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Eikö uutiskirje
näy oikein?
Klikkaa tästä

Osallistu Verkko-opiston
kehittämiseen!
Mitä toivot Maaseudun Sivistysliiton uudelta Verkko-opistolta? MSL on rakentamassa
uudistetuille kotisivuilleen Verkko-opistoa, jonka avulla haluamme entistä paremmin palvella
jäsenjärjestöjä ja muita sidosryhmiämme. Sisällöissä tulevat olemaan vahvasti läsnä MSL:lle läheiset
teemat, kuten ympäristö, paikallisuus, kulttuuri sekä yhteisöllisyys. Helsingin yliopiston Murroskurssin työharjoittelijat (kuvassa) osallistuvat kehittämiseen ja kartoittavat parhaillaan käyttäjien
toivomuksia. Käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa Verkko-opiston sisältöihin! Vastaa kyselyyn 4.4.2016
mennessä!

ITE-taide

Suuri patalappukilpailu
Kisassa etsitään villejä ja rohkeasti omintakeisia
tulkintoja patalapusta! Osallistu kilpailuun
jakamalla kuva kekseliäästi toteuttamastasi
patalapusta Kässäöverit-ryhmän Facebooktapahtumasivulle 31.5.2016 mennessä. Suuri
patalappukilpailu liittyy ITE-museossa
Kokkolassa 12.5.–16.10.2016 järjestettävään
ITE käsillä -näyttelyyn. Näyttelyn ja kilpailun
järjestäjinä ovat Maaseudun Sivistysliitto ja
K.H.Renlundin museo. Kilpailun säännöt
löytyvät täältä. Kuva: Minna Haveri.

Tuohitaidetta kiertueella
Englannissa
ITE-taiteilija Erkki Pekkarinen on tuohisilla
teoksillaan mukana kansainvälisessä Radical
Craft -näyttelyssä. Lue ITE-amanuenssi Elina
Vuorimiehen kutkuttava kertomus tuohitöiden
tiestä Englantiin! Näyttely on esillä Pallant
House Galleryssa Chichesterissa 12.6.2016
saakka ja jatkuu sitten kaksivuotisena
kiertueena ympäri Englantia. Kiertueen
toteuttajina ovat valtakunnallinen erityistaiteen
studioverkosto Outside In sekä käsi- ja
taideteollisuutta edistävä Craftspace. Mukana
on 34 taiteilijaa eri maista. Kiertueesta
lisää MSL:n kotisivulla. Kuva: Veli Granö.

Mie ja karhu – SM-kisat ja
Karhufestivaali Ilomantsissa
18.–20.8.2016
Puunveisto on Suomessa itseoppineiden
taiteilijoiden luonteenomaisin ilmaisumuoto,
moottorisaha on tyypillisin väline ja karhu on
aiheista rakkain. – Tältä pohjalta on syntynyt
Karhufestivaali. Se kokoaa itseoppineet
puunveistäjät Ilomantsiin työskentelemään
yhdessä ja kohtaamaan kiinnostunutta
yleisöään. Jo kolmatta kertaa järjestettävä
Suomen itäisin kulttuurifestivaali on erikoinen
ilmestys Suomen festivaalitarjonnassa. Veistäjät
loihtivat moottorisahoillaan puusta karhuja ja
mitä mielikuvituksellisimpia veistoksia kahden
päivän ajan keskellä Ilomantsin kirkonkylää ja
kisaavat tällä kertaa suomenmestaruudesta.
Tutustu uudistuneisiin verkkosivuihin. Kuva:
Mari Voutilainen.

Ympäristösivistys

Kolmas taidekesä
Korkeasaaressa
Korkeasaaren eläintarhassa sijaitsevien Grey
Cube Gallerioiden kolmas kausi on
käynnistynyt! Vuoden 2016 taiteilijaryhmä
Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi ja Sinna
Virtanen kävi tutustumassa Korkeasaaren
henkilökuntaan ja eläintarhan toimintaan.
Toivotamme ryhmälle kiehtovaa tutkimusmatkaa
eläintarhan teemojen pariin! Lue lisää Grey
Cuben tämän vuoden teemoista sekä näyttelyja festivaaliteosten valinnoista. Kuva: Ernest
Protasiewicz.

Kaupunkiviljely jatkuu
Mustikkamaalla
Kaikille avoimeen Syötävään Puistoon Helsingin
Mustikkamaalle tulee tänäkin kesänä
monenlaisia kursseja ja mahdollisuuksia
osallistua kasvun ihmeeseen. Muun muassa
keskiviikkotalkoot pyörähtävät käyntiin
kesäkuussa. Koordinaattori Pinja Sipari
(kuvassa) on aloittanut toiminnan kehittämisen,
ja kesälle 2016 valitaan myös CityTorppari
tuomaan luonto- ja viljelytaitoja Syötävän
Puiston käyttäjille. Haku aukeaa pian,
seuraa sivujamme! Kuva:Tuukka Troberg.

Paiholan kylälle syötävää
estetiikkaa
Kontiolahden Paiholan kylälle syntyy syötävä
ympäristöteos kesällä 2016. Luonnosta turvaa hankkeen puitteissa käynnistyneeseen
yhteisölliseen prosessiin osallistuvat kylän
asukkaat ja kylällä toimivat yhteisöt. Pielisjoen
rannalle rakennettava teos koostuu syötävistä
kasveista. Luonnosta turvaa -hanke innostaa
kotivaraviljelyyn ja luonnontuotteiden keräilyyn
ja hyödyntämiseen. Lisää Paiholan syötävästä
teoksesta ja vinkkejä kotipuutarhaan, ikkunalle
ja porrasviljelmille löytyy Satoa luonnosta ja
lootasta -FB-sivuilta.

Lähde kulttuurimatkalle
Ontajärvelle
Tervetuloa mukaan 30.6.–3.7.2016
järjestettävälle matkalle Venäjän Karjalaan.
Tänä kesänä on kylällä muun ohjelman lisäksi
kyläjuhlat, joihin matkalaiset on kutsuttu
mukaan. Ilmoittautua voi jo sähköpostitse
osoitteessa joensuu@msl.fi. Matkan järjestävät
MSL:n Pohjois-Karjalan aluejärjestö ja MatkaHaitari. Lue lisää

Tulevia tapahtumia
Seuraa MSL:n ajankohtaisia tapahtumia täältä!

Kustantamon kausitarjoukset MSL
Expressin lukijoille:
maahenki@msl.fi

Muistojälkiä 35 € – 25 % + postikulut

www.maahenki.fi

Paastosta Pääsiäiseen 23,90 € – 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

