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Tehtäväpaketti

Tervehdys Veistospuiston vierailija!
Tässä tehtäväpaketissa on puistossa vieraileville materiaalia, joka on jaettu ennakkotehtäviin,
puistossa suoritettaviin tehtäviin sekä vierailun jälkeiselle ajalle sopiviin tehtäviin. Viimeisellä
sivulla on puiston kartta. Materiaali on koottu erityisesti koululaisryhmiä ajatellen, mutta se sopii
sovellettavaksi kenelle vain!
Tehtävien avulla voi hankkia ennakkotietoa puistoon ja taiteeseen liittyen, syventää tietämystään
ja päästä tunnelmaan jo etukäteen. Puistovierailun aikana tehtävät auttavat huomaamaan
yksityiskohtia ja ne voivat kannustaa hyödyntämään koko puistoalaa inspiroivaan ja luovaan
tekemiseen – tietenkin veistoksia, kasveja ja muita ihmisiä kunnioittaen. Vierailun jälkeen
mieleen jääneitä asioita sekä syntyneitä ajatuksia ja ideoita voi purkaa erilaisten taide- ja
kirjoitustehtävien avulla. Materiaalista voi valita mieleisensä, muokata omaan
käyttötarkoitukseen sopivaksi ja keksiä itse lisää!

Kolin Veistospuisto on noin hehtaarin alalle levittyvä puistoalue, joka on jaettu osioihin
kasvien värien mukaan. Se sijaitsee nimensä mukaisesti Kolilla Pohjois-Karjalassa, Kolin
Puutarhan vieressä. Alueen veistokset on valmistanut hortonomi ja itseoppinut taiteilija Lasse
Martikainen.
Puiston rakentaminen aloitettiin kesällä 2016 ja se avautui yleisölle toukokuussa 2019. Puistoon
tulee joka vuosi uusia veistoksia. Ne on valmistettu monista eri materiaaleista, kuten
vuolukivestä ja pronssista. Useissa teoksissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi
vanhat kasvihuoneen lämmitysputket ja viljelykourut ovat saaneet niissä uuden elämän.

Veistospuisto on avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun. Puiston lipunmyynnistä saa
kierrokselle mukaan opasvihkosen sekä tarvittaessa myös luettelon puiston istutuksista.
Opastetut kierrokset kannattaa varata etukäteen. Lipunmyyntikojusta voi ostaa jäätelöä ja
virvoitusjuomia. Alueella on WC.

Nurmialueilla on sallittua liikkua. Ethän kuitenkaan koske veistoksiin, syö, tallo tai
kerää kasveja, siirtele kiviä tai heittele roskia vieraillessasi puistossa. Pidetään se
yhdessä siistinä ja kauniina!

Yhteystiedot
Lasse Martikainen p. 050 466 5040
Martikkalantie 13, 83960 Koli
lasse.martikainen@kolinpuutarha.fi
www.kolinpuutarha.fi
Kolin Puutarha ja Veistospuisto löytyy myös Facebookista ja Instagramista!

Yhteydenotot koskien tehtäväpakettia
Anniina Autio
anniina.m.autio@gmail.com

Kannen kuva
Jaakko Martikainen

Ennakkotehtävät
1. Puistossa on veistoksia, joiden tyylissä ja aiheissa on nähtävissä vaikutteita historian tarinoista
ja eri taidesuunnista. Esim. vuolukivisessä Kissanaisessa on piirteitä antiikin, renessanssin ja
uusklassismin ajan veistostaiteesta. Mikä yhdisti näitä tyylisuuntia? Mainitse joitakin kyseisten
aikakausien tunnetuimmista veistoksista.

2. Veistoksissa esiintyy vanhoista mytologioista ja taruista tuttuja hahmoja, jotka elävät
nykyäänkin kirjoissa, elokuvissa ja peleissä. Tällaisia ovat esimerkiksi Minotauros labyrintissään
ja yksisarvinen. Etsi tietoa niistä ja niihin liittyvistä tarinoista. Missä ja milloin tarinat ovat
saaneet alkunsa?

3. Suomessa ja muualla maailmassa on lukuisia muitakin veistos- ja patsaspuistoja. Oletko
käynyt jossain niistä? Selvitä ainakin kolmen puiston nimet ja sijainnit. (engl. Sculpture
park/garden)

Tehtävät puistossa
1. Mistä materiaaleista puiston veistokset on valmistettu?

2. Pronssiveistosmetsään on sijoitettu kymmeniä eri kokoisia veistoksia tuntemattomilta
tekijöiltä. Osa on polun varrella helposti nähtävissä, osa enemmän piilossa. Löydätkö ne kaikki?
Oikean, ajantasaisen lukumäärän voit tarkistaa lipunmyynnistä.

3. Puisto on ympäristönä innostava ja vierailun aikana saattaa tulla sopiva hetki luovalle
toiminnalle. Draamaharjoitukset ovat käteviä, sillä niissä ei useinkaan tarvita välineitä tai
materiaaleja, ihmiset riittävät. Toiminnan on luonnollisesti oltava sellaista, ettei se vahingoita
veistoksia tai istutuksia tai häiritse muita puistossa kävijöitä. Seuraavissa harjoituksissa on
käytetty lähteenä Reetta Vehkalahden teosta Leikkivä teatteri (2008, LK-kirjat).
Patsas polun varrella
Ryhmä jakautuu pareiksi, jotka etsivät itseään miellyttävän paikan puiston polkujen varrelta.
Tälle paikalle pari pystyttää patsaan tai ns.still- eli pysäytyskuvan jostain tilanteesta tai
tapahtumasta. Kuka tai mikä patsas on? Tekeekö se jotain? Missä asennossa se on, millainen ilme
sillä on? Tämän voi toteuttaa niin, että toinen parista on patsas ja toinen opas, joka kertoo muulle
ryhmälle patsaasta tai niin, että molemmat ovat mukana still-kuvassa ja muut ryhmäläiset
arvailevat, mitä tilanteessa tapahtuu. Ryhmä siirtyy patsaan tai still-kuvan luota toiselle ja
tutustuu kaikkiin vuorotellen.

Improa puistossa
Veistospuiston polunvarsia, nurmialueita tai pergolaa voi halutessaan hyödyntää pieniin
esityksiin, vaikka improvisaatioon. Seuraavassa muutama idea improilun avuksi:

Aloituksia: Yksi menee lavalle ja tekee jonkin aloituksen, joka ei vielä määrittele tilannetta, esim.
polvistuu maahan, katsoo alas ja sanoo ”Oho, se tippui.” Kuka tahansa yleisöstä tulee mukaan ja
pyrkii mahdollisimman nopeasti määrittelemään tilanteen: keitä henkilöt ovat ja mistä on
kysymys. ”No voi sentään Alma, onkos Alma taas hukannut hampaansa.” Ensimmäisen henkilön
tulee heti mukautua uuteen rooliinsa: ”Juu, jos hoitaja vähän auttaisi etsimisessä.” --- Kohtaus
keskeytetään aina, kun pelaajat ovat yhdessä selvittäneet missä ollaan, keitä ollaan ja mitä
tapahtuu. (Vehkalahti 2008, 165.)
Yhden sanan tarina: 4-8 henkeä seisoo rintamana muiden edessä ja heidän tehtävänään on
kertoa tarinaa yleisölle siten, että jokainen sanoo vuorollaan yhden sanan. Yleisö keksii tarinalle
nimen/päähenkilön/kolme asiaa, joiden tulee esiintyä tms. jotta kertojat pääsevät alkuun.
Tärkeää on, että kertojat todella esiintyvät yleisölle ja ovat kontaktissa kuulijoihin, eivätkä kerro
tarinaa omille varpailleen. (Vehkalahti 2008, 167.)

Tehtävät vierailun jälkeen
1. Mikä puiston veistoksista oli sinun suosikkisi? Miksi? Voit kertoa, kirjoittaa, esittää, piirtää,
maalata tai tehdä vaikka sarjakuvan.

2. Kirjoita puistovierailusta. Mikä tekstilaji sopisi parhaiten juuri sinun kokemustasi kuvaamaan?
Onko se uutinen, mielipidekirjoitus, mainos, arvostelu, haastattelu, kirje, päiväkirjamerkintä,
blogiteksti, kolumni, satu tai ehkä runo? Tekstin voi kirjoittaa yksin tai ryhmässä. Liitä tekstin
seuraksi vierailun aikana otettuja kuvia tai piirrä itse!

3. Tutki kolmiulotteisuutta kuvataiteen ja käsityön keinoin. Oman veistoksen voit tehdä esim.
massasta, savesta, kipsistä, paperista, tekstiilimateriaaleista tai puusta. Ryhmän veistoksista voi
koota näyttelyn, jonka esillepanosta ja sijoittelusta kirjoitetaan esittely ja piirretään kartta.
Ryhmä voi myös rakentaa yhteisen veistoksen esimerkiksi kierrätysmateriaalista tai
ympäristötaideteoksen lähiympäristöön.

