
Unohda joulukortit, 

viinipullot ja 

juustotarjottimet!

Osta tänä vuonna toisenlainen joululahja ja lahjoita ammattilaisten
 tuottama taidehetki ikäihmisille, lapsille tai jollekin 

muulle haluamallesi kohderyhmälle.

Voit valita lahjaksi mm. personoidun runon, 
lyhytelokuvan, nukketeatteria tai kuvataiteita. Hyvinvoinnin välitystoimisto 

auttaa sinua valitsemaan palvelun tai tuotteen, 
joka lahjoitetaan yrityksen tai henkilön nimissä vastaanottajalle.

Lisätietoa 
minna.taipale@humak.fi  

p. 020 7621 373



Draamasaapas
Maailmanparantaja -esitys
Maailmanparantaja on leski-ihminen, 
iloinen ja sanavalmis karjalainen! 
Maailmanmenoa ja vävyn tyhmyyttä, 
lasten edesottamuksia ja edesmenneen 
rakkaan aviomiehen muistoa kerrotaan ja 
jaetaan yleisölle, ja yleisön kanssa.

Esitys sekoittaa teatteria ja stand-uppia, 
vanhaa ja uutta. Esitys on räätälöitävissä aina tilaajan 
toiveiden mukaan, niin että tämä mummeli saattaa antaa neuvoja 
vaikka hääparille, tai muistella synttärisankarin nuoruutta 
- loistava yllätyslahja ohjelmanumeroksi siis!

Maailmanparantaja on myös nykyajassa ja koulutuksissa kiinni, 
hän sopii loistavasti myös esim. seminaarin tai kehittämispäivän 
aloittajaksi! Esitys kestää n. 40 minuuttia.

Esityksen hinta 400 € (sis. alv)

SADUTUS-työpaja
Sadutus on yhteinen hetki esim. työpaikalla, päiväkodissa, 
tai vaikka palvelutalossa.  Sadutuksen tarkoituksena on kuunnella ja tulla 
kuulluksi, jakaa yhdessä muistoja, haaveita, mielikuvitusta. 

Saduttamiseen osallistuu koko ryhmä, ja Draamasaappaan 
sadutustuokio yhdistää luovia menetelmiä. 
Sadutus-pajan kesto on 2 h.

Sadutus-pajan hinta on 350 € (sis. alv)

Yhteystiedot: 
henna@draamasaapas.fi
p. 050 321 8090



KULTTUURITYÖRYHMÄ TOMERA

Leijonanharja – voimaeläintyöpaja lapsille 
Hinta: 720 € + alv 24 %, yht. 892,80 €
Kesto: 3 x 2 h
Ryhmän koko: 8–10 lapsi-aikuinen paria
Lasten ikä: 4–6 v.

Lapselle ja aikuiselle suunnattu monitaiteellinen työpaja, jossa menetel-
minä ovat liike, muovailu, sadutus ja maalaus.  Lapset työstävät yhdessä 
aikuisen kanssa voimaeläinteemaa. Työpajakerroilla syntyy voimaeläin-
tanssi, eläimen oma tarina sekä muovailuvahaeläimelle rakennettu oma 
pesä. Työpajojen vaiheita voidaan valokuvata näyttelyksi.

Superheroes! – sankarihahmotyöpaja nuorille
Hinta: 1200 € + alv 24 %, yht. 1488 €
Kesto: 4 x 2,5 h
Ryhmän koko: 8–10 henkilöä
Osallistujien ikä: 12–15 v.

Tutustutaan sarjakuvien supersankareihin. Suunnitellaan ja rakennetaan 
paperimassasta kolmiulotteisia supersankarihahmoja, jotka elävät mieli-
kuvitusmaailmassa, missä kaikki on mahdollista. Tältä pohjalta hahmoil-
le keksitään eritysominaisuudet ja tarina. Lopuksi supersankarit voidaan 
koota näyttelyyn.

Kaupunkikassit – yhteisötaidetyöpaja räätälöitävissä kaikille
Hinta: 720 € + alv 24 %, yht. 892,80 €
Kesto: 2 x 3 h
Ryhmän koko: 8–10 henkilöä
Osallistujien ikä: min 8 v.

Suunnitelmana on toteuttaa suurikokoinen yhteisötaideteos kangaskas-
seista. Seinävaate koostetaan tilkkutäkkimäisesti kasseista, joihin on om-
meltu koristeltu kangaspala. Jokainen kassi on tekijänsä näköinen taide-
teos. Seinävaatteen esillepano toteutetaan yhteistyössä valitun julkisen 
tahon kanssa.  Työpajan osallistujat valmistavat kukin kaksi kassia, joista 
toisen saa pitää itse ja toinen lahjoitetaan osaksi yhteisötaideteosta. 



SADUTUS-työpaja

Nostalgia -työpaja ikäihmisille
Hinta: 2160 € + alv 24 %, yht. 2678,40 €
Kesto: 18 h, tapaamiskertojen kesto vaihtelee
Ryhmän koko: 8–12 henkilöä

Työpajassa käytetään menetelminä valokuvasta 
piirtämistä ja muistelutekniikoita. Työpajan kuvataiteilija piirtää 
osallistujille suurennetut kuvat nuoruuden valokuvien pohjalta 
ja hänen työskentelyään saa seurata työpajan aikana. 

Toinen ohjaaja käyttää muistelutekniikoita ja kerää osallistujien 
nuoruusmuistoja. Työskentelyn päätteeksi kootaan yhteiseen
tilaan näyttely, jossa on esillä taiteilijan piirtämä kuvasuurennos 
ja toisen ohjaajan kokoama kollaasi osallistujien muistoista. 

Teokseen voidaan yhdistää erilaisia aisteja vahvistavia elementtejä, kuten 
muistorasiatekniikkaa, kosketeltavia esineitä, musiikkia ja muistojen 
inspiroimia koruja. 

Lisätietoja:
taidetomera@gmail.com 
tai työryhmävastaava Anna-Maria Kaustolalta 
p. 040 527 4125 (arkisin klo 12–18)

Elämän puu teos Hoivakoti Wilhelmiinasta, 
toteutettu muistisairaiden
 taidetyöpaJassa kesällä 2016.



taiteilija ja käsikirjoittaja 
MINNA MÄNTTÄRI
Lahjoita ikäihmiselle oma elämäntarinaruno

Jokaisella meistä on oma tarina, joka 
ansaitsee tulla kuulluksi. Jokainen meistä 
ansaitsee myös tulla nähdyksi ja kohdatuksi. 
Ja jokainen meistä on runon arvoinen.

Lahjoita ikäihmiselle mittatilaustyönä kirjoitettu 
runo hänen omasta elämästään. Runoratsun selkään 
hyppää taiteilija ja käsikirjoittaja Minna Mänttäri, joka 
ensimmäisellä tapaamiskerralla jututtaa runon saajaa ja 
yhdessä tämän kanssa ideoi runolle muodon ja sisällön. 
Toisella kerralla hän palaa runon saajan luokse toiveiden mukainen 
valmis runo mukanaan. Se luetaan ja siitä keskustellaan yhdessä:
 tuliko mieleinen, välittyykö olennainen? 

Tärkeintä on se, että runo kertoo siitä, mistä saaja haluaa sen kertovan. 
Lopputuloksena on ainutlaatuinen ja henkilökohtainen lahja, joka tekee 
näkyväksi ihmiselämän merkityksellisyyden ja arvokkuuden. 

Runopakettiin kuuluvat kaksi tapaamiskertaa ikäihmisen kanssa, 
runon kirjoitustyö sekä valmis runo tyylikkäässä paperisessa muodossa. 

Paketin hinta 450 € (alv 0 %)

Minna Mänttäri
minna.manttari@gmail.com, 
p. 050 354 9079
itseminnamanttari.com



Taiteilijatapaamisia ja taidetyöpajoja

Kuvataiteilija ja kulttuurituottaja Sara Rapo on 
vuodesta 2014  työskennellyt Itä-Suomen alueen 
vankiloissa vetämässä kuvataidetyöpajoja ja 
näyttelytoimintaa. Taiteilijatapaamisessa voit 
kuulla yhteisötaiteilijan työstä, sosiaalisesta 
taiteesta ja sen merkityksestä. Kuulet mil-
laista on taiteilijan työ vankilassa ja mitä se 
pitää sisällään. Taiteilija kertoo kohtaamisis-
taan vankien kanssa ja työstään, joka on ennen 
kaikkea oppia ihmisyydestä. Kertomuksia tukee 
runsas valokuvamateriaali vankilatyöstä ja vankien 
teoksista vuosien varrelta. Kuvien avulla tulee näky-
väksi myös se, että jokainen ihminen on luova ja jokainen 
pystyy tekemään taidetta.

Taiteilijatapaaminen
Kesto 2–3 h, 250 € + matkat

Räätälöity taidetyöpaja työyhteisöille
Kesto 4–6 h, 1000 € + matkat

Elämän helmiä taidetyöpaja
Kohderyhmä: Ikäihmiset. Työpaja on suunniteltu siten että sen aikana ei 
tarvitse käyttää saksia / siveltimiä. Kesto: 2 X 3 tuntia / 2 tapaamiskertaa

Ryhmässä toteutettava installaatio, joka sijoitetaan laitoksen ikkunaan 
sekä tilapäinen ympäristötaideteos, joka jatkaa samaa teemaa laitoksen 
pihapiirissä.

Esinekooste -taidetyöpaja
Löytyykö sopivasti luovaa hulluutta?

Kohderyhmä: Lapset ja nuoret / hoivalaitokset, Kesto: 5 h

Kierrätysmateriaalien uusiokäyttö teoksen osina. Jakkarat, hyllyt, kaapit, 
laatikot. Lelut / lelujen osat, koriste-esineet ja niiden osat. Tai osallistujan 
muistoihin liittyvät esineet tai niiden osat. Kuumaliima, spraymaali.

Tavoitteena kokeilla nykytaiteen keinoa välittää viestiä / tunnelmaa sekä 
tutustua nykytaiteen kenttään, ilmaisuun ja termeihin.



Heilurimaalaus -työpaja
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret / hoivalaitokset (sopii myös osallistujille
jotka eivät voi pitää kädessään sivellintä). Kesto: n. 3 h

Heilurimaalauksessa osallistuja voi tehdä nykytaiteen keinoja käyttäen 
abstrakteja maalauksia. Taiteen tekemisen prosessiin liittyy tässä 
tekniikassa taide sekä tiede. Teos muodostuu käyttäen apuna painovoimaa, 
liikettä, kitkaa yhdistettynä taidemateriaaleihin kuten maali ja taulupohjat.

Kaikki tapaamiset ja taidepajat voidaan toteuttaa myös englanniksi.

Työpajat 600 € (sis. ohjauksen, matkat ja materiaalit)

Tilaukset: 
p. 046 570 5782 
nurjapuoli.ry@gmail.com 

Taito Etelä-Karjala ry

Rakennamme räätälöidyt tilauskurssit tilauksesta 
asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. 

Esimerkkejä kursseista 
• Lusikkakorut  
    kesto: 4 opetustuntia
    hinta: 200 € + käytetyt materiaalit

• Huoparuusu 
   kesto: 1 opetustunti
   hinta: 50 € + materiaalit 10 € / henkilö

• Kynsilakkakorut 
   kesto: 2 opetustuntia
   hinta: 100 € + materiaalit alkaen 5 € / henkilö

Puh. 040 684 9556 
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi  
www.taitoetelakarjala.fi 



Opettaja, artesaani ja taideterapeutti anni pellikka
@rtLab –pajat
Anni Pellikan @rt Lab- pajat on suunniteltu yläkouluille. @rt Lab- pajat 
toteutetaan teemoittain. Taidepajoissa oppilaat pääsevät kokeilemaan eri 
taidemenetelmiä. Kuvan tekeminen, kokemuksellisuus, ilmaisu ja värielä-
mykset ovat toiminnan keskiössä. Materiaaleina käytämme öljypastellilii-
tuja, mustetta ja pullopeitevärejä aina pajasta riippuen. Toimintaan osallis-
tuminen ei vaadi ennakko-osaamista. Tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin 
vaaliminen, vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja erilaisuuden hyväksyminen. 
Pajat voi toteuttaa esimerkiksi osana kuvaamataidon, terveystiedon tai 
opinto-ohjauksen opintokokonaisuutta.

Ryhmän koko: 20 hlöä
Kesto: 90 min
Tila: Luokkatila tai sali pajasta riippuen
Hinta: 175 € (sis. suunnittelu, ohjaus, materiaalit sekä alv 24%)

VANHEMPI-LAPSI taidepajat
Tule taiteilemaan yhdessä lapsesi kanssa! 

Kohtaaminen, vuorovaikutus ja leikki ovat toiminnan
keskiössä. Taidetyöskentelyssä käytetään
ruoka-aineita väreinä, joten se on herkullistä leikkiä 
väreillä.  Kaikki aistit ovat läsnä työskentelyssä. 
Maistaminen, tuoksut ja tunnustelu kuuluvat 
taidetyöskentelyyn. Tule kokemaan värit 
yhdessä lapsesi kanssa!

Tapaamiset: 10 krt x 60 min
Hinta: 1250 € (sisältää suunnitelun, 
ohjauksen materiaalit ja alv 24%)

Ryhmään mahtuu 6 aikuista 
lapsen kanssa. 
(Lasten ikä 4kk –11kk tai 1v –2v) 



Taide tienä hyvinvointiin - pajat työyhteisöille
Taide tienä hyvinvointiin - taidepajat tarjoavat työyhteisölle 
mahdollisuuden pysähtyä ja rentoutua taidetoiminnan äärellä. 
Itsensä kuuntelu ja ryhmän yhteisöllisyys kantavat osaltaan 
taidetyöskentelyä. Taidepajojen töitä toteutetaan yksilö- ja 
parityöskentelynä sekä ryhmän yhteisinä teoksina pajasta riippuen.

Taidepajat sisältävät myös keskustelua pienryhmissä. Ryhmätaidetyösken-
telyn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vaaliminen.
Taide voi antaa ihmisille lisää itsetuntemusta, mahdollisuuden rentoutua, 
löytää luovuutta ja saada elämyksiä.
 
Taidepajojen teemat:
1) YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTEOS (KESTO 120 min)
2) KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS (KESTO 120 min)
3) ROOLINI TYÖYHTEISÖSSÄ (KESTO 120 min)
4) VAHVUUTENI JA VOIMAVARANI TYÖSSÄNI (KESTO 120 min) 

Hinta 340 €
Soveltuvan ryhmän koko 10–20 henkilöä
Kesto 120 minuuttia

Yhteystiedot:
Anni Eveliina Pellikka
p. 050 5381318
www.artannieve.com 
artannieve@gmail.com



JOULUTERVEISET
Elämäntarinoita ja ITE-runoja lyhytelokuvien avulla!
 
Jouluterveiset perustuu Terveisiä täältä kotoa -toimintamalliin, jossa viedään 
osallistavaa sana- ja elokuvataidetta asiakkaan luokse. Osallistujat kirjoittavat 
ohjatun prosessikirjoittamisen avulla elämäntarinoistaan ja -kokemuksistaan 
ITE-runoja, joiden pohjalta kuvataan pieniä lyhytelokuvia. Toimintamalli on 
sovellettavissa eri kohderyhmille.
 
Runo sekä etäännyttää, että tuo lähelle. Runoelokuvissa toteutetaan osallista-
vaa työtä ja kohdataan taiteen avulla rohkeasti, runontekijän omalla yksityisel-
lä alueella. Uskomme kuulluksi tulemisen voimaan. Toiminta tuottaa henkistä 
hyvinvointia ja mahdollistaa esim. eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 
taidelähtöisen, omaehtoisen prosessin avulla.
 
Jouluterveiset -paketti sisältää 3 x 2 h tapaamista ammattilaisten 
kanssa, materiaalit sekä valmiin lyhytelokuvan DVD:llä.

696,60 € + alv 24% + matkakulut. Hinta on suuntaa-antava. 
Hinnoittelu määräytyy asiakkaan tilauksen mukaisesti.

Yhteys: 
Meiju Mertanen
p. 050 347 6556, 
terveisiataaltakotoa@gmail.com



TEATTERI KARELUS

Lahjoita koululle, päiväkodille, esikoululaisille nukketeatteriesitys
Kesto 30 min.
Esityksinä kiertää mm. Sammakko tahtoo lentää ja minimarionettisatu 
Prinsessa ja Lohikäärme 

Hinta: 1 esitys 440 €, 2 esitystä samassa talossa (suositeltavaa, 
jos on suuri koulu tai päiväkoti) 600 €

Lahjoita työporukalle, aikuisille, koulun tai päiväkodin 
henkilökunnalle – satutuokio aikuisille. 
Milloin sinulle kerrottiin ihan oikea, perinteinen satu? Ihmeellinen 
Mylly- esineteatteriesitys vie aikuisen pois omasta arjesta, rentouttaa ja 
saa hyvälle mielelle. 
Kesto 30 min.

Ihmeellinen Mylly- esineteatterillinen satutuokio aikuisille 440 €

Nukketeatteritaiteilijan vierailu – ideoita omaan työhön 
Nukketeatteritaiteilija kertoo tunnin mittaisessa vierailussa, kuinka 
nukketeatteria voi käyttää esimerkiksi opetustyön tukena. Tunnissa 
annetaan vinkkejä omien esitysten tekemiseen, kuinka lapset voivat 
itse tehdä nukketeatteria, ja taiteilija kertoo kokemuksistaan mm. 
toimintaterapian, vanhustyön ja kirjaston toimintaympäristöissä 
toteutuneista nukketeatteriprojekteista. 

Vierailun hinta 350 €
Hinnat Lappeenrannan alueella, vierailut ja 
esitykset toteutetaan ajankohta erikseen 
sopimalla, kevään 2017 ajalle.

Emma Jussila-Scherman 
p. 040 833 70 27
emmajussila@hotmail.com



Taito

Hyvinvoinnin Välitystoimisto

Hyvinvoinnin välitystoimisto on Turun ja Jyväskylän seuduilla sekä 
Kaakkois-Suomessa toimiva ESR-rahoitteinen valtakunnallinen 
osaamis- ja välitysverkosto,jossa toimivat taiteilijat, tuottajat sekä 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 

Tavoitteena on edistää taiteen tasa-arvoista saavutettavuutta 
terveydentilasta tai asuinpaikasta riippumatta. 
Kaikilla on oikeus kokea taidetta ja kulttuuria.


