RAPORTTI
Maaseudun Sivistysliiton Erasmus+ -matkan some-raportointia
Kööpenhamina 18.–20.9.2019
Osallistujina Raija Kallioinen, Timo Reko, Maarit Hämäläinen-Koljonen
Julkaistu 18.9.2019 Karhufestivaalin fb-sivulla video:
https://www.facebook.com/karhufestivaali/videos/381357312814789/
Karhu lähti Kööpenhaminan kaduille. Argentiinasta kotoisin oleva Naza Pelleriti kertoi kotimaansa
puunveistosta. #mslfi #ilomantsi #erasmusplusfinland #karhufestari #karhugoes #visitcopenhagen
#visitilomantsi #madocopenhagen

Julkaistu 19.9.2019 Maaseudun Sivistysliiton fb-sivulla:
https://www.facebook.com/MaaseudunSivistysliitto/photos/pcb.2622462454471072/2622456701138314/
?type=3&theater
Karhu Goes Köpis. Erasmus+-matkalla tarkkailemme paikallisuuden ja kansainvälisyyden kohtaamista ja
haemme vinkkejä Karhufestivaalimme kehittämiseen. Oivallinen seuralaisemme Karhu oli loistava oven
avaaja mielenkiintoisiin keskusteluhetkiin monikansallisessa Kööpenhaminassa. Hymyhuulin moni asettui
yhteiskuvaan Karhun kanssa. Kuulimme heidän tarinoitaan tiestään Köpikseen ja kerroimme, millaisista
metsistä Karhu tulee. Poikkesimme sivistystyön sisarjärjestössä ja illan vietimme kööpenhaminalaisessa
”kylätalossa” Folkhuset Absalonissa, jonne kaupungissa pidemmän ja lyhyemmän aikaa asuneet
kokoontuvat harrastamaan, oppimaan, oleilemaan ja aterioimaan yhdessä.
Terveisin Raija, Timo, Maarit ja Karhu
#erasmusplusfinland #karhugoes #karhufestivaali #visitcopenhagen #visitilomantsi

Julkaistu 19.9.2019 Karhufestivaalin fb-sivulla video:
https://www.facebook.com/karhufestivaali/videos/717306238713446/
Kierrätysmateriaalien käyttö ja taideteokset osana ympäristöä ovat oivallinen tapa tuoda ihmiset oman
lähiympäristön äärelle. #mslfi #ymparistosivistys #visitcopenhagen #yhteinenymparisto
#erasmusplusfinland #karhugoes

Julkaistu 19.9.2019 Maaseudun Sivistysliiton fb-sivulla video:
https://www.facebook.com/MaaseudunSivistysliitto/videos/395365151180633/?v=395365151180633
Karhumme tutustui Kööpenhaminassa myös kierrätys- ja ilmastoasioihin. Pieni on kaunista myös biokaasun
tuotannossa. Tosin tarvitaan paljon laajempia ratkaisuja biokaasun käyttöön ottamisessa. #mslfi
#karhugoes #kiertotalous #visitkopenhagen #erasmusplusfinland

Julkaistu 19.9.2019 Timo Rekon fb-sivulla kuvia:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2527123884016674&set=pcb.2527129014016161&type=3&t
heater
Thomas Dambon kierrätysmateriaaleista tehdyt jättiläiset ovat tosi upeita. Luulenpa että harva ihminen
edes Kööpenhaminassa on kiertänyt ne kaikki kuusi yhden päivän aikana. Teimme sen Raijan ja Maaritin
kanssa. Askeleita 20 000. #visitcopenhagen #erasmusplusfinland #mslfi #karhugoes

Em. kuva-albumi jaettu 19.9.2019 tekstityksin Raija Kallioisen fb-sivulla:
https://www.facebook.com/raija.kallioinen.3
Kymmenen tunnin kierros läntisessä Kööpenhaminassa on takana, ja askelmittari näyttää yli 24.000 askelta.
Pääsimme tutustumaan Thomas Dambon kaikkiin kuuteen kätkeytyneeseen jättiläiseen:
https://thomasdambo.com/works/forgotten-giants/. Samalla avautui ulottuvillemme aivan toisenlainen
suurkaupunki: upeita luontokohteita, kasvillisuutta, vesilintuja, kotieläimiä, ympäristökasvatuksen paikkoja.

Tapasimme mm. koululuokan, päiväkotiryhmän ja monia kööpenhaminalaisia, jotka olivat iloisia ja ylpeitä
oman kaupunginosansa maamerkistä. Veistokset olivat piilossa luonnon sisällä, ja niiden etsiminen ja
löytäminen oli todella hauskaa. Veistokset on tehty yhteisöllisesti, mukana mm. senioreja, nuoria,
työttömiä, eri kansallisuuksista lähtöisin olevia. Aiheet nousevat pohjolan mytologiasta peikkoineen ja
maahisineen. Materiaali on kierrätystavaraa, mm. purkutaloista talteen otettua puuta. Paljon ajatuksia
syntyi oman Karhufestivaalimme matkailulliseen kehittämiseen.
#thomasdambo #mslfi #erasmusplusfinland #ympäristösivistys #karhufestivaali #kierrätys #recycling
#visitcopenhagen

Julkaistu 20.9.2019 Maaseudun Sivistysliiton fb-sivulla:
https://www.facebook.com/MaaseudunSivistysliitto/photos/pcb.2625201804197137/2625193480864636/
?type=3&theater
Erasmus+-retkikuntamme Raija, Timo ja Maarit tekivät kymmentuntisen taide- ja ympäristövaelluksen
läntisessä Kööpenhaminassa. Kohteena olivat Thomas Dambon Six Forgotten Giants -veistokset
https://thomasdambo.com/works/forgotten-giants/.
Dambo ammentaa aiheensa pohjolan mytologian peikoista ja maahisista. Hän toteuttaa ne mieltä
kiehtoviin ympäristöihin ja toivoo, että veistosten etsintä avaa ihmisille uusia kokemuksia ja herättää
seikkailumieltä. Retkikuntamme löysi kaikki kätketyt veistokset! Käytössä oli vuokra-auto, mutta silti
askelmittariin kertyi 24.000 askelta.
Veistosten lisäksi palkitsevana kokemuksena tuli monenlaisia luontokohteita, kasvillisuutta, vesilintuja,
kotieläimiä ja ympäristökasvatuksen paikkoja.
Thomas Dambo on toteuttanut veistokset yhteisöllisesti, mukana mm. senioreja, nuoria, työttömiä, eri
kansallisuuksista lähtöisin olevia.
Materiaali on kierrätystavaraa, mm. purkutaloista talteen otettua puuta, ja taiteellaan Dambo haluaa
nostaa esiin kiertotalouden tärkeyttä.
Ryhmämme kohtasi mm. koululuokan, päiväkotiryhmän ja monia kööpenhaminalaisia sekä lähiseuduilta
varta vasten tulleita matkailijoita. Retkikuntamme mukana ollut pieni karhuveistos oli oiva keskustelujen
avaaja. Karhu Goes! Retki synnytti paljon ajatuksia oman Karhufestivaalimme matkailulliseen
kehittämiseen.
#thomasdambo #mslfi #erasmusplusfinland #ympäristösivistys #karhufestivaali #kierrätys #visitcopenhagen
#welcometoilomantsi

Julkaistu 20.9.2019 Raija Kallioisen fb-sivulla:
https://www.facebook.com/raija.kallioinen.3
Olipas mielenkiintoinen reissu ja saatiin paljon mietittävää ja vähäsen ideoitakin. Saas nähdä mitä
kehkeytyy... Kiitos inspiroivasta matkaseurasta Timo Reko, Maarit Hämäläinen-Koljonen ja tietysti Karhu.
Tämän reissun toteutti Maaseudun Sivistysliitto, ja se oli viimeinen osa Erasmus+ohjelman hankettamme.
MSL:n Erasmus-liikkuvuuksien punaisena lankana on ollut paikallisuuden ja eri kulttuuritaustojen
kohtaaminen. Erilaisin kokoonpanoin olemme käyneet hakemassa ideoita ja luomassa yhteyksiä mm.
Islantiin, Skotlantiin ja Hollantiin. Videotarinoita matkoilta löytyy MSL:n YouTube-kanavalta.
Kööpenhaminassa tutustuimme mm. keskellä kaupunkia toimivaan "kylätaloon" Folkehuset Absaloniin,
jossa kaikenikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset kokoontuvat harrastamaan, viihtymään ja
ruokailemaan yhdessä.
Pääohjelmanamme oli kierrätystaiteilija Thomas Dambon jättiläismäisten, kaupunkiluontoon kätkettyjen
veistosten etsintä. Haimme niiden toteutuksesta uusia ideoita Karhufestivaaleille, joilla syntyneitä teoksia
on sijoitettu kylänraitille ja lähimetsään. Kierrätyksen, ympäristön merkityksen, yhdessä tekemisen ja
kulttuurien kohtaamisen ajatukset kuuluvat MSL:n ympäristösivistyksen arvoihin, joten paljon oli yhteistä
tarttumapintaa tälläkin reissulla meidän työhömme.

#mslfi #erasmusplusfinland #vapaasivistystyö #karhugoes #karhufestivaali #yhteinenympäristö
#thomasdambo

Julkaistu 20.9.2019 Karhufestivaalin fb-sivulla:
https://www.facebook.com/karhufestivaali/photos/pcb.1258985424274365/1258984967607744/?type=3
&theater
Karhu Goes Sylttytehdas. Vierailimme Thomas Dambon jättiläispeikkojen työpajalla. Taiteilijan manageri
Troels Nielsen kertoi viisi vuotta sitten alkaneesta yhteistyöstä, jonka kuluessa jättiläisveistoksia on tehty
kymmenittäin eri puolille maailmaa – Euroopan maihin, Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Kiinaan… Eilisellä
maastoretkellä näkemämme kätketyt jättiläiset valmistuivat kolme ja puoli vuotta sitten. Iltapäivällä
ehdimme nähdä vielä Christianian vapaakaupunkiin tehdyn upouuden veistoksen. Sitten olikin edessä
tuumaustauko lentokentällä ja kotimatka. Mielessä muhii uusia ideoita Karhufestivaaleille, mutta
kypsytellään niitä tovi.
#thomasdambo #mslfi #erasmusplusfinland #karhufestivaali #ympäristösivistys #yhteinenympäristö
#visitcopenhagen

***
Lisäksi fb-julkaisuja on jaettu ristikkäin eteenpäin
***

INSTAGRAM
Matkan kuvakertomuksia on julkaistu tileillä @msl_fi ja @raijakallioinen
#erasmusplusfinland

