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HANKKEEN TAUSTAA

• Vantaalaisten asuinalueiden eriarvoisuuskehitys -> taideharrastusten saavutettavuus

• Hankkeen kohdealueilla taideharrastuksia tarjolla vähän ja taiteen perusopetukseen 
osallistutaan kohdealueilla vähiten. (Vismanen, Elinan & Räisänen, Petteri (2018) Taiteen 
perusopetuksen tila-kehittämistarpeet Vantaalla. Vantaan kaupunki.)

• Kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen -> taideharrastustoimintaa alueille ja 
nuorisotiloille

• Nuorisotilojen taidetoiminnan resurssien hyödyntäminen ja toiminnan 
monipuolistaminen.

• Piia Varpiola 2016. Kohti omaehtoista kulttuuritoimintaa. Nuorten taiteellisen 
toiminnan tukeminen osana Kulttuurikeskus Vernissan kehittämistyötä. Humak AMK 
opinnäytetyö.



Art4All

Art4All - Nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja 
nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin



TAVOITTEET

Lisätä maksuttomia taide- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia ja 
niiden saavutettavuutta hankkeen kohteina olevilla asuinalueilla.

Vahvistaa nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia ja 
yhteisöllisyyttä järjestämällä yhteisiä kulttuuritapahtumia 
lähinuorisotiloilla.

Parantaa nuorisotilojen valmiuksia käynnistää nuorten toiveiden 
pohjalta matalan kynnyksen taideharrastustoimintaa.
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Resurssit

Kolmivuotinen hanke 2018-2020

Budjetti n. 55.000e/vuosi yht 175.000e

Rahoitus AVI: Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen

Projektikoordinaattori: Yhteisöpedagogi, muusikko Piia Varpiola

Kohdealueet: Hakunila/ Korso-Koivukylä/ Länsi-Vantaa

Ohjausryhmä:

Riikka Åstrand Nuorisopalveluiden johtaja

-> Pasi Saarinen toiminnanjohtaja, Suomen Nuorisoseurat, Nuori Kulttuuri

Jaana Niinivirta kulttuurituottaja, Kulttuuripalvelut

Vesa Peipinen kulttuurisen nuorisotyön suunnittelija, Nuorisopalvelut
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16 TAIDEKERHOA

19 TAIDEPROJEKTIA/ WS

12 TAPAHTUMAA

3 KOULUTUSTA

11 NUORISOTILAA

2 KOULUA

2 KIRJASTOA



Lähtökohtia

• Taidetoiminnan järjestäminen nuorisotiloilla tiiviissä yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa. 
Art4All-yhteyshenkilöt jokaisella kohdealueen nuorisotilalla.

• Nuorisotyöntekijät nuorten kuulemisen asiantuntijoina; mitä nuoret toivovat juuri nyt? + kysely

• Taidealan ammattilaiset toiminnan ohjaajina (taideohjaaja= taiteen maisteri/ musiikkipedagogi/ 
tanssipedagogi/taiteilija etc.)

• Toiminnan suunnittelu yhdessä hanketyöntekijän, nuorisotilan ja taideohjaajan kanssa. 
Toiminnan räätälöinti nuorisotilan puitteiden ja toiveiden pohjalta.

• Ohjaajien perehdyttäminen kulttuurisen nuorisotyön eetokseen; toimintaa toteutetaan nuoria kuunnellen ja 
osallistaen ja innostaen, erilaisten lähtökohtien huomioiminen, matala kynnys osallistumiseen

• Toimintabudjetti: noin 2000-4000€/alue/vuosi + yhteistyökuviot



KATUTANSSI

GRAFFITI
KATUTAIDE

BÄNDIKERHO
MUSIKAALI

KUVATAIDE
ANIMAATIO
VIDEO
VALOKUVAUS

YHTEISÖTAIDE
POPLAULU

RAP & DJ

STUDIO



HAKUNILA/ LÄNSIMÄKI
Call out Jam!
Katutanssikerho
Haksi Productions -
dokumenttielokuvakurssi
Jubilee 01200
Street Dance
Poplauluryhmä
Haksi stories -animaatiopaja
Call out Länsä!
Kuvisklubi
Haksin studio
DJ-työpaja
Valokuvauspaja
Taidetorstai

MYYRMÄKI/ MARTINLAAKSO/ 
PÄHKINÄRINNE
Arkki Goes Hip Hop!
Katutanssikerho
Graffitityöpaja
Makers - taide- ja mediatyöpaja
Street Dance
01600 Party
Rap Tune Sessions
Yhteisötaideprojekti
Seinämaalausprojektit
Animaatioasema goes nuta!

KORSO/ HAVUKOSKI/MIKKOLA
Musikaali: Pysäkillä
Haviksen Street Party
Paradise studio
Bändikerho
Street dance
Mun Korso – valokuvausprojekti
Bändis
Graffitipaja
Poplaulu-työpaja
Call out Korso!
Välituntijamit
Animaatiopaja
Funk on -työpajat

TIKKURILA
Street dance
Call out Tiksi!
Bändis
Biittilabra
Vernissan studio
Taidevärkkäämö

KANNISTO/ PAKKALA
Seinämaalausprojekti 
Seinämaalausprojekti

Somessa: soittovideot, taidevinkit



34
TAIDEOHJAAJAA

noin 1700
KÄVIJÄÄ TAPAHTUMISSA

noin 620
OSALLISTUJAA/ KÄVIJÄÄ 

TAIDETOIMINNASSA



YHTEISTYÖTÄ

Call Out Suomi (SADE ry)

Mediakasvatuskeskus Metka

Mimmit peinttaa ry

Street Art Vantaa ry

Kaikki Kuvaa (Amazement ry)

Helsinki Freedom Records

Freelance – taidekasvattajat



HAVAINTOJA
• Kokemukset taidetoiminnan järjestämisestä ja 

toteutuksista pääosin hyvin onnistuneita ja vastanneet 
kysyntään

• Alueiden ja nuorisotilojen välillä näkyy eroja – "jokin 
toteutustapa toimii täällä paremmin ja toisaalla heikommin."

• Toiminnan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita; 
viestintä, toiminnan mainostaminen nuorille, nuorisotilan 
"kulttuuri", nuorisotyöntekijöiden vaihtuminen, 
remontit, ajankohta, pandemia, nuorten energiat&fiilikset..

• Matalan kynnyksen taidetoiminnan osallistujamäärä on 
vaikeasti ennustettavissa, varsinkin kun kyse +13-vuotiaista

• Taideohjaajalta vaaditaan toiminnan soveltamista. 
Suunnitelmia voi täytyä muuttaa nopeasti ja pitkäjänteisen 
tavoitteellisen projektin toteuttaminen ei välttämättä toimi 
nuorisotila-ympäristössä. 



”Tää niinku musan tekeminen…siis ei oo 
muuta ku hyötyy! Se on kiva harrastus.”
- nuori (17v.)



”Kivointa on se ku saa 
ite niinku suunnitella ja 
luoda”



ARVIOINTI

• Toiminnan jatkuva havainnointi

• Säännölliset arviointi –ja ideointipalaverit nuorisotiloilla

• Arviointipalaverit jokaisen kerhon/ projektin/ työpajan päätteeksi

• Teemahaastattelut
- 9 nuorta
- 3 nuorisotyöntekijää
- 3 taideohjaajaa

• Taideohjaajien työpaja (?)



"Mun mielestä se on ollut semmoinen 
meidän toiminnan rikastaminen, 

että ollaan saatu tarjottua nuorille semmoista 
mitä me ite ei välttämättä osata tarjota tai

ei osata toteuttaa ja ohjata.

Nuoret on saaneet erilaisia mahdollisuuksia 
kokeilla tanssia tai maalaamista ja erilaisia 

kulttuurijuttuja."

- nuorisotyöntekijä



Taidetoiminta on innostanut nuoria, tuonut 
monipuolisuutta ja väriä nuorisotilan toimintaan

”Joku kerta olin vaa nutalla ja sit mun yks mun
frendi sano et hei tuol on studio ja olin sillee et 
what, et mennää studiolle ja sit seuraaval kerral
kirjotin kappaleen..”
- nuori (17v.)

”Välil ei niinku keksi oikee mitää tekemistä ja.. ku pelailuu on ollu jo nii monta 
vuotta..Kuvisklubiin ei niinku kyllästy ku joka viikko tehään erilaista.”
- nuori (13v.)

"Ne (taidekerhot) tuo paljon väriä 
näihin nuta-iltoihin et nuoret saa keskittyä 
tiettyyn taideprokkikseen ja siin on aina se 
osaava ohjaaja, joka on inspiroiva ja 
näyttää, että miten tehään. Niin se on ihan 
tosi tärkeetä."
- nuorisotyöntekijä



Osallistujien kokemuksissa näkyy 
mielekkään tekemisen löytäminen ja uusien 
taitojen oppiminen

"Tosi paljon oon kehittyny laulamisessa ja 
kitaran soitossa"
- nuori (15v.)

”Se on sillee kiva ku saa joka viikko tehä niinku
uutta. Eka ajattelee ehk et se ei ois niinku kivaa 
mut sit ku sä kokeilet niin se onki tosi kivaa”
- nuori (14v.)

”Opin miksausta, ja niinku tekniikat, sellaset niinku
esim. sanan kirjottamista ja oman äänen löytäminen ja 
sen kehittäminen..”
- nuori (17v.)

”Se (bändikerho) nostaa mun mieltä.
Se motivoi mua enemmän tulla kouluun.”
- nuori (13v.)

"On ollu hauska huomata et se on niinku innostanu nuoria aika paljon, he 
on innostuneet tämmösestä taidetoiminnasta tän hankkeen taidejuttujen 
myötä ja osa on selkeesti kantanu eteenpäin et he on jatkaneet sen 
tyyppistä toimintaa sen jälkeen kun se joku projekti on 
täällä nutalla loppunut."
- nuorisotyöntekijä



"Jubilee on mahdollistanut sen niinkun vaikuttamisen 
ja osallistumisen sellasiin nuorten kulttuuribileisiin, ja siitä ollaan 
kyllä saatu paljon kiitosta. Se on ollu nuorille tosi 
iso juttu, mahdollistanu ihan hirveesti kaikennäköstä tekemistä mihin 
nuoret voi ite vaikuttaa ja nuoret on ollu ite ollu järjestämässä.."
- nuorisotyöntekijä



Taidetoiminta näyttää vahvistaneen 
osallistujien sosiaalisia taitoja, itsetuntoa 
ja yhteisöllisyyttä

"Se (rap-musiikin tekeminen yhdessä/ studiotyö) kehitti mun persoonaa ja 
kaikkee..se laajensi mun sanastoa ja teki must kyl paljon enemmän 
sosiaalisen..kosk musiikki yhdistää ihmisii tai sillee..”
- nuori (17v.)

” Mä oon uskaltanu kyl
enemmän.. Kuvisklubissa on 
saanu rentoutua ja ollut 
rauhallisempaa kuin yleensä.. 
täällä ei oo sellasta häslinkiä
kuin yleensä. Aina voi niinku
rentoutuu..”
- nuori (16v.)

”Ennen mua ärsytti ku mä en uskalla ja siksi en 
osallistu, ehkä koska se liittyy kieleen..ehkä se 
ongelma on että ei ymmärrä opettajaa.. mut nyt 
mä uskallan ja ymmärrän ja että pitää yrittää 
myös itse harjoitella (kitaraa) eikä vaan odottaa 
opettajaa.”
- nuori (14v.)



Taidetoiminta näyttää vahvistaneen 
osallistujien sosiaalisia taitoja, itsetuntoa 
ja yhteisöllisyyttä

"Mä koen sen välineen 
sellasena itsetunnon vahvistajana. 
Joka ikinen kerta, joka ikisessä 
työpajassa mulla on tosi monia 
mahdollisuuksia kertoa nuorelle, 
että joku asia ei oo epäonnistumista, ja 
että taiteessa ei oo epäonnistumisia 
ja se päätee sitte moneen muuhunkin 
asiaan elämässä..."
- taideohjaaja

"Ja edelleen ne nuoret, jotka on täällä ja on 
päässeet tekemään seinii niin sanoo vaikka jollekin jos tulee 
vaikka joku uus heidän kaveri ”et hei mä oon ollut 
maalaa tota”. Selittää aina hirveesti juttuu. Se on ollut 
semmoinen ylpeyden aihe.
- nuorisotyöntekijä

"Kyllä se tuntuu, että on ollu tärkeää 
just niinku yhteisöllisyyden puolesta tai 
mitä on seuraillu niin on syntyny kaveriporukoita sen 
tekemisen äärellä ja he ovat saaneet ilmaista itseään. 
Se on ollut ilmeisen tärkeää niille nuorille, että 
heillä on ollu sellanen rauhallinen tila, missä syventyä 
omaan tekemiseen ja tehdä taidejuttuja."
- taideohjaaja







Taideohjaajan rooli nähdään tärkeänä osana 
nuorisotilalla järjestettävää taidetoimintaa

”Kiva ku voi tutustua eri ihmisiin (taideohjaajat). On hyvä just et on erillinen ohjaaja ku
näil nuorisotyöntekijöillä on kaikkee muuta puuhaa ja selvitettävää koko ajan..”
- nuori (13v.)

” On ollu kiva, että on 
ohjaaja, se auttaa keksimään 
mitä voi tehä. Just tähän 
hommaan niinku eri ohjaaja 
on täydellinen”
- nuori (16v.)

"Kyllä siihen todella paljon vaikuttaa se 
et ammattilainen tulee tekemään ja kun se ottaa 
niin eri tavalla koppia niistä nuorista. Ja hän on 
perehtynyt tähän ja meillä on erilaisia ohjaamistapoja 
monesti. Mä koen et ollaan jeesimässä ohjaajaa ja hän 
saa keskittyä projektin toteuttamiseen ja nuorten 
ohjeistamiseen."
- nuorisotyöntekijä



"Ne on ollu tosi hienoja hetkiä kun näkee kuinka 
nuori oivaltaa jotain siinä tehdessä.."



Mukana olleiden nuorisotyöntekijöiden 
kulttuurinen osaaminen on vahvistunut 
koulutusten ja taideohjaajien työn seuraamisen 
myötä

"Se (taidetoiminnan seuraaminen 
ja osallistuminen) on antanut tosi 
paljon oppii välineiden käytössä ja 
sit semmoisessa miten nuoria 
saadaan innostumaan ja mitkä 
jutut toimii, niin on saanut 
lisävinkkejä."
- nuorisotyöntekijä

"En osannu siis ennen editoida et se on ollut ihan näiden 
koulutusten ansiota et siihen on 
saanut semmosta rohkeutta ja työkaluja niin sit sitä 
on lähteny töissä myös vähän välil näpräilee nii sitä 
onki kehittyny sen 
verran et pystyy tehä ihan tällasii julkaistavii materiaaleja. 
Oon siitä tosi tyytyväinen."
- nuorisotyöntekijä

"Kun sivustakin seuraa niin huomaa sellasia toimivia menetelmiä, 
tavallaan et mikä tääl meijän nutalla toimii..näkee et 
mikä uppoo meijän nuoriin. 
esim. noi graffapajat ja tusseilut on sellasii et näyttää tällä hetkellä 
ainakin et ne meijän nuoria ainakin paljon kiinnostaa"
- nuorisotyöntekijä



Nuorten osallistuminen matalan kynnyksen 
taidetoimintaan on moninaista – taide soveltuu 
hyvin alustaksi kokeilla ja osallistua itselle 
sopivalla tavalla

"Mun tehtävä on madaltaa sitä kynnystä että jokainen voi kokea onnistumista"
- taideohjaaja

"Jotkut innostuu sanallisesti ideoimaan, jotkut piirtämällä, ja on niin monia eri tapoja. 
Jotkut halus vaan sanoo sanoja, jotkut halus kirjottaa jotain, jotkut halus kommunikoimatta vaan 
piirtää.."
- taideohjaaja

"Tosi moni näist projekteistä on ollu silleen avoimen illan lomassa et nuoret on voinut 
osallistua, kuka vaan ja ei oo tarvinnu sellasta hirveetä sitoutumista niin se on 
luonut sellasta hyvää fiilistä tänne ja nuoret on ollu monesti niistä innoissaan."
- nuorisotyöntekijä



Nuorten osallistuminen matalan kynnyksen 
taidetoimintaan on moninaista – taide 
soveltuu hyvin alustaksi kokeilla ja 
osallistua itselle sopivalla tavalla

"Vaikka tuli jännitystä ja nolotusta ja uskaltaako mennä, niin tosi monia 
se kiinnosti. Mut sit kuitenkin kun on sitä ryhmäpainetta niin ohjaajat oli tosi tsemppaavia. 
Ja sit oli se matalankynnyksen et sun oli mahdollisuus mennä kokeilee, olla hetki ja 
lähteä pois jos se ollut sun oma juttu."
- nuorisotyöntekijä

"Tällä (taidekerholla) on selkeesti merkitystä niille 
tyypeille et miks ne tänne tulee.. nuoret 
ihan rohkeesti kommentoikin et "jee kivaa 
et tehdään taas tätä" ja että on odottanut 
et milloin pääsee taas maalaamaan.."
- taideohjaaja

"Mitä enemmän siellä joukossa on 
niitä, jotka on innostuneita, 
ne muutki jotka ei oo niin 
innostuneita niin lähtee usein 
mukaan helpommin."
- taideohjaaja



Toimenpide-ehdotukset

Art4All-toiminnan ja kulttuurisen nuorisotyön koordinaattorin vakiinnuttaminen

Kulttuuritehdas Vernissa kulttuurisen nuorisotyön keskuksena

-> nyt kehitetty alueellista kulttuurista toimintaa – Vernissalta alueille. Seuraavaksi 
linkin vahvistaminen alueilta Vernissalle -> tapahtumien järjestäminen, 
suunnitelmallinen taidetoiminta jne.
-> vuorovaikutus ja yhteistyö
-> Kulttuuriagentit! -> toivotaan enemmän aikaa taidetoimintaan

Kulttuurinen nuorisotyö näkyväksi alueellisen nuorisotyön toimintasuunnitelmassa

Taide lisää nuorten hyvinvointia!



Kiitos!

Instagram: art4all.vantaa


