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Projektiesittelyjä Pullopostiin: Ensimmäisenä avataan MIMO

"Kerro projektistasi siten, että muutkin tietävät mikä se on"
Pullopostissa halutaan esitellä Turun AMK:n projekteja.
Osallistu sinäkin teidän projektilla, eli lähetä s-postia tiedottajalle sekä projektia kuvaava,
kiinnostava kuva. Alla olevat kysymykset auttavat esittelyssä:
• Projektin nimi ja kesto?
• Mitä projekti käytännössä tarkoittaa?
• Tavoitteet? Tai tuloksia jo nyt?
• Kuinka opiskelijat pääsevät mukaan?
• Syntyykö projektista tuotteita/ uusia palveluita?
• Mitä projektin jälkeen?

MIMO-projekti aloittaa!
Projektin nimi?
MIMO - Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth
Work

Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Eri alojen nykyiset ja tulevat ammattilaiset kerääntyvät yhteen, etsivät ja kehittävät
soveltavan taiteen mahdollisuuksia nuorten kanssa työskentelyyn ja jatkavat matkaa
vieden osaamista eteenpäin.
Nuoret pääsevät yhdessä oppimaan erilaisia elämäntaitoja taidetta soveltavin menetelmin.
Toiminnalla on myönteistä vaikutusta nuoren elämään ja arkeen.
..."In these dance workshops, it was one of the first times, in the past number of years that
I could think about who I am now and my future, not about my past "...

Tavoitteita ja tuloksia
• MIMOssa on kehitetty moniammatillinen ”Art Based Methods” -koulutuskokonaisuus (10
op). Projektin toimintoja on integroitu koulutussisältöihin, opinnäytetöihin tai
projektiopintoihin eri alojen opinnoissa. Opintopisteitä on pelkästään Turun AMK:ssa
karttunut yli 2000!
• Turun AMK:sta on valmistunut joukko moniammatillisen osaamisen kehittäjiä ja taidetta
soveltavaa otetta työelämään vieviä ammattilaisia.
• Henkilökunta on saanut uudenlaista osaamista ja nähnyt eri tapoja toimia ja oppia toisilta
yli perinteisten rajojen.
• Julkaisuja MIMOn kokemuksista ja tuloksista on ilmestymässä useampi vuoden 2013
aikana.

Kuinka opiskelijat pääsevät mukaan projektiin?
Opiskelijat eri aloilta ovat päässeet mukaan hyvin erilaisiin toteutuksiin sekä osallistujina
että toteuttajina. MIMO päättyy vuoden lopussa, mutta projektin hedelmänä monialaisia,
taidetta soveltavia menetelmiä ja asiakasosaamista yhdistäviä opintosisältöjä tarjotaan
jatkossakin Turun AMK:ssa. Tarkkaile opintotarjontaa!

Koska projekti alkoi ja koska päättyy? Ketkä ovat mukana?
MIMO on kolmevuotinen projekti (1.11.2010–31.12.2013), jonka rahoitus on Central Baltic
INTERREG IV -ohjelmasta (noin 1,9M€).
Turun AMK koordinoi projektia. Suomesta ovat mukana HUMAK ja Turun
nuorisoasiainkeskus, Virosta Von Krahl -teatteri, Viljandin kulttuuriakatemia ja PW
Partners.

Mitä projektin jälkeen?
• MIMO on ollut Turun AMK:n ensimmäinen suuri monitulosalueinen ja -ammatillinen
projekti, jossa on ”törmäytetty” eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita. Se on opettanut
paljon.
• MIMOn koulutusta tuotteistetaan eteenpäin.
• Monet koulut, kerhot ja yhdistykset voivat hyödyntää soveltavaa taidetta nuorten kanssa
työskennellessään MIMOn materiaaleja hyödyntäen.
Tutustu ja tykkää:

http://mimo.turkuamk.fi/
https://www.facebook.com/MovinInMovingOn
Pullopostin kuva on otettu Taideakatemian tanssinohjaajaopiskelijoiden Iisibiisitanssiesityksestä, jossa käsiteltiin tanssin kautta erilaisia teini-ikäisten elämään liittyviä
tärkeitä aiheita – niin ongelmia kuin hyviäkin hetkiä.
Kuvaaja: Emmi Hyvönen.
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