Taidesukellus Online
®

vapauta luovuus

Päästä oma ja tiimisi luovuus valloilleen
uudenlaisessa elämystyöpajassa, jossa tekeminen
on helppo, hauskaa ja ikimuistoista

www.taidesukellus.fi

Taidesukellus®-työpaja

- valloittava yhteinen elämys
Taidesukellus tarjoaa erilaista elämyksellistä ohjelmaa työyhteisön virkistys-, hyvinvointitai tiimipäiviin. Työpajassa pääsette yhdessä hauskalla ja yllätyksellisellä tavalla kokemaan
jotain ennenkokematonta - nauttimaan ja yllättymään omasta luovuudesta. Työpaja voidaan
järjestää haluamassanne tilassa tai etänä. Sisältö ja lisäpalvelut räätälöidään toiveiden mukaiseksi.

Kesto: 3 h *

Ryhmäkoko: 1–250

Hinta: alk. 90 €/hlö **

TYÖPAJAN SISÄLTÖ

PAIKKA JA LISÄPALVELUT

Taidesukellus-työpaja on rytmitetty ja ohjattu tarkoin,
jotta tekeminen on helppoa ja hauskaa. Innovatiivisen menetelmän avulla kuka tahansa osaa ja pystyy
löytämään luovuutensa - ei vaadi aiempaa taiteellista
kokemusta. Jokaiselle osallistujalle syntyy oma hämmästyttävä taideteos. Valmiit teokset on mahdollista
yhdistää yhdeksi yhteiseksi teokseksi.

Työpajan voi tilata minne vain: toimistolla, luonnossa,
laivan kannelle tai tornin huipulle - mikään paikka ei ole
mahdoton! Meillä on myös tarjota lukuisia ihastuttavia
ja luovuutta kutkuttavia paikkoja, joihin voi tutustua
nettisivuillamme. Työpaja voidaan totetuu myös
Online-versiona Zoom- tai Teams-alustalla. Pienet ja
suuret tarjoilut ja muut lisäpalvelut onnistuvat myös.

MIHIN TARKOITUKSEEN

KENELLE

Seminaareihin ja koulutuspäiviin
Strategia-, kehitystyö- ja muutosprosessien tueksi
Elämys-, hyvinvointi- ja tiimipäiviin
Juhliin ja tapahtumiin

Sopii kenelle tahansa - eri taustaisille ja eri ikäisille
Myös lapset voivat osallistua yhdessä aikuisten kanssa
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa taiteellista
kokemusta

* Kesto on räätälöitävissä tarpeittenne mukaan yhdestä tunnista pitkäkestoisiin strategisiin ohjelmiin
* * Lopullinen hinta muodostuu ryhmäkoon, postituskulujen ja muun räätälöidyn sisällön mukaan. (alv 0 %)

Taidesukellus® Online

- valloittava yhteinen digikokemus
Digitaalinen sukellus sopii erityisesti tiimeille, jonka jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan
tai muutoin suosivat etätyötä. Työpajassa koette taiteen ennen kokemattoman ja yllätyksellisen lumon yhdessä verkon välityksellä, samalla konkreettisesti käsin taidetta tehden.

Kesto: 3 h *

Ryhmäkoko: 1–250

Hinta: alk. 90 €/hlö **

* Kesto on räätälöitävissä tarpeittenne mukaan yhdestä tunnista pitkäkestoisiin strategisiin ohjelmiin
* * Lopullinen hinta muodostuu ryhmäkoon, postituskulujen ja muun räätälöidyn sisällön mukaan. (alv 0 %)

Taidesukellus® yhteisöteos

- yhteisöllisyyttä taiteen keinoin

Taidesukelluksessa jokaiselle osallistujalle syntyy teos, jossa yksilön uniikkius, tarina ja kyvyt pääsevät esille. Lopulliset
teokset voidaan yhdistää ryhmän tai yhteisön yhteiseksi teokseksi. Yhteisötaide vastaa kysymykseen: “Keitä olemme me?
Kuka muodostaa yhteisömme?” Yhteisötaiteen avulla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä lisätä työntekijöiden
näkyvyyttä ja arvostusta osana yhteisöä.

Ihmiset esille
Omakuvat on hieno tapa nostaa
oman organisaation ydin - ihmiset esille, tehdä yhteisö näkyväksi.

Kaikille näytöille
Digitaalista yhteisöteosta voidaan
hyödyntää erilaisilla näytöillä:
nettisivuilla, tableteilla, neuvottelutai odotushuoneiden näytöillä.

Mitä unelmia teillä on?
Kehitetään yhdessä jotain ihan uutta, tehdään mahdottomasta mahdollista!

Taidetta kaikkiin tiloihin
Fyysiset taideteokset voivat
muodostaa upeita kokonaisuuksia
tuomaan taidetta yhteisöjen tai
yritysten aula- ja kokoustiloihin.

Valtaviin muraaleihin asti
Fyysiset teokset voivat muodostaa
uskomattomia, valtavia taideteoksia.
Suomen suurin yhteisötaideteos
Sydänsyli toteutettiin Suomi 100
-juhlavuoden kunniaksi.

Jo yli 3000 taidesukeltajaa!
“Hauskinta mitä olen tehnyt pitkään aikaan!” – Elisa @Evermade
“Olen mykistynyt. Vapauttavaa, upeaa!” – Inka @VoimaVentures
“Tämä oli kyllä ihan omaa luokkaansa. Oli hauskaa, sai haastaa omaa
ajatteluaan ja tiimin kanssa kokea yhteishetkiä, joita ei ehkä ihan missä
tahansa pääse kokemaan. “ – Vilja @Academic Work Academy Finland
“Huima kokemus! En tiennyt mitä odottaa, mutta tulisin uudestaan koska vaan.
Ihana nähdä jännittäneiden kavereiden innostuvan <3” – Matti @Marimekko
“Ekan ajatuksen (”apua mä en osaa”) jälkeen koin suurta iloa, onnistumista ja näin
kauneutta. Rentouttavaa yhdessä tekemistä. Ihanaa, erilaista tekemistä” – Marjo @Pamark
“Iso lämmin kiitos unohtumattomasta ja ainutlaatuisesta kokemuksesta. Huikea tunnelma
ja hienosti järjestetty. Nautin kaikilla aisteilla.“ – Tanja @Coronaria
“Todella kiva ohjelmanumero kick offiin kun niin harvoin tulee tehtyä omilla käsillään
mitään luovaa. Voin suositella muillekin!” – Outi @Group M

Innostuitko?
Ota yhteyttä
- suunnitellaan teille ikimuistoinen sukellus!

Taidesukellustehdas Oy

www.taidesukellus.fi
paula@taidesukellus.fi
044 062 2242
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Mitä on taidesukellus?
AVAIN ITSENSÄ KOHTAAMISEEN

INNOVATIIVINEN KEKSINTÖ

Taidesukellus on avain itsensä kohtaamiseen, luovuuden
ja sisäisen kapasiteetin löytämiseen. Työskentelytapa
on luovaa käsillä tekemistä uusia innovatiivisia menetelmiä käyttäen tehden tekemisestä ja oivaltamisesta
helppoa ja hauskaa!

Taidesukellustehdas Oy on vuonna 2018 perustettu
yritys, jonka keskeinen palvelu on Taidesukellus®
-työpajatoiminta sekä uusien innovatiivisten
taidemenetelmien ja työkalujen kehittäminen.
Taidesukelluksessa käytetty EU-patentoitu (Pat.
EP 3446598, Pat. FI 127584) innovaatio on mukana
esim. erilaisissa kehityshankkeissa sekä Business
Finlandin Innovaatiosetelin palveluntarjoajana.

Lopputuloksena syntyy teos, jossa yksilön uniikkius,
tarina ja kyvyt pääsevät esille. Lopulliset teokset
voidaan yhdistää ryhmän tai yhteisön
yhteiseksi teokseksi.
Mikä parasta, Taidesukellus toimii niin lapsille
kuin aikuisille, duunareille ja professoreille, työporukoille kuin polttariseurueille – livenä ja diginä.
Kuka tahansa voi osallistua, aiempaa taiteellista
kokemusta ei tarvita.

Taidesukellus®-metodin kehittäjä, taiteilija Paula
Julia Rusokallio on erikoistunut taiteen myytin
purkamiseen. Hän on luonut urallaan erilaisia
innovatiivisia työkaluja matalan kynnyksen
taidetoimintaan. Rusokallion töissä yhdistyvät
nerokkaasti yksilötason voimauttava itseilmaisu ja
yhteisöllisyys.

Taidesukelluksessa valkoisen paperin kammo sekä
taiteen myyttisyys hajoavat yllätyksellisellä,
ennenkokemattomalla tavalla - vanhat
maneerit eivät enää määrittele tekemistä.
Taidesukellus avaa toisenlaisen tavan nähdä
ja vapauttaa jokaisessa meissä olevaa luovaa energiaa.

PAULA JULIA RUSOKALLIO

Taiteilja, Taidesukellus®-metodin kehittäjä
Mahdottomuuksien mahdollistaja

”Salaisuus löytyy pinnan alta,
täytyy vain uskaltaa sukeltaa.”
Paula Julia Rusokallio
Taiteilja, Taidesukelluksen kehittäjä
Mahdottomuuksien mahdollistaja

www.taidesukellus.fi
@Taidesukellustehdas Oy
paula@taidesukellus.fi
p. 044 062 2242

