
 

                                       

Pressmeddelande 12.10.2016, publiceringsfritt direkt 
 
Över 50 kulturinstitutioner bjuder konsttestare på kulturupp-
levelser 
 
 
 
 
Totalt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har blivit utsedda att medverka i projektet Konsttestarna 
som har initierats av Suomen Kulttuurirahasto i samarbete med Svenska kulturfonden. Institutionerna 
kommer under läsåret 2017-2018 att nå ut till totalt 65 000 åttondeklassister och deras lärare. 
  
Organisationerna inom konstbranschen fick under sommaren 2016 komma med förslag på hur de skulle 
bidra till att förverkliga projektet Konsttestarna. 135 konstinstitutioner och -organisationer lämnade in sina 
förslag. Bland de 55 som utsågs att delta i projektet finns både svensk- och finskspråkiga organisationer och 
en del institutioner som producerar samma föreställning både på svenska och på finska.  
 
Målet med projektet är att erbjuda skoleleverna en oförglömlig konstupplevelse, som i bästa fall leder ett 
livslångt intresse för kultur. Vid urvalet lades huvudsakligen vikt vid den konstnärliga kvaliteten, hur man 
planerar att ta emot ungdomarna och vilket slags publikarbete de erbjuds under sitt kulturbesök. Varje orga-
nisation ska ha kapacitet för att under ett år kunna ta emot en betydande andel åttondeklassister från det 
egna landskapet. Många små fria grupper utan offentlig finansiering antog också utmaningen, rentav med 
större engagemang än vissa etablerade konstinstitutioner.  
 

- Vi är glada över att både stora etablerade institutioner och mindre fria aktörer är intresserade av att 
satsa stort på ungdomarna, säger Svenska kulturfondens projektombudsman Sonja Ollas-Airinen. 

- Projekt som flera organisationer planerade att genomföra tillsammans gladde oss speciellt, säger 
Veli-Markus Tapio, specialsakkunnig på Suomen Kulttuurirahasto.  

-  Det är svårt att tänka sig en mer intressant målgrupp än alla åttondeklassister i Finland. Det fria 
konstfältet hälsar denna enastående, historiska utmaning med ett glädjerop och trycker gasen i bot-
ten, säger regissör Eino Saari från kollektivet Vaara.  

 
Storsatsningen Konsttestarna, som finansieras av Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto, möj-
liggör två besök på konstinstitutioner för tre årskullar åttondeklassister. Det ena besöket gör eleverna i det 
egna landskapet, det andra i huvudstadsregionen. Under tre år kommer projektet att nå upp till 200 000 
unga och deras lärare. Totalbudgeten är 15-20 miljoner euro och projektet är en del av festprogrammet under 
jubileumsåret Finland 100. Det nationella nätverket för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet.  
 
Deltagande institutioner  
 
Birkaland: Tampere Filharmonia, Tampereen Työväen Teatteri, Tanssiteatteri MD, Serlachiusmuseerna, 

Tammerfors stad/ Tammerfors Konstmuseum och Sara Hildén Konstmuseum. 

Egentliga Finland: Kammarkören Key Ensemble, Matti Koivurinta-stiftelsen/ Aboa Vetus & Ars Nova, 

Dansteater ERI, Åbo filharmoniska orkester, Åbo museicentral/ Åbo stad och Åbo Svenska Teater 

Egentliga Tavastland: Hämeenlinnan Teatteri och Hämeenlinnan Taidemuseo 

Kajanaland: Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Vaara-kollektiivi och Routa – Kajaanin tanssin edistämisyh-

distys ry 

Kymmenedalen: Kotka stadsteater och Kouvolan taidemuseo Poikilo 

Lappland: Kauko Sorjosen säätiö/ Särestöniemi-museet, Korundi/ Rovaniemi stad och Lapin Alueteatte-

riyhdistys 

Mellersta Finland: Jyväskylä Sinfonia och Jyväskylä stadsteater 

Mellersta Österbotten: Kaustby kammarmusikförening rf 

Norra Karelen: Joensuu stadsorkester och Joensuu konstmuseum Onni 



 

                                       

Norra Savolax: Kuopio stad/ Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion tai-

demuseo, Kuopion kaupunginorkesteri, Itäinen tanssin aluekeskus, Tans-

siteattteri Minimi, Lapinlahti konstmuseums Eemil Halonens museum 

och Varkauden Teatteri 

Norra Österbotten: Uleåborgs stad/ Uleåborgs konstmuseum, Oulun 

musiikkijuhlasäätiö och Uleåborgs stadsteater 

Nyland: Svenska Teatern, Helsingfors stadsteater, Finlands Nationalgalleri, Red Nose Company, Finlands 

nationalopera, Suomen Kansallisteatteri, Finlands fotografiska museum, Tanssikaari ry/ Compañia Kaari & 

Roni Martin, Tapiola Sinfonietta, Teater Taimine, Yleisradio/ Radions symfoniorkester, EMMA – Esbo mo-

derna konstmuseum, Nationella audiovisuella institutet (KAVI) och Tanssiteatteri Raatikko 

Päijänne-Tavastland: Lahtis stad/ Lahtis stadsteater, Lahtis stadsorkester och Lahtis stadsmuseum 

Södra Karelen: Lappeenrannan taidemuseo och Villmanstrands stadsteater 

Södra Savolax: Nyslotts landskapsmuseum 

Södra Österbotten: Seinäjoki stadsteater 

Satakunta: Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry: genomförs av Pori Sinfonietta, Porin Ooppera ja Turku 

International Puppetry Connection; Björneborgs konstmuseum, Rakastajat-teatteriryhmä 

Åland: Ålands konstmuseum 

Österbotten: Wasa Teater, Vasa stadsorkester 

 
 
Tilläggsinformation: 
Sonja Ollas-Airinen 
projektombudsman, Svenska kulturfonden 
tfn 050 3799 044 
 
Anu-Maarit Moilanen 

ansvarig koordinator, Förbundet för barnkulturcenter i Finland 

tfn 044 9784 893 

  



 

                                       

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 12.10.2016 
 
Yli 50 kulttuurilaitosta valittu tuottamaan elämyksiä taide-
testaajille  
 
 
 
 
 
Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään 
Taide-testaajat-suurhankkeeseen. Kohteet tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja 
heidän opet-tajaansa lukuvuonna 2017-18. 
 
Taidealan organisaatiot saivat kesällä 2016 jättää ehdotuksia tavasta, jolla ne haluaisivat olla taide-
testaamisen kohteina lukuvuonna 2017-2018. Ehdotuksen jätti 135 taidelaitosta ja -organisaatiota ja näistä 
55 on nyt valittu mukaan. Tarjontaa on molemmilla kotimaisilla kielillä, osa laitoksista tuot-taa saman esi-
tyksen sekä suomeksi että ruotsiksi.  
 
Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäi-
seen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuor-ten kanssa 
tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden 
lukuvuoden aikana organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa 
kahdeksasluokkalaisista. Moni harkinnanvaraisen tuen piirissä toimiva pien-ryhmä oli ottanut haasteen 
vastaan, jopa paremmin kuin jotkut vakiintuneet taidelaitokset.  
 
− Olimme ilahtuneita erityisesti sellaisista hankesuunnitelmista, jotka useampi organisaatio suun-nittelee 
toteuttavansa yhdessä, kertoo erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio Suomen Kulttuurira-hastosta.  
- Hienoa, että Kulttuurirahasto on näin laajalti ja monipuolisesti lähtenyt tukemaan nuorten mah-dollisuutta 
päästä taiteen äärelle. Omassa lapsuudessani kokemani kulttuurielämykset ovat kanna-telleet läpi elämän, 
toteaa Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta.  
- On vaikeaa kuvitella kiinnostavampaa ja virittävämpää kohderyhmää kuin koko maan kasiluokka-laiset. 
Vapaa kenttä tervehtii tätä ainutlaatuista, historiallista haastetta rukkaset kädessä, kaasu pohjassa ja ri-
emusta kiljuen, ohjaaja Eino Saari Vaara-kollektiivista kuvaa.  
 
Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mah-
dollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierai-lua kulttu-
urikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunki-
seudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opet-tajaansa. Hankkeen 
budjetti on yhteensä 15-20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuo-den ohjelmistoa. Hanketta 
koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.  
 
Ahvenanmaa, Ålands Konstmuseum  
Etelä-Karjala, Lappeenrannan taidemuseo ja Lappeenrannan kaupunginteatteri  
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen kaupunginteatteri  
Keski-Pohjanmaa, Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys  
Pohjanmaa, Wasa Teater ja Vaasan kaupunginorkesteri  
Etelä-Savo, Savonlinnan maakuntamuseo  
Kainuu, Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Vaara-kollektiivi ja Routa - Kajaanin Tanssin Edistämiskeskus  
Kanta-Häme, Hämeenlinnan Kaupunginteatteri ja Hämeenlinnan Taidemuseo  



 

                                       

Keski-Suomi, Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kaupunginteatteri  
Kymenlaakso, Kotkan kaupunginteatteri ja Kouvolan taidemuseo Poi-
kilo  
Lappi, Kauko Sorjosen säätiö/Särestöniemi-museo, Ko-
rundi/Rovaniemen kaupunki ja Lapin alueteatteriyhdistys  
Pirkanmaa, Tampereen Filharmonia, Tampereen Työväen teatteri, 
Tanssi-teatteri Mobita, Serlachius-museot ja Tampereen kaupunki/ Tam-
pereen taidemuseo ja Sara Hildénin taide-museo  
Pohjois-Karjala, Joensuun kaupunginorkesteri ja Joensuun taidemuseo Onni  
Pohjois-Pohjanmaa, Oulun kaupunki/ Oulun taidemuseo, Oulun musiikkijuhlasäätiö ja Oulun 
kaupunginteat-teri  
Pohjois-Savo, Hakijana Kuopion kaupunki, toteutuksesta vastaavat Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion 
tai-demuseo, Kuopion kaupunginorkesteri, Itäinen tanssin aluekeskus, Tanssiteatteri Minimi, sekä Lapin-
lahdelta Taidemuseo Eemil. Lisäksi Pohjois-Savon maakunnasta on valittu mukaan Varkauden Teatteri, joka 
kuitenkin kuuluu hankkeessa Etelä-Savon koordinaatioalueeseen.  
Päijät-Häme, Hakijana Lahden kaupunki, toteutuksesta vastaavat Lahden kaupunginteatteri, Lahden 
kaupun-ginorkesteri ja Lahden kaupunginmuseo  
Satakunta, Hakijana Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry, toteuttajina Pori Sinfonietta, Porin Ooppera ja 
Turku International Puppetry Connection; Porin taidemuseo, Rakastajat-teatteriryhmä  
Uusimaa, Svenska Teatern, Helsingin kaupunginteatteri, Kansallisgalleria, Red Nose Company, Suomen 
Kan-sallisooppera, Suomen kansallisteatteri, Suomen valokuvataiteen museo, Tanssikaari/ Compañia Kaari 
& Roni Martin, Tapiola Sinfonietta, Teatteri Taimine, Yleisradio/ Radion sinfoniaorkesteri, Espoon taide-
museo EMMA, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Tanssiteatteri Raatikko  
Varsinais-Suomi, Kamarikuoro Key Ensemble, Matti Koivurinnan säätiö/ Aboa Vetus & Ars Nova-museo, 
Tanssiteatteri Eri, Turun kaupunginorkesteri, Turun museokeskus/ Turun kaupunki ja Åbo Svenska Teatern  
 
 
Lisätiedot:  
Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio, puh. 040 536 6580 
 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moila-
nen, 044 978 4893 
 
Svenska kulturfonden, projektiasiamies Sonja Ollas-Airinen, puh. 050 3799 044 

 

 

 


