
 
 

Seminaari:  
 

MEDIATAIDE ILMAISUN MAHDOLLISTAJANA   
  
Lasten ja nuorten mediataidetapahtuma SAVE:n avajaispäivän seminaari pidetään 
keskiviikkona 9.6.2021 Kino Reginasta. Seminaari on suunnattu mediataidetta 
opettaville ja kaikille siitä kiinnostuneille. Koko päivän ohjelmassa on puhujina 
monipuolisia vaikuttajia mediakasvatuksen, mediataiteen ja elokuvan alalta. 
Tapahtuman kummina toimii nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaintendentti Kati 
Kivinen!   
 

Seminaari striimataan, ja mukaan voit ilmoittautua tästä linkistä. 
   
Seminaari aloittaa mediataidetapahtuma SAVEn, johon kuuluu lasten ja nuorten 
tekemää mediataidetta esittelevä näyttely. Näyttelyn teokset koostuvat 10-19 -
vuotiaiden mediataiteen tekijöiden teoksista. Teoshaun kautta valitut teokset ovat 
nähtävillä Keskuskirjasto Oodin ensimmäisessä kerroksessa kesäkuun 2021 ajan ja 
osa teoksista (mm. nuorten lyhytelokuvat) esitetään myös seminaarin yhteydessä.   
Lisäksi avajaispäivänä julkaistaan kaikkien pienten tekijöiden iloksi verkossa lasten 
mediataidetyöpaja Pieni ja sähköinen!  
 
 
 
Tapahtuman on mahdollistanut: 

 

               
 

                                                     

https://link.webropolsurveys.com/S/76C4793677343BB2
http://blog.kelaamo.fi/save-mediataidetapahtuma/


 

 

SAVE – seminaari 
 

OHJELMA                                       Keskiviikkona 9.6.2021, Kino Regina 
 
9.30   
Tervetuloa! 
Työryhmän esittely ja tervehdys  
 
9.35  
Tapahtuman kummin aloituspuheenvuoro  
Kati Kivinen, kokoelmaintendentti (FT), Nykytaiteen museo Kiasma. 
 
9.45  
Mediataiteen taidekasvatuksellisia erityispiirteitä  
Simi Susanna Ruotsalainen, TaM, rovaniemeläinen mediataiteilija, valokuvaaja ja kuvataideopettaja  
 
10.20 
Mediataide ja elektroninen taide opetusarjessa 
Iiro Tujula, TaM, kuvataiteen ja käsityön opettaja, käsityökoulu Robotti 
 
10.55- 11.05 TAUKO 
 
11.05 
Savesta mediaa: Taiteidenvälisiä ulottuvuuksia Annantalossa 
Elina Rantasuo, media -ja nykytaiteen kehittäjäopettaja, Annantalo, Helsinki 
 
11.40  
Taiteilijapuheenvuoro: Siitä mikä ei näy. 
Heta Kuchka, TaM, helsinkiläinen mediataiteilija 
 
12.15 - 13.00  LOUNASTAUKO 
 
13.00 
Elokuvan työryhmässä 3 tai 150 henkeä, mitkä asiat eivät muutu? 
Hannaleena Hauru, käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja, näyttelijä ja leikkaaja 
 
13.35 
Taiteellisesta työskentelystä 
Nastja Säde Rönkkö, helsinkiläinen mediataiteilija 
 
14.05-14.15 TAUKO 
 
 
 
 
 
 
 



 
14.15 
Aineeton, luonnoton, muodoton 
Artor Jesus Inkerö, kuvataiteilija 
 
14.50  
Lasten kanssa työskentelystä 
Naima Mohamud, käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja 
 
15.25  
Loppukeskustelu  
 
15.50-16.00 TAUKO 
 
16 - 17.00 
Elokuvanäytös   
Nuorten mediataiteilijoiden töitä,   
Näytökset jaettu ikäryhmittäin.  
 
17.15  
Loppukiitokset  
 
 
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia. 
 
Tapahtuman järjestävät Kuvataidekoulujen liitto ry, AV-arkki ja Koulukino ry, jonka osa Kelaamo on.   
Yhteydenotot: save.mediataidetapahtuma (at) gmail.com  
 
https://youngart.fi 
https://www.koulukino.fi/etusivu 
http://blog.kelaamo.fi/save-mediataidetapahtuma/ 
https://www.av-arkki.fi   https://mediataidekasvattaa.fi 
#oodi #oodihelsinki @oodihelsinki 

 

 
Kuva Oodista: Tuomas Uusheimo. 
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