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HEINI RIITAHUHTA JA KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN OPPILAAT 2020



Olen Heini Riitahuhta, keramiikkataiteilija. Työskentelen Arabian 
taideosastolla ja olen Taideosastoyhdistyksen perustajajäsen.
Olen valmistunut taiteen maisteriksi vuonna 2002 Taideteollisesta 
korkeakoulusta ja työskennellyt Arabian taideosastolla siitä lähtien.

Kädenjälkeni on tullut tutuksi Arabian tuotteissa, joita olen suunnitellut 
jo vuodesta 1998 alkaen. Minulle ominaisella piirrostyylillä on syntynyt 
Arabialle useita erilaisia koristeita, joista esimerkkeinä Runo-astiasarja 
ja Vuonna 2019 suunnittelemani Huvila-koriste laajeni kokonaiseksi 
astiasarjaksi.

Taiteellisessa työssäni keskityn tilallisiin keramiikkareliefeihin. Reliefit 
koostuvat osista, joiden muoto on hexagon. Hexagon
symboloi jossain kulttuureissa taivasta. Se on eräänlainen taivas 
minullekin -jatkettavissa äärettömiin; pintaa voi
työstää monin eritavoin.

Arabianrannassa on julkinen teos Arabian kukka 2012. Vuonna 2018 
valmistui teoskokonaisuus Hyvinkään uuteen sairaalaan ja keväällä 
2020 teoskokonaisuus Merimaisema Kalasataman Redin Majakka-
tornitalon aulaan. 

Seuraavat kolme vuotta teen yhteistyötä New Yorkissa
sijaitsevan Hostler & Burrows gallerian kanssa. 
Keväällä teokseni Lost on You oli esillä näyttelyssä 
Forest Primeval Los Angelesissa 
Hostler & Burrowsin uudessa galleriassa.

Heini Riitahuhta
+358 50 5335649
heiniriitahuhta@hotmail.com
www.arabiaartdepartmentsociety.com
Facebook: Heini Riitahuhta Art&Design
instagram: Heini Riitahuhta
https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/heini.riitahuhta

Kuva Anna Bui, Suomen Kulttuurirahasto
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KUKKIVA MAA - yhteisöllinen ympäristötaideteos on valmistunut Vatajankosken Sähkön muuntamon seinille ja vihitään 
4.9.2020 
Kankaanpään Taidekehän teokseksi nro 119 tekijöinä Heini Riitahuhta ja Keskustan koulun oppilaat 2020. 

Kankaanpään Taideyhdistys ry on tuottanut hankkeen ja saanut sille rahoitusta Suomen kulttuurirahaston Satakunnan 
rahastolta, 
Taiteen edistämiskeskuksen visuaalisten taiteiden toimikunnalta, Leader Pohjois-Satakunnalta, Kankaanpään kaupungilta ja 
Vatajankosken Sähkö Oy:ltä. 
Lisäksi hanke on edellyttänyt mittavan määrän talkootyötä. 

Ympäristötaideprojektin suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2017 yhteistyössä Keskustan koulun kanssa. Hankkeen taiteellisena ja 
teknisenä vastuuhenkilönä on toiminut keramiikkataiteilija Heini Riitahuhta. Ohjausryhmää on vetänyt taideyhdistyksen puheenjohtaja 
Maija Anttila ja ryhmään ovat osallistuneet Keskustan koululta Pekka Hynninen, Marja Jyrkiäinen ja Katja Sinnemäki, Kankaanpään 
kaupungilta Marja Vaajasaari ja Ilpo Möttönen, Vatajankosken Sähkö Oy:stä Tuula Toivonen, SAMK Kuvataiteesta Saija Mustaniemi, 
taideyhdistyksestä Liisa Juhantalo, Katja Räikkälä ja Emilia Male sekä mestarimuurarien edustajana Keijo Kerola. 
Teoksen syntyminen on ollut monivaiheinen prosessi. Koululaiset ovat osallistuneet siihen vuosina 2018 ja 2019 tekemällä mehiläis- ja 
kukka-aiheisia teoksia, joista taideyhdistys on keväisin järjestänyt näyteikkunanäyttelyt Kankaanpään keskustassa. Lisäksi oppilaat ovat 
laatineet em. aihepiiristä tarinoita ja runoja sekä keränneet faktatietoa. Oppilaiden tuotoksia on hyödynnetty lopullisen teoksen kahdella 
sivulla Heini Riitahuhdan koostamana. Kevään 2020 koronaepidemia aiheutti vielä muutoksia työtapoihin, kun viimeisiä työpajoja 
oppilaiden kanssa ei voitu toteuttaa. 

Koko muuntamo on päällystetty käsin tehdyillä keraamisilla taidelaatoilla. Laattojen kiinnityksestä ovat Keijo Kerolan johdolla 
vastanneet talkoilla kankaanpääläiset mestarimuurarit Aimo Heinonen, Erkki Laaksonen, Vesa Lahti ja Jouni Lehtilä. 

Kukkiva Maa -teoksen kantavana teemana toimii historiallinen valkoisen posliinin ja koboltin sinisen yhdistelmä. Taidelaatat on 
suunniteltu juuri tätä teosta varten mittatilauksena ja ovat itsessään vaikuttavia keraamisia elementtejä. Muuntamon ehjillä seinillä on 
Heini Riitahuhdan suurille laatoille käsin maalaamat kukkakuviot. Ovien laminoiduille tulostusteipeille ja oviseinien laatoille on siirretty 
Heini Riitahuhdan koostamat kokonaisuudet oppilaiden töistä. Teoksella on ikään kuin kahdet kasvot: Koululaisten, tulevaisuuden 
tekijöiden kukat ja tekstit katsovat poispäin koululta ja maailma kurkkaa kouluun Heini Riitahuhdan kukkien avulla. 
Teos valmistuu 4.9.2020 mennessä ja kaupunki huolehtii ympäristön viimeistelystä syksyllä 2020. 

Lisätiedot hankkeesta: Lisätiedot taiteellisesta kokonaisuudesta: 
Maija Anttila Heini Riitahuhta 
Kankaanpään Taideyhdistys ry, pj. keramiikkataiteilija 
puh. 045 854 6161 puh. 050 533 5649 
maija.a.anttila@gmail.com heiniriitahuhta@hotmail.com 




