
OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajahanke
                      

                      ”Tekemisen ilo kaikilla, myönteinen vuorovaikutus, yhteistyö, innokas sitoutuminen.”  
                       Ohjaajan kommentti työpajasta.

OHO Opitaan yhdessä! -hankkeessa taide toimii kohtaamispaikkana ja lähtökohtana sosiaaliselle 
kanssakäymiselle. Työpajat on suunnattu uus- ja kantasuomalaisille lapsiperheille. Osallistujia 
rohkaistaan toisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamiseen sekä suomen kielen käyttöön. 
Työpajoissa yhdistyvät kuvataide ja käyttökielen toiminnallisuus. Erilaisia teemoja käsitellään 
monipuolisia materiaaleja, kuvallista ilmaisua, käsityötä ja kielellisiä leikkejä käyttäen.

Tavoitteita 

• Uus- ja kantasuomalaisten sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen

• Tasavertainen kielellinen ja kulttuurinen kohtaaminen

• Taiteellisen toiminnan avulla tapahtuva suomen kielen ja kulttuurin oppiminen

• Uussuomalaisten kotouttamisen tukeminen

OHO opitaan yhdessä! on vuonna 2013 alkanut Taiteilijat O ry:n toteuttama ja tuottama 
taidetyöpajahanke. Vuosina 2014–15 toteutettiin kahdeksan työpajaa yhteistyössä 
monikulttuurisuustoimijoiden ja kirjastojen kanssa. Koulutuspäiviä taiteilijoille ja suomen kielen 
ammattilaisille järjestettiin vuosina 2014 ja 2016. Hankkeen taiteilijapankkiin kuuluu kolmetoista järjestön 
jäsentaiteilijaa. He edustavat kuva-, tekstiili-, keramiikka- ja lasitaidetta.  

http://www.artists-o.fi/fi/projektit/oho-opitaan-yhdessa

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen sanataideopetuksen seura, Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamo ja Helsingin kaupunki / Kasvatus ja koulutus toimiala / Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
palvelukokonaisuus / Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta (entinen Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusvirasto).  

Taiteilijat O ry on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan kuvataiteilijoiden ammatillinen ja 
valtakunnallinen taiteilijajärjestö, joka on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenjärjestö. Yhdistyksellä on 
tällä hetkellä 150 jäsentä



”Oli ihana ja ihme taide.” Osallistujan kommentti työpajasta

Taidekummi

Taidekummi-hanke pilotoitiin osana OHO Opitaan yhdessä! -konseptia kahdessa helsinkiläisessä 
leikkipuistossa syksyllä 2017. OHO opitaan yhdessä! -työryhmä on yhteistyökumppaninsa 
(Helsingin kaupunki) kanssa kehittänyt Kotoklubi Kanelissa toteutettavan Taidekummi-hankkeen. 
Maahanmuuttajaperheille suunnatuissa klubeissa opitaan arkielämän suomen kieltä toiminnallisesti. 
Avoimessa, yhteisöllisessä toiminnassa on mukana myös turvapaikanhakijoita ja suomenkielisiä perheitä.  

Taidekummit toimivat Kotoklubi Kanelissa kuva- ja käsityötaiteen asiantuntijoina. He opastavat ja 
innostavat henkilökuntaa taidemenetelmien käyttöön sekä ideoivat ja ohjaavat yhdessä heidän kanssaan 
taidetyöpajatoimintaa. Taidekummin luoma toimintamalli ohjeineen jää leikkipuistojen henkilökunnan 
käyttöön osaksi Kotoklubi Kanelin jatkuvaa toimintaa. 

Kotoklubeissa suomen kielen opetus toteutetaan leikkipuistojen ja perhetalojen henkilökunnan ja 
vapaaehtoistoimijoiden yhteistyönä. Henkilökunta on koulutettu käyttämään Toisto-menetelmää kielen 
opetuksessa. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheiden-aamupaivatoiminta/
suomea-toiminnallisesti-ryhmissa 

http://suomenkielisanootervetuloa.fi/metodi/

OHO opitaan yhdessä! -hanketyöryhmään kuuluvat Miia Kallio (artenomi (AMK), HUK, keramiikkataiteilija), 
Virpi Vesanen-Laukkanen (TaM, tekstiilitaiteilija, kuvataidekasvattaja) 
ja Tiia Matikainen (TaM, keramiikkataiteilija). 

Hanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamo ry, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Helsingin kulttuurikeskus.

Lisätietoja: Miia Kallio, taiteilijat.o.ry@gmail.com, 040 527 0517


