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Monitaideyhdistys Piste ry
Vuoden 2009 toimintakertomus
Toimintakertomuksen kirjoittivat Hanna Levonen-Kantomaa ja Riikka
Vuorenmaa. Taito Kantomaa, Marjo Selin, Matti Selin ja Mette Ylikorva tekivät
lisäyksiä ja korjauksia. Pisteen kesästä lainataan Outi-Maria Takkinen
loppuraporttia. Valokuvat otti Joonas Martikainen.
1

Lyhyesti
Vuosi 2009 oli yhdistykselle ja sen jäsenille työntäyteinen. Piste toteutti lukuisia
esityksiä, työpajoja ja tapahtumia, jotka herättivät kiinnostusta ja keskustelua.
Alkaneita yhteistyökuvioita eri taiteen alojen kanssa kehiteltiin edelleen.
Yhdistyksen isoimmaksi käytännön haasteeksi nousi sopivan toimintatilan
löytäminen. Toinen haaste muodostui jäsenten, jotka toimivat myös freelancetaiteilijoina, aikataulujen yhteensovittamisessa. Pienlapsiperheiden arki ei
tietenkään helpottanut tilannetta. Yhdistyksessä toimiminen ja yhteisten
päämäärien tavoittaminen toi kuitenkin voittopuolisesti kaivattua yhteisöllisyyttä,
joka taiteen tekemisessä on välttämätöntä.
Vuoden aikana käytiin keskustelua siitä, mihin suuntaan Monitaideyhdistys
Pisteen toimintaa tulisi fokusoida: esitykset, työpajat, monikulttuurisuus,
matkailu- ja/tai elämysteollisuus? Käytännön tasolla yhdistyksen monitaiteellinen
lähtökohta on haasteellinen, mutta eri kontekstista tulevien tekijöiden asenteita ja
tekemisen tapaa myös ravisteleva. Se tuo mukanaan jotakin aivan uutta
pohjoiselle kulttuurikentälle.
Toinen keskustelun teema, jonka Piste halusi nostaa esille, oli esittävän taiteen
tekeminen periferiassa. Teemasta keskusteltiin muun muassa Vitus-festivaalin
yhteydessä järjestetyssä paneelissa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Lapin sirkus-, tanssi-, kuva- ja
mediataiteen toimintaa, sekä toimia paikkakunnan ja lähiympäristön aktiivisena
eri taidemuotojen tekijänä. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää käsitystä
esitys-, kuva- ja mediataiteista. Vuoden 2009 toimintakertomus selvittää, miten
hyvin tässä onnistuttiin kolmannen toimintavuoden aikana.

2

Organisaatio
2.1 Jäsenet

Vuoden alussa yhdistyksellä oli seitsemän jäsentä: Timo Härkönen, Joonas
Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin, Outi-Maria Takkinen, Riikka Vuorenmaa
ja Mette Ylikorva. Taito Kantomaa ja Hanna Levonen-Kantomaa hyväksyttiin
hakemuksesta jäseniksi syksyllä. Outi-Maria Takkinen erosi yhdistyksestä
niinikään syksyllä. Vuoden lopussa jäseniä oli 8.
Liittymismaksun suuruus oli 50e ja jäsenmaksun 30e.
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2.2 Yleiskokoukset

Kevätkokous pidettiin 14.4. ja syyskokous 29.10. Rovaniemellä. Kokouksissa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksessa olivat läsnä Joonas
Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin ja Riikka Vuorenmaa. Syyskokoukseen
osallistuivat Taito Kantomaa, Hanna Levonen-Kantomaa, Marjo Selin, Matti
Selin ja Riikka Vuorenmaa.
2.3 Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Riikka Vuorenmaa, varapuheenjohtajana
Mette Ylikorva, rahastonhoitajana Matti Selin, sihteerinä Marjo Selin ja jäseninä
Joonas Martikainen sekä Outi-Maria Takkinen. Outi-Maria Takkinen erosi
yhdistyksestä ja siten myös sen hallituksesta 16.10.2009.
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Kokouspäytäkirjat on arkistoitu sekä
paperilla että sähköisinä.
2.4 Työntekijät

Vuoden aikana Piste maksoi palkkaa yhteensä 25:lle eri henkilölle, yhteensä noin
20 000 euroa. Keskimääräinen palkka oli siis noin 800e. Työtehtävinä oli muun
muassa sirkustaiteen ja tanssin opetus, valo-, ääni- ja graafinen suunnittelu,
projektien hallinointi ja esiintyminen. Kaikki työt olivat määräaikaisia ja
sivutoimisia.
3

Toiminnan tavoitteet vuonna 2009
Vuoden päätavoitteena oli esitysten valmistamisen rauhoittaminen. Uusia
esityksiä ei tarvitse tuottaa määrällisesti useita, kunhan valmistuvat esitykset ovat
taiteellisesti korkeatasoisia. Tässä apuna olisivat työryhmien tehtävän jaon
selkeyttäminen ja etenkin tuottajan palkkaaminen sekä säännöllinen arviointi.
Piste pyrki laaja-alaiseen yhteistyöhön sekä taiteellisissa että koulutuksellisissa
projekteissaan. Projektit ja työryhmät hyötyisivät kumppanien erityisistä tiloista,
yhteyksistä ja taidoista, innosta ja ideoista. Rahoitus selkiytyisi varhaisessa
vaiheessa. Kumppaneilta saataisiin palautetta toiminnan kiinnostavuudesta ja
soveltuvuudesta kohderyhmille.
Tavoitteiden toteutumista on käsitelty seuraavissa luvuissa.

4

Talous
Vuoden 2009 taloudellisena tavoitteena oli vakiinnuttaa yhdistyksen talous ja
hyvät toimintatavat. Tämä tarkoittaa muun muassa pitkäjänteisyyttä rahoituksen
hankkimisessa, kirjanpidon järjestelmällisyyttä, palkkojen maksamista alan
työehtosopimusten mukaisina ja muiden työnantajavelvoitteiden huolellista
hoitamista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on päästä valtionosuusjärjestelmän
piiriin. Se vaatii toiminnan korkean tason ja jatkuvuuden todistamista useiden
vuosien ajan. Talouden laadulliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja tasoittivat tietä
tulevaan.
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Alla taloutta on eritelty rahoitustavan mukaan. Summat on pyöristetty satoihin
euroihin ja pienimmät summat kymmeniin euroihin. Talous on eritelty
yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksessä.
4.1 Apurahat

Rovaniemen kaupunki myönsi Pisteelle 1100 euron toiminta-avustuksen, joka
käytettiin laite ja välinehankintoihin.
Lapin taidetoimikunta antoi taiteellisen toiminnan kustannuksiin ylimääräisessä
jaossaan vuoden lopussa 400 euroa. Apurahalla maksettiin Vitus-festivaalin
graafikon ja Matkalaukkuteatterin sekä Pisteen webbisivujen graafisen ilmeen
suunnittelijan palkkiot.
Suomen kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen Kohtaamisia-projektille vuonna
2008 myöntämää kolmivuotista avustusta oli käytössä 20 000 euroa. Myös Lapin
lääninhallitus jatkoi projektin tukemista nuorisotyön kehittämismäärärahoista
3000 eurolla. Näiden apurahojen turvin Kohtaamisia-projektin töistä pystyttiin
maksamaan tanssinopettajien ja teatterialan työehtosopimusten mukaisia
tuntipalkkoja. Lisäksi muun muassa hankittiin sirkusvälineitä ja esiintymispukuja,
käytiin katsomassa esityksiä ja maksettiin tilavuokria.
Vuoden lopussa Piste sai tiedon Taiteen keskustoimikunnan myöntämästä 5000
euron avustuksesta osa-aikaisen tuottajan palkkaamiseen. Avustus käytetään
vuoden 2010 aikana.
Alfred Kordelinin säätiön nykysirkuskiertueelle vuonna 2008 myöntämän 2000e:n
apurahan käyttäminen aloitettiin Vau Vanne -esityksen Ranuan keikalla.
Avustuksen käyttämiselle anottiin ja saatiin jatkoaikaa vuodelle 2010, sillä aiottua
Lapin kiertuetta ei ollut mahdollista toteuttaa kokonaan.
Työryhmä Mette Ylikorva, Joonas Martikainen ja Outi-Maria Takkinen saivat
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta 2500 euron apurahan, jolla maksettiin
muun muassa Pisteen kesän materiaalikuluja ja työryhmän harjoitusajan palkkiot.
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi Marjo Selinille henkilökohtaisen
työskentelyapurahan 4500 euroa. Apurahan turvin hän ohjasi Sekahakukonsertin
Jutajaiset-folklorefestivaaleille ja työsti tanssisooloaan.
4.2 Tilaajalta laskutettavat esitykset

Pisteen kesän esityspalkkiot rahoitettiin Rovaniemen kaupungin ostopalveluna.
Vau Vanne -esityksen keikoista maksettiin Teatterialan työehtosopimuksen
mukaiset esiintymiskorvaukset Ranskan kahta esitystä lukuunottamatta. Ranskan
keikoilla tilaaja maksoi matkakulut ja osittaisen palkkion.
Opintokeskus Kansalaisfoorumi maksoi Kohtaamisia-projektille kurssitukea
yhteensä 1900 euroa. Foorumi korvasi Outolainen-esityksen vuokra- ja
materiaalikuluja 1300e. Kohtaamisten nuoret maksoivat osallistumismaksuja 60e.
Koulutuksista maksettiin tanssinopettajien työehtosopimuksen mukaiset palkat ja
laskuttamaan ne sivukuluineen tilaajalta. Koulutukset rahoittivat itse itsensä ja
niistä kertyi hieman tuloa yhteisten menojen maksamiseen.
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4.3 Muut tulot

Jäsen- ja liittymismaksuina saatiin 250 euroa, valokaluston vuokratuloina 110
euroa ja tilin korkoa 40 euroa. Näillä maksettiin toimistokuluja.
4.4 Talkootyö

Toimintaa suunnitellessa talkootyön osuuden toivottiin vähenevän sitä mukaa kun
ammattiosaamisesta olisi varaa maksaa palkkaa.
Vuoden 2009 suurin yksittäinen talkoo-ponnistus oli Vitus-festivaali, johon
osallistuivat kaikki jäsenet ja paljon ihmisiä Pisteen liepeiltä. Esitysten harjoittelu
ja lämmitysharjoitukset sekä muu esitys- ja koulutustoimintaa ylläpitävä työ
tehtiin palkatta.
Yhdistyksen talous ja hallinto hoidettiin talkoilla. Apuraha-anomusten tekeminen,
saatujen avustusten raportointi, laskujen kirjoittaminen ja maksaminen, palkkojen
maksu, työnantajavelvollisuuksien hoitaminen jne veivät lukuisia tunteja. Jäsenet
tarjosivat käyttöön omia autojaan, työkalujaan, puhelimiaan, tietokoneitaan ym
veloituksetta.
Talkootyön määrää on vaikea arvioida, sillä kukaan ei kirjannut sitä ylös.
Seuraavana vuonna on tarkoitus selvittää, paljonko talkootyötä yhdistyksen
pyörittäminen edelleen vaatii.

5

Koulutukselliset projektit
5.1 Kohtaamisia

Kohtaamisia-projekti on 13–17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille suunnattua
taidekasvatusta. Se aloitettiin syksyllä 2007. Pääpaino on kehollisissa taiteissa:
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sirkuksessa ja tanssissa. Yhteistyökumppaneina ovat Ounaskosken ja
Korkalovaaran koulut sekä kulttuurien kohtauspaikka Moninet ja keväällä 2009
lisäksi Sirkus Taika-Aika. Ryhmän nuoret ovat lähtöisin muun muassa Burmasta,
Afganistanista ja Sudanista.
Keväällä 2009 harjoituksia pidettiin kerran viikossa kahdelle ryhmälle.
Edistyneiden ryhmä harjoitteli Sirkus Taika-Ajan tiloissa, ja muutaman nuoren
harrastamista tuettiin tämän lisäksi Taikan ryhmissä. Uusi ryhmä harjoitteli
koululla. Opettajina keväällä olivat Mette Ylikorva ja Paula Järvinen, joka teki
Pisteellä ja Taikalla ilmaisutaidon ohjaaja -opintojensa työharjoittelua. Paula
vieraili useaan otteeseen myös nuorten koululla pitämässä ilmaisutaitotunteja
koulupäivän aikana. Koulun kanssa käytiin katsomassa sirkus- ja teatteriesityksiä.
Kesällä Kohtaamisten edistyneiden ryhmän kuusi nuorta ja kuusi Taika-Ajan
oppilasta teki tilausesityksen folklorefestivaali Jutajaisiin. Outolaisen ohjaus oli
Paulan taiteellinen opinnäyte Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakouluun. Mette
Ylikorva teki käsikirjoituksen nuorilta kerätyn aineiston pohjalta. Marjo Ylikorva
ja Mette vastasivat sirkustekniikoiden opetuksesta ja sirkuskoreografioista.
Esityksen puvut suunnitteli ja toteutti Mette, lavasti Joonas Martikainen ja
äänisuunnitelusta vastasi Sakari Männistö. Esitystä harjoiteltiin tiiviisti koko
kesäkuu ja ensi-ilta oli 27.6. Jutajaisten teltassa.
Syyskausi 2009 oli valmistautumista helmikuussa 2010 toteutettuun
talviesitykseen. Säännöllisiä sirkus- ja tanssityöpajoja pidettiin viikoittain
kahdelle ryhmälle Ounaskosken koululla. Opettajina olivat Marjo Selin, Matti
Selin ja Mette Ylikorva. Riikka Vuorenmaa vieraili muutamalla tunnilla
näyttämässä videotallenteita talviaiheisista sirkus- ja tanssiesityksistä. Taito
Kantomaa ja Hanna Levonen-Kantomaa pitivät syyskauden aikana kaksi
äänityöpajaa, joissa tuotetut äänet toimivat luonnosmateriaalina varsinaisessa
esityksessä.
Kuvataideopettajaksi opiskeleva kuvataiteilija Miia Rosenius ehdotti yhteistyötä
talvitaidetta ja liikettä sisältävän esityksen tekemisessä. Hänet palkattiin
sivutoimiseksi tuntiopettajaksi syksyllä. Miia kiersi koulun kaikkien
seitsemänsien luokkien kuvaamataidon tunneilla kertomassa projektista. Miia ja
Riikka Vuorenmaa pitivät marras-joulukuussa skenografia-työpajoja koululla.
Kaija Maunula projektiin pukusuunnittelijaksi.
Sekä lukukaudesta 2008–2009 että syksystä 2009 on kirjoitettu erilliset
toimintakertomukset yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Niissä on arvioitu
toimintatapoja ja saatua palautetta. Paula Järvisen opinnäytteen kirjallinen osa
käsittelee hänen työharjoitteluaan keväällä 2009 ja Outolaisen tekemistä.
5.2 ELOsirkus

Yhteistyö Erityislasten omaiset – ELO ry:n kanssa aloitettiin
suunnittelutapaamisilla keväällä. Marraskuussa Mette Ylikorva ja Paula Viisainen
pitivät ELOn pikkuiloille sirkusharjoitukset. ELOsirkuksen jatkoa suunniteltiin ja
sille haettiin rahoitusta. Yhteistyö jatkuu keväällä 2010.
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5.3 Taide heijastaa

Taide heijastaa -projekti sisältää taiteilijakohtaamisia ja kuvataidetyöpajoja
vuoden 2010 aikana Galleria Napassa ja Rovaniemen kuvataidekoululla.
Työpajoihin osallistuu Korkalovaaran maahanmuuttajanuoria sekä Rovaniemen
kuvataidekoulun työpajaoppilaita.
Hanna Levonen-Kantomaa hahmotteli ideaa syksyllä 2009. Piste lähti mukaan
yhdeksi työryhmän jäseneksi. Muita yhteistyökumppaneina ovat Lapin
taiteilijaseura, Korkalovaaran koulu (yhteysopettajana Heidi Launonen)
Rovaniemen kuvataidekoulu ja Lapin yliopisto. Taiteilijaseuran jäsenistä
kuvataiteilijat Henri Hagman ja Ninni Korkalo liittyivät työryhmään. He
osallistuivat työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Projektin suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
kanssa. Joulukuussa kuvataidekasvatuksen opiskelijat Anu Kokkonen ja Seija
Ratilainen liittyivät mukaan. Ideaa kehiteltiin työryhmän kanssa edelleen.
Taide heijastaa -kuvataidetyöpajoille haettiin työryhmänä avustuksia Taiteen
keskustoimikunnalta, Suomen kulttuurirahastolta ja Lapin taidetoimikunnalta.
5.4 Pessi ja Illusia

Pitkään suunniteltu sanataideopetuksen kokeilu- ja kehittämisprojekti Pessi ja
Illusia siirtyi käytäntöön. Sanataideopettajat Outi-Maria Takkinen ja Anne
Karppanen pitivät Oulussa Herukan koululla yhteensä kuusi tuntia opettajien
koulutusta. Tämän jälkeen opettajat itse pitivät sanataideopetusta luokilleen.
Projektissa oli mukana 90 oppilasta ja neljä luokkaa. Kullakin luokalla oli 25
tuntia sanataideopetusta. Lisäksi tanssijat Paula Puumalainen ja Teemu Tuohimaa
vierailivat kaksi tuntia joka luokalla.
5.5 Koulutuskeikat

Mette Ylikorva piti Rovaniemellä vauvasirkustyöpajan avoimessa päiväkodissa
keväällä ja kaksi esitystä syksyllä.
Mette Ylikorva piti viisituntisen vauvasirkusohjaaja-koulutuksen Lempäälässä
PiiPoon tiloissa 17.10.2009. Tilaisuudessa oli 12 osallistujaa. Koulutuksen jälkeen
Lempäälässä aloitti vauvasirkusryhmiä.

8/21

Monitaideyhdistys Piste ry
y-tunnus 2141971-6
www.pistery.org

6

Vuoden 2009 toimintakertomus

22.04.2010

Esitykset ja esiintymiset
Vuodelle 2009 suunniteltiin kuutta tuotantoa, jotka olisivat mielenkiintoisia,
omaperäisiä ja huolellisesti valmistettuja esityksiä erilaisille yleisöille. Yhteistä
tuotannoille oli kekseliäät esitystilat, yleisön erityisyyden huomioiminen,
monitaiteisuus ja kulttuurialan erilaisten ammattilaisten virkistävä yhteistyö.
Yhteistyö Agit Cirkin kanssa toteutui suunnitellusti, kun sirkusesitys Kohti sua sai
ensi-iltansa huhtikuussa. Myös Pisteen kesän ohjelma vastasi laajuudessaan ja
tasossaan tavoitteita, vaikka vaihtoikin nimeä. Ulkoilmaan ja uimahalliin vuodelle
2010 kaavaillut esitykset toteutuivat aiottua aiemmin ja hieman eri muodossa, kun
Aallottaret polskivat Pisteen kesässä ja Kohtaamisten nuoret alkoivat harjoitella
Narsketta lumilavasteisiin. Pupu valmistui talkootyönä.
Rahoituksen puuttumisen vuoksi lapsille tarkoitettu tanssiteos Vinski siirrettiin jo
aikaisessa vaiheessa tulevaisuuteen. Taloudellisista syistä siirtyi myös
Kaamosesitys. Riikka Vuorenmaa toivoi osallistuvansa Junan Rovaniemelle tulon
100-vuotisjuhliin hyödyntämällä aiemmin keräämäänsä äänimateriaalia.
Vanhempainvapaan aikana sille ei kuitenkaan jäänyt aikaa.
Jokaiselle tuotannolle nimettiin tuottaja, mutta käytännössä tuottajille kasautui
useita muitakin tehtäviä. He osallistuivat samanaikaisesti taiteelliseen
työskentelyyn. Tällainen käytäntö aiheuttaa uupumusta. Yhdistys etsii keinoja
jolla taiteelliseen työskentelyyn olisi parempi keskittyä.
Aiemmin ensi-iltansa saaneista tuotannoista Reviiri ja Vau vanne aiottiin pitää
ohjelmistossa. Reviirin tammi-helmikuuksi suunnitellut lämmitysesitykset ja
vierailu Sirkus Ruska -festivaaleilla peruuntuivat esiintyjän loukkaantumisen
vuoksi. Tämän jälkeen työryhmän perhevapaat estivät esitykset. Klovni, jonka
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nenä oli sininen sekä Solmu olivat tauolla. Ohjelmistossa olleet esitykset
käsitellään alla aikajärjestyksessä ensi-iltojen mukaan.
6.1 Vau vanne

Vuonna 2008 ensi-iltansa saanut, vauvoille ja vauvaperheille suunnattu
sirkusesitys Vau vanne jatkoi ohjelmistossa. Esitysten jälkeen Mette Ylikorva piti
noin puolen tunnin mittaiset vauvasirkustyöpajat katsojille. Vau vanne jatkoi
kypsymistään keikkojen myötä ja pysyy ohjelmistossa seuraavanakin vuonna.
Keväällä Vau Vanne esitettiin Tampereella 2.–4.3. kolmessa neuvolassa.
Katsojina oli 6–10 perhettä esitystä kohden. Euroopan sirkuspäivänä 18.4. Vau
vanne ja Kohtaamisia-projektin nuoret esiintyivät Rovaniemen pääkirjastossa.
Suomen Ranskan instituutissa Pariisissa Vau vanne vieraili 25.–26.4. Esityksiä oli
kaksi molempina päivinä. Katsojia oli Pariisin esityksissä yhteensä 99.
Syksyllä Vau Vanne esitettiin kaksi kertaa. Ranualla 19.9. katsojina oli 7 lasta ja
10 aikuista sekä järjestäjiä. Tampereella oli tarkoitus esiintyä neljässä neuvolassa
16.–19.11., mutta esiintyjän sairastumisen vuoksi näistä vain ensimmäinen
toteutu. Katsojina oli 7 perhettä ja palaute oli hyvää.
Esityksen kiinnostavuudesta kertoo se, että sitä pyydetään uudestaan samoihin
paikkoihin.
6.2 Kohti sua

Kohti sua on sanaton nykysirkusesitys, joka sisältää akrobatiaa ja jongleerausta,
sekä näiden lajien yhdistelmiä. Se on värikäs ja inhimillinen episodeista koostuva
kokonaisuus. Jonglööri Sakari Männistö ja akrobaatti Marjo Ylikorva leikkivät
ristiriidoilla ja sekoittavat vastakohtia toisiinsa.
Yhdessä Agit Cirkin ja Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskuksen kanssa
tuotettu Kohti sua sai ensi-iltansa 25.4. Rovaniemen taidemuseolla. Esityksen
suunnittelivat ja siinä esiintyivät Sakari Männistö ja Marjo Ylikorva Agit Cirkistä.
Pisteen Mette Ylikorva puvusti, Riikka Vuorenmaa, Matti Selin ja Joonas
Martikainen osallistuivat valaisuun ja äänten ajamiseen. Esityksiä oli kolme
huhtikuussa. Toukokuussa Kohti sua esitettiin Rovaniemen sirkusviikolla
Wiljamissa. Katsojia oli yhteensä noin 120.
6.3 Kivistä – puista

Marjo Selin työsti sooloteoksensa liikemateriaalia heinä- ja elokuussa
Ounasvaaran maastossa. Työnimeltään teos Kivistä – puista pohtii ihmisen ja
luonnon suhdetta. Teoksen liikemateriaalin lähteenä ovat luonnon elementit ja
idea on löytää liikemateriaalin muodot luonnon pinnoilta. Esityksen ensi-ilta on
vuonna 2010.
6.4 Muut esiintymiset

Sarjassamme vapahtavia tapahtumia vieraili 6.2. Juha Raution ja Marjo Selinin
runotanssi ja 7.2. Mette Ylikorvan Huviajelu.
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Marjo Selin ja Juha Rautio esiintyivät teoksella Transsi ja sen varjo Tampereella
0db-ääni ja esitystaiteentapahtumassa 21.2, Tapahtumien yössä 6.8 Metsossa ja
Pispalan runotulet -tapahtumassa Pispalassa 9.5.
Mette Ylikorvan Klovni Klementiini esiintyi Rovaniemen Wanhoilla
Markkinoilla 15.8. yhdessä Juunaksen (Joonas Martikainen) kanssa, Lapin
Kansan avointen ovien päivänä 5.9. ja Lapin Balettiopistolla 31.10.
Mette Ylikorva oli lainattavissa elävässä kirjastossa sirkustaiteilijana 10.9.

7

Pisteen kesä
Pisteen kesästä kertova teksti on lyhennetty ja uudelleen järjestetty Outi-Maria
Takkisen kirjoittamasta kesän loppuraportista.
Piste etsii aktiivisesti uudenlaisia esitystiloja ja kohtaamismahdollisuuksia yleisön
kanssa. Pisteen kesä 2009 tarkasteli Rovaniemeä kaupunkina ja sukupolvien
ketjuna. Avoimessa kaupunkitilassa tapahtuvat muutokset kiinnostavat tällä
hetkellä niin tutkijoita, taiteilijoita, kaupunkisuunnittelijoita, kasvattajia,
sosiaalialan ammattilaisia kuin tavallisia perheitäkin. Lasten leikkikulttuuri on
muuttunut, eivätkä perinteiset pihaleikit enää kokoa asuinalueiden lapsia yhteen ja
saa heitä liikkumaan kuten ennen.
Sirkuspääsky ja runomuurahainen -tapahtumakokonaisuudeksi nivoutuneissa
esityksissä ja Taidevankkurit-työpajoissa kaupunkitilaa lähestyttiin
lastenkulttuurin keinoin kolmena peräkkäisenä heinäkuun keskiviikkona (8.7.,
15.7. ja 22.7.) pääkirjaston ja Uimahalli Vesihiiden pihoilla. Ohjelmassa oli yksi
ensi-ilta (Huviajelu) ja yksi vierailuesitys (Pauli-herran satuhetket: Aallotar).
Yhteistyössä Uimahalli Vesihiiden kanssa toteutettiin Pikku Aallotartenpolskimispaja.
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Kynnys osallistua ja tulla mukaan esityksiin ja työpajoihin pidettiin tarkoituksella
matalalla. Ennakkoilmoittautumisia ei vaadittu. Sateen sattuessa oltiin sisällä
kirjastossa tai uimahallissa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 287 henkilöä.
Ohjelmiston suunnittelussa oli tarkoituksella haluttu huomioida kaikki ikävuodet
syntymästä kouluikään.
7.1 Ohjelma

Avajaistapahtuma Sirripeikkojen runopiknik kutsui perheitä pääkirjaston pihalle
piknikille. Tapahtuman aikana satoi vettä ja ohjelma siirrettiin sisätiloihin. Mette
Ylikorva, Joonas ja Uuno Martikainen esiintyivät klovniperheenä, Outi-Maria
Takkinen veti varmalla kokemuksella runoleikkituokion sylivauvoille ja samaan
aikaan Duo Pullakka (Outi ja Ville Sorsa) laulatti ja leikitti sitä vanhempia lapsia.
Vastikään oululaistunut Duo Pullakka oli rovaniemeläisille aivan uusi ja todella
myönteinen tuttavuus ja Ville Sorsa lahjakas säveltäjä, jonka musiikki avaa
kuulijoilleen uusia ulottuvuuksia tuttuihin ja vielä tuntemattomampiin kotimaisiin
lastenrunoihin.
Mette Ylikorvan ja Outi-Maria Takkisen pitään jatkunut yhteistyö vauvaperheiden
runoleikkien kehittämisessä sirkusakrobatian suuntaan huipentui Huviajeluesityksen valmistumiseen. Runoa ja sirkusta yhdistävässä esityksessä lapset saavat
osallistua tapahtumien kulkuun yhdessä vanhempiensa kanssa. Esitys on tehty
hyvin tarkasti 2–3-vuotiaita uhmaikäisiä sekä heidän vanhempiaan ymmärtäen.
Mielenkiintoinen uusi avaus oli yhdessä Uimahalli Vesihiiden kanssa toteutettu
Sakari Topeliuksen satuun pohjautuva Pikku Aallotarten leikki -polskimispaja 4–
6-vuotiaille. Se herätti myös paljon kiinnostusta sanataiteen kentällä muualla
Suomessa. Outi-Maria Takkinen lyhensi satua sen verran, että sitä jaksoi seurata
altaasta käsin. Aina välillä pysähdyttiin eläytymään sadun yksityiskohtiin ja
jännitteisiin erilaisten uimakoulusta tuttujen vesileikkien avulla. Niitä ohjasivat ja
leikkivät lasten kanssa altaassa Uimahalli Vesihiiden uimaopettajat Sanna-Kaisa
Pöyry, Markus Kekkonen ja Ville Kykyri. Idea oli siis vanha tuttu
draamaharjoitus, mutta nyt draaman sijasta polskittiin altaassa. Lasten ja
uimaopettajien eläytyminen oli upeaa! Lopuksi uimaleikkeihin yhdistyi vielä
jongleerausharjoituksia Mette Ylikorvan johdolla.
Kesä 2009 huipentui Pauli-herran satuhetkeen Uimahalli Vesihiiden pihalla.
Reetta Hietanen ja Outi-Maria Takkinen kertoivat Sakari Topeliuksen Aallotarsadun, jota sirkustaiteilija Mette Ylikorva visualisoi metsänprinssi Kanervona.
Topelius on mielenkiintoinen ja selvästi uudelleen tulkinnassa oleva henkilö
suomalaisen lastenkulttuurin historiassa. Takkisen ja Hietasen Topeliustulkinnoillekin soisi löytyvä ajan ja paikan myös tulevien kesien ohjelmistossa.
7.2 Talous ja tuotanto

Tapahtumakokonaisuuden tuotannosta vastasi Monitaideyhdistys Piste
yhteistyössä Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalampun / Rovaniemen kaupungin
kulttuuripalvelukeskuksen kanssa.
Kulttuuripalvelukeskus osti Pisteeltä lastenkulttuurin kehittämiseen tarkoitetulla
Opetusministeriön Taikalamppu-rahalla kolme Huviajelu-esitystä, joista kaksi
kuului Sirkuspääsky ja runomuurahainen -keskiviikkosarjaan Rovaniemen
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pääkirjaston pihalla ja yksi oli vierailuesitys Saarenkylän kirjaston pihalla. Lisäksi
kulttuuripalvelukeskus osti Uimahalli Vesihiiden pihalla toteutetut Pikku
Aallotarten leikki -polskimispajan ja Pauli-herran satuhetken Aallotar.
Kulttuuripalvelukeskuksen henkilökunta osallistui tapahtumien tuotantoon omalla
työajallaan. Myös Uimahalli Vesihiiden kolme uimaopettajaa osallistuivat
työajallaan Pikku Aallotarten leikki -polskimispajan suunnitteluun ja ohjaukseen.
Työryhmä Mette Ylikorva, Joonas Martikainen ja Outi-Maria Takkinen saivat
Lapin kulttuurirahastolta 2500 euron Taidekasvatusvankkurit-hankkeen
toteuttamista varten. Yhteistyössä Lapin Kansan kanssa toteutettuun
Sirripeikkojen runopiknik -tapahtumaan saatiin merkittävää mainosnäkyvyyttä
Lapin Kansasta.
7.3 Arviointi

Kesän 2009 merkittävin uusi avaus on epäilemättä klovneria. Mette Ylikorvan
Klovni Klementtiini on taidokas ja sydämet särkevä hahmo, jonka
uudelleennäkemistä
jäämme kaikki suurella innolla odottamaan! Sirripeikkojen runopiknik on valmis
ja herkullinen tapahtuma, jonka soisi jatkuvan myös tulevina kesinä.
Huviajelu on varmuudella mielenkiintoinen ja tasokas avaus vauvakulttuurin
buumin mukanaan tuomien esitysten ja työpajojen joukossa ja sitä tarjotaan
vuonna 2010 eri puolilla Suomea järjestettävien festivaalien ja tapahtumien
ohjelmistoon. Esitystä vaivaa vielä ohjaajan puuttuminen. Jatkoharjoittelulla ja
lisäämällä työryhmään ohjaaja se on kuitenkin viittä vaille valmis hitti. Kiitos
kaikille kesän 2009 Huviajelulle osallistuneille lapsille!
Vanhemmilla ja muulla yleisöllä oli mahdollisuus seurata Pikku aallotarten
leikkiä altaan reunalla. Ilmeisesti kuitenkin niin, että altaassa olleet saivat pajasta
eniten irti. Muu paikalla ollut yleisö olisi odottanut hieman esityksellisempää
katsottavaa. Tätä on hyvä jäädä jatkossa miettimään. Myös kohderyhmän ikää on
syytä tarkistaa. Nyt pajaan osallistui lähinnä 3-vuotiaita lapsia. Osalla oli
jompikumpi vanhemmista mukana altaassa, mikä ei ollenkaan haitannut menoa ja
tunnelmaa. Tämäkin on hyvä ottaa huomioon, kun tehdään jatkosuunnitelmia!
Kesän 2009 kokemuksen perusteella kysyntä oli suurinta 0–3-vuotiaiden
keskuudessa. Tulevina kesinä kaupunkitilaa lähestytään yhä yllättävimmillä
pihoilla, mutta myös puistoissa eri puolilla kaupunkia. Yhteistyö Lapin
Maakuntakirjaston ja Uimahalli Vesihiiden kanssa koettiin molemmin puolin
antoisaksi ja sitä jatketaan.
Kesän 2009 ohjelma oli taiteellisesti ja taidekasvatuksellisesti erittäin onnistunut.
Laajempi arviointi, etenkin saavutettavuuden kannalta, on projektin
loppuraportissa.
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Vitus-monitaidefestivaalit
Legendan mukaan Pyhä Vitus paransi keisari Diocletianuksen pojan
tanssitaudista, minkä jälkeen häntä on pidetty sirkustaiteilijoiden, tanssitautisten,
näyttelijöiden ja vuoteen kastelijoiden parantajana ja suojelijana.
Vitus-festivaalit järjestettiin toisen kerran 13.–14.11.2009 Kahvila
Kauppayhtiössä, joka muuntui mainiosti esityskavalkadin estradiksi.
8.1 Paneelikeskustelu

Festivaalin ensimmäisenä päivänä perjantaina 13.11. järjestettiin
paneelikeskustelu. Kutsuttuina keskustelijoina olivat Matti Selin (Piste), Miika
Nuutinen (Agit Cirk), Johanna Peltonen (Matkalaukkuteatteri) ja Titta Court
(freelancer). Heidän lisäkseen paikalla oli kahdeksan muuta esittävän taiteen
ammattilaista. Kaksituntinen keskustelu käytiin aiheesta esityskiertueet
syrjäseuduilla. Panelisteilta oli pyydetty aiheesta etukäteen lyhyt kirjoitus.
Tilaisuuden juonsi Joonas Martikainen ja se äänitettiin ja litteroitiin myöhempää
käyttöä varten. Paikalla ollut Lapin Kansan toimittaja kirjoitti paneelista
artikkelin. Paneelin rahoitti Opintokeskus Kansalaisfoorumi.
Paneelikeskustelun yhteenvetona todettiin, että jatkuva olemassaolon perustelu vie
tekijöiltä energiaa itse taiteen tekemiseltä ja taitojen ylläpitämiseltä. Toisaalta
pohjoisen luonto koettiin voimauttavana tekijänä. Periferiassa toimiminen on
itsessään poliittinen teko. Uusia toimintamuotoja on jatkuvasti etsittävä, koska
kiinteää estradia ja yleisöä ei ole.
Teeman käsittely jatkuu tuleville Vitus-festivaaleilla ja Agit-Cirkin Hiljaisuusfestivaaleilla Kittilän Kaukosessa.
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8.2 Festivaalin esitykset

Lauantai-illan 14.11. festivaaliohjelmassa nähtiin Matkalaukkuteatterin
nukketeatteriesitys Koettelemusten kaupunki, laulueyhtye Con Pollon Tuulahdus
inhoa – 10-vuotta laulua, Taito Kantomaan ja Titta Courtin tanssi-ääniteos
Momentum nr1, näytelmäkirjailija ja ohjaaja Esko Janhusen Allekastelijan
puheenvuoro, Marjo Selinin ja Aku Meriläisen Kokeita mediataiteen ja tanssin
yhdistämisestä, Hanna Levonen-Kantomaan Terveisiä -performanssi, Juha
Raution Olen matkinut kaikkia lintuja -runoteoksen pohjoisen julkaisu sekä Pelle
ja Mari Mularin musiikkia. Taiteiden kohtaamisesta yhtenä esimerkkinä nähtiin
osia Häpeä Kabareesta, jossa runoilija-jonglööri Miika Nuutinen ja jonglöörisirkustaiteilija Sakari Männistö käsittelivät häpeän eri muotoja. Illan ohjelman
juonsi Joonas Martikainen. Katsojia oli noin n.200.
Kaikki työ tehtiin talkoilla. Piste maksoi vierailijoille matkakulut ja päivärahat
sekä järjesti majoituksen. Vain Matkalaukkuteatterin esityksestä maksettiin
minimaalinen 100 euron palkkio. Muita esityspalkkioita ei voitu maksaa.
Pisteen kannalta oli hienoa, että festivaali herätti laajaa keskustelua. Illan aikana
katsojat kommentoivat tapahtumaa spontaanisti. Lapin Kansan kulttuuritoimitus
arvioi tapahtumaa myönteisesti mutta saman lehden kolumnisti kirjoitti
ahdistuneensa nykytaiteen sisällöistä. Keskustelu jatkui lehden mielipidepalstalla.
9

Tilat
Omaa tilaa etsittiin pitkin vuotta. Lukuisia eri tiloja käytiin tutkimassa, hintoja
kyseltiin ja tarpeiden priorisoinnista keskusteltiin. Tiloja etsittiin yhdessä Lapin
esittävien taiteiden aluekeskuksen ja Free Productionsin kanssa. Myös
Rimpparemmin kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista. Kertaalleen jo
päätettiin vuokrata Pisteelle entinen VR:n puutalo juna-aseman läheltä. Lopulta
ratkaisu siirtyi kuitenkin vuodelle 2010.
Harjoituksia pidettiin Ounaskosken koululla, Wiljamissa, Lapin Balettiopistolla ja
Sirkus Taika-Ajalla. Lavasteiden, pukujen ja teknisen kaluston säilyttämistä
jatkettiin Lapin nukketeatteriyhdistyksen Nukketalolla korvauksetta. Siitä suuri
kiitos nukketeatterilaisille. Lavastuksia ja pukuja tehtiin ja huollettiin ihmisten
omissa kodeissa.
Rovaniemen esitykset olivat Jutajaisten teltassa, Rovaniemen pääkirjastolla,
Uimahallin pihalla, Rovaniemen taidemuseolla ja Wiljamissa. Vitus-festivaalin
kaikki esitykset olivat jälleen Kahvila Kauppayhtiöllä.

10 Tiedon välitys
Vuonna 2009 Piste kehitti edelleen toimintatapoja ja rutiineita tiedon hallintaan.
Organisaation sisäinen tiedonkulku tuntui välillä sekavalta. Esimerkiksi
kokousajankohdista sopiminen oli työlästä. Sovittuihin aikatauluhin tuli liian
usein muutoksia, jotka eivät aina välittyneet kaikille.
Myös ulospäin tiedottamisessa olisi parantamisen varaa. Vuoden aikana kaikki
jäsenet tekivät tiedottamiseen liittyviä tehtäviä omissa projekteissaan. Tiedotusta
tehtiin kaiken muun työn lisäksi pääasiassa talkoilla, jolloin tiedotuksen taso ja
oikea-aikaisuus vaihteli. Palkallinen työntekijä tai palkallinen työaika olisi tehnyt
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tiedottamisesta suunnitelmallisempaa. Paljon saatiin kuitenkin aikaan ja paljon
järkeä löytyi tarvittaessa.
Paikalliset mediat olivat kiinnostuneita Pisteen toiminnasta. Pisteen kesä ja Vitusfestivaalit poikivat keskusteluakin lehdissä. Paikallinen näkyvyys onkin yleisön
kannalta tärkeintä.
Valtakunnallinnen tunnettuus oli yksi vuoden tavoitteista, mutta valtakunnallisissa
medioissa Piste ei näkynyt. Sen sijaan esitys- ja koulutuskeikat ja yhteydenpito
alan muiden toimijoiden kanssa nosti Pistettä esille.
Yhdistyksen internet-sivuja (www.pistery.org) päivitettiin aina kun meneillään oli
aktiivista toimintaa. Sivuille on koottu kaikki mediatiedotteet,
toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä projektien loppuraportit, Pisteen
jäsenten esittelyt ja cv:t sekä kuvia toiminnasta. Toimintakalenteri ja koulutusten
esittely sekä sivujen kieliversiot ovat edelleen kesken. Pisteen kesän aikana
Joonas Martikainen piti blogia (pisteenkesa.blogspot.com).
Sarjakuvapiirtäjä Aarni Korpelalta tilattiin Pisteen sivuille uusi graafinen ilme ja
logo. Grafiikoita ei vielä päivitetty webbiin mutta niitä otettiin käyttöön pikku
hiljaa muissa yhteyksissä.

11 Toiminnan dokumentointi
Kaikki esitykset on taltioitu mutta taltioiden siirtäminen dvd:lle ja esitysten
markkinoinnissa käytettäviksi trailereiksi on edelleen kesken. Esityksistä tehtiin
tekniset vaatimukset sisältävät raiderit. Taiteelliset tiedot sisältävät käsiohjelmat
puuttuvat.
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Projekteilla on kattavat toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Myös selvitykset
esimerkiksi avustusten käytöstä tehtiin selkeiksi ja kiinnostaviksi.
Yhdistyksen toimintaan liittyvät paperit olivat yhteisen tilan puutteen vuoksi
hajallaan eri ihmisillä. Niiden kokoaminen sähköiseen arkistoon alkoi tulla
välttämättömäksi. Arkisto perustettiin ja aineistoa siirrettiin sinne aina tarpeen
mukaan.
Pisteestä kirjoitetut lehtijutut saatiin pääasiassa talteen, josta kiitos Aila
Ylikorvalle. Mediaseuranta pitäisi hoitaa jatkossa organisoidusti.
Esitysten katsojamääriä ei koottu järjestelmälliseti, joten osa tiedoista katosi
vuoden mittaan. Piste ei myynyt itse lippuja yhteenkään esitykseensä vuonna
2009, joten katsojamäärät eivät tule selville lipputuloista.
Kohtaamisia-projekti sekä Vauvojen sirkusestradi tuottivat aineistoa ja tietoa, jota
tullaan myöhemmin muokkaamaan julkaisuiksi.
11.1 Opinnäytteet

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskellut
Paula Järvinen oli työharjoittelussa Kohtaamisia-projektissa keväällä. Kesällä hän
ohjasi Outolainen-esityksen taiteellisena lopputyönään. Lopputyön kirjallista osaa
"Teatteri-ilmaisun tunneille osallistuminen oli... todella hyvä ratkaisu.
Sirkusharrastajien kokemuksia teatteri-ilmaisun opetuksesta" varten hän
haastatteli Outolaisessa mukana olleita nuoria ja kirjoitti omista kokemuksistaan
prosessissa.
Lapin yliopistossa Taidekasvatuksen laitoksella opiskeleva Miia Rosenius aloitti
Kohtaamisia-projektin työntekijänä. Projektia käsittelevä pro-gradu valmistunee
keväällä 2010.
Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta aloitteleva, Suomen Nuorisosirkusliiton
työntekijä Riikka Åstrand pyysi Kohtaamisia-projektia toiseksi
tutkimustapauksekseen. Tutkimus käynnistyy, mikäli Åstrand saa sille
rahoituksen.
12 Verkostoituminen
12.1 Yhteistyökumppanit

Pisteen tärkeimmät paikalliset kumppanit vuonna 2009 olivat Ounaskosken ja
Korkalovaaran koulut, Moninet, Jutajaiset, Opintokeskus Kansalaisfoorumi ja
Sirkus Taika-Aika (Kohtaamisia-projekti), Agit Cirk ja Rovaniemen taidemuseo
(Kohti sua), Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskus, Lapin
maakuntakirjasto, Uimahalli Vesihiisi ja Lapin Kansa (Sirkuspääsky ja
Runomuurahainen), Kahvila Kauppayhtiö, Agit Cirk ja Opintokeskus
Kansalaisfoorumi (Vitus-festivaalit), Lapin esittävien taiteiden aluekeskus, Lapin
taidetoimikunta, Lapin nukketeatteriyhdistys.
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskuksen kanssa tehtiin monipuolista
yhteistyötä niin toteutusten kuin tulevaisuuden suunnitelmienkin kanssa.
Lastenkulttuuriverkosto Taikalampun useat toimipisteet olivat
yhteistyökumppaneina eri projekteissa.
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Sirkuksen tiedotuskeskus on levittänyt tiedotteita ja koonnut tietokantaa Suomen
sirkustoiminnasta.
Myrsky -hanke on tuonut Kohtaamisia-projektille valtakunnallista
vertaisverkostoa.
Tilitoimisto Seija Kupila teki yhdistyksen tilinpäätöksen korvauksetta. Kiitos!
12.2 Jäsenten osallistuminen tapahtumiin

Joonas Martikainen edusti Pisteen Kohtaamisia-projektia 27.3. Helsingissä
järjestetyssä Myrsky-hankkeiden tapaamisessa.
Mette Ylikorva ja Marjo Selin osallistuivat Suomen Kulttuurirahaston Lapin
Rahaston vuosijuhlaan Kemijärvellä17.5.2009. Mette Ylikorva vastaanotti
Taidekasvatusvankkurit-hankkeen toteuttamiseen myönnetyn 2500 euron
apurahan ja Marjo Selin henkilökohtaista työskentelyä varten myönnetyn 4500
euron apurahan.
Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva esittelivät Kohtaamisia-projektia syksyn
Myrsky-tapaamisessa Helsingissä 25.–26.9.
Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva allekirjoittivat Lapin esittävien taiteiden
aluekeskus ry:n perustamisasiakirjat Pisteen puolesta. Mette Ylikorva valittiin
uuden yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja Riikka Vuorenmaa sen hallituksen
varajäseneksi.
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13 Toiminnan arviointi
Piste etenee ja kehittyy. Suunnan tarkistamiseksi jäsenten on jatkettava
toiveidensa sanallistamista ja yhteisten tavoitteiden etsimistä keskustelun kautta.
Yhdistyksen toiminta kiinnostaa. Se kohdistuu taiteiden rajoille, soveltaa taidetta
erityisryhmille, tekee erityistä taidetta. Yhteistyökumppanien laaja-alaisuus ja
jatkuvuus, paikallisten medioiden kiinnostus, yleisöjen kohtaaminen ja
rahoittajien tunnustus todistavat Pisteen toiminnan tärkeydestä. Tekijöille se on
ollut mielekästä.
Piste kerää palautetta toiminnastaan useilla eri tavoilla, esimerkiksi
haastattelemalla kumppaneitaan ja osallistujiaan. Lehtiarvostelut ja katsojapalaute
kertovat esitysten välittymisestä. Uutena, syvänä arviointiväylänä ovat
opinnäytteet, joiden kirjoittajat eivät ole Pisteen jäseniä vaan osallistuivat
toimintaan työntekijöinä.
14 Dokumentteja toiminnasta
14.1 Pisteen mediatiedotteet

Kohti sua. 15.4.2009
Sirkuspääsky ja runomuurahainen – Tapahtumia lapsiperheille Rovaniemen
pääkirjaston ja Uimahalli Vesihiiden pihalla heinäkuussa 2009. 30.6.2009.
Vitus-festivaali 13.–14.11.2009. 9.11.2009.
Talven kohtaamisia. 30.12.2009.
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14.2 Pisteen ja yhteistyökumppanien oma aineisto

Kohti sua. Juliste, käsiohjelma, flyeri. Huhtikuu 2009 (Agit Cirk).
Du berceau au cerceau: Les bébés entrent en Piste. Spectacle et atelier de cirque
pour les bébés et leurs parents. Insitut Finlandais, huhtikuu 2009.
Sirkuspääsky ja runomuurahainen – tapahtumia lapsiperheille kirjaston ja
uimahallin pihalla. Juliste, käsiohjelmat, flyerit. Kesäkuu 2009. Graafinen
suunnittelu: Riikka Marttila.
http://pisteenkesa.blogspot.com. Kesäkuu 2009. Blogi.
Monitaideyhdistys Piste ry. Syksy 2009. Esite.
Pisteen kesä 2009: Taidekasvatusvankkurit, sirkuspääsky ja runomuurahainen.
Projektin loppuraportti.
Liikkeellisiä kohtaamisia talvella 2008–2009. Projektin väliraportti.
Vitus-festivaalit. Juliste, flyeri, käsiohjelma. Graafinen suunnittelu: Juuso Semi.
Monitaidetyöpajat. Kohtaamisia-projektin julisteita ja flyereita. Graafinen
suunnittelu: Miia Rosenius ja Riikka Vuorenmaa.
14.3 Piste esillä medioissa

Viisi päivää täyttä kulttuuria. Lapin Kansa / Uusi Rovaniemi helmikuu 2009.
Riku Lavia: Sirkushuviajelu vei jumppamatolle. Lapin Kansa helmikuu 2009.
Ilmoittaudu katsomaan vauvasirkusta. Uusi Rovaniemi 8.4.2009
Seija Lappalainen: Jonglööri ja akrobaatti leikkivät ristiriidoilla. Lapin Kansa
22.4.2009
Outi Kallas: Kymmenkunta kohtaamista. Lapin Kansa 27.4.2009
Nykysirkusta Wiljamissa. Uusi Rovaniemi / Lapin Kansa toukokuu 2009.
Jutajaiset tarjosi tanssia ja akrobatiaa. Lapin Kansa kesäkuu 2009.
Marja Hannula: Sirkuksessa jokainen saa olla outo. Uusi Rovaniemi / Lapin
Kansa kesäkuu 2009.
Tarjolla kesätekemistä uhmaikäperheille, Lapin Kansa / Uusi Rovaniemi
heinäkuu 2009
VeeraVasara: Sirkuspääsky ja runomuurahainen kutsuvat tekemään yhdessä.
Lapin Kansa 5.7.2009.
Sirripeikkojen runopiknik. Vauva- ja lapsiperheille ke 8.7. klo 14 Rovaniemen
pääkirjaston pihanurmella. Lapin Kansa, mainos 6.7.2009.
Sirkuspääsky ja runomuurahainen lapsiperheille. Lapin Kansa, Minne mennä?
7.7.2009.
Sirripeikkojen runopiknik. Vauva- ja lapsiperheille ke 8.7. klo 14 Rovaniemen
pääkirjaston pihanurmella. Uusi Rovaniemi, mainos 8.7.2009.
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Huviajelu. Monitaideyhdistys Piste ry:n runoa ja sirkusta yhdistävä esitys 2-3vuotiaille kirjaston pihalla, sateella sisätiloissa klo 14. Lapin Kansa, Menemisetpalsta 15.7.2009.
Uimahallissa polskitaan satujen tahtiin. Lapin Kansa, Minne mennä? heinäkuu
2009.
Sanataidetta vedessä: Topeliuksen pikku Aallottaret altaassa. Lapin Kansa,
kuvauutinen 24.7.2009.
Seija Lappalainen: Metsän ja meren rajalla tuulee. Lapin Kansa 24.7.2009.
Leena Talvensaari: Kesäelämyksiä lapsiperheille. Runoa ja sirkusta vauvoille,
uhmaikäisille ja vanhemmillekin. Uusi Rovaniemi 8.7.2009.
Armi Auvinen: Musiikkia, makkaraa ja mukavaa menoa. Lapin Kansa 8.9.2009.
Kuva artikkelin kyljessä.
Veera Vasara: Ylioppilasteatteri Wiljamin pääkäyttäjä tänäkin vuonna ja Piste ja
moni muu tiloja vailla. Lapin Kansa syksy 2009.
Sirkushuveja ja naamiaisasuja Balettiopiston lastenjuhlissa. Uusi Rovaniemi /
Lapin Kansa lokakuun loppu 2009.
Monenkirjavaa tarjontaa Vitus-festivaalilla. Uusi Rovaniemi 13.11.2009.
Johanna Sarriola: Vitus-festivaali kokoaa eri alojen taiteilijoita yhteen. Lapin
Kansa 14.11.2009
Seija Lappalainen: Taiteen henki olkapäällä. Lapin Kansa 16.11.2009
Kati Kanto: Nyky-yhteiskuntaa. Lapin Kansa 17.11.2009
Eliza Kraatari: Ironia ja satiiri ovat vaativia lajeja. Lapin Kansa 24.11.2009
Tapani Ranta: Taivaan portitkin aukesivat. Joulun aika käynnistyi kaikilla
rintamilla. Lapin Kansa 29.11.2009.
Helena Lessing: Uusi biisi synsyy tunnissa ja improvisaatio minuutissa. Lapin
Kansa ja Pohjolan Sanomat 14.12.2009.
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