KANNATTELEVAT KÄDET - taidehankkeen toteuttaminen

Taustaa

Ajatus Korson asematunnelin viihtyvyyden parantamiseksi syntyi työskennellessäni
Vantaa kuvataidekoulussa tuntiopettajana. Pyysin oppilaita piirtämään karttoja Korson
alueesta ja pyysin heitä merkitsemään siihen miellyttäviä ja pelottavia paikkoja ja lähes
jokainen merkitsi asematunnelin alueen pelottavaksi paikaksi. Tästä syntyi minulle ajatus
yhteisötaideteoksesta, jossa asematunnelin alue muutetaan yhteiseksi paikaksi yhteisin
voimin.
Esitin ajatukseni hankkeesta Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja hän otti
asian esille kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus teki 21.5.2012 päätöksen
(21.5.2012/29§), jossa hankkeesta pyydettiin selvitys vapaa-ajan ja asukaspalveluiden
sekä maankäytön ja ympäristön ja rakentamisen toimialalta.
Korson aseman alikulkutunneli on rähjääntynyt ja esteettisesti luotaan työntävä.
Alikulkutunnelin seinät on päällystetty keraamisilla laatoilla, jotka ovat pinttyneet liasta ja
synnyttävät välinpitämättömyyden tunteen yhteisestä tilasta. Toteutettavan
yhteisötaideteoksen ajatuksena on osallistuttaa kaikki halukkaat korsolaiset tunnelin
siivoamiseen ja seinälaattojen pesuun. Osallistujien pesevät kädet valokuvataan ja Lumon
lukion opiskelijat ja Vantaan kuvataidekoulun oppilaat piirtävät käsistä kuvat. Kuvat
tulostetaan tarrakuviksi, jotka liitetään puhtaisiin alikulkutunnelin seinälaattoihin.
Yhteisötaideteoksessa yhdistyy alueen asukkaiden mahdollisuus osallistua
elinympäristönsä viihtyvyyden parantamiseen taiteen keinoin ja alueen omaksi kokeminen
muuttuu välittävämmäksi ja myönteisemmäksi. Tavoitteena on edistää eri-ikäisten ja eri
kulttuureista tulevien alueen asukkaiden kohtaamista ja yhteistyötä. Taiteen tuominen esiin
käsinkosketeltavin keinoin tulee näkyväksi. Yhteisötaideteos sitouttaa osallistujia
huolehtimaan teoksesta sen valmistumisen jälkeenkin. Hankkeen tarpeellisuudesta kertoo
se, että alueen toimijoista Korso-seura ja Sokeva ovat suhtautuneet hyvin positiivisesti ja
hanke on myötätuulessa.

Hankkeen suunnitteluun ja käynnistämiseen on myönnetty Alli Paasikiven säätiöstä
apuraha maaliskuussa 2013. Olen hakenut hankkeen toteuttamiseen henkilökohtaista
työskentelyapurahaa. Muihin hankkeen kustannuksiin haen rahoitusta eri yhteistyötahoilta.

Yhteisötaideteoksen toteuttaminen
1. Pesu ja puhdistus
a. Vantaan kaupunki vastaa ja hoitaa alikulkutunnelin seinäpintojen peruspesun
ja asfalttipintojen perussiivouksen. Kaupungin tulee pohtia vahingoittuneiden
laattojen uusiminen
b. osallistetaan korsolaiset alikulkukäytävän siivoamiseen ja klinkkereiden
pesuun yksin ja yhdessä – yhdessä tekemisestä syntyy yhteisöllinen
kokemus
2. Kunnostus ja taideprosessi
a. yhteisöllisessä taidehankkeessa mahdolliset uusittavat laatat ovat osa
taiteellista toteutusta ja taiteilijana toivon voivani vaikuttaa laattojen väriin
b. pesutapahtumissa osallistujien kädet valokuvataan, kuvaajina toimivat
Vantaan kuvataidekoulun oppilaat ja Lumon lukion opiskelijat. Valokuvien
pohjalta piirretään käsiä. Piirrettyjen tekevien käsien kuvat digitoidaan.
Käsitellyt, digitoidut kuvat tulostetaan asianmukaiselle tarrapohjalle.
Yhteisötaidehanke tukee lukion kuvataiteen valtakunnallisen
opetussuunnitelman osiota; ympäristö, paikka ja tila (KU2) .
Kuvataidekoulun oppilaat toteuttavat yhteisötaidehankkeessa
ympäristökasvatuksen ja ympäristötaiteen painotusta.

3. Käsien sommittelu seinäpintaan ja taideteoksen toteutus
Taideopiskelijoiden kanssa suunnitellaan yhdessä tulevan yhteisötaideteoksen
sommittelu. Teoksen lopullinen muoto täsmentyy kiinnitysvaiheessa.
4. Toimijat
Vantaan kaupunki
- kulttuuripalvelut
- maankäytön ja ympäristön toimiala: tilakeskus
- kuntatekniikan keskus
- Lumon lukio
- Vantaan kuvataidekoulu
- aluepalvelut ja asukaspalvelut
Korson seurakunta?
Korso-seura
yritysyhteistyö; Sokeva, Pixmill, alueen paikalliset yrittäjät

5. Aikataulu
- hankesuunnitelman loppuunsaattaminen
kevät 2013
- hankkeen esittely Korson seurakunnalle,
Korso-seuralle ja alueen yrityksille
kevät 2013
- hankeen toteuttamisen aloitus
elo-syyskuu 2013
- hankkeen esittely Lumon lukion opiskelijoille ja kuvataidekoulun
oppilaille
-

- koevedokset, tehdään syksyllä ja talvella 2013-2014 (selvitetään sääolojen
vaihtelujen vaikutus materiaaleihin)
- hankkeen konkreettinen toteutus
huhti-toukokuu 2014

6. Kustannusarvio
a. julkinen tuki (29.4.2013 mennessä)
- Vantaan kaupunki
1. perussiivous
2. henkilöresurssit
3. tila?
- apurahat
1. hankkeen vetäjän työpanos
2. materiaalit
- Korson seurakunta?
-

Korso-seura
1. tiedottaminen
2. pesutapahtumien käytännön järjestelyt

b. yksityinen tuki (29.4.2013 mennessä)
- Sokeva
1. pesuharjoja
2. haalareita
3. pesuaineita
- Pixmill
1. ilmaiset koemateriaalit

Kustannusarvio liitteenä

