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Kartanoalueen	  luonnostelua	  27.5.2015	  	  
Harvialan	  päiväkodin	  taidepaussin	  osallistujia	  Amerikan	  jalopähkinän	  äärellä	  	  

	  
	  
Lyhyesti:	  
	  
Hanke:	  Harvialan	  kartano	  luovan	  toimialan	  kulttuurikeskukseksi	  
	  
Ajankohta:	  1.2.-‐31.10.2015	  
	  
Hankkeen	  rahoitus:	  OKM:n	  erityisavustus	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  	  
kehittämishankkeisiin	  kunnissa	  ja	  alueilla	  ja	  Janakkalan	  kunta:	  
OKM	  30	  000	  €	  Janakkalan	  kunta	  8000	  €	  Yritysyhteistyö	  1000	  €	  	  
Yhdistysten	  talkootyö	  1000	  €	  
	  
Koordinointi:	  projektipäällikkö	  Sirpa	  Haapaoja,	  	  
Kulttuurisihteeri	  Piia	  Lievetmursu,	  Janakkalan	  kunta	  
	  
Kuntien	  välinen	  yhteistyö:	  joukkoistaminen	  ja	  somen	  polut:	  	  
Hämeenlinnan	  ja	  Riihimäen	  kaupungit	  ja	  Janakkalan	  kunta	  
	  
Yhteistyö:	  yhdistykset,	  yritykset,	  yksittäiset	  taiteilijat	  ja	  toimijat,	  sponsorit	  
	  
Työllistäminen:	  yhteensä	  14	  taiteilijaa	  lyhytkestoisilla	  sopimuksilla	  	  
	  
Juttuja	  mediassa:	  34	  lehtijuttua,	  4	  Yle	  Radio	  Häme	  radioreportaasia	  
	  
Kävijöitä	  vuonna	  2015	  yhteensä:	  1500	  
	  

Kaikille	  avoimia	  tapahtumia:	  42	  kpl,	  kävijöitä	  yhteensä	  985	  
Varhaiskasvatukselle	  suunnattuja	  tapahtumia	  7	  kpl,	  kävijöitä	  yhteensä	  134	  	  
Kurssit,	  työpajat,	  taidepaussit:	  osallistujia	  yhteensä	  230	  
Seminaarit:	  2	  kpl,	  kävijöitä	  yhteensä	  42	  
Kansainvälinen	  symposium:	  osallistujia	  8	  
Näyttelyt:	  7	  kpl,	  kävijöitä	  yhteensä	  826	  	  
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Janakkalan	  kunta	  
	  
Raportti	  
OKM:n	  erityisavustus	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  kehittämishankkeisiin	  	  
kunnissa	  ja	  alueilla	  vuonna	  2015	  
	  

Harvialan	  kartano	  
luovan	  toimialan	  kulttuurikeskukseksi	  	  
	  
Hankkeen	  tavoitteena	  oli	  luoda	  Harvialan	  kartanolle	  Janakkalassa	  asukkaiden,	  luovan	  toimialan	  
ja	  kolmannen	  sektorin	  toimijoiden	  kulttuurikeskus,	  joka	  aloittaa	  toimintansa	  avustusten	  tuella	  
ja	  jatkaa	  järjestäytyneenä	  yhteistyönä	  hankkeen	  jälkeen.	  
	  
Loimme	  verkostoa	  erilaisten	  toimijoiden	  välille	  ja	  kehitimme	  yhteistyössä	  naapurikaupunkien	  
kanssa	  joukkoistamismenetelmää,	  	  kulttuurin	  ja	  luovan	  talouden	  tarpeisiin.	  Ruohonjuuritason	  
ideoista	  ja	  tarpeista	  virisi	  monenlaista	  toimintaa	  ja	  tapahtumia,	  ja	  verkostoa	  syntyi	  lyhyessä	  
ajassa.	  	  
	  
Alueen	  voimallisessa	  kehittämisessä	  jäämme	  odottamaan	  kuntapäättäjien	  	  ratkaisua	  kartanon	  
vuokrattavien	  tilojen	  suhteen.	  Kartanoalueen	  asemakaavan	  valmistuminen	  –	  ja	  rakennusten	  
myyntiaikeet	  sen	  jälkeen	  –	  siirtyvät	  ensi	  vuodelle.	  	  Toiminta	  ja	  tapahtumat	  kuitenkin	  jatkuvat	  
hankkeen	  jälkeen	  itseohjautuvissa	  ryhmissä	  ja	  kartanoalueen	  vuokralaisten	  ja	  yrittäjien	  
vapaaehtoisvoimin,	  toki	  verkkaisemmassa	  rytmissä	  ja	  pienemmällä	  volyymillä.	  

Kartanon	  historiaa	  ja	  nykytilanne	  

Harvialan	  jo	  rautakaudelta	  peräisin	  olevaan	  kylään	  syntyi	  kartano	  Ruotsin	  vallan	  aikana.	  Kartanon	  
ensimmäinen	  omistaja	  1200-‐luvulla	  oli	  Birger-‐Jaarlin	  poika	  Pentti.	  Lukuisten	  hyvin	  vaikutusvaltaisten	  
omistajien	  lisäksi	  kartano	  on	  kuulunut	  korkeille	  ruotsalaisille	  aatelissuvuille.	  Harvialan	  läänin,	  kuten	  
tilakokonaisuutta	  yleisesti	  kutsuttiin,	  maaomaisuus	  oli	  vuonna	  1555	  Hämeen	  mahtavin	  ja	  koko	  Suomen	  
viidenneksi	  suurin.	  Kiehtovan	  historian	  tuoreemmat	  vaiheet	  sisältävät	  mm.	  sodan	  aikana	  ”Harvialan	  
pamauksessa”	  tuhoutuneen	  päärakennuksen	  ja	  taimiviljelyn	  nousun	  kartanon	  mailla.	  Puistoalueet	  ja	  
metsäsaarekkeet	  muodostavat	  tunnelmallisen	  ja	  kiinnostavan	  mutta	  kohennusta	  kaipaavan	  ympäristön.	  

Työtiloja	  inspiroivassa	  ympäristössä	  
	  
Harvialan	  kartano	  on	  keskellä	  laajenevaa	  asuinaluetta.	  Kartanoalueen	  kaavoitussuunnitelma	  on	  tekeillä,	  
suunnitelman	  arvioidaan	  valmistuvan	  vuonna	  2016.	  	  	  aluetta	  tarkastellaan	  ja	  kehitetään	  kokonaisuutena,	  
huomioiden	  alueen	  historialliset,	  maisemalliset	  ja	  muut	  arvot.	  Alueen	  käyttöä	  luovan	  toimialan	  
tarkoituksiin	  tukevat	  alueen	  luonne,	  rakennettu	  ympäristö	  sekä	  sijainti.	  ”Harvialan	  kartanoalueen	  
kaavoituksessa	  huomioidaan	  yritys-‐	  ja	  kulttuuritoiminta”,	  on	  määritelty	  myös	  Janakkalan	  kunnan	  elinkeino-‐
ohjelmassa	  vuodesta	  2014	  eteenpäin.	  
Janakkalan	  kunta	  on	  omistanut	  kartanoalueen	  vuodesta	  1989	  lähtien.	  Rakennuksia	  on	  vuokrattu	  
vaihtelevalla	  käyttöasteella	  sekä	  asuinkäyttöön	  että	  yritystoimintaan.	  Tällä	  hetkellä	  alueen	  rakennuksia	  
vuokraavat	  yhdeksän	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  toimialalla	  tai	  sen	  liepeillä	  operoivaa	  yrittäjää	  ja	  freelanceria	  sekä	  
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taimimyymälä	  ja	  rakennusyrittäjä.	  Pitkäaikaisimpia	  vuokralaisia	  ovat	  Harvialan	  taimimyymälä,	  Seppä	  
Tervaraudan	  paja	  sekä	  Ruokangas	  Guitars,	  joka	  valmistaa	  käsintehtyjä	  sähkökitaroita	  kartanon	  entisessä	  
autotallirakennuksessa.	  	  
	  
Kartanon	  konttorirakennuksesta	  on	  vuoden	  2014	  alusta	  lähtien	  vuokrannut	  toimitilaa	  kaksi	  muuta	  
soitinrakentamisen	  ammattilaista,	  Mad	  Professor	  Amplification	  Oy	  ja	  Turenki	  Violins;	  media-‐alan	  NVL-‐
Studio,	  sekä	  kolme	  freelancer-‐taiteilijaa.	  Hankkeen	  aikana	  konttorirakennukseen	  tuli	  vuokralaisiksi	  lisää	  
kaksi	  freelancer-‐taiteilijaa,	  ja	  talo	  on	  nyt	  kokonaan	  vuokrattu	  puhelinkoppia	  ja	  eteistä	  myöten.	  Lukuisat	  
muut	  muotoilijat,	  käsityöläiset	  ja	  taiteilijat	  ovat	  tiedustelleet	  vapaita	  tiloja,	  mutta	  niitä	  ei	  ole	  vapautunut.	  
Kaikki	  kartanolle	  vuokralaisiksi	  tulleet	  ovat	  halunneet	  myös	  pysyä	  siellä.	  	  
	  
Sodan	  jälkeen	  uudelleen	  rakennettu	  kartanon	  päärakennus	  on	  ollut	  tyhjillään	  useita	  vuosia.	  Talo	  on	  
sisäilmaltaan	  ja	  yleiskunnoltaan	  niin	  huonossa	  jamassa,	  että	  sen	  vapaita	  saleja	  ei	  ole	  voinut	  suositella	  
työhuonekäyttöön.	  Talon	  kunnostaminen	  terveeksi	  ja	  toimivaksi	  vaatisi	  kunnalta	  panostusta,	  johon	  ei	  
ennen	  alueen	  kaavoituksen	  valmistumista	  ole	  lähdetty.	  Talossa	  on	  suuri	  sali	  ja	  lukuisia	  tilavia	  huoneita.	  
Kohtuullisella	  remontilla	  talosta	  voisi	  saada	  työhuoneet	  4	  –	  6:lle	  luovan	  alan	  yrittäjälle	  sekä	  sali	  
monenlaiselle	  toiminnalle	  ja	  yhteinen	  kahvilatila	  tapahtumien	  tukikohdaksi.	  
	  
Yläpakkaamo	  on	  alueen	  vanhin	  rakennus.	  Se	  on	  1800-‐luvun	  lopulla	  rakennettu	  upea	  kokonaisuus,	  johon	  
kuuluu	  toimistotiloja,	  entinen	  puutarhaopiskelijoiden	  asuntosiipi,	  varastoja	  ja	  komea	  avoin	  ullakkotila.	  Tällä	  
hetkellä	  rakennus	  ei	  ole	  talvilämmin,	  viemärit	  ovat	  poikki	  asuntolan	  puolella	  ja	  rakennusta	  käyttääkin	  vain	  
rakennusyritys	  varastonaan	  ja	  kesäisin	  taimimyymälä.	  Taimitarhan	  pakkaamona	  ja	  hevostallina	  aikoinaan	  
toimineen	  rakennuksen	  muuttaminen	  kulttuurin	  monitoimitilaksi	  on	  haastavaa	  ja	  kallista	  -‐	  mutta	  hieno	  ja	  
toimiva	  siitä	  tulisi!	  	  

Taidetta	  ja	  kulttuuria	  ruohonjuurella	  ideoiden	  	  
	  
Luovan	  toimialan,	  yhdistysten	  ja	  kunnan	  eri	  sektoreiden	  yhteistyöstä	  hyötyvät	  niin	  toimijat	  kuin	  
lähialueiden	  asukkaatkin.	  Eri	  ikäisten	  ryhmät	  voivat	  osallistua	  yhdessä	  ja	  yhdenvertaisina.	  Myös	  uudet,	  
kulttuuria	  aiemmin	  juurikaan	  käyttäneet	  on	  mahdollista	  saada	  mukaan	  toimintaan.	  	  
	  
Työpajat	  ja	  tapahtumat	  ideoitiin	  yhdessä.	  Kysymykseen	  ”onko	  sinne	  kartanolle	  tulossa	  digikuvakurssia?”	  
vastaus	  oli	  ”ei	  vielä,	  mutta	  tule	  miettimään	  asiaa.”	  Tuloksena	  tapaamisesta	  teimme	  ilmoituksen	  facebookiin	  
ja	  tiedotteen	  paikallislehteen	  ja	  ensimmäisessä	  tapaamisessa	  19	  eri	  ikäistä	  ja	  tasoista	  kuvauksesta	  
innostunutta	  määritteli,	  mitä	  haluaisi	  kuvata	  ja	  oppia.	  Ryhmän	  koko	  kasvoi	  ja	  se	  kokoontui	  keväällä	  ja	  
jälleen	  syksyllä	  useita	  kertoja,	  valokuvausoppia	  jaettiin	  vertaistuella	  ja	  ammattilaisten	  ohjauksessa.	  
Digikuvaryhmän	  näyttely	  avattiin	  Galleria	  Johannassa	  joulukuussa.	  Ryhmä	  jatkaa	  opintopiirinä	  ja	  näyttely	  
kiertää	  vuonna	  2016	  muissa	  näyttelytiloissa.	  
	  
Muita	  syntyneitä	  itseohjautuvia	  ryhmiä	  ovat	  mm.	  Pelimannit	  kartanolla	  ja	  Harvialan	  Ladyt.	  
Pelimanniryhmän	  tarpeen	  huomasivat	  alkukesällä	  Näppäri	  –kansanmusiikkikurssille	  osallistuneet.	  	  Ryhmien	  
yhteydenpito	  tapahtuu	  facebookissa	  otsikon	  ”Harvialan	  kartanon	  suljettu	  osasto”	  alla.	  Myös	  Harvialan	  
Ladien	  facebooksivu	  kokoaa	  asuinalueen	  naisia	  vapaamuotoisesti	  tuunaamaan	  tai	  viettämään	  aikaa	  välillä	  
kartanolle,	  välillä	  muihin	  rientoihin.	  
	  
Keväästä	  syksyyn	  kartanolla	  järjestettiin	  kokouksia,	  tapaamisia,	  kursseja,	  näyttelyitä,	  konsertteja	  ja	  
tapahtumia,	  joihin	  osallistui	  yhteensä	  yli	  1500	  henkilöä.	  Uteliaat,	  kiinnostuneet	  ja	  muuten	  paikalle	  
löytäneet,	  niin	  lähialueelta	  kuin	  kauempaakin	  tulleet,	  nauttivat	  tapahtumista	  ja	  tekivät	  itse	  taidetta	  ja	  
kulttuuria.	  	  	  
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Musiikkia,	  nykytaidetta	  ja	  performanssia	  
	  
Musiikkitapahtumia	  järjestimme	  kartanolla	  kuukausittain.	  Keväällä	  vaihtelivat	  erilaiset	  teemat	  
osallistavasta	  sointukaraokesta	  musiikin,	  kuvan	  ja	  runon	  yhteismatineaan.	  Kesällä	  vietettiin	  Johannanpäiviä	  
musisoiden	  ja	  kuunneltiin	  freejazzia.	  Syksyllä	  aloitti	  uutena	  Konttorin	  musaklubi,	  johon	  kutsutaan	  
kiinnostavia	  artistivieraita.	  Esiintymässä	  on	  ollut	  tasokkaan	  housebandin	  ja	  muiden	  kotimaisten	  artistien	  
lisäksi	  mm.	  brittiläinen	  harppukitaristi,	  amerikkalainen	  jazzrumpali	  ja	  kurdimusiikkia	  perinteisillä	  soittimilla	  
esittävät	  maahanmuuttajanuoret	  Irakista.	  
Taiteen	  alat	  yhdistyivät	  monella	  tavalla,	  esimerkiksi	  freejazz-‐tapahtuman	  järjestivät	  Galleria	  Johannan	  
kesäkuun	  näytteilleasettajat,	  taidemaalari	  ja	  kuvanveistäjä.	  
	  
Johannan	  päivät	  saivat	  alkunsa	  kulttuurikonttorin	  terassilla	  kahvipaussilla,	  kun	  kartanon	  historia	  tuli	  
puheeksi.	  1700-‐luvulla	  kartanoa	  hallinneiden	  Von	  Troilien	  pariskunta	  rakasti	  musiikkia.	  He	  viettivät	  
ystäviensä	  kanssa	  kartanolla	  musiikillista	  iltaa	  aina	  Johanna-‐vaimon	  nimipäivänä	  21.	  heinäkuuta.	  
Työhuonetoverit	  Hanna	  ja	  Anne	  muistelivat	  nimipäivän	  viettoa,	  miten	  he	  nautiskelivat	  keskikesän	  
mansikkakakkua	  ja	  kahvia	  ruusukupeista.	  	  Syntyi	  ajatus,	  että	  voitaisiin	  juoda	  jälleen	  nimipäiväkahvit	  täällä	  
kartanolla,	  ruusukupeista.	  Hanna	  ehdotti,	  että	  hän	  voisi	  laulaa	  yhden	  laulun,	  ja	  Ilona	  ehdotti,	  että	  hehän	  
voisivat	  Lassen	  kanssa	  soittaa,	  ja	  voitaisiin	  kutsua	  myös	  joitakin	  ystäviä	  mukaan.	  21.7.	  2014	  puistopiknikillä	  
olikin	  sitten	  lähes	  300	  vierasta	  ja	  viisi	  kokoonpanoa	  esitti	  musiikkia	  kauniissa	  kesäillassa.	  ”Musisointi	  jatkui	  
pitkälti	  yli	  puolen	  yön”	  kuten	  Akseli	  Salokannel	  kuvaili	  1700	  luvulla	  Von	  Troilien	  aloittamaa	  perinnettä	  
kirjassaan	  Vanhaa	  Vanajaa.	  Vuonna	  2015	  sää	  ei	  suosinut	  Johannan	  päivää,	  mutta	  piknikillä	  kävi	  silti	  lähes	  
200	  vierasta	  musiikkia	  kuuntelemassa	  ja	  jammailemassa.	  
	  
Galleria	  Johannassa	  näyttelyt	  seurasivat	  toistaan:	  hollantilaisen	  Joekes	  Goslingan	  grafiikkanäyttelyn	  jälkeen	  
oli	  esillä	  Meeri	  Koutaniemen	  valokuvaprojekti	  Nepalista.	  Kesäkuussa	  taidemaalari	  Mikko	  Myöhänen	  ja	  
kuvanveistäjä	  Simo	  Ripatti	  rakensivat	  galleriasta	  illuusioiden	  ja	  pimeän	  huoneen	  installaation.	  
Ville-‐Karel	  Viirelaid,	  hämeenlinnalaistunut	  virolainen	  taiteilija	  asettui	  näyttelyresidenssiin	  kehittelemään	  
teoksiaan	  heinä-‐elokuussa.	  Hän	  esitti	  sekä	  avajaisissa	  että	  näyttelyn	  päättäjäisissä	  action	  painting	  –
performanssit	  jotka	  kehystivät	  hienosti	  hänen	  residenssiajan	  työskentelynsä	  kartanolla.	  Kansainvälisen	  
taiteilijasymposiumin	  Spirited	  Mansion	  -‐näyttely	  levittäytyi	  Galleria	  Johannan	  lisäksi	  päätaloon,	  varastoon	  
ja	  puutarhaan	  elo-‐syyskuussa.	  Eija	  Heinosen	  Tarinoita	  -‐näyttelyssä	  oli	  esillä	  muotoilutuotteita.	  
Digikuvausryhmän	  valokuvaharrastajien	  yhteisnäyttely	  päätti	  Galleria	  Johannan	  vuoden.	  
	  

Työtilaisuuksia	  taiteilijoille,	  näkyvyyttä	  kulttuurille	  
	  
Tavoitteenamme	  oli	  alusta	  lähtien,	  että	  koulutus	  ja	  tapahtumat	  ovat	  laadukkaita.	  Palkkasimme	  ohjaajiksi	  
ammattilaisia	  ja	  käytettävät	  materiaalit,	  toiminnan	  organisointi	  sekä	  toiminnasta	  tiedottaminen	  hoidettiin	  
ammattimaisesti.	  Kurssit,	  työpajat	  ja	  opintopiirit	  työllistivät	  paikallisia	  taiteilijoita	  ja	  seminaareissa	  
kouluttajina	  olivat	  nimekkäät	  sosiaalisen	  median	  asiantuntijat.	  Kurssien,	  työpajojen	  ja	  tietoiskujen	  ohjaajiksi	  
oli	  palkattuna	  yhteensä	  13	  taiteilijaa.	  Alustajina	  ja	  kouluttajina	  seminaareissa	  ja	  opintopiireissä	  vieraili	  neljä	  
asiantuntijaa.	  
	  
Syksyllä	  2015	  kartanon	  Kulttuurikonttori	  oli	  tukikohtana	  ArtHäme	  ’15	  -‐taideviikolle.	  Tapahtuma	  on	  
kiertänyt	  seitsemän	  vuotta	  hämäläisiä	  kaupunkeja	  ja	  nyt	  järjestimme	  sen	  ensimmäistä	  kertaa	  Janakkalassa,	  
kartanon	  kehityshankkeen	  koordinoimana.	  	  19.-‐27.9.2015	  kuuden	  näyttelyn	  ja	  28	  tapahtuman	  tekoon	  
osallistui	  214	  kulttuuritoimijaa	  ja	  taiteilijaa	  ja	  tapahtumissa	  vieraili	  noin	  1200	  kävijää	  Turengissa,	  
Tervakoskella	  ja	  Harvialan	  kartanolla.	  
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Kansainvälinen,	  kiinnostava	  
	  
Kansainvälisyys	  oli	  vahvasti	  mukana	  kartanolla.	  Musiikin	  ja	  soitinrakennuksen	  ammattilaiset	  ovat	  
menestyneet	  kansainvälisesti	  ja	  verkosto	  maailmalle	  on	  laaja.	  Myös	  kuvataiteen	  verkosto	  on	  elävä	  ja	  
kasvava	  niin	  kotimaassa	  kuin	  ulkomaillakin.	  

Henkien	  kartano	  –	  Spirited	  Mansion,	  kansainvälinen	  taiteilijasymposium	  
Kanta-‐Hämeestä	  puuttuvan,	  kansainvälisen	  ja	  monialaisen	  taiteilijaresidenssin	  tarvetta	  puitiin	  hankkeen	  
aikana	  mm.	  Ars-‐Häme	  ry:n	  kanssa.	  Elokuussa	  kartanolla	  järjestimme	  yhdistyksen	  kanssa	  yhteistyössä	  
kansainvälisen	  taiteilijasymposiumin,	  johon	  osallistui	  kuvataiteilijoita	  Hämeestä,	  Helsingistä,	  Berliinistä,	  
Latviasta	  ja	  Saksasta,	  Argentiinasta	  ja	  Japanista.	  
	  
Ammattitaiteilijat	  Aya	  Imamura,	  Salla	  Laurinolli,	  Andris	  Maračkovskis	  ,	  Pia	  Männikkö,	  Patricia	  	  Pisani,	  Agita	  
Steinberga,	  Katri	  Stenberg	  ja	  Anssi	  Taulu	  työskentelivät	  kartanolla	  etsien	  teoksiinsa	  paikan	  henkeä.	  
Kesannolla	  oleva	  puutarha,	  osittain	  autiot	  rakennukset	  ja	  hylätyt	  esineet	  inspiroivat	  heitä	  etsimään	  
menneisyydestä	  heijastuksia	  tähän	  päivään.	  Kartanon	  pitkän	  historian	  yksityiskohdat	  näkyivät	  ja	  kuuluivat	  
nykytaiteen	  teoksissa.	  
	  
Symposium	  osoitti,	  että	  kartano	  jo	  itsessään	  on	  mielenkiintoinen	  paikka,	  ja	  sillä	  olisi	  henkiset	  edellytykset	  
muovautua	  residenssiksi,	  kunhan	  tilakysymykset	  ratkaistaan.	  Kontaktit	  paikallisten	  taiteilijoiden	  ja	  
asukkaiden	  sekä	  residenssitaiteilijoiden	  välillä	  antavat	  paljon	  kaikille	  osapuolille.	  	  	  	  	  
	  

Toimijoiden	  yhteistyö	  
	  
Yhteistyöverkostossa	  tietoa	  välitettiin	  laajemmalle	  piirille,	  keskustelua	  käytiin	  niin	  netissä	  kuin	  tapaamisissa	  
kulttuurikonttorissa.	  Kartanolla	  kävijät	  kertoivat	  eteenpäin	  mahdollisuuksista	  tehdä	  asioita	  omaehtoisesti,	  
ja	  saimme	  ehdotuksia	  toiminnasta	  ja	  varauksia	  tapaamisiin	  ja	  kurssien	  pitoon.	  Talkootyötunteja	  tehtiin	  
hankkeen	  aikana	  yli	  1200.	  
	  

Yhdistykset	  
Yhdistykset	  pitivät	  kartanolla	  kokouksia,	  kursseja	  ja	  illanviettoja.	  	  Janakkalalaisten	  järjestöjen	  
lisäksi	  tapaamisia	  järjestivät	  hämeenlinnalaiset	  yhdistykset.	  Suurin	  osa	  kartanoa	  käyttäneistä	  
yhdistyksistä	  toimii	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  parissa,	  mutta	  muutama	  muukin	  yhdistys	  hyödynsi	  
mahdollisuuden	  tavata	  kartanolla.	  
	  
Laaja	  yhteistyö	  yhdistysten	  kanssa	  ArtHäme	  ’15	  –taideviikon	  suunnittelun	  ja	  toteutuksen	  
yhteydessä	  toimi	  hyvin.	  Sen	  sijaan	  muiden	  kuin	  oman	  taiteenlajin	  tapahtumista	  tiedottaminen	  ja	  
tapahtumien	  jakaminen	  somessa	  taideviikon	  aikana	  unohtui	  useimmilta	  toimijoilta.	  Opittavaa	  jäi	  
paikkakunnan	  ensimmäisen	  monitaiteisen	  festivaalin	  jäljiltä	  kaikille.	  
	  

Yritykset	  	  
Kartanolla	  toimivat	  yritykset	  osallistuivat	  vaihtelevasti	  toimintaan.	  Taimimyymälän	  kanssa	  
yhteistyössä	  järjestimme	  taiteilijoiden	  kesäkukkatapahtuman	  osana	  Avoimet	  kylät	  –päivää.	  	  
Ruokangas	  Guitars	  esitteli	  kitarapajaansa	  tapahtumien	  yhteydessä	  yleisölle	  ja	  Mad	  Professor	  
kertoi	  vahvistintuotannostaan	  sanoin	  ja	  kitarariffein	  taiteilijasymposiumin	  taiteilijoille	  
konttorirakennuksen	  showroomissaan.	  NVL-‐studion	  yrittäjä	  osallistui	  kartanon	  
digivalokuvausryhmään	  ja	  seppä	  Tervarauta	  esitteli	  pajaansa	  vierailijoille.	  	  Juha	  Ruokangas	  alusti	  
yrityksensä	  somenkäyttöä	  mieleenpainuvasti	  Some	  ja	  sisu	  -‐seminaarissa.	  Tapahtumien	  tukijoiksi	  
liittyivät	  myös	  paikallinen	  Osuuspankki,	  K-‐Citymarket	  ja	  vakuutusyhtiö	  LähiTapiola.	  	  
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Taiteilijat	  ja	  kulttuurin	  toimijat	  
Taiteen	  ja	  kulttuurin,	  käsityöläisten	  ja	  muotoilijoiden	  ammattilaiset	  hakeutuvat	  mielellään	  
alueelle,	  jossa	  on	  jo	  muitakin	  samanhenkisiä	  toimijoita.	  Kartanon	  miljöö	  ja	  ilmapiiri	  sopivat	  luovan	  
alan	  toimijoille.	  Tiedotus	  ja	  hankkeen	  tuella	  luodut	  toiminnat	  kannustivat	  tutustumaan	  paikkaan	  
ja	  tulemaan	  mukaan.	  Luovan	  toimialan	  vahvistuminen	  parantaa	  kulttuuritarjontaa	  ja	  lisää	  
kulttuuritoimintaa	  kartanolla.	  Elävä	  ja	  toimiva	  kulttuurikeskus	  ja	  luovan	  alan	  yritykset	  kiinnostavat	  
myös	  matkailijoita.	  
	  
Suuri	  osa	  taiteilijoista	  kaipaa	  ympärilleen	  luovaa	  yhteisöä	  ja	  osa	  myös	  työtilaisuuksia	  esimerkiksi	  
ohjaajina	  kursseilla	  ja	  työpajoissa.	  Puolen	  vuoden	  aikana	  hanke	  maksoi	  palkkaa	  projektipäällikölle	  
ja	  palkkioita	  yhteensä	  13	  taiteilijalle	  kurssien,	  työpajojen	  ja	  tietoiskujen	  ohjauksesta.	  Ohjaajat	  
olivat	  alansa	  ammattilaisia	  ja	  pedagogisesti	  kokeneita,	  pidettyjä	  ja	  arvostettuja.	  
	  
Toiminnan	  suunnittelutilaisuuksia	  oli	  paljon	  ja	  niiden	  myötä	  tieto	  avoimesta	  kartanosta	  levisi	  
hyvin	  luovan	  alan	  piireissä.	  Kulttuuritoimijat	  tulivat	  tutustumaan	  tai	  järjestivät	  tapaamisiaan	  
kartanolla.	  Useat	  kartanolla	  vierailleet	  taiteilijat	  tiedustelivat	  vapaita	  työhuoneita	  ja	  tulijoita	  olisi,	  
jos	  vain	  lisää	  tiloja	  saataisiin	  käyttökelpoisiksi.	  

Kunta	  
Kun	  kuntalaiset	  ovat	  tyytyväisiä	  kotipaikkaansa	  kunnan	  imago	  kulttuurimyönteisenä	  paikkana	  
vahvistuu	  ja	  vetovoima	  nousee.	  Alueelle	  tulee	  lisää	  menestyviä	  luovan	  alan	  yrityksiä	  ja	  
työpaikkoja.	  	  Kulttuuritarjonnan	  lisääntyminen	  sai	  huomiota	  kuntapäättäjien	  keskuudessa:	  
Harvialan	  kartanon	  ”herääminen	  eloon”	  huomattiin	  ja	  taideviikon	  järjestäminen	  paikkakunnalla	  
nosti	  otsikoita	  paikallislehteen	  tyyliin	  ”Janakkala,	  kulttuurin	  kehto”.	  	  
	  
Yhteistyö	  taiteilijoiden	  ja	  kolmannen	  sektorin	  kanssa	  luo	  uusia	  keinoja	  tuottaa	  kulttuuripalveluja	  
ja	  kierrättää	  hyviä	  käytäntöjä	  myös	  eri	  hallinnonaloilla.	  Harvialalaisten	  koululuokkien	  ja	  
päiväkodin	  lapsien	  lisäksi	  kartanolla	  kävi	  koululaisia	  myös	  Turengista	  ja	  Hämeenlinnasta.	  
Järjestimme	  kartanolla	  vanhus-‐	  ja	  vammaistyön	  asiakkaille	  taidepausseja.	  Päiväkuntoutus	  
Onnenapilan	  hoitohenkilökunnalle	  ja	  muistisairaille	  senioreille	  järjestimme	  neljä	  taidepaussia	  ja	  
Honkakodin	  kehitysvammaisten	  asukkaille	  yhden	  riemukkaan	  taiteentäyteisen	  iltapäivän.	  	  

Asukkaat	  	  
Alueen	  palvelut	  ovat	  tärkeä	  osa	  arkea	  ja	  elämää.	  Yhteistyön	  myötä	  asukkaat	  saavat	  kontaktin	  
alueen	  toimijoihin,	  he	  kertovat	  yhteistyötapaamisissa	  tarpeensa	  kulttuuripalveluista	  ja	  myös	  
ideoivat	  ja	  osallistuvat	  kulttuurin	  tekemiseen	  omaehtoisesti.	  	  
	  
Hankkeen	  aikana	  uuden	  lähellä	  sijaitsevan	  asuinalueen	  perheistä	  osa	  kävi	  kartanolla.	  Nuoret	  
perheet	  viettävät	  kiireistä	  elämää,	  ja	  lapset	  ovat	  enimmäkseen	  liian	  pieniä	  itsenäiseen	  
liikkumiseen,	  joten	  monelle	  kartanon	  alue	  ei	  ole	  vielä	  tuttu.	  Yhteisöllisyys	  uudella	  alueella	  on	  
myös	  vasta	  kehittymässä.	  Mahdollisuus	  tavata	  kartanolla	  ja	  osallistua	  toimintaan	  on	  kuitenkin	  
pikku	  hiljaa	  viriämässä	  vanhempien	  mielessä.	  Asukasyhdistyksen	  ja	  toimintaryhmien	  kokoukset	  
pidetään	  kulttuurikonttorissa.	  

Toiminnan	  vakiinnuttaminen	  
	  
Kartanon	  tulevaisuus	  on	  kiinni	  kunnan	  päätöksestä	  myydä	  kartanon	  rakennukset	  alueen	  asemakaavan	  
valmistuttua.	  Kartanoita	  on	  myynnissä	  ympäri	  maata,	  ostajan	  löytyminen	  voi	  kestää	  pitkään.	  Toistaiseksi	  
taiteilijat	  ja	  yrittäjät	  ovat	  vuokralla	  konttorirakennuksessa,	  yläpakkaamossa	  ja	  entisessä	  
saunarakennuksessa.	  	  
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Yhteistyössä	  kartanolaisten	  omat	  toiminnot	  täydentävät	  kokonaisuutta	  siihen	  asti,	  kun	  vuokrasopimukset	  
ovat	  voimassa.	  Omaehtoisia	  tapahtumia	  järjestetään	  talkoilla	  ja	  ryhmät	  jatkavat	  toimimistaan.	  Johannan	  
päiviä	  ja	  muita	  tapahtumia	  jatketaan	  ja	  nuoret	  voivat	  järjestää	  tapaamisiaan. Yhteismarkkinointia	  ja	  	  
-‐tiedottamista	  opetellaan	  edelleen.	  
	  
Suunnitelmia	  myymisen	  vaihtoehdoksi	  on	  myös	  mietitty:	  kunta	  voisi	  vuokrata	  nimellisellä	  hinnalla	  päätalon	  
yhdistykselle	  pidemmäksi	  aikaa.	  Yhdistys	  voisi	  hakea	  yhdessä	  kunnan	  kanssa	  rahoitusta	  rakennuksen	  
kunnostamiseen	  terveeksi	  ja	  luovan	  toimialan	  tarpeisiin	  riittäväksi.	  Yhdistys	  myös	  vastaisi	  tilojen	  
koordinoinnista	  ja	  vuokrauksesta	  työtilaa	  tarvitseville.	  Talo	  säilyisi	  kulttuurikäytössä,	  tarjoaisi	  kaivattua	  tilaa	  
yrittäjille	  ja	  volyymiä	  alueen	  laajeneviin	  toimintoihin.	  

Joukkoistaminen	  	  –	  	  sosiaalinen	  media	  työkaluksi	  
	  
Tapasimme	  yhteistyökuntien	  Hämeenlinnan	  ja	  Riihimäen	  kulttuuri-‐,	  viestintä-‐,	  ja	  nuorisopalvelujen	  
henkilöiden	  kanssa	  joukkoistamis-‐asian	  parissa	  keväällä	  ja	  vertailimme	  kokemuksia	  sosiaalisen	  median	  
käytöstä	  erilaisissa	  hankkeissa.	  Osaamisen	  parantamiseksi	  järjestimme	  seminaarin	  ja	  työpajan,	  jossa	  alan	  
asiantuntija	  avasi	  some-‐alustojen	  tehokäyttöä	  strategioista	  aina	  teknisiin	  yksityiskohtiin	  asti.	  	  
	  
Yhteisissä	  ideointipalavereissa	  käsittelimme	  muistilistamallia	  tapahtuman	  joukkoistamiseksi.	  	  Muut	  
vastaavissa	  kehityshankkeissa	  toimivat	  voivat	  hyödyntää	  työkalua	  omissa	  hankkeissaan,	  seurata	  listaa	  ja	  
täydentää	  sitä	  omilla	  kokemuksillaan.	  Tätä	  joukkoistamistyökalun	  mallia	  ehdimme	  kokeilla	  hankkeessa	  
lyhyen	  ajan	  ja	  saimme	  siitä	  kokemusta	  kartanon	  toiminnalliselta	  osalta.	  	  
	  
Kesällä	  somea	  käytettiin	  tapahtumien	  kehittelyssä	  ja	  ryhmien	  kommunikoinnissa.	  Syksyllä	  järjestimme	  
Some	  ja	  sisu	  -‐seminaarin,	  jossa	  perehdyttiin	  konkreettisten	  tapausten	  kautta	  somen	  ominaisuuksiin	  ja	  
joukkoistamiseen,	  ja	  asiantuntija	  kiidätti	  osallistujia	  tietoiskussaan	  yhä	  syvemmälle	  somen	  syövereihin.	  
Palautteissa	  molemmat	  seminaarit	  koettiin	  hyödyllisiksi	  ja	  avartaviksi.	  Lisää	  tietoa	  ja	  työpajoja	  aiheesta	  
tarvitaan:	  oikea	  asenne	  ja	  tekniset	  taidot	  kehittyvät	  tekemällä.	  

Suunnitelmat	  ja	  todellisuus	  
	  
Laaja-‐alainen	  yhteistyö	  oli	  lähtökohtana	  hankkeen	  suunnittelussa.	  Naapurit:	  yrittäjät,	  asukkaat,	  taiteilijat,	  
kunnan	  toimijat	  ja	  yhdistysten	  väet	  kutsuttiin	  kohtaamaan	  toisiaan	  ja	  kertomaan	  ideoistaan	  ja	  toiveistaan	  
kartanolle	  sekä	  nettiin.	  	  
	  
Mallikkaan	  joukkoistaminen	  edellytyksenä	  on	  hyvin	  suunniteltu,	  avoin	  ja	  ohjattu	  prosessi.	  Käynnistäjä	  ja	  
ylläpitäjä	  rakentaa	  laajan	  tiedotusrenkaan,	  hyödyntää	  verkostoja,	  innostaa,	  tukee	  ja	  kannustaa	  ryhmää.	  
Tulosten	  esittelyn	  lisäksi	  ylläpitäjä	  kiittää	  ja	  palkitsee	  sopivalla	  tavalla	  ryhmän.	  Kommentointi	  ja	  palaute	  on	  
prosessin	  aikana	  tärkeää,	  samoin	  kuin	  osallistujien	  arvostaminen	  ja	  sen	  julkituominen.	  
	  
Kokemus	  kartanon	  hankkeen	  ajalta	  kertoo,	  että	  joukkoistamista	  vetämään	  on	  hyvä	  saada	  erillinen	  henkilö,	  
joka	  voi	  paneutua	  asiaan.	  Toiminnasta	  kiinnostuneet	  eivät	  suinkaan	  aina	  ole	  innostuneita	  somen	  käyttäjiä.	  
Somettamiseen	  osallistuminen	  vaatii	  osallistujilta	  lisää	  sitoutumista	  ja	  aikaa,	  ja	  käynnistäjältä	  selkeää	  
suunnitelmaa.	  Mukaan	  lupautuvilta	  somealustojen	  käytön	  opiskelu	  vie	  lisää	  aikaa,	  sillä	  useimpien	  
käyttökokemus	  riittää	  oman	  facebook-‐statuksen	  päivittämiseen,	  mutta	  kaikki	  muu	  vaatiikin	  sitten	  ohjausta	  
ja	  opettelua.	  Uusien	  alustojen	  ja	  niiden	  käyttöfilosofian	  omaksuminen	  edellyttää	  uteliaisuutta	  ja	  
kokeilunhalua.	  	  
	  
Suunnitelmallista	  joukkoistamista	  tehdään	  vielä	  melko	  harvoin,	  vaikka	  somen	  käyttö	  liittyykin	  kaikenlaiseen	  
taiteesta	  ja	  kulttuurista	  tiedottamiseen.	  Ohjatun	  kehittämisen	  osalta	  keskittyminen	  kahteen	  tai	  kolmeen	  
somealustaan	  hankkeen	  alussa	  on	  mahdollisuuksien	  rajoissa:	  käyttäjät	  löytävät	  sisällöt	  ja	  oppivat,	  miten	  voi	  
osallistua.	  	  Osallistujien	  omien	  käyttömieltymysten	  myötä	  hankkeen	  sisällöt	  voivat	  näkyä	  myös	  muilla	  
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alustoilla	  ja	  kanavilla.	  Myös	  kartanon	  hankkeessa	  toiminnasta	  tiedottaminen	  oli	  pääosassa,	  ja	  toiminnan	  
edetessä	  alkoi	  kehittyä	  ryhmiä	  eri	  aiheiden	  ympärille.	  
	  
Kartanon	  ja	  ArtHäme	  ’15	  festivaalin	  nettisivustot	  ja	  facebooksivut	  olivat	  pääasialliset	  somekanavat,	  joiden	  
luonti	  ja	  ylläpito	  oli	  projektipäällikön	  vastuulla	  muiden	  toimien	  ohessa.	  Ylläpito-‐oikeuden	  jakaminen	  laajalle	  
joukolle	  live-‐elämässä	  aktiivisia	  talkoolaisia	  tuotti	  vain	  harvakseltaan	  someen	  päivityksiä	  ja	  uutta	  sisältöä.	  
Toimintaan	  osallistuvien	  uusien	  ihmisten,	  uudessa	  paikassa	  ja	  uuden	  toiminnan	  äärellä	  ei	  ole	  kovin	  helppoa	  
ja	  nopeaa	  omaksua	  uutta	  roolia	  somesisältöjen	  tuottajina.	  	  
	  
Kartanoalueen	  kokonaisvaltaista	  kehittelytyötä	  hidasti	  epävarmuus	  kartanon	  tulevaisuudesta.	  
Yksityiskohtaisia	  kysymyksiä	  tilojen	  käytöstä	  ja	  toiminnasta	  oli	  vaikea	  tehdä	  yhdessä	  ratkaistaviksi,	  kun	  
odotettavissa	  saattaa	  olla	  alueen	  rakennusten	  myynti	  yksityiskäyttöön.	  	  	  Kartanon	  kehittäminen	  
joukkoistamalla	  on	  jatkossa	  mahdollisuus	  –	  kunhan	  ensin	  tiedetään,	  että	  alue	  säilyy	  avoimena	  ympäristönä	  
kulttuurin	  kukoistaa.	  
	  
Nettisivujen,	  facebook-‐sivujen	  ja	  –tapahtumien	  lisäksi	  hankkeen	  aikana	  käytimme	  mm.	  Instagramia	  kuvien	  
jakoon,	  YouTubea	  videoiden	  jakoon,	  Dropboxia	  tiedostojen	  jakoon,	  Sumpli-‐alustaa	  palavereista	  sopimiseen	  
ja	  WhatsUpia	  viestintään.	  Kartanon	  nettisivuston	  teimme	  blogialustalle,	  joten	  myös	  se	  on	  avoin	  
kommenteille	  ja	  sillä	  onkin	  lähes	  300	  seuraajaa.	  	  
	  
Aina	  some	  ei	  päde	  
	  
Lehdistötiedotteet,	  puhelinkeskustelut	  ja	  tapaamiset	  ovat	  voimissaan,	  kun	  historiallisen	  kartanon	  
kehittämiseen	  halutaan	  saada	  aiheesta	  kiinnostuneet	  mukaan	  laajalla	  skaalalla.	  	  Paikalliset	  lehdet	  
Janakkalan	  Sanomat,	  Hämeenlinnan	  Kaupunkiuutiset	  ja	  maakuntalehti	  Hämeen	  Sanomat	  sekä	  Yle	  Radio	  
Häme	  tekivät	  isoja	  juttuja	  kartanon	  kehityssuunnitelmista	  ja	  julkaisivat	  pikku-‐uutisia	  tapahtumista.	  Ne	  ovat	  
tärkeitä	  suurelle	  joukolle	  kansalaisia,	  jotka	  eivät	  käytä	  tietokonetta	  tai	  älypuhelinta,	  tai	  ainakaan	  niiden	  
somesovelluksia.	  Vaikka	  printtilehtien	  menoinfoissa	  tietoa	  oli	  hyvin	  saatavilla,	  ArtHäme	  ’15	  -‐taideviikon	  
palautteissa	  arvosteltiin,	  että	  koko	  viikon	  ohjelma	  aikatauluineen	  olisi	  pitänyt	  olla	  myös	  ilmoituksina	  
sanomalehdissä.	  Lehti-‐ilmoituksiin	  hankkeen	  budjetissa	  oli	  kuitenkin	  vain	  rajallisesti	  varaa.	  
	  
Kun	  kartanon	  nykytilasta	  oli	  juttuja	  lehdissä,	  monet	  kartanolla	  aikoinaan	  työskennelleet	  tai	  asuneet	  ottivat	  
yhteyttä.	  Puhelimessa	  sovittiin	  tapaamisesta	  ja	  sitten	  kulttuurikonttorissa	  tarinoitiin	  elämästä	  kartanolla	  
historian	  eri	  vuosikymmenillä.	  Myös	  kartanon	  viimeisen	  omistajasuvun,	  Brusinien,	  jälkipolven	  edustaja	  otti	  
yhteyttä	  kartanon	  nettisivuston	  löydettyään.	  Suunnitelmissa	  on	  järjestää	  yhteinen	  tapaaminen	  entisten	  
kartanolaisten	  kanssa.	  
	  
Nuoret	  kartanolla	  livenä	  ja	  somessa	  
	  
Nuorille	  somen	  kautta	  toimiminen	  on	  luontevaa.	  Yhdistystoiminta	  ei	  nuoria	  liiemmin	  kiinnosta,	  mutta	  itse	  
kehitellyt	  ja	  somessa	  jaetut	  ideat	  aktivoivat	  mukaan	  uuden	  polven	  edustajat.	  Omaehtoiset	  tapahtumat	  ja	  
toiminta	  nousee	  nuorten	  omista	  tarpeista	  ja	  saa	  uusia	  muotoja.	  	  Tapaamis-‐	  ja	  toimintapaikka	  kartanolla	  
mahdollistaa	  heille	  aktiivisen	  tekemisen	  ”livenä”.	  	  	  	  
	  
Kartanolla	  kävi	  nuoria	  työpajoissa,	  tapahtumissa,	  näyttelyissä	  ja	  koulujen	  retkillä.	  Kannustimme	  heitä	  
ottamaan	  kartano	  haltuun	  ja	  pariin	  otteeseen	  niin	  tapahtuikin.	  Musiikkivideon	  kuvaukset	  autiossa	  
päätalossa	  ja	  halloween-‐juhlat	  kulttuurikonttorissa	  olivat	  nuorten	  omia	  tapahtumia.	  Ryhmä	  Harvialan	  
koulun	  oppilaita	  innostui	  suunnittelemaan	  kauhuleffaa	  päätalon	  kolkon	  miljöön	  inspiroimana	  ja	  kuultuaan	  
tarinoita	  rakennuksen	  hurjasta	  historiasta.	  Kuvia	  instagramissa,	  snapshatissa,	  vinessä	  ja	  muilla	  some-‐
alustoilla	  jaetaan	  monesti	  vain	  omalle	  ryhmälle.	  Nuorten	  jutut	  muhivat	  ja	  kehittyvät	  omalla	  ajallaan	  ja	  
tavallaan.	  Jaamme	  tietoa	  mahdollisuudesta	  tehdä	  asioita	  kartanolla	  ja	  nuorten	  toimintaa	  kannustetaan	  
eteenpäin	  heidän	  ehdoillaan.	  
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”Some-‐ideaali”	  joukkoistamismalli	  
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Hankkeen	  toimijat	  

Hankkeen	  päätoteuttaja:	  	  
Janakkalan	  kunta	  

Kuntien	  välinen	  yhteistyö:	  
Janakkalan	  kunta	  
Riihimäen	  kaupunki	  
Hämeenlinnan	  kaupunki	  

Kartanoalueen	  toimijat:	  
Ruokangas	  Guitars	  Oy,	  Juha	  Ruokangas	  
Mad	  Professor	  Amplification	  Oy,	  Harri	  Koski	  
Turenki	  Violins,	  Lasse	  Suurkari	  ja	  Ilona	  Ala-‐Leppilampi	  
NVL	  Studio,	  Aleksi	  Partanen	  
Seppä	  Tervarauta,	  Pasi	  Raivio	  
Sirpa	  Haapaoja,	  kulttuurituottaja,	  kuvataiteilija	  
Hanna	  Martikainen,	  musiikin	  lehtori,	  muusikko	  
Jana	  Výborná-‐Turunen,	  kuvataiteen	  lehtori,	  kuvataiteilija	  
Mihwa	  Park-‐Jacobsson,	  musiikin	  lehtori,	  muusikko	  
Anne	  Vilkuna,	  kuvataiteen	  lehtori,	  kuvataiteilija	  
Jouko	  Saukko,	  puutarhuri	  
Linnan	  Rakentaja	  Oy,	  Jarmo	  Ahonen	  ja	  Jari	  Palmgren	  
Harvialan	  taimimyymälä,	  Ulla	  Rauhanlaakso	  ja	  Pirjo	  Liimatainen	  	  
	  

Muut	  yhteistyökumppanit	  
	  
Harvialan	  Alikartanon	  asukasyhdistys	  
Janakkalan	  Luonto	  ja	  Ympäristö	  Ry.	  
Harvialan	  Martat	  
Janakkalan	  Kuvataideyhdistys	  ry.	  
Kapiokirstu	  ry	  
Vanajaveden	  Pelimannit	  
Janakkalan	  Viihdekuoro	  JVK	  
Tervakosken	  Naiskuoro	  
Tervakosken	  Mieskuoro	  
Leppäkosken	  Puhallinorkesteri	  
Janakkalan	  Lasten	  ja	  Nuorten	  Musiikin	  Tuki	  Ry	  
Vanajaveden	  Opisto	  –	  VOP	  
Etelä-‐Hämeen	  Kirjoittajayhdistys	  Janaki	  ry	  
JaTS	  Janakkalan	  Teatteriseurue	  /	  J:lan	  Nuorisoteatteriyhdistys	  ry	  
Tervakosken	  Elokuvat	  
Muuta	  musaa	  
Elävän	  musiikin	  yhdistys	  Ämy	  ry	  	  
Ars-‐Häme	  ry	  
Kanta-‐Hämeen	  kirjailijayhdistys	  Vana	  -‐66	  ry	  	  
	  

Tukijat:	  
OP	  Janakkala	  
K-‐Supermarket	  Turenki	  
LähiTapiola	  



Hankeraportti,	  Harvialan	  kartano,	  Janakkalan	  kunta	  10.12.2015	  

	   13	  

Hankkeen	  kulku	  
	  
Kehitystyö	  ja	  koordinointi	  sekä	  toimintojen	  organisointi:	  	  
	  
Hanketukea	  myönnettiin	  hakemuksessa	  esitetyn	  vuoden	  mittaisen	  kehitystyön	  sijasta	  30	  prosenttia	  
vähemmän,	  joten	  kehitystyö	  tehtiin	  käytännössä	  yhdeksässä	  kuukaudessa.	  	  Toiminta	  lähti	  hyvin	  liikkeelle,	  
ideointi	  ja	  suunnitellut	  aktiviteetit	  saatiin	  vauhtiin.	  Luovan	  toimialan	  työtilojen	  suhteen	  jouduttiin	  
valitettavasti	  jarruttelemaan,	  koska	  kaivattua	  lisätilaa	  ei	  voitu	  vuokrata	  käyttöön	  tyhjillään	  olevasta	  
päätalosta.	  Muutamat	  käyttökokeilut	  osoittivat,	  että	  nykyisessä	  kunnossa	  siellä	  oleskelu	  ja	  työskentely	  oli	  
haitallista,	  varsinkin	  sisäilman	  ongelmille	  jo	  aiemmin	  altistuneille.	  
	  
Joukkoistamistyökalun	  kehitystyö	  eteni	  myös	  kohtuullisen	  mukavasti.	  Kyselyt	  ja	  ideoiden	  keruu	  asukkailta	  
ja	  kulttuuriväeltä	  some-‐alustan	  kautta	  jätettiin	  odottamaan	  kartanon	  tulevaisuuden	  varmistumista	  ja	  
päätöstä	  rakennusten	  säilymisestä	  kulttuurikäytössä.	  
	  
Helmi-‐maaliskuu	  2015	  

• Yhteistyön	  kartoitus,	  organisointi	  ja	  sopimukset;	  tapaamiset	  ja	  kokoukset	  	  	  	  	  
• Voimavarojen	  ja	  intressien	  mitoitus	  ja	  kohdentaminen	  
• Toimintasuunnitelman	  teko	  yhteistyökumppaneiden	  kanssa	  ja	  aikataulun	  tarkennukset	  
• Netti-‐	  ja	  some-‐alustojen	  luonti	  Harvialan	  kartanolle	  
• Näyttelytoiminta	  
• Tapahtumat	  
• Tiedotus	  ja	  markkinointi	  sekä	  some-‐alustojen	  ylläpito	  

	  
Huhti-‐toukokuu	  2015	  

• Taidetyöpajat,	  lasten	  ja	  nuorten	  ohjattu	  taidetoiminta	  
• Some-‐seminaari	  I	  
• Näyttelytoiminta	  
• Tapahtumat	  
• ArtHäme	  ’15	  -‐taideviikon	  suunnittelu	  
• Netti-‐	  ja	  some-‐alustojen	  luonti	  taideviikolle	  
• Tiedotus	  ja	  markkinointi	  sekä	  some-‐alustojen	  ylläpito	  

	  
Kesä-‐heinäkuu	  	  2015	  

• Kontaktointi	  ja	  yhteistyökumppaneiden	  tiedonvälitys	  	  
• Luovan	  toimialan	  vahvistaminen,	  kartanoalueen	  esittely	  uusille	  toimijoille	  
• Näyttelytoiminta	  
• Tapahtumat	  
• KV-‐taiteilijasymposium,	  Taideleirit	  
• Taidetyöpajat	  
• Tiedotus	  ja	  markkinointi	  sekä	  some-‐alustojen	  ylläpito	  

	  
Elo-‐lokakuu	  2015	  

• ArtHäme	  ’15	  -‐taideviikon	  toteutus	  
• Some-‐seminaari	  II	  
• Näyttelytoiminta	  
• Tapahtumat	  
• Tiedotus	  ja	  markkinointi	  sekä	  some-‐alustojen	  ylläpito	  
• Hankkeen	  raportointi	  
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Poimintoja	  tapahtumista	  ja	  toiminnasta	  Harvialan	  kartanolla	  2015	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  
Kansainvälisen	  taiteilijasymposium:	  
	  
Henkien	  kartano	  –	  Spirited	  Mansion	  
9.-‐14.8.2015	  
Ammattitaiteilijat:	  Aya	  Imamura,	  Salla	  
Laurinolli,	  Andris	  Maračkovskis	  ,	  Pia	  
Männikkö,	  Patricia	  	  Pisani,	  Agita	  Steinberga,	  
Katri	  Stenberg	  ja	  Anssi	  Taulu	  
Ryhmä	  ammattitaiteilijoita	  Saksasta,	  Latviasta,	  
Japanista,	  Hämeestä	  ja	  Helsingistä	  asui	  yhdessä	  
Harvialassa	  ja	  työskenteli	  kartanolla	  etsien	  ja	  
löytäen	  teoksiinsa	  paikan	  hengen.	  	  
	  
Taidetyöpajat:	  
	  
Grafiikan	  työpaja	  I	  	  	  	  11.-‐12.4.2015	  
Kuivaneula	  ja	  carborundum	  -‐tekniikat	  
Ohjaajana	  taidegraafikko	  Anniina	  Vainionpää	  
	  
Grafiikan	  työpaja	  II	  	  	  	  8.-‐9.5.2015	  
Monotypia	  ja	  kuivaneula	  -‐tekniikat	  
Ohjaajana	  taidegraafikko	  Anniina	  Vainionpää	  
	  
Janakkalan	  kuvataideyhdistyksen	  
grafiikankurssi	  	  25.-‐26.4.2015	  
	  
ArtHäme	  '15	  -‐työpajat	  kartanolla	  23.9.2015	  
Osallistujina	  kolmessa	  työpajassa	  Harvialan	  
koulun	  oppilaat,	  ohjaajana	  kuvataiteilija	  ja	  
kuvataiteen	  lehtori	  Jana	  Výborná-‐Turunen	  
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Näyttelyt:	  
	  
Joekes	  Goslinga:	  Double	  Vision	  –	  You’d	  Better	  
Look	  Twice!	  	  4.12.2014	  –	  31.1.2015	  
Hollantilaisen	  taiteilijan	  silkkipainotöitä,	  
puuveistoksia	  ja	  maalauksia	  
	  
Meeri	  Koutaniemi:	  Vapaita	  unelmia	  
30.4.-‐31.5.2015	  
Lastenoikeusjärjestö	  Planin	  tuottama	  ja	  
valokuvaaja	  Meeri	  Koutaniemen	  ohjaama	  
nepalilaisten	  orjatyttöjen	  valokuvanäyttely	  
Vapaita	  unelmia	  	  
	  
Suora	  	  	  5.6	  -‐12.7.2015	  
Kuvanveistäjä	  Simo	  Ripatin	  ja	  taidemaalari	  
Mikko	  Myöhäsen	  yhteisnäyttely	  
	  
Ville-‐Karel	  Viirelaid:	  Monologi	  
tuntemattoman	  kanssa	  17.7.2015-‐7.8.2015	  
Virosta	  Suomeen	  muuttaneen	  taiteilijan	  
näyttely	  ja	  residenssi	  Galleria	  Johannassa	  	  
	  
Spirited	  Mansion	  	  	  	  13.8.-‐30.9.2015	  
Kansainvälisen	  taiteilijasymposiumin	  
nykytaiteen	  teokset	  esillä	  Galleria	  Johannassa,	  
päätalossa,	  varastossa	  	  ja	  puistossa	  
	  
Tarinoita	  	  	  23.10.-‐9.12.2015.	  
Porilaisen	  kuvantekijän	  Eija	  Hannuksen	  
”Tarinoita”	  sekatekniikkanäyttely	  Galleria	  
Johannassa	  	  
	  
I+Valoisa	  tusina	  +I	  
Digikuvaryhmän	  näyttely	  	  
17.12.2015	  –	  31.1.2015	  
14	  valokuvausharrastajan	  yhteisnäyttely	  
Galleria	  Johannassa	  
	  
Performanssit:	  
	  
Ville-‐Karel	  Viirelaidin	  action	  painting	  –
esitykset	  	  	  17.7.	  ja	  7.8.2015	  
Monologi	  tuntemattoman	  kanssa	  -‐näyttelyn	  
avajaisissa	  ja	  päättäjäisissä.	  Avajaisissa	  	  
livemusiikin	  esitti	  Suvadeep	  Das	  (Intia/Suomi)	  
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Musiikkitapahtumat:	  
	  
Jason	  Carter	  &	  harppukitara	  	  	  	  17.2.2015	  	  
Brittiläinen	  kitaravirtuoosi	  Jason	  Carter	  –	  
maailmanmusiikkia	  ja	  klassista	  harppukitaralla	  
Kulttuurikonttorissa	  	  
	  
Noin	  neljä	  sointua	  –musiikki-‐ilta	  	  	  	  30.4.2015	  
Vapaat	  sävelet:	  soittoa	  ja	  laulua	  yhdessä	  
	  
Neidot,	  Rouva	  ja	  Lady	  –	  kuvaa	  –	  runoa	  –	  
laulua	  –	  soittoa	  	  	  	  13.5.2015	  
Kukanpäivän	  matinea	  galleriassa,	  Titta	  ja	  Tiia	  
Toivanen	  sekä	  Hanna	  Martikainen,	  runot	  Ritva	  
Tuutti	  
	  
Hanna-‐tädin	  laulu-‐	  ja	  musahetki	  	  	  	  	  
15.-‐18.6.2015	  
Kesäiset	  musahetket	  kartanon	  puistossa	  Hanna	  
Martikaisen	  ohjauksessa	  
	  
Corsano	  &	  Pekkola	  duo	  	  	  	  11.7.2015	  
Amerikkalaisen	  rumpalimestari	  Chris	  Corsanon	  
ja	  Sami	  Pekkolan	  juhlakiertue	  
Simo	  Ripatin	  ja	  Mikko	  Myöhäsen	  
taidenäyttelyn	  päätösjuhlissa,	  järjestäjinä	  ÄMY	  
ry	  ja	  ”Muuta	  musaa”.	  	  
	  
Johannan	  päivät	  	  	  21.7.2015	  
Perinteinen	  Johannanpäivän	  puistopiknik	  
mansikkakakun	  ja	  omien	  eväiden	  kera	  
Esiintyjinä	  irkkumusiikkia	  esittävä	  duo	  Ants	  in	  
The	  Pants,	  Trubaduuri	  Karri	  Saloja	  kump.	  
ikääntynyttä	  folkia	  soittava	  Petty	  Pilgrims,	  
PssP	  -‐yhtye	  esittäen	  Paul	  Simonin	  nostalgisia	  
lauluja,	  Suuri	  Hanulele.org/esteri,	  ja	  
yleisöjamit	  
	  
ArtJam	  club:	  RRR	  	  	  23.9.2015	  	  
RRR	  eli	  Rohkeutta,	  Rauhaa	  ja	  Rakkautta;	  Noora	  
Herranen,	  Anne	  Laatikainen,	  Mari	  Orkola	  

	  
	  
	  
	  
	  



Hankeraportti,	  Harvialan	  kartano,	  Janakkalan	  kunta	  10.12.2015	  

	   17	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Musiikkitapahtumat:	  
	  
Konttorin	  musaklubi:	  Simo	  Naapuri	  	  	  	  
24.9.2015	  
Esiintyjä	  laulaja-‐lauluntekijä	  ja	  säveltäjä	  	  	  
Simo	  Naapuri	  	  
	  
Konttorin	  musaklubi:	  Peshawa	  ja	  Diar	  
Mirseyed	  	  	  22.10.2015	  	  
Musiikkia	  alkuperäisillä	  kurdisoittimilla	  nuorten	  
irakilaisten	  soittajien	  Peshawa	  ja	  Diar	  
Mirseyedin	  esittämänä	  
	  
Konttorin	  musaklubi:	  OPES!	  	  	  19.11.2015	  
Rokkia	  ja	  poppia	  opeasenteella:	  Maarit	  Kuikka,	  
Saku	  Kuparinen,	  Hanna	  Martikainen,	  Erik	  
Suominen	  ja	  Jussi	  Virtanen	  
	  
Konttorin	  musaklubi:	  Joululaulut	  	  	  17.12.2015	  
Näyttelyn	  avajaiset,	  Pelimannit	  kartanolla	  ja	  
yhteislauluilta	  
	  
Musiikkikurssit:	  
	  
Yhteissoiton	  iloa	  –	  näppärikurssi	  	  2.-‐4.6.2015	  
Viuluharrastajien	  kurssilla	  –	  vapaan	  kielen	  
soittajista	  aikuisiin	  harrastajiin	  –	  soitettiin	  
kansanmusiikkia	  näppäri-‐metodilla	  	  
Ohjaajana	  viulisti	  ja	  kouluttaja	  	  
Sinikka	  Ala-‐Leppilampi	  
	  
Laulukurssi	  ja	  –konsertti	  	  	  1.-‐5.6.2015	  
Musiikinlehtori	  Mihwa	  Park-‐Jakobssonin	  
ohjaama	  kurssi	  ja	  sen	  päätöskonsertti	  
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Taidepaussit:	  
	  
Taidepaussi	  	  	  21.5.2015	  
Turengin	  koulun	  5-‐luokat	  kevätretkellä	  	  	  	  
Oppilaat	  tekivät	  tehtäviä	  rasteilla	  ympäri	  
kartanoa,	  Galleria	  Johannan	  rastilla	  he	  hakivat	  
kuvauskohteita	  näyttelyn	  kuvien	  inspiroimina.	  
	  
Taidepaussi	  	  	  	  27.5.2015	  
Harvialan	  päiväkodin	  vierailu	  ja	  työpaja,	  
ohjaajana	  kuvataiteilija	  Kirsi	  Jokelainen	  
	  
Taidepaussi	  	  	  	  29.7.2015	  
Janakkalan	  Honkakodin	  kehitysvammaisten	  
työpaja	  ohjaajana	  kuvataiteilija	  Katri	  Stenberg	  
	  
Taidepaussi	  	  10.-‐13.8.2015	  
Tapailakodin	  vanhusten	  hoitajille	  ja	  
asiakkaille	  
Yhteensä	  neljä	  puolen	  päivän	  mittaista	  
taidepaussia	  ohjaajana	  kuvataiteilija	  ja	  
taideterapeutti	  Satu	  Bethell	  
	  
Taidepaussi	  	  	  10.9.2015	  
Hämeenlinnan	  HYK-‐oppilaat	  	  
ohjaajana	  kuvataiteilija	  ja	  kuvataiteen	  lehtori	  
Anne	  Vilkuna	  
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Ryhmät:	  
	  
Digikuvausryhmän	  tapaamiset	  
4.5.-‐17.12.2015	  
”Digikuvausryhmä	  Harvialan	  kartanolla,	  jolla	  on	  
tavoite”	  	  
Valokuvauksesta	  kiinnostuneiden	  tapaamisia	  ja	  
koulutuksia	  yhteensä	  8	  kertaa	  sekä	  näyttely	  
Galleria	  Johannassa	  17.12.2015-‐31.1.2016	  
Alustajina	  mm.	  kuvataiteen	  lehtori	  Anne	  
Vilkuna,	  	  valokuvaaja	  Terho	  Aalto	  ja	  
valokuvaaja	  ja	  kuvataiteilija	  Anne	  Tamminen	  	  
	  
Pelimanniryhmän	  tapaamiset	  	  	  	  
20.8.-‐	  31.12.2015	  
Pelimannit	  kartanolla	  kokoontuivat	  viisi	  kertaa	  
sunnuntaisin	  puutarhassa	  ja	  konttorilla.	  Ryhmä	  
syntyi	  kartanolla	  pidetyllä	  Näppärikurssilla	  
kesäkuun	  alussa.	  
	  
Harvialan	  ladyt	  –	  tuunausilta	  	  	  23.6.2015	  
Askartelua	  ja	  ajanviettoa	  kartanolla,	  mukana	  
naiset	  ja	  lapset	  
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Seminaarit:	  
	  
Some	  haltuun!	  	  	  24.4.2015	  
Seminaari	  ja	  työpaja	  sosiaalisesta	  mediasta	  	  
Viestinnän	  asiantuntija	  Marja	  Nousiainen	  
Bonuksena	  Instagram-‐kävely	  
	  
Some	  ja	  sisu	  -‐seminaari	  	  	  	  24.9.2015	  
Alustajat:	  Hämeenlinnan	  taiteiden	  yön	  
projektipäällikkö	  Jenna	  Kankaanpää,	  
Kitaran	  tekijä	  Juha	  Ruokangas	  
Projektipäällikkö	  Sirpa	  Haapaoja	  
Some-‐asiantuntija,	  viestintäkouluttaja	  Pauliina	  
Mäkelä	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tapahtumia:	  
	  
Kukkaistapahtuma	  kartanolla	  	  	  6.6.2015	  	  
Kesäkukkapaja	  Harvialan	  taimimyymälässä,	  
Taiteilijoiden	  kukka-‐asetelmat	  myytävänä,	  
Harvialan	  Marttojen	  pop-‐up-‐kahvila,	  	  
kirpputori,	  lapsille	  ongintaa	  Yllätysapajasta.	  
	  
Harvialan	  ladyt	  –	  pikkujoulut	  	  	  21.11.2015	  
Ladyt	  iltaa	  viettämässä	  Galleria	  Johannassa	  
	  
Kirjailijayhdistys	  Vana-‐66	  	  	  	  19.8.2015	  
Opastettu	  kierros	  Spirited	  Mansion	  –
näyttelyssä	  ja	  illanviettoa	  kartanon	  
puutarhassa	  
	  
Ruokangas	  Guitars	  avoimet	  ovet	  	  	  	  24.9.2015	  
20v.	  juhlavuottaan	  viettävän	  yrityksen	  ovet	  
olivat	  avoinna.	  
	  
Bändivideon	  kuvaukset	  17.10.2015	  
Nuorten	  Halloween-‐bileet	  30.10.2015	  
Lisäksi	  kokouksia,	  suunnitteluryhmiä,	  
harrastusiltoja	  ja	  yhdessäoloa.	  


