
Raija Kallioinen: Taivex-koulutusohjelman kehityshanke 

 

ITE-taiteen kansainvälisen verkottumisen kehittäminen 

- Osa I: Outsider-taiteen kansainvälisen symposiumin toteutus Suomessa 

- Osa II: ITE-taiteen vientinäyttely Hollantiin 

 

Johdanto 

Amanuenssi Elina Vuorimiehen kanssa toteuttamani kehityshanke liittyi suomalaisen nykykansantaiteen eli 

ITE-taiteen verkottumisen vahvistamiseen osana kansainvälistä outsider-taiteen kenttää. Hankkeemme 

ensimmäinen osa oli kansainvälisen outsider-taiteen symposiumin toteutus Suomessa kesäkuussa 2011. 

Jälkimmäinen osa oli ITE-taiteen ja ammattilaiskuvanveistäjien näyttelyn vienti Hollantiin syksyllä 2011.  

 

Hankkeet kuuluivat Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kulttuuritoimintaan, ja kummankin hankkeen tuottajana 

toimiminen kuului työtehtäviini. Partnerina hankkeissa oli Kokkolassa toimiva ITE-museo, jonka 

amanuenssi Elina Vuorimies työskenteli myös hankkeiden toteutuksessa. Taivex-koulutukseen kuuluvana 

kehityshankkeena jaoimme Elina Vuorimiehen kanssa aiheen tarkastellen sitä omista näkökulmistamme. 

 

Outsider-taiteella ymmärretään kansainvälisessä taidepuheessa visuaalisten taiteiden marginaalisia alueita, 

kuvallista taideilmaisua, jonka tekijät eivät ole saaneet taidekoulutusta. Ilmiökenttään kuuluu omista 

lähtökohdistaan toimivien, usein yhteisöistä eristäytyneiden henkilöiden taide, mielenterveydellisiä ongelmia 

potevien taide, kehitysvammaisten taide, sisäisiä maailmojaan kuvittavien henkilöiden visionäärinen taide 

sekä itseoppineiden nykykansantaiteilijoiden taide, joka saa vaikutteita kansantaiteen traditioista mutta 

toteutuu originellein ilmaisumuodoin. Yleensä nämä tekijät eivät toteuta taiteellista ilmaisuaan yleisöä ja 

taidemarkkinoita ajatellen, mutta taidekentän toimijoiden vaikutuksesta heidän tuotantonsa yhä enenevässä 

määrin löytää teitään näyttelyihin, kokoelmiin ja museoihin, tekijät saatetaan vuorovaikutukseen taide-

elämän kanssa ja ilmiökenttä siirtyy osaksi taidepuhetta. Outsider-taidetta esiin tuovilla tahoilla on 

kansainvälistä yhteistoimintaa, ja viime vuosina kansainvälinen verkottuminen on tiivistynyt. 

 

Suomessa käsitteenä tunnetuksi tullut ITE-taide on nykykansantaidetta. Huolimattomasti ITE-taide joskus 

mainitaan outsider-taiteen synonyymina. Sitä se ei ole, vaan outsider-taide on kansainvälinen kattokäsite, 

nykykansantaide sen yksi genre ja ITE-taide suomalaisesta nykykansantaiteesta käytetty ilmaus. 

Nykykansantaide on laajan kiinnostuksen kohde mm. USA:ssa, mutta Euroopassa sitä on tutkittu ja esitelty 

vähänlaisesti. Nykykansantaide on jäänyt Euroopassa lapsipuolen asemaan, ja ilmiökentän tarkastelu 

suuntautuu miltei pelkästään psykiatrisista lähtökohdista tai kehitysvammaisuudesta nousevaan taiteeseen. 

 

MSL:n Suomessa toteuttamat ITE-taiteen kartoitukset ovat olleet kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuista 

itseoppineiden taiteilijoiden tutkimus- ja esittelytyötä. Systemaattinen hakeutuminen vuoropuheluun ja 



hanketoimintaan eurooppalaisen outsider-taiteen toimijoiden kanssa on samalla vienyt nykykansantaiteen 

genreä olemassa olevaksi ja tunnistettavaksi osaksi kenttää. ITE-taiteen esiin nostaminen näihin yhteyksiin 

on muistuttanut alan ehkä hieman arroganttia sisäpiiriä outsider-taiteen kattokäsitteen laaja-alaisuudesta, ja 

kenties hivenen heilauttanut vakiintuneita käsityksiä. Vanhat, arvostetut toimijat ovat lempeästi, hieman 

yläviistosta katsoen ottaneet pohjoisen raa’an ja villin veistotaiteen outsider-taiteen ilmiökentän ulommaisiin 

liepeisiin. ITE-taiteen toimijat ovat puolestaan itsetuntoisesti asettuneet mukaan vuoropuheluun ja käytännön 

yhteistoimintaan. Olemme vieneet ITE-taiteen näyttelyitä Eurooppaan ja olleet aktiivisesti mm. perustamassa 

European Outsider Art Association (EOA) -verkostoa. Toimin tällä hetkellä verkoston varapuheenjohtajana. 

 

MSL:n kaltainen vapaan sivistystyön järjestö on pohjoismaiden ulkopuolella hyvin vaikea hahmottaa 

toimijana. Kulttuuriosastomme henkilöstö ja ITE-taide edustamanamme ilmiönä tunnetaan eurooppalaisissa 

outsider-taiteen piireissä nykyisin jo verraten hyvin, mutta ”Union for Rural Culture and Education” on 

organisaationa hämmentävä yksikkö, joka herkästi kuvitellaan valtiovallan tai Euroopan unionin 

taidetoimijaksi. Olemmekin nähneet MSL:n ja Kokkolan kaupungin public–private -sopimuksella toimivan 

ITE-museon hyväksi ”käyttöliittymäksi” kansainväliseen kumppanoitumiseen. Museomuotoinen 

organisaatio on kansainvälisissä verkostoissa helpompi hahmottaa kokoelmien haltijana ja näyttelyvaihtojen 

kumppanina. MSL onkin hanketoiminnassaan tehnyt viime vuodet tiivistä yhteistyötä ITE-museon kanssa ja 

edistänyt museon tunnettuutta kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. 

 

OSA I 

Outsider Art – European Perspectives – kansainvälinen symposium Suomessa 

Hanke: http://www.outsiderartpastforward.eu / EOA: http://www.outsiderartassociation.eu  

Cimo: http://cimo.multiedition.fi/eNewsletter4/kulttuuri-ohjelma/2011/joulukuu/hankehaastattelu.php  

 

Kesällä 2009 perustettiin eurooppalainen outsider-taiteen yhteistyöverkosto European Outsider Art 

Association EOA. Tanskassa GAIA Outsider Art -museossa toimiva sihteeristö valmisteli hankkeen, joka 

kokoaa alan toimijoita erilaisiin foorumeihin tutustumaan toisiinsa ja löytämään yhteistyön mahdollisuuksia. 

Museo anoi EU:n Kulttuuri-ohjelmasta rahoitusta vuosina 2010–2012 toteutettavaan Outsider Art Past 

Forward -hankkeeseen. Partnereiksi lupautuivat Dr. Guislain -museo Belgiasta, Kunsthaus Kannen Saksasta 

ja INSITA-triennaalin järjestäjänä toimiva Slovakian kansallisgalleria. Viime hetkellä slovakialainen partneri 

peruutti osallistumisensa. GAIA-museo kääntyi Maaseudun Sivistysliiton puoleen. Hyvin nopeasti 

neuvottelimme, mikä tulisi olemaan roolimme hankkeessa, ja parissa viikossa teimme valmistelut oman 

osuutemme. Muutaman kuukauden kuluttua saimme kuulla myönteisestä rahoituspäätöksestä ja olimme, 

hieman vahingossa, joutuneet – tai päässeet – uuden alkavan eurooppalaisen verkottumisen ytimeen. 

 

MSL:lla on vireät kontaktit länsieurooppalaisiin art brut’n ja outsider-taiteen toimijoihin. Uusi 

kiinnostuksemme oli viriämässä Itä-Eurooppaan, ja halusimme ITE-museon kanssa ryhtyä rakentamaan 

http://www.outsiderartpastforward.eu/
http://www.outsiderartassociation.eu/
http://cimo.multiedition.fi/eNewsletter4/kulttuuri-ohjelma/2011/joulukuu/hankehaastattelu.php


sinne suhteita ja näyttelyvaihtoa. Olimme yhdessä jo vieneet aiemmin suomalaisia ITE-taiteilijoita 

Bratislavaan INSITA-triennaaliin ja havittelimme tiiviimpään vuorovaikutukseen pääsyä INSITAssa 

edustettujen itäeurooppalaisten toimijoiden kanssa – ehkäpä jopa triennaalista syntyviä näyttelykiertueita. 

Slovakialaisen partnerin luovuttua hankepartneriudesta meille suomalaisille lankesi luonnostaan rooliksi 

ottaa vastuu Itä-Euroopan outsider-taiteen ilmiöihin perehtymisestä ja niiden esiin nostamisesta. ITE-museo 

lupautui mukaan työhön MSL:n kansalliseksi partneriksi. 

 

Outsider Art Past Forward -hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota ajantasaiset tiedot outsider-taiteen 

organisaatioista eri puolilta Eurooppaa. Tulokset kootaan kirjaksi ja nettisivustoksi. MSL:n vastuulle tuli 

tietojen hankinta koko itäisen Euroopan alueelta outsider-taiteen museoista, gallerioista, kokoelmista, 

taidekeskuksista ja studioista. 

 

Tavoitteena on myös luoda outsider-taiteen organisaatioille, asiantuntijoille ja taiteilijoille uusia 

kansainvälisiä yhteyksiä ja keskinäisen tutustumisen mahdollisuuksia. Hanke sisältää kolme mittavaa 

kansainvälistä tapahtumaa. MSL:n vastuulle tuli toteuttaa Helsingissä symposium, joka avaa näköaloja Itä-

Euroopan outsider-taiteeseen. Saksalaisen partnerin vastuulla oli tarkastella outsider-taiteen ja nykytaiteen 

välisiä suhteita ja järjestää messutapahtuma. Belgialainen partneri toteuttaa keväällä 2012 symposiumin, joka 

luotaa outsider-taiteen tulevaisuutta ja julkistaa hankkeessa tuotettavan kirjan. Symposiumit toimivat myös 

EOA:n tapaamisfoorumeina, niin että verkoston kokoukset järjestetään niiden yhteydessä. 

 

Hankkeen suomalaisen työryhmän muodostimme minä ja ITE-museon amanuenssi Elina Vuorimies, ja 

käytännön asioissa meitä avusti tuotantosihteeri Leena Suominen. Hankkeen vastuullinen johtaja on ollut 

kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-Palo. Kukin partneri on nimennyt vastaavasti omat työryhmänsä. 

Hankkeen kuluessa toimijat ovat tavanneet toisensa partnerikokouksissa Bratislavassa, Randersissa, 

Helsingissä ja Münsterissa. Ensimmäisessä tapaamisessa laadittiin selkeä sopimus kunkin toimijan vastuista 

ja aikatauluista. Väliaikoina olemme pitäneet tiiviisti yhteyttä sähköpostitse, ja kysymykset on pystytty 

ratkaisemaan keskustellen. Työskentelyssä on pyritty avoimuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Mitä paremmin 

käytännön työssä on opittu tuntemaan toinen toisiaan, sitä joustavammin asiat ovat alkaneet edistyä. 

 

Motivaatio hanketyöhön oli suomalaistiimissämme korkea, sillä näimme hankkeen – ja sen kautta saatavan 

rahoituksen – tuovan resursseja Itä-Eurooppaan kohdistuneen kiinnostuksemme realisoimiseen toiminnaksi. 

Vastuullamme oleva toimijoiden kartoitus saatiin luontevasti palvelemaan symposiumin valmisteluja, mutta 

samalla myös tuottamaan kontakteja ja suhteita, joista organisaatiomme hyötyisivät tulevaisuudessa. 

 

Ensimmäinen haasteemme oli yleisöä kiinnostavan ohjelmasisällön suunnittelu. Orientoituaksemme itäisen 

Euroopan toimijoiden näkökulmiin teimme Elina Vuorimiehen kanssa ekskursion Montenegroon, jossa 

pidimme pienimuotoisen työseminaarin entuudestaan tuntemiemme moskovalaisen outsider-taiteen museon 



edustajien sekä Montenegrossa hyvin vaatimattomissa lähtökohdissa työtään aloittavien toimijoiden kanssa. 

Hahmottelimme symposiumin perusrakennetta, teemoja, kutsuttavia esiintyjiä sekä kartoitustyön kohteita. 

 

Kotimaassa jatkoimme työtä keskenämme hakien palautetta myös hankepartnereilta. Vastasimme 

symposiumin ohjelman suunnittelusta ja esiintyjien hankinnasta, oheisohjelmasta, käytännön järjestelyistä, 

osallistujien rekrytoinnista ja kansainvälisestä tiedottamisesta. Tiedotuksen kohderyhmien kokoaminen tuli 

luontevasti palvelemaan myös kirjaan koottavien toimijoiden kartoitusta. 

 

Symposiumin ohjelma rakentui taidehistorioitsijoiden, keräilijöiden ja tutkijoiden esitelmistä ja pyöreän 

pöydän keskusteluista. Halusimme, että symposium valottaa ”Outsider Art Past Forward” -pääteeman 

mukaisesti outsider-taiteen historiallisia juuria, nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä käyttäen lähtökohtinaan 

itäeurooppalaisia tapausesimerkkejä. Elina Vuorimies piti käsissään luennoitsijaverkostoa, ja hän analysoi 

omassa kehitystehtävässään symposiumin sisällöllistä organisointia ja temaattista fokusointia. 

 

Käytimme myös hyväksemme mahdollisuuden esitellä tapahtumassa suomalaista nykykansantaidetta yhtenä 

outsider-taiteen genrenä. Ennakoimme ITE-taiteen olevan osallistujakunnalle entuudestaan tuntematon alue 

ja heidän ennakkotietojensa painottuvan taideilmaisuun, jonka lähtökohtina ovat psyykkiset ongelmat ja 

kehitysvammaisuus. Symposiumissa julkistimme ITE-taiteen portaalin (www.itenet.fi), ja Erkki Pirtola esitti 

filmiluennossaan riemastuttavan kavalkadin ITE-taiteilijoita teosympäristöineen. Toteutimme myös EOA:n 

jäsenille post-symposium-päivän, jonka ohjelmaan kuului retki kirkkonummelaisen ITE-taiteilija Bjarne 

Anderssonin pihapiiriin. Päivän keskusteluryhmät jaettiin selkeään kolmikenttään, jonka avulla halusimme 

myös kuvastaa laajan kattokäsitteen tasavertaisia pääkategorioita: 1) outsider-taiteen museotoimintaa, 2) 

studiotoimintaa ja 3) nykykansantaiteelle luonteenomaisia teosympäristöjä.  

 

Symposiumin valmistelujen edetessä havaitsimme, että osallistujakunta oli painottumassa 

kehitysvammaisten taidestudiotoiminnan edustajiin. Heiltä tuli toivomuksia päästä tutustumaan suomalaisiin 

kollegoihinsa, ja niinpä yhteistyössä Kettuki-taidekeskuksen ja Kynnys ry:n kanssa organisoimme pre-

symposium-päivän, jossa taidestudioiden edustajat saattoivat käydä vuoropuhelua keskenään. 

 

Pisteenä i:n päälle tarjoutui pääkaupungin taidemuseoiden runsas anti. Vieraamme tutustuivat Tennispalatsin 

Kultainen metsä -näyttelyyn ja Kiasman ARS 11 -näyttelyyn. Ateneumin tiloissa toteutettu symposium 

ajoittui keskelle Lapin taika -näyttelyn avajaisia. Helsinki antoi itsestään upean kuvan kuvataidekaupunkina. 

 

 

 

 

http://www.itenet.fi/


Mitä havaitsimme ja opimme tästä kehitystehtävästä ja kuinka hyödynnämme saatuja kokemuksia, 

kontakteja ja oivalluksia? 

 

Käsittelen tässä neljään aihepiiriin liittyviä havaintoja: 1) outsider-taiteen perinteikkäiden toimijoiden 

puuttuminen uusista verkostoista, 2) kehitysvammaisten taiteilijoiden studiotoiminnan vyöryminen kentälle, 

3) INSITA-triennaalin uudet näkymät ja 4) kokemuksia Kulttuuri-ohjelman hankerahoituksesta.  

 

Symposiumissa oli 98 osallistujaa 21 maasta. Järjestelyt onnistuivat mallikelpoisesti. Osallistujilta kootuissa 

palautteessa arviot olivat niin sisällön, organisoinnin kuin syntyneiden kontaktien osalta valtaosin kiittäviä. 

Toteutimme siis mielenkiintoisen, hyvin järjestetyn ja runsaan yleisön saavuttaneen tapahtuman, jossa syntyi 

osallistujien välistä keskustelua, yhteistoiminnan ideoita ja tavoitteita tulevaisuuden toimintaan.  

 

1) Etabloituneiden toimijoiden tavoittamisen haaste 

 

Moni alan keskeinen länsieurooppalainen organisaatio asiantuntijoineen puuttui symposiumista – samoin 

kuin ne ainakin toistaiseksi puuttuvat EOA:n jäsenistöstä! Mainittakoon mm. Collection de l’Art Brut 

Lausannessa, Gugging Wienissä, Prinzhorn Sammlung Heidelbergissä, Halle Saint Pierre ja Collection abcd 

Pariisissa, LaM-museo Lillessä ja La Fabuloserie Dicyssä. Ne ovat tunnettuja ja arvostettuja toimijoita, joilla 

on syvää taideasiantuntemusta, pitkät kansainvälisen yhteistyön perinteet ja omat verkostonsa.  

 

Olemme aiemmin onnistuneet saamaan heidän edustajiaan konferensseihin Suomeen, mutta aina esiintyjän ja 

asiantuntijan rooleissa. Nyt tätä tilaa tarvittiin Itä-Euroopan suuntaan tehdyille avauksille. Mainittujen 

tahojen poissaolo tästä nimenomaisesta tilaisuudesta ei siis ole erityisemmin ihmeteltävää. 

 

Mutta miksi osa kokeneimmista ja arvostetuimmista toimijoista on jättäytynyt sivuun uudesta EOA-

verkostosta, vaatisi pohdintaa ja selvitystä. Se voi liittyä kieli- ja kommunikaatiopulmiin mutta voi myös olla 

tietoinen osoitus linjavalinnoista. Erityisesti ranskankielisellä alueella osa toimijoista on erityisen tarkkoja 

omasta asemoitumisestaan esim. art brut’n tai art singulier’n genreen, eivätkä he halunnekaan tulla 

leimatuksi monialaisempia ilmiöitä sisältävän outsider art’in edustajiksi. Laajan kentän uusille toimijoille 

heidän tietämyksensä ja näkemyksensä kuitenkin arvokkaalla tavalla avaisi taidehistoriallista perspektiiviä. 

 

Onko epärealistista kuvitella, että etabloituneimmat toimijat tulisivat tavallisina osallistujina monialaisiin 

verkostoihin tai yleistasoisista teemoista pidettäviin konferensseihin, joissa uusimpien tulokkaiden kokemus 

ja tietämys art brut’n ja outsider-taiteen historiallisista juurista on ohuempi? Tällaisessa vuorovaikutuksessa 

kysymyksenasettelut helposti kerta toisensa jälkeen alkavat samoista asioista, kun taas kokeneemmat toimijat 

kaipaavat fokusoituneempia teemoja. Ehkä heidän luontevin roolinsa on kutsuttuina asiantuntijoina 

esiintyminen. Verkostojen jäseniksi odottelun asemesta saattaa olla hyödyllisempää jatkaa heidän kanssaan 



kahdenvälistä yhteydenpitoa kullekin luonteenomaisin tavoin. Tai sitten uusien toimijoiden täytyy pystyä 

avaamaan omasta osaamisestaan nousevia, tuoreesti toteutettuja erityisteemoja ja laadukkaasti tuotteistettua 

tarjontaa, ja pystyä näin houkuttelemaan kategorioitten rajojen ylityksiin. 

 

2) Taidestudiot hakevat asemaansa 

 

Kehitysvammaisten taiteilijoiden studioiden innostus verkottumiseen yllätti meidät järjestäjät. Sosiaalisista 

lähtökohdista tehtävä taidetoiminta on Euroopassa lisääntynyt, osin EU:n tukien ansiosta. Uusilla toimijoilla 

on pyrkimys kansainväliseen vuorovaikutukseen. Joukossa on monentyyppisiä toimijoita, esimerkiksi 

kehitysvammaisten ammattitaiteilijoiden ateljeita, mutta myös työpajoja, jotka toimivat kuntouttavista 

lähtökohdista käyttäen taidetta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jälkimmäinen luo sosiaalista 

vastuuta ja tasa-arvoisuutta, mutta siitä on pitkä matka outsider-taiteen ytimeen, taiteilijuuteen. 

Ammattilaisuuden ulkopuolinen innostus taideilmaisuun ei vielä riitä tekemään kenestäkään outsider-

taiteilijaa sen kummemmin kuin hyväkään taidepiirin opiskelija voi ilmoittautua nykytaiteilijaksi. Keräilijät, 

museot, näyttelytoiminta, taidekritiikki, tutkimus ja yleisön vastaanotto ovat myös outsider-taiteen kentällä 

väylä, jonka kautta joku tulee outsider-taiteilijaksi ja toinen jää ilmiökentässä toimivaksi harrastajaksi. 

 

Symposiumin jälkikeskusteluissa taidestudioiden rooli nousikin kuumaksi perunaksi. Eräät 

vaikutusvaltaisista asiantuntijoista jopa kokivat outsider-taiteen käsitteen olevan studioiden esiinmarssin 

vuoksi romuttumassa. On myös esitetty, että kehitysvammataiteen pitäisi kategorisoitua selkeämmin ja sillä 

olisi oltava oma käsitteensä – kuten ”able art” (vrt. ”disable”). 

 

Helsingin symposium osallistui siis nostamaan taidestudioiden aseman puheenaiheeksi outsider-taiteen 

kentällä. Kesällä 2011 Museum of Everything järjesti Lontoossa taidestudioiden tuotannosta kootun 

kansainvälisen näyttelyn; Selfridgesin tavaratalon tiloissa toteutettuna se sai näyttävän julkisuuden, mutta 

omaperäisten käytäntöjensä vuoksi myös herätti toimijakentällä voimakasta debattia. Saksalainen Kunsthaus 

Kannen toteutti – osana Outsider Art Past Forward -hanketta – taidestudioita esittelevän toimijalähtöisen 

pienen mutta laadukkaan messutapahtuman Münsterissa. Myös outsider-taiteen aikakausjulkaisu Raw Vision 

Magazin #73 nosti ”progressiiviset studiot” yhdeksi pääaiheekseen. Yhteen kesään ja syksyyn mahtuneen 

studioiden vahvan esiinmarssin perusteella voi arvata, että keskustelu kehitysvammaisten taiteilijoiden 

studiotoiminnan asemasta outsider-taiteen kentällä tulee jatkumaan ja voimistumaan. 

 

MSL on ollut mukana kehitysvammaisten kotimaisissa ja eurooppalaisissa taidetoimintahankkeissa ja 

Kettuki-verkostossa. Myös ITE-museon konseptissa studiotoiminnalla on sijansa. Nyt ajankohtainen debatti 

ja kentän sisäinen käymistila voivat parhaimmillaan jalostua uudenlaiseksi kehittämisajatteluksi. Jotta 

kehitysvammaisten taidetoiminta voi tulla luetuksi outsider-taiteeseen yhtenä sen genrenä, on satsattava 



taiteilijuuden tunnistamiseen ja yksilöllisen vahvan ilmaisun tukemiseen. Ajan myötä taidehistoria seulokoon 

esiin mahdolliset helmet.  

 

Se, mikä kehitysvammaisten taidetoiminnassa on kuntoutusta tai hyvinvointia lisäävää harrastamista, on 

osallistujille arvokasta jo näin. Se ei vaadi ulkoa annettua legitimaatiota tai kategorisointia outsider-taiteeksi. 

Toimijoiden on itse tehtävä valintansa, mikä on niiden ydintavoite ja mihin verkostoihin ne haluavat 

mukaan. Ei ole kaikille studioillekaan itsestään selvyys, että ne haluavat leimautua outsider-taiteeseen, vaan 

moni haluaa vuorovaikutukseen nykytaiteen piirien kanssa tai näkee tehtävänsä pitkälti sosiaaliseksi työksi. 

 

3) Avauksia INSITA-yhteistyöhön 

 

Hankkeemme ensimmäinen partnerikokous pidettiin kesällä 2010 Bratislavassa outsider-taiteen 

perinteikkään itäeurooppalaisen INSITA-triennaalin yhteydessä. Jo tuolloin kuulimme arvioita, että 

Slovakian kansallisgalleria ei tulevaisuudessa ole välttämättä halukas jatkamaan triennaalia ainakaan sen 

nykyisessä muodossa. Triennaalin johtaja, kuraattori Katarina Cierna on ikänsä vuoksi väistämättä jättävä 

tehtävänsä ennen pitkää. Yksi triennaalin kansainvälisistä kuraattoreista avasi syksyllä 2010 MSL:n suuntaan 

tunnustelun, voisimmeko lähteä etsimään eurooppalaista rahoitusta INSITAn tulevaisuuden turvaamiseen. 

Epävirallista keskustelua aiheesta käytiin kuraattorien kanssa eri yhteyksissä, myös Helsingin 

symposiumissa. Symposiumin valmisteluissa luodut kontaktit itäeurooppalaisiin museoihin antoivat 

lisäpotkua ajatukseen, että voisimme lähteä toimijaksi INSITAn tulevaisuutta turvaavaan verkostoon. 

 

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste avasi juuri sopivasti uuden rahoituksen Kulttuuri-ohjelmaan suunniteltavien 

hankkeiden valmistelutapaamisiin. ITE-museo haki ja sai rahoitusta, ja keväällä 2012 Suomessa toteutetaan 

asiantuntija- ja partneritapaamiseen, jossa suunnitellaan hankeyhteistyötä INSITAn jatkon turvaamiseksi. 

Tavoitteena on löytää museoverkosto, joka slovakialaisen pääjärjestäjän kanssa tuottaa triennaalin ja 

kierrättää näyttelyä tai toteuttaa siihen liittyviä satelliitteja. ITE-museolla on kiinnostusta toimia hankkeen 

koordinoijana ja näyttelyn toteuttajana. Tämä tulee olemaan askel siihen, että kansainvälisen hanketoiminnan 

eri vaiheilla ja rakennetuilla hyvillä suhteilla on jatkumoa ja merkittävyyttä myös eurooppalaisittain. 

 

4) Kulttuuri-ohjelman hankerahoituksesta 

 

Outsider Art Past Forward -hanke tuli MSL:lle hallinnoitavaksi nopeasti ja yllättäen. Ilman EU:n Kulttuuri-

ohjelman rahoitusta symposiumin järjestäminen ja kansainvälinen kartoitustyö olisivat olleet mahdoton 

tehtävä vastaanotettavaksi. Kulttuuri-ohjelman tuki on vain puolet budjetoiduista kustannuksista, joten 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu kansallinen vastinraha muodostui hyvin tärkeäksi tukimuodoksi.  

 



MSL on aiemmin ollut kansallisena partnerina ITE-museon vetämässä Kulttuuri-ohjelman hankkeessa Equal 

Rights to Creativity (2002–2004). Oleellinen parannus ohjelmarahoituksessa on, että nyt EU-tuesta suurin 

osa on saatu etupainotteisesti eikä vuosia jälkikäteen. Saadusta tuesta huolimatta Kulttuuri-ohjelman hanke 

on toimijalle melko kallista toteutettavaksi, jos vertaa ELY-keskusten kautta rahoitettuihin korkeammin 

prosenttiosuuksin tuettuihin hankkeisiin. Tästä syystä MSL voi vain painavasti harkiten ottaa haettavakseen 

Kulttuuri-ohjelman hankkeita, ja tällöin tulee jo ennalta olla tiedossa kumppanuusverkosto, joka ottaa osaa 

rahoitukseen. Kansainvälinen yhteistoiminta myös vaatii paljon yhteydenpitoa ja taustatyötä ja vie runsaasti 

työaikaa. Käy helposti niin, että vaikka budjetti muilta osin pitäisi, omaan työhön ennakoidut työtunnit eivät 

riitä. Tässä asiassa on tulevia kansainvälisiä hankkeita varten opiksi otettavaa.  

 

On erinomaista, että CIMO on nyt avannut uuden rahoitusmuodon Kulttuuri-ohjelmaan esitettävien 

hankkeiden valmistelemiseen. Uskon sen edistävän partnereiden parempaa hankkeen sisäistämistä ja antavan 

mahdollisuuksia huolellisempaan talouden ennakkosuunnitteluun. Pidän tärkeänä, että hankevalmisteluihin 

osallistuvat ei vain pääpartneri tai kumppanuusverkoston korkein johto, vaan myös henkilöt, jotka tuntevat 

sisällöt ja tulevat olemaan operatiivisina toimijoina. Tämä tuo valmisteluvaiheeseen monimuotoisempaa 

ideointia, mutta auttaa myös muovaamaan suunnitelmaa käytännölliseksi ja konkreettiseksi ja kokoaa yhteen 

henkilöt, joiden yhteistyön voimin hanke viedään päämääriinsä. Näin hanke lähtee nopeammin käyntiin, ja 

kaikki toimijat puhuvat alusta alkaen samaa kieltä.  

 

Outsider Art Past Forward -hankkeessa saimme eteemme muiden partnereiden tekemän valmiin 

hankesuunnitelman, mutta onneksi myös valtuudet itsenäiseen toteutukseen sekä jokaiselta partnerilta hyvät 

tiimit, joiden kanssa dialogi saatiin alkukangertelujen jälkeen sujumaan hyvin. Jatkossa CIMOn uusi 

valmistelurahoitus voi kehittyä työkaluksi, joka nostaa dialogin ja yhteistyön kunniaansa jo 

suunnitteluvaiheesta alkaen. Tämä voi olla hyvä etulyöntiasema suomalaisille hankevalmistelijoille. 

 

OSA II 

Puumorsian ja metsän häät / Wooden Bride and the Forest Wedding: näyttelyvienti Rotterdamiin 

http://www.finncult.be/nl/actueel/342-wooden-bride; http://www.herenplaats.nl/en/galerie/index.asp# ; 

http://www.hs.fi/kulttuuri/nayttelyt/artikkeli/Puumorsian+nai+mets%C3%A4n+kuninkaan/HS20101217SI1

KU01fs3; http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/18645-hollantilainen-asiantuntija-mykistyi-metsan-haissa 

 

Vaikka MSL on vienyt useita ITE-taiteen näyttelyitä ulkomaille yhteistyössä ITE-museon ja ulkomaisten 

partnereiden kanssa, näyttelyvientiä koskeva kehitystehtävä oli haasteellinen. Jo vanhoillakin konsepteilla 

toimien ITE-taiteen näyttelyn toteutus on mutkikkaampaa kuin kokoelmista ja ammattitaiteilijoiden 

tuotannosta näyttelyitä toteuttavat pystyvät kuvittelemaan. Näyttelyiden kuratointiin ei ole käytettävissä 

luetteloja, ja ehdotukset kootaan tarjolle monista eri lähteistä. Teostiedot suunnittelun ja viestinnän tarpeisiin, 

vakuutuksiin, käännöksiin ym. käytännön järjestelyihin joudutaan usein hankkimaan tekijöitä haastatellen. 

http://www.finncult.be/nl/actueel/342-wooden-bride
http://www.herenplaats.nl/en/galerie/index.asp
http://www.hs.fi/kulttuuri/nayttelyt/artikkeli/Puumorsian+nai+mets%C3%A4n+kuninkaan/HS20101217SI1KU01fs3
http://www.hs.fi/kulttuuri/nayttelyt/artikkeli/Puumorsian+nai+mets%C3%A4n+kuninkaan/HS20101217SI1KU01fs3
http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/18645-hollantilainen-asiantuntija-mykistyi-metsan-haissa


Teosten kerääminen tekijöidensä kotipihoilta eri puolilta Suomen kyliä on neuvokkuutta vaativa prosessi. 

Usein on pulmallista saada rajalliset budjetit riittämään suurikokoisten ja raskaiden teosten kalliisiin 

rahtikustannuksiin, ja päätökset rahoitusanomuksiin tulevat vasta kun prosessiin on jo sitouduttu vyötäisiä 

myöten. Hyvä yhteistyö ITE-museon ja MSL:n kartoituskoordinaattoreiden kanssa on näiden tilanteiden 

pelastus. Olemme ylpeitä tiimimme neuvokkuudesta selvitä näistä haasteista, mutta tunnistamme myös 

strategisen kehittämistyön tarpeen. Erityinen haaste on myös se, miten saada kohdemaassa tieto näyttelystä 

leviämään oikeille tahoille; tässä olemme aina olleet näyttelypaikan tiedotusverkostojen varassa.  

 

Puumorsian ja metsän häät -näyttelyn perusidea kehitettiin MSL:ssä yhdessä kuvanveistäjä Tapani Kokon 

kanssa. Suunnittelua jatkettiin Suomen Ranskan instituutin ja ITE-museon kanssa. Halusimme toteuttaa 

Pariisiin ja sieltä edelleen Keski-Eurooppaan jatkuvan puuveistosten näyttelykiertueen, jossa on mukana 

sekä ammattitaiteilijoita että itseoppineita taiteentekijöitä. Ennen ulkomaille vientiä näyttely suunniteltiin 

esiteltäväksi Suomessa, niin että ulkomaisilla kuraattoreilla olisi mahdollisuus tutustua kokonaisuuteen.  

 

Keravan taidemuseo lähti kotimaassa kumppaniksi, ja museonjohtaja Arja Elovirta kuratoi näyttelyn. 

Ammattitaiteilijoiksi hän valitsi Tapani Kokon lisäksi Jasmin Anoschkinin ja Tuija Teiskan.  ITE-

taiteilijoina näyttelyyn osallistuivat Väinö Oja, Jorma Pihl, Viljo Luokkanen ja Veikko Räsänen. 

 

Outsider-taiteen eurooppalaisissa verkostotapaamisissa esittelin näyttelyn ideaa ja aineistoa muutamille 

tavoittelemiemme näyttelypaikkojen kuraattoreille. Rotterdamilaisen Galerie Atelier Herenplaatsin johtaja 

Richard Bennaars syttyi ajatukseen. Lisäksi galleria CBK tarjosi tilojaan Tapani Kokon teoskokonaisuuden 

esittämiseen Rotterdamissa, ja Kokko sai myös tilaisuuden residenssitaiteilijana toteuttaa teoksen 

kaupungille ulkotiloihin. Taivex-koulutuksessa saadut suhteet Benelux-instituutin Riikka Thitziin tuottivat 

tulosta, ja instituutti sitoutui mukaan Rotterdamin näyttelyn kumppaniksi. Pariisista saimme kuitenkin pian 

viestin, että instituutti päätyi tilojensa rajallisuuden vuoksi esittelemään pelkästään Tapani Kokon teoksia 

ilman ITE-taiteen osuutta. Tarjosimme näyttelyä vielä muihinkin kohteisiin, mutta aikataulu ei enää riittänyt. 

 

Palaset asettuivat kuitenkin kohdalleen. Suomen Ranskan instituutin ja Benelux-instituutin kanssa sovittiin 

kuljetuskustannusten jaosta, ja Framelta saatiin tukea rahtikuluihin. ITE-museo osallistui hankkeeseen 

amanuenssi Elina Vuorimiehen työpanoksella, ja ilmoitti myös olevansa valmis ottamaan kesänäyttelyynsä 

osan Keravan laajasta näyttelykokonaisuudesta. Framen tuella pystyimme kutsumaan Richard Bennaarsin 

Keravan näyttelyyn tekemään omat taiteilijavalintansa. Mutkikkaita rahtijärjestelyjä hoitamaan MSL 

palkkasi Maria Tjader-Knightin. 

 

Aiempien vientinäyttelyiden perusteella tiesimme, että haastavinta on paikallinen tiedottaminen. Oma 

näyttelybudjettimme oli vaatimaton kuten myös vastaanottavan gallerian taloudelliset mahdollisuudet. 

Taivex-koulutuksessa olimme Elina Vuorimiehen kanssa osallistuneet opintomatkalle Venetsian biennaaliin, 



ja siellä olimme useaan otteeseen kuulleet, miten tärkeäksi tuottajat ja kuraattorit kokivat paikallisten 

komissaarien merkityksen näyttelyiden käytännön toteutuksen ja viestinnän onnistumiselle. Myös 

kehitystehtävämme mentori Outi Raatikainen korosti vientikohteesta hankittavien viestintäpalvelujen 

merkitystä.  

 

Emme pystyneet ostopalveluina hankittavaan viestintään, mutta onni suosi hankettamme. 

Ystävänpalveluksena saimme avuksi viestintäalalla toimivan Hollannissa asuvan tuttavan, joka lupautui 

kartoittamaan Merimieskirkon ja Alankomaat–Suomi -yhdistyksen kautta avautuvia kanavia maassa asuvien 

suomalaisten ja Suomen ystävien tavoittamiseksi. Saimme myös apua viestintäaineiston kääntämisessä ja 

ovien avaamisessa suurlähetystöön. Lähetystö osallistui näyttelystä informointiin, ja suurlähettiläs Klaus 

Korhonen suostui näyttelyn avaajaksi. Tärkeä viestinviejä kohdemaassa oli luonnollisesti myös Benelux-

instituutti omia kanaviaan käyttäen. 

 

Näyttelyn avajaiset olivat yleisömenestys, ja viestinnän kohderyhmänä ollutta suomalaistaustaista väkeä oli 

paikalla runsaasti. Suomalaisia toimijoita edustivat avajaisissa MSL:n kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-

Palo ja ITE-museon johtaja Kristina Ahmas, jotka samalla tutustuivat Herenplaatsin ateljeetoimintaan 

studiotoiminnan hyvänä esimerkkinä. Paikalliset järjestäjät olivat näyttelyyn erittäin tyytyväiset, ja yleisöltä 

saadun palautteen perusteella näyttelyä pidettiin yhtenä gallerian historian parhaista.  

 

Lehdistöjulkisuutta näyttely ei kuitenkaan saanut; Bennaarsin mukaan tämä on gallerioille jatkuvasti vaikeaa 

Amsterdamin ja Rotterdamin suuren kulttuuritarjonnan vuoksi. Vaikka näyttelyn avajaiset olivat menestys, 

yleisömäärä liki kaksi kuukautta kestäneessä näyttelyssä oli ainoastaan nelisensataa kävijää. Galleria piti 

määrää hyvänä, mutta verrattuna vientihankkeen työmäärään ja kustannuksiin menestystä ei Suomesta 

katsottuna voi pitää kehuttavana. CBK-gallerian kävijämäärät eivät vielä ole tiedossamme. 

 

Näyttelystä tiedottaminen on tuottanut muutamasta muusta Suomen instituutista kiinnostuneita 

yhteydenottoja samalla konseptilla toteutettavaan vientihankkeeseen, mutta keskustelut ovat 

alkutekijöissään. 

 

Mitä havaitsimme ja opimme tästä kehitystehtävästä ja kuinka hyödynnämme saatuja kokemuksia, 

kontakteja ja oivalluksia? 

 

Puumorsian ja metsän häät -näyttelyn vientihanke Rotterdamiin poikkesi aikaisemmista 

näyttelyvienneistämme monella tavoin positiivisesti. On useita onnistumista osoittavia havaintoja, mutta 

myös tarvetta tehdä jatkossa jotkut asiat entistä suunnitellummin ja paremmalla aikataululla valmisteltuina: 

 



Hyvän kumppanuuden edellytys on molemminpuolinen sitoutuminen, se että näyttelyn vastaanottaja ei ole 

pelkästään tilojen tarjoaja, vaan todella haluaa kumppanuuttamme ja tuotettamme ja on valmis tekemään 

osuutensa onnistuneeseen toteutukseen. Galleria Herenplaatsiin MSL:llä on pitkäaikainen yhteistyösuhde 

studiotoiminnan hankkeissa sekä EOA:n kautta. Tämä helpotti monin tavoin valmisteluja ja vuorovaikutusta 

ja teki yhteydenpidosta sujuvaa ja miellyttävää. On myös muistettava, että Herenplaats on tulevaisuudessa 

meille ja ITE-museolle tärkeä asiantuntija ja neuvonantaja kehittäessämme studio- ja ateljeetoimintoja. 

 

Näyttelykonseptin toteutus Suomessa ennen ulkomaille vientiä oli onnistunut ratkaisu ja antoi 

mahdollisuuden aitoon sisällölliseen yhteistyöhön ja kohdemaan yleisötuntemuksen hyödyntämiseen. 

Hollantilainen kuraattori näki Keravan taidemuseossa teokset ripustettuina, teki omat taiteilijavalintansa ja 

tutustui henkilökohtaisesti taiteilijoihin. Hän sai kiinnostavaa taustatietoa ennakkoviestintään ja aineistoa 

ripustussuunnitelman laadintaan. Myös Suomen Ranskan instituutin edustaja tutustui näyttelyyn. 

Rahtijärjestelyjen suunnittelu ja viestintäaineistojen tuottaminen helpottuivat, kun näyttely oli kertaalleen 

toteutettu. Myös Suomen näyttelylle antoi lisäarvoa tieto teosten viennistä Ranskaan ja Hollantiin. 

Vientinäyttelykiertueen aloittaminen kotimaassa kannattaa jatkossakin pitää mielessä. Osuvasti 

hyödynnettynä ja riittävän pitkällä aikataululla valmisteltuna malli voisi palvella myös monikansallisten 

yritysten saamista tukijoiksi. 

 

Meille tuottajille uusi oivallus oli paikallisen komissaarin ja viestinnän ammattilaisten käytön 

merkityksellisyys. Tällä kertaa teimme sen, mikä ystäväverkoston kautta oli mahdollista ilman kustannuksia. 

Jos tulevaisuudessa tähtäämme laajaa näkyvyyttä tavoitteleviin vientihankkeisiin, on jo budjetoitaessa 

satsattava viestintäpalveluihin.  

 

Vientihankkeen taloudellinen onnistuminen edellyttää, että yhteistyösopimukset ja rahoituksen suunnittelu 

tehdään ajoissa. Parantamisen aihetta omassa taloussuunnittelussamme olisi ollut. Monipuolinen 

yhteistyöverkosto oli kuitenkin myös taloudellisesti tärkeä voimavara. Se koostui Suomen Ranskan ja 

Benelux-maiden instituuteista, Herenplaatsin ja CBK:n gallerioista, Keravan taidemuseosta, ITE-museosta, 

Framesta sekä Taivex-koulutusohjelman tuomasta taustatuesta. Kukin taho antoi osaamistaan, työtään, 

tietojaan, viestintäväyliään, rahoitustaan tai rahanarvoista panostustaan hankkeen eri vaiheisiin. 

 

Vaikka suomalaisen kulttuurin vienti on sinänsä arvokasta ja merkityksellistä, myös yleishyödyllinen ja 

voittoa tavoittelematon toimija kuten Maaseudun Sivistysliitto joutuu ajattelemaan omat ponnistuksensa 

taloudellisena panostuksena. Meillä on kehittämisen tarvetta siinä, että vientihankkeiden taloussuunnittelu 

tehdään aikaisemmin, yksityiskohtaisemmin ja yhteistyössä vastaanottajatahon kanssa, riskit jakaen, niin 

ettei taloudellinen tappio jää yksin meidän kannettavaksemme.  

 



Mentorini Outi Raatikaisen neuvo on, että vientinäyttelyt kannattaisi tuotteistaa mahdollisimman pitkälle. 

Tulisi tähdätä monistettaviin, kierrätettäviin ja hinnoiteltuihin ITE-taiteen näyttelyihin, joissa vastaanottaja 

maksaa aina esimerkiksi puolet tuotanto- ja vientikuluista. Hän korosti strategisen suunnittelun merkitystä, 

niin että pyyntöjen ja kysynnän asemesta vientinäyttelyiden pitkän tähtäimen suunnitteluun panostetaan 

vakavasti ja ITE-taidetta pyritään viemään harkitusti valitsemiimme kohteisiin. Mentorini kehotti myös 

pohtimaan, liittyykö vientihankkeisiin myyntitavoitteita, ja miten tällöin tulisi vaalia suhteita ostajiin, mm. 

keräilijöihin ja museoihin ja miten vientitilanteet niiden kannalta hyödynnetään. 

 

Haasteena niin MSL:lle kuin ITE-museolle on pitkän tähtäimen vientistrategian terävöittäminen. Mitkä ovat 

tavoitelluimmat vientikohteet ja miten niiden kanssa kehitetään yhteistyösuhdetta. Ovatko outsider-taiteen 

näyttelypaikat tarkoitukseen sopivimpia, vai pitäisikö sittenkin pyrkiä nykytaiteen näyttämöille? Pohdintaa 

vaatii myös tuotteistettujen näyttelykokonaisuuksien kehittäminen ja vientituotteiden hinnoittelu sekä 

vientihankkeiden talous- ja viestintäsuunnittelu. 

 

Jos resursseja strategiseen suunnitteluun, taloussuunnitteluun, kohdemaan yleisötuntemuksen ja 

viestintäpalvelujen hyödyntämiseen tai kansainvälisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävään 

suhdetoimintaan ja kommunikointiin ei ole, kannattaa vakavasti harkita, onko yksittäiseen 

vientiponnistukseen ryhtyminen mielekästä. ITE-taide on yleisöä kiehtova ja vientituotteena erottautuva. Sen 

suunnitelmallinen maailmalle vieminen on mahdollista, mutta työtä on edelleenkin edessämme. 

 

Loppusanat 

 

Maaseudun Sivistysliitto on vienyt ITE-taiteen näyttelyitä eurooppalaisiin museoihin ja näyttelykeskuksiin ja 

toiminut kansainvälisissä outsider-taiteen verkostoissa runsaan kymmenen vuoden ajan. Monipuolisia 

yhteyksiä on luotu niin organisaatioihin kuin yksittäisiin asiantuntijoihin, ja ITE-taide on saatu kohtalaisen 

tunnistettavaksi ilmiöksi osana outsider-taiteen laajaa kattokäsitettä. 

 

Kotimaan taidekentässä ITE-museo on asettunut Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon – K.H. Renlundin 

museon organisaation osaksi ja on rakentamassa brändiään nykykansantaiteen valtakunnallisena 

erityismuseona. On tarkoituksenmukaista vahvistaa ITE-museon asemaa myös kansainvälisenä toimijana. 

Outsider-taiteen monenkirjavalla kentällä sillä on tarjottavana omintakeinen tehtävä nykykansantaiteen esiin 

nostajana. MSL on kansainvälisessä hanketoiminnassaan aktiivisesti pyrkinyt tekemään ITE-museota 

tunnetuksi contemporary folk art’in toimijana, jonka kautta näyttelyvaihtoa tulevaisuudessa toivoaksemme 

entistä enemmän tapahtuu. 

 

Tämä kehitystehtävä on osaltaan todistanut sitä, mikä aikaisemmassakin kansainvälisessä 

vuorovaikutuksessa on useaan kertaan tullut havaituksi: ainoastaan olemalla aktiivisesti mukana 



kansainvälisessä toiminnassa ja panostamalla siihen aikaa, henkilökohtaista kanssakäymistä ja taloudellisia 

resursseja, voi tehdä edustamansa toiminnot olemassa oleviksi muiden silmissä. On tärkeää osallistua 

verkostojen tapahtumiin ja niissä käytävään keskusteluun, jotta tulisi tavoitelluksi yhteistyökumppaniksi. 

Omalla toiminnallaan on osoitettava pystyvänsä tarjoamaan vuorovaikutukseen jotakin ainutlaatuista sisältöä 

ja asiantuntemusta sekä prosessien hallinnan taitoa. Erityisen tärkeää on tutustua henkilökohtaisesti 

henkilöihin, joilla on hallussaan yhteistyön kanavia sekä perehtyä heidän toimialoihinsa, pystyäkseen aidosti 

arvostamaan heidän työtään ja näkemään realistisesti omien toimintojensa asemoitumisen kentän 

kokonaisuuteen. Avainkysymys on tietysti omien tavoitteiden ja strategian linjaaminen ja päivittäminen: 

missä haluamme olla mukana, mihin haluamme pyrkiä? 

 

Tähän mennessä me suomalaiset ITE-taiteen organisaattorit olemme arvioni mukaan onnistuneet luomaan 

itsestämme kuvan outsider-taiteen yhden kapean genren toimijana, joka on aktiivisesti ja laajasti muista 

kiinnostunut ja itse erilaisuudellaan muiden kiinnostusta herättävä yhteistyökumppani.  

 

Outsider-taiteen eurooppalaisella kentällä tulee lähivuosina arvattavasti tapahtumaan uudelleen järjestymistä. 

Mikä on kentän suurten, arvostettujen toimijoiden uudistumiskyky? Löytyykö jatkajia ikääntyvien 

huippuammattilaisten työlle? Nouseeko uutta outsider-taiteesta kiinnostunutta tutkijapolvea? Siirrytäänkö 

eurooppalaisessa outsider-taiteessa kohti kaupallisemmin toimivia rakenteita, kuten USA:ssa? Löytääkö 

EOA arvostettavuutensa ja näköalansa alan toimijoiden yhdyssiteenä? Kehitysvammaisten 

taidestudiotoiminnalla on vahvat kasvunäkymät, mutta miten taiteellisia kriteereitä painottavat asiantuntijat 

tulevat ottamaan studiot outsider-taiteen käsitteen piiriin? Ja pyrkivätkö studiot yhteyteen outsider-taiteen vai 

ammattitaiteen toimijoiden kanssa? Entä onnistuuko ITE-taide lunastamaan paikkansa eurooppalaisen 

outsider-taiteen muutoksissa ja raivaamaan nykykansantaiteelle entistä tunnustetumpaa asemaa? 

Onnistuvatko ITE-toimijat päivittämään omat kansainvälistymisen strategiansa ja pääsemään haluamiinsa 

päämääriin? 

 

Meillä Suomessa on näköpiirissämme kiinnostavia eurooppalaisen yhteistyön näkymiä. ITE-museon 

strategisessa kehittämistyössä on vahvat kansainväliset painotukset. Museo mm. tunnustelee mahdollisuuksia 

asettua osaksi INSITA-triennaalin, Itä-Euroopan suurimman outsider-taiteen tapahtuman, tulevaisuutta 

turvaavaa ja uudistavaa verkostoa. MSL on puolestaan luomassa kansanomaisen puunveistännän parhaiden 

käytäntöjen vaihtoon tähtäävää kansainvälistä näyttelyvaihto- ja tapahtumahanketta.  

 

Kansainväliseen toimintaan orientoituneiden kulttuuritoimijoiden joukko on Suomessa rajallinen, ja 

nykykansantaiteen alalla sormin luettavissa. Kansainvälisenä toimijana menestyminen rakentuu henkisesti 

tämän joukon sitoutumisen, ammatillisen kehittymisen, ulospäin avautumisen ja yhteishengen varaan. 

Rakenteellisesti menestyksen perustan luovat ITE-museolle kehitettävä toimintakonsepti, strategia, 

kumppanuusverkosto ja toimintaan satsattavat voimavarat. 


