
Taide\Folio on maksuton sivusto nuorten taiteelle. 
Sivuston Ilmoitustaulu on nuorten taiteen tekijöiden ja 
taiteesta kiinnostuneiden ikioma keskustelufoorumi. 
Sivuston Näyteikkunassa nuoret esittelevät taidettaan ja 
tekemistään. 

Ilmoitustaululla voit osallistua keskusteluun siitä, mikä 
taiteessa kiinnostaa juuri nyt. Ehkä se on oman 
taidenäyttelyn järjestäminen tai somen hyödyntäminen 
taiteen esittelyssä.

TAIDE\FOLION ILMOITUSTAULU-KESKUSTELUFOORUMI



Klikkaa tästä www.nuoritaidefolio.fi-sivustolle.

ESIMERKKI

https://nuoritaidefolio.fi/


ILMOITUSTAULULLA NUORTEN ÄÄNI KUULUVIIN
Taide\Folio kehitettiin nuorille taiteen 
tekijöille turvalliseksi ja 
vuorovaikutteiseksi kanavaksi. 
Ilmoitustaulu kehitettiin yhdessä 
nuorten visuaalisen taiteen tekijöiden 
kanssa ja se avattiin toukokuussa 2021.

Keskustele
Sivustolla voi keskustella taiteeseen 
liittyvistä asioista. Keskustelujen 
lukeminen on kaikille avointa ilman 
rekisteröitymistä. Keskustelunavauksia 
ja kommentteja voivat tehdä 
rekisteröityneet käyttäjät, omalla 
nimellä tai nimimerkillä.

Kuvakaappaus ilmoitustaululta 2021

INFO



Osallistumalla sitoudut yhdenvertaisuuteen.
Kunnioita toisia ja toisten keskustelua, vaikka mielipiteet eriäisivätkin.
Ilmoitustaulu on rasismista, syrjinnästä ja vihapuheesta vapaa alusta. Jos 
huomaat epäasiallista sisältöä, ilmoita siitä välittömästi moderaattorille 
sivustolta löytyvällä Report-painikkeella tai sähköpostitse 
nuoritaide(a)artcentre.fi.

Ilmoitustaululta voit löytää vinkkejä taiteen tekemiseen, tietoa taidetapahtumista 
tai samanhenkisiä taiteen tekijöitä eli oman taideyhteisön.

Sivustoa voi käyttää suomeksi ja englanniksi, mutta keskustelua voi käydä myös 
muilla kielillä.

Huomioitavaa Ilmoitustaulun käytössä

ILMOITUSTAULU – KYSY, VINKKAA, EHDOTA!

Klikkaa tästä Ilmoitustaulun ohjeisiin.

INFO

https://nuoritaidefolio.fi/ilmoitustaulun-ohjeet/


Mieti, kenelle kohdennat viestin?
Valitse napakka otsikko. Voit kokeilla myös huumoria. 
Esittele asia tiiviisti.
Lopuksi, esitä lukijalle väite tai kysymys.
Liitä halutessasi postaukseen kuva/kuvia.
Julkaise postaus.

1. Luo käyttäjäprofiili Ilmoitustaululle tästä linkistä. Jos sinulla on jo tunnus, 
klikkaa kirjautumissivulle tästä.

2. Tee itsenäisesti tai parin kanssa 1 500–2 200 merkkiä pitkä taiteeseen       
liittyvä keskustelunavaus Ilmoitustaululle.

3. Käy kommentoimassa seuraavalla kerralla postauksen saamia kommentteja.

4. Jatka keskustelua lisäämällä uusia kommentteja tai keskustelunavauksia. 
Ilmoitustaulu on avoinna taiteelle vuoden jokaisena päivänä.

UUSI KESKUSTELUNAVAUS TAIDE\FOLION ILMOITUSTAULULLE

HARJOITUS 1

Luo käyttäjäprofiili Ilmoitustaululle tästä linkistä
klikkaa kirjautumissivulle tästä

https://nuoritaidefolio.fi/uusi-ilmoittaja/
https://nuoritaidefolio.fi/uusi-ilmoittaja/
https://nuoritaidefolio.fi/kirjaudu/
https://nuoritaidefolio.fi/uusi-ilmoittaja/
https://nuoritaidefolio.fi/kirjaudu/


TAIDE\FOLION ILMOITUSTAULUN KESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN

Argumentoida puolesta ja/tai vastaan keskustelunavausta tai sen kommentteja.
Esittää lisäkysymyksen aiheesta muille keskustelijoille.
Linkittää lisätietoa aiheesta.

1. Kommentoi viikon aikana vähintään neljää keskustelua Ilmoitustaululla. Lisää 
kommentit kahteen eniten ja kahteen vähiten kiinnostavaan keskusteluun. Muista 
arvostava vuorovaikutus. Suositeltu kommentin pituus on 2-5 lausetta.

Klikkaa tästä Ilmoitustaululle.

Kommentissa voit

2. Tutustu seuraavalla kerralla jättämiesi kommenttien saamiin reaktioihin.

3. Jatka keskustelua lisäämällä uusia kommentteja tai keskustelunavauksia. 
Ilmoitustaulu on avoinna vuoden jokaisena päivänä. 

HARJOITUS 2

Klikkaa tästä Ilmoitustaululle.

https://nuoritaidefolio.fi/ilmoitustaulu/
https://nuoritaidefolio.fi/ilmoitustaulu/


Miltä osallistuminen julkiseen somekeskusteluun taiteesta tuntui?  

Mitkä asiat vaikuttivat valintoihisi eniten ja vähiten kiinnostavimmista 
taidekeskusteluista Ilmoitustaululla?

Miten koit keskustelunavaustasi kommentoineiden ymmärtäneen viestisi 
sisällön?

Millaisia asioita opit taiteesta Ilmoitustaululla käydyn keskustelun 
kautta?

HARJOITUSTEN JÄLKEEN

POHDITTAVAKSI



POHDITTAVAKSI

Ota Taide\Folio haltuun
  

Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi


