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Jos sähköposti ei näy oikein, katso se täältä.

 
 

  
Elämyksellinen TYKY- tai kokouspäivä Tallukassa!

Hotelli Tallukka ja lahtelainen Painovoima ry. tarjoavat yhdessä kaksi hyvin omaperäistä ja luovaa,
taidepainotteista työpajaa, jotka sopivat esimerkiksi Tyky- tai Tyhy-päivän ohjelmaan, tai

kokouspäivien kohokohdaksi. Valittavissa on joko Taideterapiaa tai Croquis-piirtämistä, ja työpajat
sopivat taidetta aiemmin harrastamattomillekin - kynnys Tallukan ateljeehen on matala. Taiteen
lisäksi tarjoamme myös Taitokeskus Velman pitämiä kädentaitokursseja, jotka ovat räätälöivissä

osanottajien kiinnostuksen ja taitotason mukaan.

Tervetuloa Tallukkaan virkistäytymään taiteen ja askartelun pariin!

Kuvat: Heidi Kotilainen

http://uutiskirje.tallukka.fi/a/s/43340075-c27e6d7de4fce28e0e9302a4515c1a70/2557718
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Luovan menetelmän työpaja

Croquis-paja

 
 
 

Taideterapeuttisessa työpajassa koko ryhmä osallistuu yhdessä maalaustehtävään, jossa jokainen
jäsen pääsee vaikuttamaan myös muiden teosten muotoutumiseen. Jokainen osallistuja toteuttaa
yhden maalauksen. Työpajan lopussa ryhmä kokoontuu teosten ääreen purkamaan koetut vaiheet
ja työn edetessä syntyneet tuntemukset. Työpaja sopii hyvin ryhmille, jotka työskentelevät tiiviisti
yhdessä tai harjoitukseksi työntekijöille, joiden kykyä reagoida nopeasti muuttuvaan tilanteeseen
halutaan arvioida. Työpajan prosesseja ei avata ennakkoon osallistujille, jotta reaktiot ja tunteet

pysyisivät mahdollisimman aitoina.  
 

Työpajan ajatus pohjaa ekspressiiviseen taideterapiaan, joka pyrkii tuomaan esiin ja kehittämään
jokaisen meistä kyvyn löytää ratkaisuja, sekä luoda hyvinvointia, ja sopii hyvin kokouspäivän

yllätykseksi tai päätöskevennykseksi ja Tyky-päivän ohjelmaksi.  
 

Työpajan ohjaajana toimii Taina de Carvalho, kuvataiteen AMK ja ekspressiivisen taideterapian
taideterapeutti, jolla on laaja kokemus erilaisten ryhmien kanssa työskentelystä ja ohjaamisesta.

Työpajan kesto on noin 1,5 tuntia ilman loppukeskusteluita; ryhmän koko voi olla maksimissaan 12
osallistujaa. Ohjauksen voi saada halutessaan suomen, englannin tai ranskan kielellä.

 

 
 
 

Croquis-piirtäminen tarkoittaa nopeaa, luonnosmaista piirtämistä elävästä mallista. Piirtämiseen
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Taitokeskus Velman kädentaitokurssit

varataan yleensä noin 5-10 minuuttia aikaa ja luonnoksia tehdään useita peräkkäisiä samasta
mallista, mutta eri asennoista. Erona perinteiseen elävän mallin piirtämiseen croquis-piirtäminen
keskittyy erityisesti mallin asentoon sekä luonteenomaisiin piirteisiin. Työpajan tarkoituksena on

kehittää osallistujien havainnointia ja keskittymiskykyä, sillä piirtämistilanteessa on keskityttävä vain
kaikkein olennaisimpaan. 

 
Työpajan kesto on yksi tunti ja mallin eri asentoihin keskitytään 20 minuutin piirtämissession ajan,
minkä jälkeen ohjaaja kiertää 10 minuutin ajan antamassa henkilökohtaista ohjausta halukkaille.
Ohjaajana toimii kuvataiteilija Kirsi Karppinen. Työpaja on mahdollista järjestää joko suomeksi tai

englanniksi. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Taitokeskus Velma räätälöi yhdessä Hotelli Tallukan kanssa yrityksille ja yhdistyksille sekä muille
ryhmille lyhytkursseja ja kädentaitoiltoja. Oli sitten kyseessä virkistäytymispäivä, Tyky-päivä, polttarit

tai kokouksen kevennyshetki niin Velman kurssit toteutetaan asiakkaan toiveiden ja taitotason
mukaan. Kurssin teemana voi olla niin metallista solmittu kukkakranssi, paperiruusut kuin kukka-

amppelin solmiminenkin - tai mitä asiakas itse toivoo.  
 

Kurssin kesto on noin 2,5 tuntia ja vähimmäisosallistujamäärä on 4 henkeä. 
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 TYKY-treffit Tallukassa!  
 

Ota hengähdystauko töiden lomaan tai tuo työt mukanasi uusiin maisemiin!  
 

Hotelli Tallukka sijaitsee järvimaisemien keskellä luonnonkauniissa Asikkalassa, valtatie 24:n
varrella. Meille mahtuvat isommatkin ryhmät, hotellilla on runsaasti omaa ilmaista parkkitilaa ja

meidät tavoittaa myös julkisilla kulkuneuvoilla Helsingistä, Lahdesta ja Jyväskylästä.  
Kesäisin kulkuneuvoksi voi valita Vesijärven ja Päijänteen risteilylaivat. 

 
Voimme yksilöidä ohjelman sekä tarjoilut mieltymystesi mukaan.  

 
Painovoiman sekä Taitokeskus Velman järjestämien kurssien ja työpajojen lisäksi tarjoamme
mahdollisuuden virkistäytyä esimerkiksi luonnossa Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi valitun

Asikkalan ulkoilureiteillä, kesäisin Asikkalan kulttuurihistoriallisissa kohteissa kuten Urajärven
kartanomuseossa, tai rentoutua leppoisasti omalla sauna- ja uima-allasosastollamme. 

 
Vakituiseen ohjelmistoomme kuuluvat myös päivätanssit tiistaisin sekä syksyllä perjantain iltatanssit,

joissa solisteina toimivat Suomen eturivin tanssiorkesterit sekä -solistit. 
 

Varaa nyt oma Tyky-hetkesi tai elämyksellinen kokouksesi
järvimaisemien keskellä Tallukassa! 

 

Uutiskirje 17/5/2018/

 

Hotelli Tallukka, Tallukantie 1 Puh. 03-88881 myynti@tallukka.fi 

mailto:myynti@tallukka.fi
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Jos et enää halua vastaanottaa tätä uutiskirjettä voit perua tilauksen täältä.
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