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Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

Vuonna 2018 ISSE-hanke keskittyi yhteisöllisiin

työpajoihin. Anthoni Levonsaari työskenteli

hankkeessa toisena työntekijänä. 

 

TAIDETOUKOKUU 

ISSE-hanke järjesti erilaisia taidetuokioita ja

tempauksia kuukauden ajan.

Kansantaiteenkeskuksen taidepuistoon

keskittyvä Taidetoukokuu osallisti kaustislaiset

lapset ja nuoret taidepuiston toimintaan.

Puistossa leikittiin ja taiteiltiin, tutustuttiin

erilaisiin taideteoksiin ja nautittiin

yhdessäolosta mukavan toiminnan lomassa.  

 

KESÄKUUN KIERTUE 

Kesäkuussa 2018 ISSE-hanke järjesti työpajoja

Pirityisten toimialueella. Vetelissä tehtiin

taideaita Puron asumisyksikön asukkaiden

kanssa. Tarinasta taidetta -työpaja vieraili

Halsuan Museolla, Perhon kirjastossa ja

Ullavassa Taide Vionojalla.

Kansanmusiikkifestivaaleilla Kaustisella

toteutettiin yhteisöllinen vieraskirja ja tehtiin

lasten Festivaalitarinoista taidetta. 

 

Elokuussa juhlittiin hankkeen päätösjuhlaa

Taidepuistossa. Palvelukeskus Iltaruskon

aistipuutarhaan laatoitettiin tasaiset

kulkuväylät vielä syyskuussa. Aistipuutarha

valmistuu alkukesästä 2019 Kaustisen kunnan

ja Marttayhdistyksen voimin.    

I S S E  H A N K E  V U O N N A  2 0 1 8    

2018



Itu

 Lapset tutustuivat taidepuiston teoksiin erilaisten 

leikkien ja luovan tuominnan kautta. Ohjaajina toimivat 

ISSE-hankkeen työntekijöiden lisäksi Kaustisen 

Evankelisen Opiston lapsi- ja perhetyön opiskelijat. 

 

Toiminnallinen taidekokonaisuus Itu oli kohdennettu 

varhaiskasvatusikäisille ja alaluokkalaisille. Mukana oli 

Pajalan päiväkoti, esikoululaiset, perhepäivähoidon 

piirissä ja kotihoidossa olevat lapset sekä 

keskuskoulun 1.-2. luokkalaiset. 

 

Kasvu

Kaustisen keskuskoulun 3-6. luokkalaiset osallistuivat 

taidetoukokuuhun kasvattamalla siemenestä 

kesäkukan taimia jayrttejä koulun tiloissa. Hankkeen 

työntekijät ohjasivat oppilaita. 

Kasveiksi valittiin tuoksuherne, kääpiösamettikukka, 

päivänkakkara, timjami ja oregano. 

 

Toukokuun viimeisellä viikolla taimet pääsivät vihdoin 

ulos, kun oppilaat kävivät istuttamassa ne 

Kansantaiteenkeskuksen ulkoportaikkoon 

vierailijoiden iloksi. 

Jälki

Kaustisen yläkoulun oppilaat osallistuivat 

kaksiosaiseen työpajaan, jonka teemana oli jälki. 

Työpajan ohjasivat hankkeen työntekijät Anthoni 

Levonsaari ja Tiina Palola. 

 

Ensimmäisessä osassa tehtiin läsnäoloon ja 

havainnointiin keskittyviä harjoitteita, sekä kuvallinen 

tehtävä koulun tiloissa.  

Työpajan toista osaa varten oppilaat tulivat 

Kansantaiteenkeskukseen, jossa kehollisen 

harjoituksen jälkeen jokainen oppilas painoi 

kädenjälkensä muistoksi kallioon. 
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Puron taideaita

Vetelissä järjestettiin työpaja Keski-Pohjanmaan 

sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kuntouttava 

asumisyksikkö Purossa kesäkuussa 2018. 

Kokoontumiskertoja oli yhteensä 5. 

 

Työpajassa työstettiin tekstiilikuteesta reikälevylle 

kuvioita. Tekeminen oli innostavaa ja mukavaa. 

Reikälevyt oli valmisteltu kierrätysmateriaalista 

Kokkotyösäätiön Vetelin työpajalla, ja tekstiilikuteen 

lahjoitti Lanka&Tekstiili Kaustiselta. 

Tarinasta taidetta

Työpaja keskittyi paikalliseen tarinankerrontaan, 

henkilökohtaisen ilmaisun vahvistamiseen ja 

mukavaan yhdessäoloon. 

 

Työpajassa kuultiin paikallisia tarinoita, joiden 

innoittamana maalattiin yhteinen taideteos. Teos 

ripustettiin paikanpäälle ilahduttamaan yleisöä.    

 

Tarinasta taidetta-työpaja järjestettiin Halsuan 

Museolla, Perhon kirjastossa, Taide Vionojalla 

Ullavassa ja Kaustisen Kansanmusiikkifestivaaleilla. 

 

 

Tuikkaa tallaan

Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla toteutettiin 

yhteisötaideteos Tuikkaa Tallaan. 

 

Teos oli vieraskirja, joka koostui reijitetystä 

vanerilevystä leikatusta tallan muotoisesta pohjasta 

sekä siihen pujotetuista erivärisistä 

tekstiilikudepätkistä.  Pohja oli ripustettu näkyvälle 

paikalle festivaalialueen pääkulkureitille. jokainen 

ohikulkija pystyi jättämään oman ”nimikirjoituksensa” 

tallaan punomalla valitsemansa nauha tallaan. 
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Yrttipenkki

Taidepuistoon perustettiin kevään ja kesän aikana 

yrttipenkki kaikille yhteiseksi iloksi. 

 

Istutus sisältää 21 syötävää kasvia ja tarkoituksena ol 

houkutella ohikulkija nauttimaan kasvien tuoksusta ja 

mausta. Yrttipenkki ilahduttaa Taidepuistossa kävijöitä 

vielä pitkään.  

 

 Pyöreän penkin reunoihin käytettiin 

luonnonystävällisiä turveharkkoja. Taimet lahjoitti 

kaustislainen puutarhuri Tiina Huntus.  

 

Avoin ilta Taidepuistossa

Taidepuistossa vietettiin avointa iltaa torstaina 

24.5.2018. Illan aikana kierrettiin yhdessä puiston 

teokset nauttien erilaisista ohjelmanumeroista. 

 

Illan esiintyjinä olivat Maanväki (musiikki ja tanssi), Pro 

Improt (improvisaatio), Leena Jylhä (lausunta) ja 

Suzanne Wedeking (musiikki). 

Illallinen Taivaanlaasijoiden alla

ISSE-hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin torstaina 

9.8.2018 yhteisten illallisten merkeissä.  Tilaisuus oli 

liitetty osaksi valtakunnallista Illallinen taivaan alla - 

tapahtumaa. 

 

Ruokana nautittiin vegaanista kasvissosekeittoa ja 

tuoretta pataleipää, omenapiirakkaa ja 

vaniljakastiketta. Ruuat toimitettiin Kahvila 

Konserttiinasta. 

Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi ukuleleyhtye πr², 
Maanväki musiikilla ja tanssilla sekä Keke 

Lammassaaren lausuntaesitys. 
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Iltaruskon aistipuutarha

Alkuvuodesta 2017 saatettiin alulle Palvelutalo Iltaruskon esteetön Aistipuutarha. Projekti 

käynnistyi piha- ja vihersuunnitelmalla, ja eteni yhteistyönä Kaustisen kunnan kanssa. Vuonna 

2018 mukaan liittyivät Lions Club Kaustinen, Eläkeliiton Kaustisen yhdistys ja Kaustisen 

Martat. 

 

Vihersuunnitelman toteutti Viherrys oy:n puutarhuri Juhani Sevola. Suunnitelmassa oli 

laatoitetut kulkureitit ja uusi aita, sekä korotetut istutuslaatikot. Istutuslaatikot valmisti jo 

edellisenä vuonna hankkeessa työskennellyt Kenneth Jylhä.   

Lions Club Kaustinen toteutti laatoituksen talkootyönä yhdessä Eläkeliiton Kaustisen 

yhdistyksen kanssa syksyllä 2018.   

 

Hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa puutarhassa on vielä kesken aidan tekeminen 

sekä istutuslaatikoiden istutukset. Kaustisen kunta on luvannut hoitaa aidan ja istutuslaatikot 

paikoilleen viimeistään keväällä 2019. Kaustisen Marttayhdistys on mukana istutusten 

toteuttamisessa hankkeen jälkeen.  



ISSE 
lopputulemat



Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

ISSE-hankkeen kustannuksia on seurattu

hankesuunnitelman mukaan. Hankkeen

kuluessa on tullut erilaisia tarpeita ja sen

mukaan on palkattu henkilöitä vastaamaan

näihin tarpeisiin.  

 

Hankkeesta on tehty maksatusten yhteydessä

väliraportoinnit ja ohjausryhmä on seurannut

hankkeen etenemistä.  

 

Kustannukset poikkesivat budjetin sisällä, joten

hankkeen aikana tehtiin muutoshakemus

kustannuslajien välillä. 

K U S T A N N U K S E T ,  R A H O I T U S  J A
S E U R A N T A  2018

Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman

mukaisesti ja vastattu niihin tarpeisiin, mitä

suunnitelmassa on esitetty. 

Hankesuunnitelmassa oli jo mainittu haasteeksi

vapaaehtoisten saaminen mukaan. Ihmisten

osallistuminen hankkeen tilaisuuksiin olikin

vaihtelevaa. Alueen väkiluku on verrattaen

pieni ja ihmisten aktiivisuus riippuu useasta

tekijästä.  

 

Haasteena oli myös hanketyöntekijän

vaihtuminen kesken hankkeen. Hanke tuntui

muotoutuvan selkeäksi ja yhteisölliseksi vasta

viimeisenä vuotenaan. 

T O T E U T U S O L E T U K S E T  J A  R I S K I T  



Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

ISSE-hanke aktivoi ja uudisti. Hankkeen myötä

ITE-taide nousi esiin, lapsia ja nuoria

huomioitiin ja heille kohdennettiin toimintaa

sekä Kansantaiteenkeskuksen alue kohentui.   

Yhteisöllisyys ja osallistaminen toteutui

hankkeessa monin tavoin. Erilaisten työpajojen

myötä hanke ja teemat olivat näkyvillä

Pirityisten koko toimialueella.  

 

Erityisesti hankkeen viimeisenä vuotena

toteutettu Taidetoukokuu kiteytti hyvin

ympäristön, taiteen ja yhteisöllisyyden.

Taidetoukokuun tapahtumissa nämä teemat

olivat hyvin esillä. Paikallinen kulttuuri- ja

perinnekasvatus sai suuntaa kun kaikki

Kaustisen keskuskoulun oppilaat kävivät

erilaisissa taidetoiminnoissa

Kansantaiteenkeskuksessa ja Taidepuistossa.

Taidetoukokuu tarjosi kävijöille kokemuksia

luovasta tekemisestä ja osallisuudesta oman

paikkakunnan kulttuuriympäristöön.  

 

Paikallisten lasten ja nuorten osallistaminen

taide- ja kulttuuritoimintaan on merkittävää.

Tekemällä ja kokemalla tuttukin ympäristö

näyttäytyy uudella tavalla. Taidetoukokuussa

taidepuisto näyttäytyi oppimisen ja eläytymisen

tilana. Se antoi pienemmillekin kokijoille hyvät

lähtökohdat tutustua taiteeseen ja osallistavien

menetelmien käyttö opetti ja innosti

tarkkailemaan ympäristöä. 

T U L O K S E T  J A  V A I K U T U K S E T  2018



Kansantaiteenkeskuksen piha-alue muuttui 

hankkeen aikana. Ympäristö siistiytyi ja 

yleisilme selkiintyi. Puiston teokset ovat 

hankkeen jälkeen näyttävästi esillä 

nimikyltteineen ja toimivat nyt kokonaisuutena. 

Pihan muutokset ovat suureksi eduksi myös 

päärakennukselle, joka näkyy selkeämmin puu- 

ja pensaskasvuston siistimisen jälkeen. Taide ja 

ympäristön huomioiminen näkyy ulkoisesti. 

Taivaanlaasijat-teos on merkittävä uusi teos ja 

nähtävyys Taidepuistossa. 

 

Hankkeen aikana yhteisöllisyys, yhdessä 

tekeminen, luova toiminta, taiteen 

hyvinvointivaikutukset ja paikallisten 

perinteiden huomioiminen tulivat hyvin esille 

hankkeen toiminta-alueella.  

2018

Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

Alueen kunnat – Kaustinen, Veteli, Perho,

Halsua, Lestijärvi, Toholampi ja Kokkolan

kaupungin Kälviä, Lohtaja ja Ullava.  

Kaustisen keskuskoulu 

Kaustisen Evankelisen opiston lapsi- ja

perhetyön opiskelijat 

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen

yhdistys, Vetelin asumisyksikkö Puro 

Kokkotyö säätiö 

Lions Club Kaustinen  

Kaustisen Kansanmusiikkifestivaalit 

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys 

Kaustisen 4H yhdistys 

Palvelukeskus Iltarusko 

Viherrys oy 

I S S E - H A N K K E E N  T Ä R K E I M M Ä T
Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I T  



Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

Hankkeen jälkeen tavoittena on Taidepuiston

kehittyminen yhdessä Kansantaiteenkeskuksen

muiden tilojen kanssa aktiiviseksi yhteisö- ja

ympäristötaiteen sekä ITE-taiteen

esittämispaikaksi. Teosten huoltaminen sekä

toiminnan jatkuvuus olisi turvattava. Tässä

voisi toimia koordinaattorina esimerkiksi K.H.

Renlundin museon alainen ITE-museo, joka

perustaisi paikallisen itsenäisen työryhmän.

Tämä vaatii asiasta kiinnostuneita ihmisiä sekä

taloudellisia resursseja.    

 

Taidetoukokuu on selkeä ja hyvä kokonaisuus,

joka voidaan muokata eri paikkakunnille

sopivaksi. Taidetoukokuu korostaa

kohdepaikkakunnan vahvuuksia ja perinteitä,

käyttää luovia menetelmiä ja tarjoa oppia ja

elämyksiä. Taidetoukokuuhun tarvitaan

taustaorganisaatio hallinnoimaan, työntekijät

toteuttamaan ja taloudellisia valmiuksia.   

 

Taidetoukokuuta mallintamalla ja ideaa

jatkamalla voidaan kehittää

kulttuuriperintökasvatukseen pohjautuvaa

toimintaa. Perinteestä nousevat taidemuodot ja

käytännöt tulee pitää vireänä. Lasten ja nuorten

osalta ideaa voitaisiin kehittää yhteistyössä

Kansanmusiikki-instituutin

Lastenkulttuurikeskushankkeen kanssa.  Muita

yhteistyökumppaneita voisivat olla alueen

kunnat sekä paikalliset yhdistykset ja muut

aktiivit.

E S I T Y K S E T  J A T K O T O I M E N P I T E I K S I  
2018



Taide. Yhdessä tekeminen. Hyvinvointi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat:  

 

Johanna Virkkala, Krista Järvelä, Tiina Palola, Anthoni Levonsaari, Pirjo

Palosaari-Penttilä, Ossi Penttilä, Toholammin kirjasto, Jenna Nuorala,

Maija Ahonen, Juha Laitalainen ja Kari Savolainen 

ISSE


