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Suvi Solkio (s. Aarnio, 1.12.1978)
p. 044 0910212, sp. suvi.solkio@gmail.com

“Sydämeltään aina ja ikuisesti raumlaine
taide- ja kulttuurialan asiantuntija, yhteisöosaaja,
palvelutoiminnan kehittäjä ja ammattitaiteilija”
KOKEMUS:
Asiantuntijatyö:
•

01/2015 - 12/2018 Läänintaiteilija-asiantuntija | Taiteen edistämiskeskus, Varsinais-Suomi

•

04/2013 - 04/2014 Hanketyöntekijä | HINTA Hyvinvointia ikäihmisille ja nuorille tuotekehityksen
avulla, Läntinen tanssin aluekeskus ry, Varsinais-Suomi ja Satakunta

Yhteisötaiteen asiantuntijatyö, seutukunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, rahoitusmallit ja
projektituotanto, yhteisötaiteen palvelumuotoilu ja osuuskuntayrittäjyyden pilotointi

Kolmannen sektorin palvelutoiminnan mallinnus, ”Rakkausvajeesta uuden kolmannen sektorin
palvelutuotantomalliin” (Honkanen, Skaffari & Solkio, 2014) / Luettavissa: https://urly.fi/11Ce

Kehittämistyö, hankkeet ja projektit:
•

•

•

08/2009 - 03/2012 Koordinaattori | Taiteilija naapurina -hanke, Turun kaupunki & Turku 2011
Lähikulttuuripalveluiden ja alueidentiteetin kehittämistyö taidesisältöjen, teosproduktioiden ja taiteilijavierailujen kautta, yhteistyössä paikallistoimijoiden ja yhteisöjen kanssa

03-11/2008 Projektityöntekijä | Varissuon vertaistukiprojekti, Varissuon Työttömät VT ry, Turku

Yhteisötaiteeseen perustavan vertaistoiminnan kehittäminen, ohjaaminen ja juurruttaminen osaksi
yhdistystoimintaa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa projektissa

10/2005 - 03/2008 Projektipäällikkö | Itä-Turun kaupunki- ja yhteisötaidehanke, WAM, Turku
Taiteilijoiden työnkuvan laajentaminen ja pilotointi yhteistyössä viranomaisten kanssa, alueimagon ja
-identiteetin kehittäminen tapahtumatoiminnan kautta, asukaslähtöinen aluesuunnittelu
kuntatoimijoiden kanssa

Käsityö nykytaiteen kentällä:
•

2018 Painajaispeite | Tarinat peliin -hanke, Suomen museoliitto ja Kajaanin taidemuseo

•

08/2014 - 01/2015 Dreamteam Rauma | Lönnströmin taidemuseo

Taiteellinen ohjaus ja sisältöasiantuntijuus kirjontataideteoksen muuntamisessa osaksi virtuaalitodellisuuspeliä, osana taidemuseon yleisötyöpilottia

Yhdessä raumalaisten kanssa toteutettu, unelmia käsittelevä kirjontatyöpajasarja ja teoskokonaisuus

•

08/2013 Vaakuna | Koneen Säätiön taiteilija- ja tutkijaresidenssi Saaren kartano, Mietoinen
Maaseudun naisten työtä ja elämää esiintuova, yhteisöllinen taidekäsityöprojekti, tuotanto ja esillepano

Muu taiteellinen ja tuotannollinen työ:
•

04/2013- Osuuskuntayrittäjä | Kulttuuriosuuskunta Jatkojohto, Turku
Yhteisöllisten taidepalveluiden, julkisten taideteosten, kuvataideteosten ja asiantuntijatyön myynti

•

01/2010 - Toiminnanjohtaja, tuottaja ja kouluttaja | Turku Burlesque, Suomen Burleskinstituutti

•

05/2002-10/2005 Tuottaja | Taiteilijavierasohjelma Raumars ry, Satakunta

Tee-se-itse-alakulttuurin lanseeraminen, rakenteiden juurruttaminen osaksi nykytaiteen kenttää ja ansaintalogiikan kehittäminen, palvelutuotanto, tapahtumien kuratointi ja tuotanto, koulutus, edunvalvonta

Kansainvälisten taiteiijavieraiden projektituotanto ja sidosryhmätyö, yhdistyksen toiminnan johtaminen,
rahoitus ja varainhankinta

TAIDOT:
Kielitaito:
suomi, äidinkieli
englanti, työkieli
ruotsi, perusteet
ranska, alkeet
Tietotekniikka:
toimisto-ohjelmat: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
kuvankäsittely: Adobe Photoshop, Illustrator
taitto: Indesign
Muu osaaminen:
graafinen suunnittelu ja painotyöt, www-sivujen toteutus ja päivitys,valokuva-ja videokuvaus sekä
editointi, kaaviot ja mallintaminen, maalaisjärjen käyttö

KOULUTUS:
2013
2007
2001
1999
19971997

Taiteilijat vanhustyössä (sis. yrittäjyysopinnot), Varsinais-Suomen taidetoimikunta
Yhteisötaiteen erikoistumisopinnot, Taideakatemia / Turun ammattikorkeakoulu
Kuvataiteilija (AMK), Tampereen ammattikorkeakoulu / Taide ja viestintä
Vaihto-oppilas, Glasgow School of Art, Skotlanti
Folkloristiikan, digitaalisen kulttuurin ja taidehistorian opinnot, Turun yliopisto
Ylioppilas, Uotilanrinteen lukio, Rauma

