LEHDISTÖTIEDOTE 19.10.2020
Musiikkivideon linkki https://www.youtube.com/watch?v=I2mm7lHYrzU

”Me pidetään huolta, toisten puolta, täältä pesee Huhtasuolta!”
Ikäihmiset ja koululaiset saivat tilaisuuden loistaa yhteisötaiteellisella musavideolla - kaikilla oli yhteinen
ajatus pitää huolta toisista.
Yhteisötaiteellinen projekti toi Ikäihmiset ja koululaiset yhteen tekemään Huhtasuo -biisiä ja videota.
Yhteisömuusikko Laura Kaartinen on koostanut laulun sanat ihmisten kertomusten pohjalta.
Musiikkiprojekti toteutettiin Ihmisten Ilmoille -hankkeen (2018-2020) aikana. Projektilla on haluttu
vähentää yksinäisyyttä, lisätä yhteisöllisyyttä sekä nostaa esille yhden Jyväskylän kaupungin osan
Huhtasuon asuinalueen parhaita puolia, kuten luontoa ja alueen toimintaa.
Kohtaamispaikassa, Huhtasuon Kylätoimistolla, kokoontui syksyn 2019 aikana joukko musiikista ja
lauluntekemisestä innostuneita asukkaita. Asukkaiden ajatusten pohjalta Kaartinen kokosi tekstin ja sävelsi
kappaleen. Asukkaat saivat vaikuttaa myös sävellyksen tyylisuuntaan. Toiveissa oli mm. ”ei mitään
humppaa tai valssia, jotain menevämpää, ehkä räppiä.” Valmis biisi harjoiteltiin ja esitettiin Huhtasuon
yhtenäiskoulun opettajista koostuvan bändin kanssa biisinjulkistustilaisuudessa 10.10.2019 Kylätoimistolla.
Huhtasuo -biisistä päätettiin tehdä myös musiikkivideo. Äänitykset tehtiin yhteistyössä Huhtasuon
yhtenäiskoulun kanssa. Musiikinopettaja Vilhelmiina Luokkanen ja luokanopettaja Heikki Jyväsjärvi
osallistuivat kappaleen sovittamiseen, äänittämiseen ja miksaukseen. Laulun rap-osuuden teki koulun
oppilas Erqan Danqi. Musiikkivideolla näkyy myös muita yhtenäiskoulun oppilaita. Musiikkivideon
kuvauksesta vastasi valo- ja videokuvaaja Jesse Liimatainen. Valmis musiikkivideo julkaistiin to 1.10.2020
kansalaisvaikuttamisen päivänä.
Mitä vaikutuksia? Asukkaat kokivat, että saivat olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin.
Musiikkivideon kautta saatiin yhteys eri sukupolvien kesken, ja huomattiin, että kaikilla on yhteinen ajatus
pitää huolta toisista. Musiikkiprojektissa mukana oleminen koettiin mielekkääksi toiminnaksi, oli jotain mitä
odottaa, asetettiin yhdessä tavoitteita ja aikatauluja ja saatiin suunnitelmat toteutettua koronasta
huolimatta. ”Syksy meni niin nopeasti ja mukavasti…”, (Helena 70 -vuotta).
Asukkaat saivat uusia kokemuksia: laulun sanoittaminen, esiintyminen, studiotyöskentely, musiikkivideon
kuvaukset, julkistustilaisuus.
”Ei olisi ikinä uskonut, että tällaisessa olen mukana”, (Laila 80 -vuotta).

Mitä seuraavaksi tullaan tekemään? Musiikkivideota lähetetään laajasti ympäri Suomen.
Tuetaan muita yhteisöjä toteuttamaan yhteisöllisiä projekteja.
Toivomme, että musavideo innostaa muitakin yhteisöjä ja asuinalueita kokoontumaan yhteen mukavan
yhteisen tekemisen äärelle! Kerromme mielellämme lisää projektista!
www.huhtasuonkylatoimisto.org
www.facebook.com/ihmistenilmoille
Huhtasuon ASA ry, Huhtasuon Kylätoimisto
Kirsi Valkonen, toiminnanjohtaja, kirsi.ihmistenilmoille@gmail.com, 045-1046609
Henna Autio, projektityöntekijä, henna.kylatoimisto@gmail.com, 045-1046612
Nevakatu 1 (Huhtakeskus), 40340 JYVÄSKYLÄ

Projektin prosessikuvaus.

