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taiteen ja kulttuurin voimaa...







kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!



MANIFESTI
OHJELMAJULISTUS



uskottava



- vai pateettinen



vahva, yksinkertainen, jaettavissa oleva tavoite



...taidon ja taiteen manifesti...



Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Toimikunnan ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta

Opetusministeriön julkaisuja 2010:10



Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

Työ ei ole vain työtä

Hyvän Työn Manifesti

Demos Helsinki

Työ- ja elinkeinoministeriö 2009



Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

The Role of Design in the 21st Century

Danish designer’s manifesto. A vision for the future of Danish design.

Danske designere. Danish designers.

January 2010







usko





Reijo Kela





unelma







not best of the best. unique.





think big.



uskallus



usko. unelma. uskallus.





stop talking. start doing.



Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Toimikunnan ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta

Opetusministeriön julkaisuja 2010:10



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

6 makromuuttujaa

ilmastonmuutos ja ympäristö, väestökehitys, globalisaatio, luova pääoma, 
teknologia ja yhteisöllisyys





Kulttuuri - tulevaisuuden voima

3 kukoistuksen voimatekijää

kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus, luovuus



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia

...kohtaan ovat kiristyneet huomattavasti...

LK 15.3.2010



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Tulevaisuuden tärkein menestystekijä

‘on luova pääoma. Sen synnyttämiseen ja ylläpitoon kuuluvat oman 
kulttuuriperinnön tuntemus, luovien ja uusien taitojen oppiminen ja 

kehittäminen, luovat ympäristöt ja luovan työn edellytykset. 

Luovan työn luonteeseen kuuluvat kokeilu, satunnaisuus ja leikki. Luova työ 
on kulttuuritoimialojen talouden ydinresurssi ja muutosvoima.’





Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Aineeton, ekologinen ja...

‘eettinen kulutus sekä kulttuurin kulutus kasvavat. Vapaa-aika, elämän 
laatua ja elämyksellisyyttä korostava elämäntapa sekä kiireettömyys ja 

leppoistelu lisääntyvät...

Taiteen ja kulttuurin ammattilaiset työllistyvät yhä enemmän perinteisten 
ydinalojen ulkopuolelle. Yhteisölliset tuotanto- ja toimintatavat lisääntyvät. 
Hybriditaiteet ja poikittaiset kokeilut eri taiteenalojen sekä tieteen ja taiteen 

rajapinnoilla ovat keskeisiä innovointiympäristöjä.’



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Koruompelu tuo mielekkyyttä brittivankien elämään....
Fine Cell Work -järjestön kurssit, koruompelua ja tilkkutöitä...

LK 11.3.2010

Yöllinen neuloja iski kaupunkiin...
Joku on yön pimeinä tunteina alkanut koristaa kaupungissa puita ja 

katulamppuja villapaidoilla...Poliisi tutkii tapausta. Periaatteessa neulojan 
toimet ova laittomia, sillä paidat on ripustettu julkisen omaisuuden päälle 

ilman lupaa...

HS 12.3.2010





Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Käsityöt lisäävät ylipainon riskiä

...piirtäminen, maalaaminen, musiikin kuuntelu, käsitöiden teko ja lautapelien 
pelaaminen...

LK 14.3.2010



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Vuonna 2035...

‘Suomessa toteutettu taito- ja taideaineiden ‘kultainen leikkaus’ (taito- ja 
taideaineet 1/3 opetettavista aineista) sekä eheytetty koulupäivä ovat 
luoneet edellytykset luovan pääoman pitkän aikavälin kehittymiselle. 

Taide- ja taitoaineiden kokonaisuudistus yleissivistävästä koulutuksesta 
korkeakouluihin ja yliopistoihin on osoittautunut kansainväliseksi 

menestykseksi ja edistänyt taiteen ja kulttuurin toimialan kukoistusta sekä 
Suomen luovan talouden kansainvälisesti suhteellisesti merkittävää kasvua.’



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Vuonna 2035...

77, 47, 17

Mitä pitää tehdä nyt, että 17-vuotias on kultaisessa leikkauksessa, 47-
vuotias saa leppoistella ja 77-vuotias tehdä hybriditaidetta ja poikittaisia 

kokeiluja?



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

Selonteko tarjoaa ratkaisuksi

hallinnonalojen välistä taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelmaa, 
koulutustarpeiden ennakointiin pohjautuvaa koulutusstrategiaa, lisää 

laadukasta taito- ja taideaineiden opetusta yleissivistävässä koulussa, 

kansallista kielistrategiaa, kulttuuriympäristöstrategiaa, kansallista 
digitaalista kirjastoa ja... 

että Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotus 
toteutetaan...



Kulttuuri - tulevaisuuden voima

entä taidon ja taiteen manifesti...





Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

Työ ei ole vain työtä

Hyvän Työn Manifesti

Demos Helsinki

Työ- ja elinkeinoministeriö 2009



Työ ei ole vain työtä...

Ydinkysymys onkin...

‘miten meistä epästandardeista työntekijöistä muodostuu hyviä, viihtyisiä, 
tehokkaita ja innovatiivisia työyhteisöjä? Ei ainakaan itsestään.’

Työn velvollisuudesta työn mielekkyyden velvollisuuteen...



Työ ei ole vain työtä...

Entä meitä seuraava sukupolvi?

‘Työ ei enää lisää hyvinvointia vaan tuhoaa maapallon. Mitä nuorempi 
työntekijä, sitä vahvemmin hän luultavasti mieltää kolikon kääntöpuolen...

...Siksi kaiken työn ja jokaisen työpaikan on uudella tavalla oikeutettava oma 
roolinsa hyvinvointimme rakentajana.’



Työ ei ole vain työtä...

V*****lu saa loppua.

‘Suomi on henkisen työpaikkaväkivallan maa ja näin ei voi jatkua....

...Pomo on kuollut, eläköön johtaminen. Nykyään johtaminen jakaantuu 
kaikkien organisaation jäsenten kesken...

...Viivan alle pitää jäädä muutakin kuin euroja.

...Tarvitsemme yhteiskunnallista yrittämistä eli yhteiskunnallisen hyvän 
tavoittelemista yrittämisen keinoin.’



Työ ei ole vain työtä...

Toimenpidesuositukset

‘eli Parempaa työtä kaiken ikäisille: 

TEM ryhtyy julkaisemaan vuosittain Näin tehdään suomalainen hyvä työ -
katsausta, tarinoita suomalaisten kokemuksista työelämästä, sen hyvistäja 

huonoista puolista.

Työmarkkinaosapuolet palkitsevat vuosittain 50 hyvää johtajaa tai esimiestä.

Tavoitteeksi, että jokainen työpaikka tekee henkilöstö- ja 
ympäristötilinpäätöksen. Näin jokainen työpaikka joutuu miettimän, miten se 

tuottaa hyvää yhteiskuntaan...’ 





Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

The Role of Design in the 21st Century

Danish designer’s manifesto. A vision for the future of Danish design.

Danske designere. Danish designers.

January 2010



The Role of Design in the 21st Century

‘The natural sciences are concerned with how things are. Design on the 
other hand, is concerned with how things ought to be.’ 

- Herbert Simon



The Role of Design in the 21st Century

‘People, profit and planet. 

Linking design in this is based on the assumption that the role of the 
designer is to facilitate qualified choices by individuals, enterprises or society 

between real and more sustainable alternatives than current ones, rather 
than creating more of what’s already there.’





LifeStraw
Vestergaard Frandsen S.A.

Design Torben Vestergaard Frandsen





The Role of Design in the 21st Century

‘Stop talking of what design is. Start talking of what design can do.’

Danish designers recommend...on design research & education, design 
support, design promotion, design commitment. Key issues responsibility, 

user-involvement, CSR...and national strategy for design education, targeted 
support programmes for industry...



usko. unelma. uskallus.





Taidon ja taiteen tulevaisuuden voimaa...

Reindeer spotting - Pako Joulumaasta. Escape 
from Santaland.

Dokumentin ohjaus Joonas Neuvonen. 2009.
‘Ystäväni Janin tarina’. 



Taidon ja taiteen manifesti...

Kenen ääni kuuluu. Mikä aikaperspektiivi. Miten kuvaat maailman. 

Mitä haluat muuttaa. Miten muutat. Vai suositteletko muita muuttamaan.

Otatko vastuun muutoksesta. Vai tarjoatko vastuuta muille.

Ketä haluat puhutella.



Taidon ja taiteen manifesti...

Elämän eväät. Elämän monipuoliset eväät. Hyvän elämän eväät. Jokaiselle 
kuuluvat elämän eväät.Taidon ja taiteen ohjelmajulistus. 





Taidon ja taiteen manifesti...

Geenitutkija Leena Peltonen-Palotie. Glorian ensimmäiset aakkoset. 



Taidon ja taiteen manifesti...

I niin kuin into.
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