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Lukijalle
Maamme väestö ikääntyy nopeasti.
Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä
65 vuotta täyttäneitä on runsas miljoona
ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua
noin 1,5 miljoonaa. Nopeinta kasvu on
kaikkein iäkkäämpien kohdalla. Ikääntyneet väestöryhmänä sirpaloituvat useiksi
erilaisiksi ryhmiksi, jotka haluavat ja tarvitsevat erilaisia aktiviteetteja ja palveluja
vaihtelevissa elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Merkittävä ja voimakkaasti
kasvava erityisryhmä ovat muistisairaat.
Tutkimukset osoittavat, että kulttuurilla,
käsityöllä ja taiteella on ikääntyvien
elämänlaatua ja toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä vaikutus. Toiminta mahdollistaa toimijuuden, tekemisen ja osallisuuden sekä elämän merkityksellisyyden
kokemisen; se auttaa jäsentämään elämää.
Tähän sisältyy suhde luontoon ja ympäristösekä yhteisötaiteelliseen luomiseen.
Kuva: Anna-Karoliina Tetri

Valoa kohtaamisista -opas antaa vinkkejä
ympäristö- ja yhteisötaiteen käytöstä ikäihmisten parissa työskenteleville sekä ikäihmisten omaan vapaaehtois- ja
-vertaisopintoryhmätoimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää maailmaa
yhdessä tehden, taiteen keinoin. Oppaan teoksia on mahdollista tehdä palvelutalojen päivätoiminnassa, ne antavat vinkkejä vapaaehtoistoimijoille, mitä tehdä
yhdessä autettavien kanssa sekä luovat mahdollisuuden yhdistyksen kädentaitoryhmän yhteisen, luovan teoksen tekemiseen. Yhdessä pohdittu, yhteisesti
valmistettu työ voidaan ripustaa esimerkiksi palvelutalon yhteiseen tilaan,
aulaan, pihalle, yhdistyksen kokoontumistilaan, kunnantalolle muistuttamaan
ikäihmisten luovuudesta tai asukastaloon.
Konkreettisiksi vinkeiksi oppaaseen on valittu neljä taidekäsityöohjetta. Kattokruunu, Huvimaja, Juhannussalko ja Runotaulu ovat esimerkkejä lukuisista
tekniikkamahdollisuuksista. Ohjeita voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa omien
tarpeiden mukaisesti. Ohjeita tukevat oppaan lopusta löytyvät opintoryhmän
runko, linkit ja kirjallisuus.
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Valoa kohtaamisista -opas liittyy ikäihmisten työpajakokonaisuuteen, joka
järjestetään syksyn 2015 aikana Tampereella. Työpajojen taideteokset ovat
esillä tapahtumaviikolla 4.–7.11.2015. Valoa kohtaamisista -tapahtumat ovat
osa Pirkanmaan Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viikkoa. Tapahtumien
suunnittelussa ja järjestelyissä ovat mukana Elämää käsillä -, Likioma- ja
Lähiverkko-projektit, Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE,
Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry sekä
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö.
Valoa kohtaamisista kuvaa yhdessä tekemisen ja luovuuden jakamisen iloa.
Se kertoo hyvistä keskusteluista, mielipiteistä, kuiskauksista, hymystä, läsnä
olemisesta. Valo on jotain uutta, jota syntyy ihmisten omaan lähiympäristöön
siinä asuvien ihmisten tuottamana. Toivonkin, että opas innostaa kohtaamaan
ja tekemään yhdessä – kertomaan siitä, mikä lähiympäristössä koskettaa.
Mukavia lukuhetkiä!
Marika Sarha
projektipäällikkö, Elämää käsillä -projekti
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Valoa kohtaamisista
Mitä on ympäristö- ja yhteisötaide?
Marika Sarha
Kirjoittaja on Elämää käsillä -projektin projektipäällikkö Eläkeliitossa.
Hän on työskennellyt käsityön ja taiteen opettajana sekä alan kehittämistehtävissä kiinnostuksen kohteenaan käsin tekemisen yhteisöllisyys.
Taidetta meille kaikille
Ympäristö- ja yhteisötaide lähtevät liikkeelle tekijöiden omista tavoista luoda
uutta. Ne antavat tekijöille uusia kokemuksia ja välineitä vaikuttaa omaan
elämäänsä ja elinympäristöönsä taiteen keinoin. Ympäristö- ja yhteisötaide
merkitsevät yhdessä olemista, kokemista ja jakamista. Ne mahdollistavat
voimaantumisen, itsetunnon ja identiteetin rakentumisen sekä toimintakyvyn
lisääntymisen.

Taidetta yhteisistä muistoista
Yhteisötaiteessa käsitellään asioita, jotka ovat sen tekijöille ja kokijoille merkityksellisiä. Elämää käsillä -projekti ja Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri haastoivat kaikki Eläkeliiton piirit ja yhdistykset sekä yhteistyökumppanit valmistamaan
lehmän Eläkeliiton XVIII liittokokoukseen. Haaste otettiin hyvin vastaan. Lehmä			
aiheeseen oli helppo tarttua. Eläin oli
			
tekijöille, ikäihmisille tuttu eläin. Lehmä
			
yksinkertaisesti herätti muistoja, ajatuk			
sia ja tunteita, joita oli antoisa käsitellä
			
ja jakaa käsitöitä ja taidetta tehden.
			
			
			
			
			
			
			
			

Haasteen myötä noin 100 lehmää tekijöineen kohtasi Seinäjoella Suomen
ensimmäisessä lehmäparaatissa
2.6.2015. Tekijät olivat tehneet yhteisötaidetta tietämättään. Lehmät ovat kauniita, rujoja ja vereviä niin kuin elämä
itse, puulehmiä, savisonneja, betonihiehoja ja räsyvasikoita.

			
			
			
			

Eläkeliiton Huittisten yhdistyksestä kerrottiin osuvasti millaista tekeminen oli:
”...kyllähän eläkeliittolaiset lehmän tuntevat, mutta kun annettiin vapaat kädet

Kuva: Maarit Kytöharju
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idean toteuttamiselle, siinä olikin pulma – tehdäänkö iso vai pieni ja mistä materiaalista ja rotuakin vähän ajateltiin. Kuusi Eläkeliiton naista innostui asiasta ja
Satakunnasta kun ollaan niin eihän me mitään pientä ajateltu. Kun saatiin Arjan
mieskin innostumaan, niin hän tekikin sellaisen muotin, että naiset vallan ihastuivat. Mitatkin olivat aivan missiluokkaa ja Ayshire me sitten tehtiin. Monta iloista
iltapäivää vietettiin vuorotellen kunkin kotona, virkaten villalangasta erilaisia
kuvioita ommeltiin yhteen ja soviteltiin muotin päälle ja hupsista vaan lehmä
olikin valmis ja tekijät tyytyväisiä. Lehmän nimi on Huittisten Heluna.”

Yhdessä paremman elinympäristön puolesta
Ympäristötaiteessa luovuus kohdistetaan johonkin erityiseen. Sen avulla otetaan
taiteen keinoin kantaa roskaamiseen, jättömaiden rumuuteen tai turvattomuuteen. Taiteella halutaan herättää päättäjät huomaamaan epäkohta, koristaa
epäviihtyisä alue tai luoda turvallisuutta sinne missä sitä ei ole.
Asukasliike Hyvä Kasvaa Järvenpäässä mukana olevat kaupunkilaiset haluavat
toimia viihtyisämmän kaupungin puolesta. Aktiiviset asukkaat ovat olleet monessa mukana. Yhdessä on kunnostettu asukastaloa ja tehty kaupungista viihtyisämpää ja turvallisempaa. Osassa toimintaa on myös ympäristötaiteellisia
elementtejä.
Järvenpään keskellä on risteys joka ei ole ilo silmille: tontti on odottanut jo
vuosia rakentamista, verkkoaita rajaa tylysti tilaa. Asukasliike päätti koristaa
kaupungin keskeisimmän risteyksen ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten.
Aktiivit keräsivät vanhoja kumisaappaita ja istuttivat paikalliselta yritykseltä
saa-tuja kukkia niihin. Saappaat ripustettiin aitaan – myöhemmin ne lahjoitettiin
ihmisille. Seuraavana vuonna aidassa ihastuttivat kukkivat käsilaukut ja viimeksi
värikkäät, kukkasin koristellut polkupyörät.

Kuva: Marja Nousiainen
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Pyörillä oli aikaisempia vuosia suurempi
tavoite. Kolmekymmentä pyörää sijoitettiin perinteisen kukka-aidan lisäksi reitille
keskustasta kohti Vanhankylänniemen
virkistysaluetta. Tavoitteena oli houkutella
ihmiset komeiden pyörien avulla Suomen
kukkaisimmalle pyöräreitille. Kukat ja
pyörät olivat osa rapistuneen virkistysalueen parannustyötä, jota asukasliike on
alueella tehnyt yhteistyössä kaupungin ja
paikallisen yrittäjän kanssa.

Hyvä kasvaa Järvenpäässä -blogissa Marja Nousiainen kertoo, että ”Vuosien
saatossa tempauksemme ovat saaneet julkisuutta kautta koko valtakunnan:
kymppiuutisten kevennykseen, Ylen aamuradioon ja Hesariin. Ja mikä parasta,
tempauksemme ovat jättäneet ihmisten mieliin positiivisen muistijäljen.” Järvenpäässä on mukava asua, elää ja harrastaa.

Ympäristö eläväksi käsityöllä
Ympäristötaiteen tapa viestiä perustuu paikan antamiin ehtoihin, tilaan, luonteeseen, kertomuksiin tai merkityksiin. Tekemisen keinot voivat
olla mitä tahansa. Teos voi olla myös tapahtuma,
teko tai prosessi.
Turussa kaunis kaupunkikuva tarvitsi piristystä.
Vuonna 2015 Åbolands hantverk järjesti Turussa Knit ’n’ tag -neuletapahtuman yhteistyössä
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuuden
ja Turun kaupunginkirjaston kanssa. Järjestäjät haastoivat mukaan yhdistyksiä, järjestöjä,
yrityksiä, kouluja ja yksityishenkilöitä luomaan
kotikudotun ympäristötaideteoksen neulegraffiteista eli neulotuista tai virkatuista tilkuista.
Tapahtuman tavoitteena oli luoda elävä kaupunkimiljöö, nostaa kiinnostusta käsityötä kohtaan ja
innostaa yhteistyöhön. Innostuneita riittikin. Kolmekymmentäkolme puuta koristeltiinkin eri-ikäisten kädentaitajien luovilla teoksilla, kudotuilla ja virkatuilla graffitilla. Teosten nimet olivat
yhtä mielikuvituksellisia kuin itse työt: Muistokukkia Kastulle, Pic Nic -tervehdys
Valkeakoskelta, Kuusiston kaarnatar, Turku pride, Hemppa, Flätan, Pacman,
Linnafält, Talkkariprojekti, Troja, Kukkivat tilkut ja Käsityön kahleissa. Osallistumisen ilo on käsinkosketeltava Ihanoikeablogi-blogin kirjoituksessa: ”Olen ihan
oikeasti onnistunut tekemään jotain todella hienoa! Tässä se nyt on teidän nähtäväksi. Tämä on Maire 1,2 kiloa väriä ja iloa. Minä olen sen ihan itse tehnyt ja
olen siitä niin onnellinen.”

Kuva:
Sonja Tobiasson

Kuva: Johanna Nuorela

Ympäristö- ja yhteisötaiteessa on kyse ihmisten itsensä oloisesta taiteesta ja
käsin tekemisestä. Se on innostunutta, luovaa tekemistä, mukavaa yhdessäoloa,
			
kannan ottamista, keskusteluita, osallis			
tumista juuri sellaisena kuin on. Usein
			
teokset koostuvat monista osista. Vaikka
			
sormet eivät enää taipuisi virkkuukoukun
			
ympärille tai näkö riittäisi tarkkoihin yksi			
tyiskohtiin, aina voi olla mukana: kuunte			
lemassa, keskustelemassa siitä mikä
			
on tärkeää, tekemässä sitä mitä pystyy
			
ja mikä kiinnostaa. Tästä syystä ympäris			
tö- ja yhteisötaide sopii erityisen hyvin
			
laitosympäristöön. Ympäristö- ja yhteisö			
taide tekevät lähiympäristöä omaksi.
			
Ne ovat ihmisten kohtaamista – ennen
			
kaikkea.
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Sinisiä tahroja
Timo Tähkänen

Monien teosteni alkusysääjinä ovat toimineet ikäihmisistä kootut keskustelu- tai maalausryhmät. Olen käyttänyt ryhmätapaamisissa keskustelun- ja vuorovaikutuksen välineinä erilaisia esteettisiä menetelmiä kuten
maalaamista, piirtämistä, muovailua, kuvia, värejä,
kankaita ja esineitä. Taiteessani on usein kyse jonkinlaisesta maalauksellisesta väliintulosta ja tekniikkani
ovat usein helposti lähestyttäviä.
Oman taiteellisen työni ohessa olen pitänyt maalaushetkiä ikäihmisille.
Maalausryhmissä yhdessäolo on ollut tärkeämpää kuin valmiit lopputulokset.
Maalaaminen on konkreettista toimintaa, joka on herätellyt ryhmäläisten aisteja
ja muistoja sekä aiheuttanut humoristisiakin yhteisiä hetkiä. Maalaamiseen riittää
paperi ja sormivärit. Valmista ideaa ei tarvita, kun voi vain upottaa kädet maaliin
ja alkaa levittää värejä paperille. Kerran kun maalasimme ryhmän kanssa sormin
paperille, yksi ryhmän jäsen taputteli kiivaaseen tahtiin sormen päillään maalia
paperille samalla hokien ”äiti, äiti, äiti”! Naisen kasvoilla oli leveä hymy ja silmät
loistivat kirkkaina toiminnan aikana.
Joissakin teoksissani olen halunnut tuoda esille ikäihmisten ajatuksia. Tein
Helsingin kaupungin Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen ulkoseinille
neljä palmikkoa erilaisista kankaista, jotka sain lahjoituksena talon henkilökunnalta, asukkailta ja heidän omaisilta. Tavatessani palvelutalon asukkaita, osa
heistä koki haluavansa pois, osa kaipasi rakastaan tai vielä ihan uutta säpinää.
Palmikoilla reagoin tapaamieni ikäihmisten ajatuksiin kahdella tavalla. Ne olivat
pakoköysiä karkaamista varten, mutta samalla muistuttivat sadun Tähkäpäästä,
joka odotti prinssinsä saapuvan torniinsa. Pakoköysiä pidettiin vitsikkäinä, vaikka
ulkomaailmassa ne herättivätkin vilkasta keskustelua taiteesta ja vanhusten
hoidosta.
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Erään muistisairaiden ryhmäkodin asukkaista kootussa ryhmässä aloin tekemään banderolleja akryylimaalilla pressukankaalle. Banderolleihin maalasin
ryhmäläisten viisauksia, kommentteja ja ajatuksia. Banderollit olivat myöhemmin
näkyvästi esillä. Ryhmäläiset ihmettelivät miten sainkin nyhdettyä heistä niin
paljon irti.

Kuva: Timo Tähkänen

Kirjoittaja on taidemaalari ja työskennellyt ikääntyneiden parissa. Vuonna 2015 Tähkänen tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Kinaporin palvelukeskuksen
kanssa tarkoituksenaan tutkia taiteen keinoin palvelukeskuksen ja taiteilijan vuorovaikutusta.

Samaisessa ryhmässä tutkimme värejä. Kokoonnuimme pyöreän pöydän ympärille, joka alkoi toimia pyöreiden maalausteni sapluunana. Maalatut kankaat
olivat samalla merkkejä kokoontumisistamme ja toimivat vuorovaikutuksemme
tukena ja keskustelun aiheina. Kankaille muodostuneista väripalloista muodostui lopulta installaatio näyttelyyni. Kokoontuessamme viimeisen kerran ryhmäläiset kertoivat olevansa ylpeitä saadessaan osallistua teosteni syntyyn.
Kerran ryhmän kokoontuessa kiinnitettiin heti huomiota pöydällä sillä kertaan
olevaan siniseen ”pöytäliinaan” eli maalaukseeni. Ryhmäläiset alkoivat muistella
ja keskustella kesämökeistä, järven rannasta ja uimisesta. Yksi ryhmäläinen sai
taidemaalarin punastumaan hieroessaan käsillään maalauksen pintaa siveltimen
vetojen myötäisesti ja kommentoi. ”Onneksi liina on hyvää kangasta. Siitä saa
helposti pyyhittyä nämä siniset tahrat pois.”

Kuva: Timo Tähkänen
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Pönttölä
Yhteisötaideprojekti Härmälän alueen senioreiden kanssa
Arja Anttila ja TAMK:in opiskelijat
Kirjoituksen on koonnut Arja Anttila, Likioma-projektin projektipäällikkö
yhteistyössä TAMK:in opiskelijoiden kanssa. Anttila on työskennellyt psykiatrisessa sairaalassa käsityö- ja taidetoiminnan ohjaajana sekä kouluttanut tulevia
alan ammattilaisia. Käsityön merkitys on avautunut hänelle kokemuksellisesti
ohjaustyön ja itse tekemisen kautta.
Pönttölä oli taidetoimintaa edistävä työpajan Härmälän alueen ikäihmisille
Tampereella. Siihen osallistuneet saivat mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa
haluamansa näköisen linnunpöntön. Heille annettiin vapaat kädet käyttää erilaisia materiaaleja, värejä ja hyödyntää vetäjien ammattitaitoa.
Pajan mahdollistivat Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluva Likioma-projekti (Tampereen
Kaupunkilähetys ry ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys Ry) ja Tampereen
ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijat.
Yhdessä tekeminen
”Petäjäkodin alakerrasta kuului puiden kolinaa, naulojen nakutusta ja remakkaa
naurua – ”pöntöt tekee pönttöjä”.”
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Pönttöjä tekemään kokoonnuttiin viisi kertaa. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme toisiimme ja käytössä oleviin tiloihin. Sovimme työpajan kulusta ja sovitimme
yhteen paikalla olleiden toiveita. Pönttöjen työstäminen alkoi suunnittelulla ja
materiaaleihin tutustumisella. Varsinainen rakentamisen aloitimme seuraavalla
			
kerralla. Kukin työskenteli omaan
			
tahtiinsa, saaden tarvittaessa apua
			
ohjaajilta. Vähitellen linnunpöntöt
			
alkoivat löytää ilmeensä. Oiva mate			
riaalilöytö olivat vanhat aitan seinät,
			
jotka antoivat iäkkään ja arvokkaan
			
ilmeen pönttöjen rakenteisiin. Toisis			
sa pöntöissä käytettiin linnunmuo			
toista sapluunamaalausta, oli ovien
			
listoituksia, huopakattoja ja veistok			
sellisia kukkakoristeita. Toiset taas
			
halusivat käyttää aivan perinteistä
			
pöntön mallia. Monta vaihetta on
			
pöntön rakennuksessa ja aivan
			
helppoa se ei ole. Pitää ottaa oikeat

Kuva:
Arja Anttila

mitat, tehdä sahaukset, sisäänmenoreiät, avattava seinä/katto/lattia puhdistusta
varten, pöntön ripustus mietittävä, yms. Kaikkien pöntöt tulivat valmiiksi, eikä
kiireen tunnettakaan päässyt syntymään. Kahvittelulle ja jutustelulle jätettiinkin
aina pullan mentävä tila, sillä niistä hetkistä syntyi se ihana yhteishenki, josta
me kaikki saimme nauttia.
Näyttely Härmälän kirjastossa
Linnunpönttötyöpajan tuotoksista koottiin näyttely Härmälän kirjastoon. Näyttelyssä oli työpajaan osallistuneiden pönttöjen kanssa otetut kehystetyt muotokuvat, heidän haastattelut sekä linnunpöntöt. Näyttelyn jälkeen jokainen osallistuja sai muotokuvansa itselleen.
Ajatuksia matkan varrelta
Yhdessä tekeminen tarkoittaa, että kaikki osallistujat ovat mukana omista lähtökohdistaan avoimin mielin. Siten kukin voi oppia toisiltaan. Pönttölässä tämä
toteutui; oli ilo seurata nuorten ja ikäihmisten yhteistyötä.
Opiskelijoille paja oli positiivinen kokemus
”Tämä oli ensimmäinen taidetyöpaja,
jossa olen saanut olla osallisena ja
se on ollut minulle sekä opettava että
terapeuttinen kokemus. Mikään ei ole
verrattavissa siihen kuinka miellyttävän ja vieraanvaraisen ilmapiirin
seniorit saivat aikaiseksi.”

Kuva: Arja Anttila

”Odotin työpajaa innolla mutta ennen
ensimmäistä kertaa jännitin kovasti
miten ikäihmiset suhtautuisivat nuoriin
ja vielä kokemattomiin ohjaajiin. Heti
ensimmäisellä kerralla kaikki odotukseni ylittyivät ja koko työpajan ajan
saimme jokainen nauttia siitä lämpimästä yhteishengestä joka Petäjäkotikeskuksen kellarissa vallitsi. Antoisinta
työpajan ohjaamisessa oli siteet joita pystyi luomaan muihin osallistujiin.
Ikimuistoisena hetkenä jäivät mieleen halaukset.”
”Oli hienoa nähdä, että ikäihmiset ovat todella taitavia käsitöissä ja heillä on
niin paljon tietoa luonnosta ja elämästä ylipäänsä. Rento tekeminen ja hetkessä
oleminen opettivat minulle toisenlaisen tavan työskennellä myös muiden projektien parissa.”
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Ikäihmiset olivat pajaan tyytyväisiä ja yleinen mielipide oli, että kyllä paja oli
hyvä. ”Työskentely oli sekä mielenkiintoista että haasteellista. Mukavinta työpajassa oli iloinen ilmapiiri ja mukava porukka.” Työn tuloksiin oltiin tyytyväisiä ja
nuorten kanssa yhdessäolo oli hienoa. ”Yhteistyöllä aina selvittiin eteenpäin.”
Ohjaajan on tärkeää olla itse innostunut ja sitoutunut toimintaan. Pönttölässä
osallistujille annettiin mahdollisuus ideoida vapaasti ja heille annettiin luoda
tekemiselle henkilökohtainen merkitys. Suunnittelussa olimme hienovaraisesti
mukana ja annoimme tilaa ikäihmisille itselleen; heidän ajatuksilleen, merkityksilleen ja tarinoilleen. Autoimme kuuntelemalla ja heijastamalla asioita synnyttämään ideoita ja ohjaajina mahdollistimme niiden toteutuminen. Ohjaaja oli
läsnä ja mukana tekemisessä tarvittaessa. Pönttölässä oli useita ohjaajia ja
tämä antoi pesän rakentajille enemmän mahdollisuuksia löytää uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia tekemiseen. Ohjaajan onkin hyvä muistaa, että oma
persoona saa näkyä työtä tehdessä.
Aluksi suunnittelimme laittavamme pöntöt ympäri Härmälän aluetta. Pönttöjen
asukkaiden elämää seuratessa olisi saanut samalla mukavan kävelyretken
alueen luontoon. Lopulta pöntöistä tuli niin rakkaita, että ne haluttiin antaa
lapsille tai viedä toiselle paikkakunnalle omalle mökille. Ehkäpä voimme
toteuttaa pönttökävelyn sitten toisena vuonna.

Kuva: Ossi Ojansivu
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Kun avaat kätesi – avaat myös
mielesi
Taide ryhmätoiminnassa
Teoksen valmistusta varten voi perustaa oman taidekäsityöryhmän tai tehdä
sitä jo toimivassa ryhmässä. Eläkeliiton yhdistykset voivat hakea ryhmälle
toiminta-avustusta Maaseudun Sivistysliitolta. Tässä tapauksessa ryhmän
tulee toimia MSL:n määrittelemien edellytysten mukaisesti opintoryhmänä.
Lisätietoja aiheesta löydät täältä: http://www.msl.fi
Oheinen runko tukee ryhmätoiminnan
suunnittelua. Runko on viitteellinen.
Taidekäsityö ryhmän keston pituus
riippuu käytetystä tekniikasta, kotona
tehtävästä käsityön tai taiteen määrästä
sekä kertatapaamisen kestosta. Aikataulua suunniteltaessa on muistettava
jättää se tarpeeksi väljäksi: tekeminen
saattaa kestää luultua kauemmin,
keskustelut ja kahvitauot vievät oman
aikansa. Mikäli aikaa on vähän, valitaan pienempi työ ja nopeampi tekniikka.
Kuva: Anna-Karoliina Tetri

Ryhmätoiminnan runko
1. Kokoontuminen
Vapaaehtoistoiminnan vastaava tai
muu vetovastuun haluava kutsuu
ryhmän koolle. Hän alustaa yhteisen
kokoontumisen esimerkiksi Valoa kohtaamisista -oppaan avulla. Vapaaehtoistoiminnan vastaava huolehtii, että
ensimmäisellä kerralla saadaan sovittua keskeisimmät asiat yhdessä tekemisestä, työnjako ja aikataulu.
Tärkeintä on keskustella mitä tehtäisiin yhdessä ja minne. Tarvitaanko esimerkiksi palvelukotiin piristystä, voitaisiinko jotain tehdä yhdessä asukkaiden itsensä
kanssa? Löytyykö oppaasta idea työskentelyyn? Ohjaako materiaali työskentelyä: onko olemassa jo jotain valmiina, mistä ja kenen kustantamina saataisiin
lisämateriaalia? Mitä työllä halutaan sanoa esimerkiksi paikasta, jonne se tulee?
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Keskusteluissa jokainen voi tuoda omat ajatuksensa esille. Päätetään yhdessä
oppaan ja keskustelun pohjalta mitä tehdään ja kenelle. Päätetään tekniikka ja
materiaali.
Mikäli teos tehdään palvelukotiin, sovitaan kuka ottaa sinne yhteyttä. Sovitaan
kokoontumisajat, jaetaan vastuut muun muassa materiaalien hankinnasta.
2. Kokoontuminen
Ensimmäinen työskentelykerta. Keskustellaan ryhmässä, mitä ollaan tekemässä,
minne ja miksi, erityisesti mikäli tavataan palvelukodin asukkaita ensimmäistä
kertaa. Mietitään yhdessä mitä asukkaat haluavat tuoda työssä esille ja millä
tavoin. Riippuen ryhmäkerran kestosta ja mahdollisista uusista työtavoista
tai näkökulmista, aloitetaan työskentely joko samalla tai seuraavalla kerralla.
Aloitetaan työskentely.
3.– 8. Kokoontuminen
Tehdään yhdessä teosta, voimien ja kunnon mukaan joko itsenäisesti taukoja
pitäen tai toisia auttaen. Esimerkiksi Juhannussalko-työssä letitetään yhdessä
teoksen osia tai mikäli matonkude on vielä vyyhdillä, keritään kude yhdessä.
Muistetaan kahvit ja hyvät keskustelut työskentelyn lomassa.
9. Kokoontuminen
Kootaan teos ja ripustetaan se haluttuun paikkaan.
10. Lopetus
Kutsutaan muitakin ihastelemaan yhdessä tehtyä: palvelukodissa esimerkiksi
hoitohenkilökuntaa ja muita asukkaita. Juodaan kahvit tai nostetaan maljat.
Muistellaan yhteistä tekemistä ja mietitään jatkoa.
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Huvimaja
Mallityö: Johanna Kivelä
Ohje: Marika Sarha

Kuva: Marika Sarha

Esimerkkityön reikävanheiden halkaisijat ovat 15 cm, 40 cm ja 65 cm.
Koko esimerkkityön valmis korkeus on 200 cm.

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ontelokude, räsy tai matonkude
reikävanne
rautalanka
pihdit
sivuleikkurit
sakset
mittanauha
(siima)
(verhonipsu)
(ripustettavaa)
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Työohje
1. Leikkaa reikävanteesta 53 cm, 130 cm ja 210 cm mittaiset palat.
2. Muodosta reikävanteiden palasta ympyrä, halkaisijat noin 15 cm, 40 cm,
65 cm, kiinnitä vanteiden päät rautalangalla yhteen.
3. Leikkaa ontelokuteesta, määrät riippuvat reikävanteen rei’ityksestä
a) 200 cm mittaisia pätkiä (esimerkkityössä vaaleanpunainen)
b) 25 cm mittaisia pätkiä (esimerkkityössä vihreä)
c) 300 cm mittaisia pätkiä (esimerkkityössä musta) ja 40 cm mittaisia
		 pätkiä (esimerkkityössä vihreä)
4. Sido kaikki a-kohdan vaaleanpunaiset ontelokuteet ryijysolmulla
pienimmän reikävanteen jokaiseen suureen reikään.
5. Yhdistä kaikki vanteet toisiinsa: Kiinnitä pienimmän reikävanteen kaikki
vaaleanpunaiset ontelokuteet keskikoiseen solmimalla ne joka toiseen
suureen reikään. Muista jättää vanteiden väliin tilaa noin 20 cm.
6. Jatka kiinnittämistä solmimalla vaaleanpunaiset kuteet suuren vanteen
joka neljänteen reikään. Muista jättää vanteiden väliin tilaa noin 20 cm.
7. Sido b-kohdan kaikki vihreät ontelokuteet ryijysolmulla keskikokoisen 		
reikävanteen jokaiseen suureen reikään.
8. Sido c-kohdan kaikki mustat ja vihreät ontelokuteet ryijysolmulla suuren
reikävanteen jokaiseen suureen reikään.
9. Valmista ripustus: Leikkaa siimasta/ontelokuteesta 4 kpl noin 50 cm:n
mittaisia pätkiä. Sido ne symmetrisesti pienen vanteen kehälle ja sitten
yhteen ripustuslenkiksi.
10. Pujottele verhonipsuja haluamiisi paikkoihin. Kiinnitä niihin esimerkiksi
eläviä kukkia, kortteja, risuja tai muistoesineitä. Kerro ripustamillasi
asioilla jostain, joka on sinulle tärkeää!
11. Ripusta esille.

Vinkki!
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Pyydä teoksen katselijoita kirjoittamaan
viestejä ja kiinnittämään niitä teoksiisi.
Teoksesta tulee katselijoiden kanssa
yhteinen ja saat tietoa sinulle tärkeästä
asiasta.

Juhannussalko
Esimerkkityö: Anna-Karoliina Tetri ja Johanna Kivelä
Ohje: Marika Sarha
Esimerkkityön korkeus ripustus mukaan luettuna on 180 cm. Työn halkaisija
on 50 cm. Työhön käytettiin noin 3 kg matonkudetta.

Kuva: Marika Sarha

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matonkude
reikävanne
rautalanka
pihdit
sivuleikkurit
sakset
mittanauha
siima
(verhonipsu)
(ripustettavaa)
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Työohje
1. Mittaa matonkuteesta 200 cm:n mittaisia pätkiä, letitä leteiksi.
2. Leikkaa reikävanteesta kaksi 170 cm kokoista palaa ja yksi 60 cm mittainen
pala.
3. Aseta kaksi 170 cm kokoista reikävanteen palaa päällekkäin. Pujota kaikki
letit pidempään vannepariin läheltä letin yläosan solmukohtaa. Reikävanteen
paloja on kaksi päällekkäin, koska matonkude on painavaa. Mikäli työsi on
pieni, voit käyttää vain yhtä palaa.
4. Muodosta pidemmästä reikävanteen palasta ympyrä, halkaisija noin 50 cm,
kiinnitä rautalangalla.
5. Pujota samat letit, samassa järjestyksessä pienempään vanteeseen
100 cm päästä pidempää vannetta.
6. Muodosta pienemmästä reikävanteen palasta ympyrä, halkaisija 16 cm,
kiinnitä rautalangalla.
7. Leikkaa siimasta 4 kpl 50 cm:n mittaisia pätkiä.
Sido pienempi reikävanneympyrä suurempaan
siten, että pieni nousee ylemmäksi ja letit taittuvat kaarelle. Muista kiinnittää siima symmetrisesti. Katso mallia viereisestä kuvasta.

9. Pujottele verhonipsuja haluamiisi paikkoihin.
Kiinnitä niihin esimerkiksi eläviä kukkia, kortteja, risuja tai muistoesineitä.
10. Ripusta esille.

Vinkki!
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Lettien määriä ja vanteiden kokoja
muuttamalla luot helposti aivan
omanlaisesi teoksen.

Kuva: Marika Sarha

8. Leikkaa matonkuteesta 8 kpl 50 cm mittaisia
pätkiä. Sido ne symmetrisesti suuremman
vanteen kehälle ja sitten yhteen ripustuslenkiksi.

Kattokruunu
Esimerkkityö: Johanna Kivelä ja Anna-Karoliina Tetri
Ohje: Marika Sarha

Kuva: Marika Sarha

Kattokruunun rungon halkaisija 50 cm. Esimerkkityön koko korkeus on 80 cm.
Työhön käytettiin 1500 nappia.

Materiaalit
•
•
•
•
•
•

lampun varjostimen runko
(kukkateippi tai spray-maali)
nappeja, helmiä tms
siimaa, ohuehkoa nyöriä tms.
mittanauha
sakset
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Työohje
1. Leikkaa siimasta 200 cm:n mittaisia pätkiä.
2. Kiinnitä napit siimaan noin 10 cm:n etäisyydelle toisistaan.
Kiinnitys tapahtuu kieputtamalla siima kahteen kertaan napin rei’istä.
3. Kiinnitä nappi-siimat varjostimen runkoon, varjostimen mallista ja omista
mieltymyksistäsi riippuen. Esimerkkityössä siima on sidottu pääosin
sisimmästä kehistä lähteviin aisoihin. Osa siimoista on sidottu kehikon
ulkopuolelle.
4. Kokoa riippuvat siimat alhaalta yhteen pussiksi. Tee kaikki sitominen
siimoilla itsellään.
5. Valmista ripustus: Leikkaa siimasta/nyöristä 4 kpl 50 cm:n pätkää.
Sido ne symmetrisesti varjostimen yläosaan.
6. Ripusta esille.

Vinkki!
Materiaaleja ja värejä muuttamalla
teoksen ulkonäkö muuttuu täysin.

20

Runotaulu
Esimerkkityö: Johanna Kivelä ja Marika Sarha
Ohje: Marika Sarha
Esimerkkityön kehyksen koko on 29 x 23 cm. Nauhat ovat noin 200 cm pitkiä.
Työssä käytettiin metsurien merkintänauhaa 8 rullaa.

Kuva: Marika Sarha

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taulun kehys
jyrsijäverkko
pihdit
sivuleikkuri
nitoja, niittipistooli
kuitunauhaa, räsyä tms.
ohut permanent-mustekynä
sakset
mittanauha
sakset
siimaa, ohuehkoa nyöriä tms.
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Työohje
1. Irrota taulun kehyksestä lasi
sekä taustalevy.
2. Kiinnitä kehyksen kokoinen
jyrsijäverkon pala kehyksen
takapuolelle nitojan avulla.
3. Leikkaa kuitunauhasta haluamasi
mittaisia pätkiä. Kirjoita kuitunauhaan, 		
osaan niistä tai kaikkiin haluttuja viestejä.
Viestit voivat olla esimerkiksi runoja, kannanottoja, ajatuksia tai laulun sanoja.

Kuva:
Marika Sarha

4. Kiinnitä nauhat joko nitojalla tai solmien jyrsijäverkkoon. Kiinnitys tehdään
riippuen materiaalista ja halutusta tuuheudesta joko kaikkiin ruutuihin tai
vain osaan.
5. Valmista ripustus: Leikkaa siimasta/nyöristä 4 kpl 50 cm:n pätkää.
Sido ne symmetrisesti taulun kehykseen ja sitten yhteen.

Vinkki!

6. Ripusta esille.
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Kirjoitetut tekstit toimivat hyvin
monenlaisessa mittakaavassa:
harjanvarteen sidottuina seinätekstiilinä tai verkkoaitaan
solmittuna ryijynä.
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Omia muistiinpanoja

Valoa kohtaamisista on käytännönläheinen opas ikäihmisten
kulttuuriryhmien toimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää
maailmaa yhdessä tehden, taiteen keinoin. Valoa kohtaamisista
antaa vinkkejä ympäristö- ja yhteisötaiteen käytöstä ikäihmisten
parissa työskenteleville sekä ikäihmisten omaan vapaaehtoisja vertaisopintoryhmätoimintaan.
Oppaan tuottaja, Eläkeliiton valtakunnallinen Elämää käsillä
-projekti on osa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa
Eloisa ikä -ohjelmaa. Projektin yhteistyökumppaneita ovat
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Maaseudun Sivistysliitto ja
museopedagoginen yhdistys Pedaali ry. Projektissa innostetaan
käsin tekemiseen ja kädentaitomenetelmien käyttöön vapaaehtoistyössä. Toiminta perustuu ikäihmisten omaan elämään,
kokemuksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luovuuteen ja taitoihin.
Kohderyhminä ovat kädentaidoista innostuneet ikäihmiset, erityisesti auttavassa vapaaehtoistyössä ja vertaisopintoryhmissä.

Eläkeliitto ry
Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
Puhelin 09 7257 1100
www.elakeliitto.fi
www.elamaakasilla.fi

