14.12.2015
Eikö uutiskirje
näy oikein?
Klikkaa tästä

MSL uudisti ilmeensä – kotisivu
msl.fi kutsuu tutustumaan
Tervetuloa selaamaan Maaseudun Sivistysliiton uudistuneita kanavia! Kotisivulla www.msl.fi on uusi
raikas ilme. Sivuilta löytyy myös Verkko-opisto, joka jatkossa täydentyy runsaalla tarjonnalla. Ilmeen
kirkastuminen näyttää tulleen jo noteeratuksi, sillä MSL:n Facebook-sivu on saanut monia uusia
seuraajia. Tervetuloa myös YouTube-kanavalle, johon kokoamme MSL:n filmituotantoa. Twitter–
ja Instagram-tilimme ovat uunituoreita – liity ensimmäisten seuraajien joukkoon näillekin kanaville!
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivuston toiminnallisuudesta.

Viisi uutta Alkio-mitalistia
Maaseudun Sivistysliiton myöntämän Ison Alkiomitalin valtakunnallisesti vaikuttavasta
sivistystyöstä ja yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta saivat yhteiskuntatieteiden
tohtori Risto Volanen ja kasvatustieteen tohtori
Eira Korpinen. Pienen Alkio-mitalin
merkittävästä paikallisesta tai maakunnallisesta
sivistys- ja vaikuttamistyöstä saivat Hilkka Joki
Enontekiöltä, Pirkko Vuolle Ylöjärveltä ja Erkki
Vähäsarja Nivalasta. Lämpimät
onnentoivotukset kaikille ansioituneille
mitalisteille!
Lue lisää

MSL sai uuden puheenjohtajan
Valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula on valittu
Maaseudun Sivistysliiton uudeksi
puheenjohtajaksi. Perttula toimii
monialayrittäjänä ja on yhteiskuntaelämän
kokenut vaikuttaja. Tehtävästä luopuva Timo
Kaunisto on toiminut MSL:n puheenjohtajana
neljä vuotta. Kuva: Jari Laukkanen.

Ympäristösivistys
Mökillä – kirjoituskilpailu
mökkeilystä
Kirjoituskilpailu Mökillä kokoaa muistoja,
kokemuksia ja tarinoita mökkeilystä. Millaista
mökkielämä oli ennen, entä nyt? Miltä näyttää
tulevaisuus? Millaista elämää mökillä vietetään
ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut? Myös
perinteet, elämänmuodot ja liittyminen
paikalliseen elämänmenoon kiinnostavat. Miten
mökkeily liittyy elämään 2020-luvun Suomessa?
Kirjoitusaikaa on 31.8.2016 saakka. Kilpailun
järjestäjinä ovat Talonpoikaiskulttuurisäätiö,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Maaseudun
Sivistysliitto, Maahenki-kustantamo ja A-lehdet.
Lue lisää

Ympäristöluotsaus jalkautuu
Maaseudun Sivistysliiton kehittämää
ympäristöluotsauksen toimintamallia
jalkautetaan parhaillaan uusille toimijoille ja
alueille. Luvassa on uusia koulutuksia eri
puolilla Suomea sekä oma valmennus
koulutuksen järjestäjille keväällä 2016.
Yhteisessä kehittämisessä ovat mukana mm.
Metsähallitus, Museovirasto, Kulttuuria kaikillepalvelu, Eläkeliitto, Kulttuuriperintökasvatuksen
seura sekä asiasta kiinnostuneita museoita ja
kuntia. Ympäristöluotsauksen avulla
ympäristöasioita katsotaan perinteisestä
poikkeavista näkökulmista ja tuodaan ne
uudenlaisten kohderyhmien ulottuville.
Lue lisää

Luonnosta turvaa – yhdessä
oppimista, kotivaraviljelyä ja
luonnon omia antimia
Joensuun seudulla ja Keski-Karjalassa on juuri
käynnistynyt Luonnosta turvaa-hanke.
Hankkeen toimenpiteet on suunnattu asukas-,
kylä- ja marttayhdistyksille, nuorille, työttömille,
maahanmuuttajille ja hoivakotiyhteisöille
asukkaineen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä
Pohjois-Karjalan Martat ry, Pro Agria PohjoisKarjala ry/Maa- ja kotitalousnaiset, sekä
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun
kulttuuriyhdistys ry. Hankkeessa tutustutaan
kotivaraviljelyyn, luonnonantimien
hyödyntämiseen sekä tutustutaan
ympäristösivistyksen näkökulmiin kaikille
avoimissa tapahtumissa ja ympäristötaiteen
tempauksissa. Seuraa hanketta Twitterissä

ITE-taide
Taivas kattona – hengellistä
kansantaidetta ITE-museossa
Taivas kattona, kansanomaisen veisto- ja
maalaustaiteen ilmeikäs ja herkkä näyttely on
siirtynyt talvikaudeksi ITE-museoon Kokkolaan.
Pyhimykset, enkelit, apostolit ja Raamatun
kertomukset ovat aiheina teoksissa, joiden
tekijöistä valtaosa on itseoppineita. Valamon
luostarissa kesäkaudella suuren suosion
saavuttanutta näyttelyä on Kokkolassa
täydennetty Riku Riipan vaivaisukko-veistoksilla
sekä kansanomaisesti maalatuilla huonekaluilla
ja huoneentauluilla. Näyttely on avoinna
13.11.2015–22.3.2016. Kuvassa Katarzyna
Gawłowan maalaus. Kuva Aki Paavola.
Lue lisää

Kansalaisvaikuttaminen
Haaste pakolaistyöhön
tutustumiseksi jatkuu
Maaseudun Sivistysliitto on haastanut
kansalaisjärjestöt ja niiden työntekijät päiväksi
vapaaehtoistyöhön vastaanottokeskuksiin.
Kohtaamalla ja vuorovaikutuksella voi saada
omakohtaista kokemusta ja tietoa pakolaiskriisin
arjesta. Sivistysjärjestöjen kuuluu olla
rakentamassa rinnakkaiselon ja yhdessä
tekemisen kulttuuria, jossa myös
yhteiskuntamme uusilla jäsenillä on sijansa.
Oma henkilökuntamme on juuri saanut SPR:lta
ensimmäiset vastaukset, ja mielenkiinnolla
valmistaudumme ottamaan vastaan tarkemmat
kutsut taksvärkkiin.
Lue haaste

Maahenki
Tupenrapinat – idiomeja ajan
uumenista
Suomen kieli on täynnä metkoja sanontoja ja
sananlaskuja, joiden alkuperää ei tule
sanomisen yhteydessä ajatelleeksi. Mistä
tulevat sanonnat ”kissa pöydälle”, ”pahan ilman
lintu”, tai ”aisankannattaja”? Juha Kuisman
kirjoittamaa Kissa pöydällä -palstaa julkaistiin
Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 2008–
2009, ja se herätti runsaasti kiinnostusta,
keskustelua ja väittelyäkin aina Kotimaisten
kielten Tutkimuskeskuksessa asti.
Uunituore Tupenrapinat kokoaa yksiin kansiin jo
julkaistut sekä lukuisat uudet sanaselitykset.

Tunnelmallista joulua ja
onnellista uutta vuotta 2016!
Maaseudun Sivistysliitto ja Maahenki toivottavat
MSL Expressin lukijoille hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2016.

Tulevia tapahtumia
Seuraa MSL:n ajankohtaisia tapahtumia täältä!

Kustantamon kausitarjous MSL Expressin
lukijoille:
maahenki@msl.fi
www.maahenki.fi

Pitkä latu – legenda suksesta ovh 45€ –
25% + postikulut

MSL Express on Maaseudun Sivistysliiton sähköinen
uutiskirje. Se kertoo yhdeksän kertaa vuodessa MSL:n
koulutus- ja kulttuuritarjonnasta. MSL uutiskirjeen voit tilata
omaan sähköpostiisi osoitteesta msl.fi/uutiskirjeen-tilaus/
PERU TÄMÄN KIRJEEN TILAUS
KLIKKAA TÄSTÄ JOS VIESTI EI NÄY OIKEIN

Maaseudun Sivistysliiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä
ja aluetoimistot Oulussa, Saarijärvellä ja Joensuussa.
MAASEUDUNSIVISTYSLIITTO@MSL.FI
MSL.FI

