VALOKEILASSA KOILLINEN
Neljän taidetoimijan yhteinen hanke Koillis-Helsingin alueella
Valokeilassa Koillinen on Helsingin Kaupunginteatterin, Zodiak-Uuden tanssin keskuksen,
Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Teatteri Tuikkeen yhteinen hanke, jonka tehtävänä on
lisätä taide- ja kulttuuritarjontaa Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Puistolan ja
Tapanilan kaupunginosissa vuosina 2019–2021.
Hankkeen keskiössä on vuorovaikutus alueen asukkaiden ja hankkeen välillä. Hanke kutsuu
kaikki alueen asukkaat osallistumaan taidetoimintaan katsojina ja erityisesti tekijöinä.
Toimijat yhdessä ja erikseen jalkautuvat työskentelemään asuinympäristöihin lähelle
asukkaiden arkea, ulos perinteisistä teatteri- ja esitystiloista.
Omassa hanketoiminnassaan Zodiak on painottanut paikallisuutta ja helposti
lähestyttävyyttä, tarjoten alueen asukkaille ja alueella muuten liikkuville kosketuspintoja
taiteilijoiden kanssa yhdessä tekemiseen. Hanketaiteilijat ovat viettäneet aikaa alueella
residenssitaiteilijoina näin tullen tutuksi paikallisille asukkaille kaikissa ikäryhmissä.
Zodiakin hanketaiteilijoiden - Kati Raatikaisen ja Anna Koskelan - työpanos on pyritty
jakamaan koko vuodelle, jotta läsnäoloon alueella ei syntyisi pitkiä taukoja. Jakamalla
toimintaa aamupäiviin ja tyypillisesti hiljaiselle kesäkaudelle, Zodiak pyrkii tarjoamaan
taidetoiminnan mahdollisuuksia myös vuorotyöläisille ja muille sellaisille henkilöille, joiden on
syystä tai toisesta hankala sitoutua ilta-aikoihin sekä niille, joiden kesä kuluu kotosalla.
Toimintaa toteutetaan konkreettisesti eri kaupunginosissa. Vaikka fyysiset välimatkat ovat
lyhyitä, on tarkoituksenmukaista liikutella toimintaa eri kohtiin hankealuetta näin madaltaen
osallistumiskynnystä. Avaamalla sama toiminta kaiken ikäisille luodaan olemisen ja
tekemisen tapaa, jossa lapset ja eri-ikäiset aikuiset kohtaavat tasavertaisina toimijoina.
Kohtaamiset työpajatoiminnassa, esitysten kautta, etsivässä tanssityössä ja
esitysprosesseissa ovat olleet myönteisiä niin tekijöille kuin katsojille/todistajille.
Osallistujapalautetta kurssitoiminnasta vuonna 2019

”Erilainen kuin odotin – kokonaisvaltaisempi, upea, eheyttävä, inspiroiva, kaunis yhteisöllinen
& luova kokemus. Olen todella kiitollinen että sain osallistua.”
”Liikkeen iloa ja löytöretkiä yhdessä ja yksin, luovaa hulluutta ilman rajoja.”
”Aivan erilaista kuin luulin tämän olevan. Hyvin antoisaa, hauskaa, avartavaa, mielenkiintoista.
Jotkut jutut tietysti itselle mieluisampia kuin toiset. Ja sopivasti myös haastavaa.”
”Löytämisen ja ymmärtämisen iloa ja vahvistusta omalle itselle.”
”En osannut odottaa mitään. Lähdin ajatuksella sen näkee sitten mitä tulee. Ylitin itseni
monesti. Positiivinen kokemus.”
Vuoropuhelun ja tutustumisen mahdollistaminen taiteen keinoin, toisilleen ennestään
tuntemattomien yksilöiden ja yhteisöjen välillä kuuluu kolmivuotisen hankkeen

ydintavoitteisiin. Hankkeen aikana alueelle ja alueella muodostuvat yhteistyöverkostot
jatkavat toimintaansa hankekauden päättymisen jälkeen, luoden moni-ilmeistä paikallista
kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa.
Hanke on osa Helsingin mallia, joka kuuluu kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan.
VALOKEILASSA KOILLINEN / Hanketoiminta kevätkausi 2019
Toiminta

Ajankohta

Kysely alueen
asukkaille
koskien heidän
tapojaan viettää
vapaa-aikaansa.
Toteutettiin
haastatteluna
satunnaisotoksel
la.
Liikelähetit

1., 6 & 7.2.

Kaunis tavallinen
elämä –
tanssipaja
(vetäjänä Ville
Nylén)

19.3.-18.4.

Tanssitaiteilijan
residenssi
Puistolan
palvelutalolla

1-5.4. ja 16-18.4.

20 & 22.3., 24.5.

Osallistujat/koh
deryhmä
Alueen
asukkaat,
paikallisten
palvelujen
käyttäjät

Tavoitteet
Tutustua alueen
asukkaisiin ja
heidän
mielenkiinnon
kohteisiinsa

Alueen asukkaat Lähestyä alueen
alakouluikäisistä asukkaita liikkeen
senioreihin
kautta, eri
ikäryhmien
tavoittaminen,
materiaalin
kerääminen
Tapulin omaa
tanssia varten
Kaikki tanssista Tanssitaiteeseen
kiinnostuneet, ei painottuvan
ikärajaa
kaikille avoimen
toiminnan
tarjoaminen
paikallisesti
Palvelutalon
Palvelutalon
asukkaat sekä
asukkaiden
heidän
kohtaaminen
omaisensa ja
liikkeen kautta,
henkilökunta
ajan antaminen,
tiedonkeruu,
taidetoiminnan
tarjoaminen
lähellä, tulevan
yhteistyön
pohjustaminen

Yhteistyökumppan
it
K-market Tapuli
Tapulin kirjasto
Suutarilan kirjasto
Pitopalvelu Pilke
Tapulin Mestari

Tapulin kirjasto
Tapulin
nuorisotalo
Alueliikunta

Malmin
seurakunta/
Tapulin
seurakuntakoti

Puistolan
palvelutalo

Tanssitaiteilijan
residenssi
Maatullin
alakoululla luokat
4A ja 4D

6-24.5.

Maatullin
alakoulun luokat
4A ja 4D

Puistolan
palvelutalon
asukkaiden ja
koululaisten
kohtaaminen

16 & 24.5.

”Kulmilla”
teoksen
valmistaminen

huhti-toukokuu

Maatullin
alakoulun luokat
4A ja 4D sekä
heidän
opettajansa,
palvelutalon
asukkaat ja
henkilökunta
Alueella asuvia
ja asuneita
esiintymisestä
kiinnostuneita
henkilöitä sekä
Ruuti-koira

”Elävä pelilauta”

27.4.

Alakouluikäiset
lapset

Puistotanhut

6.6.

Tanssillisesta
kuntoliikunnasta
kiinnostuneet

”Kehoni on
huvipuistoni –
tanssileiri
Tapulissa”

1-19.7.

Kaikki tanssista
kiinnostuneet, ei
ikärajaa

Nuorten
kohtaaminen
liikkeen kautta,
taidetoiminnan
limittäminen
koulutyöhön,
tiedonkeruu,
tulevan
yhteistyön
pohjustaminen
Ylisukupolvinen
kohtaaminen
liikkeen kautta,
tutustuminen

Maatullin alakoulu

Tutustuminen
alueeseen
asukkaiden
kautta,
esitysmateriaalin
kerääminen,
osallistujat
taiteen tekijöinä
Tutuksi
tuleminen alueen
asukkaille
yhdessä
Halsingin
Kaupunginteatter
in ja PohjoisHelsingin
Bändikoulun
kanssa.
Tanssillisen
liikunnan
tarjoaminen
osana
alueliikunnan
kesäohjelmaa
Tanssitaiteeseen
painottuvan
kaikille avoimen
toiminnan
tarjoaminen
paikallisesti,

Paikalliset
asukkaat

Puistolan
palvelutalo
Maatullin alakoulu

Tapulin kirjasto
Tapulin
nuorisotalo
Helsingin
Kaupunginteatteri
Pohjois-Helsingin
bändikoulu

Alueliikunta

Tapulin
nuorisotalo
Tapanilan kirjasto
Pohjois-Helsingin
bändikoulu

toiminnan
tarjoaminen
kesällä,
ylisukupolvinen
kohtaaminen,
osallistujat
taiteen tekijöinä
VALOKEILASSA KOILLINEN / Hanketoiminta syyskausi 2019
toiminta

ajankohta

osallistujat/kohde tavoitteet
r.

yhteistyökumppanit

Tanssitaiteilijan
residenssi
Puistolan
palvelutalolla

Loka-marraskuu
2019

Palvelutalon
asukkaat, heidän
omaisensa ja
talon henkilökunta

Keväällä 2019
alkaneen
yhteistyön
jatkaminen ja
syventäminen

-

Nykytanssin
esityskurssi/Lihadisko

3.9.-26.11.
2 ryhmää
13 krt/ryhmä

Kaikki tanssista ja
esiintymisestä
kiinnostuneet, ei
ikärajaa

Kehollisen
onnistumisen
kokemuksiin
tähtäävän
tanssitoiminnan
tarjoaminen
paikallisesti,
ylisukupolvinen
kohtaaminen,
esityksen
valmistaminen,
osallistujat taiteen
tekijöinä

Kurranummen
leikkipuisto,
Siltamäen
nuorisoseura

SiltamäkiSuutarila päivä

14.9.

SiltamäenSuutarilan
asukkaat

Tehdä hankkeen
toimijoita tutuiksi
alueen asukkaille
ja toimijoille

Helsingin
Kaupunginteatteri, PohjoisHelsingin Bändikoulu

Paikalliset
asukkaat,
ammattitaiteilijat
Helsingissä ja
muualla
Suomessa,
kaupunkisuunnitte
lijat,
kaupunkitutkimuksen ja
maantieteen
opiskelijat tanssin
opiskelijat ja
opettajat, kaikki

Taide- ja taidetta
käsittelevien
tietopohjaisten
sisältöjen
tuominen lähelle
alueen asukkaita,
alueen
kiinnostavuuden
lisääminen
tanssin
ammattilaisten
silmissä,
vuorovaikutuksen
synnyttäminen

Tapulin kirjasto,
Tapulin Piano,
Puistolanpalvelutalo, Rak Sin
Thai in Finland,
Paikalliset
asukkaat,Malmin
seurakunta/Tapuli
n seurakun-takoti,
Kalliolan
Setlementti/Hima
& Strada, Circus
Maximus,
Helsingin

”Paikallismai20-22.9.
semiapaikkasidonnaise
n esitystaiteen
festivaali”

”Kulmilla –
elämyksellinen
kävelykierros
Tapulissa”

21., 25., 27., 28. &
30.9.

aihepiiristä
kiinnostuneet

alueen
ulkopuolelta
tulevien ja alueella
asuvien välille

Kaupunginteatteri, PohjoisHelsingin
Bändikoulu,
Leikkipuisto
Tapuli

Alueen asukkaat,
alueella
työskentelevät,
ammattitaiteili-jat,
kaikki aihepiiristä
kiinnostuneet

Tuoda esitysmuodossa näkyville
alueen
asukkaiden
elämää. Vaikuttaminen
myönteisesti
alueen
asukkaiden
kuvaan Tapulista
asuinpaikkana,
osallistujat taiteen
tekijöinä

Alueen asukkaat
Rak Sin Thai in
Finland
Ravintola Korat
Tam Tam

