JOHANNA RYTKÖLÄN KERAMIIKKATYÖPAJATEEMAT

Keramiikka on hauska materiaali ja siitä voi tehdä mitä vain!
Valitse alta sopiva virkistyspäivän teema työyhteisöllesi. Vaihtoehtoisesti voimme yhdessä suunnitella juuri
teille omasta aiheestanne jotakin kivaa. Catering-palvelu kattaa lisämaksusta tarjoilut mieltymystenne
mukaan.

PICASSON JALANJÄLJILLÄ
Anna ajatuksillesi siivet ja loihdi Picasson hengessä värikäs lautanen tai kolmiulotteinen veistos!
Työpajassa tutustumme Picasson keramiikan saloihin, saven työstämisen tapoihin ja valmistamme helpolla
tavalla laakean tarjoilulautasen tai muun näyttävän teoksen vaaleasta kivitavarasavesta.

LUMOTTUJA ELÄIMIÄ – ONNISTUNEITA OTUKSIA
Ylläty kyvyistäsi! Nyt mielikuvitus päästetään todella valloilleen. Lumoavat eläimet valtaavat Hämevaaran
ateljeen. Työpajassa annetaan luovuuden kukkia ja muovaillaan eläinveistoksia, joita luontokaan ei
välttämättä vielä tunne.

ONNEN AMULETTI – KOSKETUS SAVEEN
Onko tämä ensimmäinen askeleesi keramiikan maailmaan? Työpajassa muovaillaan savimassasta pieni
taikaesine onnen symboliksi. Se voi olla mukana kulkeva esine: koru tai avaimenperä, työpöydälle
asetettava pienoisveistos tai pieni seinätaulu.

OMA MUKI
Tuo tiimisi tekemään sileästä savesta käsintehty käyttökelpoinen muki!
Työpajassa jokainen osallistuja valmistaa itselleen käyttöön sopivan kahvi- tai teemukin. Mukit valmistetaan
joko levy tai sormikuppitekniikalla ja ne koristellaan kaivertamalla ja muovailemalla. Omat sormet antavat
mukille persoonallisen, uniikin säväyksen. Lopuksi mukit maalataan keraamisilla väreillä.

JAPANILAISTYYLINEN SUSHILAUTANEN
Työpajassa jokainen valmistaa mieleisensä sushilautassetin, johon perinteisesti kuuluu myös pienet
keraamiset hashiokit eli ruokailupuikkojen pidikkeet. Hashiokit voivat muistuttaa jopa pieniä
eläinveistoksia. Halutessasi voit tehdä myös soija- tai sakekupit.

VALKOISTA KULTAA – POSLIININ MUOVAILUPAJA
Kiinassa yli tuhat vuotta sitten keksitty posliini on ollut kautta aikojen erittäin arvostettua. Posliinille on
tunnusomaista vitivalkoinen väri ja läpikuultavuus: Ohuet kohdat päästävät valon läpi. Posliinimateriaalin
työstäminen on ollut vaikeaa, mutta viime vuosina on keksitty keinoja työstön helpottamiseksi.
Valkoista kultaa -työpajassa käytämme pehmeää, helposti muovailtavaa pellavakuituposliinia. Muun
muassa pitsikankaita ja kasvien lehtiä käyttäen saamme upeita kuvioita ja valoa läpäiseviä painaumia
teoksiimme. Valmistamme työpajassa keveitä veistoksia, astioita, tuikkulyhtyjä ja seinäteoksia.

PIKKUJOULUPAJA
Mitä yllättävää keksit yrityksenne pikkujouluihin? Entä jos valmistautuisitte jouluun taiteen ja mukavan
yhdessä tekemisen merkeissä! Joulupajassa pääsette tekemään pehmeästä vaaleasta savesta jouluaiheisia
teoksia oman mielenne mukaan. Joulun hahmot, tontut, enkelit tai joulupöydän pikku esineet syntyvät
muutamassa tunnissa. Työt maalataan raikkailla keramiikkaväreillä.

HUIPPUHETKIÄ – ONNISTUNUT VUOROVAIKUTUSTILANNE
Tuo tiimiisi lisää myönteistä yhteishenkeä! Työpajassa nostamme tietoisuuteen työyhteisönne mukavimmat
muistot ja vahvistamme niitä ikuistamalla ne vapaasti ja luovasti saveen.
Osallistujat muistelevat pareittain sellaisia työelämän vuorovaikutustilanteita, joissa he ovat tunteneet
onnistumisen kokemuksia. Näiden kokemusten pohjalta tehdään joko muistoon perustuva, muistoja
yhdistävä tai mielikuvitukseen perustuva huippuhetki.
Pehmeästä savesta rakennetaan parityönä keraaminen teos. Teos voi olla joko veistos tai seinälle
asetettava reliefi, joka viimeistellään keramiikkavärein.
Tavoitteena on vahvistaa työyhteisön yhteisöllisyyttä, positiivisen kokemuksen tuottamaa muistijälkeä, ja
jakaa huippuhetken tuottama ilo. Huippuhetkiä -työpajaa voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan
ajallisesti ja materiaalisesti.

”OLIPA KERRAN …” RYHMÄTYÖ TYÖYHTEISÖLLE
Ryhmätyöskentelyn tavoitteena on työyhteisön tiimiyttäminen ja sisäisen vuorovaikutuksen ja
suvaitsevaisuuden edistäminen.
Työskentelyn teemana on mielikuvitusta kiehtova satuaihe. Ryhmä ”kertoo” yhdessä tarinaa muovailemalla
valitsemansa aiheen ympäristöineen ja asukkaineen hyvän työyhteisön vertauskuvaksi. Aihe voi olla vaikka
prinsessojen tai avaruusolioiden maailmasta. Teos toteutetaan koko ryhmän yhteistyöreliefinä ja se
voidaan valmiina keramiikkateoksena laittaa työpaikan seinälle. Työt maalataan raikkailla
keramiikkaväreillä.

TILAAJAN TEEMA
Millaiset arvot, visiot, brändit ja sloganit yrityksellänne on? Mikä seikka vaatisi juuri nyt huomiota,
toimenpiteitä tai palkitsemista?
Abstraktit asiat muotoillaan käsin kosketeltaviksi muodoiksi: veistoksiksi, reliefeiksi, käyttöesineiksi.
Tilaajan teema -työpajan voi sovittaa palvelemaan yrityksenne tämänhetkisiä tarpeita, syventämään
ajatuksia tai virkistämään niitä. Keramiikkaa voi tehdä yksin, parityönä tai ryhmätyönä. Erilaisilla
työskentelymuodoilla voidaan saavuttaa työyhteisössä erilaisia tavoitteita. Kerro ajatuksesi ja pyydä
tarjous!

Ryhmän koko enintään 20 henkilöä. Työpajojenkesto 2-6 tuntia. Materiaalina käytetään korkealuokkaisia keraamisia massoja ja keramiikkavärejä.
Työt poltetaan ja lasitetaan noin neljän viikon kuluessa keramiikaksi.
Keramiikkapajojen yhteyteen voi lisämaksusta tarvittaessa liittää työyhteisön kokouksen tai muun koulutustilaisuuden. Tiloissa on valkokangas,
jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin ja Wi-fi nettiyhteys.

TERVETUOLA!
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