
Luovat
päivät 

TAIDELEIRI 2022

                Tervetuloa!
MAANANTAI:
11.30 Lounas
12.30 Leirin avaus ja infotilaisuus.
Siirtyminen työpajoihin.
14.30-15.30 Päiväkahvit omaan tahtiin/siesta
Työpajat
17.00 Päivällinen
Pajat auki klo 18.30 asti
19.00 iltahartaus
20.-21.00 iltapala
Saunat lämpimänä klo 20.00 alkaen.

 

TIISTAI
8.00-9.00 aamupala
9.00-9.30 aamun sana
9.30 Työpajat auki
12.00 Lounas
Työpajat auki
14.30-15.30 päiväkahvit omaan tahtiin/siesta
Työpajat auki
17.00 Päivällinen
19.00 Iltahartaus
20.00-21.00 iltapala
20.00 alkaen saunat lämpimänä

KESKIVIIKKO
8.00-9.00 aamupala
9.00-9.30 aamun sana
9.30 Työpajat auki
12.00 Lounas
Työpajat auki
14.30-15.30 päiväkahvit omaan tahtiin/siesta
Työpajat auki
17.00 Päivällinen
19.00 Nuotioilta leirintäalueen 
nuotiopaikalla/kodalla.
(Esteetön kulkureitti)
20.00 alkaen saunat lämpimänä

TORSTAI
8.00-9.00 aamupala
9.00-9.30 aamun sana
9.30 Työpajat auki
12.00 Lounas
Työpajat auki
14.30-15.30 päiväkahvit omaan tahtiin/siesta
Työpajat auki
17.00 Päivällinen
19.00 Sanan ja rukouksen ilta
20.00-21.00 iltapala
20.00 alkaen saunat lämpimänä

PERJANTAI
8.00-9.30 aamupala
Viimeistelyä, pakkailua
n. 10.15 yhteinen leirin päätös, seurahetki
n. 11.30 lounas ja kahvit
Turvallista kotimatkaa!

Kaikki pajat ovat tarkoitettu kaiken tasoisille
tekijöille! Voit rohkeasti kokeilla uutta!
Pajoissa edellytetään kykyä toimia
itsenäisesti ohjeen mukaan. Lapset
osallistuvat siis pajoihin aikuisen kanssa. 

huomaa, että joissakin pajoissa on myös
materiaalimaksu. 

seuraa aktiivisesti leirin ilmoitustaulua! 
Siinä ajankohtaisin tieto päivän pajoista.



 
Työpaja antaa mahdollisuuden tutustua ja kehittyä

piirustuksen ja vesivärimaalauksen tekniikoissa
ammattitaiteilijan ohjauksessa. Päivittäin on

pieni opetustuokio keskeisistä aiheista, sekä yksilöllistä
ohjausta. Ota mukaan vesivärit, siveltimet, paperit, ja

piirustusvälineet (lyijykyniä, ohuita tusseja jne)
Ohjatun työskentelyn lisäksi paja on käytettävissä myös

itsenäiseen työskentelyyn.
Tarvittaessa voit ostaa paperia myös pajasta. Muutamat

lainavärit myös talon puolesta. 
 

Ohjaajina Heli Vihersaari-Salmi ja Lotta Kraft

Taideleirillä pääset tänä vuonna tekemään keramiikkaa, eli
savitöitä. Savi on kiehtova ja luonteikas materiaali, jonka

saloihin sinua vie Leena-Maija Karttunen apukäsinään Päivi
Ketola sekä Jatta Lehtinen. Sama savi taipuu monenlaisiksi
esineiksi, arkiseen käyttöön tai koristeeksi - mahdollisuudet

ovat monenlaiset!
 

Savipajan maksut määräytyvät käytetyn saven mukaan.
Saven hinta on 9e/kilo (sisältää poltot sekä lasitteet ym.)
Mikäli saamme käyttöömme raku-uunin, saat työt leirin

päätteeksi mukaasi. Jos emme, työt poltetaan leirin jälkeen
ja toimitetaan tekijälle postimaksua vastaan. Voit myös
noutaa ne Sanan Kulmalta Kuopiosta elokuussa. Seuraile

fb-sivua, sinne päivitetään mikäli raku-uuni kuntoutuu leirin
alkuun. Huom! rakupoltetut esineet eivät sovellu

elintarvikekäyttöön.
 

Ohjaajina Leena-Maija Karttunen, Jatta Lehtinen ja 
Päivi Ketola



 
Tänä kesänä on mahdollisuus saada taiturin

vinkkejä kukkakimppujen ja -asetelmien
tekoon. Paja kokoontuu torstaina, yhden

kerran leirin aikana. Tee leiriltä
kotiinviemisinä ihana kimppu tai asetelma.

Materiaalimaksu 10 euroa.
Ilmoittaudu pajaan leirin alussa, viim.

tiistaina aamusta!
 

Ohjaajana Salme Karttunen

Aikaisemmalla leirillä suosion saavuttanut ja yllätyksiä tarjonnut:
Ekoprinting – kasvipainantaa paperille

Huom! vain tiistai ja keskiviikko
Tule yllättymään ja ihastumaan kasvien ihmeellisestä

maailmasta! Työpajassa painetaan luonnon kasveilla kuvioita
paperiin. Kiehuva vesi yhdessä ruosteen ja kasvien ainesten
kanssa kuvioi arvaamattomalla tavalla paperia. Näitä luonnon
kauniita jälkiä voi käyttää monin tavoin omien mielenkiintojen

mukaan. Papereita voi käyttää kirjojen kansiin ja sivuihin,
kuvioida ommellen, käyttää osana kollaasitöitä, jatkaa tusseilla
ja/ tai akvarelleilla tai mitä ikinä keksitkin! Ehkä joku printti

tuleekin 
kehystettyä kotisi seinälle? 

Työpajamaksu on 5e sisältäen välineiden käytön. Lisäksi voit
ostaa opettajalta tarvittavia papereita, mutta voit myös tuoda

omia akvarellipapereita, suosi yli 180g:sia. Puu- ja
kasvikuitupapereihin jää hieman erilaisia ja erivahvuisia jälkiä

 
Ohjaajana Elina Koivula

Mitäpä olisi taideleiri ilman Railin
sytykeruusupajaa? Paja kokoontuu maanantaina ja
keskiviikkona. Pajaan voit halutessasi varustautua

nappaamalla mukaan kynttilänpätkiä ja
kananmunakennoja. 

Tämän pajan tuotoksilla saat takat, kiukaat ja
nuotiot syttymään ilman tuskanhikeä.

 
Raili Räsänen



Vapauta luovuutesi valloilleen, vietä aikaa
taidepäiväkirjasi parissa.

Pajassa vinkkejä taidepäiväkirjatyöskentelyyn.
Taidepäiväkirja on sinun matkasi luovuuteen.

Opettelemme yksinkertaisia menetelmiä ja tekniikoita,
joita yhdistää omaan työskentelyyn.

Pajaan tarvitset tukevalehtisen viivattoman muistikirjan.
Voit pakata pajaa varten mukaasi myös esim.

akvarellivärit, akryylimaalit, tarroja, kuvia, leimasimia jne.
Pajasta löydät myös erilaisia tarvikkeita ja maaleja

käyttöösi 0,50 euron hintaan.
Paja auki päivittäin n. parin tunnin ajan. Päiväkirjaasi
voit työstää myös itsenäisesti tai hyödyntää tekniikoita

ja tuotoksia ristiin esim. piirustus-ja maalauspajan
kanssa. Sinä riität

Paja kokoontuu iltapäivisin

 Kohtaamistaiteen pajassa pääset treffeille itsesi ja
toisten kanssa kuvallista ilmaisua hyödyntäen.

Työskentely on ohjattua ja vuorovaikutteista. Koet
onnistumisia, saat arvostusta (ei arvostelua) ja jaat

sitä myös muille.  Lisää Kohtaamistaiteesta:
www.kohtaamistaide.fi

Huomaa Kohtaamistaidepajaan mahtuu 8 osallistujaa
kerrallaan. Paja kokoontuu aamupäivisin.   

 
Ohjaajana Ulla Anttila

Luovan liikkeen-työpajan tarkoitus on luoda
kokonaisvaltaisesti hyvä olo sekä kehoon että

mieleen. Tavoitteena on voida unohtaa kehon ja
mielen rajoitukset suhteessa opittuun tapaan
ajatella, mikä on hyvää ja kaunista liikettä. 

Luovan liikkeen pajaan osallistuminen ei siis vaadi
mitään erityisiä aikaisempia taitoja liikkumisen tai
tanssimisen suhteen. Leikkimielisyys ja avoin mieli

ovat tärkeimpiä työkaluja.
Musiikki ja vapaa liikkuminen saattavat joskus

herättää tunteita ja muistoja, joille annetaan tilaa
liikkumisen ja keskustelun muodossa, siinä määrin

kuin kukin itse haluaa tarvitsee.
 

Ohjaajana Elina Arkillander
 

Paja kokoontuu joka päivä, söövaraus!



HUOM! PIENET
MUUTOKSET

MAHDOLLISIA!

Luova liike
(paja kokoontuu
kentällä/teltassa,
pieni säävaraus)

Sytykeruusut/
Ekoprinting/

Kukkien sidonta

Kohtaamistaide/
Taidepäiväkirja Piirustus/maalaus Keramiikka

MAANANTAI 
13.00-14.30

  Kohtaamistaide
Elina mallina

piirrospajassa/groquise
Keramiikan alkeet,

Saventyöstö

15.30-17.00 Luovaa liikettä Sytykeruusut Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta Saventyöstö

17.30-18.30   Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta Saventyöstö

TIISTAI
9.30-12.00

 Ekoprinting Kohtaamistaide piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

13.00-14.30 Luovaa liikettä Ekoprinting Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

15.30-17.00 Luovaa liikettä Ekoprinting Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

KESKIVIIKKO
9.30-12.00

 Ekoprinting Kohtaamistaide piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

13.00-14.30 Luovaa liikettä
Ekoprinting 
Sytykeruusut

Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

15.30-17.00 Luovaa liikettä
Ekoprinting

Sytykeruusut
Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta

Savetyöstö ja
pintakäsittely

TORSTAI
9.30-12.00

  Kohtaamistaide
Elina mallina

piirrospajassa/groquise
Savetyöstö ja
pintakäsittely

13.00-14.30 Luovaa liikettä

Kukkien sidontaa
Huom! sitova

ilmoittautuminen
alkuviikosta!

Taidepäiväkirja piirustusta/maalausta
Savetyöstö ja
pintakäsittely

15.30-17.00 Luovaa liikettä   

piirustusta/maalausta
HUOM! Töitä esille ja
pajaa siistimmäksi,

Sanan ja Rukouksen
iltaa varten. 

Töiden pakkausta,
nimeämistä ja siivousta


