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SEINÄJOKI
Kun joukko nuoria taiteilijoi-
ta laittaa peliin parhaansa, on 
lupa odottaa paljon. Näkemys-
ten tuoreutta ja rohkeutta, noin 
päällimmäiseksi.

Seinäjoen taidehalliin astuva 
ilahtuu. Yhdeksäntoista Kan-
kaanpään taidekoulusta vasta-
valmistuvaa taiteilijaa tarjoaa 
näyttelyn, joka parhaimmillaan 
ryöppyää silmille ja mielen so-
pukoihin.

Mikä parasta, esillä on koko 
tekniikoiden kirjo. Taidehallis-
sa näkee harvoin tämänkaltais-
ta näyttelyä. Neljänkymmenen 
teoksen joukossa on paitsi maa-
lausta ja grafiikkaa myös videota 
ja useita installaatioita. 

Varmaotteisimmat  tekijät erot-
tuvat. Heitä ovat erityisesti ins-
tallaatioiden ja veistosten teki-
jät. 

Tiia Heinosen, taiteilijani-
meltään TOÛA TOÛA, näyttä-
vä kineettinen veistos levittäy-
tyy taidehallin kookkaimpaan 
saliin kuin kuin valtava futuris-
tinen hyönteinen. Moottori lii-
kuttaa teoksen keskiössä ole-
vaa kuppia ja saa raudan liikeh-
timään. 

Veistos osoittaa kypsää muo-
don ja materiaalin taituruutta. 
Heinonen on saanut raudan tai-
pumaan ihmeen keveäntuntui-
seksi. Liikkeen ja materiaalein 
vuorovaikutuksesta syntyy hyp-
noottisen kiinnostava teos.

Myös Mikael Korkee osoit-
taa kekseliästä materiaalin hal-
lintaa. Hän on tehnyt luonnon 
ja ihmisen suhdetta kommentoi-
van installaationsa levästä, ajo-
puista ja eläinten osista.  Julius 
Jokelan abstrakti puu ja pronssi 
-installaatio puhuu luontometa-
forin, mutta ei luonnosta.

Nuoret taiteilijat ovat  työsken-
nelleet omista lähtökohdistaan; 
aiheita ei ole annettu etukäteen. 
Tarkka katsoja löytää silti joku-
sen hallitsevan teeman. Sel-
lainen on esimerkiksi ihmisen 
suhde teknologiaan ja toisaalla 
luontoon.

Näyttelyn ainoan eteläpoh-
jalaislähtöisen taiteilijan, Leh-
timäeltä kotoisin olevan Piia 
Rantakankaan teoksissa luon-
to valtaa kaupungin. Puu pus-
kee asfaltin läpi. Metsä sekoit-
tuu urbaaniin näkymään. Mus-
teella ja tussikynällä tehdyt 
teokset ovat pisteentarkkaa il-
maisua. Rantakankaan käden-
jälki kutsuu uppoutumaan yk-
sityiskohtiin. 

Ihmisen suhde teknologiaan 
askarruttaa muun muassa Ilk-
ka Wahalaa. Hänen 92 laukaus-
ta -installaationsa kaksi videota 
näyttää ampumaradalla harjoit-
televan miehen. Laukausten me-
kaaninen toisto luo kalsean ja 
pakottavan, melkein väkivaltai-
sen meditatiivisen tilan. Toinen 
video on pelimäinen animaatio. 
Ajatus kulkeutuu hätkähdyttä-
vään pieneen eron toden ja vir-
tuaalisen välillä.

Sadun ja luontomystiikan 
maisemissa liikkuvat Riikka 
Puumalaisen kauniit grafii-
kantyöt.

Muutama taiteilijaa  tutkii iden-
titeettiä, kehollisuutta ja suku-
puolisuutta. Henkilökohtaisim-
min ja pelkistetyimmin aihee-
seen käy käsiksi Linda Mat-
tila. Hänen huolellista värien 
käyttöä osoittavien maalaus-
tensa alastomissa ja sidotuis-
sa ihmisissä on levollisuutta ja 
voimaa. Identiteetti ja seksuaa-
lisuus ovat yhtä. Maalauksia voi 
katsoa tunnustuksena tälle yk-
seydelle.

Katariina Stålhammarin 
installaatio Sovitus tutkii nai-

sen kehokuvaa.
Taiteilijanimellä Ivana Jul-

ma esittäytyvä tekijä on tuonut 
taidehalliin kymmeniä teoksia: 
maalauksia, luonnoksia ja ins-
tallaation. Ryöppyävä ja väri-
käs kokonaisuus julistaa taiteen-
tekemisen iloa, ehkä pakkoakin.

Kokonaisuudessa on kyse roo-
lin ja taiteilijuuden tutkimises-
ta. Julma näyttää liittävän tai-
teilijuuteen ehkä mystisestäkin 
voimasta ammentavaa käsityö-
läisyyttä.
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NÄYTTELY
Riitti. Kankaanpään taidekoulun lop-
putyönäyttely Seinäjoen taidehallis-
sa 11.6. asti.

Tässä ovat taiteen uudet kyvyt 
Seinäjoen taidehallin uusi näyttely esittelee nuoren taiteilijasukupolven.

Tiia Heinosen kineettisessä veistoksessa vetoaa liikkeen ja materiaalin vuorovaikutus.  KUVAT: MATTI HAUTALAHTI

Mikael Korkeen installaatiossa on käytetty muun muassa levää ja 
eläinten osia.

Linda Mattilaa askarruttaa iden-
titeetti ja seksuaalisuus.

KOLUMNI
Kuntavaalit on pidetty, ja uu-
det luottamushenkilöt on va-
littu. Tuoreet päättäjät joutu-
vat meneillään olevan kunta-
uudistuksen pyörteisiin. Uu-
distus on maassamme suurin 
150 vuoteen.

Sote-maakuntauudistuk-
sen jälkeen uudelle kunnal-
le jäävät kehitys, koulutus ja 
kaavoitus. Seinäjoella kehi-
tys sisältyy organisaatiouu-
distuksen jälkeen perustet-
tavalle elinvoimalautakun-
nalle. Se vastaa kehittämisen 
lisäksi muun muassa työlli-
syyspalveluista, kansainvä-
lisyydestä, markkinoinnis-
ta, tapahtumista ja tervey-
den ylläpitämisestä. Siinäpä 
on haastava lista päättäjille.

Koulutuksesta vastaa  kas-
vatus- ja opetuslautakunta, 
joka jatkaa varhaiskasvatus- 
ja koulutuslautakunnan työ-
tä. Kaavoituksesta huolehti-
vat kaupunkiympäristölau-
takunta ja lupa-asiainlauta-
kunta. Edellisen toimialaa 
on muun muassa kaupunki-
suunnittelu. Jälkimmäisen 
toimialaan kuuluu esimer-
kiksi ympäristösuojelu.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuo-
risolautakunnat sulautetaan 
uudeksi vapaa-ajan lautakun-
naksi. Lautakunnan tehtä-
väksi on merkitty epämääräi-
sesti vapaa-aikapalvelut. Kau-
pungin johdon laatimassa 
kaaviossa kuuden lautakun-
nan alle on piirretty jaostoja.

Uuden kunnan tärkeimpiin 
tehtäviin kuuluu asukkaitten-
sa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen. Muita tehtäviä 
ovat paikallisen identiteetin 
ja demokratian edistäminen 
sekä vaikeasti tulkittava elin-
voiman edistäminen.

Taiteesta ja kulttuurista 
hyvinvointia -toimintaohjel-
man (2010- 2014) raportissa 
todetaan, että taidetoiminta 
on osoittanut vaikuttavuu-
tensa muun muassa työhy-
vinvoinnissa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ennalta-
ehkäisevänä toimintana. On 
myös todettu, että aktiivinen 

kulttuuriharrastus on yhtey-
dessä terveyteen, hyvän elä-
män kokemuksiin ja pitkään 
ikään.

Kulttuurikasvatus tulee 
aloittaa jo lapsista. Varhais-
kasvatuksen ja perusope-
tuksen taideprojektit, kou-
lujen Kulttuurimatka, taide- 
ja musiikkikoulut ovat hyviä 
esimerkkejä lasten hyvin-
voinnin kehittämisestä Sei-
näjoella. Lastenteatterin ar-
vostuksesta kertoo kaupun-
ginteatterin huikean upea 
Koirien Kalevala.

Taidemuseon  tai taidekes-
kuksen perustamisesta on 
keskusteltu julkisuudessa ja 
kabineteissa. Kalevan navet-
taakin on keskuksen sijoitus-
paikaksi esitetty. Totuus löy-
tyy painettuna kaupungin 
strategiasta: Kehitetään van-
han sairaalan alueelle uu-
denlainen taidekeskus, jos-
sa hyödynnetään poikkitai-
teellisuutta sekä alueellista 
ja maakunnallista yhteistyö-
tä. Toiminta käynnistyy as-
teittain seuraavan valtuusto-
kauden aikana.

Ehkä taidekeskuksesta tu-
lee uuden Seinäjoen elinvoi-
man, kulttuurin ja hyvin-
voinnin lippulaiva.

RAIMO 
HAUTANEN
rehtori,  
kriitikko

Kulttuuri keskeinen 
uudessakin kunnassa

|
Kulttuuriin 
kasvatus tulee 

aloittaa jo lapsista.
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Kuvataiteessa menestymiseen 
keskinkertainen ei riitä. On ol-
tava todella hyvä. Kankaanpään 
taidekoulun kuvataiteen tiimi-
vastaavan Matti Velhonojan 
mukaan näin varsinkin maa-
lauksessa ja kuvanveistossa, 
joissa kilpailu on kovinta.

Velhonojan mukaan todelli-
set huiput eivät ehdi pitkään val-
mistumisensa jälkeen kuljeksia 
töitä etsimässä.

– Tunnetut galleristit nappaa-
vat heidät talliinsa ja huolehti-
vat urakehityksestä.

Velhonoja huomauttaa, että 
sellainen tuuri käy aniharvalle. 
Galleristien tallit ovat täynnä, ja 
hyviä tekijöitä on jonoksi asti.

– Suomessa on sikäli huono ti-

lanne. Meillä pitäisi olla enem-
män rohkeita taiteenedistäjiä.

Joskus lahjakkuudet erottu-

vat varhain. Kankaanpään tai-
dekoulun kasvateista Velhono-
ja mainitsee esimerkiksi vuo-

den nuoreksi taiteilijaksi viime 
vuonna valitun Reima Neva-
laisen. Hänen teoksiaan alettiin 
ostaa jo ensimmäisenä opiske-
luvuonna.

– Nevalainen osoitti kykyä var-
hain.

Taiteen kentälle  suuntaavalta 
vaaditaan nykyään paljon. Osaa-

minen ei riitä.
– Tarvitaan joustavuutta, 

muuntautumiskykyä ja sopeu-
tuvuutta uusiin haasteisiin. Li-
säksi on oltava hyvät viestintä-
taidot, Velhonoja sanoo.

Opiskeluaikana tehtävä pohja-
työ on entistä tärkeämpää, ett-
ei tuore taiteilija putoa valmis-
tumisen jälkeen tyhjän päälle.

Velhonojan mukaan vastuu 
on kokonaan itsellä. On hankit-
tava some-seuraajia ja rakennet-
tava taiteilijabrändiä.

– Tärkeää on osata miettiä 
omaa yleisöään. Nuoren tekijän 
taiteilijuus pitää löytyä googlaa-
malla, muuten häntä ei ole ole-
massa.

Tähän kiinnitetään huomiota 
myös opinnoissa.

– Ennen portfolio-kurssi jär-
jestettiin kolmannella vuosi-

kurssilla. Nyt sitä rakennetaan 
jo ensimmäisenä vuotena, Vel-
honoja sanoo.

– Se on tärkeää siksikin, että 
galleria- ja apurahahaut tapah-
tuvat digitaalisesti.

Velhonojan  mukaan suomalai-
sen taidekentän isoin mörkö on 
yhä tulonhankinnan vaikeus.

– Taidetta arvostetaan. Siitä ei 
olla kuitenkaan valmiita maksa-
maan. Taiteilija ei kuitenkaan 
elä päänsilityksellä.

Kankaanpään taidekoulun 
lopputyönäyttely järjestetään 
vuosittain eri paikkakunnilla. 

Viime vuosina se on nähty 
muun muassa Vaasassa, Jyväs-
kylässä ja Tampereella. Seinä-
joella se järjestetään nyt ensim-
mäistä kertaa. Näyttely on esillä 
kahden kuukauden ajan.

”Jos et ole netissä, et ole olemassa”
Nuoren taiteilijan on ryhdyttävä hankkimaan yleisöään jo opiskeluaikana.

Seinäjoen taidehallissa esittäytyy 19 nuorta taiteilijaa. Kuvassa osa 
taiteilijanimellä Iivana Julma esittäytyvän teoskokonaisuudesta.

 
Nuoren  tekijän 
taiteilijuus pitää löytyä 
googlaamalla,  
muuten häntä ei 
ole olemassa.
Matti Velhonoja
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Kankaanpään taidekoulusta val-
mistuvien joukossa on tänä ke-
väänä yksi eteläpohjalainen. 
Hän on Piia Rantakangas (s. 
1993). 

– Olo on ristiriitainen. Olen 
haikea ja surullinen, mut-
ta myös helpottunut siitä, että 
pääsee jatkamaan omaa elämää, 
hän tiivistää.

Kesäkuussa Rantakangasta  

odottaa itsenäinen elämä tai-
teilijana. Vielä hän ei kuiten-
kaan ole valmis heittäytymään 
sen varaan. Haaveena on muut-
to Helsinkiin ja opintojen jatka-
minen. Rantakangas sanoo ha-
luavansa parantaa työllistymis-
mahdollisuuksiaan.

– Tarkoitus on hakea Metropo-
liaan medianomiopintoihin. 3d-
visualisointi, animaatio- ja peli-
ala kiinnostavat. Uskon, että tai-
deopinnoista on alalla hyötyä.

Mitä Rantakangas tekee, jos 

Metropolian ovet eivät aukene?
– En vielä tiedä. Luotan, että 

aika näyttää tien.  Kuvitustyöt 
kiinnostavat. Olisi hienoa saa-
da jalka jonkin oven väliin. 

Alajärven Lehtimäeltä kotoi-
sin oleva Rantakangas ei usko 
ainakaan muuttavansa takaisin 
Etelä-Pohjanmaalle.

– Taiteilijan työllä on helpom-
pi pärjätä isossa kaupungissa.

Rantakankaalta on Seinäjoen 
taidehallin näyttelyssä esillä 
kaksi teosta.

Taidekoulun jälkeen  
suuntana animaatioala

TERO HAUTAMÄKI
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Alvar Aalto –säätiön johta-
ja Tommi Lindh pitää tä-
nään Seinäjoella esitelmän 
aiheesta ”Alvar Aallon arkki-
tehtuuri osaksi maailmanpe-
rintöämme”.

Ilkan äskettäisessä haastat-
telussa 30.3.2017 Lindh käsit-
teli aihetta eri näkökulmis-
ta keskittyen erityisesti Sei-
näjoen Aalto-keskukseen. 
Lindhin mukaan maailman-
perintökohteena olemisesta 
on monia hyötyjä.

Paitsi mainetta ja kunniaa, 
nimitys tuo myös suoranaisia 
tuloja maailmanperintöbon-
gareiden kassasta. Tutkimus-
ten mukaan Unescon listalle 
pääseminen näkyy selkeänä 
matkailupiikkinä.

– Siitä hyötyisivät kaikki 
Aalto-kohteet ympäri maa-
ilmaa. Kun Aalto on maail-
manperintöä – tai jos se jos-
kus on – listaus lisää heti 
kiinnostusta kaikkiin Aalto-
kohteisiin, Lindh totesi haas-
tattelussa.

Alvar Aalto -säätiön  johtaja-
na Tommi Lindh on toiminut 
vuodesta 2013. Lindh on kou-
lutukseltaan arkkitehti ja tek-
niikan lisensiaatti.

Alvar Aalto -säätiö toimii 
paremman arkiympäristön ja 
muotoilukulttuurin hyväksi. 
Lähtökohtanaan se pitää Aal-
lon elämäntyön humanistisia 
ja ekologisia arvoja.

Tommi Lindhin luento 
järjestetään kello 18 Kirkon-
krannin auditoriossa osoit-
teessa Ala-Kuljunkatu 1 A.

Luento Aallosta 
maailmanperintönä

Tommi Lindh luennoi tänään Seinäjoella.   
KUVA: MAIJA HOLMA/ALVAR AALTO -MUSEO

OIKAISU:  AC/DC:n ex-rum-
pali Phil Rudd soittaa nyt pit-
känäperjantaina 14.4. Vaasan 

WS Arenalla, ei siis ensi vii-
kon perjantaina.

Piia Rantakankaan ilmaisu on pisteentarkkaa. Yksityiskohta teokses-
ta.


