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Ikäännymme arvokkaasti - 
tulevaisuus on jo meissä

                    Hoivaa mua taiten -pedagoginen performanssi ja työpaja
13.11.2018 klo 14:30-15

Ohjelma:
Tanssiva tarina

Osallisuus ja osallistaminen asenteena
Kokoa uutta omaan arkeesi vietäväksi 



Hoivaa mua taiten 
-pedagoginen performanssi pohtii 
taiteen keinoin kehollisuuden 
merkitystä hoitotyössä ja ikääntyvän 
arvostavassa kohtaamisessa: 
● ikääntyvä keho
● myötätunto
● kosketus
● vuorovaikutus
● arjen rytmit ja liike



Pedagoginen Performanssi 

● kulttuurinen työkalu luovien toimintojen ja ympäristöjen 
kehittämiseksi työyhteisöissä

● pohjautuu Pauliina Lapin kehittämään MoWeArt (movement, 
wellness, art) -taidepedagogiseen menetelmään

● huomioi ihmisen kokonaisvaltaisena, tuntevana, herkkänä ja 
aistivana kokonaisuutena

● kietoo kokemuksen ja teorian yhteen lempeästi tanssivaksi 
elämäntarinaksi

● tukee muutoksessa



Esteetön ry
Esteetön ry on oululainen kulttuuri- ja hyvinvointiyhdistys, joka on perustettu 
vuonna 2011 edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta taiteen keinoin. Yksi 
yhdistyksen perustehtävistä on luoda uusia toimintamalleja ja menetelmiä erilaisiin 
ympäristöihin. Esteetön ry järjestää koulutuksia, työpajoja, esityksiä, pop up 
-toimintaa ja taidepiipahduksia ihmisten luo esteettömällä asenteella. 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhteistyössä työryhmä Luovien Askelten ja 
MoWeArt Designin kanssa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin.

Taide kuuluu kaikille! 

https://esteetonry.wordpress.com


Luovat Askeleet

Johanna Aromaa

Päivi Mettovaara

Pauliina Lappi

Merja Männikkö



Oppimis- ja osaamisyhteisö Luovat Askeleet
Luovat Askeleet on uuden työn muotoilija ja muutoksen mahdollistaja. 

Olemme monialainen ja moniammatillinen työryhmä, joka tuottaa uutta tietoa sille 
ominaisella tavalla liikettä, taidetta ja teoriaa yhdistäen prosessimaisella 
työotteella.

Järjestämme koulutuksia, työpajoja ja opintopiirejä, valmistamme performansseja 
ja kirjoitamme yhdessä. Teemme yhteistyötä uudenlaisista työn tekemisen 
tavoista kiinnostuneiden eri alojen ammattilaisten ja yhteisöjen kanssa. 

Luovuus on jo meissä!

https://www.facebook.com/Luovat-askeleet-137971380150708/


MoWeArt Design - taidepedagogiset muotoilupalvelut 

MoWeArt Design haluaa luoda kestävää aikuisuutta työelämään.

Valmennamme ja kehitämme työyhteisöjä sekä muotoilemme 
tulevaisuuden merkityksellistä työtä luovalla, kokonaisvaltaisella ja 
pedagogisella otteella. Kehitämme yhteistyössä uutta 
toimintakulttuuria yhdistyksille, yrityksille ja organisaatioille. 
Muotoudumme notkeasti myös hanketyöhön ja moniammatillisiin 
tiimeihin. 

Luovuudesta uutta näkökulmaa ja voimaa työhön!

MoWeArt Designin ovat perustaneet Pauliina Lappi ja Johanna 
Aromaa residenssissä Berliinissä vuonna 2013. 



Myllytulli-projekti: Vuorovaikutteista liikettä 
verkostoissa (Oulun kaupungin erityisliikunta) 2018

Merikotka-projekti: Virkisty taiteesta! (Hyve, 
lahjoitusrahastoavustus) 2016

Kohtaamisen taikaa arjessa -koulutuskokonaisuus 
(Taiteen edistämiskeskus) 2018

WeUp! - Yhteisöllistä taidetoimintaa (Kaaos-hanke) 2018

Liikettä verkostoissa

https://weupoulu.wordpress.com


Kuvat: Minna Arvila ja Merja Männikkö



Kuvat: Sanna Krook

Sara Wacklin -koti, 
Oulun Palvelusäätiö



Kuva: Sanna Krook

Tule  aistimaan, kokemaan ja kohtaamaan!

Luovat Askeleet toivottavat sydämellisesti tervetulleeksi 
performanssiin ja työpajaan. Yhdessä olemme enemmän.



Yhteydenotto

Esteetön ry
esteetonry@gmail.com

Puh. +358 44 9827 084
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