18.04.2016
Eikö uutiskirje
näy oikein?
Klikkaa tästä

Hyvän mielen paikkojen
toiminta käynnistyy
Kolme kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla (Pyhäjoki, Tyrnävä ja Pudasjärvi) ovat innostuneet kehittämään
uudenlaista tapaa kohdata kuntansa asukkaita. Kuntiin ollaan luomassa matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja Maaseudun Sivistysliiton Hyvän mielen paikat -hankkeen (2016–2018) kautta.
Hyvän mielen paikat ovat monenlaisen oppimisen, toiminnan ja yhteisen tekemisen paikkoja, joiden
toimintaa rakennetaan yhdessä kuntalaisten, järjestöjen ja virkamiesten kanssa. Kehittämistyötä
tehdään ihmisläheisesti, paikan ja paikallisuuden ehdoilla. Ensimmäisten kommenttien perusteella
uudenlaista ja tuoretta näkökulmaa tarvitaan.
Lue lisää

Ympäristösivistys

Mökkikausi alkaa – osallistu
kirjoituskilpaan
Mökillä on kaikille avoin kirjoituskilpailu
mökkeilystä. Kilpailuaikaa on elokuun loppuun.
Kirjoita muistoista tai tuoreista kokemuksista,
mökkeilyn ihanuudesta ja kurjuudesta. Millaista
elämää mökillä on vietetty ja mitä kaikkea siellä
on sattunut ja tapahtunut. Miten on rehkitty
työleirillä, rentouduttu, jaettu vuoroja, vietetty
yhteiseloa? Miten mökkiläinen solmii suhteet
paikalliseen elämänmenoon? Miltä näyttää
mökkeilyn tulevaisuus? Paras teksti saa 5.000
euron palkinnon.
Lue lisää

CityTorppareiden haku auki!
Helsinkiin etsitään CityTorpparia maalta
kokemaan kaupungin yhteisöllisyyttä ja
Saarijärvelle etsimme vastavuoroisesti
kaupunkilaista kokeilemaan maaseudun menoa.
Tavoitteenamme on lisätä maaseudun ja
kaupungin välistä keskustelua tuomalla uusia
ihmisiä yllättäviinkin paikkoihin.
Katso Mustikkamaan ja Onnenlaakson
rekryvideot ja hae! Kuva: Klaara Tapper.
Lue lisää

Tunne+Tila tänä kesänä
Oulussa

#viherhaaste2016 on
käynnistynyt
Luonnosta turvaa -hankkeen asettamaan
haasteeseen on valittu eri-ikäisiä
pohjoiskarjalaisia nuoria, nuoria aikuisia sekä
myös yksi alakoulun luokka, jotta saadaan
erilaisia kasvatuskokemuksia.Viherhaasteeseen
tarttujia voi seurata Instassa, Twitterissä tai
Facebookissa hashtagilla #viherhaaste2016.
Kuulumisia ja kasvatuskokemuksia on nähtävillä
myös hankkeen ”Satoa luonnosta ja lootasta” Facebook-sivuilla.

Tunne+Tila on taiteilija/muotoilija Päivi Raivion
paikkasidonnainen tilateos. Oulun
kaupunginteatterin viereen sijoittuva teos
käsittelee taiteen ja kaupunkimuotoilun keinoin
julkisen tilan käyttöä avaamalla oleskelulle,
pysähtymiselle, kohtaamisille ja pienimuotoisille
tapahtumille vapaan tilan. Teos luo paikalle
väliaikaisen identiteetin, jonka keskiössä ovat
tilassa toimivat ihmiset. Teoksessa
hyödynnetään syötäviä kasveja, joita
maistellaan pitkin kesää ja sadonkorjuujuhlassa
elokuussa. Kuva: Päivi Raivio.
Lue lisää

Vähähiilisten kylien innostajaa
etsitään
Tule töihin maaseudun asukkaiden ja kylien
innostajaksi kohti vähähiilisyyttä ja
resurssiviisautta. Maaseudun Sivistysliitto hakee
osa-aikaista projektikoordinaattoria ajalle
2.5.2016–30.4.2018 Paltamon, Puolangan,
Vaalan ja Kajaanin maaseutualueille. Työhön
kuuluu neuvonta-, innostamis-, tiedotus- ja
koulutustehtäviä.
Lue lisää

ITE-taide

ITE-eläimiä Riihimäen kesässä
Kansalliseläin, myyttinen olento,
nallukkapallukka, suurpeto, metsän kuningas,
marjakaveri, sukulaissielu… Millainen olisi kuva
sinusta ja karhusta? Etsimme parasta ”karfieta”!
Jaa kuva #miejakarhu -tunnisteella ja osallistu
31.7. mennessä. Palkintona 100 euron
lahjakortti ja kirjapalkintoja. Valokuvakilpailu on
osa elokuussa järjestettävien Karhufestivaalien
ohjelmaa.
Lue lisää

Suomen Metsästysmuseossa Riihimäellä
puistoalue ja museon aula täyttyvät kesällä
2016 ITE-taiteilijoiden eläinaiheisin teoksin.
Eksoottiset savannin eläimet saavat rinnalleen
meidän luontomme tuttuja eläimiä. Näyttely on
Metsästysmuseon ja ITE-museon
yhteistuotantoa. Riihimäellä se on esillä 12.5.–
18.9.2016 ja siirtyy syksyllä Kokkolaan.
Lue lisää

Missä viipyy patalappusi?
Suuri patalappukilpailu kutsuu villeihin ja
rohkeasti omintakeisiin tulkintoihin arkisesta
patalapusta! Osallistu jakamalla kuva
kekseliäästi tekemästäsi patalapusta tällä
tapahtumasivulla Facebookissa 31.5.2016
mennessä. Suuri patalappukisa liittyy ITEmuseossa Kokkolassa 13.5. avattavaan ITE
käsillä -näyttelyyn. Katso kilpailun säännöt.
Kuvassa kilpailutöitä.

Käsityötaiturit ja ITE-taide
ITE-taiteen päänäyttely kesällä 2016 esittelee
käsityöpohjaista ITE-taidetta. Näyttelyyn valitut
tekijät käyttävät erilaisia käsityötekniikoita
rohkeasti, luovasti ja taiteellisesti itseilmaisunsa
välineinä. Teoksia on toteutettu mm. huovuttaen,
kirjoen, virkaten, kanavatöinä tai pahvista
taitellen. Taiteen tohtori, taidekasvattaja Minna
Haverin kuratoima näyttely avautuu ITEmuseossa Kokkolassa 13. toukokuuta. Kuvassa
Helinä Savosen virkattu pää, kuva Minna
Haveri.
Lue lisää

Tulevia tapahtumia
Seuraa MSL:n ajankohtaisia tapahtumia täältä!

maahenki@msl.fi

Kustantamon kausitarjoukset MSL Expressin
lukijoille:
Muistojälkiä 35 € – 25 % + postikulut

www.maahenki.fi

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

