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Alli Paasikiven Säätiö

Raportti apurahan käytöstä
KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulu sai Alli Paasikiven Säätiön myöntämän 4000,- euron
suuruisen apurahan hankkeeseen Taide kuuluu kaikille!
KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulun toteuttama Taide kuuluu kaikille! -hanke mahdollisti
luovuutta ruokkivat taidekokemukset monille ja monen ikäiselle lapselle ja nuorelle. Apurahan
turvin KONSTassa järjestettiin neljä erilaista kurssikokonaisuutta, joissa lapset ja nuoret pääsivät
kokemaan taiteen tekemisen riemun.
Hankkeen tavoitteena oli tarjota innostavia ja kohtuuhintaisia taidekursseja, joihin lasten ja nuorten
on helppo osallistua ja jotka eivät vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Tavoitteena oli tarjota elämyksiä
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävää taidekasvatusta, joka kehittää ja säilyttää kansallista
kulttuuria ja lisää myös muiden kulttuurien arvostusta. Kurssien aiheet olivat luonto ja eläimet, eri
kulttuurien taide ja taiteen tekeminen kierrätysmateriaaleista. Kursseilla piirrettiin, maalattiin, tehtiin
kolmiulotteisia teoksia ja tutustuttiin erilaisiin grafiikan menetelmiin.
Taide kuuluu kaikille! -hanke oli erittäin onnistunut ja herätti kiinnostusta. Hankkeen kurssit
toteutettiin kevät- ja syyslukukauden aikana lukuvuonna 2019. Kurssit toteutettiin ammattitaitoisten
opettajien suunnittelemina ja toteuttamina laadukkailla materiaaleilla taiteen tekemiseen
soveltuvissa ja inspiroivissa KONSTan toimitiloissa Turussa.
KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulu on elokuussa 2018 avattu kuvataidekoulu, joka tarjoaa
innostavia luovuushetkiä ja etenevää taideopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminta on
kannatusyhdistyksen ylläpitämää ja voittoa tavoittelematonta. KONSTa tekee tärkeää
taidekasvatustyötä, jolla on suuri merkitys Turun alueen väestölle. Toiminta pyritään rahoittamaan
pääosin oppilasmaksuin, mutta jotta oppilasmaksut voidaan pitää kohtuullisina ja toiminta
laadukkaana, on ulkopuolinen rahoitus toiminnan elinehto. Myönnetyt avustukset ovat merkittävä
osa KONSTan tuloista ja opetustoiminnan jatkuvuuden perusta. Yhdistykselle jo myönnetyillä
apurahoilla KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulu on saanut toimintansa käyntiin ja
asiakkaikseen jo lyhyessä ajassa suuren joukon innostuneita taiteen harrastajia. Apurahalle on
kuitenkin edelleenkin suuri tarve, jotta laadukkaan taidekasvatuksen tarjonta saadaan turvattua
myös tulevaisuudessa.

Taide kuuluu kaikille! -hankkeen kursseja:

Lapsi ja aikuinen yhdessä
Mukavan yhdessäolon ja hauskojen leikkien
innoittamana lapsi ja aikuinen kokeilivat yhdessä
erilaisia kuvan- ja kolmiulotteisen tekemisen
tekniikoita. Kuvataidetuokiot tarjosivat lapselle
inspiroivia, rauhallisia ja kiireettömiä hetkiä yhdessä
oman aikuisen kanssa. Vaihtelevien teemojen
ympärille muotoutuvat taidetuokiot pitävät sisällään
erilaisiin kuvantekemisen tapoihin, materiaaleihin,
välineisiin ja tekniikoihin tutustumista sekä tekemisen
ja kokemisen iloa. Tavoitteena lapsen ja aikuisen
yhteinen innostava taidehetki, vanhempi- lapsi
suhteen vahvistaminen.

Taidematka maailman ympäri
Kurssilla tutustuttiin eri maanosien ja maiden
taiteeseen. Jokaisella kerralla tutustumiskohteena oli
eri maa tai maanosa, jonka kulttuuriin, taiteeseen,
luontoon ja eläin- ja kasvikuntaan tutustuttiin ja etsittiin
aihe toteutettavaan teokseen. Inspiroiduttiin eri
maiden ja kulttuurien taiteesta, väreistä ja tavoista
tehdä taidetta ja samalla keskusteltiin omasta itselle
tutusta kulttuurista. Kurssilla tehtiin savityö, piirrettiin,
maalattiin ja kokeiltiin yksinkertaisia grafiikan
menetelmiä.

Nuorten Ateljee
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Kursseilla nuoret pääsivät vahvistamaan omia
taitojaan, kehittämään luovuuttaan ja kokeilemaan eri
tapoja tehdä taidetta. Pääpaino oli oppilaan
omilla valinnoilla ja kiinnostuksen kohteilla.
Tavoitteeksi asetettiin omien vahvuuksien
tunnistaminen ja uskallus kokeilla uutta. Kukin oppilas
asetti itselleen tavoitteet, joita kohti kurkotella.
Kurssilla maalattiin, piirrettiin
sekä rakennettiin kolmiulotteisia veistoksia.

