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HEIMOn nykytaiteilijat auttavat nuoria
toimimaan oman ympäristönsä hyväksi

HEIMO on Nykytaiteen museo Kiasman ja kansalaisaktivismiin erikoistuneen School of Acti-
vismin yhteinen hanke, joka kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia toimimaan oman lähiympä-
ristönsä hyväksi. Kuuden erilaisen yhteiskunnallisen pulman ratkaisemisessa nuoria auttavat 
mukaan kutsutut nykytaiteilijat. 

HEIMO toteuttaa syys-joulukuussa nuorten ehdotuksiin pohjautuvia taidetekoja ja tapahtumia 
Lappeenrannassa, Outokummussa, Helsingissä, Kemissä ja Lahdessa.  Projekti huipentuu Kiasmassa 
Heimon päivänä 15.12. kun kaikki taiteilijat ja osallistujat kohtaavat yleisölle avoimessa päätös-
juhlassa.

HEIMO pyrkii työllistämään taiteilijoita ja kehittämään sellaisia toimintatapoja ja tapahtumia, 
joilla on mahdollisuus jatkua myös hankevuoden 2013 jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukema hanke antaa osallistujille mahdollisuuden saada aikaan pieniä tai suuria muutoksia kau-
punkikuvassa, ajatuksissa tai asenteissa.

TIEDUSTELUT: KIASMA Tuottaja Veera Jalava, p. 040 524 2849, veera.jalava@kiasma.fi, Vastaava museolehtori 
Minna Raitmaa, p. 040 7056161, minna.raitmaa@kiasma.fi
SCHOOL OF ACTIVISM Arto Sivonen, p. 050 3894644, arto.sivonen@mandag.fi, Heta Kuchka, p. 045 1085666, 
heta.kuchka@gmail.com

Projektit paikkakunnittain

LAPPEENRANTA
Timo Vaittinen toteuttaa Taideyhdistys 80N ry:n ja Galleria HOI SIEn kanssa Kalevatron -projektin, 
johon kuuluu mm. näytelmä lavasteineen ja valoteos. Ensi-ilta ja avajaisklupi 20.9.

HELSINKI
Meiju Niskala ja nykytaidekurssin opiskelijat neljästä lukiosta kiinnittävät ihmisten huomion ros-
kiin taiteen keinoin tempauksessa, joka järjestetään International Coastal Cleanup Dayna 21.9. 

OUTOKUMPU
Minna Suoniemi ja Petri Ala-Maunus ohjaavat homevaurioiden vuoksi kolme vuotta väistötiloissa 
toimivan Kummun koulun oppilaiden arkea ilahduttavan intensiiviprojektin. Välineinä ovat pala-
maalaus ja yhteisöllinen tapahtuma lokakuussa.
 
            jatkuu >>>>



TURKU
Heta Kuchka toteuttaa nuorten ja ikäihmisten väliseen keskusteluyhteyden avaamiseen tähtäävän 
projektin. Ikäpolvia yhdistävää toimintaa rakennetaan yhdessä ehdottajan ja paikallisten toimijoiden 
kanssa 5.10. alkaen. 

LAHTI
Projektin taiteilija paljastetaan lokakuussa! Nuoren naisen ehdottama eettinen mutta humoristinen 
julkisen tilan käyttöä koskeva taideprojekti Kusivanasukeltajat käynnistyy Lahdesta ja sitä voi seurata 
ja jatkaa eri puolilla Suomea netin kautta. 

KEMI
Eero Yli-Vakkuri ohjaa Kemin nuorille toimintaa tarjoavan ja heidän omia herkkujaan esittelevän 
Resepti-projektin.  Projektin onnistumista Kemissä on ollut tukemassa mm Uusi Paikallisuus –hanke ja 
tulokset esitellään Kiasmassa 15.12. 

Yhteistyössä


