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Tapahtuman 
sisältö

• Tervehdys ja esittelyt

• Etäkulttuuripalveluihin 
tutustuminen

▪ Sisällöt

▪ Laitteet

▪ Käyttö 

▪ Esimerkkejä

▪ Keskustelua ja kokemuksia



Tervetuloa!

Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyö:

• Toimintaa, jota tehdään yleisön kanssa liittyen teatteriin 

ja taiteeseen.

Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke keväästä 

2021 alkaen:

• Taidetta ikääntyneiden koteihin tuo 

osallistavaa taidetoimintaa osaksi helsinkiläisten 

ikääntyneiden arkea. Hankkeessa kohdataan taiteen 

äärellä eri tavoin, etäyhteyksillä ja kasvokkain. Taidetta 

ikääntyneiden koteihin -toiminta on osa 

Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä. Hanketta 

rahoittaa Helsingin kaupunki ja se toteutetaan vahvan 

yhteistyöverkoston voimin.



Mikä ihmeen 
etäkulttuuri?

Verkossa seurattavaa, 
katsottavaa tai kuunneltavaa 
taide- ja kulttuurisisältöä

▪ Konsertit

▪ Museot

▪ Teatteri

▪ Ooppera

▪ Baletti

▪ Äänikirjat

▪ Luonto

▪ Elokuvat



Laitteet

Etäkulttuuripalveluita voit käyttää

• Älypuhelimella

• Tabletilla

• Tietokoneella

Lisäksi tarvitaan internetyhteys.



Etäkulttuuripalvelujen käyttäminen



Erilaiset 
etäkulttuuri-
palvelut

Tallenteet, aikariippumattomat palvelut

• Videot, kuunnelmat, äänikirjat, 
verkkosivustot

Vuorovaikutteiset palvelut

• Livestreamit (ns. suorat lähetykset, kuten 
etäkulissikierros)

• Yhteisölliset, toistuvat tapahtumat (esim. 
kirjastokerho senioreille)

• Yksittäiset työpajat tai tuokiot (esim. tämä 
etäkulttuuritietoisku)



Oletko käyttänyt
etäkulttuuripalveluita? 
Jos olet, niin mitä?



Esimerkkejä ilmaisista 
etäkulttuuripalveluista

• Helsingin Kaupunginteatteri (https://hkt.fi/backstage/ )

• Ooppera ja baletti (https://oopperabaletti.fi/stage24/ )

• Suomen valokuvataiteen museon virtuaaliopastukset
(https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tule-ja-koe/museo-
youtubessa/virtuaaliopastukset)

• HKO-screen konsertit (HKO Screen | Helsingin 
kaupunginorkesteri) 

• Turun Filharmonia (https://tfo.fi/live) 

• Yle Areena (äänikirjat, elokuvat, dokumentit, kulttuuri, 
musiikki, kuunnelmat, luonto) (https://areena.yle.fi) 

• Youtube (https://youtube.com) 

o Kiasma

o Ateneum

• www.luontosivusto.fi

• Kansallisgalleria (https://kansallisgalleria.fi/videos) 

o Suomen taiteen tarina

• Ateneum Kansallisgalleria | Ateneumin taidemuseo

• Omakirjasto -> videot (https://omakirjasto.fi) 

o yhteislaulut

o kirjastokerho senioreille (syksy 2022)

https://hkt.fi/backstage/
https://oopperabaletti.fi/stage24/
https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tule-ja-koe/museo-youtubessa/virtuaaliopastukset
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/hko-screen
https://tfo.fi/live
https://areena.yle.fi/
https://youtube.com/
http://www.luontosivusto.fi/
https://kansallisgalleria.fi/videos
https://ateneum.fi/
https://omakirjasto.fi/


Oletko käynyt 
Louvressa?

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

British Museum from home 
| British Museum

Explore Berlin's 
Museum Island from Home — Google Arts & 
Culture

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/british-museum-home
https://artsandculture.google.com/story/tgVB48XVCAWXzw


Keskustelua

Kokemuksia

Kysymyksiä



Tiedätkö, ketä kaikkia teatterissa työskentelee?

Mitä haluaisit
tietää

teatterista tai 
sen

tekemisestä? 

Mistä teatterin 
työnkuvasta haluaisit 
tietää lisää?



Etäkulissikierros
Helsingin Kaupunginteatterissa

28.10. klo 10-11.30
Linkki livestreamiin: https://youtu.be/ut5H14XDyvs

Linkin saat Enter ry:ltä ilmoittautumalla mukaan tapahtumaan. 

Tervetuloa!

https://youtu.be/ut5H14XDyvs


Kiitos ja 
kumarrus!

Hanna Nuorala
Hanna.nuorala@hkt.fi

Reetta Kankare
Reetta.kankare@hkt.fi
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