
TAIDELEIRI 
 
Säynämössä 19.-22.7.2022 
 
Tule nauttimaan taiteesta järven rannalle kauniin luonnon keskelle!  Taideviikko sopii sekä 
vasta-alkajille että pidempään harrastaneille. 
 
Työpajat: 

- Luovuuspaja 
- Luonnonväripaja 
- Laulupaja 
- Musapajat : viulu ja kitara 
- Pyhän tanssin paja  

 
Lisäksi konsertteja, luonnossa liikkumista, uimista ja saunomista 
 
Täysihoito 50-75 €/hlö/vrk majoituksesta riippuen. Työpajamaksu 10-20 €/paja. 
Lapset 3-12v puoleen hintaan.  
 
Ilmoittautuminen 10.7. mennessä 
 
Puh. 040-5764412 
Säynämön leirikeskus 
Sompasaarentie 42 
79700 Heinävesi 
 
Tervetuloa ! 
  
 

TAIDELEIRIN TYÖPAJAT: 
 
Luovuuspaja 
 
Luovuuspajassa maalataan, kirjoitetaan ja muotoillaan. Luovuuden, sanataiteen ja 
yhteisötaiteen avulla kohtaamme arvostavasti itsen ja toisen. Taidelähtöisen toiminnan 
tavoitteena on nauttia tekemisestä ja kokemisesta kaikilla aisteilla. Ohjaajana yhteisötaiteilija, 
runoilija, sanataide-, nukke- ja draamaohjaaja Tuija Ruuskanen. 
 
Paja avoinna tiistaista perjantaihin. Pajamaksu 15€ 
 
Luonnonväripaja 
 
Ohjaustoiminnan artenomi ja taiteentekijä Mari Kervinen johdattaa osallistujat 
kokeilevaan taidetyöskentelyyn luonnon  omia värejä hyödyntäen. 
 
Mielikuvituksen ja luovuuden herättelyä rennosti luonnon äärellä. Aiempaa kokemusta 
maalaamisesta ei tarvitse olla. Marin teoksia ja ajatuksia kotisivulla www.miiris.fi 
 
Paja avoinna keskiviikkona ja torstaina. Pajamaksu 20€ 
 

http://www.miiris.fi/


Laulupaja 
 
Oopperalaulaja Juha Kotilainen opettaa laulajan oikeaa hengitystä ja laulutekniikkaa. 
Harjoitamme tekstin selkeyttä, artikulointia ja laulun sisällön tulkintaa. Etsimme äänesi omaa 
luonnollista väriä ja sointia ja korjaamme vääriä käsityksiä laulamisen vaikeudesta! Jokainen 
pystyy laulamaan ja oppimaan helpon tavan tuottaa luonnollisen kaunista ääntä, riittävässä, 
kontrolloivassa ohjauksessa! Löydä siis oma lauluääni, sen oma väri ja vapaa sointi! 

 
Paja avoinna tiistaista perjantaihin. Pajamaksu: Yksilöopetus 20€, pienryhmä 15€ 
 
Musapaja, viulu 
 
Musiikinopettaja, viulisti Kati Hilander opettaa viulunsoittoa. Hän on perehtynyt Suzuki-
menetelmään. Opetusta myös lapsille. Isommat soittajat ottavat omat soittimet mukaan.  
 
Paja avoinna tiistaista perjantaihin. Pajamaksu 20 € 
 
Musapaja, kitara 
 
Klassisen kitaran soittotekniikkaan ja äänen muodostukseen keskittyvä työpaja, opettajana 
kitarataiteilija Janne Malinen. Janne on aloittanut musiikkiopintonsa Savonlinnan 
musiikkiopistossa ja valmistunut Sibelius-Akatemiasta ja Lontoon Kuninkaallisesta 
Musiikkiakatemiasta. Lisätietoja opettajasta: www.jannemalinen.com 

 
Työpaja toteutuu torstaina ja perjantaina. Pajamaksu 20 euroa 



Pyhän tanssin paja 
 
Pyhä tanssi on hiljentymistä, rukousta ja mietiskelyä piirissä liikkuen, musiikin säestyksellä.  
Pyhän tanssin askelkuviot ovat helppoja, aikaisempaa kokemusta tai tanssitaitoa ei tarvita.  
Ohjaajina teologi, meditatiivisen pyhän tanssin ohjaaja Tiina Sara-aho ja pyhän tanssin ohjaaja 
Riikka Valjakka. Pajamaksu 10€. 
 

 
 
 


