
MYRSKYRYHMÄ
U U T I S K I R J E

AJANKOHTAISTA 

Uutiskirjeeseen olemme koonneet Myrskyryhmän ajankohtaiset toiminnat. 
Samalla toivotamme vireää ja taiteen täyttämää vuodenvaihdetta. 

Missä oletkin, olet ajatuksissamme!

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Elli Isokoski on mukana Re-Think Aging  -
verkostossa. Verkosto koostuu
pohjoismaissa ikääntyneiden parissa
toimivista taiteilijoista. Pilottivaihe 2019-
2021 on päättymässä,  jatkoa
suunnitellaan. Verkosto on ollut tärkeä
vertaistuki taiteellisissa ja käytännön
kysymyksissä. Verkostossa on jaettu
tietoa ja käytänteitä eri maissa
työskentelevien taiteilijoiden välillä. Ellin
sanoin: " ...yhteistyö on auttanut
paikantamaan omaa työtä ja näkemään
sen merkitys eri yhteyksissä. Valaisevaa
on ollut seurata, kuinka ihmiset
rakentavat yhteistyötä organisaatioiden
ja paikallisten rakenteiden kanssa. "

YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

Näyttely on joulukuusta 2021 tammikuuhun
2022 Töölön seniorikeskuksessa, Helsingissä
ja maaliskuussa Asukastila Saunabaarissa
Maunulassa. FB @puhelinlangattanssii

Näyttelyn kuvasarja koostuu tanssi- ja
yhteisötaiteilija Elli Isokosken viiden
ikäihmisen kanssa ideoimista valokuvista,
jotka valokuvaaja Johannes Romppanen
toteutti yhdessä kuvausmallien ja Ellin
kanssa. 

Kuvia kiertävässä näyttelyssä on viisi,
kooltaan 50X70 cm.  Näyttelyn yhteyteen
on mahdollista rakentaa esim.
avajaistilaisuus tai taiteilijatapaaminen.
Näyttely varattavissa! 

Joulukuu 2021

PUHELINLANGAT TANSSII -NÄYTTELY

Myrskyryhmä toimitti HYTE-
toimintamallin kuvauksen osallistavasta
tanssielokuvasta arviointikierrokselle
elokuun 2021 alussa. Ensimmäiset
vertaisarvioivat lausunnot mallista
käsiteltiin 30.11.2021. Yhteistyössä Taike ja
THL. Toimintamalliinkin liitettiin
osallistavan  elokuvatyöskentelyn etiikkaa
käsittelevä osuus. Etiikkaa laajemminkin
on ollut työstämässä elokuvantekijä,
koreografi Kati Kallio.  



TANSSIELOKUVA KANSSAMME
Tanssielokuva kanssamme -yhteistyöllä
vahvistetaan kulttuuria ikääntyneiden
elämässä. Osana toimintaa vapaaehtoisia
koulutetaan tanssielokuvan käyttöön.
Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki. 
Tiedon Tuvalla (Vanhusten Turva säätiö,
Ruoholahdenranta 1 D 308, Hki)
14.1.2022 klo 13.00 tapaamme
vapaaehtoisten kanssa neljännen kerran. 
Kulttuurivinkkaus jatkuu 12.1. ja
26.1.2022 klo 13.00-15.00 (Tiedon Tupa).

JUHLAVUOSI 2022KULTTUURINEN ELÄMÄNKAARI

Joulukuu 2021

OLLAAN YHTEYDESSÄ!

Mervi Leivo
hanketuottaja

045 357 9354
myrskyryhma@gmail.com

 
Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry

www.myrskyryhma.fi
FB Myrskyryhmä

 

Käy rinnallain -tanssielokuva
katsottavissa Yle Areenassa: 

https://areena.yle.fi/1-50732049

Myrskyryhmä on mukana valtakunnallisessa
hankkeessa, jossa esittävän taiteen
ammattilaiset laajentavat ikäihmisille
suunnatun toimintansa vaikutuspiiriä.
Myrskyryhmä jatkaa tanssielokuvan parissa
ja fyysisenä toiminta-alueena on Helsingin
lisäksi Kanta-Häme. Taiteellinen työskentely
aloitetaan vuonna 2022. 

IKO -nimeä kantavan kokonaisuuden FB-
sivut: https://bit.ly/325PMI9

Jo 20 vuotta Myrskyryhmä on vienyt
tanssin ilosanomaa sinne, missä rytmi

lymyää nurkassa ja liike piilottelee
pöydän alla. 

 
Kiitos, että olet ollut mukana kanssamme  

avaamassa ovia ja valaisemassa tanssin
tietä, matka jatkuu!
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