
”Kulttuuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja 
alueellisen omaleimaisuuden vahvistajana” -
26.11.2020: Ympäristötietoista hyvinvointia 
taidetuotannosta / 
vastaava tuottaja Jetta Huttunen



Iin Taidekeskus KulttuuriKauppila
• Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppila on kunnan 

kulttuurituottaja ja taiteen asiantuntijatoimija. 1,5 
htv + 1,5 htv.

• Päätoiminnot 
Art Ii Biennaali / taidetapahtumat
Kansainvälinen taiteilijaresidenssi
Iin julkisen taiteen kokoelman ylläpito
Hyvinvointipuistot: Ympäristötaidepuisto & Lähde! -puisto

• Hankkeet:
Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto
Lähde – taiteesta osallisuutta



Paula Suominen: Kummalliset kukat  Lähde! -puisto



Toiminnan periaatteet on kirjattu Iin 
Taideohjelmaan

• Ympäristön kehittäminen taiteen keinoin
• Taidetoiminnan osallisuus ja yhteisöllisyys
• Taidetuotannon ammattimaisuus ja 

kansainvälisyys. 
• Toimintaa tukee Iin maine ilmastokuntana

”Taideohjelman laatiminen on osoitus kunnan sitoutumisesta 
taidepaikkakunta –brändiin. Taiteen ja taidelähtöisen osallistavan 
toiminnan tukeminen hyödyttää sekä iiläisiä että matkailijoita ja 
tekee Iistä vetovoimaisemman paikan asua ja vierailla.”



Iin Ympäristötaidepuisto on perustettu 
vuonna 2008
• Toinen Hyvinvointipuistoista
• Kuluu Iin Kulttuuripolkuun



Tuotamme kulttuuria ja taidetta, joka lisää 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä 
paikallista ja alueellista elinvoimaa.

• Sosiaalisen taiteen residenssin ja Art Ii Biennaalin 
taiteilijat toteuttavat yhteisöllistä ja saavutettavaa 
taidetoimintaa, joka osallistaa tasapuolisesti kaikkia 
väestöryhmiä sekä erityisryhmiä. Teemme tiivistä 
yhteistyötä kansalaisopiston taidekoulun ja paikallisten 
kulttuuriyhdistysten kanssa.

• Resurssiviisas residenssitoiminta!



Lähde! –puiston himmelit on toteutettu yhteistyössä Iin työpajan 
ja Startti –pajan asiakkaiden kanssa.



Kotiseututyö
Edistämme kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä 
sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää 
toimintaa ylläpitämällä Iin kotiseutumuseota, ja 
suunnittelemalla sen toimintaa osana Ii-Instituutin 
korkeatasoista palvelupalettia. 

> Taidekeskus on laajasti 
verkostoitunut toimija ja 
arvostettu kumppani niin 
kotimaisessa kuin 
kansainvälisessä 
toimintaympäristössä



Yhteisöllinen taidepuutarha Lähde! -puistoon 

- yhdistää taiteen ja luonnon asukkaita osallistavaksi ja 
hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. 

- yhteisöllistä taidetoimintaa ammattitaiteilijoiden 
ohjauksessa. 

- hyödyntää Suvantolan viherympäristöä sosiaali-, terveys-, 
ja kulttuurisektorin palveluissa luomalla alueelle 
hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa. 



• Olennaista kaikessa toiminnassa on 
sektorirajat ylittävä yhteistyö ja selkeät 
yhteiset tavoitteet.

• Hyvinvointi pitää ymmärtää käsitteenä, 
joka sisältää sekä ihmisten että 
ympäristön hyvinvoinnin.

”Olemme osa meitä isompaa kokonaisuutta ja maapallon 
hyvinvointi tarkoittaa myös ihmisen hyvinvointia. ”



Outi Pieski & Jenni Laiti: Edellä kävijät

Ympäristötietoista hyvinvointia 
taidetuotannosta


