Pietarsaaren Summer art camp antaa
nuorille tilaisuuden kokeilla uusia asioita
Parikymmentä syrjäytymisuhan alla elävää nuorta viettää yhdessä kesää aivan
Pietarsaaren keskustassa. Päivät täyttyvät asioista kuten trash art, voimauttava
valokuvaus, afrodance, kankaanvärjäys tai camera obscura. Välillä tehdään
polkupyöräretkiä tai käydään testaamassa uusia lajeja kuten melontaa. Kyseessä
on Pietarsaaressa järjestettävä Summer art camp, joka on samalla yksi
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen kuntapiloteista
Summer Art Campin toteuttamisesta vastaa Musiikkikahvila After
Eight ry, joka on ylläpitänyt nuorisotoimintaa Pietarsaaressa jo
vuodesta 1987. After Eightin tilat sijaitsevat aivan kaupungin
keskustassa, reilun korttelin päässä kauppatorilta. Käytössä on
useamman rakennuksen muodostama miljöö sisäpihoineen ja
erilaisine työtiloineen. Tänne nuorten on aamuisin mukava tulla, ja
täällä on helppo myös tuntea olonsa kotoisaksi.

Eri leiriviikolla oma teema
Touko-kesäkuussa järjestettävä leiri kestää yhteensä hieman yli
kuusi viikkoa. Osallistujien keski-ikä on noin 20, ja he saapuvat leirille
pääosin Pietarsaaresta ja naapurikunnista. Leiriläisistä useimmat
ovat ruotsinkielisiä, mutta päivittäin voi keskusteluissa kuulla myös
suomea ja englantia.

Jokaisella viikolla on oma teemansa. Kuuden viikon aikana leirillä vierailee suuri joukko eri taiteenlajien
ammattilaisia ja ohjaajia. Leiriläisillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan eri taiteenlajeja, musiikkia,
valokuvausta, tanssia, piirtämistä. Samalla he saavat tilaisuuden tutustua toisiinsa ja viettää mukavia
päiviä.

Säännöllinen päivärytmi tärkeää
Summer art campin päivät noudattavat tarkkaa rytmiä, ja nuorten odotetaan myös osallistuvan leirin
toimintoihin alusta lähtien joka päivä koko leirin ajan. Leiripäivät alkavat säännöllisesti klo 9 yhteisellä
aamiaisella.
- Muutamat nuoristamme ovat kertoneet, että he ovat alkaneet voida paremmin ihan vain siitä syystä,
että saavat aamulla hieman aamupalaa. Yhteiset rutiini ovat erittäin tärkeitä, kertoo leirin johtaja ja
After Eightin puheenjohtaja Beni Edström.
Summer art camp tullaan järjestämään myös kesällä 2017. Leirin järjestämisessä toimivat After Eightin
yhteistyökumppaneina Pietarsaaren kaupungin etsivä nuorisotyö sekä kulttuuritoimi.

Leiriläisten valmistamat Camera obscura -vedokset ovat esillä After Eight -ravintolan seinällä. Kuvassa
(vas.) projektikoordinaattori Lisen Sundqvist, kulttuurisihteeri Marja-Leena Pitkäaho sekä Summer art
camp -leirin johtaja Beni Edström.

Ähtärin ikäihmisten elämänohjeista kuvallinen julkaisu
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toivotaan mukaan. Hakuaika päättyy
3.10.2016.
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Kulttuurisen vanhustyön
kansallinen verkosto sai rahoitusta
Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Helsingin
kaupungille tukea kulttuurisen seniori- ja vanhustyön
kansallisen verkoston perustamiseksi. Mukana
verkostossa on yhteensä 13 kuntaa, näiden joukossa
myös Vaasa ja Seinäjoki.
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