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ELOKYLÄ-IDEAVIHKO,
sinulle kyläläinen!
Elokylä-ideavihko on koottu Taidetta kylille! -hankkeen tuloksena keväällä
2016. Sen tarkoitus on auttaa ja tukea Kanta-Hämeen kylien asukkaita
matalan kynnyksen taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämisessä kotikylällä.
Hankkeen aikana järjestettiin taidetyöpajoja neljässä hämäläiskylässä;
Heinäjoella, Mallinkaisilla, Leppäkoskella ja Nummenkylässä. Työpajojen
tarkoituksena oli edistää yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia
kylissä yhdessä taiteillen ja kokemuksia jakaen. Ohjaustoiminnan
artenomiopiskelijat Hanna Mattsson ja Auni Tuovinen koostivat tämän
ideavihon toteutuneiden taidetyöpajojen pohjalta.
Ideavihkoon on koottu yksitoista erilaista helppoa luovaa ohjeineen. Tuokiota
voit toteuttaa pienessä tai isossa ryhmässä. Tuokioiden ohjaajana voi toimia
kuka tahansa, eikä aikaisempaa kokemusta ryhmän ohjaamisesta tarvita.
Ideavihossa on myös vinkkejä tuokioiden ohjaajalle.
Tuokiot on suunniteltu siten, että niitä voi käyttää yksittäin, tai niistä voi
muodostaa pidempiä toimintakokonaisuuksia harjoituksia yhdistellen.
Tuokioita voi käyttää kyläyhdistysten tapaamisissa tai voi järjestää avoimia
työpajoja osana kylän perinteisiä tapahtumia. Esimerkiksi valokuvan voimaa-,
muovailu- ja skräppäysharjoitukset yhdistämällä voi alkaa koota kylälle omaa
muistojen laukkua. Harjoitusten jatkokehittely ja uusien luovien tuokioiden
keksiminen on erittäin suotavaa. Vihon lopussa on muistiinpanosivuja uusille
ideoille. Väärää tapaa ideavihon käyttöön ei ole!
Eloisa kyläyhteisö luo iloa sekä turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Näiden tuokioiden avulla voit tukea vuorovaikutusta kyläläisten
välillä ja siten edesauttaa yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääntymistä
kotikylälläsi. Tuokioiden virittäjänä voit halutessasi käyttää Hämeenlinnan
Taidemuseon lainattavia taide- ja virikekokonaisuuksia, joita hyödynnettiin
Taidetta kylille! -hankkeen aikana taidetyöpajojen innostajana.

Elokylä tuo eloa ja iloa kylälle!

Hämeenlinnan Taidemuseon
lainattavat taide- ja
virikekokonaisuudet
Hämeenlinnan Taidemuseolta on mahdollista lainata taidekokoelmia
kotikylään. Lainattavista kokoelmista löytyy monenlaista kiinnostavaa
nähtävää öljyvärimaalauksista veistoksiin ja ne on suunnattu kaikenikäisille.
Kaikkiin teoksiin saa koskea. Kuvataidekokemus antaa elämyksiä, tuo
mieleen muistoja ja voi olla lähtökohtana keskusteluille tai luovalle tuokiolle.
Ideavihon harjoituksissa on vinkkejä taidekokoelmien soveltavaan käyttöön,
mutta teoksia voi toki lainata myös vain yhdessä ihailtavaksi.
Elokylä-ideavihon lopusta löydät apukysymyksiä keskustelun tueksi
taidekokoelmiin tutustumista varten. Ohjeita kokoelmien soveltavaan
käyttöön löytyy myös teosten pakkauksista. Kokoelmien lainaus on
maksutonta Hämeenlinnan Taidemuseon toimialueella Kanta-Hämeessä,
muualle Suomeen peritään lainamaksu.
Voit tutustua lainattaviin taide- ja virikekokonaisuuksiin Hämeenlinnan
Taidemuseon nettisivuilla osoitteessa
http://www.hameenlinna.fi/taidemuseo.

Lainattavien taide- ja virikekokonaisuuksien varaukset näyttelymestarilta
puhelinnumerosta 03-621 4223 tai 040-750 0986

Valokuvan voImaa
Harjoituksen avulla lisätään yhteisöllisyyttä osallistujien välille,
sekä tehdään näkyväksi itselle ja muille tärkeitä kotikylään liittyviä asioita.

Tarvikkeet:

Kylään liittyviä valokuvia

Tehtävän ohje:

•
•
•
•

Jokaista osallistujaa pyydetään ottamaan mukaan valokuva,
joka liittyy jollain tavoin kylään ja on itselle merkityksellinen.
Osallistujat istuutuvat rinkiin.
Keskustelu valokuvista: jokainen esittelee vuorollaan kuvan ja
kertoo mitä kuvassa on ja miksi valitsi kyseisen kuvan.
Kaikki osallistujat saavat kommentoida kuvia ja mikäli ne nostavat
muistoja tms. pintaan niistä keskustelua rohkaistaan.

Vinkkejä ohjaajalle

Ota mukaan kylään liittyviä varakuvia. Keskustelun
aikana pidä huoli, että kaikki saavat rauhassa esitellä
valokuvansa omalla vuorollaan. Valokuvan voimaa on
hyvä lämmittelyharjoitus ennen muovailu-, skräppäystai kyläkirjoitus -tehtäviä. Harjoitusta voi myös käyttää
sellaisenaan vaikka kyläyhdistyksen kokouksessa.

!

Tutustu toverIIn
Haastattelutehtävän avulla tutustutaan muihin kyläläisiin ja
pohditaan oman kylän olemusta.

Tarvikkeet:

Kyniä ja paperia

Tehtävän ohje:

•
•
•

•

Muodostakaa parit, joissa toinen on haastattelija ja
toinen haastateltava.
Parit haastattelevat toisiaan seuraavien kysymysten avulla.
Haastattelija kirjoittaa vastaukset ylös.
Parit vaihtavat rooleja siten, että molemmat saavat olla
haastattelijoita ja haastateltavana.
1. Nimi
2. Ikä
3. Miten olet päätynyt asumaan kylälle?
4. Mikä kotikylässäsi on parasta / ikävintä?
5. Mitä harrastat?
6. Mitä teet päivisin?
7. Mistä saat voimaa?
Keksi vielä itse muutama kysymys, joihin haluat vastauksen.
Tehtävän jälkeen parit esittelevät toisensa kaikille paikalla olijoille
haastattelun tuottamien tietojen perusteella.

Vinkkejä ohjaajalle

Voit tulostaa haastattelukysymykset kaikille valmiiksi
tai kirjoittaa ne näkyviin taululle. Harjoitus sopii
lämmittelyksi ennen muotokuva-, skräppäys-,
tai taidepelättiharjoitusta ja se on myös hyvä
tutustumisharjoitus. Tehtävää voi soveltaa keksimällä
sopivia kysymyksiä esim. kylän tulevaisuus-suunnittelua
varten.

!

Pulla-ukko
Harjoituksen avulla luodaan hahmo jota voi hyödyntää suunnittelun apuna
muun muassa taidepelätti-, muotokuva-, tai muovailutehtävässä, tai sitä voi
käyttää keskustelun virittäjänä.

Tarvikkeet:

Värikäs kartonki, tusseja

Tehtävän ohje:

•

Ryhmästä valitaan yksi kirjuri, joka piirtää kartongille karkeasti
ihmishahmon ääriviivat, eli “pulla-ukon”.

•
•

Ryhmä luo yhdessä pulla-ukolle persoonan apukysymysten avulla.

•

Apukysymyksiä hahmon luomiseen:

Kirjuri kirjoittaa kartongille muiden ryhmäläisten ohjeiden avulla
hahmoon liittyviä asioita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nimi
Sukupuoli
Ikä
Harrastukset
Luonne
Perheenjäsenet
Ruumiinrakenne

Kysymyksiä voi keksiä lisää sen mukaan, mitä hahmon luojat
haluavat hänestä kertoa.

Vinkkejä ohjaajalle

Hahmon lähtökohtana voi olla joku taidekokoelmassa
esiintyvä henkilö, se voi kuvata kuvitteellista kyläläistä
tai jotain kylän legendaarista henkilöä. Piirustuksen ei
tarvitse olla tyylinäyte, vaan tikku-ukkokin käy. Tehtävää
voi jatkaa tekemällä hahmolle parhaan kaverin tai
sukulaisen. Kysymyksiä voi muokata ryhmän ja tehtävän
tarkoituksen mukaan. Lapsiryhmä tarvitsee konkreettisia
kysymyksiä, tarkka hahmon luominen useampia
kysymyksiä jne.
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KYLÄKIRJOITUS
Kirjoittamistehtävän lämmittäjänä voidaan käyttää valokuva-,
tai haastattelutehtävää. Tarkoituksena on pohtia kotikylän ja yhteisön
merkitystä itselle.

Tarvikkeet:

kirjoitusalustoja, kyniä, paperia

Tehtävän ohje:

•
•
•

Istuudutaan rinkiin.

•

Aikaa kirjoittamiseen on n. 1min / aloituslause

•

Jokaiselle jaetaan kirjoitusalusta, paperi ja kynä.
Lue aloituslauseita joiden ajatusta osallistujat jatkavat kirjoittamalla,
kunnes luet heille seuraavan lauseen alun.
Aloituslauseet:
Asun kylässä, koska ...
Kylä on minulle ...
Haluaisin että kylässä ...
Muut kyläläiset ...
Toivon kylän ...
Luetaan omat tekstit ääneen muille.

Vinkkejä ohjaajalle

Ennen tehtävänantoa on hyvä kertoa, että kirjoitettua
tekstiä ei ole pakko lukea ääneen ryhmälle, mutta siihen
voi kannustaa. Jos kirjoitustehtävän pohjana käytetään
valokuvaa, aloituslauseet voi kytkeä siihen esim. valitsin
kuvan koska..., kuvan tunnelma… tms

!

Kylän voImavarat
Yhteistä posteria tehdessä pohditaan kotikylän vahvuuksia.
Tehtävässä voi hyödyntää monenlaisia materiaaleja.

Tarvikkeet:

Iso yksivärinen kangas tai paperi työn pohjaksi, saksia, liimaa ja
lyijykynä. Kuvien tekemiseen maaleja, tusseja, kangastilkkuja,
lankoja, lehtiä leikattavaksi tai muita askartelutarvikkeita.

Tehtävän ohje:

•
•
•
•

Lyijykynällä kirjoitetaan posterille isolla kylän nimi tai
jokin yhteisesti sovittu kotikylää kuvaava sana.
Pohditaan yhdessä keskustellen kotikylän parhaita puolia ja
voimavaroja.
Voimavarat esitetään posterissa kuvina, joista muodostetaan
kylän nimi.
Posteria voi tehdä piirtämällä, maalaamalla, kollaasina tai
eri tekniikoita yhdistellen.

Vinkkejä ohjaajalle

Posterin tarvikkeineen ja ohjeineen voi jättää esille esim.
kylätalolle, jolloin muut kyläläiset voivat jatkaa sitä.
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MuovaIlu
Muovailemalla tehdään näkyväksi ajatusta tai tunnelmaa,
joka syntyy esitehtävästä.

Tarvikkeet:

Das-massaa, muovailuvahaa, taikataikinaa tai askartelusavea.
Työstöön välineitä kuten veitsiä, tikkuja, haarukoita, taikinapyörä jne.

Tehtävän ohje:

•
•
•
•

Esitehtävänä käytetään valokuvan voimaa- tai kyläkirjoitus
-tehtävää.
Esitehtävien pohjalta syntyneistä teksteistä tai keskusteluista
inspiroituneena muovaillaan niistä mieleen tullut esine, asia,
tunnelma tms.
Valmiit työt esitellään ryhmälle.
Töiden kuivuttua ne voidaan maalata.

Vinkkejä ohjaajalle

Tuotokset voivat olla realistisia, abstrakteja tai millaisia
tahansa. Muovailun aiheet voivat löytyä myös vaikka
taideteoksesta tai sadusta.

!

Skräppäys
Skräppäys on valokuvien ja muistojen tallettamista leikekirjan sivuiksi
paperiaskartelun keinoin. Ideana on tukea valokuvan tarinaa koristeluilla ja
kirjoituksilla.

Tarvikkeet:

Paksua paperia tai kartonkia töiden pohjaksi, saksia, kyniä, liimaa
tai kaksipuolista teippiä, valokuva tai lehdestä leikattu kuva. Lisäksi
koristeluun erilaisia papereita, kankaita, pitsejä, nauhoja, paljetteja,
kuviosaksia, leimasimia, lehtiä leikattavaksi tai mitä tahansa
askartelutarvikkeita.

Tehtävän ohje:

•
•
•

Kukin osallistuja ideoi oman leikekirjan sivun valitsemansa
valokuvan ympärille.
Sivu sisältää valokuvan, otsikon, tekstiä sekä koristeita
vapaasti aseteltuna.
Sivujen valmistuttua ne esitellään ryhmälle.

Vinkkejä ohjaajalle

Skräpätyn työn teema voi löytyä valokuvan voimaa- tai
kyläkirjoitusharjoituksesta, taideteoksesta, tai se voi
kuvata vaikka kylän perinteistä tapahtumaa. Sivuista voi
koota kylälle oman leikekirjan, jota voi täydentää vuosien
saatossa.

!

TaIdepelättI
Valmistetaan yhdessä taidepelätti! Pelätti rakennetaan linnunpelättimen
tapaan ja sen suunnittelussa voi hyödyntää pulla-ukkoharjoituksesta
syntyneitä hahmoja tai taideteosta. Pelätti valmistetaan ryhmässä.
Suunnitellun hahmon pohjalta voi valmistaa myös pienempiä nukkeja,
käsinukkeja tai mollamaijoja.

Tarvikkeet:

Alautaa / rimaa / heinäseiväs yhteensä 2,2 metriä, saha, nauloja,
kuusenjalka (helpottaa pelättimen pystyssä pitämistä), sakset,
mattoveitsi, ompeluneula ja -lankaa, vaahtomuovia (rungon ympärille
täytteeksi), vanhoja vaatteita ja asusteita, lankoja & matonkuteita
hiuksiksi, nippusiteitä / jämäkkää narua

Tehtävän ohje:

•
•
•
•

•
•

•
•

Sahataan rima kahteen kappaleeseen,
joiden mitat ovat 70 cm ja 1,5 m.
Rungon kasaus: Naulataan lyhyempi pätkä ristiin kiinni pidempään
rimaan pelättimen käsiksi, noin 30 cm päähän pidemmän riman
yläpäästä.
Kiinnitetään valmis runko joulukuusenjalkaan.
Vartalon valmistus: puetaan pelättimelle iso paita ja solmitaan
se alhaalta kiinni. Täytetään paita vaahtomuovisilpulla tai
vaatelumpulla ja muotoillaan vartalosta sopiva. Vartalon voi tehdä
myös vaahtomuovista, jolloin siitä leikataan mattoveitsellä valmis
muoto, joka kiinnitetään runkoon narulla.
Vaatteiden pukeminen pelättimelle.
Pään tekeminen: Pään voi tehdä esim. täyttämällä trikoopaidan
tai vanhat sukkahousut lumppusilpulla. Trikoopaidan pääntie
kiinnitetään nippusiteellä, jonka jälkeen se täytetään lumpulla
haluttuun kokoon. Tämän jälkeen pää asetetaan rungon yläosaan ja
kiristetään sen ympärille tiukasti nippusiteellä.
Hiukset voi kiinnittää päähän isolla parsinneulalla.
Silmät ja suun voi tehdä esim. virkkaamalla, erivärisistä kankaista
ompelemalla tai vedenkestävillä maaleilla maalaamalla.

Vinkkejä ohjaajalle

Taidepelättimien teossa on vain mielikuvitus rajana eikä
niitä voi tehdä väärin. Niissä voi hyödyntää kaikenlaista
kierrätysmateriaalia niiden säänkestävyyden huomioiden.
Pelättimistä voi tehdä erikokoisia ja niiden ympärille voi
kehittää kaikenlaista toimintaa esim. juhannusjuhlissa
tanssikilpailu tai missikisat.

!

Muotokuva
Muotokuva -tehtävän lämmittäjänä voidaan käyttää pulla-ukko- tai tutustu
toveriin -harjoitusta tai taideteosta.

Tarvikkeet:

Maalaukseen soveltuvaa paperia. Kuvan tekemiseen vesivärejä
askartelumaaleja, tusseja, liituja, puukyniä yms.

Tehtävän ohje:

•
•

Muodostetaan parit. Parit tekevät muotokuvat toisistaan
haastattelutehtävän perusteella, pulla-ukko harjoituksessa luodusta
hahmosta tai jostain taideteoksen henkilöstä.
Muotokuvan ei tarvitse olla realistinen, vaan se voi kuvata esim.
tunnelmaa tai olemusta.

Vinkkejä ohjaajalle

Maalauspohjana voi käyttää myös kangasta. Muotokuvista
voi tehdä yhteistaideteoksen maalaamalla ne kaikki
samalle isolle alustalle, vaikka suoraan seinään.

!

YHTEISSarjakuva
Tehtävässä toteutetaan yhteinen tarina sarjakuvana ruutu kerrallaan.
Tarinan suuntaviivat voidaan päättää etukäteen, tai se voidaan keksiä
kokonaan tehtävän aikana. Aihe voi liittyä kylän historiaan, tapahtumaan tai
tulevaisuuteen tms

Tarvikkeet:

Paperia sekä tusseja tai puukyniä

Tehtävän ohje:

•
•
•

Tehtävän aloittaja piirtää sarjakuvan aloitusruudun ensimmäiselle
paperille.
Seuraava henkilö päättää mitä tarinassa seuraavaksi tapahtuu ja
piirtää tarinan seuraavan ruudun uudelle paperille.
Seuraava henkilö katsoo aiempia ruutuja ja päättää mihin suuntaan
tarina etenee ja piirtää sen pohjalta uuden ruudun. Näin jatketaan
kunnes tarina on valmis.

Vinkkejä ohjaajalle

Sarjakuva voi muodostua pelkistä kuvista, tai siinä voi
olla lisäksi tekstiä ja puhekuplia. Harjoitus toimii hyvin
oheistehtävänä muun tekemisen aikana, jolloin niiden,
jotka eivät ole tekemässä uutta ruutua ei tarvitse odottaa
toimettomina omaa vuoroaan.

!

UnelmIen kylä
Harjoituksessa pohditaan kotikylän tulevaisuutta unelmien avulla.

Tarvikkeet:

Iso paperi ja kyniä

Tehtävän ohje:

•
•
•

Valitaan joukosta kirjuri, joka kirjoittaa paperiin otsikoksi “Unelmien
kotikylä 20 vuoden kuluttua”.
Kaikki osallistujat kertovat asioita unelmien kylästä ja ne listataan
paperille.
Jos jostain asiasta ollaan eri mieltä siitä keskustellaan ja päätetään
ryhmänä kuuluuko se yhteiseen unelmien kylään.

Vinkkejä ohjaajalle

Unelmien kylän ei tarvitse olla realistinen. Saa hullutella!
Ennen harjoitusta kannattaa tehdä lämmittelynä
vaikka kyläkirjoitus- tai valokuvan voimaa –harjoitus.
Unelmien kylä toimii keskustelun virittäjänä ja se
on mukava lopetus yhteiselle toiminnalle. Unelmien
kylän tarvikkeineen ja ohjeineen voi jättää esille esim.
kylätalolle, jolloin muut kyläläiset voivat jatkaa sitä.
Tehtävää voi soveltaa muistelussa vaihtamalla otsikoksi
“Kotikylä 50 vuotta sitten”.

!

Ylävasen: Taidepelätti
Yläoikea: Pulla-ukko
Vasemmalla: Skräppäys
Alhaalla: Kylän voimavarat

Keskusteluohjeita
Hämeenlinnan Taidemuseon
lainattaviin taide- ja
virikekokonaisuuksiin
tutustumiseksi.
Näiden apukysymysten tuella voi tutustua lainattaviin
taidekokoelmiin. Kokoelmat voi asetella valmiiksi esille ryhmää
varten, tai laukut voi avata yhdessä ja tutkia niiden sisältöä
porukalla. Kysymyksiä voi keksiä itse lisää, niiden pohjalta voi
keksiä tarinoita, tai niitä voi käyttää luovien
tuokioiden virittäjänä.

Edwina Goldstone
Neljä matkalaukullista tarinoita
Kaikki laukut kertovat erään henkilön tarinan. Lukekaa ääneen laukusta
löytyvä henkilön tarina ja keskustelkaa:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mitä esineitä löydätte? Ovatko ne kaikki tuttuja?
Mitä tarinan asioita löydätte laukun esineistöstä?
Kertovatko esineet henkilöstä jotain, mitä teksti ei hänestä kertonut?
Minkälaisen kuvan saatte laukun henkilöstä?
Herättääkö laukun sisältö muistoja? Minkälaisia?
Muistuttaako laukun henkilö sinua jostain tuntemastasi henkilöstä?
Miksi?

Anne Tamminen
Vapaa tarina
Tämä kokoelma koostuu valokuvista. Katselkaa kuvia rauhassa ja
keskustelkaa:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Millä tavalla kuvat ovat keskenään samanlaisia? Entä erilaisia?
Näkyykö kuvissa tutun oloisia paikkoja?
Minkälaisia tunnelmia kuvissa on?
Tuleeko kuvista muistoja mieleen? Millaisia?
Miksi luulette kuvaajan halunneen kuvata juuri nämä paikat?
Valitkaa kukin yksi suosikkikuva ja kertokaa miksi valitsitte juuri sen.

Anssi Taulu
Ihmisen osa
Tämä kokoelma koostuu veistoksista. Tutustukaa niihin ja keskustelkaa:
A.
B.
C.
D.
E.

Millainen ensivaikutelma veistoksista syntyy? Miksi?
Millä tavalla veistokset ovat keskenään samanlaisia? Entä erilaisia?
Tutkikaa kutakin veistosta erikseen. Miksi kädet on aseteltu juuri näin?
Millainen tunnelma kokoelmasta välittyy?
Keiden kädet veistoksissa esiintyvät? Miksi taiteilija on valinnut juuri
kyseiset kädet?
F. Mitä tunteita veistokset herättävät?
G. Herättävätkö veistokset muistoja? Millaisia?
H. Valitkaa kukin suosikkiveistoksenne. Kertokaa ryhmälle, miksi valitsitte
juuri kyseisen veistoksen.

Salla Laurinolli
Hetkiä
Teokset ovat öljyvärimaalauksia. Tutustukaa niihin ja keskustelkaa:
A.
B.
C.
D.
E.

Millä tavalla kuvat ovat keskenään samanlaisia? Entä erilaisia?
Mitä kuvissa tapahtuu?
Minkälainen tunnelma kuvissa on?
Tuleeko teoksista muistoja mieleen? Millaisia?
Valitkaa kukin yksi suosikkikuva ja kertokaa miksi valitsitte juuri sen.

MuISTIINPANOT

Taidetta kylille! -hankkeen pääkoordinaattorina toimi
Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen
ohjaustoiminnan koulutusohjelma ja sen päärahoittaja oli
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneita
olivat Hämeen Kylät ry sekä Hämeenlinnan Taidemuseo.

Graafinen ilme ja taitto
Irene Lindfors

