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ITE-taiteen etsintäkuulutus haastaa ilmoittamaan 
itseoppineita nykykansantaiteilijoita 
Uudeltamaalta  

  
Maaseudun Sivistysliitto (MSL) kartoittaa ensimmäistä kertaa kattavasti ITE-taidetta Uudenmaan eri alueilla. 
Tavoitteena on löytää alueelta uusia visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä teosympäristöjä, jotka avaisivat 
uusia kiinnostavia kohteita myös matkailun näkökulmasta.  
 
Uusien taiteilijoiden löytämisen lisäksi hankkeessa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia ITE-teoksia 
uusmaalainen kansanluonne synnyttää. ITE-taiteilijat eli omaperäiset, itseoppineet taiteentekijät ovat usein 
kätkössä arkisissa elämänpiireissään. Siksi alueelliset toimijat ja Uudenmaan asukkaat ovat ensiarvoisen tärkeitä 
vihjeiden antajia. Vinkkien avulla saadaan kartoitettua ja tallennettua arvokasta tietoa nykykansantaiteen 
tekijöistä ja ilmentymistä sekä alueen kulttuuriperinnöstä jälkipolville ja kansalliseen tiedonhakupalvelu Finnaan. 
Hanke edistää alueen taiteilijoiden tunnettavuutta ja tukee omaperäistä suomalaista kansankulttuuria.  
 
Muutamat Uudenmaan ITE-taiteilijat ja kohteet ovat jo verrattain tunnettuja.   
Lohjalainen Johannes Setälä on paitsi kiinnostava ITE taiteilija, hän on myös Suomen tunnetuimpia shamaaneja. 
Setälän ITE-taide kuvaa hänen välitöntä suhdettaan luonnonvoimiin. Ihminen on osa luontoa ja katoavainen. 
Hänen taideteoksensa ovat säälle alttiina ja häviävät nekin aikanaan.  
Uudenmaan kaikkein tunnetuin ITE-taidekohde on Kirkkonummen Veklahden Villa Mehu. Mystinen majakylä on 
ollut ilman huolenpitoa taiteilija Elis Sinistön kuoleman jälkeen (2004). Silti paikalla vallitsee edelleen ihmeellinen 
tunnelma. Kohde on vierailemisen arvoinen, kansainvälisen mittakaavan ITE-taidekohde.  
Uskomme löytävämme hankkeen aikana lisää Setälän ja Sinistön veroisia erikoisia lahjakkuuksia.  
 
ITE Uusimaaseutu – paikallisuuden lumovoimaa matkailuun -hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Tänä aikana 
voi antaa vinkkejä sekä tiedustella etsinnän tuloksista ja taiteilijalöydöistä. Kartoitustyötä voi myös seurata ITE 
Uusimaa -sivulla sekä hankkeen somekanavissa. MSL on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilla Suomea ja nostanut 
itseoppineita taiteilijoita esiin näyttelyissä, tapahtumissa ja julkaisuissa jo yli 20 vuoden ajan. Visuaalisen 
nykykansantaiteen keräys- ja kartoitustyönä se on kansainvälisessä mittakaavassakin ainutlaatuinen. Viimeisenä 
alueena Suomessa starttaa nyt Uudenmaan kartoitus. 
   
 

http://www.facebook.com/itehameessa
http://www.facebook.com/itehameessa
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Vinkkaa naapurista tai ilmoittaudu itse!   
ITE Uusimaaseutu -hanke pyytää yleisöltä apua Uudenmaan ITE-taiteilijoiden löytämiseksi. Vinkkejä keräävät 
hankekoordinaattori Susanna Kankare ja hankekartoittaja Veli Granö.  

Veli Granö on dokumentoinut ITE-taidetta pisimpään Suomessa, ensin omana intohimonaan ja myöhemmin osana 
Maaseudun Sivistysliiton hankkeita. Granö on tehnyt uraa myös nykytaiteilijana ja taiteen opettajana mm. 
Kuvataideakatemiassa ja Aalto-yliopistossa. Hän on kirjoittanut paljon ITE-taiteesta ja julkaissut mm. kirjan 
Parikkalan Patsaspuiston tekijästä Veijo Rönkkösestä.  

Susanna Kankare on raaseporilainen projektihallinnan ja matkailukehittämisen ammattilainen. Hän on ollut 
mukana useissa maaseudun vetovoimaisuutta kehittävissä hankkeissa ja toimii aktiivisesti kulttuurin ja luovien 
alojen eri rajapinnoilla. 

  
Vinkkaa taiteilijasta verkkolomakkeella.   
  
Vinkkaa suoraan:   
Susanna Kankare, susanna.kankare@msl.fi, puh. 045 113 2015   
Veli Granö, veli.grano@msl.fi, puh.   040 019 6966 
 
Apua tarvitaan, koska ITE-taide ja -kulttuuri saattaa kätkeytyä jokapäiväisen elämän keskelle ja on voimakkaasti 
tekijöidensä näköistä arjen luovuutta, joka ei etsi yleisöä näyttelyissä tai gallerioissa.   
 

   
Lisätietoa  
ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun-hanke 
Maaseudun Sivistysliitto kartoittaa uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita 
paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä. Hankkeessa kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-
taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, 
oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin. Hanke toteutuu vuosina 2022–2024. Hanketta rahoittavat uusmaalaiset 
Leader-yhdistykset Euroopan maaseuturahastosta. Ks. iteuusimaa.fi. 

Somekanavat: 
Facebook: ITE Uusimaa sekä valtakunnallinen ITE-taide 
Instagram: ITE-taide 

 
Mitä on ITE-taide?    
Lyhenne ITE tulee sanoista itse tehty elämä.  ITE-taiteen ilmenemismuodot ovat mitä moninaisimpia. 
Tunnusomaista nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja omaperäinen kekseliäisyys, mikä näkyy niin aiheiden, 
tekniikoiden kuin materiaalienkin runsaana kirjona. Usein tekemisen tekniikoina ovat moottorisahaveisto, tekstiili-
, metalli- ja betonityöt sekä teosten koostaminen kierrätysmateriaaleista, mutta uusia tekemisen tapoja löytyy ja 
syntyy uusien ITE-taiteilijoiden myötä. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele tunnettuja taiteilijoita tai tyylejä. 
Teokset ovat yksilöllisiä ja ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.    
   
Kuka on ITE-taiteilija?   
Tyypillistä ITE-taiteilijoille on, että he eivät välttämättä miellä itseään taiteilijoiksi tai tekemistään taiteeksi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmgVWpvGkWocFAtHKmrF335njY6rIIWqOKMwBQSpScQ5hjdQ/viewform
https://msl.fi/itetaide/kartoitukset/ite-uusimaaseutu/
https://www.facebook.com/ITEUusimaa
https://www.facebook.com/ITEtaide
https://www.instagram.com/itetaide/
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Ammatillista taiteen koulutusta heillä ei ole, vaan he ovat hankkineet oppinsa itse. Taideharrastajista he eroavat 
omaperäisyydellään ja sillä, että tekevät taidetta omassa arjen ympäristössään, usein omaksi ilokseen, tekemisen 
vimmasta ja kokeilemisen innosta.    
   

 

Tiedustelut, juttuvinkit, haastattelupyynnöt:  
Susanna Kankare, susanna.kankare@msl.fi, puh. 045 113 2015   
Veli Granö, veli.grano@msl.fi, puh. 040 019 6966   

ITE Uudellamaalla - Ite-taide (msl.fi) 
  
Pressikuvat löydät tiedotteen loppuosasta liitetiedostoina.   
-1. Lohjalaisen Johannes Setälän veistos muistuttaa selvästi tekijäänsä, mutta vaikuttaa silti kovasti kiireisemmältä, 
kuin nykyään mietiskelyyn taipuvainen taiteilija. Teos on rakennettu Setälälle tyypillisesti kierrätysmateriaaleista. 
Useimpien veistosten idea on kuitenkin lähtenyt luonnon muodosta. Tämäkin mies on ollut alun perin metsän 
puu.  
 
2.Vantaalaisen Arvo Kirvesmäen raudasta hitsattu teos ikuistaa jo unohdettua ihmistyyppiä. Se on maankiertäjän 
muotokuva. Maankiertäjät olivat miehiä, joilla ei ollut pysyvää asuinpaikkaa. He kiersivät jalkapatikassa ympäri 
maata. Satunnaista yösijaa vastaan he tekivät taloissa pieniä palveluksia, hakkasivat halkoja tai kaivoivat ojaa. 
Taiteilija Kirvesmäki ihaili lapsena maankiertäjien vapaata elämäntyyliä ja kuvasi teokseen heidän arvokkuutensa.   
 
3. Vantaalaisten Arvo ja Arja Kirvesmäen yhteistyönä syntynyt rautaveistosryhmä kuvaa kaikille tuttuja ankkoja. 
Arvo hitsasi patsaat pienistä raudankappaleista ja Arja antoi niille iloisen värityksen.  
Kuvaaja Veli Granö (kuvat 1, 2 ja 3)  
 
- ITE Uusimaaseutu -hankkeen logo (kuva 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://msl.fi/itetaide/kartoitukset/ite-uusimaaseutu/
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Projektet för ITE-konst spanar efter självlärda 
nutida folkkonstnärer från Nyland 
 
För första gången kartlägger Maaseudun Sivistysliitto ( Landsbygdens Bildningsförbund) ITE-konst i olika regioner i 
Nyland. Målet är att hitta nuvarande artister av visuell folkkonst i området, samt konstmiljöer som kunde bli nya 
intressanta besöksmål också ur turismens perspektiv. 
ITE-konstnärer, det vill säga originella, självlärda konstnärer, gömmer sig ofta i sina vardagskretsar. Därför är 
Nylandsborna och regionala aktörer de viktigaste tipsarna. Med hjälp av tips kan värdefull information om den 
nutida folkkonstens skapare, kännetecken och regionens kulturarv kartläggas och lagras för kommande 
generationer i den nationella informationssöktjänsten Finna. 
Några av Nylands ITE-konstnärer och besöksmål är redan relativt välkända. Nylands mest kända ITE-
konstdestination är Villa Mehu i Vecklax, Kyrkslätt. 
Projektet ITE Uusimaaseutu - lokal tjuskraft för turism kommer att genomföras 2022–2024. 
Landsbygdens bildnings- och kulturförbund har kartlagt ITE-konst i olika delar av Finland och lyft fram självlärda 
konstnärer i utställningar, evenemang och publikationer i över 20 år. Som en samling och kartläggning av nutida 
visuella folkkonst är den unik också i internationell skala. Kartläggningen av Nyland börjar nu som den sista 
regionen i Finland. 
 
Tipsa om en konstnär via onlineformulär.  
 
Hjälp behövs, eftersom ITE konst och kultur skapas i personernas väldigt distinkta alldagliga kreativitet. Konsten 
göms ofta i det vardagliga i deras egna livsmiljöer och den söker inte en publik i utställningar eller gallerier. 
 
Mer information 
ITE Uusimaaseutu – lokal tjuskraft för turism – projektet kartlägger självlärda personer av samtida folkkonst och 
andra intressanta manifestationer av lokal kultur i Nyland. I projektet samlas och lagras ny information, 
presenteras nya besöksmål och presentationsmaterial produceras, t.ex. för byarnas, kommunernas, 
turisttjänsternas, utbildningsanstalternas och konstlivets behov. Projektet ska genomföras 2022–2024. Projektet 
finansieras av Nyländska Leader-föreningarna från Europeiska landsbygdsfonden. Kolla iteuusimaa.fi. 
 
Vad är ITE-konst? ITE-konst, är förkortning av ”Itse Tehty Elämä”, på svenska ”gör-det-själ-liv”. Ofta är 
tillverkningsteknikerna motorsågssnideri, textil-, metall- och betongarbeten och montering av verk av återvunnet 
material, men nya sätt att tillverka hittas och skapas av ITE-konstnärer. 
 
Vem är en ITE-konstnär? Det är typiskt för ITE-konstnärer att de inte nödvändigtvis ser sig själva som konstnärer 
eller vad de gör som konst. De är självlärda utan en professionell konstutbildning. 
 
Förfrågningar, nyhetstips, intervjuförfrågningar:  
Susanna Kankare, susanna.kankare@msl.fi, tel. 045 113 2015 Veli Granö, veli.grano@msl.fi, tel. 040 019 6966  
ITE i Nyland – ITE konst (msl.fi) 
 
Du hittar pressbilderna som bilagor i slutet av pressmeddelandet.  
1. Skulptur av lojobon Johannes Setälä 
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2. Vandabon Arvo Kirvesmäkis järnsvetsarbete 
3. En järnskulpturgrupp skapad som ett samarbete mellan Arvo och Arja Kirvesmäki från Vanda 
Logo för ITE Uusimaaseutu-projektet (bild 4) 
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