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art äkäslompolo
– yhteisöllisyyttä ja vastarintaa
Kuva: Art Äkäslompolo 2017 avajaiset. Taustalla Katariina Angerian
tanssiperformanssi Kurento. Kuva: Heli Vepsäläinen

Art Äkäslompolo on vuonna 2017 käynnistynyt
nyky- ja ympäristötaidetapahtuma Äkäslompolossa,
Karilan Navettagallerian ympäristössä. Tapahtumassa tuotetaan nykytaidetta Äkäslompolon
matkailualueelle ja tuetaan kyläyhteisöä Hannukaisen kaivoksen vastustamisessa. Projektin toteuttaja on taiteilijatyöryhmä Maria Huhmarniemi ja
Satu Kalliokuusi yhteistyössä nukketaiteilija-kahvilayrittäjä Lea Kaulasen kanssa. Mukaan kutsutut
taiteilijat ovat pohjoismaisia nykytaiteilijoita.
Teokset ovat tila- ja paikkasidonnaisia. Tapahtuma
on vuotuinen: vuoden 2017 teemana oli asumus ja
vuonna 2018 Metsän ääni ± metsän tila.
Lea Kaulasen Navettagalleria-kahvila tarjoaa
hyvät puitteet ympäristötaiteelle. Navettagalleria
toimii entisessä navetassa. Samassa pihapiirissä
on Lean kotitalo, joka on rakennettu 1950-luvulla.

Navettagalleria asettuu maalaismaiseman ja kansallispuiston erämaan väliin: opastetut vaellusreitit ja
hiihtoladut kulkevat pihan poikki. Pihapiirissä on
niittyjä ja kotieläimiä: hevosia, vuohia, lampaita ja
kanoja. Taidetapahtumalle ympäristö on moniulotteinen. Kahvila-galleriassa on esillä muun muassa
Lea ja Kirsi Kaulasen teoksia ja myynnissä kahvilatuotteita, paikallisia käsitöitä ja luonnontuotteita.
Art Äkäslompolo -tapahtumalle on asetettu
seuraavia tavoitteita:
• Toteuttaa korkeatasoinen vuotuinen
ympäristötaidetapahtuma Äkäslompoloon
Karilan alueelle yhteistyössä taiteilijoiden,
kyläläisten ja matkailuyrittäjien kanssa.
Tapahtuma tähtää kesäkauden matkailutapahtumaksi yhteistyössä kyläyhdistyksen
järjestämien musiikkiesitysten kanssa
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• Tuottaa kasvava ympäristötaidekokonaisuus Äkäslompoloon ja tukea Äkäslompolon kesäkauden matkailupalveluja kiinnostavalla ympäristötaidekokonaisuudella
sekä siihen liittyvillä seminaareilla, taiteilijatapaamisilla ja
näyttelyillä.
• Lisätä ympäristötaiteilijoiden ja ympäristötaiteen toimijoiden verkostoituneisuutta ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa sekä pohjois-etelä suunnassa. Taiteilijavalinnoissa
on periaatteena noudattaa kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyttä, eli kutsua taiteilijoiksi eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolta edustavia taiteilijoita
• Tukea kylän yhteisöllisyyttä ja rakentavaa keskustelua puhtaan
luonnon merkityksestä alueen asukkaille ja yrittäjille
Vuonna 2017 Art Äkäslompolossa työskenteli viisi taiteilijaa: Birgitta Linhart ja Sofia Waara Pohjois-Ruotsista, Maria
Huhmarniemi ja Katariina Angeria Suomen Lapista sekä Anu
Nirkko Helsingistä. Linhartin teos Kohtaama on tarkoitettu usean
vuoden kestäväksi teokseksi, kun muut teokset olivat väliaikaisia
tai muutaman vuoden kestoisia.
Vuonna 2018 Art Äkäslompoloon kutsuttiin seitsemän
pohjoismaista nyky- ja ympäristötaiteilijaa, joista kaksi oli ollut
mukana jo edellisenä kesänä: Birgitta Linhart ja Katariina
Angeria. Osittain samojen taiteilijoiden kutsumiselle tuettiin
taiteilijoiden työskentelyn pitkäjänteisyyttä ja teosten paikkasidonnaisuutta. Suomesta kutsuttiin lisäksi ympäristötaiteilija Timo
Jokela ja videotaiteilija Johanna Väisänen. Islannista kutsuttiin
nykytaiteilija Ósk Vilhjálmsdóttir, joka tekee yleensä ympäristöpoliittisesti kantaaottavia teoksia ajankohtaisista ja paikallisista
aiheista. Norjasta saapuivat ympäristötaiteilija Marianne Broch
ja installaatioitaiteilija Matti Aikio. Avajaisissa esiintyi muusikkoduo Puhti ja Angerian ohjaama klovnityöryhmä.
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Kuvat: Birgitta Linhartin teokset Kohtaama 2017
ja Kohde 2018. Kuvat Birgitta Linhart (2017) ja
Maria Huhmarniemi (2018)

Art Äkäslompolo -tiimi tekee yhteistyötä
Äkäslompolon kyläyhdistyksen, Kolarin kunnan
ja Lapin taiteilijaseuran kanssa. Vuonna 2017
kyläyhdistys järjesti Art Äkäslompolon kanssa
samaan aikaan musiikkitapahtuman Meänfestivaali ja vuonna 2018 monitaiteisen Puolivilli-festivaalin, joka jatkuu saman nimisenä myös kesällä
2019. Kolarin kunta on tukenut Art Äkäslompoloa tiedotusyhteistyöllä, ja Lapin taiteilijaseura
on ollut osatoteuttaja hankkeen hallinnoinnissa.
Tapahtuma on rahoitettu osin taide- ja kulttuuriavustuksilla ja osin talkootyöllä. Rahoitusta saatiin
vuonna 2017 Pohjoisen Lapin Leader investointitukena osana Suomi 100 -juhlavuoden teemahanketta sekä Kolarin kunnalta osaan taiteilijoiden
matkakuluista. Vuonna 2018 pohjoismaisten
taiteilijoiden kutsumiseen saatiin Pohjoismaisen
kulttuurirahaston avustus.
hannukaisen
kaivossuunnitelman vastustaminen
Hannukainen on Äkäslompolon naapurikylä.
Hannukaisen kaivossuunnitelman alue sijaitsee
noin 15 kilometrin päässä Navettagalleriasta, aivan
kansallispuiston tuntumassa. Kaivossuunnitelman
koetaan uhkaavan luontoa ja siitä riippuvaisia elinkeinoja, kuten luontomatkailua ja luonnonvara-alaa.
Matkailu on alueen keskeinen työllistäjä mutta
Äkäslompolossa on myös kasvava määrä pienyrittäjiä, joiden toimintaan liittyy puhtaiden kasvien ja
marjojen kerääminen ja jalostaminen.

Art Äkäslompolo -tapahtuma on sidottu
Äkäslompolon kestävän luontomatkailun tukemiseen ja kaivoksen vastustamiseen. Tärkeää on myös
kyläyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen kaivossuunnitelman herättämien ristiriitojen ja uhkakuvien alla: kaivos muuttaisi paikallisten kotiseutua ja
yrittäjien toimintaympäristöä peruuttamattomasti.
Ympäristökonflikteihin voi liittyä ainakin
kahdenlaista nykytaidetta: niin sanottua protestitaidetta, jossa otetaan kantaa ja herätetään keskustelua, sekä yhteisö- ja keskustelutaidetta, jossa
rakennetaan dialogia konfliktin osapuolten välille.
Art Äkäslompoloon on kutsuttu sellaisia taiteilijoita,
joiden työskentely temaattisesti sivuaa kaivosuhkaa
ja ottaa siihen kantaa. Osa teoksista on suoraan aktivistia, kuten Maria Huhmarniemi Uhkuu, puhkuu
ja puhaltaa -teos ja Ósk Vilhjálmsdóttirin Hannukaisen kaivosalueen perustaminen. Uhkuu, puhkuu
ja puhaltaa -teoksen teemana on ison pahan suden
symboliikka. Teokseen liittyy postikorttisarja: jaossa
olevia kortteja voi lähettää politiikoille ja päättäjille, joilla on vaikuttamismahdollisuuksia kaivoksen
toteutumiseen. Vilhjálmsdóttir käveli puolestaan
kaivoshankkeen alueella seuraten kaivospiirin rajan
viittoja. Hän hahmotti karttaan uuden kävelyreitin
ja kutsui osallistujia merkitsemään sitä maastoon.
Tavoitteena oli saada ihmiset kävelemään kaivosalueella ja konkreettisesti havaitsemaan sen laajuus.
Yhteisöllisyyttä ja tapahtumallisuutta
Yhteisöllisyys ja tapahtumallisuus liittyvät monin
tavoin Art Äkäslompolon lähtökohtiin. Yhtäältä
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Hannukaisen kansallispuiston luontopolun kartta on osa
Ósk Vilhjálmsdóttirin teosta vuonna 2018.

Timo Jokelan monumentaalinen teos Kuerin
matka on muistomerkki meritaimenelle, joka on
noussut Äkäsjokeen. Kalastus ja joen puhtaus
ovat kaivoksen vastustajille keskeinen huoli. Kuva:
Santeri Happonen

Hannukaisen kansallispuiston perustamisen yleisötapahtumaan liittyi
Katariina Angerian klovneria, jossa hän kommentoi kaivossuunnitelman tuntoja kehollisesti ja tilannekomiikan keinoin. Hannukaisen
vanha kaivos, joka on suljettu 1980-luvula, näky maiseman taka-alalla.
Kuva: Maria Huhmarniemi
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Lasten ympäristötaidereitti perustui Huhmarniemen kehittämään Lasten
taideseikkailu -konseptiin
ja sen toisena ohjaajana
Äkäslompolossa oli muusikko Teija Enroth.

tavoitteena on tukea kyläyhteisön yhteisöllisyyttä
ja toisaalta tuottaa kesätapahtuma, joka täydentää
Äkäslompolon matkailusesonkien tapahtumatarjontaa. Yhteisöllisyydessä ja tapahtumallisuudessa
huomioidaan useita kohderyhmiä ja teoksiin liittyy
erilaisia osallistumisen tapoja taiteilijavetoisista
työpajoista yhteisötaideteoksiin, joissa osallistujat
ovat kanssataiteilijoita.
Birgitta Linhartin ja kyläläisten toteuttama
Kohtaama teos on yhteisötaideteos, jossa osallistujat olivat mukana teoksen ideoinnista ja sisällöllisestä teemoittelusta teoksen kaikkiin toteuttamisen osa-alueisiin. Timo Jokelan Kuerin matka
-teos sisälsi puolestaan yhteisöllisen ulottuvuuden,
jossa kyläläisiä ja muita paikalishistorian tuntijoita
kutsuttiin jakamaan muistojaan. Yhteisötaitei-

lija Mirja Hiltunen koostaa näistä tarinoinneista
mediainstallaation, joka tulee myöhemmin esiin
näyttelyteokseksi.
Lapset ovat yksi kohderyhmistä, joille Art
Äkäslompolossa on tuotettu ohjelmaa. Vuonna
2017 lapsille ohjattiin taidetyöpajoja ja vuonna
2018 lasten ympäristötaidereitti. Reitti kulki teokselta toiselle siten, että matkan varrella leikittiin,
laulettiin ja puhuttiin teosten teemoista. Esimerkiksi Uhkuu, puhkuu ja puhaltaa -teoksen luona lapset
miettivät, millaiset asiat voisivat uhata kotimetsää,
jolloin lapset nostivat esiin metsäpalon ja myrskyn.
Linhartin Kohden teoksen luona lapset leikkivät
Tapion juhlaa. Lasten ohjelmisto tukee tapahtuma
perhematkailukohteena.
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