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Julkaisuvapaa 21.5.2021 klo 14 
 
 
 
Viestintävälineille 

 
 
 
 

Hyvinvointia taiteesta vai hyvinvoinnista taidetta? 
 

Taiteilijoiden Ulla Karsikkaan ja Henri Ijäksen taideteokset vihitään 21.5.2021 klo 14 
ilahduttamaan Kankaanpään peruspalveluksen Tapalan asiakkaita ja osaksi Taidekehää. 
 

Vihkitilaisuuden ohjelma: 
Tervetuloa 

Keijo Kerola, Posan valtuuskunnan puheenjohtaja 
 

Juhlapuhe  
Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupunginjohtaja 

 
Arkkitehdin tervehdys  

Jorma Keskikiikonen, arkkitehti SAFA, Motiivi Oy 
 

Taiteilijoiden kukitus 
 

Taiteilijoiden puheet 
Ulla Karsikas – teoksistaan Välähdys, Liu-tus ja Aaltoilu 

Henri Ijäs – teoksestaan Toistot 
 
ATTR:n kokoontumisrajoitusten vuoksi tilaisuus pidetään ilman yleisöä ja striimaus on 
katsottavissa Kankaanpään YouTube-kanavalla 21.5.2021 klo 14 alkaen: 
https://youtu.be/dzZpn_tZBn0 

 
Kankaanpään peruspalvelukeskuksen Tapalan fysioterapian ja hammashoitolan laajennus- ja 
peruskorjaushankkeessa toteutettiin prosenttitaideperiaatetta ja esimerkiksi teosten sijoittuminen 
aulaan oli otettu huomioon jo Motiivi Oy:n arkkitehti Jorma Keskikiikosen johtamassa 
arkkitehtisuunnittelussa. Kankaanpään kaupunki toteuttaa tottuneesti rakennushankkeissa 
prosenttitaiteen periaatetta. Taide nähdään tärkeänä osana ympäristön ja rakennusten 
viihtyisyyttä. Hankkeessa tilattiin teokset kuvataiteilijoilta Ulla Karsikas ja Henri Ijäs. 

   
Välähdys, Liu'utus ja Aaltoilu -  abstraktia voimaa Ulla Karsikkaalta 
Ulla Karsikkaan suurikokoiset abstraktit akryyliväreillä toteutetut maalaukset tilattiin suoraan 
Kankaanpäässä asuvalta ja työskentelevältä kuvataiteilijalta. Paitsi omaa taiteellista työtään Ulla 
Karsikas on pitkään, jo vuodesta 1993 alkaen, tehnyt työtä Kankaanpään taidekoulun ja SAMK 
kuvataiteen kuvataideyksikön tuntiopettajana.  
 
Ulla Karsikas kertoo teoksistaan ”Tein kolme uutta maalausta kesällä 2020. Olen vuosien ajan 
käyttänyt metalliakryylivärejä, joten näissä maalauksissa myös metalliakryyliväri on pääosassa. 

https://youtu.be/dzZpn_tZBn0
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Maalauksissa on yksivärinen pohjasävy ja sen päälle olen maalannut kahdella tai useammalla 
metallivärillä värikenttiä ja sekoittanut värit toisiinsa niin, että syntyy vaihtelevia muotoja ja uusia 
sävyjä ja struktuureja tai kevyttä reliefiä - teokset ovat siis täysin abstrakteja. Teosten nimet ovat 
aulaan ripustettuina oikealta vasemmalle: Välähdys, Liu’utus ja Aaltoilu. Nimet voivat löyhästi 
viitata esim. röntgeniin, fysioterapiaan tai luonnon tapahtumiin.”  

 
Henri Ijäksen ympäristötaideteoksessa Toistot venyttelee teräs ihmishahmoissa  
Sisäänkäynnin edustalle toteutettiin tänään vihittävä teos kutsukilpailun tuloksena. Vuoden 2020 
keväällä toteutetun taidekilpailun voitti Henri Ijäksen ympäristötaideteos, jossa teräs on 
muuntunut viideksi voimistelevaksi ihmishahmoksi. Teos muodostuu leikatusta teräksestä, joiden 
jokaisen muoto toistaa venyttelyliikkeitä tekevän ihmisen kehon muotoja. ”Teosajatuksen ytimenä 
on toisteisuus, joka on Kankaanpään peruspalvelukeskus Tapalan uudisrakennuksessa tapahtuvan 
fysioterapian ja hammashoidon yksi peruselementti. Säännöllisin väliajoin ja toistuvasti tapahtuvat 
toiminnot takaavat kunnon ja hyvinvoinnin palautumisen, säilymisen ja kehittymisen. Teos 
kannustaa katsojaansa kiertämään ja katsomaan sitä eri suunnista ja teoksen idea avautuu vasta 
etäisyyden päästä, tarkalleen määritellyistä kohdista. Tämä mahdollistaa kokijalle oivalluksen 
kokemuksen ja löytämisen ilon.” Henri Ijäs. Toistot-teos täydentää Kankaanpään kaupungin 
Taidekehä-kokonaisuutta Taidekehän numerolla TK120.  

 
Tapalan peruspalvelukeskuksen taidehankintaa kokonaisuudessaan - sekä tilaushankintaa että 
taidekilpailua koordinoi Kankaanpään kaupungin hallinnoiman rakennushankkeen 
rakennustoimikunnan asettama prosenttitaidetyöryhmä, joka koostui sekä asiantuntijoista että 
rakennuksen käyttäjien edustajasta. Työryhmän jäsenet olivat hankkeen pääarkkitehti Jorma 
Keskikiikonen Motiivi Oy:stä, käyttäjän PoSan edustajana terveysvalvonnan johtaja Laura 
Juhantalo, SAMK/taidekoulun vastaava lehtori Matti Velhonoja ja lehtori Heli Ryhänen, 
Kankaanpään taideyhdistyksestä arkkitehti ja tekniikan tohtori Maija Anttila, Kankaanpään 
kaupungin tekninen johtaja Marja Vaajasaari, kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen ja 
kaupunginmuseonjohtaja Kati Vainio.  
 
 
Lisätietoja:  
Ulla Karsikas 
tel. 040 539 7615, ulla.karsikas@samk.fi 
 
Henri Ijäs  
tel. 050 308 4442 Henri.ijas@kopteri.net 
 
Kati Vainio museonjohtaja, Kankaanpään kaupunginmuseo   
tel. 044 577 2738, kati.vainio@kankaanpaa.fi 
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