
Avoimia ja iloisia nuoria. Varautuneita ja sulkeu-
tuneen oloisia nuoria. Puheensorina ja hymyileviä 
kasvoja. Hiljaisuus ja alaspäin käännettyjä katseita. 
Yhteisymmärrystä ja väärinymmärryksiä. Yhteen 
hiileen puhaltamista ja neuvotteluja. Taiteellista 
työskentelyä materiaaleineen ja työvälineineen– 
nämä muistikuvat nousevat esiin, kun palautan 
mieleeni hetkiä Taidevaihde-hankkeen ajalta.

Nuorten taidetyöpajat ovat olleet näkyvin 
osuus Taidevaihde - Nuorten kaksisuuntainen 
kotoutuminen 2016–2018 -hankkeessa. Pajojen 
ohjaajia ovat olleet Lapin taiteilijaseuran ja Mo-
nitaideyhdistys Pisteen rekrytoimat taiteilijat sekä 
Lapin yliopiston opiskelijat. Ohjaajista ja osallis-
tujista osa on ollut kantasuomalaisia ja osa maa-
hanmuuttaneita. Maahanmuuttajat ovat olleet, 
sekä pakolaistaustaisia ihmisiä että heitä, jotka 
ovat tarttuneet kansainvälistymisen mahdolli-
suuksiin ja muuttaneet esimerkiksi opiskelun, 
työn ja ihmissuhteiden vuoksi. On ymmärrettä-
vää, että näiden ryhmien toiminnassa ja yhteen 
kokoamisessa on ollut haasteita – kuten myös on-
nistumisia ja palkitsevia kohtaamisia. Taidevaih-
de-hanke onkin ollut sen toteuttajille eräänlainen 
opintopolku. Tässä julkaisussa taidetoiminnan 
ohjaajat ja osallistujat kuvailevat työpajoja ja 
niiden kokemuksia.

Käytännön kehittämistyön rinnalla Taide-
vaihde-hanke on sisältänyt reflektointia sekä ana-
lyyttistä ja käsitteellistä kehittämistä, ohjausta ja 
arviointia. Lapin yliopiston professorit, opetta-
jat ja tutkijat ovat paneutuneet kaksisuuntaisen 
kotoutumisen menetelmiin ja taustalla vaikut-

taviin arvoihin ja paradigmoihin sekä sosiaali-
työn, kuvataidekasvatuksen ja taidemaailman 
yhteistyöhön. Tässä julkaisussa Mirja Hiltunen, 
Merja Laitinen ja Enni Mikkonen avaavat hank-
keeseen liittyneen tutkimuksen näkökulmia kir-
joituksissaan. Myös opiskelijat ovat osallistuneet 
tutkimukselliseen kehittämiseen pro gradu -tut-
kielmissaan. Hankkeeseen liittyvien julkaisujen 
luettelo löytyy julkaisun lopusta. Taidetoimin-
taa ja sen tuloksia on esitelty artikkelien ja kir-
joitusten lisäksi näyttelyissä ja myös ne on koottu 
samaan luetteloon.

Kuvataideopettajat ry:n vuosittain myöntä-
mä Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja myön-
nettiin Taidevaihde-hankkeelle vuonna 2017. Se 
on merkittävä tunnustus hankkeessa tehdystä 
kehittämistyöstä.

Taidevaihde-hankkeen toteuttajina ovat 
olleet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 
kuvataidekasvatuksen pääaine, Lapin yliopis-
ton sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja 
Monitaideyhdistys Piste. Hankeen projektipääl-
likkönä toimi vuodesta 2016 kesään 2018 tai-
teilija Ninni Korkalo ja viimeisenä syksynä 
yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi. Hankkeen 
rahoittajia ovat olleet Euroopan sosiaalirahasto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin yliopisto, 
Monitaideyhdistys Piste ja Lapin taiteilijaseura.
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