TAIDETARVIKKEET
Hyvät taidemateriaalit maksavat paljon,
mutta ne kestävät pitkään. Laadukkailla
välineillä saat taidehetkestä enemmän iloa.
Taidetarvikkeita voi myös hyödyntää
kierrätysmateriaaleista ja luonnon
materiaaleista. Sovella tilanteen ja tarpeen
mukaan.
Huomioi käytettävä aika, kohderyhmä,
osallistujamäärä ja käytettävä
taidetekniikka.

TYÖSKENTELYTILA
Luo mukava taidetyöskentelytila ja huolehdi
hygieniasta. Varaa jokaiselle osallistujille
istumapaikka pöydän äärestä ja tarpeeksi
tilaa taidetyöskentelyyn. Varaa mielellään
kaikki tarvikkeet valmiiksi pöydälle. Tämä
vähentää kulkemista tilassa ja rauhoittaa
taidehetken tunnelman. Puhdista välineet
aina käytön jälkeen huolellisesti. Kädet on
hyvä pestä ennen ja jälkeen taiteilun, kun
käytetään samoja taidevälineitä.

TURVALLISUUS
Huolehdi esteettömyys, että jokainen
pääsee kulkemaan
taidetyöskentelypisteelle turvallisesti ja
tilassa on asianmukaisesti huolehdittu
yleisturvallisuudesta. Huomioi ohjauksessa
apuvälineet luovaan tekemiseen ja
huolehdi tarvittaessa erityis- apuvälineistä.

Vinkkejä
taideohjaukseen

V I N K K E J Ä
T A I D E O H J A U K S E E N
LUOVALLA
TAIDETOIMINNALLA
Taidetyöskentely mahdollistaa ryhmässä
iloa, yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Se
antaa voimaa omaan arkeen mukavan ja
rentouttavan tekemisen kautta.
Toiminnan aloitus ei vaadi aikaisempaa
osaamista taidetyöskentelystä. Luovalla
taidetyöskentelyllä rohkaistaan ja
kannustetaan, ilman suorituspaineita
millainen teoksesta tulee. Luova
tekeminen mahdollistaa rentoutumista ja
hyvää mieltä, josta jää muistoksi
taidetuotos eli teos.
Toiminnassa kohdataan kaikki
tasavertaisina, erityistarpeet ja
erityisryhmät huomioiden.

KAIKKI LÄHTEE HYVÄSTÄ
ALKUSUUNNITTELUSTA
Tuokion alkuun on hyvä varata
osallistuttava tehtävä, joka virittelee
osallistujat tunnelmaan ja auttaa
ryhmäytymisen luomisessa. Tehtävä voi
olla melkein mitä vaan, missä osallistujat
saavat kertoa itsestään jotain
vapaamuotoisesti. Tehtävän avulla voidaan
helpottaa jännittämistä ja tutustumista
toisiin uudessa ryhmässä.

Luovuudesta
voimaa arkeen
L U O V U U D E S T A

V O I M A A

A R K E E N

Tuotetun materiaalin tavoitteena on
mahdollistaa vertaisohjaajille
lisävarmuutta ja antaa ideoita
ohjaustyöhön omassa yhdistyksensä
Reumatroppiohjaajina.

Materiaali: Eeva Mölkänen
eeva.molkanen@gmail.com
040 7509401
www.Eepu.fi
Esite, kuvat: Canva

YHTEISET SÄÄNNÖT
LUOVAT TURVAA
Kunnioitetaan toinen toisiamme
ja taidehetken
luottamuksellisuutta.
Annetaan jokaiselle tilaa, aikaa,
rauhaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Ollaan toisillemme kohteliaita.
Suljetaan puhelin., kiitos.

Taidemateriaalin osoite:

Luo tunnelmaa

https://reumatroppi.reumaliitto.fi/

Oikea valaistus ja taustamusiikki
luovat tunnelmaa. Huolehdi, että
kaikki näkevät työskennellä ja
kuulevat ohjaajan äänen hyvin.

Tämä esite
Tulostettavat yhteistaide
materiaalit
Katsottava taideohjeistus

Musiikilla, jossa ei ole sanoja voi
luoda erilaisia tunnelmia
taidehetkeen.
Säädä musiikki sopivaksi ja hyvän
paikkaan tilassa. Huomioi, että
sinulla on asianmukaiset luvat
soittaa musiikkia tilassa.

Reumatroppiohjaajille
suunnattu
taideohjauksen
vinkkiesite

