Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä
Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien
monialaisen koordinaation, kehittämisen ja viestinnän
yhteyspiste. Kehitämme ja levitämme verkostomme
kanssa ratkaisuja,
joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä
palveluita. Keräämme, koostamme ja viestimme
tutkimustiedosta,
hyvistä käytännöistä sekä toiminta- ja rahoitusmalleista.

Taikusydän uutiskirje 1/2017
Mitä sinä voit tehdä, jotta Taikusydän sykkii?
Taikusydän yhteyspiste on saavuttanut jo yhden vuoden iän! Yksivuotias osaa jo
kömpelösti kävellä ja tapailla muutamia tavuja sekä tuntee ihmiset, jotka hänestä
huolehtivat. Hän tarvitsee kuitenkin vielä toiminnassaan paljon apua ja tukea.
Taikusydämen toinen toimintavuosi lähtee liikkeelle useilla kiinnostavilla tapahtumilla:
keskustelemme soveltavan taiteen etiikasta 7.2. ja taiteen arvosta 27.2.
Tutkijaverkostomme kokoontuu 28.2. Alueverkostotoimintamme on lähtenyt hyvin
käyntiin ja uusia kumppanuuksia on rakenteilla. Kehitämme jatkuvasti kotisivujemme
tietopankkia, johon tarvitsemme teidän kaikkien apua: otathan yhteyttä hyvästä
toimintamallista, kiinnostavasta hankkeesta, julkaisusta tai yhteistyötarpeista sekä
levität tietoa Taikusydämestä!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Viisi toimijaa sai kärkihankeavustuksena yhteensä 400 000 euroa
taiteen juurruttamiseksi sote-palveluihin
Avustukset ovat osa hallituksen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja
kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taidetoiminta edistää ihmisten
hyvinvointia muun muassa ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista
nopeuttavasti. Taiteen edistämiskeskus jakoi kärkihankeavustukset nyt toista kertaa.
Lue lisää
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Kenellä on vastuu? Puhetta soveltavan taiteen etiikasta –seminaari,
7.2.2017, Turku
Taikusydän, Hyvinvoinnin välitystoimisto, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian
soveltavan taiteen YAMK-koulutus ja Sosiaalialan koulutusohjelma järjestävät
yhteistyössä aamupäiväseminaarin, jossa pureudutaan soveltavan taiteen eettisiin
kysymyksiin. Seminaarin puhujina ovat erityisasiantuntija VTT Päivi Känkänen ja
taidekasvattaja TaT Minna Haveri. HUOM! Seminaari striimataan ja puhujien
alustukset tallennetaan.
Lue lisää

Taiteen arvo -kollokvio ja Taikusydän -tutkijatapaaminen Turussa
27.-28.2.2017
ArtsEqual –tutkimushanke ja Taikusydän järjestävät yhdessä taiteen arvoa ja
vaikutuksia käsittelevän kollokvion sekä Taikusydän -tutkijatapaamisen Turussa 27.28.2.2017.
Taiteen arvo -kollokvion (27.2. klo 11-16.30) tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia
siihen, miten taiteen arvosta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta keskustellaan, miten
niitä mitataan ja miksi. Kollokvio on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja
osallistuminen on maksutonta. Kollokvion kielet ovat englanti ja suomi.
Tutkijatapaamisessa (28.2. klo 10-16) vierailevina kommentaattoreina ovat C ultural
Trends -lehden päätoimittaja, professori Sara Selwood (UC L Institute of Archeology) ja
taidehallinnon yliopistonlehtori Abigail Gilmore (The University of Manchester).
Lue lisää ja ilmoittaudu kollokvioon 19.2. mennessä ->
Lue lisää ja ilmoittaudu tutkijatapaamiseen 3.2. mennessä ->
Huom! Taiteen arvo -kollokvio on suuren osallistujamäärän vuoksi siirretty
suurempaan saliin Turun ammattikorkeakoulun tiloihin (Joukahainen–sali,
Lemminkäisenkatu 30).
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Mitä Taikusydämessä tapahtuu?

Alueverkostoissa hyvä pöhinä!
Taikusydämen alueverkostotyö on
käynnistynyt kaikilla kolmella
pilottialueella: Itä-Suomessa, VarsinaisSuomessa ja Pirkanmaalla. Alueverkostot
ovat keskenään hyvin erilaisia
organisaatioiden välisiä
osaamistiivistymiä. Vuonna 2017 uutena
verkostona aloittaa Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan yhteinen alueverkosto.

Haluatko tietää, miten Taikusydämen
toiminta etenee? Tutustu sivuillamme
päivittyvään vuosikelloon. Ilmoita meille
oma hankkeesi tai hyvä toimintamallisi
kotisivujemme kautta. Käymme läpi
kaikki meille ilmoitetut tiedot ja kysymme
tarvittaessa lisätietoja.
Lue lisää

Lue lisää
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Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus 2017-2020
on hyväksytty
Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus 2017-2020 on
strateginen alueellinen asiakirja, joka
antaa suuntaviivat alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation painopisteille ja
niiden toimeenpanolle.
Hyvinvointikertomus sisältää useita
kulttuurihyvinvointiin liittyviä toimenpideehdotuksia.

Toimenpidesuositus: Taide torjuu
yksinäisyyttä
Suomen aikuisväestöstä yksinäiseksi
olonsa tuntee yli 400 000 henkilöä.
Tutkimusten mukaan yksinäisten ihmisten
elinikä on alempi, ja yksinäisyyden
tiedetään lisäävän myös henkisen
sairastumisen riskiä. Apua voi saada
osallistavasta taide- ja
kulttuuritoiminnasta, todetaan ArtsEqualtutkimushankkeen
toimenpidesuosituksessa.
Lue lisää

Lue lisää

Kulttuuri ja terveys tutkimusseminaari
Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden
tutkimusyksikön järjestämän
tutkimusseminaarin kevään ohjelma
jatkuu to 26.1. Muut seminaaripäivät
ovat: 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.
Seminaari on tarkoitettu
tohtorikoulutettaville sekä tutkijoille, jotka
tekevät opinnäytetyötä tai muuta
tutkimusta kulttuuriin, taiteeseen,
terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä
teemoista. Jatko-opiskelijat voivat saada
seminaariin osallistumisesta 2-3 op.

Taide tavoittaa Lapin
sairaanhoitopiirissä -hankkeen
kuulumisia
Syyskuussa Lapin sairaanhoitopiirissä
alkanut Taide tavoittaa -hanke on päässyt
täyteen vauhtiinsa. Hanke on osa
hallituksen kärkihanketta, jossa
vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut
osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Ota yhteyttä, mikäli haluat esitellä
tutkimustasi seminaarissa keväällä 2017.
Lue lisää
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Uusi vuosi – rahat loppu –
avustuksia haettavana!

Sotesta ja kulttuurista SOTEKUksi
– esiselvitys julkaistu

Kokosimme yhteen parhaillaan haussa
olevia avustuksia ja apurahoja, jotka
soveltuvat erityisesti taiteen ja
hyvinvoinnin yhdyspinnoilla toimivan
kehittämistyön tukemiseen.

Selvityksessä luodaan katsaus
kaksivuotisen hankkeen toimintaan - sekä
tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan
näkökulmasta. Teijossa tuotettiin
toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan
alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan
ammattialaisen voimin.

Lue lisää

Lue lisää

OPINNÄYTTEITÄ & TUTKIMUKSIA
Taideherkkyyttä
lähihoitajaopintoihin
kokemuksellisen oppimisen
keinoin
Taidetta on sovellettu hoitotyössä hyvin
tuloksin. Taidekurssilla Turun ammattiinstituutin lähihoitajalinjalla kokeiltiin
taidelähtöisiä menetelmiä taiteen
ammattilaisten ohjaamina. Tunneilla
saatiin myös konkreettisia välineitä, joita
käyttää hoitotyössä. Kuvataiteilija (YAMK)
Heli Vihersaari kuvaa kokeilua
opinnäytetyössään.

Pro-gradu -tutkielma:
Musiikkityöpajat syrjäytymisen
ennaltaehkäisyssä
Voidaanko musiikkityöpajoilla
ennaltaehkäistä syrjäytymistä? Hanna
Leinonen tarkasteli Helsingin yliopiston
psykologian oppiaineen pro gradussa
musiikkityöpajatyöskentelyn vaikutusta
syrjäytymiseen.
Lue lisää

Lue lisää
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Taide yhteistyötaitojen
kehittämisessä terveysalan
ammattilaisilla
Arts & Health -lehdessä julkaistussa
tutkimuskatsauksessa tarkastellaan
visuaalisten ja esittävien taiteiden
hyödyntämistä yhteistyö- ja
kommunikaatiotaitojen kehittämisessä
terveysalan ammattilaisilla ja
opiskelijoilla.
Katsauksen mukaan taidetoimintaan
osallistuminen voi monin tavoin edistää
yhteistyötaitojen kehittymistä ja
arvostamista sekä parantaa verbaalisia ja
nonverbaalisia kommunikaatiotaitoja.
Taidetoimintaan osallistumisen on havaittu
parantavan kykyä toimia eritaustaisten
ihmisten kanssa, kehittävän
kuuntelemisen taitoa ja empaattista
kommunikaatiokykyä potilaita
kohdatessa. Taiteen ja taiteellisen
toiminnan on esitetty myös
edistävän erilaisten näkökulmien
huomioimista ja arvostamista, mikä on
erityisen tärkeää moniammatillisessa
työympäristössä.
Acai, A., McQueen, S., McKinnon, V. &
Sonnadara, R. (2017) Using art for the
development of teamwork and
communication skills among health
professionals: a literature review. Arts &
Health, 9:1, s. 60-72.

Taide ja työhyvinvointi
Arts & Health –lehdessä julkaistussa
tutkimuksessa tarkastellaan
ammattimuusikoiden fasilitoimaan
kuorotoimintaan osallistumisen
vaikutuksia kuntaorganisaation
työntekijöiden koettuun hyvinvointiin sekä
käsitykseen työympäristöstä.
Tutkimuksessa selvitetään eri alojen
työntekijöiden omakohtaisia kokemuksia
kuorotoimintaan osallistumisesta ja sen
vaikutuksista. Osallistujien ilmoittamia
positiivisia vaikutuksia ovat mm.
toiminnan tuottama ilo, omanarvontunnon
kohoaminen ja kokemus huomatuksi tai
huomioiduksi tulemisesta omassa
organisaatiossa. Positiivisten kokemusten
ja vaikutusten lisäksi tutkimuksessa
tarkastellaan myös toimintaan
osallistumisen esteitä tai haasteita sekä
toimintaan liittyviä negatiivisia
kokemuksia ja vaikutuksia, kuten
taidetoimintaan liittyvää stressiä ja
turhautumista.
Giaver, F., Vaag, J. & Wennes, G. (2016)
C horal singing as an arts-based
organisational intervention: a qualitative
study of employees’ experiences. Arts &
Health, 9:1, s. 26-41.
Lue lisää

Lue lisää

ESITTELYSSÄ KUUKAUDEN BLOGI
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Space-projektin Tilanvaltaus-blogi
Tilanvaltaus –blogi on FinFami Uusimaa ry:n taideperustaisia työskentelymuotoja
juurruttavan Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön –projektin blogi.
Blogin tarkoituksena on tuoda kolmevuotisen hankkeen kuulumisia sekä
yhteistyöverkostoille että laajemmalle yleisölle.
Blogissa esitellään projektin sisällä syntyvää tietoa ja oivalluksia, mutta se toimii myös
yhtenä kaikupintana ajankohtaiselle kulttuurihyvinvointiin liittyvälle keskustelulle. Tällä
hetkellä blogia päivittävät Space! –projektin työntekijät ja projektissa mukana olleet,
mutta tulevaisuudessa blogiin on tarkoitus kerätä myös vieraskynäkirjoituksia
toimijoilta, joiden intohimona on nuorten mielenterveys ja/tai soveltava taide.
Lue lisää

Sairaala- ja hoivamuusikon erikoistumiskoulutus 2017-2018
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa alkaa syyskuussa 2017
Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, Sairaala- ja hoivamuusikko (30 op). Koulutus on
suunnattu musiikin ammattilaisille tai riittävät musiikilliset taidot omaaville musiikin
harrastajille ja sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksen tavoitteena on syventyä
muusikon rooliin hoivaympäristöissä ja laajentaa muusikon ammatillista osaamista
sairaala- ja hoivamusiikkityöhön. Vuoden kestävää koulutusta tukee opetus- ja
kulttuuriministeriö. Koulutuksen hinta on 30e/op (yht. 900e), ja se on mahdollista
maksaa erissä. Hakuaika koulutukseen on 1.4.-21.4.2017, valintakokeet pidetään 4.5.5.2017.
Ilmoittaudu koulutuksen uutislistalle: uli.kontu-korhonen@turkuamk.fi, niin saat
ajantasaista tietoa valintakokeista ja koulutuksen opetussuunnitelmasta
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Tutustu osatoteuttajiemme kuulumisiin:
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: Omaishoitajat kulttuurikylpyyn Kuopiossa
Kulttuurikeskus PiiPoo: TEIJO-hanke kosketti laajasti Pirkanmaalla
Läntinen tanssin aluekeskus: Mukana ArtsEqual -hankkeessa
Terveyttä kulttuurista ry: Uuden vuoden suuntaviivoja
Turun ammattikorkeakoulu: Sata omenapuuta - moninuorinen Suomi -hanke

Yhteystiedot:
Taikusydän
Turun ammattikorkeakoulun
Taideakatemia
Linnankatu 54
20100 Turku
p. +358 50 5985257
anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi
www.taikusydan.fi

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tai liittyä postituslistalle, lähetä nimesi ja
sähköpostiosoitteesi: anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi.
Osoitelähde: Taikusydän, taiteen ja hyvinvoinnin yhteyspiste & Terveyttä
kulttuurista ry.
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