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Jarmo Huida, esimies
Helena Laine

”Kuvitti: Poika Vesanto”

Yhteisöt palkittiin

Postimuseossa esitellään kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä Poika Vesannon (1908–1950) kuvitustöitä 1.6.–15.8.
Tuotteliaan taitelijan töistä mukana on
kirjojen ja aikakauslehtien kansikuvia,
sarjakuvia sekä postikortteja. Näyttelyn
nimenä on ”Kuvitti: Poika Vesanto”.

Vuoden nuori muotoilija -palkinnon saivat osakeyhtiömuotoinen muotoilustudio Aivan! sekä opiskelijoille ja uusille tekijöille avoin muotoiluyhteisö Imu. Edelliseen kuuluvat Jarkko Jämsén (s. 1975), Antti Mäkelä (s. 1980), Mikael Silvanto
(s.1980) ja Saku Sysiö (s.1980), jälkimmäisen ovat perustaneet
Elina Aalto (s.1976), Krista Kosonen (s.1975) ja Saara Renvall
(s.1973). Ryhmät järjestävät näyttelyn, joka avautuu Design Forum Finlandissa keskiviikkona ja jatkuu 15. elokuuta saakka.

Anssi Kaarlo Koskinen/STT

Hanna Haaslahti

Matti Kalkamon veistokset istuskelevat Purnussa.

Nuokkuvat juopot
vanhoissa
vaatteissa
ANSSI KAARLO KOSKINEN
Orivesi, STT

Tekstiilitaiteilija Sonja Salomäki on kasannut vanhoja
vaatteita yhteen ja maalannut
niille kuvia penkeillä nuokkuvista juopoista.
– Nämä ovat näkymiä kotikulmiltani, koskettavaa ja
koomistakin, hän sanoo.
Salomäki on yksi Oriveden
Purnun 43. kesänäyttelyyn
osallistuvista taiteilijoista.
Hän on tuonut Purnuun myös
räsymattoja, joihin on kuvattu näkymiä Helsingin Myllypurosta ja moottoripyörällä
ajavia naisia Beninistä.
Kuraattori Elina Parjanen
on koonnut näyttelyyn eri
tekniikoilla tehtyjä töitä eriikäisiltä taiteilijoilta. Mukana
on seitsemäntoista taiteilijaa
tai taiteilijaparia.
Näyttelyn nimen Linnun
uni Parjanen kertoo tulevan
siitä, että Purnun yli lensi
joutsenparvi, kun hän ensi
kertaa tutustui alueeseen.
Purnussa on hänen mukaansa kolme tasoa, jotka luovat taianomaisen tunnelman.
– Paikka itse on esteettinen
elämys. Lisäksi rakennukset,

Purnun perustajan Aimo Tukiaisen veistokset sekä muu
ihmisen käden jälki luovat
taikaa. Ja vielä näyttelyteokset, Parjanen sanoo.
Pihalla vierailijat ottaa vastaan Konsta Ojalan rokkibändin treenikämppä. The
internet boyzzz area -teos on
rakennettu etupäässä puusta, styroksista ja spraymaalista. Soittotaidoton Ojala myös
tekee huoneeseen omaa musiikkiaan.
– Näin Ojalan Iglu-nimisen
teoksen Helsingin Taidehallissa ja olisin halunnut sen
Purnuun. Ojala oli jo ehtinyt työn hajottaa, mutta hän
halusi rakentaa tänne treenikämpän, Parjanen kertoo.
Ojala myös maalaa kesäkuun kuudentena suurikokoisen Linnun uni -grafﬁtin
alueen parkkipaikalle.
Näyttelyssä on mukana
myös suomalaisen muotoilun
klassikko Eero Aarnio, jolta
on esillä koetöitä Tuplakupla-valaisimesta. Taidemaalari
Samuli Heimonen osallistuu
näyttelyyn kolmella eläinaiheisella työllä.
Purnu on avoinna ensi sunnuntaista 8. elokuuta asti.

Lyhyesti
Porin teatterissa
jälleen yli
50 000 katsojaa
TULOS Porin teatterissa kävi
näytäntövuonna 2009–2010
yhteensä 53 000 katsojaa 252
esityksessä. Katsojamäärä
ylitti 50 000 rajan jo kolmantena vuotena peräkkäin.
Salien täyttöaste oli edellisvuosien tapaan korkea eli
päänäyttämöllä 82 prosenttia
ja pienellä näyttämöllä 94.
Päänäyttämön kaikki ensi-illat saavuttivat hyvät katsojaluvut. Viulunsoittaja katolla
-klassikkomusikaali keräsi
17 000 katsojaa ja edellisvuotena ensi-iltansa saaneen
Koirien Kalevalan näki niin
ikään 17 000 katsojaa yhteensä 66 esityksessä. Pienellä
näyttämöllä pyörineen Viiru
ja Pesonen -lastennäytelmän
näki lähes 9 000 katsojaa.

Runollinen ja
hienostunut teos
Mäntyniemeen
PARIVALJAKKO Helena Hie-

tasen ja Jaakko Niemelän
ehdotus Oksisto – valon ja
varjon viivoja on voittanut
Mäntyniemen taideteoskilpailun. Valtion taideteostoimikunta julkisti marraskuussa kutsukilpailun
taideteoksen hankkimiseksi
tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen
edustalle. Jaakko Niemelä
on syntynyt Raumalla ja käynyt Kankaanpään taidekoulun. Hän asuu Helsingissä
puolisonsa Helena Hietasen
kanssa.
Ensimmäiselle sijalle yltänyttä Oksistoa luonnehditaan perusteluissa runolliseksi ja hienostuneeksi
ehdotukseksi, joka elää vuoden- ja vuorokaudenaikojen
mukaan.

Kilpailussa olivat mukana
Hietasen ja Niemelän lisäksi
työryhmä Tommi Grönlund
ja Petteri Nisunen sekä
Jukka Lehtinen. He jättivät
kaikkiaan kuusi ehdotusta
arvostelulautakunnan mietittäväksi. STT/HELSINKI

Millai muutessa
brittiläistä
kulttirockia
Kolmas kerta Vaihtoehtomusiikin tapahtuma Millai
muute valtaa Porin teatterin
elokuun 28. päivä. Illan avaa
tapahtuman historian ensimmäinen ulkomaanvieras,
englantilainen hard rock
-kulttiyhtye Rainbow Cinderella Woman. Pienten piirien legenda on koossa vuosikymmenten tauon jälkeen
ja valmistautuu maailmankiertueeseen, josta Porissa
saadaan esimakua.
Illan toinen esiintyjä on
Teemu Elon Puhuvat Eläimet. Kokoonpanoa vahvistaa viulisti Ion Buinovschin
johtama jousitrio.
Pääesiintyjä on harvoin
kotikonnuilla esiintyvä
Circle, joka esiintyy kesällä
myös Roskilden rockfestivaaleilla. Porissa bändi lupaa yllätyksellisen shown.
Millai muute on tänä
vuonna kokonaisvaltainen
audiovisuaalinen elämys,
joka levittäytyy teatterisalista koko rakennukseen. Poriin keskittyvä taideyhteisö
T.E.H.D.A.S. ry luo kerroksellisen Long Live the New
How -esityskokonaisuuden, joka kuljettaa tapahtumaa ajallisesti ja tilallisesti.
Väliajalla teatterin ravintolassa viihdyttää helsinkiläinen elektroartisti Autobahn
Kommando.
Millai muute -tapahtuman järjestää Kulttuuriyhdistys Rapajööti.

Hanna Haaslahden ja Marianne Decoster-Taivalkosken (kuvassa) työ on nimeltään Kohina Paviljonki.Taiteilijat ovat työskennelleet muun muassa Ruissalon Kansanpuistossa kanootilla liikkuen.

Taiteellista tutkimusta Itämerellä
Capsula: Poikkitaiteelliset tutkimusmatkat on jatkuva projekti, nyt liikutaan Itämerellä.
HELENA LAINE
Pori

Taiteilijat melovat kanootilla Turun Ruissalon
Kansanpuiston rannassa ja
kuuntelevat veteen upotetun mikrofonin kautta merenalaista äänimaisemaa.
– Capsulan poikkitaiteellisilla
tutkimusmatkoilla ihmetellään
ja tutkitaan luonnonilmiöitä taiteilijoiden työn kautta, toteaa
hankkeen projektipäällikkö Ulla Taipale.
Ensimmäinen tutkimusmatka tehtiin Siperiaan, täydellisen
auringonpimennyksen vyöhykkeelle elokuussa 2008.
– Turku2011-säätiö haki ehdotuksia Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan
ja ehdotin heille Tutkimusmatkaa Itämerellä, Ulla Taipale kertoo.
Ehdotus hyväksyttiin noin
tuhannen ehdotuksen joukosta
yhdeksi toteutettavista. Vuonna
2009 tutkimusmatkalle Capsula ja Suomen biotaiteen seura
hakivat taiteilijoilta ehdotuksia avoimen projektihaun kautta tutkimaan ja ihmettelemään
Itämerta.
– Saimme 70 hakemusta, joista jury valitsi viisi. Olin iloisesti
yllättynyt saapuneiden ehdotusten määrästä ja monipuolisuudesta.
– Yksi hankkeen tarkoituksista oli mielestäni saavutettu
jo sillä, että niin moni pysähtyi
syksyn aikana miettimään Itä-

merta ja käytti aikaansa ehdotuksensa kehittelyyn.
Osa osallistuvista taiteilijoista
asuu nykyään ulkomailla.

Satakunta mukana
Miten tämä koskee Satakuntaa?
– Kunkin teoksen takana on
yksi tai useampia taiteilijoita.
Heistä Hanna Haaslahti on
syntyisin Porista ja Mia Mäkelä Kankaanpäästä eli satakuntalaisia on hyvä edustus hankkeessamme.
– Olen itse viettänyt pitkiäkin aikajaksoja Porin Ahlaisissa
ja saanut nauttia Selkämeren
luonnosta lapsesta saakka. Isäni
on intohimoinen purjehtija ja
hänen mukanaan koko perhe on
kolunnut Suomen rannikkoa ja
Ahvenanmaata veneillen.
Vaikka tutkimusmatka-hanke
tehdäänkin Turkuun, sen käsittelemät aiheet ovat ajankohtaisia koko Itämeren alueella.
Tarkoitus onkin, että toteutettavat työt kiertäisivät vuoden
2011 jälkeen sekä Suomessa että
muissa Itämeren maissa.

Uksjoki-puro huolettaa
Ainakin Ahlaisissa ja Merikarvialla olemme vielä saaneet
nauttia uimisesta meressä ilman myrkyllistä sinilevää, mutta rehevöityminen ja sen myötä
myös sinileväkukinnot eivät ole
täälläkään mahdottomia.
Taipale muistuttaa, että esimerkiksi Merikarvialla Ahlaisissa ollaan toteuttamassa ympäristöä rajusti muokkaavaa

Uksjoki-puron perkausta.
– Ymmärtääkseni se vaikuttaa todella negatiivisesti Haminaholmaan, jonne Uksjoki
laskee, perkausten aiheuttaman
ylimääräisen kiintoaineen ja ravinnekuormituksen kulkeuduttua jokisuistoon ja mereen.
Muita näkyviä muutoksia
ovat hänen lapsuudenmaisemissaan olleet aina vain mahtipontisemmat mökki- tai vapaa-ajanasunto-rakennelmat,
joiden omistajat muokkaavat
rantaviivaa konevoimin. Lisäksi monet kallioiset ulkoluodot
ovat merimetsojen valkaisemia.

”Naapurit saastuttavat”
HELENA LAINE
Pori

Itämerestä ja siihen kohdistuvista ympäristöuhkista puhutaan paljon tiedotusvälineissä.
– Luulen kuitenkin, että Suomessa halutaan uskoa, että asiat ovat paremmin kuin ne ovatkaan, Ulla Taipale toteaa.
Hänen mielestään luotetaan
liikaa siihen että ”viranomaiset” huolehtivat luonnosta

parhaalla mahdollisella tavalla. Tai ajatellaan, että naapurit
saastuttavat enemmän.
– Capsulan Itämeri-hankkeen kautta toivon, että Itämeren tilaan, sen ainutlaatuisuuteen ja haavoittuvaisuuteen sekä tavallisten ihmisten ja heidän päätöksiensä osuuteen sen
parantamisessa kiinnitettäisiin
enemmän huomiota.
– Itämereen liittyvät uudet
teokset tehdään yhteistyössä
meribiologien ja muiden Itä-

meri-asiantuntijoiden kanssa.
Tanssi, ääni-, performanssi-,
valokuva- ja videotaide tarjoavat myös erilaisen kanavan
merentutkimuksesta tiedottamiseen, Ulla Taipale kuvailee.
– Jos taiteen kautta halutaan vaikuttaa ympäristöasioissa, on ehkä tehokkaampaa,
jos taideteos löytyy kuin vahingossa – ainakin se edesauttaa uusien, ei välttämättä niin
ympäristötietoisten yleisöjen
saavuttamista.
Hanna Haaslahti

Fakta
Capsula nyt
Syntyvät teokset esitetään
osana Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -ohjelmaa.
Projektit: Antti Laitisen Kaarnavene, Pelastusalus Silakka
(miehistönä ja rakentajina
Teemu Takatalo, Tommi Taipale, Ossi Kakko, Riku Ritvanen), Mia Mäkelän Green
Matters, Hanna Haaslahden
ja Marianne Decoster-Taivalkosken Sonic Seascape
Terrace, sekä Tomi Paasosen
ja Tiago Da Cruzin Vol.atili.it.y
valmistuvat vuosien 2010–11
aikana.
Hydrofoni eli vedenalainen mikrofoni rantavedessä.

Naituja sinkkuja ja vaihdevuosivaivoja
Elokuvat
Sinkkuelämää 2 (Sex and
The City 2) K13. USA 2010.
Ohjaus Michael Patrick King,
pääosissa Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon, Chris Noth.
Promenadi 1.

Sinkkuelämää-televisiosarjasta tuttu terävä huumori vesittyi jo ensimmäisessä elokuvassa. Kakkososassa sanailu
kuivuu täysin hengettömäksi,

vaikka tätienergialla voisi saada aikaan vaikka millaista nannaa, vaan eipä tullut ohjaaja
Michael Patrick Kingistä elokuvillaan sinkkujen kultasormea.
Naisnelikosta kolme viettää
tasaista perhe-elämää. Vain
Samantha (Kim Cattrall) jaksaa esittää miehenkipeyttään
– hänkin enää hormoniarsenaalin avulla.
Alkupamaus leiskautetaan
superasenteellisilla homohäillä, jossa kiinnostavinta on

merkillisen näköiseksi itsensä
pumpannut Liza Minelli.
Sitten kliseetykillä ammutaan kankaalle tunnin kestävä
piinallinen alkukuva, jossa parisuhde väljähtyy, kersat kitisevät ja työelämä mättää.
Nelikon päästessä onnekkaasti Lähi-itään sheikin vieraaksi amerikkalaistätien kulttuurihämmennys pyörähtelee
jossain rasismin tuolla puolen.
Ja missäs se huippumuoti
on? Jos nämä värikkäästi pukeutuneet leidit pyyhältäisivät

hotellin aamiaishuoneeseen,
kuiskaisit tietyllä äänenpainolla vierustoverillesi: ”Amerikkalaisia.”
Niin surullista – ja he olivat sentään joskus Carrie, Samantha, Charlotte ja Miranda.
Mihin katosi heidän pisteliäs
huumorinsa? Se muuttui rapisevan kuivaksi ja lensi tuuleen
Abu Dhabin aavikolle kuin kamelinkakka.
Antakaa armoa, antakaa heidän jo mennä.
SOILA OJANEN

Mitä muijat, mikä boogie? Hyvältä näyttää niinkun kuuluuki, vai?

Viranomaiset: Silakalla saa purjehtia - Ilta-Sanomat

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=22...

Pelastuslautta Silakka.
Kuva: Rajavartiolaitos

Viranomaiset: Silakalla
saa purjehtia
26.08.2010 06:02

Kierrätysmateriaalista valmistettu pelastuslautta Silakka voi jatkaa
purjehdusta saaristomerellä.
Lautta on osa poikkitaiteellista Tutkimusmatka Itämerellä
-kulttuurihanketta, joka liittyy Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki
2011 -ohjelmaan.
Lautan matka uhkasi katketa tiistaina Nauvon pohjoispuolella
sijaitsevan Seilin saaren rantaan, koska lauttaa epäiltiin
merikelvottomaksi. Tarkastuksessa lautan merikelpoisuudesta ei
kuitenkaan löytynyt huomautettavaa.
- Kaikki oli kunnossa, mitään puutteita ei havaittu. Myös lautan
miehistö todettiin merimieskelpoiseksi, Turun meripelastuskeskuksen
operaattori Robin Lindström kertoo.
Ainoa puute tarkastuksessa löytyi aluksen rekisteröinnistä, joka oli
jäänyt tekemättä. Lindström ei pidä tätä vakavana rikkeenä.
- Ilmeisesti he olivat saaneet rekisteröinnistä maistraatista väärää
tietoa. Asia on nyt hoidossa, Lindström sanoo.
Tutkimusmatka Itämerellä -hankkeen tuottaja Ulla Taipaleen mukaan
rekisteröinti hoidetaan kuntoon.
Taipaleen mukaan lautan tarkastus oli yllätys.
- Kyllä se sitä tavallaan oli, kun ottaa huomioon, että lautta on
purjehtinut jo muutaman viikon, Taipale sanoo.
Lautalla seilaavat tamperelaiset taiteilijat Tommi Taipale ja Teemu
Takatalo. Kumpikaan taiteilijoista ei sano tiistaisesta tarkastuksesta
mitään.
- En kommentoi veneilyturvallisuuteen liittyviä asioita, Teemu Takatalo
sanoo.
Purjehduksella Taipale ja Takatalo keräävät tietoa Itämerestä
haastatteluilla. Osa haastatteluista tehdään maissa.
Elokuun alussa alkanut purjehdus on Takatalon mukaan sujunut hyvin.
- Olemme saaneet ihmisiltä erittäin kriittisiä mielipiteitä Itämerestä,
Takatalo kertoo.
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