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Kaarisilta ry:n taidetoiminta sai Opetus‐ ja kulttuuriministeriön Suomi‐palkinnon
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on julkistanut 4.12.2014 yhdeksi Suomi‐palkinnon saajaksi Kaarisilta ry:n
taidetoiminnan tunnustuksena uraauurtavasta työstä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden parissa
tarjoamalla heille ammattiopetusta ja taiteilijatiloja. Kaarisilta ry on asettanut toimintansa lähtökohdaksi
ammatillisen taiteellisen toiminnan, joka on ollut merkittävää työtä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden
aseman parantamiseksi. Suomi‐palkinnon suuruus on 22 000 euroa. Ministeriö on jakanut Suomi‐palkintoja
vuodesta 1993 alkaen. Palkinnoista on päättänyt kulttuuriministeri Pia Viitanen apunaan eri taiteenalojen
edustajista koostuva raati.
Kaarisillan tehtävänä on tuoda esille erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osaamista ja
elämänkokemuksia taiteen ja kulttuurin keinoin. Näin heidän oma sanottavansa ja äänensä tulee
kuultavaksi. Kaarisilta ry pitää yllä Taide‐ ja Toimintakeskusta Nastolan Villähteellä Erstan kartanossa sekä
Art Kaarisilta ‐galleriaa Helsingin keskustassa Sanomatalossa. Galleria esittelee pääasiassa
erityistaiteilijoiden teoksia. Näyttelyiden taiteellinen taso on haluttu pitää korkealla ja näin olla
varteenotettava toimija kansallisella taidekentällä. Art Kaarisillasta erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ovat
saaneet taiteelleen hyvän ja arvoisensa gallerian. Kaarisillan taiteilijoiden lisäksi Art Kaarisillassa on
esittäytynyt taitelijoita ympäri Suomen ja myös ulkomailta.
Kaarisilta tekee kansainvälistä yhteistyötä taidealalla mm. Inutin kanssa Ruotsista sekä Kijkoorin ja
Hereenplaatsin kanssa Hollannista. Yhteyksiä Kaarisillan kansainvälisen verkoston kanssa pidetään yllä
aktiivisesti myös Italiaan, Japaniin, Saksaan, Skotlantiin ja Ranskaan. Vuonna 2013 Kaarisillan taiteilijoiden
töitä oli esillä Japanissa ja Tanskassa sekä 40 teosta Italian Gennazanossa pidetyssä taidenäyttelyssä.
Maaliskuussa 2015 Kaarisillan taiteilijoiden töitä esitellään Skotlannin Glascowssa.
Kulttuuri‐ ja taidetapahtumien järjestäminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kuuluu
merkittävänä osana yhdistyksen toimintaan. Kaarisilta Biennale 2015 on tulevana kesänä Kaarisilta ry:n
järjestämä avoin, erityistä tukea tarvitseville kuvataiteilijoille suunnattu, jurytetty kansainvälinen
kuvataidetapahtuma ja kuvataidenäyttely. Biennalen tarkoitus on tuoda laadukkaasti näkyvyyttä
erityistaiteelle sekä tasa‐arvoistaa erityistaiteen ja ‐taiteilijoiden asemaa muun taidekentän rinnalla.
Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassamme edellyttää
määrätietoista esteiden poistamista ja tukitoimia. Kaarisillan Taide‐ ja Toimintakeskuksessa Nastolan
Villähteellä on järjestetty taide‐ ja musiikkipainotteista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville
henkilöille vuodesta 1987 alkaen. Kulttuurialalla musiikin sekä kuvataiteen ammatillista koulutusta
erityisopetuksena Kaarisilta on toteuttanut yhteistyössä Päijät‐Hämeen koulutuskonsernin kanssa vuodesta
2003 alkaen. Parhaillaan Kaarisillan paikallisena taidetapahtumana on Engel Makasiinissa 19.12. saakka
esillä taidenäyttely. Perinteinen Lucian päivän kulkue ja joulukonsertti järjestetään Lahden Ristinkirkossa
lauantaina 13.12. klo 18:00. Konsertin solistina on baritoni Juha Kotilainen.
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Suomi‐palkinnon ottivat vastaan Opetus‐ ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa
Kaarisilta ry:n hallituksen vpj. Maila Koskinen, toiminnanjohtaja Terttu Pohjolainen sekä gallerian
hoitaja Maria Ollikainen.

