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FINLAND: 
Local ways of 
organising and 
supporting youth and 
culture

Koulujen taide- ja kulttuuritoiminta
Taidetestaajat
Harrastamisen Suomen malli

Taiteen perusopetus
Musiikki-, tanssi-, 
kuvataide- ym. 
Opistot
Kansalais- ja 
työväenopistot

Lastenkultuurikeskukset
Kunnan kulttuuritoimi
Monitoimitalot
Kirjastot ja museot

Kunnallinen 
nuorisotyö
Tiivistämö (HKI)
Veturitallit (JKL)
Järjestöt
Nuori Kulttuuri
Ym.



Digitaalinen kulttuurinen nuorisotyö?

Ryhmäprosessin vaiheet
Luovan prosessin vaiheet

Omaehtoinen harrastaminen
Ohjausprosessin vaiheet

Kulttuurituotannon vaiheet

Läpäisevä nuoli:
Mikä on digitaalisuuden aste/rooli toiminnassa?
Tekninen toteutus

Julkaisu tai esitys esim: 
nettisivustot, 
streamaus ja/tai tallenne

Esim: Ohjaus ja 
kouluttaminen 
etänä



Digitaalisuuden käyttö ja rooli 

Ryhmän toiminta ja 
viestintä verkossa 
monin eri tavoin
samaanaikaan/
eriaikaan Zoom, 
Whatsapp ym.

Itse harrastaminen, 
luova toiminta esim: 
yhteiskirjoittaminen,

yhteissoitto tai –
laulaminen,

Harjoitukset etänä

Sisällöntuottaminen
digitaalisesti

ääni, kuva, videot, 
musiikki, animaatiot 

ym.

Digitalisuus tai teknologia osana 
teosta/esitystä esim: fyysisestä 

verkkoon: linkki, QR koodi, thinglink,
AU virtualimuraalit, teos täydentyy 

äänimaailmalla, kuulokkeet, 
opastukset, verkkonäyttely, portfolio,
Interaktiivinen osuus, improvisaatio, 

valo- ja ääniteokset jne.

Esityksen tai tuotoksen, 
tilaisuuden julkaisu 

verkossa:
Verkkosivusto, 

streamaus, tallenne,
Discord

Yleisö ”passiivinen” tai 
aktiivinen

Jotain 
muuta, 
mitä?

Ohjauksen tarve ja toteuttaminen
Osallisuus ja yhteisöllisyys

Taide ja kulttuuri 
hyvinvoinnin ja 

vaikuttamisen välineenä:
Erilaiset kampanjat verkossa, 

performanssit, meemit, 
100minuuttia taidetta



eManualissa esiteltäviä hankkeita, kriteerit



Kulttuurihankkeet monelta alalta?
- ilmaisulaji, toteutus, julkistus,välineet

• Tanssi

• Laulu

• Musiikki

• Käsityöt

• Videot

• Tarinat

• Kirjallisuus

• Podcast

• Teatteri

• Pelit

• Roolipelit

• Visualisoinnit

• Näyttelyt

• Teokset

• Sirkus

• Museo-
opastukset

• Videot

• Valokuvaus

• Äpit

• Digivälineiden 
innovatiivinen 
käyttö



Esimerkkihankkeita kuten:

Piritta Suominen, 
tuottaja ja Jashin 
Baroud (FFF), Tarto
10.9.22
kuva: Hannele 
Valkeeniemi (FINST)



GÄNG – keskusta nuorten kokemana



IRTI teatteri – harjoitukset ja näytelmä 
Discordissa

• Erilaiset tavat toimia etäharjoituksissa. ”Olemme aikaisemmin ideoineet 
näytelmää google drivessa. Discordissa katsottiin ryhmäläisten tekemiä 
striimiesityksiä, jaettiin porukkaa eri huoneisiin improamaan, 
seurattiin toisten tekstipohjaisia esityksiä, pelattiin erilaisia 
tekstipohjaisia pelejä. Samalla käytettiin driveä tekstien ja äänitteiden 
tallentamiseen sekä kirjoitusharjoituksiin. Treenikauden 
loppuun jokainen ryhmäläinen teki omat spoken word –esityksensä. …”

• IRTI teatteri on kokeillut myös näytelmän esittämistä Discordin kautta 
etänä. Esitys ohjaistettiin Teamsissa jonka jälkeen siirryttiin Discordiin.



• Art education in Finland is based in law, has a curriculum and is teached by professionals

• Organized by county/communes (86%) and art institutions (430)

• Reaches 120 000 youngsters annually

• Gives credits and certificattes towards application to higher art institutions. Gives possibilities ot
oung people to develop art as serious hobby or profession

• Taiteen perusopetusliitto:  https://artsedu.fi/

ART EDUCATION IN FINLAND 

https://artsedu.fi/




The Association of Finnish Children’s 
Cultural Centers (Lastenkultuurikeskukset)

• Network of 33 centres

• Funded by
county/communes, 
foundations

• Activities are morediverse
and  play, hobby and 
freetime oriented than in 
more official ”art
institutions”

• Co-ordinates
Taidetestaajat/Art Testers
and Harrastamisen 
Suomen malli - projects



• Reaches 400 000 children after
school



HUMAK

Susanna Pitkänen/Hanketyö/YP move

susanna.pitkanen@humak.fi

Jenni Hernelahti – eManual 2023 ja Digisti hanke
jenni.hernelahti@humak.fi

Sanna Pekkinen/Jyväskylän alue paikallistoiminta/KUTU

sanna.pekkinen@humak.fi

Tarja Jukkala/Kv-opintojakson opinnollistaminen/YP move

Tarja.jukkala@humak.fi

Verke - verkkonuorisotyön osaamiskeskus
Pasi Tuominen, pasi.tuominen@verke.org

Nuori Kulttuuri
Johanna Hurme, johanna.hurme@nuorisoseurat.fi
Pasi Saarinen, pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi
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