
HYVÄT YYTERIN ASUKKAAT!

Haluaisitteko osallistua taidetapahtumaan? 
Yyterin kaupunginosassa järjestetään Vastaanotto -niminen yhteisötaideteos/ -tapahtuma lauantaina 16.4.2016 klo 14-
17. Lähtöpiste: Yyterin hiekkarannalle mennessä punainen mökki. 

Vastaanotto -teos on Porissa asuvien kuvataiteilijoiden Iida Nikitinin ja Anna Turusen teosaihio, joka toteutetaan Porin 
kolmen paikallisyhteisön (Yyteri, Päärnäinen, Liinaharja) kanssa huhtikuussa 2016. Teos saa lopullisen muotonsa 
yhdessä suunnittelemalla ja toteuttamalla. Vastaanotto -teoksen suunnittelu on aloitettu Yyterin asukasyhdistyksen 
jäsenten kanssa (Kaija, Anita, Kristiina, Reeta).  Teokseen on suunnitteilla osuuksia, joiden toteuttamiseen voi osallistua
myös alueen muut asukkaat. Uusillekin ajatuksille on tilaa. Osallistuminen on ilmaista.
Teos on osa yhteisötaiteentriennaali Vastaan+ottoa, jonka tapahtumaviikko on Porissa 18.-24.4. Yyterin Vastaanotto 
tapahtuu kuitenkin aiemmin, ja siitä tehty dokumentaatiovideo ym. materiaali on esillä keskustassa näyttelytilassa 
tapahtumaviikolla 19.-23.4.. Näyttelytilana toimii Elävä Pori -toimisto katutasossa Isolinnankadulla. Avoinna ti - la klo 
12 - 18.

YYTERIN VASTAANOTTO
Yyterissä järjestetään kävelykierros, jonka varrella muutamassa pisteessä tapahtuu jokin ele tai on esillä jokin veistos 
tms. materiaalinen elementti koskien kokemuksia ympäröivästä luonnosta, ajatuksista liittyen Yyterissä asumiseen tai 
esim. paikan historiaan. Vastaanotto- tapahtuma on avoin kaikille. Tapahtumaan kutsutaan lisäksi kahden muun Porin 
kaupunginosan asukkaita, Päärnäisten ja Liinaharjan Umpikujan ja Hiekkapellontien asukkaat, joilla on myös omat 
avoimet Vastaanotto -tapahtumat. 

Suunnitelmat tällä hetkellä: 

• Opastettu/ ohjattu kierros. Lähtö kierrokselle punaiselta mökiltä. 

• Kuka oppaaksi? Millainen opastus? Asukkaita osallistumaan?

• 1. Mennään roskapönntöjen kohdalle: siihen kerätty Yyteristä löytyneitä roskia kasaksi roskisten viereen. 
Roskiksissa lukee “Tervetuloa”? Asukkaita osallistumaan?

• 2. piste, kun noustaan dyynille/ ravintolatasanne: joku asukas lausuu runon? 

• 3. Koululaisten tekemä maisemanpeitto-kangas: kaksi pitelee kangasta maiseman edessä, fanfaari/ jokin 
äänimerkki/ laulu, jolloin kangas lasketaan → merimaisema paljastuu. Sijainti: dyyniltä laskeudutaan 
lankkupolkua pitkin kohtaan, jossa tulee ”aukio” ennen rantaa. Asukkaita osallistumaan?

• 4. Palvelu-hippa/ kissa-hiiri -leikki: posti, kirjasto, kauppa, lääkäri ym. juoksevat toisiaan pakoon 
(kostyymeja kysytään lainaan kulttuuritalo Annikselta). “Palvelut” tulevat ensiksi ryhmää/ katsojia kohti, 
rummuttavat/ pitävät jotain ääntä? Asettuvat ryhmän keskelle, ryhmäläiset pitävät käsistä kiinni, 
yrittävät, että palvelut eivät karkaa ringin sisältä. Kun karkaavat, asukkaat alkavat ottamaan palveluja 
kiinni? Asukkaita osallistumaan?

• 5. Anna ja Iida tekevät jonkin performanssin/ eleen? Kuiskaavat kävijöiden korviin jotain?

• 6. Historiaan liittyvä anekdootti: Anita kysyy ystävältään, jos hän tulisi kertomaan historiasta johonkin 
pisteeseen? Mikä piste/ sijainti?

• 7. mennään Keisaripankin kohdalle: asukkaita jää dyynin alapuolelle, kävijät ohjataan ylös. Puissa 
tuulikelloja. Asukkaat asettuvat sydämen muotoon (seisaaltaan/maassa maaten), osa tekee kehoillaan 
sanan ”maisema”? Asukkaita osallistumaan?

• Paluu mökille. Otetaan talteen videokameralle kävijöiden, asukkaiden kokemuksia, sanoja mitä tahansa 
mitä he haluavat ilmaista. Mahdollisesti punaisessa mökissä sisällä. Samalla ulkona yhteistä 
makkaranpaistoa/jotain tarjoilua? 



KUVIA YYTERISTÄ
Alueen asukkailta toivotaan teoksen osaksi valokuvia liittyen Yyteriin. Valokuvat kootaan yhdeksi jatkumoksi 
keskustan näyttelytilaan. 1-5 kuvaa / hlö. Kuva voi olla esimerkiksi lempipaikka, mielimaisema, tunne tai tuntu, 
epäkohta. Lähetä kuva/kuvat sähköpostilla osoitteeseen: iida.nikitin@gmail.com
Kuvia voi tuoda myös Yyterin Vastaanotolle.

MITÄ MUUTA?
Mitä muuta alueen asukkaat haluaisivat tehdä? Tuleeko mieleen joku ajatus, tarina, ele tai muu asia jonka 
haluaisit jakaa osana kierrosta tai sen jälkeen? Ilmottaudu mukaan tai kysy lisää!

KOULULAISILLE:
Haluavatko koululaiset osallistua teokseen maalaamalla maisemanpeitto-kankaan? 
Maisemanpeitto on yksi piste suunnitellulla kävelykierroksella: 

3. Koululaisten tekemä maisemanpeitto-kangas: kaksi pitelee kangasta maiseman edessä, fanfaari/ jokin 
äänimerkki/ laulu, jolloin kangas lasketaan → merimaisema paljastuu. Sijainti: dyyniltä laskeudutaan 
lankkupolkua pitkin kohtaan, jossa tulee ”aukio” ennen rantaa. Asukkaita osallistumaan?

Maisemanpeitto-kankaan maalausta voi lähestyä koululaisten näkökulmasta, mitä he haluavat ilmaista yyteristä, 
rannasta, maisemasta? Maalaus voi olla esittävää tai ei-esittävää kuvamaailmaa, sanoja, muotoja, väriä, 
peittävää/paljastavaa, mitä tahansa.

Haluaisivatko koululaiset myös toimia maisemapeiton laskijoina?

LISÄTIETOJA:
Iida Nikitin p.0400 512 940 iida.nikitin@gmail.com
Anna Turunen p. 041 432 8584 annatee3@gmail.com
Reeta Hautaniemi: reeta.hautaniemi@gmail.com
https://www.facebook.com/events/949398781775294/
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