Sokran hankepäivä 30.11.2020:
Luovat menetelmät
vahvistamassa osallisuutta
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra tukee
hanketoimintaa toteuttavia tahoja Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
toimintalinjalla 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
Tule jakamaan hanketuloksia, kertomaan onnistumisista ja epäonnistumisista sekä
oppimaan uutta! Hankekahvilassa jaetut materiaalit, linkkivinkit, ajankohtaiset teemat ja
keskustelut löytyvät Padlet-alustalta. Käy jakamassa tietoa alustalla. Näin saamme tiedon
kaikkien käyttöön!
Tule mukaan marraskuun hankepäivään ma 30.11.2020 ja ilmoittaudu tästä linkistä!
Aiemmat ilmoittautumiset on huomioitu!
Klo 10–12 tavataan hankekahvilassa kulttuurihyvinvoinnin teemalla
Kahvilaan pääset osallistumaan tästä: Teams -linkki
Hanke-esittely
Hanne Pöllänen, Työpajakoordinaattori, Taitava Me -hanke
Kulttuurihyvinvointiverkostot osallisuutta vahvistamassa
Eeva Mäkinen, Kehitysjohtaja, Itä-Suomen hyvinvointivoimala
Auli Suorsa, erityisasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan liitto /
Kulttuurihyvinvointiverkosto
Kommenttipuheenvuoro
Niina Oinas, tmi Silhaus, Lapin Taikusydän -verkosto
Keskustelu
Osallisuutta edistävää toimintaa hankkeissa luovilla menetelmillä

Klo 13–16 Kulttuurihyvinvointi-iltapäivä
Vietämme voimaannuttavan iltapäivän etätyöpajoissa
työskennellen.
Työpajoihin pääset osallistumaan tästä: Teams -linkki
Työpajat ovat kestoltaan noin tunnin mittaisia ja työpajan
teema vaihtuu tasatunnein. Osallistu työpajaan yksin tai
yhdessä yhteisösi kanssa rennolla pikkujoulumielellä. Voit
tulla mukaan kaikkiin pajoihin tai vaikka vain yhteen. Kaikki
harjoitukset voi tehdä toimistosta tai omalta kotisohvalta
käsin. Ilmoittautumisen kautta saat lähempänä tarkemman
orientaation työpajoihin ja varattaviin materiaaleihin.
Ensimmäinen etätyöpaja
Alkuun rentoudumme suklaameditaation avulla, mikä johdattaa meidät Mielen herkkuun voimauttavan kuvataideterapian harjoitukseen. Työpajan järjestää Tukeva-säätiö.
Toinen etätyöpaja
Ilahduta ystäviäsi ja yhteistyökumppaneitasi itse tehdyllä digitaalisella joulukortilla! Kuopion
Muotoiluakatemian etätyöpajassa harjoittelet kortin suunnittelua sommittelemalla ja
kuvaamalla.
Kolmas etätyöpaja
Moniaistinen joulutarinapaja johdattaa meidät Idiksen ja Normiksen matkaan jouluretkelle.
Retkellä rentoudutaan, kuullaan ja liikutaan tarinoita, saunotaan mielikuvissa sekä saadaan
vinkkejä joulun pieniin taikoihin. Työpajan vetäjänä toimii Työryhmä Luovat Askeleet.
Lisätietoja Kulttuurihyvinvointi-iltapäivän työpajan vetäjistä:
Tukeva-säätiö tuottaa työttömyyden ehkäisemiseksi sosiaali- ja valmennuspalveluita sekä
edistää kiertotaloutta. Lisätietoja Tukevasta
Kuopion Muotoiluakatemian HAPPY:D KUNTA -hankkeessa testattiin ja luotiin digitaalisia
toimintaympäristöjä hyödyntävä etätyöpajamalli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja
nuorisotyön tarpeisiin. Tutustu hankkeeseen ja etätyöpajamalliin ja etätyöpajaryhmien
muotoiluprojekteihin.
Luovat Askeleet -työryhmän edustajat: Pauliina Lappi, tanssitaiteilija ja palvelun muotoilija ja
Merja Männikkö, yhteisöjournalisti ja yhteisötaiteilija
Lisätietoja ja menossa mukana
Ritva Sauvola, puh. 040 5088 933, ritva.sauvola@diak.fi
Elina Pekonen, puh. 050 4361 179, elina.pekonen@diak.fi

