
  

 

MONIKU-VERKOSTON TEEMATAPAAMINEN 27.9.2018  

Kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet 

kotouttamistyössä ja hyvinvoinnin edistämisessä  

Aika:   torstaina 27.9.2018 kello 12.30.00-16.00 
Paikka:  Turun AMK/Taideakatemia, Linnankatu 54, Kuvateatteri (H115), Turku, kartta 
Ilmoittautuminen:  viimeistään 18.9.2018 tästä linkistä. Mukaan mahtuu 50 osallistujaa.  
 
Moniku-tapaamisen ohjelman toteuttavat tällä kertaa Turun ammattikorkeakoulu ja sen Hopea- ja Taikusydän-
hankkeet. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista 
kotouttamistyössä sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä omassa työssä 
hyödynnettäväksi sekä myös oman hyvinvoinnin tukemiseen. 

Ohjelma  
12.30 Tervetulosanat, aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa –hanke, ELY-keskus   

Mitä kulttuurihyvinvointi on? 
Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi & projektisuunnittelija Liisa Laitinen, 
Turun AMK, Taikusydän  

  

13.00 Kahvit 
 

13.30 Tule mukaan kokeilemaan erilaisia luovia työskentelytapoja, mm. kuvallista ilmaisua, esine- ja 
nukketeatteria, tanssia, sanataidetta ja teatteria. Työpajat sopivat kaikille! Voit osallistua yhteen 
työpajaan. Työpajojen tarkemmat kuvaukset tämän esitteen kääntöpuolella.  

 

 Työpaja 1: Kuvallisen ilmaisun työpaja  
Työpaja 2: Esine- ja nukketeatterityöpaja 
Työpaja 3: Sanataide- ja teatterityöpaja 
Työpaja 4: Tanssityöpaja 
 

15.00 Tauko   
 

15.15 Työpajojen antia ristiin rastiin. Toiminnallista jakamista ja yhteistä ideointia työpajojen ohjaajien ja 
osallistujien kesken. 

 

Lisätietoja koulutuksesta anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi ja tilaisuudesta paivi.ruotsala@ely-
keskus.fi. Lue lisää kulttuurihyvinvoinnista: www.taikusydan.fi  
 

TERVETULOA! 
 

Järjestäjien puolesta, Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa –hanke 

  
 

https://www.google.fi/maps/place/Linnankatu+54,+20100+Turku/@60.4404317,22.2416565,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c77a9efe29e1d:0x378132ac07d9cd5a!8m2!3d60.4404317!4d22.2438505
https://link.webropolsurveys.com/S/32B882C03301BF08
mailto:anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.taikusydan.fi/


  

 

 

Työpajojen kuvaukset:   

 

Työpaja 1: Kuvallisen ilmaisun työpaja   
 
Kuvallisen ilmaisun työpajassa tutustutaan ekspressiiviseen taidetyöskentelyyn, joka on omien kokemusten 
ilmaisua taidelähtöisin menetelmin. Ekspressiivinen taidetyöskentely ei edellytä taiteellista osaamista vaan 
tarkoitus on eri taiteen keinoin ilmaista omaa kokemusmaailmaa. Työpajassa on tarkoitus saada kokemuksia ja 
ideoita sovellettavaksi omaan työhön. Pääpaino on kuvallisessa työskentelyssä mutta käytämme myös muita 
taiteen muotoja. Ohjaajat: Lotta Häkkinen ja Outi Linnossuo, ekspressiivisen taideilmaisun ryhmäohjaajat. 
 

Työpaja 2: Esine- ja nukketeatterityöpaja   
 
Työpajassa tutustutaan nukketeatterin eri keinoihin tarinoiden, elämäntilanteiden ja tunteiden ilmaisijana. 
Työpajan aikana rakennamme erilaisista materiaaleista hahmoja ja lähestymme tarinankerrontaa sanattomasti 
Palikkateatterin keinoin. Työpajassa opetetut tekniikat on havaittu toimiviksi kaikenikäisten ja - kielisten 
maahanmuuttajien keskuudessa. Työpaja ei edellytä osallistujalta minkäänlaista taustatietoa- tai taitoa. 
Ohjaajat: Roosa Halme ja Marja Susi. 
 

Työpaja 3: Sanataide- ja teatterityöpaja   
 
Työpajassa tutustutaan erilaisiin osallistaviin draama- ja sanataidemenetelmiin, jotka ovat varta vasten 
suunniteltu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sekä maahanmuuttajille. Draama- ja 
sanataideharjoitukset kulkevat työpajassa limittäin toisiaan tukien. Lopputuloksena syntyy tekstejä ja pieniä 
teatterikohtauksia. Menetelmät ovat helppoja ja muunneltavissa omaan käyttöön sopiviksi. Osallistuminen ei 
vaadi aiempaa kokemusta teatterista tai sanataiteesta. Ohjaajat: Tiina Puranen ja Veera Vähämaa. 
 

Työpaja 4: Tanssityöpaja   
 
Tanssityöpajassa tutustutaan tanssin ja kehollisen ilmaisun mahdollisuuksiin tukea maahanmuuttajien 
hyvinvointia sekä kotoutumista tekemällä tanssi-ja liikeharjoitteita. Tanssityöpajaan voit osallistua ilman 
minkäänlaista tanssitaustaa- jokainen osallistuja voi löytää työkaluja luovan liikkeen ja kehollisuuden käyttöön 
työssään. Ohjaaja: Silja MacNamara. 
 
 
 


