
ROAD TO THE EOA HÄMEENLINNA CONFERENCE 2022 

Kutsu  webinaarisarjan 11.6.2020  järjestettävään ensimmäiseen  osaan:  

WHAT IS OUTSIDER ART? 

 Hei taiteen kentän asiantuntija ja rahoittaja! 

Joko tunnet outsider-taiteen historiaa ja nykypäivää?  
Euroopassa erilaiset visuaalisen taiteen marginaalissa toimivat tahot  
ja taiteilijat ovat löytäneet toisiaan outsider-taiteen käsitteen avulla.  

Toisaalta käsitteen käyttöä myös kyseenalaistetaan.  
Milloin käsitettä tarvitaan? Kuka sitä tarvitsee? Miten se elää ajassa? 

Tule mukaan keskustelemaan ja kuulemaan alan tutkijoiden  
ja pitkän linjan asiantuntijoiden puheenvuorot outsider-taiteen käsitteen synnystä 

 ja ilmenemismuodoista Suomessa ja kansainvälisesti. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.6.2020. 

Seminaarissa ei ole tulkkausta. 

Ohjelma | torstai 11.6.2020  

9.45 Linjat auki ja Teams-ympäristön testaus halukkaille 

10.00 Tervetuloa!  
20 vuotta ITE-taiteen ja erityistaidetoiminnan ytimessä 
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun Sivistysliitto 

Päivi Lilja, toiminnanjohtaja, Kettuki 

10.15 Webinaarin käytännöt ja tekninen tuki 
Sofia Heininen, koulutussuunnittelija, MSL 

10.20 Suomalainen outsider-taidekenttä (suomeksi) 
Minna Haveri, taiteen tohtori 

10.40 Keskustelua (suomeksi) 
Chat-moderaattorina Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, MSL 

10.55 Tauko 

11.10 The Usefulness of the Term, Outsider Art? (in English) 
Colin Rhodes, Professor of Art and Art History 

11.30 Discussion / Keskustelua (English / Finnish) 

11.50 Yhteenveto 

12.00 Webinaari päättyy 

 

 

https://www.linkedin.com/in/minna-annika-haveri-ab2a19117/?originalSubdomain=fi
https://www.linkedin.com/in/colin-rhodes-4373526/?originalSubdomain=uk


Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/qf4XXNPvrf2TN5BNA  
Osallistumislinkki: https://bit.ly/2LyY005  

Webinaari tallennetaan ja jaetaan myöhemmin mm. YouTubessa. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mahdollista lähettää etukäteen kysymyksiä esiintyjille ja järjestäjille. 

Road to the EOA Hämeenlinna Conference on uusi vuorovaikutteinen webinaarisarja, jossa alan 
asiantuntijat, tutkijat ja taiteilijat keskustelevat mm. taiteesta, marginaaleista ja kulttuurin 
yhdenvertaisuudesta. Noin puolen vuoden välein järjestettävät webinaarit ovat polku Hämeenlinnassa 
järjestettävään outsider-taiteen eurooppalaisen verkoston EOA:n konferenssiin vuonna 2022. 
Webinaareissa myös yleisöllä on mahdollisuus toivoa keskusteluteemoja, kysyä asiantuntijoilta sekä 
osallistua keskusteluun. Sarjan tavoitteena on jakaa tietoa kuvataiteen marginaalin ilmiöistä sekä 
lisätä ymmärrystä marginaaleissa toimivien taiteilijoiden asemasta taiteen kentällä.  
 
Webinaarin järjestävät yhteistyössä Maaseudun Sivistysliitto, Kettuki ry ja European Outsider Art 
Association EOA. Seuraavissa osissa on myös muita järjestäjäkumppaneita. 

European Outsider Art Association EOA 
EOA on taiteen marginaaleissa toimivien organisaatioiden, kulttuurityöntekijöiden ja taiteilijoiden 
eurooppalainen verkosto. Se perustettiin vuonna 2009 vahvistamaan outsider-taiteen näkyvyyttä, 
kentän toimijoiden yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa, levittämään tietoa outsider-taiteesta sekä 
pitämään esillä marginaaleissa olevia taiteilijoita ja heidän oikeuksiaan. Jäsenyhteisöjä on nyt 71. 
Suomesta on ollut edustaja EOA:n hallituksessa vuodesta 2010 lähtien. EOA järjestää vuosittain 
kansainvälisen konferenssin, joka järjestetään Hämeenlinnassa vuonna 2022. 

http://www.outsiderartassociation.eu/  | 
FB:https://www.facebook.com/EuropeanOutsiderArtAssociationEOA/ 

Kettuki ry 
Kettuki on erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, jonka 
päämääränä on yhdenvertainen taide. Kettuki koordinoi pohjoismaista outsider-taiteen verkostoa. 
Kettuki on EOA:n jäsen ja Kettukilla on edustus EOA:n hallituksessa. 

www.kettuki.fi  |  https://kettukintaiteilijamatrikkeli.fi/ 

Maaseudun Sivistysliitto 
Maaseudun Sivistysliitto nostaa esiin itseoppineita taiteilijoita ja huolehtii, että ITE-taide säilyy 
olennaisena osana kulttuuriperintöämme: ITE-taiteen kartoitukset (1990-luvulta alkaen), 
ITE-taidekokoelma ja arkisto, erilaiset tapahtumat, näyttelyt ja festivaalit, kirjatuotanto. MSL on 
EOA-verkoston perustajajäsen ja toimii aktiivisena kumppanina alan kansainvälisissä verkostoissa. 

www.msl.fi   |   https://itenet.fi/ 
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