Ryhmätoiminnan verkostoviesti 1/2019
Talvista taidetta ja tarinoita
Hangen hehkua ja talvisia iloja!
Tervetuloa verkostoviestin ja ryhmätoiminnan pariin! Tänä vuonna näkökulmani
on ikäpolvitoiminta, joten monista uusista ja vanhoista aineistoista syntyy myös
kaikenikäisille sopiva versio. Vuoden 2019 aihevalintoja ohjaa edelleen vuoden
2018 kiinnostuskyselyn tulokset. Hiljaa hyvää tulee :D

Teemana talvi
Suomen talvella on monet kasvot, ja talvea
ovat kuvanneet monet taiteilijat ja runoilijat.
Talviteema toimii myös ryhmässä keskustelun,
tekemisen ja pelaamisen innoittajana.
Talviset taidekuvat ovat Kansallisgallerian
taidekuvia, joita saa käyttää vapaasti. Kuvat voi
joko tulostaa tai näyttää valkokankaalta.
Sivulla on tehtäväehdotuksia ja lisää ideoita
löytyy Ateneumin Taidepakan vihkosta (pdf).
Ideavihko löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.
Talvista sanataidetta -sivulla on vinkkejä ja
välineitä tarinoiden ja runojen kirjoittamiseen
yhdessä. Lehtirunossa ei tarvitse kirjoittaa,
vaan osuvat sanat voi nostaa esiin. Runoilu
sopii vaikka Runebergin päivään.
Talviset sanapelit -sivulla on monenlaisia
pelejä ja visoja kuten sanaselityspelejä,
sanansaalistusta, sanasokkelo, tavupelejä ja
anagrammeja.
Talviset taidekuvat: https://ryhmarenki.fi/talviset-taidekuvat/
Talvista sanataidetta: https://ryhmarenki.fi/talvista-sanataidetta/
Talviset sanapelit: https://ryhmarenki.fi/talviset-sanapelit/
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Ajankohtaiset yhteiset lukuhetket
Kokoontuminen kirjan ympärille on matalan
kynnyksen toimintaa. Kun tutustumisen ihmisiin
aloittaa kirja kädessä, niin yhteinen kieli löytyy.
Minä luen sinulle -kampanja-aika on
11.–15.2.2019. Kampanja tuo yhteen
maahanmuuttajia ja iäkkäitä suomalaisia
yhteisten lukuhetkien merkeissä.
Kampanjaan voivat osallistua vanhus- ja
vammaistyön yksiköt, monikulttuurisuustyön
toimijat ja suomen kielen opiskelijat.
Tänä vuonna kampanjan teema on Iloa
lukemisesta ja vapaaehtoistoiminnasta.
Mukaan voi ilmoittautua 28.1.2019 asti.
Kampanjaan osallistuvat saavat materiaalipaketin, joka sisältää muun muassa
Selkosanomien vuosikerran.
Kampanjan järjestävät Selkokeskus ja Valli ry
osana Yhdessä-toimintaa.
Lisätietoa kampanjasta:
https://selkokeskus.fi/mina-luen-sinullekampanja/
Yhteiset lukuhetket -kooste:
https://ryhmarenki.fi/yhteiset-lukuhetket/
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Taide vaikuttaa
Sitra kokosi yhteen taiteen ja kulttuurin tutkittuja vaikutuksia. Kooste rakentuu
kuudesta helppolukuisesta tietokortista ja sen tavoitteena on tarjota laajaalainen ja tiivis yleiskuva taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista.
Lue, vaikutu ja vaikuta taiteen ja kulttuurin asemaan yhteisössäsi:
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

Tulostettavat ITE-taidekortit,
tietoa taiteesta ja kysymyksiä
Tampereen Konkarit-sivulta (ikäihmisten
museopalvelut) löytyy ITE-kortit. ITE tulee
sanoista ”itse tehty elämä”. ITE-taiteilijat ovat
itseoppineita taiteen tekijöitä. He ovat
tavallisia ihmisiä, jotka tekevät epätavallisen omaperäistä taidetta. ITE-kortteihin
tutustuminen voi alentaa kynnystä taidelähtöisten menetelmien käyttöön.
ITE-kortit löytyvät sivulta:
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/konkarit.html

Kiitollisuutta ja vahvuuksia
Viitottu rakkaus -sivustolta löytyy Kiitollisuuskortit:
http://viitotturakkaus.fi/elamantaidot/kiitollisuus.html
Mightifierin Vahvuusdiplomien pohjalta voi tehdä diplomit omalle ryhmälle:
https://mightifier.com/blog/ilmaiset-mightifier-vahvuusdiplomit/

Onnellista uutta vuotta!
verkostoemäntä Kirsi Alastalo
geronomi, graafinen suunnittelija ja RyhmäRengin emäntä
Verkkosivu: https://ryhmarenki.fi/
FB-sivut: www.facebook.com/RyhmaRenki
Pinterest: pinterest.com/RyhmaRenki
Verkostoviestit: https://ryhmarenki.fi/ryhmatoiminnan-verkostoviesti/
Palaute, ideat, toiveet sekä verkostoviestin tilaukset ja peruutukset: emanta@ryhmarenki.fi
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