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Keskeistä toiminnasta vuodelta 2018 

Kaarisilta ry:n Taide- ja Toimintakeskus vietti 31. toimintavuottaan. Kaarisilta -
yhdistys on järjestänyt vuodesta 1987 alkaen kulttuuripainotteista päiväaikaista toi-
mintaa perusopintonsa päättäneille, erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. 
Kaarisillassa on toteutettu ammatillista koulutusta erityisopetuksena vuodesta 2003 
alkaen. Lisäksi on järjestetty erilaisia kulttuuri- ja taidetapahtumia. 

 
Päiväaikainen toiminta 

Kaarisillan päiväaikaista toimintaa on toteutettu pienryhmissä ja studiotyöskentelynä. 
Toiminnassa on painotettu osallistujien yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita. 
Päiväaikaiseen toimintaan on sisältynyt musiikkia, kuvataidetta, taidekäsityötä, kera-
miikkaa, liikuntaa, ilmaisutaitoa ja muuta arjen hyvinvoinnin ja yhteiskuntataitojen tu-
kemista.  
 
Kaarisillan päiväaikaiseen toimintaan osallistui yhteensä 58 henkilöä Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän alueen lisäksi kuudesta eri kunnasta. Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymän kanssa on toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus päiväai-
kaisen toiminnan järjestämisestä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen koulutus 

Ammatillista koulutusta on toteutettu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpaus -
kuntayhtymän kanssa. Ammatillisia perustutkintoja suoritti kevätkaudella 39 opiskeli-
jaa ja syyskaudella 29 opiskelijaa.  

Päiväaikainen toiminta, asiakkaat   

Paikat / hlöä kevät syksy 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 47 51 
Järvenpää 1 1 
Kerava 1 1 
Helsinki 1 1 
Pertunmaa 0 1 
Kouvola 0 1 
Muut 2 2 
YHTEENSÄ 52 58 
   
Päivät kevät syksy 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 4420 3742 
Järvenpää 108 89 
Kerava 108 89 
Helsinki 108 89 
Pertunmaa 0 19 
Kouvola 0 89 
Muut 56 50 
YHTEENSÄ 4800 4167 
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Keväällä ammatillisista opinnosta valmistui yhdeksän musiikkialan perustutkinnon 
suorittanutta muusikkoa ja kymmenen kuvallisen ilmaisun perustutkinnon 
suorittanutta kuva-artesaania.  
Syksyllä aloitti 10 opiskelijaa opintonsa ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa (VALMA). Opiskelijat tulivat eri puolelta Suomea. 
Mäntyniemikoti tarjosi 12:lle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle mahdollisuuden 
tuettuun asumiseen opiskelun aikana.  
 
Ensimmäisen vuoden musiikin opiskelijat osallistuivat 27.1.2018 Kemut -
musiikkitapahtumaan Helsingin Kulttuuritalossa. Kolmannen vuoden musiikin opiske-
lijat valmistivat musikaalin ”Maailman lapset”, jota esitettiin kolme kertaa. 
Ensimmäisen vuoden kuva-artesaaniopiskelijoiden kevätnäyttely ”Maisemien ihme-
maa” pidettiin Engel Makasiinissa. Kolmannen vuoden kuva-artesaaniopiskelijoiden 
lopputyönäyttely ”Aivan kohta on huomenna” pidettiin Galleria Uudessa Kipinässä ja 
Galleria Art Kaarisillassa. 

  
 

Avoin kesäkohtaamispaikka 

STEA:n tukema Kaarisillan avoin Kesäkohtaamispaikka -tapahtuma toteutettiin 25.6. 
– 6.7.2018. Kesäkohtaamispaikkaan osallistui yhteensä 159 henkilöä, jotka olivat eri-

tyistä tukea tarvitsevia nuoria ja ai-
kuisia, heidän henkilökohtaisia 
avustajiaan ja omaisiaan. Kauem-
paa tuleville osallistujille järjestettiin 
majoitus Mäntyniemikodissa.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustukset 

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi Kulttuurikehrä -hankkeelle 
kohdennettuna toiminta-avustuksena erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ilmaisu-
taidon kehittämiseen ja heidän itsenäisen selviytymisen edistämiseen 50 000€. 
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STEA:n toiminta-avustus on mahdollistanut 18 eri musiikkitapahtuman sekä kahden 
avoimen musiikkiryhmän toiminnan, pienryhmätoiminnan sekä laajemman näytelmä-
projektin ”Eräs pariisilainen rakkaustarina” toteuttamisen. 

 
Lisäksi STEA myönsi 40 000€:n avustuksen Kesäkohtaamispaikka -tapahtuman to-
teutukseen. Kolmatta kertaa järjestetty Kesäkohtaamispaikka -tapahtuma on osoitta-
nut tarpeellisuuden Päijät-Hämeessä. 

 
Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) myönsi 30 000€:n avustuksen vammaisyhteisöjen 
kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisen avustuksista. Rahoituk-
sella on voitu tukea taidenäyttelyjen järjestämistä Helsingissä Art Kaarisilta Gallerias-
sa ja lisäksi mm. Villähteellä Engel Makasiinissa ja Liike- ja yrityskeskus Korin näytte-
lytiloissa. 

 
Suomen kulttuurirahasto myönsi 38 000€: n apurahan erityistä tukea tarvitsevien tai-
teilijoiden taulujen kuvaamiseen, luettelointiin ja julkaisun tekemiseen.  

 
Sasakawa säätiö myönsi 7500€:n avustuksen konserttimatkalle Japaniin 5.-
11.9.2018. Konserttimatkalle osallistui 6 Kaarisillasta valmistunutta muusikkoa sekä 5 
Kaarisillan työntekijää ja hallituksen varapuheenjohtaja. 
Kuoro esiintyi Tokiossa ja vieraili mm. Suomen Japanin Suurlähetystössä Tokiossa 
(kuva). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen kokoonpano 

Juhani Koskinen puheenjohtaja  
Maila Koskinen varapuheenjohtaja 
Tarja Kallio    jäsen 
Marja Keto    jäsen 
Annette Lindroos   jäsen  
Ulla Pohjonen   jäsen 
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Sirkka Puolanne   jäsen 
Juha Sipilä    jäsen 
Mari Ylä-Sankola-Peltola  jäsen  
Varajäsenet Terhi Kaskela ja Ulla Koskinen-Laine    
 

 Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui seitsemän kertaa. 
 

Tilintarkastajat 

Tilintarkastajina ovat toimineet HT Mia Sainio sekä HT Jyrki Koivunen. 
 
Tilinpäätös 

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Rantalainen Oy Lahti. 
Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Tilinpäätös osoitti alijäämää 14 854,16 €. 

 
Henkilökunta 

Opettajana tai ohjaajana on vuoden aikana työskennellyt Kaarisillassa 14 eri 
henkilöä. Avustajana on työskennellyt vuoden aikana 14 henkilöä. Toimisto-, kiinteis-
tö- ja keittiötehtävissä oli 10 eri henkilöä. Opiskelijahuoltoryhmään kuului toiminnan-
johtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja psykologi. Galleria Art Kaarisillan toi-
minnasta vastasi vuoden aikana kaksi työntekijää osa-aikaisesti ja viikonloppuisin 
kaksi tuntityöntekijää. Toiminnanjohtajana on ollut Marianne Heikkilä. 
 
Henkilökunnan kanssa järjestettiin kaksi toiminnan suunnittelu- ja henkilöstön kehit-
tämispäivää Kaarisillassa sekä yksi työhyvinvointipäivä Vierumäellä. 
 
 
Harjoittelijat 

Työssäoppijoita ja näytön suorittajia on ollut eri koulutusaloilta; nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaajaopiskelija, lähihoitajaopiskelijoita, sosionomiopiskelija ja koulunkäyn-
tiavustajia. Työkokeilijoita on ollut sekä kevät- että syyslukukaudella. 
 
 
Hankeyhteistyö 

Kaarisilta ry on jäsenenä outsider-taiteen eurooppalaisessa yhteistyöjärjestössä Eu-
ropean Outsider Art Association (EOA). Olemme mukana myös pohjoismaisessa tai-
teilijoiden yhteyksien vahvistamiseen ja osaamisen vaihtoon tähtäävässä NOA -
projektissa. Mukana ovat GAIA Outsider Art -museo Tanskasta, Inuti -säätiö Ruotsis-
ta, Art without borders -yhdistys Islannista, lisäksi Oslosta yhteyshenkilö ja Suomesta 
Kaarisilta ry ja Kettuki ry, joka on hankkeen koordinoija.  
 
Vuonna 2018 olimme mukana elokuvaprojektissa ”Out by Art”, jossa toteutettiin viisi 
lyhytelokuvaa sekä yksi dokumenttielokuva. Kaarisillasta projektissa mukana oleva 
taiteilija Aleksi Pietikäinen (kuvassa) toteutti oman lyhytelokuvan. Elokuvien ensi-iltaa 
vietettiin huhtikuussa Tukholmassa Moderna Museetissa. 
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Kaarisilta ry on mukana vertaistaiteilija -hankkeessa, joka on työelämäosallisuutta 
edistävä kolmivuotinen hanke. Hankkeen koordinoija on Aula-työkotien kannatusyh-
distys ry. 

 
 

Vierailut ja tutustumiskäynnit Kaarisiltaan 

Kuluneen vuoden aikana Kaarisilta on ollut edelleen mm. opiskelijoiden, opettajien, 
yhteistyötahojen ja vammaistyön asiantuntijoiden mielenkiinnon kohde. Opiskelijoita, 
opettajia ja viranhaltijoita on ollut tutustumassa Lahden, ympäristökuntien ja valta-
kunnallisesti eri oppilaitoksista. Lisäksi Kaarisillassa on vieraillut seurakuntien ja 
vammaisjärjestöjen ryhmiä.  
 
Kansainvälisiä vieraita on ollut mm. Japanista, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Eng-
lannista ja Ruotsista. 
 
 
TAIDENÄYTTELYT 
 
Galleria Art Kaarisilta 

Art Kaarisilta Helsingissä Sanomatalossa jatkoi vuonna 2018 pääasiassa erityistä tu-
kea tarvitsevien taiteilijoiden tuotannon esittelyä. Näyttelyiden taiteellinen taso on 
edelleen pidetty korkealla. Art Kaarisillasta erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja alan 
toimijat ovat saaneet taiteelleen näkyvän ja arvoisensa  gallerian, joka auttaa näyt-
teilleasettajia huomattavan paljon näyttelyn järjestämisessä. Gallerian vakituisessa 
kävijäkunnassa on paljon taiteilijoita ja taiteenystäviä, joiden mukaan Art Kaarisilta on 
pääkaupunkiseudun yksi kiinnostavimmista gallerioista. Vuonna 2018 Art Kaarisillas-
sa järjestettiin 15 näyttelyä. Kaarisillan taiteilijoiden lisäksi galleriassa esittäytyi taitei-
lijoita eri puolilta Suomea ja ulkomailta. 
 
Galleriassa pidettiin 30.11.2018 muotokuvatyöpaja osana Kansainvälisen vammais-
ten päivän Disability Day Art and Action -tapahtuman tarjontaa. Art Kaarisillassa jär-
jestettiin myös koko tapahtuman tiedotustilaisuus. 

 
Engel Makasiini  

Engel Makasiinissa on pidetty esillä taidetta läpi vuoden. Näin Kaarisillassa vieraile-
vat ryhmät ja toimintaan tutustujat ovat saaneet tutustua Kaarisillan taiteilijoiden töi-
hin. Näyttelyissä oli useiden opiskelijoiden ja valmistuneiden kuva-artesaanien val-
mistamia kuvataiteen teoksia. Makasiinissa pidettiin myös yksi yksityisnäyttely. 
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Kevään 2018 aikana Mukkulan peruskoulun 7-9 fj -luokan oppilaat tutustuivat kuva-
taiteen maailmaan yhdessä Kaarisillan Taidestudion taidekummien kanssa. Taide-
projektin aikana valmistuneiden töiden näyttely oli esillä keväällä 2018. 
  
Muut taidenäyttelyt 

Antero Laine valittiin Kettukin vuoden taiteilijaksi. Hänen taidenäyttelyt pidettiin Inuti 
Galleriassa Tukholmassa Arx Galleriassa Hämeenlinnassa ja Galleria Art Kaarisillas-
sa. Suomen Käsityön museossa Jyväskylässä oli esillä Paul Gustafssonin ja Aleksi 
Pietikäisen teoksia. Lisäksi Paul Gustafssonin teoksia oli esillä Suomen Pankin tai-
denäyttelyssä sekä Mäntän kuvataideviikoilla. 
  
 

Konsertit ja esiintymiset 

Kaarisillan Laulu esiintyi erilaisilla kokoonpanoilla vuoden aikana 35 eri tilaisuudessa. 
Perinteinen Kaarisillan Lucian päivän konsertti pidettiin Ristinkirkossa 13.12.2018, 
missä solistina oli sopraano Silja Aalto. Konsertissa oli noin 500 kuulijaa. 
 
Kaarisillan Laulu esiintyi konserteissa, taidenäyttelyjen avajaisissa ja eri-ikäisille jär-
jestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
 
Engel Makasiinissa järjestettiin Äitienpäiväkonsertti 8.5.2018, Vanhusten viikon kon-
sertti 10.10.2018 ja Makasiinin joululaulut konsertti 4.12.2018 sekä myyjäisiin liittyvä 
joululaulutapahtuma. Kalevalakonsertti järjestettiin Kaarisillassa ja Harjula-salissa 
Lahdessa. 
 
Kaarisillan Laulu julkaisi syyskuussa 2018 uuden levyn ”Tuulen värein”. Levyllä esiin-
tyy Kaarisillan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita muusikoita. 

 
Muut tapahtumat 

Perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin 1.12.2018. Myyjäisten tuotto oli 5153€. 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.4.2018 Kaarisillassa. Vuosijäsenmaksuksi pää-
tettiin 10€ ja ainaisjäsenmaksuksi 100€. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2018 oli 104 
jäsentä. 
 
Kiitokset 

Kiitämme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää ja muita kuntia, Koulutuskeskus 
Salpaus kuntayhtymää, STEAa, Taiteen edistämiskeskus TAIKEa, Suomen Kulttuuri-
rahastoa ja muita yhteistyökumppaneita, jotka kaikki ovat myötävaikuttaneet erityis-
tukea tarvitsevien nuorten ammatillisen koulutuksen sekä kulttuuripainotteisen päivä-
aikaisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. 
 
 


