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pöhinä syntyy ihmisistä

Tampereen kiinnostavin kaupunginosa kätkee 
sisäänsä joukon kesyttömiä tekijöitä. Millaisia 
tyyppejä Hiedanrannassa työskentelee?
Tampereen länsipuolella sijaitseva Hiedanranta on tuore mutta jo 
vakiintunut pirkanmaalainen kulttuuriympäristö. Sen ytimessä ovat 
vanhat tehdasrakennukset sekä historiallinen Lielahden kartano. 
Nykyisin Hiedanrannan näkyvin tunnusmerkki ovat tehdasrakennuksiin 
maalatut suuret graffitit ja muraalit. 

Kun Tampereen kaupunki osti alueen Metsä Group -yhtiöltä vuonna 
2014, ensimmäiseksi alueesta kiinnostuivat taiteilijat, käsityöläiset ja 
urbaanin katukulttuurin edistäjät. Vuonna 2016 Hiedanrannan portit 
avattiin yleisölle, ja alue alkoi täyttyä tapahtumista ja toiminnasta. 
Tavoitteena oli antaa puitteet kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnal-
le sekä kiertotalouden tutkimukselle ja kehittämiselle.  

Tähän mennessä jo koko joukko luovien alojen ammattilaisia on ehtinyt 
jättää jälkensä Hiedanrantaan. Taide ja kulttuuri ovat nousseet alueen 
tärkeäksi vetovoimatekijäksi, mistä kertoo esimerkiksi se, että raken-
nuttajat ovat mainostaneet alueen kulttuuritoiminnalla lähiympäristön 
uusia asuntoja. Kesäaikaan alueella näkee päivittäin matkailijoita ja 
paikallisia valokuvaamassa itseään graffitimaisemassa. 

Vuonna 2021 suuri osa alueen rakennuksista siirtyy Tampereen kaupun-
gilta Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistukseen. Hiedanrannan puna-
tiiliseinien suojissa toimii nyt vakituisesti parikymmentä taiteilijaa ja 
käsityöläistä, jotka tekevät työtään vapaasti ja yrittäjämäisesti. Suurin 
osa heistä työskentelee työtiloiksi muunnetulla Hiedanrannan Pajalla, 
joka on paperitehtaan entinen konepaja ja puutyöverstas. 

Alueella toimivat taiteilijat ja käsityöläiset kokevat Hiedanrannan 
erittäin inspiroivaksi ympäristöksi. Heidän läsnäolonsa on mahdollis-
ta jatkossakin, kunhan taiteelliseen työhön sopivia kohtuuhintaisia 
työtiloja on saatavilla. On selvää, että luova työ puhaltaa Hiedanrantaan 
erityistä henkeä, jota alueella ei muuten olisi. Tässä julkaisussa keskiös-
sä ovat ne tekijät, jotka osallistuivat Hiedanrannassa Galleria Muuntoti-
lassa kesällä 2020 pidettyyn kaksiosaiseen Olet nyt tässä -näyttelyyn. 
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Aleksi Martikainen, UG Juhannus tuplavalo, Kaksoisvalotus filmille, Kodak Ektar, 2017



Hiedanrannan tehdasalueen portit avattiin kaupunkilaisille vuonna 2015. 
Aleksi Martikainen ja hänen edustamansa skeittauksen edistämisyhdis-
tys Pirkanmaan Kaarikoirat ry on ollut mukana rakentamassa aluetta 
ensimmäisestä palaverista asti. Rakennusinsinööritaustaisen Martikai-
sen kädenjälki näkyy alueella muun muassa betonisten skeittiramppien 
muodoissa sekä Kaarikoirat-yhdistyksen tiloihin ripustetuissa valokuvis-
sa. Ahkerimpina talkoovuosinaan Aleksi laskee työskennelleensä alueella 
yli 300 päivänä.

kaarikoirat - aleksi martikainen
Vuonna 2012 perustettu Pirkanmaan Kaarikoirat ry on viiden vuoden 
aikana tuonut Hiedanrantaan satoja talkootyöntekijöitä. Yhdessä 
Spraycankontrolin kanssa Kaarikoirat käyttää alueen vanhoja 
tehdakiinteistöjä katukulttuurin alustana. Spraycankontrollin ja 
Kaarikoirien työn arvo näkyy enemmän silmissä kuin taseessa. 
Punatiilen päällä lepäävä urbaani kerros vetää Hiedanrannan alueelle 
kaupunkilaisia, turisteja ja mainoskuvaajia.

Aleksi Martikainen ja 
hänen edustamansa skeit-
tauksen edistämisyhdistys 
Pirkanmaan Kaarikoirat 
ry on ollut mukana raken-
tamassa aluetta vuodesta 
2015. 
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Anni Jokisen yritys Humbugi täytti tänä vuonna 11 vuotta. Jokinen on 
opiskeluvuosistaan asti suuntautunut määrätietoisesti käsityöyrittäjäksi. 
Humbugin ydin on kiertotaloudessa. Yritys tekee nahkateollisuuden hukka-
paloista kauniita asusteita laukuista korviksiin.

Pitsimäisesti rei’itetty nahkainen muoto on Humbugin tavaramerkki. Jokai-
nen rannekorun ja hiuspannan reikä hengittää ulos pienen nahkaisen 
ympyrän. Näistä kierrätyksen helmistä Anni Jokinen koostaa taiteellisen 
ilmaisunsa vapauttamiseksi uniikkeja kollaaseja, kuten kesällä 2020 Galleria 
Muuntotilassa nähdyn dramaattisen tumman teoksen “Meltdown”.

humbugi - anni jokinen

Ennen Pajalle muuttamista Jokinen on työskennellyt myös Pyynikin Trikool-
la ja Tallipihalla. Trikoota ei enää ole ja Tallipihalla piti sitoutua myös kaupan 
pitämiseen. Pajan avarassa yhteistilassa Anni Jokinen voi nyt keskittyä 
yrityksensä pyörittämiseen. Samassa työtilassa sijaitsee myös Pajan puoti 
ja siellä työskentelevät Verhoiluliike Tuija Jaakkonen sekä suutari Noora 
Honkasen Ateljee EW. Asetelmassa on sopiva annos sosiaalisuutta ja työrau-
haa. Koska suuri osa myynnistä tapahtuu netissä, homma ei mene pelkäksi 
puodin pitämiseksi.

Humbugin ydin on 
kiertotaloudessa. 
Yritys tekee nahka-
teollisuuden hukkapa-
loista kauniita asustei-
ta laukuista korviksiin.
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katztudio – dylan & greta katz
Greta Katz suunnittelee Katztudion tuotteita ja osallistuu valmistusproses-
sin kaikkiin muihinkin vaiheisiin. Dylan Katz on lasinpuhaltajana enemmän 
syvän pään spesialisti. Hänen suhteensa lasiin on kokonaisvaltainen sanan 
kirkkaimmassa merkityksessä. Dylan on puhaltanut lasia ensimmäisen 
kerran 12-vuotiaana.

”Me olemme niin ehdollistuneita ajattelemaan, että lasityö tulee tehtaalta 
kuin taikaiskusta ja prosessin läpi ajettuna syntyy täydellinen muoto. Minä 
en työskentele niin; kaikessa on kyse inhimillisestä kosketuksesta. Jokai-
nen teos on ainutkertainen. Tehdäkseni tätä työtä olen tarvinnut tuhansia 
tunteja harjoittelua.” –Dylan Katz 

Lasinpuhaltajan hytissä on lämmintä. Sulatusuunin tuhannen asteen 
kuumuudessa lasi virtaa kuin laava. Lasinpuhaltaja ja hänen assistenttinsa 
ottavat lasimassaa ulos uunista ja alkavat työskennellä. Hetken materi-
aali on vapaasti muovailtavissa. Seuraavassa hetkessä vapaa muoto on jo 
jähmettynyt ikuiseksi. Huolellisissa käsissä juuri äsken syntynyt lasivaasi 
näyttää tismalleen samalta vielä satojen vuosien päästä.

Lasiesineiden valmistus vapaasti puhaltamalla edellyttää suunnittelua, 
yhteistyötä, vankkaa ammattitaitoa sekä tietenkin työskentelyyn soveltu-
vat tilat. Kolme vuotta Yhdysvalloista Suomeen muuttonsa jälkeen Dylan 
ja Greta Katz toteuttivat unelmansa omasta lasihytistä. Katztudion liekki 
syttyi Hiedanrannan Pajan pohjoispäädyssä vuonna 2016. 

Kesän 2020 näyt-
telyssä Dylan Katz 
pohti maapallon 
jäätiköiden katoa-
vaisuutta. Jäästä 
inspiroituneissa 
teoksissa kohta-
sivat tuli ja vesi 
sekä konkreetti-
sella että käsit-
teellisellä tasolla. 
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Lasinpuhalluksen työprosessi on mielenkiintoista 
katsottavaa. Jo pelkästään turvallisuuden takia 
työ edellyttää täydellistä kehollista läsnäoloa. Mitä 
suuremmista esineistä on kyse, sitä keskeisempää 
on puhaltajan ja hänen assistenttinsa yhteistyö. 
Pienten filigraanipallojen ja maljakoiden tekemistä 
Dylan kutsuu hahmotteluksi; ne hän pystyy 
tekemään yksin. Suurempiin esineisiin tarvitaan 
sekä Dylan että Greta Katzin panos.

”Lasi on vaikea materiaali. Ensinnäkin on fyysisesti 
jatkuva kuumuus, ja jos siinä ei pysty tekemään 
saumatonta yhteistyötä, työ on vaarallista. Työ 
vaatii täydellistä keskittymistä. Jos toinen käskee 
tekemään jotain, se täytyy tehdä välittömästi. 
Kun sinulla on se tuhat astetta uunissa, niin silloin 
täytyy luottaa toiseen ihmiseen. Silloin on tasan 
tarkkaan tehtävä sääntöjen mukaan. Ja sitten kun 
on kahdeksen tuntia hikoillut, on sellaisessa tilassa, 
että joskus tulee kyllä sanottua sellaisia asioita, 
joita ei kannattaisi sanoa.” 
– Greta Katz

Jokainen ilman muottia puhallettu lasiesine on kuin 
uniikki taideteos. Dylanin  johdattamana pysähdyn 
katsomaan lähemmin kauniin punaista Florist-
vaasia. Perusmuodon pinta alkaa silmissäni väreillä 
ja sykkiä. Tätähän jaksaisi katsella pidempäänkin 
– vaikka kotona. Huolisivatkohan lapset sen 
muuttokuormaansa? 

Näyttelyn neljä lasiveis-
tosta muistuttivat pystyyn 
nostettuja jäälohkareita. 
Niiden äärellä saattoi 
meditoida vuodenaikojen 
kiertoa maapallon hitaam-
paa muutosta vasten. 

Jääveistos-projekti jatkuu 
vuonna 2021.
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Elias Markkulan filmiltä vedostetuissa värivalokuvissa näkyy kesäiseltä pusi-
kolta ja takahuoneilta tuoksuvaa Suomi-meininkiä. On repsottavaa rallivä-
keä, festarikansaa ja kalvakoita show-painijoita. Mustavalkoisessa Hervan-
ta-sarjassa Markkula kuvaa tutunoloista lähiökansaa. Katukuvaajan tatsilla 
hän lähestyy lähes karikatyyrimäisiä hahmoja humaanisti samalta tasolta. 

Elias Markkulan luovaan maailmaan pääsee parhaiten sisään Dumboe.
com sivuston kautta. Kolmekymppinen Markkula on toiminut yrittäjänä 
19-vuotiaasta lähtien. Hän kuvaa filmille ja vedostaa perinteisin menetel-
min. Liikkuvan kuvan tekemisen hän aloitti aikoinaan lumilautailuvideoista. 
Musiikkivideoita hän on viime aikoina tehnyt esimerkiksi lukuisille Warner 
Music Finlandin artisteille kuten Behmille sekä Suomi-rap-artisteille JVG:lle, 
Graciakselle, Cheekille ja Gettomasalle.

Elias Markkula, olet tehnyt paljon projekteja nimellä Dumbø. 
Mikä on  Dumbø?

”Kaikki lähti siitä, että halusimme tehdä projekteja, joille ei ollut alustaa. 
Dumbø on luova ja kollektiivinomainen. Jokaisen projektin ympärille 

kootaan ryhmä tekijöitä. Me teemme valokuvaa, videota ja muita luovia 
projekteja. Kaikki, jotka ovat mukana Dumboen projekteissa, toteuttavat 
samalla omaa itsenäistä projektiaan omalla tyylillään. ” 

Porukkaan kuuluu valokuvaajia, ohjaajia, kuvaajia, muusikoita, muotoilijoi-
ta tai puuseppiä.

“Testailemme erilaisia juttuja, julkaisemme, ja katsomme, mikä toimii. Nyt 
näyttää jopa siltä, että meiltä tilataan juuri sitä “meidän tyylistä juttua”. 
Saimme esimerkiksi Fazerilta vapaat kädet tehdä heidän joulufilminsä, joka 
pyöri tv-mainoksena. En kuitenkaan pidä meriittinä sitä, kenelle tehdään, 
vaan sitä, millainen lopputulos on.”

Onko teillä esikuvia?

“Vice on ollut esikuvana, etenkin vanhemmat Vice-jutut ja -dokkarit. Myös 
Basson alkuajat, lehdet ja omaehtoisen tekemisen meininki on inspiroinut. 
Ylipäätään, saan inspiraatiota ja ideoita paljon muiden jutuista ja projek-
teista ja kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Pieniä ideoita sieltä täältä, joista 
sitten muovautuu se oma juttu.”

dumbø - elias markkula

“Testailemme erilaisia 
juttuja, julkaisemme, ja 
katsomme, mikä toimii. 
Nyt näyttää jopa siltä, 
että meiltä tilataan juuri 
sitä “meidän tyylistä 
juttua”. 
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Dumbø-kollektiivin projekteja

• JVG:n musavideo Ikuinen vappu. Emma-ehdokkuus 2020.
• Pornovideoita myyvästä Carl Ericistä kertova minidokumentti ”The 
shopkeeper”. Voitti vuoden kuvajournalismipalkinnon vuonna 2015.
• Dumbø-zine, sanomalehti offset 3000kpl. 
• Dumbø artshow livestream -tapahtuma 2020
• Manserap-dokumenttisarja

Lisää osoitteessa dumboe.com 13



Syntetisaattorin ääniaaltojen värähtelyt maalaavat pastellilla kosmisia 
maisemia. Vannetaiteilijan performanssissa musta hiili ropisee, narskuu ja 
viiltelee. Taiteen hiilijalanjälki näkyy konkreettisesti paperilla.

Henna Matanuska tunnetaan parhaiten vannetaiteilijana mutta hänen 
kokonaisvaltainen ilmaisunsa singahtaa määrittelyjen kehältä tangentin 
suuntaan.

”Skotlannissa ollessani heräsin yksi aamu ja tajusin, että ”nyt mä tiedän!” 
Lähdin työhuoneelle liikkumaan hiilen, kehon ja vanteen kanssa ja katso-
maan mitä siitä syntyy.”

henna matanuska
Taiteilijana Matanuska on ennen kaikkea monipuolinen kokeilija. Kehollinen 
liike yhdistyy äänten ja värien käyttöön. Viime aikoina Matanuska on liuku-
nut sirkustaiteesta yhä enemmän kohti performanssia ja abstraktia ilmai-
sua. Enemmän intuitiota ja vähemmän opeteltuja temppuja.

Henna Matanuskan toiminnassa on vahvana kaksi ulottuvuutta: yhteisöl-
lisyys ja leikki. Hän tekee paljon yhteistyöprojekteja muiden taiteilijoiden 
kanssa. Hennan performansseissa yleisö saa usein kokeilla mukana. Hän 
kuuntelee ja vie prosessia vaistonvaraisesti eteenpäin. 

Henna Matanuska opetti aikaisemmin sirkusta Hiedanrannassa. Tällä 
hetkellä alueella ei ole sirkustoimintaa. Syksystä 2020 asti Matanuskan 
työhuone on sijainnut Orivedellä.

Henna Matanuskan 
toiminnassa on 
vahvana kaksi ulot-
tuvuutta: yhteisölli-
syys ja leikki.
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Janne Rahkila on monipuolinen taiteen ruohonjuuritason tekijä. Hän on 
toiminut mm. kulttuurintuottajana, tehnyt musiikkia ja performansseja. 
Rahkila on myös henkilö tämän julkaisun mustavalkoisten filmikuvien 
takana. Työtilojen valokuvat hän on ottanut vanhalla neuvostoliittolaisella 
panoraamakameralla. Tämän julkaisun kannessa näkyvät henkilökuvat on 
otettu Jannen  omin sanoin ”vielä vanhemmalla keskikoon kameralla”. 

Rahkilaa kiinnostavat muutos ja paikkojen katoaminen. Tähän liittyen myös 
vanha filmimaailman kanssa näprääminen näyttää tietoiselta valinnalta. 
Suosiota viime vuosina kasvattanut perinteinen filmikuvaus on yksi 
vastareaktio digiajan rajattomalle kuvaähkylle.

janne rahkila
Vuoden 2020 aikana Rahkila palasi pitkästä aikaa kuvataiteilijan ammattiin-
sa. Valokuvaa, syanotypiaa ja maalausta yhdistelevästä kokeilusta syntyi 
kesän 2020 näyttelyyn useita teossarjoja. Toiset niistä ovat hauskoja, toiset 
melankolisia. Keskiössä on aina ihminen ja hänen lähiympäristönsä. Itse 
koetussa elämässä oikean ja keksityn muiston raja hämärtyy.

Tämän julkaisun kuvat taiteilijoiden ja käsityöläisten työtiloista ovat 
dokumentaatiota, jota Rahkila aikoo jossain muodossa jatkaa. Kiinnostus 
nousee henkilökohtaisesta kokemuksesta. 

Janne Rahkila on 
henkilö tämän 
julkaisun mustaval-
koisten filmikuvien 
takana. 
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Mara Balls tekee paljon. Hän luo kaupunkikulttuuria, soittaa rokkia ja 
maalaa. Hän on kuin palava nuotio, joka kutsuu ihmisiä äärelleen. Välillä 
hän polttaa itsensä, mikä Maran tapauksessaa muuttuu sekin sosiaalises-
ti merkittäväksi aktiksi. Armollisuus itseä ja muita kohtaan on toiminnan 
ytimessä.

Mara rohkaisee elämän kolhimia tekemään itse. Hänen perimmäinen 
viestinsä on, että kaikki osaavat ja saavat tehdä. Taide on vuosisatoja vanha 
viestinnän muoto, johon ei ole sanakirjaa.

Mara Balls on liikkunut vuosia ketterästi kaupunkikehityksen haurail-
la alueilla. Kesällä 2020 Satamakadulla sijaitsi peräti kaksi Maran alulle 
panemaa tilaa: Romu&Random ja Palomara. Jälkimmäinen oli yhden suven 
pop-up rakennuksessa, jossa oli nykystandardeihin liian tehottomat neliöt 
ja joka odotteli rautapallon kosketusta. Seuraavaksi oli vuorossa Onkinie-
men tehdaskiinteistö. Siellä toimii tällä hetkellä osallistava poikkitaiteelli-
nen tila.   

mara balls
Palaamme Maran kanssa hetkeksi Keltaiseen taloon, joka juurittiin Tampe-
reen Rautatieaseman vierestä vuoden 2016 joulukuussa. Paikan ohi ajellee-
na muistan, miten tornitalon rakentamista varten samoille neliöille pinottiin 
hetkeksi työmaaparakit. Parakkien väri ja muoto muistuttivat ivallisesti 
paikalta purettua rakennusta. Keltaisen talon synnyttäjänä Maran muistot 
ovat raskaampia. 

”Ne parakit olivat vain varsinaisen surun ja tragedian jälkeinen, surrealisti-
sen huvittava loppunäytös. Olen tullut siihen tulokseen, että kaikkea ei voi 
edes ihmetellä. Pitää vain nauraa ja porskuttaa.”

Mara Balls on siis usein siellä, mistä kohta puretaan. Myös Hiedanranta 
oli ”väliaikainen” Maran tullessa Pajalle. Nähtäväksi jää, mihin muotoon 
Hiedanranta muuntuu ja ketkä puhaltavat siihen henkeä.

”Ne parakit olivat vain 
varsinaisen surun ja 
tragedian jälkeinen, 
surrealistisen huvittava 
loppunäytös. Olen 
tullut siihen tulokseen, 
että kaikkea ei voi edes 
ihmetellä. Pitää vain 
nauraa ja porskuttaa.”
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Meri ja Aleksi Korpelan Peloton peltohiiri -kuvakirjat syntyvät Hiedanrannan 
Pajalla. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2019, Peloton Peltohiiri 
– Kaksintaistelu vuotta myöhemmin. Saagan kolmas osa on tätä kirjoitetta-
essa työn alla. 

Meri ja Aleksi Korpelan parityöskentely viestii individualismin jälkeisen ajan 
tulemisesta. Etenkin nuoremman polven kuvataiteilijat ovat alkaneet tehdä 
enemmän teoksia, joissa kahden taiteilijan vuoropuhelu synnyttää jonkin 
kolmannen. Korpelat voi nähdä osana tätä trendiä. 

Sekä Meri että Aleksi Korpela ovat kuvantekijöitä. Molemmat maalaavat ja 
piirtävät. Vaikka Aleksi vastaa kuvien viimeistelystä ja Meri tekstistä, heidän 
työnjakonsa ei paikannu tekstin ja kuvan rajapinnalle. Avainsanoja ovat 
prosessi ja dialogi. Myös Meri Korpela luonnostelee tarinaa visuaalisesti 
vaikuttaen Aleksin piirtämiin lopullisiin kuviin. 

meri ja aleksi korpela
Pelottoman Peltohiiren visuaalisen maailman viimeistelty jälki on Aleksin 
taidonnäyte. Hänen tyylinsä kunnioittaa perinteistä käsityöläisyyttä. Tarina 
pelkonsa voittavasta siimahännästä on Merin käsialaa.

Meri ja Aleksi ovat pari myös työn ulkopuolella. He kertovat yhteistyön suju-
van nykyään yhä paremmin. Roolien hankauskohdat on kuitenkin täytynyt 
ensin löytää ja solmut avata.

Yksi luovan työn perusvaihe on rönsyjen karsiminen. Parityöskentely tuo 
tehokkuutta myös tähän ahdistavaan mutta välttämätömään ”kill your 
darlings” -hommaan. Korpelat ovat esimerkiksi huomanneet, että toisen 
kirjan kanssa he ovat kipuilleet vähemmän. Karsiminen on ollut nopeam-
paa, koska molemmat ovat jo osanneet tiedostaa, että ”nää on taas näitä 
mun omia juttuja”. 

Yksi luovan työn perusvai-
he on rönsyjen karsimi-
nen. Parityöskentely tuo 
tehokkuutta tähän ahdis-
tavaan mutta välttämätö-
mään ”kill your darlings” 
-hommaan.
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Merin ja Aleksin oivalluksia parityöskentelystä

• Nöyryys on yhteistyön kulmakivi. Jos itselläsi on ajatus, mitä kannattaa tehdä, ja 
tunnet tietäväsi parhaiten nämä jutut, niin se ei välttämättä mene niin. Toinen näkee 
aina jotain, mitä itse ei näe. 
• Kun tavoitteenanne on yksi konkreettinen tuotos, egon ylpeyttä on pakko suitsia. 
Kun muistatte, että ensisijaisesti haluatte tuotoksesta mahdollisimman hyvän, niin 
saatte kypsää etäisyyttä erimielisyyksiin.
• Sanokaa toisillenne ääneen, että teillä on yhteinen tavoite. Toisen kommentit liitty-
vät (toivottavasti) yhteiseen tavoitteeseen.
• Kun opit rohkeammin sanomaan oman mielipiteesi, pysähdy välillä tarkistamaan, 
ettei homma karkaa lapasesta. Koko agendaa ei edelleenkään tarvitse puskea läpi. 
Puntaroi tapauskohtaisesti oman näkökulman arvo kokonaisuudelle.
• Kunnoita toisen työtä. Molemmilla on annettavaa toisen työhön. Molemmilla on 
omat vahvuusalueensa.
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Rauta on käsityöläiselle haastava mutta palkitseva materiaali. Suomessa 
takoraudan maine on turhan kolhuinen ja ruosteessa. Raudasta voi edelleen 
valmistaa niin modernia taidetta kuin toimivia käyttöesineitä. Seppä Pasi 
Petomaa muotoilee asian seuraavasti: 

”Taottu metalli ei tarvitse taakseen rouheaa pyöröhirttä maalaismaisemas-
sa. Se sopii yhtä lailla valkoisen lasikuitutapetin seuraksi lähiöhelvettiin.”

Pasi Petomaalla on pitkä kokemus teknisen työn opetuksesta. Opiskelijoi-
den villien visioiden äärellä hän on huomannut, miten erottamaton pari 
suunnittelu ja toteutus ovat. Petomaalla ei ole varsinaista suunnittelijan 
koulutusta. Työprosessissa idean ja materiaaliteknisten ratkaisujen vuoro-
puhelu on saumatonta.

pasi petomaa
Suurten esineiden työstön lisäksi Petomaata kiinnostaa korutaide. Hänen 
mielestään Suomessa koruissa arvostetaan liikaa materiaalia. Taiten 
työstettyjä pronssikoruja joutuu täällä myymään polkuhintaan. Korujen 
symboliarvo onkin Suomessa korostetun materiaalinen. Ihmisten valintoja 
ohjaavat enemmän kulta ja timantit kuin laatu ja estetiikka. Väitteen tueksi 
Petomaa mainitsee eteläisen naapurimaamme Viron, missä koruihin käyte-
tään paljon esimerkiksi luuta ja nahkaa.

”Timanttikoru on itse asiassa 1920-luvun juttu. ’Timantit ovat ikuisia’ ei ole 
sen pidempi perinne.”

Koruissa Petomaa arvostaa niiden symboliarvoa. 

“Liian monelta ihmiseltä puuttuu oman pään kuuntelu. Tykätään vain sen 
perusteella, mitä muut ajattelevat. Se on sitä Muumimuki-ilmiötä.”

”Taottu metalli ei tarvitse 
taakseen rouheaa pyörö-
hirttä maalaismaisemas-
sa. Se sopii yhtä lailla 
valkoisen lasikuitutapetin 
seuraksi lähiöhelvettiin.”
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Spraycankontrol ry järjestää katutaidetapahtumia 
ja ylläpitää Hiedanrannan katutaidepuistoa. Pajan 
katutasossa sijaitsee myös yhdistyksen galleria- ja 
työtila Heitto.

sprayCankontrol

tero karvinen
Kuvataiteilija Tero Karvinen kutsuu itseään itseoppineeksi graffitiwriteriksi. 
Vuoden 2020 kesänäyttelyyn Hiedanrannan Galleria Muuntotilaan hän toi valo-
kuvia, jotka kuvasivat tekstigraffiteja ja tägejä. Kuvat olivat mustavalkoisia, mikä 
korosti niiden dokumentoivaa tyyliä. Ne veivät katsojan graffitijätkien juurille.

Karvinen kuuluu niihin taiteilijoihin, jotka antavat parastaan saadessaan täydel-
lisen vapauden työskennellä ilman prosessikatselmointeja. Hän kokee, että 
hänen löytämänsä tapa tehdä taidetta ilman luonnoksia on monelle hankala 
sisäistää. Se vaatii paljon luottamusta.

”Kaikki syntyy tehdessä, kaikki purkautuu, kun on tekemässä hommaa. 
Diggaan hirveästi tästä tavasta työskennellä. Voin freestailata koko ajan. Olen 
valmis mihin tahansa muutokseen, joka eteen tulee. On mukavaa, kun onnistuu 
yllättämään itsensä tehdessään juttuja. Se hetki, kun toimin kanavana ja juttu 
luo itsensä, on ainutlaatuinen hetki.”

Tero Karvinen on kokeillut eri aloja ja valinnut elää taiteilijana – silläkin uhalla, 
että taiteilijat saavat usein “työsuhde-etuna” matalan elintason ja kroonisen 
kokemuksen väliaikaisuudesta. Vuodet 2011-2013 Pirkanmaan läänintaiteilija-
na siirsivät Karvisen hetkeksi sivuun taiteilijoiden arjen ähäkutti-leikistä. 

”Taide on siisteintä 
ikinä ja haluan tehdä 
vain sitä. On paradok-
saalista, että taiteen 
tekeminen on tehty 
niin vaikeaksi. Kaikki 
toteavat lakonisesti, 
että taiteilijat ovat 
Suomen vähiten 
ansaitseva ryhmä, 
eikä siinä asiassa 
mikään muutu.” 

“Nyt, kun on tämä 
Hiedanranta, niin 
olisi edes tämä vielä 
parin kolmen vuoden 
päästä.” 
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oCto
Octon tausta on puhtaasti 
graffitissa. Hän on ollut 
alusta asti mukana Spray-
cankontrolin toiminnassa. 
Octon viime aikojen teokset 
ovat olleet mustavalkoisia, 
mikä on graffitiskenessä 
eräänlaista uimista vasta-
virtaan. Octon pimeyden 
keskeltä hohtava kuoleman 
kuvasto repii etäisyyttä 
viime vuosien värikkäisiin ja 
salonkikelpoisiin muraalei-
hin. Skeittilaudan pohjaan 
on maalattu avoin hauta. 
Maatunut ranka irvistää 
ohdakkeisten ornamenttien 
seasta. 

unI
Niko Lehtolan alias Unin maala-
uksissa luonto, eläimet ja 
alkuperäiskulttuurien kuvastot 
kieppuvat orgaanisesti. Itseoppi-
neen katutaiteilijan vilpittömyys 
ympäröivien vaikutteiden merki-
tyksestä hänen taiteeseensa on 
kunnioitettavaa. Unin taiteellises-
sa ilmaisussa on kulttuurista ja 
sosiaalista imukykyä. Maailmalta 
ammennetut vaikutteet virtaa-
vat tietoisuuden ja alitajunnan 
jatkumolla. Energinen väripaletti 
kertoo Etelä-Amerikassa viete-
tyistä vuosista. Meren aaltojen 
pärskeet voi nähdä symbolises-
ti mielen liikkeitä, tunteita ja 
luonnollista syklisyyttä kuvaavi-
na. Vesi elementtinä muistuttaa 
Unin yhteydestä surffaukseen ja 
mereen.
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hiedanranta.fi

hiedanrannan alueen kulttuuri- 
ja yhteisötoimijat 2020

Hiedanrannassa toimii myös joukko 
muita taiteilijoita, käsityöläisiä, luovien 
alojen ammattilaisia ja ruohonjuuritason 
kulttuuritoimintaa järjestäviä yhteisöjä:

Galleria Muuntotila / Tampereen 
kaupungin kulttuuripalvelut
Hiedanrannan yhteisöllinen sauna
Pirkanmaan Kaarikoirat ry
Pirkanmaan Martat ry
SAWU säätiö
Sopimusvuori ry
Swäg ry
Tampereen Valokuvausseura

Hiedanrannan Paja 
• 2KG Productions
• Ateljee E.W.
• Flatdot ja Studio Palojärvi
• Grillin’ Clothings & Design
• Sanna-Kaisa Hongisto ja Pasi Salonen/       
 Taiteen sanallistaja
• Humbugi Asuste
• Tmi Funky Print, Mara Balls
• Verhoiluliike Tuija Jaakkonen
• Juho Järvi
• Titta Kallio
• Katztudio Oy
• Aleksi ja Meri Korpela
• Mekes Design
• Nekalan Paja
• Janne Rahkila
• Sokru
• Spraycankontrol ry
• Roihu
• Wide Eyewear
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hiiri kissalla 
käsityöläisyrittäjänä

Mukaelma kansansadusta 
Hiiri kissalla räätälinä

Muistattehan sadun hiirestä, joka oli ollut kissalla 
räätälinä ja tyrinyt pahemman kerran. Hiiri oli hassannut 
koko kangaspakan niin, ettei siitä lopulta ollut tullut 
takkia, housuja, liiviä eikä edes rusettia. 

Satu kaipaa mielestäni päivitystä. Eläimet toimivat tuolla 
tavoin vain vanhoissa saduissa, joita sepittivät roskaavat 
ihmiset. 

On aika paljastaa, mitä hiiri ja kissa puuhaavat 
kiertotalousaikana.

On aika luoda uusi satu. 

Se menee näin:

Olipa kerran hiiri, joka päätti ryhtyä käsityöläisyrittäjäksi. Aluksi asiakkai-
ta oli niukalti. Niinpä marssi hiiri kissan luo, leväytti pöydälle ison kasan 
nahanriekaleita ja tokaisi: Keräsin tämän kaiken ihmisten sohvatehtaan 
takapihalta. Saanko tehdä näistä sinulle ison laukun?

Kissa naureskeli sisäänpäin. Mitä hiiri muka noista lärpäkkeistä saisi 
aikaan? Se kuitenkin suostui reiluun ehdotukseen, ja hiiri ryhtyi työhön.

Seuraavalla viikolla kissa meni noutamaan laukkuaan.
- Tässä laukku, sanoi hiiri. Mutta tulisi näistä nahoista muutakin.
- No, mitä muuta niistä sitten tulisi, kysyi kissa.
- Pienempi laukku, vastasi hiiri.
- No, tee sitten sekin, sanoi kissa. 

Seuraavalla viikolla kissa meni noutamaan pikkulaukkuaan.
- Tässä laukku, sanoi hiiri. Mutta tulisi näistä nahoista muutakin, jatkoi hän.
- No, mitä muuta niistä sitten tulisi, kysyi kissa.
- Kukkaro, jossa voit säilyttää maksukorttiasi, vastasi hiiri.
 -No, tee sitten sekin, sanoi kissa. Maksan ensi kerralla.

Seuraavalla viikolla kissa meni noutamaan kukkaroaan.
- Tässä kukkaro ja kuitti, sanoi hiiri. Mutta tulisi näistä nahoista muutakin, 
jatkoi hän.
- No, mitä muuta, kysyi kissa näpytellessään tunnuslukua.
- Kaulariipus, vastasi hiiri.
- No, tee sitten sekin, sanoi kissa.

Seuraavalla viikolla kissa meni noutamaan kaulariipustaan.
- Tässä kaulariipus, sanoi hiiri. Mutta tulisi näistä nahoista muutakin.
- Tiedän, vastasi onnellinen kissa. Voisitko tehdä minulle vielä sormuksen, 
niin kosin sinua.

Hiiri rykäisi.
- Sormuksia ei valitettavasti ole valikoimassa, mutta käykö korvakorut?
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