SEMINAARI TAITEEN HYVINVOINTIVAIKUTUKSISTA
Ivalossa torstaina 24.5.2012 klo 10–16.00
Paikka: nuorisotila Stönö, Ivalon Nuoriso- ja Urheilutalo, Vasantie 1
Seminaari on tarkoitettu sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisille, hoitoalan henkilökunnalle ja erityisryhmien
parissa työskenteleville. Päivän aikana tiedotetaan ja keskustellaan kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien
mahdollisuuksista kunta- ja yrityssektorilla sekä sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa. Mukaan ovat tervetulleita
myös kuntatason ja julkisen sektorin päättäjät/toimijat ja kaikki, joita kiinnostaa kulttuuripalveluiden integrointi
sosiaalisiin rakenteisiin.

Ohjelma
10.00 Tervetuloa
Terveiset Lapin taidetoimikunnasta
10.20 Hanke-esimerkki taiteen hyvinvointivaikutuksista – Taidetta vanhuksille, töitä taiteilijoille
kulttuurisuunnittelija Jenni Varho
Miten jazzbändi ja palvelutalojen vanhukset löytäisivät toisensa? Miten hoivahenkilöstö hyötyisi vanhustyön
yksikössä vierailevasta tanssitaiteilijasta? Millaisia vaikutuksia teatterilla on ikäihmiseen? Näitä asioita pohtii
esitelmässään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja kulttuurikeskuksen yhteinen vanhustyön kulttuurisuunnittelija
Jenni Varho, jonka tehtäviin kuuluu taiteen ja kulttuurin aseman vahvistaminen vanhustyön arjessa. Varho toimii
myös suunnittelijana EU-rahoitteisessa Osaattori-hankkeessa, jossa pyritään luomaan uudenlaisia mahdollisuuksia
taiteilijoille työskennellä sosiaalisektorilla.
11.00 Taidekuvan äärellä – katso, koe, jaa
FM, tietokirjailija ja museopedagogi Satu Itkonen
Lyhyt johdatus taidekuvien maailmaan: Mikä on taidekuva? Missä niitä on? Mihin asioihin kiinnittää huomiota?
Miksi ja miten käyttää taidekuvia?
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Työpaja Taidekuvien matkassa – kuvat vuorovaikutuksen välineenä
FM, tietokirjailija ja museopedagogi Satu Itkonen
Taidekuvista voi nauttia, niitä voi käyttää, niiden avulla voi olla yhteydessä toiseen ihmiseen ja omaan itseensä.
Taide vaikuttaa eri aisteihin ja vie tarkastelijansa yllättäviinkin tunnelmiin, muistoihin ja ajatuksiin. Jokaisella on
kiinnostavia ajatuksia kuvista. Taidekuvat ovat loistavia toiminnan ja vuorovaikutuksen käynnistäjiä ja elävöittäjiä. Ja
taidekuvia on paljon ympärillämme – avaa silmät ja katso!
Toiminnallisen taidekuvan tarkastelun työpajan tavoitteena on löytää osallistujille omakohtainen, moniaistinen ja
aktiivinen suhde kuviin ja innostaa heitä tarkastelemaan niitä monipuolisesti sekä käyttämään niitä omassa
työssään ja myös oman virkistäytymisen lähteenä.
Pääasiallisena koulutusmateriaalina on Satu Itkosen kirja Taidekuvan äärellä. Katso, koe, jaa. (Kansanvalistusseura
2011). Kirjaa voi tilata Kansanvalistusseuran verkkokaupasta hintaan 35 euroa + toimituskulut tai ostaa
koulutuksessa suoraan kouluttajalta hintaan 30 euroa (tällöin ennakkotilaus on suotava, maksu käteisellä).
Satu Itkonen on helsinkiläinen museopedagogi, tietokirjailija, taidearvostelija ja selkokielen kouluttaja, jolla on yli
20-vuotinen kokemus taiteesta kirjoittamisesta ja puhumisesta. Viime aikoina hän on kouluttanut hoiva-, opetus-, ja
kulttuurialan henkilöstöä taidekuvien käyttöön.
15.30 Keskustelu ja yhteenveto
16.00 Päivä päättyy

Tervetuloa kuuntelemaan ja virittäytymään! Vapaa pääsy!

Ilmoittautumiset 7.5.2012 mennessä osoitteeseen katja.rakkolainen@minedu.fi tai hannu.raudaskoski@minedu.fi
Tilaisuuden järjestävät Lapin taidetoimikunta yhteistyössä Inarin kunnan ja Osaattori -hankkeen kanssa.
Lisätietoja:
Lapin taidetoimikunta
Vapaudentie 10, 96100 Rovaniemi
Hannu Raudaskoski & Katja Rakkolainen
puh.0400 926931 | 0400 186775
etunimi.sukunimi@minedu.fi

Kaappaa kaveri taiteen maailmaan!
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – viikkoa vietetään viikolla numero 21. Viikon aikana nostetaan esiin taide- ja
kulttuuritarjontaa ja innostetaan ihmisiä haastamaan ystävänsä mukaan matkalle taiteen maailmaan.
Tapahtumalla halutaan luoda yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja arjen hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.
Haastekampanja
Kaappaa kaveri taiteen maailmaan! Ota yhteyttä ystävääsi, jota et ole tavannut pitkään aikaan. Kutsu mukaan
hänet, joka useimmiten viettää iltaansa yksin tai se ystävä, johon haluaisit tutustua lähemmin. Kaappaa kaveri
kainaloon ja pyydä hänet mukaasi taiteen maailmaan.
Piristä päivää työpaikalla ja haasta työporukka vaikka kahvitunnilla happihyppelyyn ja piipahtakaa näyttelyssä.
Laita iso pyörä päälle ja haasta kokonainen kaveriorganisaatio. Haasta yritys, työporukka tai harrasteseura
matkalle taiteen maailmaan.
Muista kaapata kaikenikäisiä kavereita! Koko viikko on aikaa ilahduttaa läheisiäsi, nauttia kulttuurielämyksistä ja
tulla hyvälle mielelle.
Kaikki taide- ja kulttuuritapahtumat kelpaavat tanssitunnista sinfoniakonserttiin ja hevimöräkkään, kaikki taide- ja
kulttuurikohteet kelpaavat Parikkalan patsaspuistosta julkisiin patsaisiin Kotkassa ja museoihin ympäri KaakkoisSuomea ja koko maata. Elokuvat ovat kulttuuria, kirjasto on kulttuuria; runotapahtumat, kylätapahtumat, isot
tapahtumat, pienet tapahtumat ovat parasta mahdollista hyvinvointia lisäävää kulttuuria. Muistakaa, että vain
mielikuvitus on raja, kun kaappaat kaverisi mukaan kulttuurin pyörteeseen.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –viikkoon on mahdollista osallistua haastajana tai ilmoittamalla oman taidetai kulttuuritapahtuman mukaan kampanjaan.
Kaappaa kaveri – kampanja on myös Facebookissa, jossa taide- ja kulttuuritapahtumia voidaan esitellä ja kavereita
voidaan haastaa mukaan tapahtumaan. Voit ilmoittaa kulttuuritapahtumasi myös Facebook-sivuille.
Lisätietoa kampanjasta:
Patrik Ikäläinen, tuottaja-läänintaiteilija
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
puhelin 044 – 355 4217
sähköposti patrik.ikalainen@minedu.fi
www.kaakkoissuomentaidetoimikunta.fi
Kaappaa kaveri -kampanja

