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Taidelahjoja meille kaikille erityistä tukea tarvitsevilta taiteen tekijöiltä 
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Taidelahjoja	  meille	  kaikille	  erityistä	  
tukea	  tarvitsevilta	  taiteen	  tekijöiltä

Lahjakas Suomi -hankkeessa erityistä tukea tarvitsevat 
lahjakkaat lapset ja nuoret tekivät taideteoksia ja lahjoittivat ne 
heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeenlinnassa. 
Lahjojen antaminen on hyvä tapa kiittää itselle tärkeitä toimijoita 
Suomen juhlavuonna. 

Hankkeen tarkoituksena oli tuoda näkyväksi erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten lahjakkuutta. He voivat olla 
potentiaalisia taiteen tekijöitä ja taideteos taas on lahja yksilölle, 
yhteisölle ja koko yhteiskunnalle. 

Hankkeen päätoteuttajat olivat Kettuki ry ja Kiipulan 
ammattiopisto. Hämeen liitto ja Hämeenlinnan 
Suomalaisuuden Säätiö rahoittivat hanketta. 

Kettuki ry tukee kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden taidetoimintaa ja toimii erityistaiteen 
toimijoiden edunvalvojana sekä asiantuntijaverkostona. Kiipulan 
ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. 
Erityisopetuksessa opiskelee 610 opiskelijaa. Ammattiopisto 
järjestää myös aikuisten lisäkoulutusta sekä erilaisia lyhytkursseja. 

Lahjakas Suomi -hanke oli osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 
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Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin  

kolme kokonaisuutta: 

Mitaleja arjen sankareille: Saaristen koulun erityistä tukea 
tarvitsevat koululaiset ja opiskelijat Kiipulan ammattiopistosta 
suunnittelivat ja työstivät keväällä mitaleja. Syksyllä mitalit 
jaettiin juhlallisesti Valojuhla-näyttelyn avajaisten yhteydessä.  

Taidetta arjen ympäristöihin: Ryhmä Kiipulan sote-alan 
opiskelijoita valitsi taidetta kaipaavan yhteisön, joka heidän 
mielestään ansaitsi tai tarvitsi ympäristöönsä taideteoksen.  

Toisen taidelahjan valitsemalleen yhteisölle teki Kettukin 
taideryhmän nuori taiteilija. Teosten materiaalit ja muodot 
mietittiin paikan ehdoilla ja lahjan saajan kanssa neuvotellen, 
jotta ne asettuivat tilaan ja ilahduttavat yhteisön arkea.  

Taidelahjoja	  meille	  kaikille	  erityistä	  
tukea	  tarvitsevilta	  taiteen	  tekijöiltä
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Mitaleja arjen sankareille  

Kaksi ryhmää suunnitteli ja työsti mitalit heille tärkeille henkilöille 
koruverstas Klovan hopeaseppä Teija Halosen ohjauksessa huhti 
- toukokuussa 2017.  

Jokainen mitalin tekijä mietti lähiympäristöstään henkilön, jonka 
haluaa mitalilla palkita. Lahjakas Suomi -hanke päätettiin 
Valojuhlassa 10.10.2017 Galleria Arxissa, kun mitalintekijät 
ojensivat lahjan arvostamalleen lähimmäiselle. 

Koululaiset Saaristen koululta: 

Niko Albosta, Miro Nurminen, Frans Kauppinen ja Aada 
Hiltunen 

Kiipulan ammattiopiston opiskelijat: 

Tatu Suhonen, Henriikka Haakana, Aleksi Tiainen ja Ella 
Kauppinen  

Opiston ryhmän vertaisohjaajana työn alussa oli Kettukin taiteilija 
Anna Vesala
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Marjahatun päiväkoti sai taidelahjan 

Kettukin taideryhmän Nea Hakkarainen, 15v. suunnitteli ja 
toteutti taidelahjan Marjahattujen päiväkotiin Hattulaan. Nea valitsi 
lahjan saajaksi päiväkodin, jotta teos toisi iloa ja hyvää mieltä 
lasten arkeen.  

Yhteisötaideteoksen materiaaleja ja luonnetta mietittiin 
tutustumiskäynnillä päiväkodissa. Paikaksi valikoitui ulkoilupihan 
leikkipaikka ja lasten ehdotuksesta teos on värikäs ja siinä on 
yllättäviä ja liikutettavia yksityiskohtia. ”Toivottavasti lapset ja 
hoitajat pitävät siitä, jännittää kyllä kovasti kuulla heidän 
mielipiteensä teoksesta”, sanoi Nea. 

”Me Marjahattulaiset olemme iloisia, kun meidän yksikkömme 
valittiin taidelahjoituksen kohteeksi. On hienoa saada lapsia 
osallistava teos piha-alueelle, jossa myös perheet pääsevät 
ihastelemaan ja kokeilemaan sitä. Loistavaa, että saamme 
Marjahatun päiväkodin pihalle uudenlaisen ja värikkään 
oppimisympäristön taidelahjan avulla. Suuret kiitos Nealle tästä 
työstä.” kertoi Hattulan varhaiskasvatuksen palveluesimies Sari 
Sahlman. 

Teoksen suunnittelua ja toteutusta ohjasi kuvanveistäjä Pia 
Männikkö ja työstössä auttoi yhteisöpedagogi-opiskelija Emili 
Männistö.  

Taideteoksen julkistus järjestettiin perjantaina 16.6.2017 
Marjahattujen päiväkodissa osoitteessa Merventie 10, 13720 Parola. 
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Taidelahja Hämeenlinnan Validia-kodin ikäihmisille 

Ryhmä Kiipulan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoita mietti keväällä 2017 sopivaa sopivaa vastaanottajaa 
taidelahjalle. He päättivät ilahduttaa teoksellaan vanhuksia 
palveluasunnoissa Härkämäentiellä. 

”Kävimme tutustumassa paikkaan ja kyselimme asukkailta ja 
hoitajilta heidän toiveitaan taideteoksesta, muistoistaan ja 
lempiväreistään” kertoivat opiskelijat. Toiveissa oli värikäs, 
muistoja herättelevä ja vaikkapa tunnusteltava teos. 
Suunnitteluvaiheen jälkeen päädyttiin tekstiiliteokseen, jota voi 
tarkastella monella tavalla: se on täynnä väriä, kuvia ja kuoseja ja 
se haastaa useita aisteja, myös tuntoaistia. 

"Me täällä Härkämäenkujalla haluamme tarjota arjen elämyksiä 
kaikille asukkaille. Mikäpä sen mukavampaa kuin katsella ja jopa 
kosketella taidetta. Olimme iloisesti yllättyneitä saamastamme 
huomionosoituksesta. Oli ilo seurata nuorten taiteilijoiden 
innostusta yhteistyöhön asukkaiden kanssa ja paneutumista 
haastavaan tehtävään." kertoo Hämeenlinnan Validia-kodin 
palvelupäällikkö Katriina Laaksonen. 

Teoksen suunnittelivat ja toteuttivat toisen lukuvuoden opiskelijat 
Tommi Joki, Ella-Maria Kallenautio, Ella Kauppinen, Nea 
Polus ja Samuli Rytkönen. Heitä ohjasi kuvanveistäjä Pia 
Männikkö ja opiskelijoiden apuna oli ohjaaja Minna Hietamäki.  

Taideteoksen julkistus järjestettiin torstaina 24.8.2017 
Härkämäenkuja 2, 13500 Hämeenlinna.
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Lisätietoa ja kontaktitiedot hankkeen osallistujille:  

Päivi Lilja + 358 44 040 5107  paivi.lilja@kettuki.fi 
Nettisivu: http://kettuki.fi/taidetoiminta/projektit sekä http://www.kiipula.fi/kehittaminen 
Facebook: https://www.facebook.com/Lahjakas.Suomi/ 
Suomi 100 –nettisivu: 
http://suomifinland100.fi/project/hanke-153209-lahjakas-suomi-taidelahjoja-meille-kaikille-erityista-
tukea-tarvitsevilta-taiteen-tekijoilta/ 
Kuva lehdistökäyttöön: http://kettuki.fi/kettuki-ry/media 
Video yhteisötaiteesta: https://youtu.be/hDujMgNGbnE 
Video mitaleista: https://www.youtube.com/watch?v=AbWe77x7xy4&t=13s 

12

http://kettuki.fi/taidetoiminta/projektit
http://www.kiipula.fi/kehittaminen
https://www.facebook.com/Lahjakas.Suomi/
http://suomifinland100.fi/project/hanke-153209-lahjakas-suomi-taidelahjoja-meille-kaikille-erityista-tukea-tarvitsevilta-taiteen-tekijoilta/
http://kettuki.fi/kettuki-ry/media
https://youtu.be/hDujMgNGbnE
https://www.youtube.com/watch?v=AbWe77x7xy4&t=13s


MITALIPAJAT	  

Mitalipajojen	  ohjaaja	  
Teija	  Halonen,	  korumuotoilija	  

Saaristen	  koulun	  oppilaat:	  
Niko	  	  Albosta	  
Aada	  	  Hiltunen	  
Frans	  	  Kauppinen	  
Miro	  	  Nurminen	  

Saaristen	  koulu:	  
OuA	  Dahlgrén,	  Rehtori	  

Kiipulan	  opiskelijat:	  

Tatu	  	  Suhonen	  
Henriikka	  	  Haakana	  
Aleksi	  	  Tiainen	  
Ella	  	  Kauppinen	  

YHTEISÖTAIDETEOKSET	  

Mentori	  
Pia	  Männikkö,	  kuvanveistäjä	  ja	  kuvataiteilija	  

Kiipulan	  opiskelijat:	  
Tommi	  Joki	  
Ella-‐Maria	  KallenauAo	  
Ella	  Kauppinen	  
Nea	  	  Polus	  
Samuli	  Rytkönen	  

Hämeenlinnan	  Validia-‐koA	  
Katriina	  Laaksonen,	  palvelupäällikkö	  
Henna	  Ylitolonen,	  lähiesimies	  

Nea	  Hakkarainen,	  Ke:ukin	  taideryhmä	  
Emili	  	  Männistö,	  yhteisöpedagogiopiskelija	  
Katja	  Kopra,	  toiminnanohjaaja	  

MarjahaNujen	  päiväkoA	  
Sari	  	  Sahlman,	  palveluesimies	  

YHTEISTYÖSSÄ:	  

KIIPULA:	  
Piia	  Kokko,	  markkinoin=-‐	  ja	  vies=ntäpäällikkö	  
PeNeri	  Ora,	  kehitysjohtaja	  
Eeva	  Hallikas,	  ope:aja	  
Minna	  	  Hietamäki,	  ohjaaja	  
Jaana	  Isomäki,	  psykologi	  
Leena	  Litzen,	  ope:aja	  

HÄMEEN	  LIITTO:	  
Jaana	  Laakso,	  johdon	  assisten?	  

YKSITYISET	  LAHJOITTAJAT	  
Aapo	  Hopeakoski	  
MaS	  Jokinen	  
Sami	  Heino	  

KETTUKI:	  
Päivi	  Lilja,	  toiminnanjohtaja	  
Camilla	  Nordström,	  yhdistysavustaja	  
Sirpa	  Haapaoja,	  projek=koordinaa:ori	  
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