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Eikö uutiskirje
näy oikein?
Klikkaa tästä

Nurkantakana.fi – tuoreita
malleja ympäristökasvatukseen
Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran juuri ilmestynyt
verkkojulkaisu nurkantakana.fi esittelee 10 hauskaa ja käytännönläheistä
kulttuuriympäristökasvatuksen mallia 6–15 -vuotiaiden kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille.
Mallit on muokattu oivaltavista ja innostavista lähiympäristökasvatuksen esimerkeistä ympäri maan.
Lue lisää

ITE-taide

Erkki Pirtola In Memoriam
Kuvataiteilija Erkki Pirtola (1950–2016) kuoli
äkillisesti 23.1. Helsingissä. ITE-taiteen kenttä
koki menetyksen, kun laajalti tunnettu,
monialainen ja koko persoonallaan tilanteisiin
heittäytyvä taiteilija lähti viimeiselle matkalleen
vain 65-vuotiaana. Pirtola työskenteli kaikissa
Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen
kartoitushankkeissa ja kuvasi satoja tunteja
videofilmejä. Lue ITE ry:n puheenjohtaja Veli
Granön kirjoittama muistokirjoitus Helsingin
Sanomissa.
Lue lisää

Tuohitaituri sai Asikkalan
taidepalkinnon
ITE-taiteilija Erkki Pekkarinen on saanut
kotikuntansa Asikkalan taidepalkinnon.
Pekkarinen on virtuoosimainen tuohen
käsittelijä, ja hänen Tuohimestarin tupansa on
kesäisin suosittu matkailukohde. MSL on
esitellyt Pekkarisen tuohisia veistoksia ja
asusteita monissa ITE-taiteen näyttelyissä.
Pekkarinen on valittu ainoana Suomesta
mukaan Englannissa pian avautuvaan Radical
Craft -näyttelyn kiertueeseen.
Lue lisää

Ympäristösivistys

Ympäristöluotsitoiminta
laajenee
Maaseudun Sivistysliiton viime vuosina
kehittämä ympäristöluotsitoiminta on saanut
jalansijaa eri puolilla Suomea. Luotseja on jo
koulutettu muun muassa Jyväskylässä,
Oulussa, Varkaudessa, Kuopiossa ja
Joensuussa. Toiminnalle on selkeä kysyntä ja
tarvetta alkaa olla myös ympäristöluotsien
kouluttajien koulutukselle. Yhteydenottoja
uusilta paikkakunnilta tulee jatkuvasti ja uusia
koulutuksia suunnitellaan. Viime viikolla
luotsitoiminnasta kiinnostuneet tahot
kokoontuivat yhteisille koulutuspäiville
pohtimaan toiminnan tulevaisuutta. Tilaisuuden
alustukset ja pohdinnan tulokset löytyvät täältä,
sivun alalaidasta.

Nykytaidetta Korkeasaaren
kesään
Juuri päättyneessä Grey Cube Gallerioiden
teoshaussa kuraattorit Kristiina Ljokkoi ja Päivi
Raivio saivat useita kymmeniä teosehdotuksia
taidekentän laidasta laitaan. Tulevana kesänä
nähdään jälleen kerran tuoretta nykytaidetta
tuotuna sinne, missä kesäinen ihmisvirta on
vilkkain! Korkeasaaren nykytaidetarjonta on
Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu hankkeen tuotantoa. Kuvassa viime kesän
galleriateos Darwin´s Girls, kuva Tuukka
Troberg.
Lue lisää

Kansalaisvaikuttaminen

Ehdolla kansalliseksi
toimintamalliksi
Hyvän mielen paikkoja PohjoisPohjanmaalle
MSL:n hallinnoiman Hyvän mielen paikat hankkeen tavoitteena on luoda Pudasjärven,
Pyhäjoen ja Tyrnävän kanssa yhteistyössä
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa
eri-ikäiset, eri kulttuureista ja erilaisista
elämäntilanteista tulevat ihmiset voivat kohdata
toisiaan sekä tehdä yhdessä asioita erityisesti
ympäristösivistyksen menetelmin.
Lue lisää

Murros-kurssilaiset MSL:ssä
Maaseudun Sivistysliitto saa kevättalven ajaksi
työyhteisöönsä nuorta, ulkopuolista
näkökulmaa, kun opiskelijat Olli Happonen,
Tatiana Järvenpää ja Joonas Levonen Helsingin
yliopiston Murros-kurssilta tutustuvat työelämän
käytäntöihin. Heidän oppimistehtävänään on
MSL:n verkko-opiston testaamiseen ja
kehittämistyöhön osallistuminen.
Lue lisää

Pohjois-Karjalassa toimivassa Turvaa
maaseudulle -hankkeessa edetään vauhdilla:
tavoitteena olleista 50:stä pelastusryhmästä on
perustettu jo 26, ja kylien
turvallisuussuunnitelmien laadinta on
käynnistynyt. Myös koko konsepti on saanut
kiitosta. Sisäministeriön Turvallisuutta älykkäästi
-seminaarin loppulausumassa ehdotettiin
Turvaa maaseudulle -hankkeen toimintamallia
kansallisesti levitettäväksi.

MM-TATTI Kiihtelysvaarassa
yhdeksättä kertaa
Herkkutatin keräämisen
maailmanmestaruuskisojen valmistelut ovat
käynnistyneet. Kilpailu järjestetään 27. elokuuta
Joensuun Kiihtelysvaarassa. MM-tattikisoissa
kilpaillaan siitä, kuka kerää eniten I ja II luokan
herkkutatteja. Vuoden 2016 kisoissa voi kerätä
myös kantarelleja, ja uutuutena on Dalla Vallen
nimikkosarja perheille. Perhesarja on myös
erinomainen tapa viettää aikaa metsässä
perheen kesken ja tutustua luontoon yhdessä,
vinkkaa kisat järjestävän Tanttikarnevaali ry:n
puheenjohtaja Katariina Ahlholm. Tervetuloa
kisaamaan elokuussa!
Lue lisää

Tulevia tapahtumia
Seuraa MSL:n ajankohtaisia tapahtumia täältä!

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

Pako Lapin sodasta ovh 39€ – 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

