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Johdanto

Tämä käytännönläheinen kooste kesätaiteilijatoiminnan 
mahdollisuuksista on koottu Aisaparin alueen kesätaiteilijat 
-hankkeen pohjalta. Kesällä 2021 Lapualla, Kauhavalla, 
Alajärvellä ja Evijärvellä toteutettu Leader-hanke toimi 
pilottikokeiluna seutukunnalliselle kesätaitelijatoimin-
nalle. Taiteellisen työn kautta syntyneet havainnot, 
oivallukset ja huomiot luovat pohjan koosteen sisällöille. 
Koosteen tavoitteena on edistää kesätaiteilijatoiminnan 
vakiinnuttamista vuosittaiseksi osaksi kuntien ja yhteisö-
jen kulttuuritoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Koosteessa 
tuodaan esiin niin kuntien, taiteilijan kuin yhteistyö-
organisaatioiden näkökulma kesätaiteilijatoiminnan 
järjestämisessä.

Koosteen ensimmäisessä osassa Seinäjoen kaupungin 
kulttuuripalveluiden projektikoordinaattori Päivi Alaniska 
ja Lapuan kaupungin kulttuuripäällikkö Susanna Overs-
teyns taustoittavat projektia ja kesätaiteilijatoiminnan 
tarpeellisuutta kulttuurilainsäädännön näkökulmasta. 
Toisessa osassa Leader-hankkeen projektikoordinaattori 
-taiteilija Joanna Hamberg käy läpi kesätaiteilijatoimin-
nan vaikutuksia ja vaikuttavuutta hankkeessa toteutettu-
jen taiteellisten tuotosten kautta. Kolmas osuus tiivistää 
yhteen kesätaiteilijatoiminnan toteutumisen kannalta 
olennaiset käytännön seikat.
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KUNTARAJAT YLITTÄVÄÄ
KESÄTAITEILIJATOIMINTAA

Erilaiset kesätaiteilijoiden pestit ovat yleistyneet kunnissa 
viime vuosien aikana. Aloimme Etelä-Pohjanmaalla 
pohtia, miten kesätaiteilijatoiminta saataisiin pyörimään 
myös pienempien kuntien pienemmissä budjeteissa. 
Lapua, Kauhava, Alajärvi ja Evijärvi sitoutuivat kehittä-
mään seutukunnallista kesätaiteilijatoimintaa kesällä 
2021 Leader-rahoituksen turvin. Käytännön tuloksena 
hankkeesta jäi eloon toimintamalli, jonka avulla 
kesätaiteilijatoiminta pyritään ylläpitämään ja vakinais-
tamaan myös hankkeen jälkeen.

Kuntien kulttuuripalveluiden 
yhteistyö projektin ytimenä

Päivi Alaniska
Projektikoordinaattori
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut

Susanna Oversteyns
Kulttuuripäällikkö
Lapuan kaupunki

KUNTARAJAT YLITTÄVÄÄ
KESÄTAITEILIJATOIMINTAA
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Laki kuntien kulttuuritoiminnasta päivitettiin helmikuussa 2019. Uusi kuntalaki 
määrittää selkeästi sekä lain tavoitteet että sen kunnille antamat tehtävät. 
Kuntien haastavaa taloustilannetta uusittu laki ei muuta parempaan päin. 
Tilanteessa, jossa pyritään pitämään kiinni jo olemassa olevista palveluista, 
harvoin jää resursseja uuden kehittämiselle. Tässä tilanteessa rahoitusta 
uuden kesätaiteilijatoiminnan kehittämiseksi haettiin Euroopan maaseutu-
rahoituksesta, osallistuvien kuntien alueella toimivasta Leader Aisaparista. 
Aisaparin alueen kesätaiteilijat-hanke valmisteltiin yhteistyössä Lapuan 
kaupungin kulttuuripalveluiden, Etelä-Pohjanmaan alueellisen opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän sekä hankkeeseen osallistu-
vien kuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaalla kesätaiteilijatoiminta on vakiintunut 
Seinäjoella kaupungin taidehallin koordinoiman kesäkuvataiteilijan toimena. 
Vuodesta 2017 saakka toiminut Seinäjoen kesäkuvataiteilija toimi myös 
Aisaparin alueen kesätaiteilijat-hankkeen pohjana ja hyvänä käytäntönä.

Kunnan toiminta kumpuaa laista

Leader Aisapariin lähetetyn kehittämishankkeen hankesuunnitelmaan kir-
jattiin tavoitteiksi isoja teemoja. Kesäkuvataiteilijatoiminnan avulla haluttiin 
parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 
hankkeen alueella sekä vahvistaa kuntien identiteettiä taiteen ja kulttuurin 
keinoin. Asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisön aktivoinnin lisäksi mukaan 
mahtui myös hyvin konkreettisia tavoitteita: luoda maaseudulla työllistymis-
mahdollisuuksia taiteilijoille sekä lisätä alueen kuntien välistä yhteistyötä 
kulttuurin saralla. Kulttuuripalveluiden näkökulmasta tausta näille tarpeille 
kumpuaa vastikään uusitusta laista kuntien toiminnasta. Laki kuntien kult-
tuuritoiminnasta (2019) määrittää kunnan tehtäväksi muun muassa edelly-
tysten luomisen ammattimaiselle taiteelliselle työlle. Lisäksi laissa mainitaan 
myös kulttuurin ja taiteen edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoi-
maa. Uusi laki antaa kunnalle mahdollisuuden toteuttaa kulttuuritoimintaa 
yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa, joten sekin tukee alueellista usean 
kunnan alueella toimivan kesätaiteilijoiden projektia. Koimme, että kuntarajat 
ylittävä yhteistyö lisäsi myös toiminnan vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta.
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Kaiken kaikkiaan maaseudun kehittämisohjelma resonoi hyvin kuntien 
kulttuuritoiminnan tavoitteiden kanssa. Molempien tahojen teksteissä 
elinvoimaisen ja rikkaan maaseudun hyvinvointiin kuuluu oleellisena 
osana kulttuuri. Leader-toimintaryhmän alueellinen strategia ohjaa ryhmän 
hakemuksia, kuitenkin niin, että yhteisöllisyys, osallisuus ja alueen kulttuu-
riperinne löytyvät varmasti jokaisesta strategiasta. Kesätaiteilijatoimintaan 
haettiin mukaan taiteilijaa, joka on kiinnostunut erityisesti yleisötyöstä ja 
kohtaamisista. Oman taiteellisen työn tekeminen ei ollut ensisijainen tavoite 
Aisaparin alueen kesätaiteilijatoiminnassa pois lukien selkeät yhteisötaiteen 
sisällöt. Hankkeen rahoituspohjan yksityisen rahoituksen osuus kerättiin 
talkootyönä, joka merkittävässä määrin ohjasi kesätaiteilijan roolia 
fasilitoijan, yhteistyökumppanin ja mahdollistajan rooliin. Vaihtoehtoisesti 
yksityisen rahoituksen osuutta olisi voinut kerryttää yritysrahoituksen tai 
säätiörahoituksen turvin.

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä

Kuntalain lisäksi kulttuuripalveluiden vastuuhenkilöt voivat nojautua myös 
Maailman terveysjärjestö WHO:n What is the role of the arts in improving 
health and well-being? A scoping review’n tuloksiin (2019). Taikusydän-
verkoston koonti tutkimuksesta sanoittaa oivallisesti taideosallistumisen 
monikanavaisia vaikutuksia terveyteen. Raportissa nostetaan esiin erilaisia 
terveyden kannalta keskeisiä osatekijöitä, jotka liittyvät taiteen tekemiseen 
ja kokemiseen. Näitä ovat esimerkiksi aistien aktivointi, mielikuvituksen 
käyttö, tunteiden herättäminen, kognitiivinen stimulaatio, sosiaalinen 
vuorovaikutus ja fyysinen toiminta. Nämä taiteen tekemiseen ja kokemiseen 
liittyvät komponentit voivat saada aikaan erilaisia psykologisia, fysiologisia, 
sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä vasteita. Psykologisia vasteita ovat 
esimerkiksi parantunut tunteiden säätely, minäpystyvyyden vahvistuminen 
ja selviytymiskeinojen kehittyminen. Fysiologisia vasteita ovat esimerkiksi 
tehostettu immuunitoiminta, korkeampi sydän- ja verisuonireaktiivisuus ja 
matalampi stressihormonivaste. Sosiaalisia vasteita puolestaan ovat muun 
muassa yksinäisyyden ja eristyneisyyden väheneminen sekä sosiaalisen 
tuen lisääntyminen. (Taikusydän koonti, Houni et al. 2021).

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 1.3.2019, 
säädösnumero 166/2019

2 § Lain tavoite
Tämän lain tavoitteena on:
1)   tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä 
kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2)   edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3)   vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisölli-
syyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;
4)   luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja 
sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

3 § Kunnan tehtävät
Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteutta-
miseksi kunnan tulee:
1)   edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuo-
lista käyttöä;
2)   luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3)   edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa;
4)   tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5)   edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista 
identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6)   edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7)   edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja 
toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
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        Hankkeen ansiosta meille pienemmille 

paikkakunnille avautui upea mahdolli-

suus pilotoida kesätaiteilijatoimintaa. Hankkeeseen 

palkatut, neljän kunnan alueella työskennelleet ke-

sätaiteilijat tekivät paitsi taiteellisesti korkeatasoista 

työtä, mutta heidän toiminnassaan korostuivat 

myös yhteisöllisyys, osallistaminen ja vuorovaiku-

tus kuntien asukkaiden sekä matkailijoiden kanssa. 

Kesätaiteilijoiden työ elävöitti kuntiemme olemassa 

olevaa tapahtumatarjontaa ja työllä oli laajoja kult-

tuurihyvinvoinnillisia vaikutuksia taiteilijoiden jal-

kautuessa myös esimerkiksi hoivakoteihin ja kou-

luihin. Kesätaiteilijoiden toiminnasta jäi pelkästään 

positiivinen kokemus, ja olen varma, että toiminta-

malli sopii hyvin myös pienemmille paikkakunnille. 

Tästä kielii ainakin se, että Aisaparin alueen kesätai-

teilijat -hankkeeseen osallistuneista kunnista jokai-

nen on halukas jatkamaan toiminta- 

mallin ylläpitämistä ja kehittämistä.

Susanna Oversteyns
Kulttuuripäällikkö
Lapuan kaupunki

–

Seutukunnallisen kesätaiteilijan tulevaisuus

Hankkeen lopputuloksena päädyttiin siihen, että osallistuvat kunnat 
ehdottavat kukin omaan budjettiinsa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen 
työaikaa kesätaiteilijalle. Näiden rahoitusten turvin tavoitteena on työllistää 
kunnasta toiseen siirtyvä kesätaiteilija kesälle 2022. Kunnat rekrytoivat ja 
palkkaavat yhdessä kesätaiteilijan. Projektiin osallistuvat kunnat maksavat 
taiteilijan palkasta yhden kuukauden, jonka puitteissa taiteilija työskentelee 
ko. kunnan alueella yhden kuukauden. Taiteilija siirtyy kunnasta toiseen 
kuukauden työsuhteen jälkeen. Työnantajavelvoitteet ja työnohjaus jakau-
tuvat tasapuolisesti. Pestin pituus määrittyy osallistuvien kuntien mukaan. 
Neljä kuntaa tarkoittaa keskimäärin neljää kuukautta työtä. Tulevaisuus 
näyttää höylääntyykö kesätaiteilijoiden palkkaukseen varattu summa 
kuntien budjettineuvotteluissa. Tähän varautuen taiteilijoiden työllistämistä 
kunnissa mietittiin myös rahojen uudelleenkohdennuksen kautta: onko 
kesätaiteilijoiden toimintaa mahdollista rahoittaa kunnan kohdeavustusten 
tai kesätyöpaikkoihin varatun rahoituksen kautta? Voiko kesätaiteilija-
toiminta olla tulevaisuudessa kahden eri tulosalueen yhteinen, jolloin 
myös kustannukset jakautuisivat laajemmalle? Yhtenä kehityssuuntana 
nähtiin kesätaiteilijatoiminta kiinteämmin tilaan tai kohderyhmään sidottu 
residenssitaiteilijuutena kunnan palveluyksiköissä tai esimerkiksi aikuissosi-
aalityön tukena. Alueelliseen kesätaiteilijatoiminnan rahoittamiseen voisi 
hyödyntää myös Suomen kulttuurirahaston maakuntarahaston hakua joko 
suuremman rahoituksen mahdollistamiseksi tai erillisen työryhmäperus-
teisen projektirahan tueksi.
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Aisaparin alueen kesätaiteilijat Maria Mäki (vas.), Joanna Hamberg ja Mirka Sulander Alajärvellä Villa Väinölässä. Kuva: Elina Suutari

Aisaparin alueen kesätaiteilija-hankkeessa rekrytointi tehtiin pohjautuen 
hankesuunnitelman sisältöön. Kolmesta kesätaiteilijasta yksi taiteilija 
toimi taiteilija-tuottajana vastaten myös hankehallinnosta. Kaikki taiteilijat 
olivat hankkeen ajan sen hallinnoija Lapuan kaupungin työntekijöitä, 
joiden toiminta-alueena oli hankkeeseen osallistuvat kunnat. Kesän 2022 
kesätaiteilijamallissa haluttiin tasapuolistaa kuntien välistä roolia taiteilijan 
työnantajana. Hankkeen pohjalta luotu seutukunnallinen kiertävä kesätai-
teilija on kompromissiratkaisu pienten resurssien ja toisinaan kankean kun-
taorganisaation kehyksessä. Uusi toimintamalli perustuu paljolti siihen, että 
kukin kunta kantaa vastuun oman kunnan sisällä tapahtuvasta toiminnasta 
tietyn ajanjakson verran. Kunnan roolina on tarjota tietoa kunnan poten-
tiaalisista tilaisuuksista ja sidosryhmistä sekä kunnalle ominaisista vies-
tintäkäytännöistä. Synergia pyritään saamaan sillä, että taiteilija toteuttaa 
samaa yhdessä valittua taidesisältöä kaikkien kuntien sisällä. Sisältöä ohjaa 
ennakkoon yhdessä valittu teema tai kohderyhmä sekä työhakemuksessa 
pyydetty taiteilijan osaamisen perustuva konseptiehdotus toteutuksesta.

Kiertävä kesätaiteilija 2022

Palkkakulut: 2000–2400 € (+ sivukulut)

Materiaalikustannukset: 500 € 

Matkakustannukset: 200 € 

Kuukausikustannus: 3113–3596 € / kuukaudessa

Kokonaiskustannus kesä-elokuu: 12 452–14 384 €
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Taiteen ja kulttuurin tutkitut vaikutukset ovat kattavia. Viimeisten vuosikym-
menten aikana taiteen ja kulttuurin vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan 
on tutkittu ja selvitetty maailmanlaajuisesti. Taiteen ja kulttuurin kautta 
voidaan tuottaa hyötyä yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella 
tasolla. Sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksia ovat muun muassa sosiaa-
lisen osallistumisen lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kriittisen 
ajattelun tukeminen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden 
edistäminen. Vaikutukset terveyteen sisältävät muun muassa koetun 
terveyden ja elämänlaadun sekä mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin. 
Oppimisen vaikutuksina tuodaan esiin esimerkiksi älyllisten kykyjen sekä 
monien oleellisten taitojen kehittyminen. 

Asukkaiden osallistamista ja kulttuurisen 
hyvinvoinnin edistämistä

KESÄTAITEILIJATOIMINNAN
VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Joanna Hamberg
Projektikoordinaattori-taiteilija
Aisaparin alueen kesätaiteilijat -hanke

Lapualaiset nuoret koristelevat rakennusta yhteisötaideprojektissa otetuilla valokuvilla. Kuva: Joanna Hamberg

KESÄTAITEILIJATOIMINNAN
VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS
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Taloudellisina vaikutuksina kuvataan sekä suoria että epäsuorasti syntyviä 
taloudellisia vaikutuksia, kuten kulttuuriturismia. Vaikutukset ympäristöön 
keskittyvät taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksiin ekologisen kestävyyden 
tukemisessa. Kulttuurisen kestävyyden vaikutukset avaavat kulttuurin rooleja 
kestävässä kehityksessä ja kulttuurisen identiteetin muodostajana. (Sitra, 2017).
 
Aisaparin alueen kesätaiteilijat -hankkeessa taiteen vaikutuksia lähestyttiin 
useasta näkökulmasta. Leader-hankkeessa syntyvällä taiteellisella toimin-
nalla haluttiin vahvistaa kuntien identiteettiä ja parantaa taide- ja kulttuu-
ripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kunnallisen tason lisäksi 
kesätaiteilijoiden toiminta ulottui paikallisiin yhteisöihin ja yrityksiin luoden 
uusia rajapintoja taiteellisen työskentelyn, terveys- ja hyvinvointialan ja 
liiketoiminnan välille.

 
Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen palvelukodissa
 
Kulttuuriin osallistuminen on myös kulttuuripalveluiden ulkopuolelle jäävien 
henkilöiden oikeus. Kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurin kokeminen 
on mahdollistettava erityisesti niille henkilöille, jotka ovat pitkäaikaisten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoito- ja hoivapalveluiden piirissä, kuten 
kotihoidon ja asumispalveluiden piirissä oleville ikäihmisille. Kulttuurihy-
vinvointitioiminnassa on määriteltävä taiteellisen toiminnan lähtökohdat 
ja tavoitteet. Taiteilijan lähtökohta on hänen oma taiteilijuutensa, mutta on 
olennaista tunnistaa myös toiminnan tilaajan ja toimintaan osallistuvien 
henkilöiden toiveita ja tavoitteita. Toiminnalla voi samanaikaisesti olla sekä 
hyvinvointia edistäviä että taiteellisia tavoitteita. (Viherlampi & Rosenlöf, 2019).

Kesätaiteilijat toteuttivat Lapualla sijaitsevassa Saarenpää-palvelukodissa 
taidetuokion lisätäkseen palvelukotiasukkaiden kulttuurista hyvinvointia 
ja asukasviihtyvyyttä. Ikäihmisille suunnattu taidetuokio suunniteltiin 
yhdessä palvelukodin työntekijän kanssa, jotta taidetuokioon osallistujien 
toiveet ja toimintakyky tulisi huomioiduksi. Taidetuokiolta toivottiin eten-
kin liikunnallisuutta ja mahdollisuutta tuoda esiin omia luovia voimavaro-
jaan aktiivisena toimijana.

“KIVA, KUN
 MUISTATTE MYÖS

MEITÄ MAALAIS-

MAMMOJA”
Liike -videoteokseen osallistunut 
Saarenpää -palvelukodin asukas

–
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Saarenpää-kodin asukkaat tulkitsivat eteläpohjalaisia murresanoja Liike-videoteoksen kuvauksissa. Kuvat: Maria Mäki

Kerätyn taustatiedon pohjalta Saarenpää-kodin asukkaille 
suunniteltiin toiminnallinen sanojen ja liikkeen vuorovai-
kutusta tutkiva taidetuokio, joka järjestettiin heinäkuun 
lopussa vakituisen virkistys- ja harrastetoiminnan ollessa 
kesätauolla. Taidetuokio aloitettiin ohjatulla yhteisellä 
verryttelyllä ja alkulämmittelyllä musiikin tahtiin, jonka 
jälkeen osallistujat siirtyivät videokameran eteen. Seuraa-
vaksi osallistujille esitettiin eteläpohjalaisia murresanoja 
ja kysymyksiä, joista heränneitä mielleyhtymiä ja muistoja 
kannustettiin ilmentämään liikkeen avulla. Saarenpää 
-kodin asukkaiden lisäksi kesätaiteilijat järjestivät toisen 
kuvauspäivän Haanpään nuorisoseuran lapsille. Kuvaus-
prosessin jälkeen taidetuokioihin osallistuneiden liikkeel-
lisistä tulkinnoista editoitiin videoteos Liike, joka tutkii eri 
sukupolvien murresanoille antamia merkityksiä. 

Taidetuokioiden ja tapahtuman vaikuttavuutta mitattiin 
määrällisesti taidetoimintaan osallistuneiden lukumää-
rällä ja laadullisesti keräämällä palautetta osallistujilta. 
Taidetuokioon osallistuneet palvelukodin asukkaat 
olivat mielissään päästessään kokeilemaan uudenlaista 
toimintaa. Taidetoiminnalla onnistuttiin tuomaan iloa, 
uusia kohtaamisia ja vaihtelua palvelukodin arkeen.

“Kuntien verkostot tarjoavat mielen-
kiintoisia mahdollisuuksia ulottaa 
taiteellista työskentelyä yhteisöihin, 
kuten vanhainkoteihin. Oman tai-
teellisen työn suorien vaikutusten 
havaitseminen on palkitsevaa.”

Joanna Hamberg
Projektikoordinaattori-taiteilija
Aisaparin alueen kesätaiteilijat -hanke

–
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Yhteistyö paikallisen yrityskentän kanssa

Kulttuurisponsorointi on varteenotettava yrityskuvan rakentamisen keino. 
Kuvataiteen merkitys kaupallisena menestystekijänä on saanut yleisen 
hyväksynnän yritysmaailmassa. Yritys voi liittää kuvataiteen yrityskuvansa 
osaksi asiakkaiden odotusten vuoksi. Erityisesti laki-, tilintarkastus-, 
rahoitus- ja terveydenhoitoalan yritykset ovat vahvistaneet markkinointi-
viestintäänsä kuvataidetta sponsoroimalla. Näin ollen yritysten lähtökohdat 
sponsorointikohdetta valittaessa ovat enimmäkseen liiketaloudellisia ja 
liittyvät näkyvyyteen ja markkinointiin. Kulttuurin edustamien mielikuvien, 
arvojen ja arvostusten tulee tukea yritystoimintaa. Sponsorointi on yhteis-
työtä, jossa molemmat osapuolet tekevät osuutensa sovitun tuloksen ja 
tavoitteen saavuttamiseksi. Lisääntynyt kulttuurin sponsorointi on auttanut 
yrityksiä näkemään paremmin kulttuurin tarjoamat vaihtoehdot markki-
noinnissa ja laajentanut kulttuuritoimijoiden näkökulmia tuotteistamisesta, 
markkinoinnista ja toimintojen tehostamisesta. (Pekka Oesch, 2002).

Leader-hankkeen kesätaiteilijat toteuttivat ulkoilmaelokuvatapahtuman 
kulttuuriorganisaatioiden ja yritysten välisenä yhteistyönä. Elokuussa järjes-
tetyn ulkoilmaelokuvaillan kotimaisista lyhytelokuvista koostuva ohjelmisto 
koottiin yhteistyössä Lapua Art and Film festivalin kanssa. Tapahtumapaik-
kana toimi Evijärven S-marketin edustan parkkipaikka, johon järjestettiin 
Evijärven nuorisoseuralta lainatuista penkeistä katsomo. Tapahtuman 
vierailijoilla oli myös mahdollisuus seurata elokuvia omasta autostaan ajan 
hengen mukaisesti turvavälit huomioiden. Elokuvat näytettiin Aitomarketin 
mainostaululta.  Tapahtumaa mainostettiin etukäteen muun muassa 
Evijärven S-Marketin sisätiloissa sijaitsevalla digitaalisella mainostaululla 
tavoittaen lukuisat kaupan asiakkaat.

Kesätaiteilijoiden Liike -videoteos näytettiin mainostaululta elokuussa. Kuva: Maria Mäki
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Alueellisen identiteetin vahvistaminen taiteen keinoin

Yhteisötaiteen ja osallistavien taideprojektien positiivisista vaikutuksista 
elinympäristön kehittämisessä on saatu näyttöä tapaustutkimuksissa. 
Taidetoimintaan osallistumisen on todettu rohkaisevan ihmisiä ilmaise-
maan mielipiteensä elinympäristön parantamiseksi, tukevan asuinalueiden 
monimuotoisuutta, lisäävän asuinalueen viihtyisyyttä ja edistävän asuina-
lueen turvallisuutta sekä vähentävän rikollisuuden pelkoa. (Sitra, 2017).

Kesätaiteilijat kiinnostuivat Alajärven Kirkonkylän venesataman alueesta 
tutustuessaan Leader-hankkeen kuntiin. Alue nähtiin otollisena ympäristönä 
tilataideteokselle, joka haluttiin sijoittaa mahdollisimman monen saataville. 
Venesataman läheisyydessä sijaitsevat muun muassa aktiivisessa virkis-
tyskäytössä oleva Kirkonkylän uimaranta ja urheilukentät.  Lisäksi lähiym-
päristössä sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema Villa Väinölä ja vuonna 
1836 valmistunut  puurakenteinen Gabrielin kirkko houkuttelevat alueella 
kiertäviä matkailijoita.

Alajärven Kirkonkylän uimarannan läheisyydessä sijaitsevan Hiekkalaatikko 
-tilataideteoksen suunnittelussa on otettu huomioon alueen ominaispiir-
teet. Teoksen haluttiin sulautuvan saumattomaksi osaksi lähiympäristöään 
ja samalla vahvistavan alueen vetovoimaa. Valetusta akryylilevystä raken-
nettu kuutio on täytetty pääosin ympäristöstä löytyvillä maaperän lajeilla 
ja teoksen päälle on aseteltu rannasta kerättyjä kiviä. Teosta sijoittaessa on 
huomioitu näkymälinjat järveltä ja uimarannalta katsottuna. Ympäristöllisen 
vuorovaikutussuhteen lisäksi teoksessa on yhteisöllinen taso. Paikallisia 
asukkaita osallistettiin teoksen toteuttamiseen keräämällä heiltä viestejä, 
jotka taltioitiin teoksen maaperän joukkoon aikakapseleissa. Viestien on 
tarkoitus paljastua tulevaisuuden sukupolville teosta purettaessa.
 
Taiteilijoiden työskentely teosta pystyttäessä kiinnitti ohikulkijoiden huomion 
ja taiteilijoille tarjoutui luontainen mahdollisuus kerätä paikallisten komment-
teja ja mielipiteitä. Lisäksi taideteoksen vaikuttavuutta mitattiin määrällisesti 
pitämällä kirjaa teokseen talkootyövoimin osallistuneista henkilöistä.

“TEOKSEN KIVET“TEOKSEN KIVET

SOPIVAT RANTA-SOPIVAT RANTA-

MAISEMAAN JAMAISEMAAN JA  

KRUUNAAVATKRUUNAAVAT  

KOKO KAUNEUDEN”KOKO KAUNEUDEN”



Hiekkalaatikko-teos Alajärven Kirkonkylän venesataman rannassa. Kuva: Maria Mäki
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Taiteen vaikuttavuuden mittaaminen

Taidetoiminnan vaikutuksia voidaan mitata tutkimalla vaikuttavuutta. Tai-
detoiminnan vaikuttavuuden keskeinen lähtökohta on tarkastella projektien 
toteutumisen onnistumista, arvioida projektien sisältöjä ja taloudellista 
toteutumista. Mittaristoa määriteltäessä on huomioitava taiteellisen 
toiminnan tavoitteet. Mittaristo seuraa taiteellisen toiminnan tavoitteiden 
toteutumista, ohjaa taiteellista toimintaa ja varmistaa sen laadun. Vai-
kuttavuutta mittaamalla tuotetaan tietoa eri sidosryhmien näkökulmasta 
taiteellisen toiminnan onnistumisesta, epäonnistumisesta, kokemuksista 
ja kehittämisestä. Henkilökohtainen palaute antaa ensisijaista tietoa 
toiminnan vaikutuksista. Palautetta voidaan kerätä yksittäiseltä ihmiseltä tai 
ryhmälähtöisesti joko pienimuotoisella kyselyllä tai haastattelulla yksin tai 
ryhmässä. Palautetuokioihin voivat osallistua henkilökunta ja taiteelliseen 
toimintaan osallistuneet. Itsearviointi/työpäiväkirja kerää tietoa taitei-
lijan näkökulmasta. Yhteisön ulkopuolisena jäsenenä taiteilija havaitsee 
usein asioita, jotka voivat jäädä henkilökunnalta huomaamatta. Näin ollen 
taiteilijat voivat tuottaa merkityksellistä tietoa yhteisöjen kehittämiseksi. Ha-
vainnointi mahdollistaa ulkopuolisen palautteen keräämisen. Taiteellisesta 
toiminnasta ulkopuolinen henkilö voi arvioida taiteellista toimintaa  ennalta 
sovittujen näkökulmien kautta. Määrälliset mittarit antavat numeerista 
tietoa taiteellisen toiminnan vaikuttavuudesta. (Taike, 2020).

Mirka Sulander
Aisaparin alueen kesätaiteilijat 
-hankkeen taiteilija

–

”Kesätaiteilijana työskenteleminen oli ainutlaatui-
nen mahdollisuus työskennellä ryhmässä taiteili-
joiden kanssa, joita ei aiemmin tuntenut. Ideat kas-
vavat keskustellessa ja kuntien hyvien verkostojen 
ansiosta projektit pystyi toteuttamaan nopeallakin 
aikataululla. Kuntien kanavien kautta tavoittaa 
monipuolisesti erilaisia yleisöjä.”

Kysymyksiä taiteellisen toiminnan 
vaikuttavuuden mittaamiseen:

1.  Kuinka monta ihmistä osallistui ja 
miten heidän odotettiin hyötyvän?

2.  Mitä taiteellista osallistujat tuottivat? 
Miten se esitettiin ja vastaanotettiin?

3.  Nauttivatko osallistujat tai raportoivatko 
he myönteisiä kokemuksia?

4.  Mitkä olivat projektin 
käytännön haasteita?

5.  Mikä onnistui ja mitä pitää 
kehittää tulevaisuudessa?

6.  Tapahtuiko jotain odottamatonta? 
Miten se vaikutti?

7.  Kuinka paljon projekti maksoi? 
Oliko investointi hyödyllinen?

8.  Hyödyttikö projekti osallistujien             
terveyttä, hyvinvointia tai elämänlaatua?

(Taike, 2020).
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Tavoitteiden asettaminen

Mitä kesätaidetoiminnalla halutaan saada aikaan?

Leader-hankkeen kesätaiteilijatoiminnan ylätason tavoitteiksi määriteltiin 
taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämi-
nen ja kuntien identiteetin vahvistaminen taiteen keinoin. Konkreettisina 
tavoitteina oli luoda työllistymismahdollisuuksia taiteilijoille maaseudulla 
sekä lisätä alueen kuntien välistä yhteistyötä kulttuurin saralla. 

Päivi Alaniska
Projektikoordinaattori
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut

Joanna Hamberg
Projektikoordinaattori-taiteilija
Aisaparin alueen kesätaiteilijat -hanke

Tärkeitä kysymyksiä mietittäväksi 
toimintaa aloitettaessa

KESÄTAITEILIJA-
TOIMINNAN SUUNNITTELU
KESÄTAITEILIJA-
TOIMINNAN SUUNNITTELU



32 33

Rekrytointi

Minkä alan taiteilijoita kesätaidetoimintaan palkataan?

Kesätaiteilijatoimintaan haettiin hankkeen tavoitteiden mukaisesti taiteili-
joita, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti yleisötyöstä ja kohtaamisista. Mei-
dän Leader-hankkeeseen rekrytoitiin kolme taiteilijaa eri osaamisalueilta. 
Taiteilijoiden toisiaan täydentävä osaaminen takasi monipuolisten taide- ja 
kulttuurisisältöjen toteutumisen hankkeessa.

Taiteilijoiden työtilat

Missä tiloissa kesätaiteilijat työskentelevät?

Tavallinen toimistotila ei välttämättä yksin riitä taiteellisen työhön. Meidän 
tapauksessa Lapuan kaupunki tarjosi Leader-hankkeen kesätaiteilijoille 
työtilat Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen Lyijylankaosastolta. Tila vastasi 
taiteellisen työskentelyn vaatimuksiin soveltumalla pitkäaikaisten projektien 
työstämiseen ja kookkaiden teosten rakentamiseen.

Vaikuttavuuden mittaaminen

Miten tavoitteiden toteutumista voidaan seurata?

Leader-hankkeen tavoitteiden toteutumista mitattiin määrällisesti seu-
raamalla taidetoimintaan osallistuneiden lukumäärää ja laadullisesti 
keräämällä palautetta taidetoimintaan osallistujilta. Yhtenä määrällisenä 
tavoitteena Aisaparin alueen kesätaiteilijoissa oli myös toimintamalli, joka 
hankkeen pohjalta tuli rakentaa.
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Yhteistyökumppanit

Mitkä alueen yhdistykset ja yritykset soveltuvat kesätaidetoiminnan 
yhteistyökumppaneiksi?

Leader-hankkeessa tehtiin yhteistyötä yhteensä 19 eri organisaation kanssa. 
Yhteistyö yritysten ja muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa laajensi 
hankkeen käytettävissä olevia resursseja, mahdollisti kumppaneiden vies-
tintäkanaviin pääsyn ja toi näkyvyyttä kesätaiteilijatoiminalle. Monialainen 
yhteistyö sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen kanssa mahdollisti paremman, 
asukkaille räätälöidyn taidesisällön tuottamisen. Yhteistyö yhdistystoimi-
joiden kanssa mahdollisti myös hankkeen rahoituksen, josta yksityisen 
rahoituksen osuus kerättiin talkootyönä. 

Ajankohta

Miten viestintä tapahtuu kesälomien aikana?

Kesätaiteilijatoiminta on hyvä aloittaa touko-kesäkuussa, jotta suunnitelmat 
saadaan tehtyä hyvissä ajoin ennen kesälomia. Kuntien kulttuurivastaavat 
tuntevat oman kuntansa toimijat paremmin kuin mahdollisesti sivummalta 
mukaan tuleva kesätaiteilija. Kunnan rakenteisiin ja toimijoihin tutustutta-
minen helpottaa kesätaiteilijan työtä huomattavasti. Leader-hanke ajoittui 
nimensä mukaan kesään startaten juuri kesälomakauden kynnyksellä, mikä toi 
haasteita yhteydenpitoon kuntien kulttuuritoimien ja myös yhdistyksien kanssa.

Tapahtumat

Millaista synergiaetua kesätaiteilijat voivat saada tapahtumien 
yhteydessä toimimisesta?

Aina ei kannata tehdä omaa tilaisuutta, vaan hyödyntää olemassa olevia 
perinteikkäitä tapahtumia ja yhteistyökumppanuuksia. Leader-hankkeen ke-
sätaiteilijat järjestivät taidetyöpajoja Kesää kauppakadulla -tapahtumassa, 
Lapua Art and Film festivaaleilla, Vanhan Paukun festivaaleilla ja Ylihärmän 
Elotrysköillä. Taidetyöpajojen toteuttaminen tapahtumien yhteydessä toi 
kesätaiteilijoiden toiminnan paikallisten asukkaiden saataville. Yhteistyön 
ansioista kesätaiteilijat pystyivät keskittymään enemmän taiteellisen 
sisällön tuotantoon.

Viestintä

Missä viestintäkanavissa kesätaiteilijoiden toiminnasta viestitään?

Leader-hankkeen viestintä keskittyi sosiaalisen median kanaviin ja paikal-
lislehtiin. Sosiaalisen median kanavissa mainostettiin taidetyöpajoja sekä 
viestittiin taiteilijoiden työn etenemisestä. Paikallisia uutismedioita lähestyt-
tiin lehdistötiedotteilla ja mainoksilla. Lisäksi taidetyöpajoja mainostettiin 
julkisilla ilmoitustauluilla vähittäistavarakaupoissa ja kirjastoissa.
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KIITOS HANKKEEN

   YHTEISTYÖ-

  KUMPPANEILLE!

Aitomarket

Esse Elektro Kraft Ab

Evijärven S-Market

Evijärven nuorisoseura

Haanpään nuorisoseura

Kauhavan pääkirjasto

Lapua Art and Film Festival

Lapuan lukio

Lapuan kansanopisto

Lapuan Patruunatehtaan museo

Nelimarkka-museo

Pohjanmaan valokuvakeskus

Rannankulman K-Market

Saarenpään palvelukoti

Soile Söderling Tmi

Villa Väinölä

Väinön talo

Vanhan Paukun festivaali

Ämyri Ry
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