VTS Suomi ry:n syksyn kuulumisia
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VTS Suomi ry on jo yli kaksi vuotias! Yhdistys perustettiin syyskuussa 2019 ja siitä lähtien
toimintaa on ilolla ja menestyksekkäästi johtanut yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Notkola.
Vuoden 2022 alussa puikkoihin hyppää uutena puheenjohtajana Mari Jalkanen. Kiitokset ja
onnea! Jäseniä VTS Suomi ry:ssä on edelleen 13, joista 11 varsinaisia jäseniä ja kaksi
kokelasjäseniä. Virtuaalisiin Vaella kuvassa -iltoihin on kuitenkin löytynyt osallistujia myös
jäsenistön ulkopuolelta ja ensimmäinen VTS-koulutuskin päästiin järjestämään
marraskuussa. Kansainvälisistä ja valtakunnallisista VTS-hankkeista viestimme aktiivisesti
Facebook- ja nettisivuillamme. Levitetään yhdessä VTS:n ilosanomaa!

Vaella kuvassa -illat verkossa jatkuivat läpi syksyn
Vuoden alussa yhdistys järjesti virtuaalisen jäsenillan teemalla “Kuvia ajankohtaisista
näyttelyistä”. Syksyn jäsenilta ja pikkujoulut olivat fyysisesti Ateneumin
taidepajatilassa. Kuulimme Ateneumin laajasta Kaikuu-hankkeesta, jossa VTS oli
vahvasti osana ja pohdimme VTS:n mahdollisuuksia ja tuloksia hankkeen
näkökulmasta. Tapaamisen tunnelma oli lämmin ja ilo irti kun pääsimme yhdessä
skoolaamaan haastavien aikojen keskellä. Kävimme myös vihdoin VTS-keskustelua
kasvokkain ja taiteen äärellä näyttelytilassa pitkän tauon jälkeen!

Kaikille avoimia Vaella kuvassa -iltoja verkossa järjestimme läpi syksyn perinteisesti
joka kuun viimeinen torstai.
VTS Suomi ry:n ensimmäinen koulutus!
Yhdistys järjesti marraskuussa 2021 ensimmäisen VTS-koulutuksensa “Taidekuvat
vuorovaikutuksen ja oppimisen tukena” Riikka Notkolan ja Mari Jalkasen vetämänä.
Koulutus vastasi sisällöltään ns. ”VTS Beginner’s Practicumia”, ja jokainen osallistuja
sai henkilökohtaista valmennusta VTS-metodin käyttöön yhteisten teoriaosioiden
lisäksi. Koulutukseen osallistui 9 osallistujaa ja se järjestettiin virtuaalisena.
Muu toiminta
Verkkotoiminnan lisäksi VTS Suomi ry osallistui kansainvälisen NordPlus-hankkeen
suunnittelutyöhön (alkoi jo vuoden 2020 puolella). Hankkeessa suunniteltiin Ruotsin,
Tanskan, Viron ja Suomen yliopistopartnereiden kouluttamista. Hankkeen myötä
vahvistimme kontaktejamme yliopistoihin Suomessa (mm. Jyväskylä ja Tampere),
mutta
alkukeväästä
päätimme
jäädä
hankkeesta
sen
mittavasta
omarahoitusosuudesta johtuen. Yhteistyö kuitenkin synnytti hedelmällisiä ideoita
yliopistojen ja yhdistyksen väliselle yhteistyölle. Jatkoa mahdollisesti suunnitteilla
Erasmus-hakemuksen muodossa.

Yhdistyksemme jäseniä on mukana Looking to Understand Inclusion
Erasmus-hankkeessa, jota Suomessa koordinoi Suomen Valokuvataiteen museo.
Hanke starttasi loppuvuodesta Espanjan Alicantessa USAn VTS-organisaation Yoon
Kang o´Higginsin vetämän koulutuksen johdolla. Hanke jatkuu tulevana vuonna 2022
koulutuksilla
Hollannissa
ja
Irlannissa.
Yhdistyksemme
on hankkeen
yhteistyökumppani ja hankkeen kuulumisia ja oppeja on tarkoitus jakaa kaikille
yhdistyksen jäsenille tulevan vuoden aikana.
Toivotaan, että voisimme pian uudestaan kokoontua taideteosten ja kuvien äärelle
kasvotusten ja kiitämme jälleen kaikkia jäseniä lempeästä syksystä koronasta
huolimatta.
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VTS Suomi ry:n hallituksen puolesta,
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