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Taidetta arkikäyttöön
Jonna Mielonen-Jumisko, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lappeenrantalainen ravintola Kolme Lyhtyä sai lokakuun alussa uudet lasinaluset 
tuoppiensa alle. Uudet lasinaluset poikkeavat totutuista, sillä ne ovat kahden lap-
peenrantalaisen taiteilijan Sirpa Hynnisen ja Vesa-Ville Saarisen käsien jälkeä.

Alustat ovat syntyneet osana TaideART-hanketta yhteistyössä paikallisten taitei-
lijoiden ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan (Eekoo) kanssa. Hankkeessa järjestettiin 
avoin ideakilpailu paikallisille taiteilijoille. Toteutettavan idean valitsivat hankkeen 
ja Eekoon edustajat yhdessä. Lasinaluset ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka 
taiteilijoiden työtä voidaan hyödyntää yritysmaailmassa. 

Hynninen ja Saarinen toteuttivat alustat Eekoon tarpeita kuunnellen. Lasinalusis-
sa yhdistyvät Kolmen Lyhdyn värikkääseen historiaan liittyvät tarinat, sen luonne 
kulttuuriravintolana sekä ilmapiiri, jossa työntekijät tuntevat asiakkaansa ja kaikki 
ovat kuin yhtä perhettä.

”Kuuntelimme kolmen jo eläkkeelle siirtyneen tarjoilijan tarinoita siitä, mitä Kol-
messa Lyhdyssä on vuosien varrella tapahtunut. Idea toteutuneeseen aluseen lähti 
tarinoista”, Saarinen kertoo.

Eekoo innostui ajatuksesta uusia perin-
teisen kulttuuriravintolansa lasinaluset. 
”Mielenkiintoisen hankkeen lopputulok-
sena syntyi uniikki, päivittäiseen käyttöön 
tuleva taideteos, joka kertoo tarinan ra-
vintolan värikkäästä historiasta. Uskomme 
uusien lasinalusten olevan myös asiakkai-
den mieleen”, Eekoon ravintolatoimiala-
johtaja Aleksi Vuorinne kiittelee.

Kommunikaation mahdollisuus
Saija Mustaniemi & Tomi Kuusimäki, Satakunnan ammattikorkeakoulu

TaideART-hankkeessa toteutettiin Kollaasinovelleja-kommunikaatiotyökalu yhteis-
työssä Ikaalisten Jyllin Kodin kanssa. Taiteilijan ohjaamissa työpajoissa ammennettiin 
Suomen taidehistoriasta, ja peilattiin kulta-ajan kuvastoa Jyllin Kodin asukkaiden 
omiin muistoihin ja kokemuksiin. Kuvatyöskentelyn ohella asukkailta kerättiin tari-
noita sekä sanallistettiin taideteoksia. 

Materiaaleista koottiin Kollaasinovelleja Jyllin Kodilta -kokoelma, joka sisältää 
palveluasumisyksiön asukkaiden tuottamia kuvia ja editoituja novellitekstejä. Teos 
toimii viestinnän apuvälineenä asukkaiden, hoitohenkilökunnan ja omaisten kesken. 
Julkaisussa on lisänä myös päiväkotilasten tekstiterveisiä hoivakodin asukkaille mm. 
mummojen olemuksesta. 

Yhdessä luodulla tarinalla koetaan toisia ja valotetaan yksilön tarpeita. Kuvallisella 
tarinalla voidaan luoda samaistumista ja näin parantaa aisti- ja toimintarajoitteis-
ten mahdollisuutta tulla persoonina esiin. Kollaasinovellit ovat muistilla väritettyjä, 
mutta kertojalleen tosia, näkyväksi tekeviä yhteisöviestinnän paloja.

Escape Room
Saija Mustaniemi, Satakunnan ammattikorkeakoulu

TaideART-hankkeen Escape room -yhteistyöprojekti toteutettiin moniammatilli-
sessa ympäristössä Poriin. Kohderyhmänä oli eri alojen opiskelijoita muun muassa 
kuvataiteen, sähkö-, tietoliikenne ja rakennustekniikan alalta. Escape room -yhteis-
työn tavoitteena oli sekä kehittää moniammatillisen ryhmän sisäistä kommunikaa-
tiota että tunnistaa eri ammattiryhmien välisen kommunikaation hyviä käytänteitä 
ja Escape Room -toteutus on myös hyvä esimerkki luovien alojen osaamisen 
integroinnista eri ympäristöihin. Luovien alojen osaamista pystyttiin hyödyntämään 
pelin suunnittelun käsikirjoituksesta aina visuaalisen ilmeeseen asti.

Tulevia tapahtumia
8.2.2017  Hyvät digitaaliset käytännöt -työpaja (TAMK)

22.–23.3.2017  Julkisen taiteen käytäntöjä -seminaari (Turun AMK)

26.4.2017  Lisensing & Distribution -työpaja (TAMK)




