4.2.2018

HEI HELMIKUUHUN
Helmikuu starttaa Mediataitoviikolla. Mediataitoviikon materiaaleista kannattaa poimia eväitä koko
kouluvuoteen. Tästä uutiskirjeestä löytyvät ARXin taidekasvattaja Sarina Pulkan nostot. Miniteatterin
Meganin tarina -näytelmä + työpajapaketeista jäi ylimääräisiä esityspaikkoja. Esityksen tarjoaa ARX.

Tässä uutiskirjeessä:






TEATTERIA NETTIKIUSAAMISESTA – VAPAITA PAIKKOJA ESITYKSIIN KAIKILLE
TAIDETESTAAJAT-KAUSI 2019–20 HÄÄMÖTTÄÄ JO SEISKALUOKKIEN OPETTAJAT
KUMMITUSTARINOITA JA MUITA HENKIMAAILMAN JUTTUJA KAIKILLE
MEDIATAITOVIIKON NOSTOT KAIKILLE

TEE OMATOIMIVIERAILU HÄMEEN LINNAAN MAKSUTTA KAIKILLE
 ARX HAKEE 15–18-VUOTIAITA HIP-DUUNARIETA
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TEATTERIA NETTIKIUSAAMISESTA
– VAPAITA PAIKKOJA ESITYKSIIN
TIEDÄTKÖ KENEN KANSSA PUHUT ONLINE?
Meganin tarina on tositarina 13 vuotiaasta Meganista, joka kiusattiin hengiltä vuonna 2006.
Valitettavasti, samankaltaisia tapauksia löytyy myös Suomesta. Näytelmä nostaa keskiöön yksilön
vastuun nettikiusaamisessa sekä tarkastelee myös internetin kasvottomuutta.
Megan oli tavallinen teini-ikäinen tyttö joka ihastui netissä tapaamaansa 17 vuotiaaseen poikaan.
Suhde vei lopulta Meganin hengen ja kiusaamiseen osallistui nuoria sekä yhteisön vanhempia.
Meganin tarina ei ole pelkästään tarina nuorista vaan se tarkastelee kiusaamista ja sen syitä sekä
seurauksia laajasti.
Esityksen kesto n. 2 tuntia. (sis. loppukeskustelun ja väliajan)
Esityspaikka: Miniteatteri, VERKATEHDAS ARX-talo
Keinusaarentie 13
13200 HÄMEENLINNA
Esitys on kouluille maksuton. Esityksen tarjoaa ARX.
VARAUKSET: laura.kauppinen@hameenlinna.fi
Paikat täytetään varausjärjestykessä, joten ole nopea. Maaliskuun esityksiin voi kysyä esitykseen
liittyvää työpajaa.
ESITYSAJAT JA VAPAAT PAIKAT:
Esitys 11.2.
Esitys 18.2.
Esitys 4.3.
Esitys 11.3.
Esitys 25.3.

Vapaita paikkoja: 14
Vapaita paikkoja: 50
Vapaita paikkoja: 34
Vapaita paikkoja: 41
Vapaita paikkoja: 34

#meganminiteatteri #stopcyberbulling
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TAIDETESTAAJAT-KAUSI 2019–20 HÄÄMÖTTÄÄ JO!
Viimeisen Taidetestaajat-kauden ilmoittautuminen on
loppusuoralla. Kanta-Hämeen koulut ovat jälleen mukana
sataprosenttisesti, mistä kiitos koulujen aktiivisille
yhteyshenkilöille! Hienoa!
Muutaman luokan tiedot edelleen uupuvat, joten jos olet
tämänhetkisen 7-luokan opettaja, etkä ole vielä käynyt
Taidetestaajat-järjestelmässä lisäämässä tarkempia tietoja
luokastasi (lukumäärä, erityistarpeet yms.) aikaa on tämän viikon
keskiviikkoon, 6.2. asti.
Mikäli linkkiä ei ole näkynyt tai on muuta ongelmaa kirjautumisessa tai järjestelmän kanssa, minulle
viestiä. Olen täällä nimenomaan teitä ja oppilaita varten.
Ystävällisin terveisin,
Kanta-Hämeen aluekoordinaattori
Tuula Penttilä
kanta-hame@taidetestaajat.fi
p. 050 3250 754

KUMMITUSTARINOITA JA MUITA HENKIMAAILMAN JUTTUJA

Museo Skogsterissa avautuu 22.2. Henkimaailman juttuja -näyttely. Näyttelyssä käsitellään
suomalaista ja hämäläistä tarustoa ja kummia kokemuksia. Myyttinen muinaisuus näyttäytyy
tarinoiden ja uskomusten lisäksi nimistössä ja maisemassa. Näyttelyssä käsitellään teemoja
kuolleiden hengistä, noituudesta ja kummituksista aina kauhukirjallisuuteen, salatieteisiin ja
viihdekulttuuriin. Opastuksen yhteydessä voidaan myös istua nuotiopiirin ääreen ja kuunnella
paikallisia kummitustarinoita.
Näyttely soveltuu erinomaisesti uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin sekä äidinkielen
opetussisältöihin. Noin 45 minuuttia kestävät opastetut näyttelykierrokset ovat maksuttomia.
Varaukset voi tehdä Museo Skogsterin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen
museoskogster@hameenlinna.fi tai puhelimitse numeroon 03 621 2979.
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MEDIATAITOVIIKON NOSTOT
Mediataitoviikkoa vietetään heti näin helmikuun aluksi. Mediataitoviikkoa vietetään heti näin
helmikuun aluksi. Mediataitoviikkoa voi viettää esimerkiksi mielenkuvittajien avulla:
https://www.mediataitokoulu.fi/mielenkuvittajat.pdf
Alla ARXin taidekasvattaja Sarina Pulkan tärpit mediakasvatusviikolle:
Yle Oppimisen valheenpaljastajassa voi testata omia nettisalapoliisin taitoja. Jos googlen käänteinen
kuvahaku ei ole vielä tuttu, kannattaa tutustua tähän!
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/07/valheenpaljastaja-tunnista-kuvien-kaupungit-testaa-onkosinusta
Muruset nettimummola on chattipalvelu jossa voi jutella vapaaehtoisten koulutettujen
isovanhempien kanssa mistä tahansa mieltä askarruttavasta aiheesta. Palvelua ylläpitää Ehyt ry.
https://muruset.fi/
Queer Bodies on oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta. Materiaalin on tuottanut
AV-arkki yhteistyössä Seta ry:n kanssa. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen juuri julkaistu materiaali
on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille.
http://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/queer-bodies-2/

Seksi mediassa oppimateriaalin tavoitteena on tukea medianlukutaitoa ja se käsittelee seksuaalisia
sisältöjä kaupallisessa mediassa, sukupuolen kuvauksia sekä pornoa seksivalistajana. Sisältö
soveltuu 8. ja 9.-luokkalaisille.
https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=549:organisaatio
n-nimi&catid=11:tehtavat&Itemid=388&lang=fi

ARX HAKEE 15–18-VUOTIAITA HIP-DUUNARIETA
ARX palkkaa nuoria kesätöihin Lasten taidefestivaali Hippaloille. Viestin liitteestä löytyy juliste, jonka
voi tulostaa tai laittaa nuorille muuten jakoon. Haku päättyy 31.3.
VINKKI! ARXin Mediaväylältä löytyy omatoimisisältö työnhakuvideon tekemiseen. Sisältö auttaa
myös pohtimaan millainen voisi olla hyvä työhakemus. Mediaväylä löytyy osoitteesta:
http://www.hameenlinna.fi/pages/544804/Yl%C3%A4koulujen%20mediav%C3%A4yl%C3%A4%2020
18-2019.pdf
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