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TAIDETESTAAJAT OVAT ALOITTANEET VIERAILUNSA HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEOSSA
Kantahämäläiset kahdeksasluokkalaiset aloittivat tällä viikolla Taidetestaaja-vierailunsa
Hämeenlinnan taidemuseolla. Valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeen myötä yli 1 000
yläkoululaista vierailee Hämeenlinnan taidemuseon juuri avautuneessa Kohtalona luovuus – ITE ja
kumppanit -näyttelyssä marraskuun aikana. Nuoret taidekriitikot tekevät vierailunsa perusteella
arvion Hämeenlinnan taidemuseosta.
Oppilaat tutustuvat ITE-taiteeseen ja Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit -näyttelyn teemoihin
ennen vierailua Taidetestaajien ”etkoilla” videon välityksellä. Video on myös yleisön nähtävissä
museon Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=w7SJsOkT1dU. Etkovideosta vastaa
ITE-taiteesta väitellyt asiantuntija, Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkö ja yksi Kohtalona luovuus näyttelyn kuraattoreista, Minna Haveri.
Hämeenlinnan taidemuseon Taidetestaajakäynneillä noudatetaan tarkkoja turvallisuusohjeita.
Oppilaat tutustuvat näyttelyyn pienryhmissä tehtävävihon avulla. Vierailun aikana nuoret pääsevät
lisäksi kokeilemaan oman luovuutensa rajoja olioittamishaasteen innoittamina. Taidetestaajat
liikkuvat Verkatehtaan alueella etsien ja luoden ympäristöön erilaisia olioita museolta saatavan ITEtarvikepussin avulla. Olioittaminen on monelle ITE-taiteilijalle tuttu työskentelytapa, joka pohjautuu
havaintopsykologiseen ilmiöön nimeltä pareidolia. Kuvia nuorten löytämistä ja luomista olioista
tullaan näkemään loppuvuoden aikana taidemuseon sosiaalisen median kanavissa.
Museokäynnin jälkeen nuoret arvostelevat kokemuksensa taidetestaajien valtakunnalliselle
sivustolle www.taidetestaajat.fi Näin myös kulttuurikohteet saavat nuorilta arvokasta palautetta
sisällöistään.
Taidetestaajien vierailut Hämeenlinnan taidemuseossa on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan
lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin tuottaman Kulttuuripolun sekä Maaseudun Sivistysliiton ITE
Hämeessä -kartoitushankkeen kanssa. Vierailun ja tehtävien suunnittelusta vastaa museon

taidekasvattaja Auni Tuovinen ja Minna Haveri. Lisäksi Maaseudun Sivistysliiton ITE-kartoituksen
koordinaattorit Paula Susitaival ja Juho Haavisto ovat toteuttaneet syventäviä tehtäviä.

Lisätietoja Taidetestaajat-hankkeesta
Joka vuosi noin 60 000 kahdeksasluokkalaista vierailee taidetestaajana ennakkoon sovituissa
kulttuurikohteissa. Vuonna 2017 alkaneen hankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle suomalaiselle
nuorelle mahdollisuus korkeatasoiseen kulttuurikokemukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään
voittamaan, olivat ne sitten liikuntarajoitteisuudesta, äidinkielestä tai asuinpaikasta johtuvia.
Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen. Vierailut sopivat opetussuunnitelman
tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen
yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella
Taidetestaajat-hankkeen toteuttaa ja rahoittaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Suomen
kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja OKM.

Lisätietoja Taidetestaajista:

Taidekasvattaja Auni Tuovinen, p. 050 509 0692, auni.tuovinen@hameenlinna.fi
www.hameenlinnantaidemuseo.fi/taidetestaajat
Linkki Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit -näyttelyyn:
www.hameenlinnantaidemuseo.fi/kohtalonaluovuus
Lehdistökuvia Taidetestaajien ensimmäisestä päivästä museolla 3.11.2020 näyttelystä:
www.hameenlinnantaidemuseo.fi/lehdisto
Tunnus: 20Lohrmann19
Muut kuvatilaukset tiedotuskäyttöön Hanne Peippo, p. 050 534 8386,
hanne.peippo@hameenlinna.fi
Kuvatiedot: Kuhalan koulun kahdeksasluokkalaisia vierailulla Kohtalona luovuus -näyttelyssä. Kuva:
Hanne Peippo
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