Musiikkia mukaan!
TAKUULLA-musapaja Tyttöjen talolla
TOTEUTUS:
TAKUULLA-musapaja toteutetaan yhteistyönä Kuopion konservatorion ja Setlementti Puijola ry:n ylläpitämän Tyttöjen
talon kanssa. Toiminta perustuu työparimenetelmään, jossa työparina työskentelevät konservatorion musiikkipedagogi
ja Tyttöjen talon työntekijä. Paja toteutetaan osana Tyttöjen talon avoimien iltojen toimintaa ja/tai omana erillisenä
toimintaryhmänä.
KOHDERYHMÄ:
Musapajatoiminnan kohderyhmänä ovat tyttöjen talon nuoret ja nuoret aikuiset asiakkaat, joiden koetaan hyötyvän
musiikin ja/tai yhdessä soittamisen ja laulamisen vaikutuksista. Ryhmään osallistuu 2-12 nuorta kerrallaan. Ryhmään voi
osallistua viikoittain, tai nuori voi käydä yksittäisissä pajoissa oman jaksamisensa, toimintakykynsä ja aikataulunsa
mukaan.
AIKA ja PAIKKA:
Musapajaryhmä kokoontuu kerran viikossa Tyttöjen talolla. Kokoontumisia on 16 x 90 min lukuvuoden aikana.
Kokoontumisille sovitaan vakioaika Tyttöjen talon omien aikataulujen puitteissa. Lisäksi musapajakokonaisuus sisältää
musiikkipedagogin ja talon työntekijän/työntekijöiden yhteistä suunnitteluaikaa 15 min/vko.
TOTEUTUSKIELI:
Suomi
TAVOITE:
Nuorten osalta ensisijainen tavoite on viettää matalan kynnyksen toiminnallinen hetki, jossa keskiössä on musiikki.
Pajatyöskentelyssä musiikki toimii välineenä yhteistoimintataitoihin, itsetunnon vahvistumiseen, tunteiden käsittelyyn
ja oman riittävyyden tunteen vahvistamiseen. Musiikillisten valmiuksien ja tietotaidon lisääntyminen avaa ovia uusiin
harrastuksiin ja sosiaalisiin piireihin. Tyttöjen talon työpareille yhteistyö antaa valmiuksia musiikkihetkien itsenäiseen
toteuttamiseen ja vahvistaa mahdollista aiempaa musiikkialan osaamista. Yhteistyö auttaa musiikkipedagogia
tunnistamaan erityisnuorisotyön haasteita ja antaa valmiuksia toimia vaativissa musiikkipedagogisissa työympäristöissä
ja -tehtävissä.
SISÄLTÖ:
Tyttöjen talon TAKUULLA -musapaja on kokemuksellista matalan osallistumiskynnyksen ryhmätoimintaa. Koska
osallistujat ja ryhmäkoko vaihtelevat, toteutetaan paja siten, että mukaan toimintaan voi osallistua joustavasti.
Sisältösuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon Tyttöjen talon viikoittain vaihtuvat
avoimien iltojen teemat. Jokaisen kerran päätteeksi kysytään nuorilta palautetta ja kehittämisehdotuksia, jolloin myös
nuoret itse pääsevät osallistumaan pajakertojen sisältöjen suunnitteluun. Toimintaa kehitetään jatkuvasti sekä
työntekijöiden ja nuorten kokemusten että saadun palautteen pohjalta.
HINTA
Takuulla yhdessä! -työpajojen kesto on 15 x 45 min. tai 30 x 45 min. + yhteissuunnittelua sopimuksen mukaisesti.
Tuntihinta on 65 €/45 min., joten 15 kerran paketti on 975 € + alv 24 % ja 30 kerran paketti 1950 € + alv. 24 %.

Kohderyhmän mukaan pajatunnit voivat olla myös 60, 75 tai 90 minuutin kestoisia. Matkakuluista sovitaan erikseen.
Asiakkaan toivomuksesta myös lyhyitä esim. viiden kerran tai päivän koulutuksia.

