. Niutanen korostaa omien oikeuksien tunte
mista: Vanhankaan lain aikana kaikki TEtoimiston 
virkailijat eivät osanneet soveltaa ohjeita tai ymmärtä
neet taiteilijoiden tilannetta. Ristiriitatilanteissa kannat
taa ottaa aikalisä ja perehtyä asioihin kunnolla itse. Kaik
kien on hyödyllistä tuntea lakiohjeistus pääpiirteissään. 

Lain nopeasta valmistelusta huolimatta sen soveltamis
ohjeissa on paljon hyviä esimerkkejä. Nousiainen kertoo 
Taiken kouluttaneen Turussa TEtoimiston henkilökun
taa  lain merkityksestä, ohjeistuksesta ja taiteilijoiden 
asemasta työmarkkinoilla. Samansisältöistä koulutusta 
olisi hyvä saada myös Pirkanmaalle vaikka paikallisen 
Taiken voimin.

Kuva on Joukkovoimaa-mielenosoituksesta taidetyöläisten blokista 12.3.2016.
Kuva: Pentti Airola

Ohje lain soveltamisesta: http://www.finlex.fi/data/
normit/42440TEM2435ohje.pdf

STS:n ohje: http://artists.fi/ajankohtaista/tyottomyys
turvaakannattaahakeaaivankutenennenkin/

Kirjallinen kysymys työttömyysturvalain tulkintaon
gelmista/KK 423 2015 vp/Outi AlankoKahiluoto ym.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen / KKV 423/2015 vp 
/ Oikeus ja työministeri Jari Lindström
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TAIDEPATAAN
TIPAHTANUT
O B E L I X
Pikkupojan ammattihaaveissaan 
suu   ren rekan ratin taakse istahtanut 
Teemu Mäenpää työstää parhail
laan lokakuista stipendinäyttelyään 
Taidekeskus Mältin  ran  taan.

Karjaalaisen yläasteen puuhakkaat taideaineopettajat, 
GallenKallelasta ja Picassosta sorvatut esitelmät ve
sivärimaalauksineen sekä poikansa vaiheeseen jääneistä 
kouluista huolestuneen äidin taidekouluvinkki tuuppa
sivat Teemu Mäenpään taidetta kiertävälle radalleen.

 Oriveden opistossa maalasin yötä päivää. Lapsuuteni 
ei mitenkään pursunut taidetta, joten kuvataiteet olivat 
minulle suuri tuntematon möhkäle, jonka uutuuden
viehätys iski lujaa siellä ja viimeistään Kuvataideakate
miassa. Tajusin, että kuvataiteet ja yläasteelta mukaan 
tarttunut musiikki tarjoavat minulle sopivimmat tun
teiden välittämisväylät. Sitä paitsi lyhyehkön kuskipestin 
perusteella päättelin, etten ehkä olisi ratin takana ihan 
parhaimmillani, Mäenpää naureskelee.

Ei teosta ilman tunnetta
 Maalauksissani toistuvat muotokuvat ja ihmishahmot, 
joihin lapan aineksia uutisvirrasta. Intialaisen 5vuo
tiaan tytön raiskausuutinen esimerkiksi pysäytti minut 
maalaamaan teoksen, jossa oli tunteeni tuosta teosta. 
Jostain syystä kauheudet tönivät minua eniten eteen

Teksti: Lea Penttilä         Kuva: Jarno Vesala     Teoskuvat: taiteilija

Anatomical Escapes, 110x7  cm, akryyli, 2014Tuhma poika, sekatekniikka, 150x100 cm, 2016



12

päin. Lopulta haluan kyllä aina etääntyä tuupparistani. 
Maalatessani analysoin töitäni ihan sikana ja lataan nii
hin liikaakin asioita, mutta loppuvaiheessa yritän aina 
ka dottaa alkuperäisiä sisältöjäni. Katsojalle jätän jotain 
tunnetta sykkivää. Töistäni tulee usein aika rupisia, vaik
ka kuinka yrittäisin viimeistellä ne kauniiksi.
 Teen vinksahtaneita potretteja, joissa liikuttelen hah
moja eri korkeuksille, silloin maalaus muuttuu päässäni 
ihan oudoksi. Jatkan siitä, ja yritän ratkaista loppuun 
saakka sen vinouden, että päät ovat vaikka liian alhaal
la. Tunne voi teokseen tulla ihan väreistäkin. Puhtaasti 
abstrak tia maalausta en ole kymmenen vuoden yrityk
sestä huolimatta vielä onnistunut tekemään.

Vaikka Mäenpää on maalatessaan hyvinkin ajan hermol
la, hän haluaa maalaustensa olevan ajattomia, eikä upota 
niihin vinkkejä tästä ajasta.  Edes hahmojen vaatteet 
eivät kieli aikakaudesta, mutta joskus joku pieni ark
kitehtoninen viite saattaa jäädä sillaksi. Maalaustapani 
sinänsä on hyvin nykyaikainen, Mäenpää kuvailee.

Vapauden ja käskyjen dilemma
Lapsen saaminen houkutteli Teemu Mäenpään aikanaan 
tamperelaiseksi, mutta yhteistyö Taidesalonki Husan 
kanssa oli plussaa.  Sen gallerian loppuminen kirpaisee 
vieläkin. Kaipaisin tänne lisää vähemmän ansioitunei
den taiteilijoiden temmellyskenttiä tuomaan särmää ja 
säpinää. Myös kulttuuritoimen järjestämällä taidefes
tarilla saataisiin kaupunkitilaan taidetta uudella tavalla. 
Taidekoulutuksen alasajolla taas karkotetaan tämäntyyp
pistä puuhaavat nuoret kulttuuritoimijat, Mäenpää 
pohtii.

Gallerioiden kaupallisuus ja käskytys ärsyttävät Mäen
päätä. Hän myöntää välien viilenneen monien kanssa, 
koska on pitänyt tiukasti kiinni omasta tyylistään.  En 
ehkä ole osannut ajatella nenääni pidemmälle, mutta 
tarvitsen vapautta, muuten loppuu into. Ulkoiset teki
jät, joita voi nimittää vaikka pomoiksi, tukahduttavat 
taiteilijuuttani. Eniten syö toimeentulon epävarmuus. 
Pari tonnia silloin tällöin helpottaa kummasti, mutta 
vapaus  kantaa loppuelämän. Valitettavasti monet gal
leristit ja kuraattorit ovat enemmänkin tuottajia: luvut 
kiinnostavat heitä taidetta enemmän.

Mäenpään mielestä kansalaispalkka poistaisi parhaiten 
taiteilijoita närästävän epävarmuuden toimeentulosta. 
Se vapauttaisi taiteilijat ja muusikot tekemään persoo

nallista taidetta ja pitäisi kulttuurin tason korkealla. 

Kokonaisuus olen minä
Stipendinäyttelyään Galleria Mältinrantaan työstävä 
Mäenpää tunnustaa jo pitkään haaveilleensa näyttelystä 
Mältinrannassa.  Mahtavat tilat, paljon vapautta ja 
vähemmän tulosvelvoitetta, Mäenpää summaa stipen
dinsä plussia.

 Näyttelyni ovat usein mysteereitä, itsellenikin. Mältin
rantaan tulee ihan omanlaisensa puuveistosten, piirustus
ten ja maalausten kokonaisuus, joka elää roudaamista 
edeltävään yöhön, ja jossa moni asia loksahtaa paikoil
leen kompositioiden kautta. Viimeisellä viikolla käyn 
läpi kaikki maalaukset ja teen niihin pieniä, mutta jopa 
koko ilmeeseen vaikuttavia muutoksia. 

 Työhuoneellani ripustan usein seinällisen pieniä tauluja 
vieri viereen, poistan niistä yhden vuorollaan käsittelyyni 
ja palautan sen eri paikkaan. Yksittäistä maalausta kat
soo eri tavalla, kun se on yhteydessä toisiin maalauksiin. 
Muutosten heijastuessa kaikkiin muihin seinällinen elää 
koko pelin ajan. Näin kasaan Mältinrantaankin yhden 
seinän näyttelyni komppaajaksi. Sitten vaan jännitän, 
millaisena katsojat teokseni ja kokonaisuuden näkevät. 
Vaikka joku teos ei kanna, saattaa se silti synnyttää eni
ten uutta ja tuoda inhimillisyyttä ja perspektiiviä näytte
lyyn.

Kunhan innostus ei kuole
Mäenpää myöntää, ettei osaa olla vapaalla.  Jos en ole 
työhuoneellani, katselen teosteni kuvia ja mietin, mitä 
teen niille. Öisin ne ovat unissani. Vaihtelen projekteja, 
kun jokin tökkii. Maalasin just puoli vuotta putkeen, 
sitten halusin tehdä levyllisen musiikkia. Se kuitenkin 
jäi näyttelykiireiden jalkoihin. Moottoripyörääkin tein 
samalla, mikä taas on ihan aivotonta hommaa. 

 Saatan olla monilahjakkuus, mutten ole missään huip
pu. Innostun kaikesta, pompin edestakaisin keskit
tymättä mihinkään täysillä. Luulen olevani tiellä, missä 
polut pikkuhiljaa lähenevät iän myötä toisiaan ja tulee 
valaistuminen tai sitten minusta tulee tosi hyvä jossain 
jutussa. Olen kuin pataan tippunut Obelix, joka ei tiedä 
liemen aineksia. Loppuelämäni varmaan kuluu koostu
muksen selvittämiseen, mutta siinä liemessä haluan lio
ta, Mäenpää virnistää.
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Teemu Mäenpää

Syntynyt vuonna 1977 Kotkassa.

Asunut Tampereella 8 vuotta, työtilat Noki
an Tehdassaaressa.

Valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuva
taideakatemiasta vuonna 2008.

Yksityis ja yhteisnäyttelyitä vuodesta 2003 
lähtien.

Kuuluu Ilomiehetryhmään, jonka kanssa 
mm. piirrosinstallaationäyttelyitä.

Stipendinäyttely Galleria Mältinrannassa 
lokakuussa 2016.

Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Viikonloput keikkailee Cosmo Jones Beat 
Machinen ja T.E.K.:n kanssa. Soittaa rum
puja, bassoa ja perkussioita.

Harrastaa retkeilyä, lumilautailua, skeittaus
ta sekä moottori ja polkupyörien rakenta
mista.

Taidemaalariliiton, Tampereen Taiteilija
seuran ja Random Psÿclesverstaskollek
tiivin jäsen.

Alli ja Allan Salon Erillisrahasto

Vuodesta 1981 lähtien Tampereen Taiteili
jaseuran johtokunta on jakanut apurahoja 
taidemaalari Allan Salon testamenttilah
joituksesta.

Apurahoilla tuetaan pääasiassa seuraan 
kuuluvia nuoria taiteilijoita ja seuran toi
mintaa.

Teemu Mäenpää sai näyttelystipendin 
vuon na 2015. Hänen näyttelynsä on Galle
ria  Mältinrannassa lokakuussa 2016.
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Taide ei kilpailu, taide on ajatus, taide ei ole kaunis, taide on 
eri mieltä, taide ei ole tekniikka, taide on erehdys, taide ei 
ole pakkotoisto, taide on kultti, taide ei ole viisasta, taide on 
terapia, taide ei ole määritelmä, taide on pieni, taide ei ole 
makuasia, taide on leivonta, taide ei ole mielenosoitus, taide 
on taikuutta, taide ei ole työpaikka, taide on kamppailu, 
taide ei ole kon
sonantti, taide on 
teonsana, taide ei 
ole peili, taide 
on hiekka, taide 
ei ole pakotie, 
taide on syvyys, 
taide ei ole per
seestä, taide on 
valkoista, taide 
ei ole paniikki, 
taide on puser
rus, taide ei ole 
kulmahiomako
ne, taide on 
vispi   lä, taide ei ole kestohyödyke, taide on välähdys, taide ei 
ole kivitalo, taide on lautakasa, taide ei ole kivääri, taide on 
väistöliike, taide ei ole propaganda, taide on iholla, taide ei 
ole pitsinnypläys, taide on keritseminen, taide ei ole naula, 
taide on isku.

Taidetta tyrkytetään rahantekovälineeksi, jota voi ostaa, vaih
taa ja varastaa. Tuottamaton taide on kiusallinen erehdys.

Kun taide saa tartunnan, se muuttuu kullaksi. Kylmäksi, 
kovaksi, liukkaaksi aineeksi, jolla ei ole muuta käyttöä kuin 
olla vaihdon väline  tai koriste. Ilman ihmisarvoa ei ole 
taidetta, on vain näppäryyttä.

TAIDE, JULISTAMINEN
Taide tarvitsee vastuun. Ihmisen tulee olla tietoinen omista 
lähtökohdistaan ja toimintansa vaikutuksista. Harva hau
too mielessään ikäviä ajatuksia siitä, mikä on heidän tai
teensa hinta läheisille, toisille ihmisille, maailmalle.

Taide tarvitsee vapauden. Se ei tarkoita vapautta jostakin, 
vaan rohkeutta 
men  nä jonnekin, 
jota pelätään, hal
veksutaan, ei ym
märretä. Vapautta 
nähdä sääntöjen 
sekä yleisten to
tuuksien taakse ja 
tehdä se näkyväk
si.

Taide tarvitsee 
yhteisön. Yksilön 
taide on hedelmä
töntä ennen kuin 

se kohtaa vastaanottajan. Yhteisön taide on hedelmätöntä, 
jos se perustuu kompromisseihin.

Taide tarvitsee rohkeutta. Häkkiin suljettu taide on turvas
sa. Määrittely ja luokittelu rauhoittaa, saa aikaan ennustet
tavuutta. Rohkea taide pakenee ennustuksia, elää ja muut
taa muotoaan. Kun sormi osoittaa siihen, se on jo erilaise
na toisaalla.

Taide ei ole kilpailu. Se ei kaipaa mitaleita, voittajia, häviä
jiä eikä jäähypenkkejä.

Taide, joka ottaa itsensä liian vakavasti, on entistä taidetta.

P. Valkee
J. Harmaja
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Se virta, kun jokainen veto ja isku menevät kohdilleen, minä en voi epäonnistua. Pakkomielteinen puurtaminen, fy
siikka sanoo rajan tulleen vastaan jo viime viikolla. Hätä siitä, tuleeko kukaan, pidetäänkö minusta ja samalla vituttaa, 
että joutuu kantamaan samoja teoksia näyttelystä toiseen ja itse maksaa kaiken. Minun työhuoneeni maksaa liikaa, 
valo on huono, kaikki maalit ovat kuivuneet ja ihan tyhmiä sävyjä, pitäkää perkele taiteenne, ei koskaan enää. Onpa 
kaunis, älkää häiritkö, en osaa. Minun työni ovat parempia kuin hänen, miksi minä en saa yhtään mitään koskaan.

Kiitos viestistäsi, se rohkaisee taas jatkamaan. Pidän siitä, miten synnytät uutta minun vanhastani, mutta ärsytät, koska 
olet joskus oikeassa. Maksa osuutesi vuokrasta, osta vessapaperia, älä käytä parhaita siveltimiäni. Koska et ole paikalla, 
lainaan hieman väriä, tarvitsen myös paperia, sinulla on sitä enemmän kuin tarpeeksi. Palautan pian. Kaikki rahani 
ovat loppuneet, voisitko sinä mitenkään joustaa, ja hei, jos et toisi kavereitasi tänne mesoamaan? Mennään elokuviin 
ja maalataan koko yö. Se on parhaasi tähänastisista. On se! Olen tulossa avajaisiin, onnea! En päässytkään avajaisiin, 
perhana. Käyn katsomassa sen myöhemmin! Joko se loppui? Osaatko tehdä kotisivuja?

Hän oli kyllä melkoisen humalassa avajaisissa, ja hänellä on paljon tyhjiä pulloja työhuoneessaan tai kuten hän sanoo, 
ateljé. En ymmärrä, miten hän sen tekee, vaikka ei koskaan näytä tekevän mitään. Hän kopioi itseään. Hänen som
mittelunsa ja materiaalin käyttönsä ovat omaperäisiä, miten hän voi olla niin epävarma ja kuuntelee muita? Hän nyt 
on sellainen esteetikko, ei todellinen taiteilija, hän käyttää suhteita. Kyllä minäkin tekisin, jos olisi yhtä paljon aikaa 
kuin hänellä. Kyllä minäkin tekisin, jos olisi rahaa, kuten hänellä. Minäkin tekisin, jos hän ei estäisi minua tekemästä. 
Hänen elämänsä on helvettiä, siksi hän tekee hyvää taidetta, hän ei ymmärrä mitään todellisesta elämästä. Miksi hän 
saa aina kaikki apurahat? Hän on rasittava. Tuolla hän on.

Tälle kaikelle on tehtävä jotain, meidän pitää ottaa se vastuullemme. Jaamme aina kaikki työt tasaarvoisesti. Meidän 
toimintamme on paljon arvokkaampaa kuin heidän, miksi meitä ei tueta? Me teimme sen, selviämme tästä, olemme 
selvinneet ennenkin. Me teemme asiat näin  näin ne on aina tehty, me emme muuta hyvää käytäntöä, me kek
simme ne  kun olimme nuoria. Mennään heti! Meidän mielestämme tämä on hyvä idea, jätetään se myöhemmäksi. 
Me emme voi hyväksyä tällaista törkyä, me valitsemme kaikkien parhaaksi. Me menemme maalaamaan merenrantaa 
merenrantaan.

Te ja teidän periaatteenne, tiedättekö te, mitä te teette meille! Hei, voisitteko te soittaa hiljempaa, me yritämme 
työskennellä! Teidän systeeminne näyttää toimivalta, voisitteko näyttää sitä meille? Te, te, te, te olette riistäjiä! Teidän 
gallerianne sopisi loistavasti minun näyttelylleni. Te olette tyhmiä! Te teeskentelette ymmärtävänne, mutta oikeasti 
teitä kiinnostaa vain omien etujenne säilyttäminen. Te teette arvokasta työtä laskematta tuntejanne. Menettekö te fes
tivaaleille, otatteko meidät mukaanne? Onko teillä lainata pakettiautoa, ripustatteko te työt, vastaatteko vahingoista? 
Te olette vastuussa! Teidän Teija sanoi, että me voidaan lainata tätä.

Heidän tulokulmansa on nerokas ja heidän straregiansa järjestelmällinen, he mokasivat, hehehe... He ovat sellainen 
sisäpiiri, he suosivat kavereitaan. He ovat kaikki liian nuoria, he ovat kaikki liian vanhoja, he ovat kaikki väärän ikäisiä! 
Heidän ajatusmaailmansa on käsittämätön. He päättävät kaikesta, he tekevät meistä pilkkaa. He tarjosivat meille 
tämän tilan käyttöön, ilmaiseksi. Voisivatko he olla me? Heissä on yksi vika, siellä on hän. Hän saa heillä kaiken toimi
maan: he eivät selitä, he toimivat, näyttävät esimerkkiä. Hevoskauppoja. He eivät ole boheemeja, he ovat ainoastaan 
sotkuisia ja laiskoja.

Kukaan ei ole oikeassa. Kysykää vaikka kaikilta.

TAIDE, TEKEMINEN
M

IN
Ä

SI
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Ä
H

Ä
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M
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Petri Seppä on tamperelainen taiteilija, joka tekee sitä mitä ei osaa periaatteella 
“Ketään ei kiinnosta”. Ei ole ainuttakaan tekosyytä, miksi et aloittaisi taiteen tekemistä 
juuri nyt.  #tehkääperkeleettaidetta
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Onneksi EteläEurooppa on joulukuussa rauhallinen. 
Kuukauden pituinen residenssiaika oli täynnä näkemistä 
ja kokemista, eikä aikaa tuhlaantunut lomaruuhkiin 
matkustuspäivinäkään.

Usein matkalle lähtiessämme luotamme puolisoni kans
sa tuuriimme, sillä olemme molemmat niin kiireisiä ja 

väsyneitä, että suunnittelu ja asioiden etukäteen tar
kastaminen jää olemattoman vähäiseksi. 

Tälläkin kertaa pakkasimme mukaamme lähinnä syksyn 
aikana yöpöydälle kasaksi kertyneet lukemattomat kir
jat. Viimetingassa puolisoni ehti HelsinkiVantaan len
toasemalla ladata tabletilleen edes jonkinlaisen kartan, 

OLIIVIPUULEHTOJEN YMPÄRÖIMÄ 
KAUPUNKI PALEOLIITTISELTA KAUDELTAMATERA

Teksti ja kuvat: Anne Lehtelä

RESID
ENSSI



17

jonka varassa hatarasti suunnistimme kahden
toista tunnin matkanteon jälkeen kapeita etelä
italia laisen Materan kaupungin kujia.

Yritän matkoillani olla enemmän läsnä ja 
kokea kuin viettää aikaa kameran takana tal
lentaen todellisuutta, joten en residenssiinkään 
lähtiessäni ottanut kameraa mukaani. Ainoa 
mukaan tullut kuvausväline oli tällä kerralla 
puolisoni älypuhelin. Kuvien laatu on valitet
tavasti sen mukainen.

Kalkkikiveä ja välittömyyttä
Unescon maailmanperintökohteeksi luokiteltu 
Matera on ehdolla Euroopan kulttuuripääkau
pungiksi vuonna 2019. Materaa pidetään yh
tenä Italian pisimpään asuttuna kaupunkina. 
Turismi on kuitenkin kaupungissa vielä melko 
uutta, joten pääosa matkailijoista tulee sinne 
Italian sisältä. Kaupunkia reunustaa suuri rot
ko, jonka pohjalla vihertävät oliivipuulehdot. 
Aivan mahtavat maastot treenata mäkijuoksua! 

Kaupungin sydän on Sassiksi kutsuttu van
hakaupunki, jonka piazzoille vanhat herrat 
kokoontuivat iltaisin tapaamaan tuttuja – 
vaimot viettävät luonnollisesti laatuaikaa koto
na päivällistä valmistaen. Koko vanha kaupunki 
rakentuu kalkkikivestä ja sen hienovaraisista 
valöörieroista. Materan maailmanperintökoh
teeksi julistaminen on pelastanut 1980luvulla 
osittain asuinkelvottomaksi slummiksi leima
tun Sassin. Kaupungissa tehdään jatkuvasti 
kunnostustöitä rakennusten säilyttämiseksi.

Löysimme nopeasti myös pienen kantakuppilan, johon 
paistoi aamupäivisin aurinko ja jossa järjestettiin iltai
sin jazzkeikkoja. (Miksi Suomessa kahvi on aina niin 
pahaa?) Paikallisessa osteriassa ruoka tarjoiltiin pitkään 
pöytään, jossa viinikarahvi jaettiin koko pöytäkunnan 
kesken. Halauksin asiakkaansa tervetulleeksi toivotta
nut omistaja Massimo kertoi periaatteekseen sen, että 
“tutustumme uusiin ihmisiin ja illan lopuksi lähdemme 
ystävinä kotiin”. Pieni kaupunki alkoikin kuukaudessa 
tuntua kovin kotoisalta tuttujen tervehtiessä kaduilla ja 
pysähtyessä rupattelemaan estoitta.

Samaan aikaa residenssissä majailleet hämeenkyröläiset Ilona Raipala ja 
Marius Olsen kulkivat maalaamassa oliivipuulehdossa. Kuvassa Ilona Raipa
lan maalaus sarjasta Paesaggi dolci (2015, akvarelli ja valmisesine).

Residenssitalo on kaivettu luolaan ja osittain rakennettu 
kalkkikivitiilistä. Itselleni vaikuttavinta ovat usein värit. 
Materassa olisin voinut viettää kuukauden vain tuijot
taen rakennuksen kaikissa vaaleissa sävyissä hohtavaa 
kalkkikivitiilistä holvikattoa. Suurien makuuhuoneiden 
lisäksi residenssiin kuuluvat tilavat taiteilijaateljeet ja 
ala kerran seminaarisali.

Kaupungissa on käsityöläisten artesaaniateljeiden lisäksi 
useita pieniä taidegallerioita, joissa pääsee tutustumaan 
paikallisiin ammattitaiteilijoihin – kunhan on ensin 
löytänyt nuo paikat  sokkeloisilta kaduilta.

Teksti ja kuvat: Anne Lehtelä



Taiteilijatalon tulevaisuudesta ei 
tietoa
Taiteen edistämiskeskuksen PohjoisPohjanmaan ja Kai
nuun toimipisteen vasta muutaman vuoden toiminut 
resi denssi Materassa sulkee ovensa heinäkuun 2016 lo
pussa. Taiken Edinburghin ja Berliinin (Liebenwalder 
Strasse) residenssit toimivat vielä marraskuun loppuun 
saakka. Sulkemisten taustalla vaikuttavat valtion taide
hallinnon organisaatiouudistus sekä Taiteen edistämis
keskuksen ja opetus ja kulttuuriministeriön välinen tu
lossopimus.

Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen nimesi 
Ylen haastattelussa vuonna 2013 lakkauttamisen syyksi 
päällekkäisyyden valtion muiden apurahamuotojen kans

sa. Jatkossa raha on tarkoitus jakaa residenssiapurahoina 
kansainvälisiin residensseihin suuntaaville taiteilijoille. 
Itsenäisten taiteilijaasuntojen pitämistä ei nähdä tarpeel
lisena, koska ammattimaisia residenssejä on tarjolla pal
jon.

Taiteen edistämiskeskuksessakaan ei tunnu olevan tietoa 
Materan residenssirakennuksen tulevaisuudesta. Taike on 
etsinyt jatkajaa residenssille muun muassa taiteilijaseu
roista ja liitoista. Osaan lakkautetuista taiteilijaasun
noista löydettiin uudet vetäjät. Esimerkiksi Espanjan 
Arenus De Marin entistä taiteilijataloa pyörittää taitei
lijaporukka tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin, ja Berliinin 
Särön residenssi jatkuu Kirjailijaliiton ja Osuuskunta 
Lilithin voimin.

Lähteet:

Alueiden taiteilijaresidenssit katoavat, 24.5.2013, Yle kulttuuri, 
Hanna Holopainen.

Materan residenssivieraiden pitämä blogi (päivitetty 2013): taiteili
jaresidenssimaterassa.blogspot.fi
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Aika hammastaa, aika hapertaa, mutta samalla myös synnyttää koko 
ajan uutta. Khronoksen taloa se isännöi seuraavat tuhat vuotta.

tilan sijaan toimin taansa sananmukaisesti ajassa. 
IC98:n taiteilijakaksikko esitti projektiehdotuk
sessaan nykytaideprojektien sarjan alkuun vielä 
yksiä seiniä, verkkoaidan rajaamia lahoavia lautoja 
ja vähitellen kasvavaa puumuuria: ajan museota – 
museota, jonka aiheena on itse aika ja sen vaikutus 
aineeseen ja energiaan.

Aika asustaa Khronoksen talossa

Turkulaiset käsitetaiteilijat Visa Suonpää ja Patrik 
Söderlund ovat idättäneet ideaa museoidus
ta rappiosta jo pitkään. Tarkkaan ottaen se syntyi 
heidän tutkiessaan Kupittaankatu 57:ssä vastikään 
palaneen vanhan puutalon raunioita vuonna 1999. 
 Operoim me noihin aikoihin aktiivisesti kau
punkitilassa tapahtuvien interventioiden parissa, 
ja pohdimme Michel Foucault’n hengessä kau
punkitilaa, arkkitehtuuria, valtaa ja 
arkistoja. Teimme paljon kävelyretkiä 
kaupungilla, koska kirjoitimme Psyk-
ogeografisia harjoituksia, jotka esitet
tiin radiossa osana Aistien valtakunta 
näyttelyä vuonna 2000.

 Alunperin ajattelimme projektin 
etenevän jotakuinkin näin: hankkisim
me luvan palaneen talon jäännösten ja 
jäämistön museoinnille alkuperäisellä 
paikallaan – siis rappio ja tuhoutumis
prosessin rauhoittamiselle. Rakentai
simme tontille rampit, joita pitkin ih
miset voisivat tutkia talon jäännöksiä 
eri kulmista. Tonttia ei enää koskaan 
siivottaisi, raunioita ei purettaisi eikä 
paikalle rakennettaisi koskaan mitään. 
Palaneen talon tontti olisi elävä muis
to jostain samaan aikaan sekä tuhou
tuneesta että jatkuvasti elävästä. Emme 
siis konservoisi taloa museoksi, vaan 
kiinnittäisimme ihmisten huomion itse 
aikaan museoimalla tapahtuman ja siitä 
alkavan prosessin.

Orgaanisia aikadiagrammeja
Vuosien marinoima idea tuntui sopivan erityisen 
hyvin symboliseksi aloitukseksi raumalaisen Lönn
strömin taidemuseon uudelle institutionaaliselle 
suunnalle, jossa museo luopuu seinistään ja jatkaa 

 Olimme aikaisemmin keskittyneet ihmisyhteisöjen 
välisiin valtasuhteisiin sekä ihmisten, arkkitehtuurin ja 
suurten teknologisten järjestelmien analyysiin. Käsit
telimme ajan kulkua ja ekologisia aiheita tekemällä eläviä 
kuvia maailmasta. Sittemmin painopiste on siirtynyt 
ihmiskunnan ja luonnon välisiin suhteisiin. Päätimme 
pala ta juurillemme ja työstää samojen periaatteiden 

Teksti: Lea Penttilä
Kuva: Petri Summanen
Ilmoitus: IC98



Halutaan ostaa tai ote-
taan vastaan lahjoituk-
sena omalla tontilla 

sijaitseva mökki tai rintamamiestalo 
pitkäaikaista taideprojektia varten. 
Suosimme haja-asutusalueella tai 
erämaassa sijaitsevaa kohdetta, joka 
ei rajaudu tiehen. Missä tahansa 
päin Suomea, tontin ja talon koolla 
ei ole väliä. Talo voi olla asuttu, tyh-
jillään tai purkukuntoinen. Piha- 
rakennukset, hedelmäpuut, marja-
pensaat ja pala metsää ovat plussaa.    

ic-98
khronoksen 
talo
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puitteissa itse todellisuutta sen kuvaamisen sijaan.

Suonpää ja Söderlund käyttävät hieman Khronok
sen talon kaltaista orgaanista ”aikadiagrammia” 
myös Helsingin Maunulataloon parin vuoden 
sisällä valmistuvassa prosenttihankkeessa. Mau
nulassa he dokumentoivat uudisrakennuksen sekä 
siihen liittyvän puiston tieltä kaadetut puut ja istut
tavat uusia puita.

Monen tason tavoitteita
Projektin nyanssit ovat vääjäämättä eläneet ajan 
myötä. Suonpää ja Söderlund toteavat 1990luvun 
versionsa olleen ennen kaikkea kaupunkipoliitti
nen ja museolo ginen, nyt painottuu myös ekologi
nen pitkien aikakestojen näkökulma.  Asettamalla 
jonkin ihmisen aloittaman prosessin pitkälle tule
vaisuuteen suuntautuvalle aikajanalle ohjaamme 
huomion ihmisen toiminnan pitkäaikaisvaikutuk
siin.

Monet, mahdollisimman avoimina pidettävät tasot 
ovat tyypillisiä IC98:n teoksille. Khronoksen talossa 
museologisen tason ideana on perustaa ajan museo. 
 Muse oimme ajan kulun jatkuvana tulemisen pro
sessina, emme pysäytyskuvista koostuvana ”helmi
nauhana”, kuten museoissa yleensä. Näin vältämme 
alkuperäisyyden ajatuksen. Emme palauta kulttuu
ria (talo) tai luontoa (piha, metsä) alkuperäiseen 
asuunsa, vaan osoitamme luonnon ja kulttuurin 
fundamentaalisen yhteennivoutumisen.

 Yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla haluamme 
selvittää, onko mahdollista perustaa vyöhyke, jolla 
sekä kulttuurin tuotteiden että luonnon koskemat
tomuus taa taan ajan mittaan, ja voidaanko ihmisten 
puuttuminen alueeseen kokonaan kieltää. Pohdin
nan aiheita ovat esimerkiksi julkisen ja yksityisen 
omistuksen suhde, omistusoikeus ja sen siirtymi
nen, alueiden rauhoittaminen ja sulkeminen, kan
salliset territoriot sekä luontoon liittyvä hyötyajat
telu – onpa kyse sitten luonnonvaroista (metsät, 
kaivokset) tai virkistyksestä (kansallispuistot).

 Ekologisen tason kiinnostuksen kohteena on ih
miskeskeisyyden ja jokamiehenoikeuden kritiikki. 
Ihmisellähän ei ole vain oikeuksia luontoon vaan 
myös velvollisuuksia. Kun jokin jätetään silleen pit
käksi aikaa, avautuu perspektiivi, joka ohjaa ihmisiä 
toimimaan tulevaisuuden ehdoilla. Mitä useampi 
alue irrotetaan verkosta ja jätetään omilleen, sitä 
parempi se on planeetallemme kokonaisuutena.

Konkreettiseen maailmaan
Suonpää ja Söderlund ovat tehneet pitkään animaa
tioita, joiden tuotantoprosessi tuntuu heistä kerta 
toisensa jälkeen varsin samanlaiselta.  Käytännössä 
istumme kuukausia pimeässä huoneessa. Jos ani
maatiomme kuvaavat eräänlaista rinnakkaistodelli
suutta, operoimme nyt konkreettisessa maailmassa.
Äkkiseltään Khronoksen talo saattaa näyttää hyvin 
eri laiselta kuin kaksikon viimeaikaiset teokset, 
mutta itse asiassa sen kaikki puolet ovat IC 98:n 
ytimessä: yhteis kunnallisten aiheiden käsittely, 
omistusoikeus, pitkät ja monirytmiset aikakestot 
sekä ekologia.  Olemme ennen kaikkea käsitetai
teilijoita ja lähtökohtaisesti aina hyvin kiinnostu



lonnstrominmuseot.fi

Oletko kuvataiteilija?
Toteuta unelmiesi projekti!

Hae 
31. 10. 2016  
mennessä!

www.offsetpalvelu.fi
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IC-98

Visa Suonpään (s. 1968) ja Patrik Söderlundin (s. 
1974) vuonna 1998 perustama tai teilijakombo.

Turkulaiset käsitetaiteilijat yhdistävät filosofisen 
ajattelun, tutkivan asenteen ja kuvataiteellisen 
ilmaisun.

Toteuttaa teoksiaan mm. animaatioina, kirjoina 
ja installaatioina.

Vuonna 2009 IC-98 sai Kuvataiteen valtionpal-
kinnon ja voitti Turku biennaalin.

Suomen edustaja Venetsian biennaalissa vuon-
na 2015.

Teoksia ollut esillä näyttelyissä, biennaaleissa 
ja tapahtumissa Pohjoismaissa, USA:ssa, Euroo-
passa ja Aasiassa.

neita ideoista, tarinoista ja konteksteista. Tekniikka 
on ollut meille toisarvoinen kysymys. Olemme va
linneet sen aina sisällön ehdoilla. Siksi emme näe 
varsinaista eroa esimerkiksi animaatioidemme ja 
Khronoksen talon välillä. Kerromme samaa tarinaa 
eri välineillä.

 Ajattelemme Khronoksen taloa ensisijaisesti poliit
tisena tekona, emme niinkään taideteoksena. Siinä 
mielessä olemme uskollisia teoksen varhaiselle, to
teutumattomalle versiolle. Pyrimme siihen, ettei 
virallisissa asiakirjalähteissä mainittaisi sanaa taide 
ollenkaan. Toisaalta teemme ammattitaiteilijoina 

Khronoksen talo

Lönnströmin taidemuseon ensimmäinen, vuo  -
si na 2016-2017 toteutettava nykytaide projekti.

Khronoksen talo tulee olemaan tyypillinen suo-
malainen asumaton pihapiiri, joka hankitaan 
omistukseen, ympäröidään portittomalla aidalla 
ja jätetään ajan asunnoksi tuhanneksi vuodeksi.

Kiinteistön koskemattomuus taataan virallisilla 
luvilla ja sopimuksilla. Ajan asuinsija dokumen-
toidaan ennen aitaamista. Koko prosessi doku-
mentoidaan ja julkaistaan.

taidemuseon tilaaman projektin – institutionaa
lisessa mielessä Khronoksen talo on taidetta mitä 
suurimmassa määrin. Meille molemmille taiteen ja 
eitaiteen välinen määrittely taitaa olla aika epäo
lennaista. Tärkeintä on aina ollut tehdä sitä, mikä 
meitä kiinnostaa. Teosten valmistuttua olemme 
toissijaisia hahmoja. Silloin koittaa katsojan aika 
määrittää oma suhteensa teoksemme.
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Galleria
Kalle Turakka Purhonen 
Mauri Korhonen
Studio
Kati Lehtonen

Galleria 
Emma Ainala
Hemuloordi
Ninni Luhtasaari
Verna Tervaharju

Studio
Salla Laurinolli

Galleria
Kaija Mäenpää

Studio
MarjoRiitta Sasi

 

Galleria ja Studio
Janne Laine

TAIDEKESKUS MÄLTINRANNAN                 NÄYTTELYT SYYSKAUDELLA 2016

Montaasi Kalle Turakka Purhosen Gwaihir koululai-
nen ja Mauri Korhosen Keto nimisistä teoksista

9.7.-26.7.

30.7.-16.8.

20.8.-6.9.

10.9.-27.9.

Kati Lehtonen: Veden ylle, 2015, akryyli kankaalle, kuva: Erno Enkenberg

Salla Laurinolli: Taivaan painama VI, 2016, öljy 
kankaalle, 80x120cm

Kaija Mäenpää: Vanha 
peili: aukeama ja sul-

keuma, 2014–2015, öljy 
kankaalle, 175x240cm

MarjoRiitta Sasi: Akryylimaalaus, 2016

Janne Laine: Stage I, 2015, 
polymeerigravyyri, fotoet
saus ja akvatinta

Sexy Sexy Lover
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Galleria

Salon stipendinäyttely: 
Teemu Mäenpää

Studio
Marianne Siri

Galleria ja Studio
Ilkka Väätti

  

Galleria  
Suomen Puupiirtäjien

Seuran 2. vuosinäyttely: 
VIIDES ELEMENTTI

Studio
Markku Arantila

Galleria ja Studio
 Talo täynnä taidetta 

teosmyyntitilaisuus 

TAIDEKESKUS MÄLTINRANNAN                 NÄYTTELYT SYYSKAUDELLA 2016
1.10.-18.10.

22.10.-8.11.

12.11.-29.11.

3.12.-20.12.

Teemu Mäenpää: Tuhannen ilmeen ihme , 2016, akryyli,öljy,  
100x150 cm

Marianne Siri: In my dreams I´m ballet 
dancer. 2015. Keramiikka, kipsi, me
talli, spray, kuivattu orkidea. 150 cm
 

Ilkka Väätti: Bo, 2014, öljyväri ja akryyli 
puulle, 160 x 126 x 33 cm

Helena Pokkinen: Nature Fragment, 2015, puupiirros

Markku Arantila: Punainen lintu 
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Taidelainaamoasiakas Elsa Pohjanperän haastattelu. Haastattelijana Tiina Poutanen.

 heittää jotain taloon ja toinen pitää siitä   
 kiinni, ettei se heittäisi (SammyDaniel   
 Hottisen maalaus). Ja viiksekäs mötikkä ja  
 apina, jolla on sylissä toinen apina. Ne on  
 taideeläimiä (Johanna Longan).  Ja sellainen  
 vauvapiirros (Krister Gråhnin)  ja väripiirros,  
 jossa on monta väriä (Mirka Kinnulan   
 maalaus). Ja toinen väriteos, jossa on vain 
 keltaista ja mustaa. Ai joo, ja hirviö  
 (Hannamari Matikaisen maalaus), mutta
 seinät ovat loppuneet.

Tiina:  Oliko vaikea valita teos taidelainaamosta?

Elsa:  Ei oikeastaan, mutta olisi ollut, jos äiti ei olisi
 kieltäytynyt ostamasta sitä tosi hienoa ja isoa.   
 Tai lanttua, lanttu oli tosi kiva.

Tiina:  Tosi isoa!

Elsa:  Ei se nyt niin iso ollut. 

Kukonharjakaupoilla

TAIDELAINAAMO
Satoja teoksia yli sadalta Tampereen Taitei
lija seuran tai teilijalta. Voit vuokrata tai ostaa 
taidetta ilman korkoa tai kuluja, myös osa
maksulla. Vuokrat alkaen 10 € / kk.

Teokset esillä myös netissä: 
www.tampereentaiteilijaseura.fi

Avoinna ma–to 12–18, pe–su 12–16
Kuninkaankatu 2, Tampere
puh. 010 420 2040 

Tiina:  Kävit jokin aika sitten Tampereen
 Taiteilijaseuran taidelainaamossa, mitä ostit?

Elsa:  Ostin pienen taulun, jossa on kukka. Sen on
 tehnyt toinen samanniminen (Heli Mäkinen).

Tiina:  Kerrohan kuka olet?

Elsa:  Olen Elsa Meri Esteri Pohjanperä.

Tiina:  Sinähän olet koululainen, minkä ikäinen olet?

Elsa:  Olen 2C luokalla ja yhdeksän vuotta vanha,
 täytin helmikuussa. Olin kahdeksan, kun
 kävin taidelainaamossa.

Tiina:  Miksi valitsit juuri tuon taulun?

Elsa:  Koska se oli kivan värinen ja siinä oli hienoja
 perhosia ja kukonharjakukka. Se on muuten
 kiva kukka. 

Tiina:  Oliko lainaamossa muita tauluja, joista olit
 kiinnostunut?

Elsa:  Oli siellä sellainen iso, mutta äiti ei antanut
 ostaa sitä. En muista yhtään, mitä siinä oli,
 mutta se oli hienon värinen.

Tiina:  Onko sinulla enemmänkin tauluja?

Elsa:  On, itsetehtyjä, äidin tekemiä ja ViljaTuulialta
 (Huotarinen) saatu kangas, siinä on mustia
 kissoja. Sitten on sellainen, jossa on talo ja
 kaksi tyyppiä tikapuilla ja se toinen meinaa  



 

Pirkkalan kunnan Näyttelytila 
Suupantori 2, 33960 Pirkkala,  
050 352 1632 /mail@taidegalleria2.fi 

w w w . t a i d e g a l l e r i a 2 . f i  

Avoinna :  Ma, ti ja to klo 15-19, ke klo 10-15, la 11-15, su 12-16  

12.09. - 29.09. Jukka Tuominen 
03.10. - 20.10. Päivi Meriläinen 
24.10. - 10.11. Satu Salminen ja Janika Regelin  
14.11. - 01.12. Marjo-Riitta Sasi 
05.12. - 22.12. Pirkan opiston Taidekoulu 
 

25.04. - 12.05. Soile Jääskeläinen 
16.05. - 02.06. Pirkan opiston Taidekoulu 
06.06. - 22.06. Emmi Kallio 
01.08. - 18.08. Jaana Lahti-Luopa ja Tiina Palola 
22.08. - 08.09. Tiia Viiltola, Liina Karhunen ja 
Aino Mäntynen  

 
 

 
 

K a t u t a s o         
 
11.6. − 3.7. Martti Jämsä 
9.7. − 2.8. Mari Hokkanen 
6. − 30.8. Laura Böök 
3.9. − 4.10. Nykyajan jäsennäyttely 
8.10. − 2.11. Wilma Hurskainen 
5. − 29.11. Kati Leinonen 
3.12. − 3.1.2017 Kangas-työryhmä 
  

          
A l a k e r t a 

 
11.6. − 3.7. Maija Holma 
9.7.-2.8. Juha Mustonen 

6. − 30.8. Julia Weckman 
3.9. − 4.10. Nykyajan jäsennäyttely 

8.10. − 2.11. Heikki Humberg 
5. − 29.11. Jenni Valorinta 

3.12. − 3.1.2017 Kangas-työryhmä

 
Oheisohjelmat ja tapahtumat 
www.valokuvakeskusnykyaika.fi

GALLERIA

Tervetuloa sekä galleriaamme että käsi-
kirjastoomme ma-pe 12-18 ja la-su 12-16.

Kauppakatu 14, 33210 Tampere
puh. 050 441 2040
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.
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edullisesti!
Tervetuloa!
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YRITYKSILLE
 ja YHTEISÖILLE
taidelainaus 
taidekonsultointi
virkistys- ja koulutuspäivät
muotokuvat
uniikit liikelahjat
asiantuntijapalvelut
 

YKSITYISILLE
taidelainaamo:
  - taiteen vuokrausta 
  - taiteen myyntiä  
    osamaksulla ilman korkoa
taidekonsultoinnit  
muotokuvat ja tilaustyöt
vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
taidekurssit ja -luennot

TAITEEN AMMATTILAISILLE
vuokrattava monumenttityötila 
yhteistyötila metallityölle
keramiikan polttouuni
yhteistyötilat grafiikalle:   
  - metalligrafiikka ja serigrafia
  - litografia ja puupiirros
ammattilaiskurssit ja workshopit
jäsenpalvelut
taidenäyttelytilat

P a l v e l u j a

Taidekeskus Mältinranta

Kuninkaankatu 2, Tampere  

puhelin  010 420 2040  

www.tampereen-taiteilijaseura.fi

avoinna ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.

MEILTÄ LÖYDÄT PERINTEISET TARVIKKEET
Pigmentit, öljyt, vahat, täpätit, sellakat, 
liimat ja temperaemulsiot. 

Valikoimaan voi tutustua www.wanhawiljami.fi 

Hämeenpuisto 25, 33210 TAMPERE
wanhawiljami@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .ai

Antiikkiliike 
Wanha Wiljami
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www.tanssiteatterimd..
Kuva Marco Melander

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

HAIHARAN TAIDEKESKUS
6.-31.8.20166.-31.8.20166.-31.8.2016

www.tampere.fi /haihara

Päärakennus ja talliHaiharan taidekeskus 
Haiharankatu 30
33710 Tampere bussi 10, päätepysäkki

SEBASTIAN BOULTER, TOMI DUFVA & MATTI 
VAINIO, TAIJA GOLDBLATT, ELINA JULIN, 
ANNI KINNUNEN, OUTI KOIVISTO, LAURA 
KONTTINEN, ANNA-MARI NOUSIAINEN, 
JYRI PITKÄNEN & OMAPOLKU RY, TUOMO 
ROSENLUND, NOORA SANDGREN, SANNI 
SEPPÄ, TANELI STENBERG

HAIHARAN TEEMANÄYTTELYT 10 VUOTTA!

Päärakennus ja talli
avoinna: ti-su 12-18

11.6.–11.9.2016  
VUODEN NUORI TAITEILIJA 2016

Puutarhakatu 34, 33230 Tampere | Avoinna ti–pe 9–17, la–su 10–18
Puh. 03 5656 6577 | www.tampere.fi/taidemuseo | www.vnt.fi
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XXI MÄNTÄN 
KUVATAIDEVIIKOT

12.6.–31.8.2016
Kommandona
Kesän nopein, vapautunein ja 
rohkein nykytaiteen katsaus
Kuraattori Anssi Kasitonni

Mäntän kuvataideviikot
Avoinna joka päivä klo 10–18 
Pekilo, Tehtaankatu 21, Mänttä
044 259 9194
kuvataideviikot@gmail.com
www.kuvataideviikot.fi

HIEKAN TAIDEMUSEO

PIERRE DESCARGUES
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 ja 160 g kultaa

Avoinna
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�����������

© Yves Klein, ADAGP, Paris / KUVASTO, Helsinki, 2016
© Pierre Descargues, ADAGP, Paris / KUVASTO, Helsinki, 2016 

Yves Klein

Käkelänraitti 4 | Orimattila | 0400 757 607

Avoinna ti-su klo 11-17 (Juhannuksena suljettu) 
Pääsyliput 10 / 8 / 5 / 0  eur 

kahvila ja myymälä avoinna näyttelyaikoina

Kesänäyttely 2016 | 18.6. - 7.8.
mm. Emma Ainala, Anna Estarriola, Mari Hokkanen, 

Mikko Kallio, Virva Kanerva,Tuula Lehtinen, Sonja Löfgren, 
Elina Sarlin, Elisa Sorvali, Kaarlo Stauffer, Kirsti Tuokko... 

 AVAJAISFESTARIT 18.6. 
 Jukka Nousiainen, Hulda Huima ja Hitaat Sekunnit 

sekä Pippurikirurgi ja Ohitusleikkausorkesteri! 

Katso lisätiedot: www.villaroosa.fi
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Nyt jo kolme Gopalia 
Tampereella!

Tervetuloa maittavalle 
kasvislounaalle!

291 - 2015      

Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin/faksi (03) 223 0812 

tampereen.saskiat(at)galleria.inet.fi
www.tampereensaskiat.com

Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00. 
Vapaa pääsy. 

Näyttelyiden hakuaika on 
vuosittain 30.9. mennessä.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5
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Kuninkaankatu 2, Tampere
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

3232

Ihanien tavaroiden, käsityötuotteiden ja 
materiaalien kauppa.

Taito Shop
Hatanpään valtatie 4,   Tampere

ma-pe 10-18, la 10-15   Puh. 03 2251 415

Museo Milavida
Milavidanrinne 8, Tampere
Puh. 040 831 4054
www.museomilavida.fi

Avoinna pe–su 11–18
2.5. alkaen ti–su 11–18 
                                         

 13.2.–21.8.2016
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16.4. – 5.5.  PIIRUSTUSNÄYTTELY ALKUJÄLKIÄ,
 AVARATAIDE RY
7. – 26.5.  JARI JÄRNSTRÖM
28.5. – 16.6.  ELIISA MÄÄTTÄLÄ JA MILLA HANNULA
18.6.  – 7.7.  ELLI MURTONEN
9. – 28.7.  ISMO JOKIAHO
30.7. – 18.8.  OUTI AHO
20.8. – 8.9.  MIINA LAINE
10. – 29.9.  TIINA MARJETA
1. – 20.10.  LAPIN TAITEILIJASEURA RY:
 MARJO HYTTINEN, PIRJO NYKÄNEN
 JA PAULA SUOMINEN
22.10. – 10.11.  MINNA ELORANTA, KITI MILLER,
 MERJA OSANEN JA ULLA POHJOLA
12.11. – 1.12.  KRISTIINA KARSTEN

Rongankatu 1 C 9, 33100 Tampere, p. 045 268 1022, info@avarataide.fi 

 www.avarataide.fi   
    

V A P A A
P Ä Ä S Y
T I – S U
K L O  1 2 – 1 8

Toukokuu Marje Viitala
Kesäkuu Otso Höglund
Heinäkuu Ismo Jokiaho
Elokuu Outi Aho  

Syyskuu Johanna Vilén
Lokakuu Viljami Heinonen
Marraskuu Saara Forsell
Joulukuu Joulusalonki 

 
           

P U O T I N Ä Y T T E L Y T :

MARK

Ennennäkemätön brittitaiteilija Mark Wallinger 28.5. alk.

Gösta | Mänttä | serlachius.fi | (03) 488 6800
Serlachius-bussilla Tampere – Mänttä – Tampere suoraan museoihin!

M
ark W

allinger, Sleeper, 2004, perform
anssi, Neue Nationalgalerie, Berlin,  

Kuva:Stefan M
aria Rother, Courtesy the artist and Hauser &

 W
irth
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KANGASALA-TALO Kuohunharjuntie 6, Kangasala, p. 040 773 0148
taidemuseo@kangasala-talo.fi, www.kimmopyykkotaidemuseo.fi
Avoinna: ti–ke 11–17, to 11–19, pe–su 11–17, ryhmät sopimuksen mukaan
Liput: 6€/4€, alle 18-vuotiaat maksutta
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fine art
Fine Art -tulosteet laadukkaille 
materiaaleille, myös suuret koot
Vedossarjat
Alumiini-, akryyli- ja kapataulut
Kutsukortit

www.a-print.fi | (03) 455 2540 | Suvantokatu 13, 33100 Tampere

KUVIS ON KIVAA!
Taiteen perusopetus lapsille, 
nuorille, aikuisille

KURSSIT,
KESÄKURSSIT

SARA HILDÈN -AKATEMIA

www.tampere.fi/tyovaenopisto/sarahildenakatemia
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MEILTÄ LÖYDÄT PERINTEISET TARVIKKEET
Pigmentit, öljyt, vahat, täpätit, sellakat, 
liimat ja temperaemulsiot. 

Valikoimaan voi tutustua www.wanhawiljami.fi 

Hämeenpuisto 25, 33210 TAMPERE
wanhawiljami@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .ai

Antiikkiliike 
Wanha Wiljami
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Kahvila Runo

KAHVILA

Kahvila Runo
Ojakatu 3, 33100 Tampere
Puhelin: (03) 2133 931

ark. 9-20
su. 10-20

Taidetta
ammattilaisilta

alkaen 10 €/kk
osta tai lainaa

TAIDELAINAAMO
Tampereen Taiteilijaseuran

Kuninkaankatu 2
33210 Tampere
Avoinna
ma-to 12-18 
pe-su 12-16
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Taidekeskus Mältinranta

Myymme kotimaisten taiteilijoiden töitä eri aikakausilta; 
maalauksia, akvarelleja ja gra� ikkaa.

Taidelainaamo, kehystyspalvelut, taiteen arviointia,
galleriatilan vuokrausta näyttelytilaksi.

Galleria: Mustanlahdenkatu 24 ma-pe 11-17, la 11-14
Kehystämö: Vanha Kirkkotie 17 ma-pe 10-18

tampereentaidetalo.com
tampereen.taidetalo@elisanet.� 
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Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
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Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00. 
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vuosittain 30.9. mennessä.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
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1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5

2121

vapaalla kädelläPURNU 
2016

Kuraattorit  KARI JA TINA CAVÉN

19.6. – 7.8. 2016 
Joka päivä klo 11–18 | tilauksesta 20.5. – 28.8.2016

Aikuiset 11 € | 9 € | kausilippu 20 € | lapset ilmaiseksi
Lipun hinnalla savusauna 

ma klo 13 – 15 miehet | 15 – 17 naiset
pe klo 14 – 15.30 naiset | 15.30 – 17 miehet

Lisätietoja ja varaukset: 040 967 8820 | 050 331 5820
www.purnu.fi | purnutaidekeskus@gmail.com

Meiltä löydät kaikki tarvitsemasi 
taidetarvikkeet edullisesti!

Tervetuloa!

Avoinna 12–17, ti–pe 10–17, la 11–14
Kauppakatu 15, puh. 212 2014
www.taidevari.fi
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Kauppakatu 14, Tampere

Näyttelyhaku
koppelo@galleriakoppelo.net

mediataide   installaatiot
maalaukset   veistokset   grafiikka

Tervetuloa uusiin näyttelytiloihimme!

Avoinna ti–pe 12–18, 
la–su klo 12–16, ma sulj.

p. 050 3399 620, 040 565 0017

www.galleriakoppelo.net
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24H VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI 
TAMPERE  p. 010 289 8100  I  HELSINKI  p. 010 289 8102  I  RYHMÄT p. 010 289 8101 

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus. Verkkokaupassa palvelumaksua ei peritä.

”Kun ryhmä työskentelee yhdessä saman 
päämäärän eteen viehättävässä ja rikkaassa 
ympäristössä, se saavuttaa paljon enemmän 
kuin vuoden koulumaisella työskentelyllä 
yhtenä iltana viikossa ”
Taidemaalari Marjukka Paunila

Viehättävä Vence on keskiaikainen taiteilijoiden suosima pieni kaupunki. 
Kävelymatkan päässä Vencen keskustasta ja hotellistamme sijaitsee yksi 
Henri Matissen pääteoksista, vaikuttava kokonaistaideteos La Chapelle 
du Rosaire, johon tutustuminen syventää kurssiamme.

MATKATIEDOT
HINTA  2 248 €

HINTAAN SISÄLTYY
• Finnairin reittilennot turistiluokassa
• majoitus jaetussa kahden hengen 
 huoneessa
• ohjelmassa mainitut bussikuljetukset
 ja opastus
• ohjelman mukaiset ateriat 
 (10 x aamiainen, 10 x illallinen)
• taidemaalari Marjukka Paunilan
 ohjelman mukainen opetus

Taidemaalari 
Marjukka Paunila

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 
Asiantuntijan matkassa laadukkaasti jo 39 vuotta.

Tutustu kaikkiin Lomalinjan matkoihin: 
LOMALINJA.FI

SUOMEN 
MONIPUOLISIN 

ESITE 2016
Tilaa tai selaa

netissä!

ETELÄ-RANSKASSA
MAALAUSKURSSI 18. - 28.10.

TULOSSA maalausmatka Italian Piemonteen 5. – 15.4.2017

TULOSSA 2017 
Maalausmatka Kiinaan 
Opettaja taidemaalari Anna-Maija Rissanen

AKVARELLIKURSSEJA
SISILIASSA  
3. – 10.10.  I   1 499 €
Sisilia on auringon ja tulen saari. Huikean 
kauniit näkymät sekä turkoosi ja salaperäinen 
meri houkuttelevat maalaamaan. 
Opettaja kuvataiteilija Metta Savolainen

ITALIASSA VENETON MAISEMISSA   
9. – 16.10.  I   1 598 €
Romanttinen viinitila Valpolicellassa,  
Shakespearen rakastavaisten kaupunki Vero-
na pittoreskeine kujineen ja vehreä Gardajärvi. 
Opettaja akvarellisti Kaisa-Leena Kaarlonen

PÄRNUSSA   
25. – 30.7.  I   658 €
Viron idyllisen kesä- ja kylpyläkaupungin ko-
risteelliset puutalot, hyvin hoidetut puutarhat 
ja upea hiekkaranta inspiroivaa maalattavaa. 
Opettajana taidemaalari Mika Törönen

RANSKA

Pariisi

Vence

Nizza



Yksityisille
Taiteen vuokrausta
Taiteen myyntiä osamaksulla ilman korkoa
Taidekonsultoinnit
Muotokuvat ja tilaustyöt
Vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
Taidekurssit ja -luennot

Yrityksille ja yhteisöille
Taidelainaus
Taidekonsultoinnit
Virkistys- ja koulutuspäivät
Uniikit liikelahjat
Asiantuntijapalvelut

Taiteen ammattilaisille
Vuokrattava monumenttityötila
Yhteistyötila metallityöllä
Keramiikan polttouuni
Yhteistyötilat grafiikalle
Ammattilaiskurssit ja workshopit
Jäsenpalvelut
Taidenäyttelytilat

Taidekeskus Mältinranta
Tampereen taiteilijaseura
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
010 420 2040
info@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Toimisto 
ma–pe 10–15

Taidelainaamo
ma–to 12–18
pe–su 12–16

Näyttelyt
ma–to 12–18
pe–su 12–16


