
Tiedote 27.4.2016  

Niin metsä vastaa - rajoja ylittävä taideleiri Janakkalassa  

Taustaa: Näätsä II -hanke on taiteen perusopetuksen kehittämishanke. Hanke on Opetushallituksen 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema. Mukana on neljä taiteen perusopetusta antavaa koulua 
Suomesta: Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Taito-Käsityökoulu Helmi, Vantaan 
Sanataidekoulu, Visuaalisten taiteiden koulu AIMO sekä Balakirevin taidekoulu Petroskoista 
Venäjältä.  Mukana hankkeessa on myös Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö Hyvinkäältä. 

Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa nuoria rajan molemmin puolin toisiinsa taiteen ja 
kulttuuriperinnön kautta. Teemat aika, sana ja luonto vievät nuoret nykytaiteesta muinaisiin 
kalliokuviin Uikujoelle. Osallistujat keskittyvät taiteidenvälisyyteen, nyky- ja muinaistaiteeseen sekä 
karjalaiseen kulttuuriin.  

Hankkeeseen sisältyy kaksi leirikoulua. Toinen järjestetään vappuna Janakkalassa (Niin metsä vastaa 
30.4.–4.5., leiriohjelma liitteenä) ja toinen Petroskoissa kesäkuussa. Kesäkuun leirin osallistujat 
tutustuvat muinaistaiteeseen Belomorskissa Uikujoella, Solovetskin saarella ja Petroskoissa. 
Janakkalassa ohjelmassa on muun muassa nykytanssia ja runonlaulua. 

Leireillä perinteiset taiteiden rajat ylittyvät. Taiteidenvälisyys luo lisää uusia merkityksiä. Tavoitteena 
on myös edistää pedagogista vuoropuhelua, kehittää uusia opetusmetodeja ja jakaa ideoita.  

Niin metsä vastaa -leirikouluun virittäydytään tervetuliaisjuhlassa Hakoisten linnavuorella Vapunaaton iltana ja 
samalla toivotetaan petroskoilaiset vieraat tervetulleiksi.  
Seuraavina päivinä työskennellään metsämateriaaleilla muinaistekniikoin ulkona Laurinmäen ympäristössä, 
ohjaajana toimii kuvataiteilija ja kulttuuriohjaaja Sami Karhusaari. Rakennamme metsään ympäristöteoksen 
”Metsänpeitto”, joka toimii leirin toiminta-alueena sekä taiteidenvälisen nykytanssiesityksen näyttämönä. 
Runonlaulu workshopin tulee vetämään sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen sunnuntai- iltana.  
Maanantaina 2.5. metsätyöskentelyn jälkeen mennään iltapäivällä Hämeen linnaan ja osallistutaan 
Visuaalisten taiteiden koulu AIMON päättötyönäyttelyn avajaisiin Galleria Arxissa klo 18, petroskoilaiset 
esiintyvät avajaisissa. Tiistaina 3.5. nykytanssi workshopin Laurinmäellä ohjaa tanssija, koreografi Justus 
Pienmunne. Klo 15 järjestetään Laurinmäellä yhteinen esitys- kooste leirikoulusta. Petroskoilaisilla nuorilla on 
myös tilaisuudessa oma esitys. Ilta jatkuu avajaisilla Villa Artussa Hyvinkäällä: Käsityökoulu Helmin 
kevätnäyttelyn sekä petroskoilaisten näyttelyn avajaiset klo 18, esityksiä myös luvassa. 
 
 
Niin metsä vastaa  
Taiteidenvälinen esitys 
Tiistaina 3.5. kello 15.00 Laurinmäellä 
Opastus esityspaikalle Keltaiselta talolta tai Laurinkievarilta klo 14.45 
Laurinmäen museo- ja luontopolkualue, Keltainen talo, Hakoistentie 373, Janakkala 
 
Tervetuloa tutustumaan leirikouluun!  
Tiedustelut 
Kikka Jelisejeff  
Hankekoordinaattori/ Visuaalisten taiteiden koulu AIMO / 050 324 9407 / 
kikka.jelisejeff@hameenlinna.fi 


