
koo

Taidepulahdus

Päästä oma ja tiimisi luovuus valloilleen
uudenlaisessa elämystyöpajassa, jossa  

tekeminen on helppoa ja hauskaa

v a p a u t a  l u o v u u s

www.taidesukellus.fi



A V A I N  I T S E N S Ä  K O H T A A M I S E E N 

Taidepulahdus perustuu innovatiivisiin Taidesukellus® 
-menetelmiin. Se on avain itsensä kohtaamiseen, luovuu-
den ja sisäisen kapasiteetin löytämiseen. Työskentely- 
tapa on luovaa käsillä tekemistä uusia innovatiivisia 
menetelmiä käyttäen - helppoa ja hauskaa! 

Lopputuloksena syntyy teos, jossa yksilön uniikkius, 
tarina ja kyvyt pääsevät esille. Lopulliset teokset 
voidaan yhdistää ryhmän tai yhteisön  
yhteiseksi teokseksi.

Mikä parasta, Taidepulahdus ja -sukellus toimivat 
niin lapsille kuin aikuisille, duunareille ja professoreil-
le, työporukoille kuin polttariseurueille – livenä ja di-
ginä. Kuka tahansa voi osallistua, aiempaa taiteellista 
kokemusta ei tarvita. 

I N N O V A T I I V I N E N  K E K S I N T Ö

Taidesukellustehdas Oy on vuonna 2018 perustettu 
yritys, jonka keskeinen palvelu on luova työpaja- 
toiminta sekä uusien innovatiivisten taidemene-
telmien ja työkalujen kehittäminen. Taidesukelluk-
sessa käytetty EU-patentoitu (Pat. EP 3446598, Pat. 
FI 127584) innovaatio on mukana esim. erilaisissa 
kehityshankkeissa sekä Business Finlandin Inno-
vaatiosetelin palveluntarjoajana.

Taidesukellus®-metodin kehittäjä, taiteilija Paula 
Julia Rusokallio on erikoistunut taiteen myytin 
purkamiseen. Hän on luonut urallaan erilaisia 
innovatiivisia työkaluja matalan kynnyksen 
taidetoimintaan. Rusokallion töissä yhdistyvät 
nerokkaasti yksilötason voimauttava itseilmaisu ja 
yhteisöllisyys.

Mitä on taidesukellus®?

Taidepulahduksessa valkoisen paperin kammo sekä  
taiteen myyttisyys hajoavat yllätyksellisellä,  
ennenkokemattomalla tavalla - vanhat  
maneerit eivät enää määrittele tekemistä.  
Taidepulahdus avaa toisenlaisen tavan nähdä  
ja vapauttaa jokaisessa meissä olevaa luovaa energiaa.

PAULA JULIA RUSOKALLIO
Taiteilja, Taidesukellus®-metodin kehittäjä 
Mahdottomuuksien mahdollistaja
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Taidepulahdus on luova, hauska ja toiminnallinen irtiotto - virkistävä pulahdus omaan luovuu-
teen. 30, 60 tai 90 min taidetyöpaja tuo iloa, hyvinvointia, luovuutta, voimavaroja, innostusta 
ja yhteisöllisyyttä arkeen. Taidepulahdus voidaan toteuttaa missä vain: asiakkaan toivomas-
sa tilassa ja virtuaalisesti. Online-versiossa oman luovuuden yllätyksellinen lumo koetaan 
yhdessä verkon välityksellä. Tämä mahdollistaa jopa tuhansien henkien suurtapahtumat, 
sitoen koko organisaation yhteen yli maantieteellisten rajojen.  

- luova irtiotto etäarjesta  
Taidepulahdus (30, 60, 90 min) 

HINNOITTELU: ryhmäkoon ja keston mukaan, alk. 20 € / hlö (alv. 0 %) – pyydä tarjous!  

T Y Ö P A J A N  S I S Ä L T Ö 

Taidepulahdus-työpaja on rytmitetty ja ohjattu tarkoin, 
jotta tekeminen on helppoa ja hauskaa. Innovatiivisen 
menetelmän avulla kuka tahansa osaa ja pystyy löytä-
mään luovuutensa - ei vaadi aiempaa taiteellista  
kokemusta.  Jokaiselle osallistujalle syntyy oma häm-
mästyttävä teos. Lopussa teokset yhdistetään ruudulla 
ja ryhmälle jää ikimuistoinen yhteiskuva.

M I H I N  T A R K O I T U K S E E N

  Työhyvinvoinnin tukemiseen arjessa
  Luovuuden ja huokoisuuden lisäämiseen etäarjessa
  Lämmittelyksi ennen luovaa työskentelyä
  Kick off -tilaisuuden alkuun 

T O T E U T U S  J A  T A R V I K K E E T

Live-työpajassa rakennamme jokaiselle oman pulah-
duspaikan tarvikkeineen. Online-versiossa toteutus 
tapahtuu osallistujan omilla, helposti saatavilla olevilla 
materiaaleilla: tarvitaan vain työpöydän verran tilaa, kaksi 
kynää ja muutama valkoinen paperi sekä tietokone, netti-
yhteys ja ilmainen Zoom- tai Teams-sovellus.

K E N E L L E

   Sopii kenelle tahansa - eri taustaisille ja eri ikäisille  
   Ei edellytä aikaisempaa taiteellista kokemusta 
   Pientä irtiottoa ja virkistystä kaipaaville 
   Myös lapset voivat osallistua yhdessä aikuisten kanssa

Kesto: 30, 60 tai 90 min Ryhmäkoko: kourallisesta 
tuhansiin



Digitaalinen pulahdus sopii erityisesti tiimeille, joiden jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan tai muu-
toin suosivat etätyötä. Työpajassa koette taiteen ennen kokemattoman ja yllätyksellisen lumon yhdessä 
verkon välityksellä, samalla konkreettisesti käsin taidetta tehden.

- valloittava yhteinen digikokemus 
Taidepulahdus Online



Taidesukellus®-menetelmä mahdollistaa mahdottoman - Innovatiivisen menetelmän avulla kuka tahansa osaa ja pystyy 
löytämään luovuutensa. Taidesukelluksessa käytettävä patentoitu, innovatiivinen maalauspohja mahdollistaa menetelmän muok-
kautumisen erilaisiin tarpeisiin. Se helpottaa ideointia sekä luovaa ja strategista työskentelyä, edesauttaa monitasoisten visioiden 
ja visuaalisten kokonaisuuksien yhdistämistä ja esittämistä, tekee näkymättömästä näkyvää, yksilöistä yhteisön. Tuoteperheeseen 
kuuluu Taidepulahduksen lisäksi pidempiä työpajoja niin virkistys-, elämys- ja tiimiytymistarkoituksiin kuin strategia- ja innovaa-
tiotyöhön. Taideteoksista voidaan muodostaa upeita yhteisöteoksia. Ohjaajakoulutus mahdollistaa innovatiivisten menetelmien 
hyödyntämisen omassa työssä tai organisaatiossa. 

- mahdollistaa mahdottoman 
Taidesukellus® tuoteperhe 

Taidesukellusmenetelmä tuo lisäarvoa ja 
työkaluja omaan osaamiseen. Taidesu-
kellus-ohjaajakoulutus on tarkoitettu niin 
julkisen kuin business-sektorin toimijoil-
le, jotka haluavat hyödyntää innovatiivi-
sia, luovia taidesukellus-menetelmiä 
omassa työssään.

Ohjaajakoulutus
Taidesukellus on tehokas työkalu liiketoimin-
nan kehittämisessä ja muutosprosesseissa. Se  
tarjoaakonkreettisen työkalun niin yhteisen 
kuvan rakentamiseen kuin oman roolin konkre- 
tisoitumiseen ja strategiaan sitouttamiseen. 
Taidesukellus-menetelmä on myös tehokas 
tapa boostata omaa innovaatioprosessia.

YhteisötaideteoksetStrategia- ja innovaatiotyö
Taidesukelluksessa syntyneet teokset voidaan  
yhdistää ryhmän tai yhteisön yhteiseksi teokseksi. 
Yhteisötaide vastaa kysymykseen: “Keitä olemme 
me? Kuka muodostaa yhteisömme?”. Yhteisö-tai-
teen avulla voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta sekä lisätä työntekijöiden näkyvyyttä ja 
arvostusta osana yhteisöä.

Mitä unelmia teillä on?  
Kehitetään yhdessä jotain ihan uutta, tehdään mahdottomasta mahdollista!

Taidesukellus
Taidesukellus on luova elämystyöpaja, 
joka tarjoaa ikimuistoista ohjelmaa 
virkistys- ja tiimipäiviin, tukea luovuuden 
löytämiseen ja tiimiytymiseen. 3 h työpa-
ja voidaan järjestää, missä vain, myös 
virtuaalisesti Zoom- tai Teams-sovelluk-
sen avulla.  



“Olen mykistynyt. Vapauttavaa, upeaa!” – Inka @VoimaVentures

Jo yli 4000 taidesukeltajaa! 

Innostuitko?
Ota yhteyttä
- järjestetään teille ikimuistoinen pulahdus! 
 
Taidesukellustehdas Oy  
www.taidesukellus.fi 
paula@taidesukellus.fi  
044 062 2242

MEILLÄ SUKELTANEITA 

“Hauskinta mitä olen tehnyt pitkään aikaan!”  – Elisa @Evermade

“Huima kokemus! En tiennyt mitä odottaa, mutta tulisin uudestaan koska vaan.  
Ihana nähdä jännittäneiden kavereiden innostuvan <3”  – Matti @Marimekko

“Ekan ajatuksen (”apua mä en osaa”) jälkeen koin suurta iloa,  onnistumista ja näin  
kauneutta. Rentouttavaa yhdessä tekemistä. Ihanaa, erilaista tekemistä”  – Marjo @Pamark

“Tämä oli kyllä ihan omaa luokkaansa. Oli hauskaa, sai haastaa omaa  
ajatteluaan ja tiimin kanssa kokea yhteishetkiä, joita ei ehkä ihan missä  
tahansa pääse kokemaan. “ – Vilja @Academic Work Academy Finland

“Iso lämmin kiitos unohtumattomasta ja ainutlaatuisesta kokemuksesta. Huikea tunnelma  
ja hienosti järjestetty. Nautin kaikilla aisteilla.“   – Tanja @Coronaria

“Todella kiva ohjelmanumero kick offiin kun niin harvoin tulee tehtyä omilla käsillään  
mitään luovaa. Voin suositella muillekin!”  – Outi @Group M



”Salaisuus löytyy pinnan alta,  
täytyy vain uskaltaa sukeltaa.”

 

Taiteilja, Taidesukelluksen kehittäjä 
Mahdottomuuksien mahdollistaja

Paula Julia Rusokallio

@Taidesukellustehdas Oy  
paula@taidesukellus.fi 

p. 044 062 2242 

www.taidesukellus.fi


