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HEIMOn vuosi huipentuu Kiasmassa – 
kuuden kaupungin projektit nyt saman katon alla!

Valtakunnallisen HEIMO -hankkeen yleisölle avoin päätapahtuma järjestetään Nykytaiteen museo Kiasmassa 
Heimon päivänä, sunnuntaina 15.12. klo 12 – 17. Mielipiteitä yhteiskunnallisista taidehankkeista esittävät mm. Stuba 
Nikula, Kukka Ranta ja Kimmo Modig. Päivän ohjelmassa on mielenkiintoisia kohtaamisia, HEIMOn taiteilijoiden ja 
osallistujien yhdessä ideoimia keissiesittelyjä ja videoteoksia, Kohtaamistori ja Veri Late Brunssi (vain ennakkoon 
ilmoittautuneille). Päivän päättää Lappeenrannan vesitornin historiasta nimensä saanut Hysteriadisko, jonka musiikista 
vastaa DJ Stig-1 / Sounds Like Kotibileet. Tapahtuma on maksuton.

Kuluneen vuoden aikana HEIMO on pyrkinyt yhdistämään taidetta ja kansalaisaktivismia Lappeenrannassa, 
Helsingissä, Outokummussa, Kemissä, Turussa ja Lahdessa. Ehdotukset projekteihin kerättiin nuorilta ja nuorilta 
aikuisilta avoimen nettihaun kautta keväällä 2013. HEIMO -hankkeen ovat yhdessä toteuttaneet Kiasma ja School of 
Activism. HEIMO on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän, taiteilijoiden työllistymistä edistävän 
rahoituksen avulla ja hankkeen kautta on pyritty saamaan aikaan myös projektivuotta pitkäkestoisempia vaikutuksia 
osallistujien elämään ja lähiympäristöön. 

LAPPEENRANTA: Timo Vaittinen toteutti Taideyhdistys 80N ry:n ja Galleria HOI SIEn kanssa Kalevatron -projektin, 
johon kuului valoteos suljetussa vesitornissa, näytelmä lavasteineen ja klupi-iltoja. Etelä-Karjalan aktiivisin ja 
omaperäisin jengi esittelee osaamistaan Heimon päivänä Kiasmassa... ja jatkoa on luvassa!

HELSINKI: Meiju Niskala ja nykytaidekurssin opiskelijat neljästä lukiosta kiinnittivät ihmisten huomion roskaan ja 
roskaamiseen flash mob tempauksella ydinkeskustassa 21.syyskuuta. Projektin ehdottaja Pauliina Ullner kerää nyt 
ihmisiä Beach Cleanup Day -ryhmään jatkamaan toimintaa kanssaan vuonna 2014. Tapaa Pauliina ja ilmoittaudu 
mukaan Heimon päivänä Kiasmassa!

OUTOKUMPU: Minna Suoniemi ja Petri Ala-Maunus ohjasivat homevaurioiden vuoksi väistötiloissa toimivan 
Kummun koulun oppilaiden arkea ilahduttavan Outokoulu intensiiviprojektin. Välineinä olivat palamaalaus, video ja 
yhteinen juhla koululla lokakuussa. Taiteilijat avasivat kokemuksiaan yhteisöllisen  työskentelyn haasteista Heimon 
päivänä ensiesityksensä saavassa videoteoksessa ja esittelevät projektin tapahtumassa.

LAHTI: Sanna Ritvasen ehdottama eettinen mutta humoristinen julkisen tilan käyttöä koskeva katutaideprojekti 
Kusivanasukeltajat valtasi Lahden eräänä viikonloppuna... Projektin taiteilija Hans-Peter Schütt ja osallistujat esittelevät 
kadulle kuseskeluun liittyvän teossarjan Heimon päivänä Kiasmassa.
'
TURKU: Heta Kuchka toteutti Turussa ikäihmisten kanssa musiikkivideon. Ikäpolvia yhdistävää toimintaa ehdotti 
turkulainen Jessu Laine, joka osallistui itsekin musiikkivideon tekemiseen kavereineen. Projektin onnistumista Turussa 
ovat tukeneet Palvelutalo Ruusukortteli ja Wanhustentalo Kotikumpu.

KEMI: Eero Yli-Vakkurin Reseptejä Kemistä -kokonaisuus on tarjonnut toimintaa Kemin nuorille ja esitellyt heidän omia 
herkkujaan. Projektin onnistumista Lapissa on tukenut Uusi Paikallisuus -hanke, jonka toiminnanjohtaja Liisa Ojala 
kertoo yhteistyöstä Heimon päivässä. Yli-Vakkuri puolestaan kokkaa 15.12. nuorten ylläpitämässä Kemihalli 
-skeittiparkissa. Lapin tapahtumia seurataan Kiasmassa online-striimauksen kautta ja Kiasman brunssilla tarjoillaan 
maistiaisia Yli-Vakkurin ideoimasta ja kokki Sami Tallbergin kehittämästä reseptistä ”Torstain verilätyt kemiläisittäin”.

Kaikkien osallistujien ja järjestäjien puolesta lämpimästi tervetuloa tutustumaan HEIMO –hankkeen saavutuksiin!
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