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ITE-Xeen-näyttely sai arvoisensa avajaiset, 
kun sen kunniaksi paljastettiin Alpo Koi-
vumäen hieno teos Hirvi Suomen saloilla. 

Suomen virallinen ITE-kesäkaupunki Parka-
no osti työn kokoelmiinsa ja oli samalla en-
simmäinen Koivumäeltä teoksen hankkinut 
kunta.

Teos on pysäyttävän komea. Koivumäki 
on muokannut hirven vartalon voiteluaine-
tynnyreistä ja sarvet tynnyreiden kansista. 
Pitkää askelmaa ottaviin jalkoihin hän on su-
lattanut rautaputkien päälle muovia kuumalla 
raudalla saadakseen reisien vahvat lihakset 
paremmin ja pyöreämmin näkyviin.

Alpo Koivumäkeä voidaan pitää Parkanon 
luottotaiteilijana, niin usein hänen ITE-töitään 
on kesänäyttelyissä täällä nähty. Juuri siksi 
oli erityisen sopivaa, että 10-vuotisjuhlanäyt-
telyn kunniaksi teos ostettiin häneltä.

Hirviteos on kunnianosoitus myös sille, 
että Parkanon Paroonina tunnettu metsän-
hoitaja Gustaf Wrede af Elimä aikanaan pe-
lasti Suomen hirvikannan juuri Parkanossa.

Koivumäki on tehnyt ITE-taidetta vuodes-
ta 1995. Vähitellen on syntynyt Alpon savan-
ni Karvian ja Kauhajoen rajamaille. Parkanon 
näyttelyyn tuotiin sieltä myös Jääkarhu sekä 
Sapelihammaskissa ja pentu.

Koivumäen aivan ensimmäinen työ oli 
kurki, jonka aihe syntyi siitä näystä, miten 
kurjet lähtevät lentoon suon laidalta.

– Siitä lähtien on vaurastunut koko tämä 
ruljanssi. Ihmisiä käy täällä aina vaan laajem-
min ulkomailta asti, ja töitäni on ollut esillä 
ympäri Eurooppaa ja Moskovassakin. Kieliä 
tekisi mieli opetella, kun kerkiäisi, mutta nyt 
ajan ja ajatukset vie savannille tekeillä oleva 
sademetsä, taiteilija pohtii.

Alpo Koivumäen Hirvi Suomen saloilla -teos sai pysyvän paikan 
kaupungintalon etupihalta.

ITE-taidetta on esillä Parkanon 
puistoissa ja katujen varsilla jo 
kymmenettä kertaa. Juhlavuoden 

näyttely ITE-Xeen on sekä huikean 
hieno että valtavan suuri. Näyttelyn 
kuraattori Arto Tuominen on apu-
joukkoineen tuonut kaupungin ka-
tujenvarsille ja puistoihin kaikkiaan 
69 teosta tai teosryhmää. Jos kaik-
ki yksittäiset työt lasketaan mu-
kaan, päästään pitkälle yli sadan.

Tuominen loi näyttelyyn kaksi 
isompaa kokonaisuutta. Valtatie 
3:n Kolmoskeskuksen liittymän 
kohdalla on Zoo, jossa on isoja ja 

näyttäviä eläinteoksia. Toinen ko-
konaisuus on ITE-bulevardi kes-
kustaa halkovan Parkanontien var-
rella, kaupungintalon ja kirjaston 
välisellä osuudella.

Näyttelystä on tuttuun tapaan 
tehty myös mobiilikartta, josta löy-
tyy paitsi reitti myös kuvia ja tietoa 
teoksista. Paperisia reittikarttoja on 
jaossa kirjastossa sekä kaupungin-
talon edustan infokioskilla.

Lämpimästi tervetuloa tutustu-
maan ITE-kesäkaupungin juhla-
näyttelyyn!

ITE-reitin mobiilikartta: 
bit.ly/parkanoite20. Kyösti Iitin Pegasus on komea näky kaupungintalon pihapiirissä.

ITE-taide ihastuttaa jo kymmenettä vuotta



Kuva: Kisu Huuskonen

Vuoden ITE-taiteilija 2020 Paula Huhtanen toi Par-
kanon tämän kesän näyttelyyn aivan huikean hien-
on ja räiskyvän penkin – todellisen värien ilotulituk-
sen. Teos on nimeltään Onnellinen Parkano.

– Teokseni on kuin tämä teidän ihana ja joten-
kin niin lempeä ja lämmin kaupunkinne, jossa sain 
viime kesänä ITE-taiteilijana kokea yhteisöllistä hy-
vää. Teokseen mahtuu koko elämän syke, kirjo ja 
muoto, Huhtanen kuvaa.

Penkin synty oli monivaiheinen prosessi ja työn 
määrä valtava. Lopputuloksena on korumainen 
värirakenne ja elastinen pinta, johon kirkkaassa 
valossa syttyy pieni sateenkaari. Elastisuus saa 
penkin hehkumaan.

– Tämä kaikki on syntynyt iloismin kautta. Olen 
määritellyt sitä kuviokieleen: miten ensin menee 
suora viiva, joka yhtäkkiä onkin sikin sokin sikka-
ralla, tai kuinka vahva elementti yksi pieni piste 
voikaan olla.

Huhtanen kertoo rakastavansa muodoilla ja vä-
reillä leikkimistä ja tunnustavansa väriä. Tässäkin 
teoksessa hänen mottonsa on, että värillä on väriä.

Arto Tuomisen ideaa ITE-bulevardista Huhta-
nen kehuu aivan kympiksi. Hän näkee bulevardin 

iloisena kohtaamispaikkana, joka kokoaa ihmisiä 
vähän lähemmäs toisiaan. 

– Siispä sinne tarvittiin tietysti penkki, joka kut-
suu luokseen ja kehottaa istumaan alas tai kos-
kemaan pintaansa. Toivottavasti parkanolaiset ja 
muualtakin tulevat kohtaavat penkillä toisiaan!

Paula Huhtasen upealla penkillä voi istua Parkanon 
kirjaston lukusalissa.

Onnellinen Parkano

Valtavan joutsenen, kaksi hämähäkkiä ja pal-
jon hauskoja pikkuteoksia Parkanon kesä-
näyttelyyn työstänyt Tuomo Rantanen halu-

aa tehdä taidetta, josta katsojalle tulee hyvä mieli.
– Töilleni saa nauraa ja niitä saa koskea; ne 

eivät ole pelottavia eivätkä loukkaavia. Sellainen 
periaate minulla on aina ollut, että pyrin tekemään 
hyvän mielen taidetta, josta lapset tykkäävät ja 
jonka aikuisetkin hyväksyvät.

Rantanen on ITE-taiteen tienraivaajia. Jo 26 
vuotta on kulunut siitä, kun hän alkoi tehdä lah-
jaesineitä jätemetallista. Hänen töitään oli esillä 
myös ensimmäisessä suomalaisen nykykansan-
taiteen kavalkadissa Helsingin taidemuseossa jo 
vuonna 2001.

Kolmostien kulkijoita Parkanon kohdalla nyt 
ilahduttava joutsen on suurin Rantasen koskaan 
tekemä teos. Koko loi omat haasteensa miehelle, 
jolla on tapana tehdä työ kerrasta loppuun ilman 
piirustuksia ja vain idea mielessään. Joutsen lähti 
syntymään FennoSteel Oy:n aloitteesta, ja muut-
kin paikalliset metalliyritykset lahjoittivat siihen 
materiaalia.

Omien töidensä kokoamisen ohessa Rantanen 
innostui tänä kesänä olemaan enemmänkin avuk-
si Arto Tuomiselle ja näyttelyteoksia kuljettaneille 
Tommi ja Timo Koskiniemelle. Moni päivä alkoi 
aamukahdeksalta ja jatkui iltakymmeneen, mutta 

mukavaa oli ja valmistakin tuli.
– Oli hienoa koota 

näyttelyä, joka tuo iloa 
synkkyyden sijaan. Olen 
mielelläni mukana myös 
luomassa sellaista, jota 
pääsee katsomaan niin, 
ettei siitä tarvitse mak-
saa.

Joutsen tervehtii Kolmostien kulkijoita. Tuomo Rantanen (ylhäällä), Timo Koskiniemi (vas.), Tommi 
Koskiniemi ja Arto Tuominen ovat kuvassa saaneet sen juuri koottua.

Hyvän mielen taidetta
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Parkanolaiset pääsivät tou-
kokuussa ihailemaan ITE-
taiteilija August Eskelisen 

taituruutta, kun hän veisti moottori-
sahalla valtavista pölleistä leijona-
teosta torin kulmalla. Parkanon 
ITE-kesän 10-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi tilattu teos on nähtävillä 
Leijonapuistossa. 

Eskelisen veistämä Kurki-teos 
puolestaan vietiin Parkanon Met-

sämuseolle sen 30-vuotisjuhla-
vuotta juhlistamaan. 

August Eskelinen on sahansa 
kanssa melkoinen virtuoosi, vaikka 
hän on tehnyt sillä taidetta vasta 
vähän toista vuotta. Viime vuonna 
hän sijoittui heti Karhufestivaaleilla 
toiseksi. Hänet on myös kutsuttu 
veiston MM-kisoihin, jotka käy-
dään elokuussa Siperissa.

 

Eskelinen on kasvanut Venäjän 
Karjalassa Salmissa, josta hän 
muutti Suomeen vaimonsa ja poi-
kansa kanssa vuonna 2011. Nyt 
Eskelinen tekee töitä Puuveistos 
Studio Eskelinen -nimellä ja tähtäin 
on korkealla.

– Taito kehittyy koko ajan. Tie-
dän, että vuoden parin päästä pys-
tyn tekemään vielä isompaa, kau-
niimpaa ja hienompaa.

Vuoden 2021 ITE-taiteilija Jori 
Tapio Kalliola on myös Jori 
Otsa & Mah’Orkka -yhtyeen 

karismaattinen solisti. Hän esiintyy 
yhtyeensä kanssa Parkano-päivi-
en metsäkonsertissa perjantaina 
23.7.2021 klo 18 Metsämuseolla.

Kalliola on itseoppinut sekä tai-
teentekijänä että muusikkona. Hä-
nen laajasta ITE-tuotannostaan on 
Parkanossa tänä kesänä esillä työ 
Korppi ja inehmo, joka on ripustettu 

kirjaston lipan alle. Taiteessaan Jori 
Tapio Kalliola kommentoi ajankoh-
taista maailman- ja elämänmenoa.

Jori Otsa & Mah’Orkka syntyi Kal-
liolan rakkaudesta virolaisen laulaja-
legenda Georg Otsin esittämiin lau-
luihin. Yhtye tulkitsee legendaarisen 
laulajan upeimpia ja kauneimpia iki-
vihreitä sekä muita unohtumattomia 
slaavilaisia sävelmiä Kalliolan inten-
siivisen upealla äänellä ja venäläisin 
perinnesoittimin.

Tampereen kulttuuripääkaupun-
kihankkeen plan b:tä lähdetään 
viemään pontevasti eteenpäin, 

vaikka haku ei statusta tuonutkaan. 
Jatkohanke toteutetaan tiiviillä aika-
taululla vuosina 2022–24.

Kuntakoordinaattori Maria Peräi-
nen näkee, että olennaisinta on jat-
kaa alueellista yhteistyötä.

– Tällä hetkellä Pirkanmaan kult-
tuuritoimijat eri kunnissa tietävät ja 
tuntevat toistensa tekemiset ja kunti-
en vahvuudet tosi hyvin. Yhdessä te-

keminen on erittäin elävällä pohjalla, 
ja sitä pitää jatkaa.

Tärkeänä hän pitää sitä, että kun-
nista tunnistetaan niiden omat hel-
met, joita lähdetään kirkastamaan.

– Parkanossa ITE-taide on oma 
tärkeä juttunsa ja sellainen, johon 
Parkano on tietyllä lailla identifioitu-
nut. Sitä, tuleeko ITE-taide saamaan 
taloudellista tukea hankkeesta, en  
valitettavasti osaa vielä tässä vai-
heessa sanoa.

Kulttuuripääkaupunkistatuksen 
meno Ouluun oli luonnollisesti pet-
tymys, mutta Peräinen pohtii, että 
Tampereella ei ole ennenkään lannis-
tuttu tällaisissa tilanteissa.

– Täällä on tekemisen meininki. 
Budjetti on pienempi, mutta toisaalta 
hanke on nyt jo poikinut niin paljon 
uutta innovointia ja alueellisen yh-
teistyön vahvistumista, että siitä on  
hyvä jatkaa. Kentän viesti on ylipää-
tään ollut hyvin positiivinen.

 

Hankkeeseen jää 2,5 henkilön työ-
panos, jonka turvin kartoitetaan 
kulttuuripääkaupunkiohjelmistoa ja 
mietitään, miten se ja budjetti on 
skaalattavissa pienemmäksi. Liik-
keellehän lähdetään nyt 2,5 miljoonan 
euron budjetilla, kun alkuperäinen 
suunniteltu oli yli 53 miljoonaa euroa.

Hanke tulee pitämään sisällään 
kulttuurista ohjelmaa mutta myös 
paljon toimijoiden vahvistamista ja 
esimerkiksi kulttuuritilojen ja kulttuu-
rihyvinvoinnin kehittämistä.

Plan b jatkaa kulttuuriyhteistyötä 

Vuoden ITE-taiteilija konsertoi 
Parkano-päivillä

Eskelisen upea teos syntyi Parkanossa

Jori Otsa & Mah’Orkka -kokoonpanossa 
ovat mukana Kari Hartikka, Rolf Storsjö, 
Jori Otsa ja Turkka Wahlbäck.

Jori Tapio Kalliola: Korppi ja inehmo



ITE-toimintaa on Parkanossa kehitetty 
alusta lähtien vahvassa ja antoisassa 
yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton 

kanssa. MSL:n kulttuurijohtaja Helka 
Ketonen pitää valtavan hienona sitä, 
kuinka Parkanossa taide on tuotu ulos 
ja luovuus näkyy vahvasti kaupunkiku-
vassa.

– Upeaa on myös se, ettei ole kyse 
yhden kesän yhdestä tapahtumasta 
vaan toiminnalla on jatkumo. Näin asia 
tulee tutuksi ja ihmisten on helpompi 
olla siitä ylpeitä.

Hänen mielestään taide sopii kuin 
nenä päähän elävöittämään kaupunkien 
ja kylien keskustoja.

– Voihan se olla ympäristötaidettakin 
tai ammattitaiteilijoiden töitä, mutta ITE-
taide on valtavan viehättävää. Se pääs-
tää lähelleen ja voi olla ihmisille helpom-
min sulatettavaa. Jos mukana on vielä 
paikallisia taiteilijoita, niin sitä parempi.

Ainutlaatuinen 
ITE-Parkano

Kulttuurituottaja Raija Kallioinen näkee, 
että Parkanolla on ihan oma ainutlaatui-
nen profiilinsa ITE-taiteen kentässä.

– Tämä teidän brändinne ITE-ke-
säkaupunkina on aivan omanlaisensa. 
Olette systemaattisesti jo kymmenen 
vuoden ajan vieneet ITE-taidetta eteen-
päin ja tarjonneet sitä kaupunkilaisille ja 
asukkaille. Näin pitkäjänteisellä otteella 
ja näin laajasti, kattavasti ja demokraat-
tisesti ei kyllä mikään muu paikkakunta 
ole ITE-taidetta esitellyt.

Kallioinen toteaa, että Parkanosta 
kotoisin oleva Arto Tuominen on to-
dellinen aarre kaupungille, koska tämä 
tuntee kaupungin ja tavallaan hengittää 
samaa ilmaa kuin kaupunkilaiset. Lisäk-
si Tuominen on syvällä ITE-kentässä ja 
hänellä on loistava tuntuma siihen, mis-
tä löytyy kiinnostavia töitä.

– Arto tietää paikkojen historiaa ja 
taustaa sekä sen, mitä mielikuvia niihin 
liittyy ja miten ihmiset niissä käyttäyty-
vät. Hänellä on teosten sijoittamiseen 
aina syyt ja taustat, jotka liittyvät kau-
pungin kulttuurihistoriaan, infraan ja toi-
minnallisuuteen. Käymme pitkin talvea 
Arton kanssa puheluita, joissa hän pei-
laa näitä ajatuksiaan.

Parkano on saanut ITE-taiteen 
myötä mukavaa mainetta. Nyt, 
kun brändi kesäkaupunkina on 

saavutettu, siitä on tärkeää pitää kiinni.
Ilman Arto Tuomista ei ITE-taidetta 

olisi täällä. Hän toi ensimmäiset teokset 
Parkanoon nuorisoseuran 110-vuotis-
juhlien kunniaksi. Kaupungin kulttuuri-
toimessa työskentelevä Elisa Vahosalmi 
toteaa, että pienestä lähdettiin mutta 
nyt toiminta alkaa olla vahvoilla harteil-
la.

– Vuosikymmenen se vei, että ITE-
taide saatiin vakiinnutettua tänne. 
Olemme saaneet nimeä ITE-kesäkau-
punkina, ja matkailijat ovat löytäneet 
meidät. Ilman Arton ahkeruutta ja pe-
riksiantamattomuutta se ei olisi tapah-
tunut.

Tämän kesän juhlanäyttelyn ava-
jaistilaisuudessa annettiin kuraattori 
Tuomiselle kymmenen vuoden edestä 
aplodeja. Kiitelty kuraattori kuvasi in-
nostavaa ITE-taidetta avajaisyleisölle 
näin:

– ITE-taide on aitoa ja raakaa suo-
malaisten kansalaisten omaehtoista 
työtä – kansan keskuudessa syntynyttä 
halua tehdä jotain. Sitä ei tarvitse tehdä 
salonkikelpoiseksi.

 
Yhteistä hyvää

Arto Tuominen kertoo olevansa tyyty-
väinen siihen, että hän on saanut val-
tuudet valita töitä Parkanoon eikä häntä 
ole jarruteltu.

Hän ei väsy kehumaan entistä ko-
tipaikkaansa vaan kiittää Parkanoa 
luonnonkauniiksi kaupungiksi, joka 
maastollisesti on kuin tehty ITE-taiteen 
sijoitteluun ja jonne ITE-taide tuo oman 
hienon lisänsä.

– Täällä on pieniä elementtejä, jotka 
pystyy ottamaan haltuun. On kulmia ja 
kaltevia pintoja, polkuja ja maakaista-
leita, jotka ovat kuin tarjottimella. Aina 
löytyy uusia ideoita teosten asetteluun.

Erityisen ilahtunut hän on siitä, että 
ITE-taidereitistä luotiin Parkanossa mo-
biilisovellus. Siinä ollaan ajan hermolla 
tai jopa askeleen edellä.

Parkanolaisilta Tuominen toivoo yh-
teisöllisyyttä – sitä, että ihmiset huo-
lehtisivat teoksista ja antaisivat kuivina 
kausina vaikka pullosta vähän vettä 
korppiteosten kukka-amppeleille. Tämä 
olisi sellaista yhteistä hyvää.

Kuraattori Arto Tuominen ja kulttuurituottaja 
Raija Kallioinen tekevät tiivistä ITE-yhteistyötä.

MSL kiittää Parkanoa pitkäjänteisestä ITE-työstä

ITE-kesäkaupunki on maineensa vakiinnuttanut

Arto Tuominen vie ja Elisa Vahosalmi antaa taustatukea. Tällä yhteis-
työllä on syntynyt jo kymmenen ITE-näyttelyä Parkanon kesään.




