
TIEDOTE 2.9.2010

POLTINAHON TAIDEKASARMI SIIRTYI TAITEILIJAYHDISTYKSELLE
Päätöksellä haluttiin jatkuvuutta taiteilijoiden työtiloihin

Kuvataiteilijayhdistys Ars-Häme ry on vuokrannut Hämeenlinnan kaupungilta taiteilijoiden työskentelytilana 
toimivan Taidekasarmin. Jatkuvaan epävarmuuteen haluttiin saada muutos, työtilojen säilyminen taiteilijoilla 
haluttiin turvata.  

Yhdistys vuokrasi työhuonetilat kaupungilta ja hoitaa tilojen vuokraamisen edelleen taiteilijoille. Kiinteistön 
hoidosta ja huollosta kaupunki vastaa edelleen. 

Tällä hetkellä Taidekasarmilla toimivat mm. Hämeenlinnan taiteilijaseura, Keramiikkarykmentti ja yksittäisiä 
taiteilijoita mm. Salla ja Samuli Laurinolli, Olli Larjo, Katri Stenberg, Ismo Hyvärinen, Anne Tamminen, Mikko 
Myöhänen, Kati Lehtonen, Mari Isotalo, Juha Laurikainen, Juha Rouhikoski, Jari Männistö, Kaarina Helenius, 
Ilkka Vekka, Hannele Tarna, Hannu Vanhala, Pirjo Partanen, Hannu Räisä & Hämeen kuninkaallinen 
nukketeatteri, Herkko Yli-Paappala&Windmillskateshop, Auringon piirissä -työryhmä sekä n. 12 hengen 
Aikuisten taiteen perusopetuksesta muodostunut harrastelijataiteilijaryhmä.

Poltinahon vanhalla kasarmialueella sijaitsevan Taidekasarmin syntyhetki sijoittuu vuodelle 2003, jolloin 
hämeenlinnalainen kuvanveistäjä Olli Larjo kysyi kaupungilta, voisivatko taiteilijat vuokrata tyhjillään olevasta 
kasarmirakennuksesta itselleen työhuonetiloja. Taiteilijoiden työtiloista oli silloin huutava pula. Seitsemän 
vuoden aikana pieni taiteilijaryhmä on kasvanut miltei koko rakennuksen kattavaksi taiteilijayhteisöksi, jossa 
toimii ammatti- ja harrastelijataiteilijoita sekä käsityöläisiä tällä hetkellä yli 30. Hämeenlinnan Kisan 
nyrkkeilysali sijaitsee kasarmin vanhassa liikuntasalissa  paikassa, jossa nyt Verkatehtaalla toimiva Ars-Häme 
ry:n Taidelainaamo aloitti toimintansa v. 2007.

Poltinahon kasarmialue toimi aina 1700-luvulta lähtien vuoteen 2001 sotilaallisissa tarkoituksissa.  
Vuonna 2001 kaupunki osti tyhjentyneen kasarmialueen ja vuokrasi niitä varasto- ja työtilakäyttöön. Nyt alue 
on muuttumassa monipuoliseksi kaupunkirakenteeksi, jossa päätarkoituksena on asuminen. Taidekasarmin 
paikka päiväkodin ja elementtitehtaan välissä täydentää alueen rakennetta  tuomalla ruohonjuuritason 
kulttuuritoiminnan arjen keskelle.

Ars-Häme ry perustettiin v. 1973 hämäläisten ammattikuvataiteilijoiden työn tukemiseksi ja kuvataiteen edistämiseksi. 
Vuoden 2010 hallituksen kokoonpano: Puheenjohtajana taidemaalari Salla Laurinolli, Hämeenlinna
Muut hallituksen jäsenet: kuvanveistäjä Antti Oikarinen, Launonen, kuvanveistäjä Olli Larjo, Hämeenlinna, kuvataiteilija Anne 
Tamminen, Hämeenlinna, kuvataiteilija Gary Wornell, Riihimäki, kuvataiteilija Edwina Goldstone, Riihimäki. Sihteeri-
rahastonhoitajana yhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Taulu, Tuulos.
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