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Nokian Kuvataiteilijat ry
60 vuotta
Huhtikuussa vuonna 1958 onnistuneen Kerholassa pidetyn näyttelyn
jälkimaininkeina perustettiin näyttelyyn osallistuneen kauppalanjohtaja Yrjö
Nykäsen aloitteesta Nokian Taidekerho ry (vuodesta 1971 lähtien Nokian
Kuvataiteilijat ry). Tarkemmin perustamisvaiheista voi lukea Kirsti Salosen
kokoamasta 25-vuotishistoriikista, joka on nähtävänä lainaamossa
Taidetalolla. Perustajajäseniä oli 15.
Perustamisesta lähtien kuvanveistäjä professori Ossi Somma on ollut
avoimena, aktiivisena ja yhteistyökykyisenä voimahahmona vahvasti
vaikuttamassa yhdistyksen kehitykseen ja toimintaan. Ossi Somman omana
projektina on 40 vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt valtakunnallisestikin
tunnustusta saanut Siuron Penttilän Taidepuisto.

Penttilän Taidepuisto,”Puolueettomat helvetin portilla”, Ossi Somma

Aivan alusta juontaa juurensa myös kaupungin ja kuvataiteilijoiden hyvä
yhteistyö. Näyttelyitä oli pidetty jo ennen yhdistyksen perustamista Kerholan
tiloissa (Nokian Kuvaviikot). Vuonna 1970 saatiin työtila lastentarhan
alakerrasta. Apurahalla hankittuine grafiikanprässeineen se palveli erityisesti
grafiikan tekijöitä. Sittemmin Kuvataiteilijoiden käyttöön saatiin työ-ja
kurssitiloiksi Vihnuksen koulurakennus (v.1977– 80) . Pysyvä näyttelytila
järjestyi kun Nokian kaupunki vuokrasi Oy Nokia Ab:ltä entisen lastentalon
(Kerholan vieressä). Siitä tuli Taidetalo (v.1981). Ja aina kun uusi tila saatiin
olivat yhdistyksen jäsenet remonttihommissa!
Nokian kauppalaan perustettiin kulttuurilautakunta v.1962, ja siinä on alusta
asti ollut mukana yhdistyksen jäseniä. Ensimmäistä päätoimista
kulttuurisihteerin virkaa hoiti Seija Rusko, joka toimi myös Hämeen läänin
taidetoimikunnassa 1980-luvulla.
Yhdistyksen ehdotuksesta Nokian kaupunki otti käyttöön ns. %-periaatteen,
jonka mukaan uusien rakennusten kustannuksista 1% varataan
taidehankintoihin. Periaate on tuottanut nokialaisille kuvantekijöille
työtilaisuuksia ja iloa ihmisille niin sisä- kuin ulkotiloissakin.
Yhdistyksen jäsenten teoksia on nähtävillä esimerkiksi Nokian kaupungin
julkisia taideteoksia esittelevällä mobiilireitillä
www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuritarjonta/kotiseutupolut/
Sekä yhdistyksen
kesänäyttelyiden että
jäsenten omien näyttelyiden
oiva foorumi on vuodesta
1971 ollut Hinttalan
kotiseutumuseo. Siellä
aloitettiin myös
Taidelainaamotoiminta
v.2010 Kullervo Tirrosen
innoittamana. Tällä hetkellä
lainaamolla on tila
Taidetalolla.
Uutta, viisi vuotta jatkunutta "Printti"-pienoisgrafiikan näyttelyä, jonka visioi
taiteilija Pia Feinik, voidaan pitää uudenlaisena ja näkyvänä yhteistyönä
kaupungin kanssa. "Printti" on avoin valtakunnallinen näyttely.
Hyvä yhteistyö eri tahojen kanssa on hauskalla tavalla näkyvissä
Pirkkalaistorin laidalla kun Nordea pankin ikkuna on vuosikausia ollut
taiteilijoiden näyttelykäytössä.

Yhdistyksen säännöissä sanotaan että tarkoituksena on olla yhdyssiteenä
kuvaamataidetta harrastavien henkilöiden ja järjestöjen välillä, tehdä
ympäristössään kuvaamataiteen alan valistustyötä ja toimia yleensä
kuvaamataiteen edistämiseksi. Miten nämä tavoitteet ovat toteutuneet?
Alkuaikoina
kesäkurssitoiminta oli
runsasta ja monipuolista.
Opettajana oli mm.
puolalainen taiteilija Slawoj
Ostrowski, jonka ansiosta
syntyi pysyvä kontakti
Puolaan. Mainiot puitteet
kursseille tarjosi mm.
Vihnuksen koulu, sittemmin
Knuutilan kartanon tilat
Siurossa (sinne rakennettiin
keramiikkauunikin) sekä
Pitkäniemen sairaalan alue.
Nykyisin monet täydentävät osaamistaan ja opiskelevat uutta Pirkan opiston
kursseilla ja Pirkkalan Taidekoulussa. Yhteistyötä eri yhdistysten välillä on
mm. näyttely- ja retkitoiminnassa. Pirkanmaalla keväisin järjestettävään
"Taidesuunnistus"- tapahtumaan yhdistys on osallistunut jatkuvasti, samaten
Nokia viikoille toukokuun loppupuolella. Laajemman yhteistyötahon
muodostaa SKjL (Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto), jonka jäseneksi
Nokian yhdistys hyväksyttiin v.1966.
Mielenkiintoinen erikoisuus Nokian Kuvataiteilijoissa on ollut vahva
kuvanveiston osuus. Kivenveistäjä ja taiteilija Martti Rautanen (1904–1982)
antoi yhdistyksen jäsenten käyttöön kiviveistämönsä tilat, välineet, materiaalit
ja oman ammattitaitonsa. Siellä työskentelivät mm. Mauno Kivioja, Arto
Lappalainen, Matti Mönkäre ja Ossi Somma. Nykyään moni yhdistyksen
jäsen käy tekemässä pronssivaluja Hervannan valimoinstituutin
taidevalukursseilla, joten kuvanveiston tulevaisuus näyttää hyvältä.
Yhdistys ja Nokia ovat tarjonneet hyvän kasvualustan erilaisille
taiteentekijöille. Suomessa ja maailmalla menestyneitä nokialaistaiteilijoita
ovat mm. taidemaalari Osmo Rauhala (Vuoden nuori taiteilija 1992) ja
kuvanveistäjä Ossi Somma.

Lapsia ja nuoria on yritetty tavoittaa kilpailujen välityksellä ja erilaisilla
työpajoilla mm. Nokia viikkojen aikana.

Alkuaikojen tiivis yhteistyö runsaine ja värikkäine vuosikokouksineen on
hiljennyt mm. koska nykyisin yhdistyksen 105 jäsenestä suuri osa asuu
muualla kuin Nokialla. Huolimatta erilaisista kulttuuri- ja poliittisista
näkemyksistä, koulutuksesta ja ammattitaidosta on yhdistyksen hyvä,
innostava ja kodikas henki säilynyt. Siitä voitaneen päätellä että yhteinen
innostuksen kohde TAIDE on säilyttänyt asemansa yhdistyksen
olemassaolon perustana.
Nokian Kuvataiteilijoilla on aina ollut jäsenistössään voimakkaita,
toimintatarmoisia, sitkeitä ja persoonallisia yhteisen hyvän hyväksi tekijöitä
jotka ovat taanneet eteenpäinmenon ja kehityksen. Siitä todistavat myös
Nokian kaupungin kulttuuripalkinto v.2011 ja yhdistykselle tänä vuonna
myönnetty Voipaala-mitali.
Uutta on tulossa, sillä Nokialle valmistuu lähivuosina uusi kirjastotalo
näyttelytiloineen.
25-vuotishistoriikin kirjoituksessaan Jussi Rusko kirjoittaa: "Kuvataiteen ja
koko kulttuurin laaja alue on täynnä valtavia haasteita. Mukaan mahtuu. Sen
parissa tehty työ ei tekemällä lopu."
Siispä työ jatkuu, kaikkia tarvitaan ja työsarkaa riittää!
Kirjoittanut ja eri lähteistä koonnut Katriina Viitaniemi, NoKuvan sihteeri

