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TAIDE- JA KULTTUURIPROJEKTIT ERI SOTE YMPÄRISTÖISSÄ
Käytännön näkökulmia projekten aloitamiseen

Maikki Kantola
Kultuurin moninaisuuden läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus
c/o Satakunnan ELY-keskus
Yrjönkatu 20, 28100 Pori
0295 330825
maikki.kantola@taike.f
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PROJEKTIN ALOITUS 

°  Aloitussysäys
    A)  Laitos ym kaipaa toimintaa / apua / taideta / työpajoja
    B)  Taiteen edistämiskeskuksella / Suomen Kultuurirahastolla ym avataan rahahaku

-  Rahojen suuruus parhaimmillaan on 15 000 – 24 000 € 
   paikasta riippuen ja niihin kuuluu yleensä ainakin 10% omavastuu  

    C)  Henkilökohtaiset yhteydet  
    D) Jatkuvaa toimintaa  
 →  Sairaalaklovnit ry  -  kiertävät tetyjä lastenosastoja

→  Nuorten pajat -  taideprojekteja syrjäytyneiden nuorten kanssa    
→ Yhteisötaiteilijat 

-  esim. 
°  Tampereen Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:

    Keinupuistokeskus / Hervanta, Kuuselan palvelutalo / Härmälä)

E)  Taiteilijaresidenssit eri laitoksissa
F)  Muu
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°  Miksi ?

-  Mikä kärki edellä:  

*  kohderyhmä / paikka ↔  tekeminen / sisältö

*  Raha  ↔   paikka

*  Lopputulos  ↔   prosessi
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°  Mahdollisia alkutörmäyksiä

-  yleensä käy niin, etä taideorganisaatot etsivät rahoitusta, 
    ideoivat tekemistä ja etsivät  siten kohderyhmän, 
    myös rahoitajilla voi olla vastaava lähtökohta

→  vaarana, etä menee pieleen, sillä saataa olla vaikeaa 
löytää juuri sitä kohderyhmää

-  Laitokset ym. otavat yhteytä ja kaipaavat toimintaa, 
   muta siihen ei ole varatuna rahoitusta
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°  Törmäyksiä kentällä

-  Erilaiset työskentelykultuurit
°  Ei ole itsestäänselvyyksiä

-  työskentelykultuuri pitää avata kaikille
-  tarpeet pitää kertoa kaikille
-  mihin tähdätään ja miten

-  Mukaan timiin
°  Taiteilija ei ole kummajainen, 

               joka jätetään touhuamaan yksin.

     -  Taiteilijan työnohjaus !!!
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°  Mitä maksaa?
-  Jokaisella taholla on omat taksansa
-  Riippuu projektn kestosta (palkkaan lasketava myös suunnitelu ja jälkityö) 

     sekä tarvitavista materiaaleista ja laiteista
-  Kannataa kuitenkin aina suhteutaa siihen, 
   etä työstä yleensäkin maksetaan joku kuukausipalkka, 
   jonka brutoon lisätään 25% työnantajakuluja, 
   →  työ maksaa siis tonneja, ei satasia
   →  taiteilijan työ ei ole vapaaehtoistyötä
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LAITOKSEN ym  JA HENKILÖKUNNAN MUKAANTULO

°  Projekt pitää tehdä yhteistyössä huomioiden yksikön / ihmisten tarpeet
-  odotusten ja tavoiteiden määritäminen yhteistyössä
-  miten sitoutetaan henkilökunta mukaan 

→  onko tämä työntekijöille vapaaehtoista vai osa työtehtäviä...
→  onko tämä työntekijöille lepohetki  vai osallistavaa koulutusta...

-  Ulkopuolinen taiteilija ei voi etukäteen tuntea / tetää toimintakultuuria, 
   talon rytmiä,  tloja (avaimet), henkilökuntaa, asiakkaita / potlaita …
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°  Ääneen lausutua  ~     ”Toimintatavan pitäisi jalkautua ja juurtua toimintaan” 
  →  kenen vastuu se on?

-  Miten tämä tapahtuu, kun henkilökunnalla ei kuitenkaan ole taide / kultuurialan 
      ammattaitoa
-  Taiteilijoiden ja kultuurialan toimijoita tarvitaan
-  Taiteilijoilla on monen vuoden opiskelukokemus sekä 
   kentes myös työskentelykokemus

°  Tarvitaan moniammatllista yhteistyötä
-  Myös moniammatllisuuta eri laitoksiin →  ei projekteja vaan jatkuvaa toimintaa
-  Vakinaisia paikkoja taiteilijoille, taiteilijoiden työllistäminen

°  Avainhenkilöt sote puolelta →  silta taiteilijan ja sote puolen välillä

°  Isompi rakenteellinen haaste
°  Tarvitaan rahaa ja ennen kaikkea tahtotla
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Minä luen sinulle -projekt Ojanten palvelukeskuksessa 2019
→  Maahanmuutajat ja kehitysvammaiset lukivat toisilleen ja kuvitvat lukemaansa

9

Yhteistyön merkitys: MONIALAISUUS

→  Yhteistyö 
      Lukukeskuksen (selkokielisyys),    

Ojanten palvelukeskuksen 
(kehitysvammaisuus), 
Taiteen edistämiskeskuksen 
(taide ja kultuuri + 
maahanmuutaja ),

     Porin kaupungin (maahanmuutajat)
ja Sataedun 
(opiskelijat, koulutus, jatkuvuus)
kanssa
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KOHDERYHMÄ

°  Kuka valitsee kohderyhmän?

°  Onko kohderyhmällä valmiuksia olla mukana suunnitellussa toiminnassa:
A)  Yhteinen suunnitelu, missä kerrotaan, 

             mitä toiminta vaati ja etsitään oikeat osallistujat
B)  Suunnitellaan toiminta kohderyhmää silmällä pitäen
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OMAISET

°  Otetaanko projektin mukaan omaiset?
°  Tarvitaanko projektssa lupia omaisilta, edunvalvojilta... ?
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Taideteoksia      ja     videoita
(miljöö mukavammaksi    |    oma ääni kuuluviin)
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Tapahtumia  ,  työpajoja
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Yhteisöllisiä taideprojekteja  ja näytelyitä
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