
HYVINVOINTITAITEEN KESÄLINJAN 2023 SISÄLLÖT

OPETUKSEN KESTO JA RYTMI:
Opetus kestää yhteensä 8 viikkoa.
Viikkojen sisällöt ja niiden järjestys tarkentuvat orientaatioviikon myötä ryhmän tarpeita 
kuunnellen.
Opetusaika tapahtuu 10-15.30 ja opiskelijoilla on työtilat ympärivuorokautisessa käytössä.
Perjantait ovat itsenäisen työskentelyn tehtävien tekoon.
Koululla on myös asuntola, jonne voi majoittua. Kts hinnat.
Ruokailu tapahtuu omin eväin. Ruoanlaittomahdollisuudet hyvät.

VIIKKOSUUNNITELMA 
Suunnitelma täydentyy ja päivittyy ryhmän tarpeiden ja prosessien mukaan.

1. Viritys ja orientaatio: Hyvinvointitaiteen perusta ja asenne vahvistavaan taidetyöhön. 
Kirjoittamisen ja piirtämisen perusasetus. Luonnoskirjatyön käyttöön otto. Oman 
taiteilija/tekijäprofiilin laatiminen ja henkilökohtaisen hyvinvointitaideopiskelusuunnitelman teko. 
Oman luovuuden paikantaminen ja vaiheisiin vastaaminen. 
2. Improvisaatio. Vesivärit. Luovuuden sisäiset askelmerkit ja hahmot.
3. Intutitiivinen taidetyö ja ongelmanratkaisu. Akryylimaalaus ja musteet.
4.Vahvistava omakuvallisuus. Valokuvan ja maalaamisen yhdistäminen. Sekatekniikat. 
5. Havainto. Piirtäminen. Tietoinen läsnäolo. Hiilet, tussit, piirtimet.
6. Irtipäästäminen. Hyväksyminen. Irroittelu. Vapaat- ja sekatekniikat.
7. Hiljentyminen. Rajat. Rauha. Oma vahvistava maalausprosessi. Kollaasit.
8. Lopputyöviikko: Oma tarina ja tekijyys. Maalausprosessien päättäminen, luovan prosessin 
sulkeminen ja arkiammentaminen. Loppugalleriat.

TAIDEVÄLINEISTÄ JA TEKNIIKOISTA
Viikkoihin lomittuu erilaisten taidetekniikoiden opiskelua hyvinvointiteemoja tukien. Tutkimme 
erilaisia hyvinvointisovelluksia: esimerkiksi havaintopiirtämisen yhdistäminen tietoisen läsnäolon 
harjoitteisiin ja väriopin harjoitteleminen perinteisesti sekä peilaten väripsykologiaan ja värien 
merkityksiin erikoulukunnissa. Taidehistoriaa linkitämme omiin juurimme, elämäntarinalliseen ja 
kuvalliseen ajatteluun. Tutkimme ympäristötaiteen ja kestävän elämäntavan merkityksiä kestävän
hyvinvoinnin näkökulmasta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa taidevälineet ja menetelmät 
yhdistyvät omiin tarpeisiisi ja niitä palvelemaan.

Mukana mm: vesivärimaalaus, sekatekniikat, havaintopiirtäminen, kuvanrakentamisen perusteita, 
värioppia. Lisäksi tarkastelemme myös improvisaation, meditaation, kehotyöskentelyn sekä 
kirjoittamisen käyttämistä luovuuden tukena. Viikkoteemoihin sisältyy erilaisia tehtäväpankkeja, 
joista kukin valitsee omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan tehtävänannon. 

Työskentelemme pääsääntöisesti vesiliukoisilla mahdollisimman myrkyttömillä materiaaleilla. 
Etsimme myös kestäviä ja ekologisia ratkaisuja taiteen tekemiseen.
Kukin työskentelee omilla välineillä ja koulun taidetarvikemyymälä on ryhmän käytössä.
HUOM! Ryhmän hyvinvointi on tärkeää ja työskentely tapahtuu turvallisessa ja lempeässä 
ilmapiirissä. Menetelmät ovat avaavia, hoitavia ja terapeuttisia, mutta eivät terapiaa. Jos käyt läpi 
akuuttia kriisiä elämässäsi tai sinulla on haasteita opiskelussa, ole yhteydessä opettajaan ennen 
ilmoittautumistasi.
Lämpimästi tervetuloa Hyvinvointitaiteen kesälukukaudelle! 
Lisää: marianne.lukkarinen@gmail.com


