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Kettuki (Suomi)
Kettukia ylläpitää vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki KETTUKI ry.
Toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi ja
kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa taidetta sekä työskennellä taiteen alalla.
Taidekeskus Kettukin toiminta käynnistyi Hämeenlinnan Verkatehtaalla toukokuussa 2006.
Käynnistämisen mahdollistanut ESR-hanke päättyi vuoden 2007 lopussa. Vuosina 2008–2016
Kettuki on saanut toiminta-avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kehitysvammaisten
taiteilijoiden tuki ry:n jäsenistöön kuuluu taiteilijoita, taiteen ja kehitysvamma-alan asiantuntijoita
sekä muita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteesta kiinnostuneita henkilöitä.
Kettuki toimii erityistaiteen kentän edunvalvojana ja erityistaiteen alan valtakunnallisena
asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä
Suomessa. Kettukilla on erityistaiteen alan edunvalvojana kolme tärkeää kohderyhmää ja
päätehtävää:
1) Erityistaiteilijoiden oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen.
2) Erityistaiteen toimijaverkon tukeminen eettisesti kestävässä taidetoiminnassa.
3) Taiteen ja kulttuurin monimuotoisuuden lisääminen.
Kettuki on kulttuuripoliittinen vaikuttaja, osaamisen verkoston ylläpitäjä, innovatiivinen
taidetoimija ja kansainvälinen kumppani. Kettukin tärkeitä toiminnan muotoja ovat tiedon välitys,
erilaiset kehittämishankkeet sekä taidetoiminta.
www.kettuki.fi| projektikoordinaattori Minna Haveri |minna.haveri@kettuki.fi
GAIA Museum Outsider Art (Tanska)
Vuonna 2002 perustettu GAIA Museum Outsider Art sijaitsee Tanskan Randersissa. Museossa on
kansainvälinen kokoelma erityistaidetta, taidekoulu ja tuetun työn työpaikkoja.
GAIA on ainutlaatuinen outsider-taiteen museo, jossa esitellään ns. virallisen taidemaailman
ulkopuolella syntynyttä taidetta. GAIA on myös kulttuuriyritys sekä taidekoulu ja GAIAn eri
ryhmissä työskentelee noin 50 erityisen tuen tarpeessa olevaa henkilöä. Henkilökuntaan kuuluu
lisäksi taiteen alan opettajia ja kasvattajia.
GAIAssa 18-25 vuotiaat erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt voivat suorittaa kolmivuotisen
visuaalisten taiteiden opetusohjelman. Koulutus tuo itseilmaisun tueksi lukuisan määrän erilaisia
tekniikoita ja antaa valmiuksia myöhempää työskentelyä varten esimerkiksi tuetuissa
taidestudioissa.
GAIA museon työn kehittymisen kannalta kansainvälinen yhteistyö on aina ollut heille tärkeää.
GAIAssa on eurooppalaisen outsider-taiteen järjestön EOA:n (European Outsider Art Association )
sihteeristö, jonka lisäksi GAIA tekee laajasti kansainvälistä yhteistyötä.
www.gaiamuseum.dk | johtaja Anna Noe Bovin | Anna.Noe.Bovin@randers.dk

Kaarisilta (Suomi)
Kaarisilta-yhdistys on perustettu1986. Kaarisilta ylläpitää Taide- ja Toimintakeskusta erityistukea
tarvitseville henkilöille. Toiminnassa painottuvat kuvataiteet, musiikki, kädentaidot ja liikunta.
Toimintakeskus sijaitsee Villähteellä n. 10 km Lahden kaupungin keskustasta. Keskeisinä arvoina
toiminnassa ovat yksilön kunnioittaminen, eettiset ja esteettiset sekä suomalaiset perinteiset
arvot. Vuodesta 2003 Kaarisilta on ensimmäisenä Suomessa järjestänyt kolmevuotista ammatillista
peruskoulutusta erityisopetuksena kuvataiteen ja musiikin aloilla. Opetus on pääasiassa
ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisen henkilökohtaiset mieltymykset ja mahdolliset rajoitukset
otetaan huomioon. Opettajat ja ohjaajat ovat ammattitaiteilijoita.
Kaarisilta järjestää taidenäyttelyitä, konsertteja ja kulttuuritapahtumia. Näyttely-, näytelmä- ja
konserttitoimintaa on järjestetty kotimaassa ja ulkomailla mm. Italiassa, Saksassa, Itävallassa,
Japanissa, Belgiassa ja Ranskassa. Vuonna 2014 Kaarisilta ry sai opetus- ja kulttuuriministerin
myöntämän Suomi-palkinnon erityistukea tarvitsevien henkilöiden hyväksi tehdystä työstä.
Kaarisilta ylläpitää Art Kaarisilta – galleriaa Helsingissä, Sanomatalossa. Siellä järjestetään
vuosittain 10 – 15 taidenäyttelyä. Kansainvälinen Kaarisilta Biennale – kuvataidetapahtuma
järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava Kaarisilta Biennale on kesällä 2017. Näyttelytoiminnan
tavoitteena on luoda vuoropuhelua taiteilijoiden, yleisön ja taidemaailman välillä. Näyttelyt
esittelevät mielenkiintoista, korkeatasoista taidetta sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
taiteilijoiden välillä. Esillä on erityistukea tarvitsevien taiteilijoiden töitä samanarvoisesti muun
taidemaailman kanssa.
www.kaarisilta.fi | yhteyshenkilö Johanna Immeli | johanna.immeli@kaarisilta.fi

Inuti (Ruotsi)
Inuti-säätiö ylläpitää päivätoimintakeskusta kehitysvammaisten tukea ja palveluja koskevan
LSS-lain mukaisesti. Inutissa työskennellään taiteellisesti lahjakkaiden kehitysvammaisten ja
autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden kanssa.
Inutilla on kolme studiota Tukholman keskustassa: Ateljé Inuti Lilla Essingen, Ateljé Inuti
Södermalm sekä Ateljé Inuti Västerbroplan. Inutilla on myös taidekokoelma Inuti Collection,
jossa on yli 400 taideteosta. Inuti kuuluu kansallisiin ja kansanvälisiin verkostoihin.
Inuti tekee monenlaista työtä taiteen parissa, kuten näyttelyitä, hankkeita ja työpajoja. He
työskentelevät usein ammattitaiteilijoiden ja käsityöläisten, taidelaitosten ja museoiden
kanssa. Inutille on tärkeää olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja kulttuurielämän kanssa
itse järjestämiensä tai muiden järjestämien taidetapahtumien kautta.
www.inuti.se |taideohjaaja Lotte Nilsson-Välimaa | lotte@inuti.se
Lìst an Landameera (Islanti)
Lìst an Landameera -organisaation järjestämä ympärivuotinen festivaali pyrkii kaatamaan rajoja
ihmisten väliltä edistämällä yhteistyötä eri taustoista lähtöisin olevien taiteilijoiden välillä.

Festivaali mahdollistaa taiteellisen työpariyhteistyön erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan ja
ammattitaiteilijan välillä. Työparien valintaan kiinnitetään erityistä huomiota, sillä tavoitteena on
tukea vuorovaikutusta ja löytää yhteisiä kiinnostuksenkohteita taiteilijoiden välillä. Lìst an
Landameera järjestää vuosittain noin 60 tapahtumaa eri puolilla Islantia.
www.listin.is | tuottaja Íris Stefanía Skúladóttir |listanlandamaera@gmail.com

