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VÄRIÄ SEINILLE 
SEINÄMAALAUSSPEKTAAKKELI

Juha Mytkäniemi

Rovaniemellä kauppakeskus Revontulessa järjestettiin helmikuussa 2018 kahden ammattilaist-
aiteilijan ohjaama avoin maalaustyöpaja nuorille nimellä Seinämaalausspektaakkeli. Projekti 
kokosi osallistujia yli odotusten ja keräsi suuren määrän positiivista palautetta. Tapahtuman 
pääjärjestäjiä olivat kolme Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijaa.

”Kai näitä 
täl laisia tulee lisää?” 
Työpajaan osallis-

tunut nuori
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Seinämaalaussepktaakkeli oli onnistu-
nut projekti. Itse projektin toteutusvaihe 
eteni orgaanisesti, mutta silti sujuvasti. 
Tähän vaikutti merkittävästi osallistu-
vien nuorten hyvä motivaatio ja sitou-
tuneisuus. Monet halusivat kokeilla oman 
maalauksen tekoa ja osalla oli jopa valmiit luon-
nokset mukana tapahtumaan tullessaan. Pro-
jektin mainostaminen oli siis tavoittanut juuri 
oikean kohdeyleisön. Useat nuorista tulivatkin ta-
pahtuman jokaisena kolmena päivänä koko nel-
jäksi tunniksi maalaamaan. 

Tapahtuman sijainti Kauppakeskus Revon-
tulessa vaikutti projektin onnistumiseen olennai-
sesti. Tila oli koko maalausprosessin ajan avoinna 
ja kuka tahansa pystyi helposti joko osallistumaan 
maalaamiseen tai vain seuraamaan toimintaa. 
Lisäksi musiikin soittamisella tilassa oli varmas-
ti oma vaikutuksensa tapahtuman rentoon ilma-
piiriin. Saimmekin paljon palautetta siitä, kuinka 
positiivisessa mielessä yllättävää oli tällaisen ta-
pahtuman järjestäminen keskellä kauppakeskusta.  

Noin viidentoista innokkaan osallistujan 
myötä myös maalattu pinta-ala kasvoi yli odo-
tusten. Tosin tällä oli mielestäni pelkästään posi-
tiivinen vaikutus lopputulemaan. Myös nuorilta 
ja osittain heidän vanhemmiltakin saadun pa-
lautteen perusteella vastaavia projekteja tulisi 
järjestää lisää. Ainoastaan tapahtuman tuotos-
ten peittoon maalaaminen nopealla aikataululla 
aiheutti ihmetystä. Kaiken kaikkiaan projektista 
voisi päätellä, että Rovaniemelle on syntymässä 
uusi katutaiteilijasukupolvi, joka kaipaa mahdol-
lisuutta toteuttaa itseään. 

Toimin projektissa taiteilija-
na ja ohjaajana. Sain keskittyä pro-
jektissa sisällön tuottamiseen niin 
tapahtuman suunnittelu- kuin to-

teutusvaiheessa. Vastuualueiden ja 
roolien jakaminen oli helppoa ja toimin-

ta oli ylipäänsä hyvin dynaamista. Tästä erityis-
kiitoksen ansaitsevatkin kuvataidekasvatuksen 
maisteriopiskelijat Sisi Lindeblad, Helena Stigell 
ja Tuomas Järvinen. He hoitivat koko prosessin 
ensimmäisen sähköpostin kirjoittamisesta lattian 
luuttuamiseen ja kaiken sitä väliltä mallikkaasti. 
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Seinämaalaus
spektaakkelin tuotoksia
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