
MYRSKYRYHMÄ
U U T I S K I R J E

AJANKOHTAISTA 

Uutiskirjeeseen olemme koonneet Myrskyryhmän ajankohtaiset hankkeet ja toiminnat,
Samalla toivotamme valoisaa kesää, virkistäviä viikonloppuja ja miellyttävää arkea.
Missä oletkin, olet ajatuksissamme!

Kesäkuu 2021

YHTEISÖTANSSI

Kesäkuussa 2021 Myrskyryhmän
perustaja Elli Isokoski sai
merkittävän tunnustuksen Vuoden
Yhteisötanssitaiteilijana. 
 Kiitos Yhteisö tanssii ry! 
Työ jatkuu, yhteistyössä useiden
toimijoiden kanssa kuten tähänkin
asti. Sydämellinen kiitos kaikille
kanssamme kulkeneille ja
toiminnan mahdollistaneille! 

TUOTANTOPILOTTI

Tuotantokokeilu on käynnistynyt keväällä 2021. Kokeilu sisältää taiteen ja vanhustyön
toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Kokeilu arvioi tuotantoon panostamisen vaikutuksia
mm. taiteilijoiden työllisyyden ja ikäihmisten taiteen saavutettavuuden
näkökulmasta. Osa-aikaisen tuottajan työpanoksella selvitetään, miten vapaan kentän
toimijan tuotantoon panostamalla voidaan luoda pysyviä rakenteita taiteen ja hyte-
sektorin yhteistyöhön. Tuottaja vahvistaa yhdistyksen 18 vuoden työn kehittymistä
osallistavan taiteen parissa ja kokoaa hyviä käytäntöjä, jotta ne olisivat myös muiden
toimijoiden hyödynnettävissä. Kokeilua rahoittaa Taiteen edistämiskeskus (Taike).



TANSSIELOKUVA KANSSAMME

Tanssielokuva kanssamme -
yhteistyöllä vahvistetaan kulttuuria
ikääntyneiden elämässä. Käytettävä
taidemuoto on tanssielokuva, tanssi ja
valokuva. Toimintaa toteutetaan
ammattitaiteilijan ohjaamana,
houkutellen osallistujia mukaan
yhteiseen luovaan prosessiin. Osana
toimintaa vapaaehtoisia koulutetaan
tanssielokuvan käyttöön. Toimintaa
rahoittaa Helsingin kaupunki.

DIGITAALINEN HYVINVOINNIN TALO

Kulttuurialan tekijät ja sosiaalialan toimijat yhdistävät voimansa. Ajatuksena on koota
virtuaalikaton alle monipuolisesti hyvinvointia edistävä yhteisöllinen digitalo, joka
mahdollistaa myös fyysiset kohtaamiset. Tulevaan taloon sisältöjä tuottavat
kulttuurialan sekä kulttuuria hyödyntävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat yhdessä.
 Hanketta hallinnoi Kalliolan Setlementti ry, osatoteuttajina ovat Myrskyryhmä/ Taiteen
edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n lisäksi Open Cinema Finland, Lilinkotisäätiö ja
Amusa Suomi Oy. Selvitysvaiheen hanketta 2021-2023 osarahoittaa Uudenmaan liitto,
joka on myöntänyt siihen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -
määrärahaa.

HYTE-TOIMINTAMALLI

Taiken kelkassa laskettelemme kohti arviointimaailmaa. Myrskyryhmän osallistavan
tanssielokuvan kuvauksella kehitämme paitsi Myrskyryhmän toimintaa, tavoittelemme
kyseiselle toimintamallille arviointia. Arvioinnissa vastuullisena toimii Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, THL. Arviointiprosessista tuottaja Mervi Leivolta. THL:n sivut: 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/vaikuttavat-
toimet/hyte-toimintamallien-arviointi 
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OLLAAN YHTEYDESSÄ!

Mervi Leivo
tuottaja
045 357 9354
myrskyryhma@gmail.com

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry
www.myrskyryhma.fi
Blogit: https://www.myrskyryhma.fi/ellin-blogi
https://www.myrskyryhma.fi/kulttuurinen-vanhustyouml
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