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Näyttelyn ideoi ja toteuttaa artenomi, sosiaalialan valmentaja Heidi Koponen 

 

Kahtena vuonna aikaisemmin olen toteuttanut Rauman Freinetkoulun halloweendiscoon ”kauhuhuoneen”. 

Ensimmäisenä vuotena varsin maltillisena, mutta seuraavana vuonna jo huomattavasti suuritöisempänä. 

Tällainen vaivannäkö ripustuksineen ja purkuineen neljän tunnin discon takia ei ollut enää järkevää, 

varsinkin kun tämä kokonaisuus on paljon suurempi. 

Elokuun alussa tänä vuonna havahduin siihen, että suunnittelin mielessäni halloweenrekvisiittaa. 

Valmistettuani kokeilumielessä Rest-in-Peace -puuarkun, myönsin, etten pystyisi hillitsemään itseäni 

tänäkään vuonna. Kyse ei missään vaiheessa ollut siitä, etteikö suunnittelu ja toteutus olisi mukavaa, vaan 

siitä, olisiko järkevää nähdä niin isoa vaivaa yhden illan takia. 

Tiesin heti missä haluaisin toteuttaa laajemman näyttelyn. Sepän talo on tullut tutuksi työni puolesta ja 

olen ollut mukana sitä kunnostamassa. Talo itsessään sopii hienosti halloweenteemaan, koska se on ollut 

autiona ja hylättynä. Ennen maalaustalkoita talo näytti vielä enemmän aavemaiselta. 

Halloweenia pidetään harmittomana, karnevaalimaisena juhlapäivänä, jolloin lasten lisäksi aikuisetkin 

saavat iloita ja hullutella. Sen varsinainen juhlapäivä on lokakuun viimeisenä iltana, mutta Suomessa 

Pyhäinpäivän aattona. Pyhäinpäivähän on lauantai.  

Halloween on alkujaan ollut eräänlainen sadonkorjuujuhla, josta alkoi talvikausi ja sitten uusi satovuosi. 

Tämän juhlan aikana uskottiin samana vuonna kuolleiden vainajien henkien matkaavan kuolleiden 

valtakuntaan. Vainajahenkien matkaa autettiin uhraamalla heille ruokaa ja sytyttämällä kokkoja.  

Halloween -nimi juontaa All Hallows´ Eve- nimestä, kaikkien pyhien aatto. Amerikkalaisen nimen tilalle on 

ehdotettu mm. kekrijuhlaa, haamuaattoa ja marrasyötä. 

Halloweenaiheinen näyttelyni on kokemusnäyttely, jossa pääsee näkemään sumua, liikettä ja valoja.  

Näyttely saattaa herkimmille lapsille olla osittain liian pelottava. Tarpeen tullen eristän jonkin huoneen 

pienemmiltä kävijöiltä. Mukavaa olisi, jos vanhempia lähtisi paikalle lastensa kanssa. Haluan korostaa, että 

koko tämä touhu on leikkisää huumoria. Toivottavasti Sepän talossa asuvat oikeat, aidot hämähäkit pysyvät 

koloissaan näyttelyn aikana. Pelkään niitä! 

 

Koululuokille ovet avoinna tilauksesta. Ota yhteyttä!  

Lisätietoja ja ryhmävaraukset Heidi Koponen sepantalogoeshaunting@gmail.com 
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