


 Kuvataiteilijoiden koulutuksessa on käyty viime vuosina läpi raju rakenteellinen myllerrys. 
Ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakoulujen kulttuurialan aloituspaikat joutuivat voimak-
kaan vähennyksen kohteiksi. Ammattikorkeakoulujen lainsäädännön muutosten yhteydessä taas 
käytiin toinen kierros, jossa kulttuurialan paikkoihin kohdistui jälleen voimakasta painetta. Sa-
manaikaisesti taidealan valtakunnalliseen koulutuksen resursointiin vaikutti uuden taideyliopiston 
perustaminen.

 Ammattikorkeakoulut joutuivat toimilupahakemuksensa yhteydessä perustelemaan mitä 
koulutuksia halutaan ylläpitää ja taata niiden kehittämiseen riittäviä resursseja. Koulutusvastuun 
käsite nosti uudella tavalla esille sen, että jotkin koulutukset eivät ole vain kivoja erikoisuuksia, 
vaan vastuu koulutuksesta vaatii myös pitkäjänteistä sitoutumista ja jopa valtakunnallista vastuuta 
kyseisen alan osaajien sijoittumisesta eri puolille maatamme.

 Kankaanpään taidekoulukin kävi monta dramaattista vaihetta selvitäkseen näistä pain-
eista, mutta nyt voimme keskittyä toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on entistä paremmilla 
valmiuksilla varustettujen taiteilijoiden koulutus unohtamatta taiteen sisällöllistä syventämistä.
 Valtakunnallisesti kaikki koulutuksen järjestäjät ovat olleet huolissaan alan kielteisten 
uutisten heijastuvan taiteilijoiden ammatilliseen identiteettiin negatiivisesti. Jos ympäröivä yh-

teiskunta näin helposti saneeraa kulttuurialaa ”tarpeettomana” niin eikö sellaisessa ympäristössä 
työuraansa  aloitteleva nuori taiteilija koe työtään aika tavalla merkityksettömäksi. Rahan ja 
tehokkuusajattelun painotukset ovat jatkuneet julkisessa keskustelussa niin pitkään, että kaivattai-
siin jo pikku hiljaa kulttuurin tekijöiltä vastaiskua. Taiteella on haastetta taata kansalaisillemme 
edes jonkinlainen sielunrauha syyllistävältä poliittiselta puheelta. Ei taiteilijoidenkaan pidä alistua 
uhreiksi vaan pikemminkin pyrkiä ottamaan tilanne haltuun. Inhimillisten arvojen puolesta puhu-
minen on vastuullista taiteilijoille sälytettyä työtä, mutta julkisuudessa se asettuu helposti viihteen 
tai loppukevennysten asemaan.

 Niin kauan kun taiteilijat säilyttävät herkkyytensä he säilyttävät vahvuutensa. Usko ja 
luottamus omiin kykyihin ja arvoihin takaavat kuvataiteelle näkyvyyttä ja painoarvoa julkisessa 
keskustelussa. Suomalaiset arvostavat oikeasti kulttuuria kun arvioidaan kulttuurituotteiden 
kuluttamista, mutta taiteilijoiden työtä kohtaan jatkuu liian usein negatiivinen narina, jossa 
kuuluu kateuden ja katkeruuden sävyjä. Eiköhän olisi aika kannustaa kaikkia niitä nuoria, jotka 
ovat rohkeasti valinneet taiteilijan haastavan osan. Taiteen kautta luomme itsellemme paremman 
tulevaisuuden.
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     Mikä siellä on?
     tiiamari.kolibri@gmail.com
http://www.tiiamarikolibri.wix.com/etusivu

 Kun jokin materiaali, työkalu, sana tai teko sopii tarkoitukseensa, se  tuntuu 

välittömältä ja vilpittömältä, aidosti ylivedolta.

Tämän katalogin kuvissa taiteilijat näyttäytyvät omassa ympäristössään, jossa 

kohtaavat työ ja sen tekijä. Puolentoista kuukauden ajaksi Jyväskylän taide-

museo muuttuu näyttämöksi näiden vuoropuheluiden lopputuloksille. Jokainen 

teos on erilainen ja yhtä lailla kiinnostava näyte siitä, mihin taiteilijat ovat 

tähänastisessa elämässään päässeet ja mistä he matkaansa jatkavat. 

Kankaanpään taidekoulun valmistuvat 

kuvanveistäjät, maalarit, graafikot ja esitystaiteilijat 

2014

tiia-mari 
kolibri



satu haiko
Metsässä.
satu.haiko@gmail.com 

kivi, kivempi, kivin.
toni.saamuel@gmail.com
http://tonishalonen.blogspot.fi 

toni s.
halonen



emma heinonen
Damn good coffee!
emma_heinonen@wippies.fi

saara heinonen
hiili, paperi, vesi ja värit
santtumariaheinonen@gmail.com
http://saaraheinonenkuvat.blogspot.com 



sDalla huttunen
Aikataulukreivi / hajamielisyyden herttuatar
sdalla.huu@gmail.com // http://sdalla.tumblr.com 

veera hoppula
Eksymistä ammattitaidolla
veera@hoppula.com // http://veera.hoppula.com 



annika kiiskilÄ
Activia ei auta.
kiiskilaannika@gmail.com 

Rakastamme järjestystä ja suorakulmaa.
antonio.charion@gmail.com
http://antti-johannes-kaariainen.blogspot.fi 

antti johannes kÄÄriÄinen



jasmin leinonen
Sateen sattuessa
Abyjaz@gmail.com // http://jan-mu.blogspot.fi 

heiDi montti
Muistoja ja unohduksia. Pitsejä.
heidi.montti@gmail.com
http://heidimontti.blogspot.fi 



FriDa moukulainen
Varastotila loppui sängyn alta.
Frida.Moukulainen@gmail.com  

riikka nikko Vanhat tavat kunniaan.
riikka.kyllikki@luukku.com
http://riikkanikko.blogspot.fi 



Se oli vain yksi perhonen.
kuvataiteilijajennapiirto@gmail.com
http://jennapiirto.blogspot.fi 

Ainoa pysyvä on muutos.
reetta.partanen@gmail.com
http://reettapartanen.wordpress.com 
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maire karuvuori
Vaikutat luonnossa paljon kauniimmalta
Mairekoo@gmail.com // www.mairekoo.com 
www.theimpressionproject.com

minttu saarinen
voima, tahto, hulluus
minnero@hotmail.com // www.minttusaarinen.com



tapani saraste
You better WERK!
tapanisaraste@hotmail.com

minna salonen
kuorta syvemmälle, puun sisimpään
mitusa@suomi24.fi // http://minnantaide.blogspot.fi 



Puunlatvoja, elämää ja luonnetta. 
Vaistonvaraisen värin ja viivan synty.
esaviaro@gmail.com
www.elinasaviaro.net

marja sarja
Hanhi ja strutsi sekä kaksi hikoilevaa rottaa.
marjaamo@gmail.com // http://marjasarja.blogspot.fi 

elina
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jani vepsÄ
Tuurilla ne laivatkin seilaavat.
janivepsai@gmail.com

merilii simonen
Muuttuvaan labyrinttiin
merilii.simonen@gmail.com
http://meriliisimonen.blogspot.fi
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