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Taidetuulia
Marianne Viinikainen, Saimaan ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Armilan kuntoutuskeskuksen osastoilla 
oli syksyllä mahdollisuus viettää henkilökohtaisia taidehetkiä kuvataiteilija Tuulia 
Iso-Tryykärin kanssa. Taiteilija toimi tapaamisissa taiteen tekijänä, mutta niin halu-
tessaan kuntoutuja sai myös osallistua maalaamiseen. Taidetuulia toteutettiin aikavä-
lillä 6.10. - 15.12.2016 yhteensä 11 kertaa, joihin osallistui yli 40 kuntoutujaa. 

”Tapaamiset muotoutuivat jokaisen kanssa omanlaisikseen”, Tuulia Iso-Tyykkäri ker-
too. ”Keskustelut kulkivat kuntoutujan kiinnostusten mukaan ja aiheet vaihtelivat 
laidasta laitaan. Työskentely oli asiakaslähtöistä, herkkää kuuntelua, tulkitsemista ja 
läsnäoloa. Työssä piti keskittyä niin kuntoutujaan kuin maalaamiseenkin. Maalauksina 
syntyi mm. mielenmaisemia.” 

Vastuutoteuttajana Iso-Tyykkäri koki Taidetuulian onnistuneena kokeiluna yksilötoi-
minnasta, jollaiselle hoitoympäristössä oli tarvetta ja jolle löytyi paikkansa. Palaute 
oli niin kuntoutujien kuin henkilökunnan osalta pääosin positiivista ja jatkoa toi-
vottiin. Taidetuuliasta muotoutui toimintamalli, jota voin hyödyntää runkona myös 
muissa vastaavissa työympäristöissä. 

TaideART kevät 2017
Kohti julkisempaa taidetta -seminaari
22.–23.3.2017, Turun AMK, ICT City

Seminaarissa tarkastellaan erilaisia näkökulmia julkiseen taiteeseen. Kuinka julki-
nen taide käytännössä konkreettisesti toimii? Taiteilijan työnkuva on muuttumassa 
ja moninaistumassa. Taiteilijoiden työtä ja osaamista on mahdollista hyödyntää 
nyky-yhteiskunnassa totuttua laajemmin, mikä tarjoaa taiteilijoille enemmän ja 
uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia.

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 17.3.2017 mennessä.  
Tilaisuus on maksuton!  
https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/489/kohti-julkisempaa-taidetta/. 

Mukana seminaaria toteuttamassa ovat Taiteen edistämiskeskus ja Teollisuustaiteen 
liitto Ornamo.

Työpaikkana julkinen taide -työpaja
20.4.2017 alkaen, Turun AMK, Taideakatemia

Julkisen taiteen suunnitelmien ja tarjousten tekemiseen keskittyvän työpajan (laa-
juus 3 op) erityisenä painopisteenä on 3D-mallinnuksen (Blender) hyödyntäminen 
omien ideoiden havainnollistamisen työkaluna.

Työpajakokonaisuuden aikana 3.–6.5.2017 järjestetään ekskursio Tukholman 
julkisen taiteen kohteisiin. Ekskursio on vapaaehtoinen osa työpajaa. Osallistujien 
matkat (jaetut hytit ruotsinlaivalla) ja majoitus (kahden hengen huoneissa) kustan-
netaan osana koulutusta.

Haku koulutukseen 31.3.2017 mennessä. Työpajaan hakeneille ilmoitetaan valin-
noista viikon sisään hakuajan umpeutumisesta.  
https://www.lyyti.fi/reg/tyopaikkanajulkinentaide_tyopaja. 

Online visibility, presence & IPR -työpaja
26.4.2017, Tampereen AMK, Mediapolis

Kansainvälisessä päivätyöpajassa terävöitetään osallistujien osaamista digitaaliseen 
(verkottuneeseen) lisensointiin ja jakeluun. Lähtökohtana koulutuksessa ovat jo 
toteutusvaiheessa olevat digitaaliset julkaisut ja tuotteet, sekä niiden saattaminen 
kestäviksi ansaintamalleiksi.

Lisätietoja: Juha Suonpää (at)tamk.fi
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