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.

Pääkirjoitus 1/2018
Taikusydämen kolmas kokonainen toimintavuosi on käynnistynyt. Mitä kaikkea
Taikusydän oikein tekee? Toimimme kuuden kehittämisalueen parissa:
1) Kokoamme taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa,
käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
2) Viestimme ja välitämme tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista
asioista.
3) Koordinoimme tutkijaverkostoa ja teemme alan tutkimusta
tunnetummaksi.
4) Edistämme alueellista yhteistyötä seitsemän alueverkoston kautta
Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, EteläSavossa, Kymenlaaksossa ja Länsi-Suomessa. Kytkemme yhteen alan
toimijoita ja rakennamme yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
5) Toimimme kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä,
järjestämme tapahtumia sekä kehitämme kouluttajaverkoston toimintaa.
6) Vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Asiantuntijamme ja
yhteistyökumppanimme ovat mukana myös sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelussa eri alueilla toimivissa työryhmissä.
Myös sinä voit olla osa Taikusydäntä jakamalla tietoa toiminnastamme sekä
välittämällä meille tietoa hyvistä hankkeista, yhteistyö- ja kehittämistarpeista,
kiinnostavista julkaisuista, toimintamalleista sekä käytännöistä. Kiitos, kun
olet mukana Taikusydämen sykkeessä!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Taikusydämen ilmoitustaulu avattu!
Taikusydämen verkkosivuilta löytyvällä ilmoitustaululla julkaistaan
ajankohtaisia vinkkejä, linkkejä, tietoja uusista julkaisuista, avustushakuja,
työpaikkailmoituksia ja tapahtumatietoja. Ilmoitustaulu palvelee erityisesti
uutiskirjeiden välillä nopeasti reagoitavissa asioissa sekä nostaa esiin
sivustollemme tehtyjä päivityksiä. Ilmoitustaululta löytyvällä lomakkeella voit
jättää ilmoitustaululle myös oman ilmoituksesi.
Lue lisää

Taikusydämen verkkosivujen tietopankin julkaisut-osiota
päivitetty
Taikusydämen verkkosivuilla sijaitsevan tietopankin julkaisut-osio on vihdoin
täydentynyt sekä tutkimuksen että muiden julkaisujen osalta. Tietopankista
löytyy nyt runsaasti ajankohtaista tietoa, ja sitä täydennetään jatkuvasti. Osa
julkaisuista on myös esitelty lyhyesti. Voit ilmoittaa oman julkaisusi
tietopankkiin tällä lomakkeella.
Lue lisää

TAPAHTUMIA:
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Osallisuus ja kulttuuri –
seminaari Seinäjoella
30.1.2018
Vuonna 2015 käynnistyneen
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –
hankkeen päätösseminaari pidetään
Seinäjoella tiistaina 30. tammikuuta
2018 klo 12-16. Seminaarin
ajankohtaisena aiheena on osallisuus
ja sen yhteydet hyvinvointia ja
terveyttä edistävään taide- ja
kulttuuritoimintaan. Ilmoittautumiset
23.1.2018 mennessä.

Tampere Chamber Music
2018 – musiikki ja hyvinvointi
soivat yhdessä Tampereella
15.-18.2.2018
Tampereen kamarimusiikkifestivaalin
teemana on tänä vuonna rytmi – aika
– ajattomuus – syklit. Hyvinvointi on
yksi festivaalin pysyvistä teemoista.
Festivaalilla on konserttien lisäksi
taidetta ja hyvinvointia käsitteleviä
luentoja ja työpajoja.
Lue lisää

Lue lisää

UUTISIA:

Jyväskylän Sairaala Nova
avasi ideakilpailun
taiteilijoille ja muotoilijoille
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on
julkistanut kuvataiteilijoille ja
ammattimuotoilijoille ideakilpailun,
joka kohdistuu vaativan kuntoutuksen
vuodeosaston suunnitteluun vuonna
2020 Jyväskylään valmistuvassa
Sairaala Novassa. Ideakilpailun
tavoitteena on löytää uusia välineitä
taiteen ja taideteollisuuden keinoin
siihen, kuinka vaativan kuntoutuksen
vuodeosaston potilaille saataisiin
virikkeellinen ja kuntoutumista
edistävä ja voimistava ympäristö.
Lue lisää

THL: Luovan ryhmätoiminnan
malli
Luovan ryhmätoiminnan mallissa
kunta palkkaa luovan pedagogin
ohjaamaan luovia ryhmäprosesseja
päiväkodeissa, varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksessa, työ- ja
toimintakeskuksissa,
ryhmäsosiaalityössä ja
vanhustenpalveluissa. Luova
pedagogi voi olla esim.
musiikkipedagogi, teatteri-ilmaisun
ohjaaja tai yhteisömuusikko, jolla on
koulutuksen ja ammatillisen
suuntautumisen myötä kertynyttä
ammattiosaamista taiteen
soveltavaan käyttöön. Luova
pedagogi työskentelee kasvatus-,
sosiaali-, terveys- tai hoiva-alan
ammattilaisen parina.
Lue lisää
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KATSO-kampanjassa tehdään erityistaidetoimintaa tutuksi
päättäjille
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeudet taiteeseen ja kulttuuriin eivät
toteudu yhdenvertaisesti Suomessa. Pääsy taidetoiminnan piiriin on
sattumanvaraista. Tarvitaan lisää taidetoimipaikkoja sekä tietoa
erityistaidetoiminnasta. Erityistaidetoiminnan verkoston yhteisessä
kampanjassa päämääränä on lisätä ja vahvistaa taidetoimintapaikkoja
Suomessa.
Kampanjan aikana erityistaidetoimijat kutsuvat päättäjiä kylään kakkukahville.
Toimijat suunnittelevat ja toteuttavat itse tempaukset ja tapaamiset oman
näköisikseen eri paikkakunnilla. Kampanja on käynnissä 2.11.-25.3.2018 ja se
huipentuu kampanjaviikkoon 19.-25.3.2018.
Lue lisää

Taiteilija, tuottaja tai kulttuuripalveluiden käyttäjä: osallistu
verkkoaivoriiheen taiteen ja sen toimintaympäristön
tulevaisuudesta
Suomen hallitus on asettanut työryhmän laatimaan suuntaviivat ja tavoitteet
taide- ja taiteilijapolitiikalle. Työryhmän tavoitteena on käsitellä taiteen ja sen
toimintaympäristön muutoksia ja niistä seuraavia muutostarpeita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo, että mahdollisimman monen ääni
saadaan kuuluviin suuntaviivoja laadittaessa. Olitpa sitten itse taiteen tuottaja
tai kulttuuripalveluiden käyttäjä, voit osallistua verkkoaivoriiheen ja kertoa
minkälaisena näet taiteen ja taiteen toimintaympäristön tulevaisuuden.
Voit osallistua verkkoaivoriiheen 26.1.2018 saakka täällä.
Lue lisää

AVUSTUKSIA
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Huomio! Uusi avustushaku
auki!

OKM:ltä 192 000 euron
rahoitus taidealojen uusiin
koulutusavauksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön
erityisavustuksella edistetään taideja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista
saatavuutta koko maassa alueellisilla
ja valtakunnallisilla toimintatavoilla.
Avustushaun tavoitteena on luoda ja
kehittää alueilla ja kunnissa erilaisia
toimintamalleja, joiden avulla voidaan
vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia
osallistua taide- ja
kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja
kehittämiseen yhdessä taide- ja
kulttuurialan sekä muiden toimijoiden
kanssa. Hakuaika päättyy 15.2.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on
myöntänyt rahoituksen kahdelle
uudelle taidealojen
koulutusavaukselle: soveltavan ja
osallistavan taiteen
erikoistumiskoulutukselle ja julkisen
taiteen erikoistumiskoulutukselle.
Koulutusta järjestää
yhteistyökonsortio, johon kuuluvat
Taideyliopisto, Aalto-yliopisto,
Tampereen yliopiston Teatterityön
laitos sekä Lapin yliopiston Taiteiden
laitos

Lue lisää

Lue lisää

Alli Paasikiven
säätiön apurahat
haussa 31.1.2018
saakka

Suomen
Kulttuurirahaston
maakuntarahastojen
hakuaika on nyt!

Alli Paasikiven Säätiö
työskentelee perheen
sosiaalisen
turvallisuuden
lisäämiseksi
yhteiskunnassa.
Säätiö jakaa vuonna
2018 apurahoja
toimialueelleen
sijoittuviin kehittämisja kulttuurihankkeisiin
(max. 4.000 euroa),
väitöstutkimuksiin ja
tutkimushankkeisiin.

Suomen Kulttuurirahaston
yhteydessä toimii 17
maakuntarahastoa. Ne
tukevat oman
maakuntansa alueella
tehtävää kulttuurityötä
jakamalla apurahoja ja
palkintoja kerran
vuodessa. Etusijalla ovat
maakunnassa syntyneet
hakijat, maakunnassa
suoritettava tai siihen
kohdistuva työ sekä
maakunnallisesti erityisen
merkittävät kulttuuri- ja
kehittämishankkeet.
Rahastojen hakuaika
on 10.1.-9.2.2018.

Lue lisää

Lue lisää

UUSIA TUTKIMUSJULKAISUJA:
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Tiina ja Antti
Herlinin säätiön
avustukset
haussa 31.1.2018
saakka
Säätiön tarkoituksena
on yhteiskunnallisen
hyvinvoinnin, kulttuurin,
ympäristön ja tieteen
sekä niihin liittyvän
tutkimuksen ja
opetuksen tukeminen
ja edistäminen.
Avustuksia voivat
hakea yhteisöt sekä
yksityishenkilöt.
Vuoden 2018 haun
teema on Ilmasto,
muutos. Haku päättyy
31.1.2018.
Lue lisää

Tutkimusartikkeli: Hoivan ja
kulttuurin kohtaaminen
hoitolaitoksen arjessa

Tutkimusartikkeli:
Vanhustyön lähiesimies
musiikillisena toimijana

Marjukka Colliander tarkastelee
Sosiologia-lehdessä julkaistussa
artikkelissaan osallisuutta kulttuuriin
ja taiteisiin ikäihmisten
hoitolaitoksessa toteutetun
kulttuuriprojektin valossa.

Taru Tähti tarkastelee
Etnomusikologian vuosikirjassa
julkaistussa artikkelissaan vanhustyön
lähiesimiesten musiikillisen
toimijuuden ilmenemistä ja
rakentumista. Tutkimus pohjautuu
taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden
kehittämistyöhön, jota tutkija on
tehnyt soveltavana etnomusikologina
yhteistyössä Sastamalan seudun
sosiaali- ja terveyspalveluiden
lähiesimiesten kanssa.

Artikkelissa tarkastellaan Tamperetalosta lähetetyn etäkonserttitapahtuman järjestämistä
vanhainkodissa analysoiden kahden
erilaisen maailman, hoivan ja
kulttuurin, kohtaamista sekä
kulttuuritoiminnan ideaalien ja
laitosarjen mahdollisuuksien
yhteentörmäystä.
Tutkimuksen mukaan kulttuuri- ja
taidetapahtumien lisääminen
laitoksissa ei automaattisesti lisää
asiakkaisen
osallistumismahdollisuuksia. Pääsy
taiteen ja kulttuurin pariin
hoitolaitoksessa on sidoksissa moniin
mm. yksilöiden persoonaan, yhteisön
toimintaan sekä paikallisiin
diskursseihin liittyviin tekijöihin.

Tutkimuksessa esitetään, että
kulttuurisen vanhustyön käytäntöjä
suunniteltaessa on tärkeää
huomioida lähiesimiesten ja
päälliköiden henkilökohtainen suhde
taiteeseen. Oman musiikillisen
kokemuksen ja toiminnan kautta
esimiehille voi aueta uusia
mahdollisuuksia kiinnostua itsestään
sekä ammatillisena että taiteellisena
toimijana ja merkitysten antajana
sekä ymmärrystä ja välineitä sosiaalija terveysalan hoiva- ja
työyhteisöiden arkisiin haasteisiin.

Lue lisää

Lue lisää
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ArtsEqual-tutkimushanke
suosittaa prosenttitaiteen
periaatteen laajentamista
sosiaali- ja terveydenhuollon
alueelle
ArtsEqual-hankkeen uudessa
toimenpidesuosituksessa esitetään,
että nykyistä prosenttitaiteen
periaatetta tulee laajentaa
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon
alueille. Laajennetun taiteen
prosenttiperiaatteen rahoittaminen
voidaan toteuttaa siten, että
maakunnat ja kunnat kohdentavat
harkintansa mukaan sopivan
prosenttiosuuden sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen
varatusta käyttömäärärahasta taideja kulttuuritoiminnan palvelujen
käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon
hoito- ja asiakastyössä.
Suosituksen on laatinut ArtsEqualin
Arts in Health, Welfare and Care tutkimusryhmän johtaja, professori
Kai Lehikoinen.

Uusi kirja: Arts, Health and
Wellbeing – A Theoretical
Inquiry for Practice
Taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin
tutkimusnäkökulmia eri tieteenaloilta
kokoava kirja pyrkii edistämään ja
syventämään keskustelua alan
teoreettisista, käsitteellisistä ja
metodologisista lähtökohdista.
Kirja perustuu Briteissä vuosina 20122013 järjestettyyn taiteen, terveyden
ja hyvinvoinnin teemoja käsittelevään
seminaarisarjaan. Kirjoittajina ovat
brittitutkijat taiteen ja hyvinvoinnin
sekä luovien taideterapioiden alalta.
Kirjassa tarkastellaan terveyttä ja
hyvinvointia edistäviin
taideperustaisiin interventioihin
investointia myös talouden
näkökulmasta.
Stickley, T. & Clift, S. (toim.) (2017)
Arts, Health and Wellbeing – A
Theoretical Inquiry for Practice.
Cambridge Scholars Publishing.

Lue lisää
Lue lisää

UUSIA JULKAISUJA:
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Enemmän hyteä, vähemmän
sotea - Hyvinvointia ja
terveyttä kulttuurista
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja hankkeen uusi julkaisu Enemmän
hyteä, vähemmän sotea Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurista.
16-sivuisessa julkaisussa esitellään
mm. suomalaisen hyvinvoinnin
satavuotista historiaa sekä
luonnonäänien käyttöä hoitotyössä.
Lisäksi kerrotaan, kuinka sotekuntayhtymä Kaksineuvoinen on
lähtenyt hyödyntämään kulttuurin
mahdollisuuksia toiminnassaan.
Julkaisu kokoaa yhteen myös
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja hankkeen puitteissa 2015–2017
toteutetut 28 kuntapilottia.

Taide yhdistää monialaisuus osallistavan
taiteen voimavarana
Hyvinvoinnin välitystoimisto hankkeen tuore julkaisu Taide
yhdistää – monialaisuus osallistavan
taiteen voimavarana kokoaa yhteen
puheenvuoroja osallistavasta
taiteesta. Puheenvuoroja yhdistävä
teema on monialaisuus osallistavan
taiteen tuotannoissa.
Lue lisää

Lue lisää

OPINNÄYTE: Musiikki potilashuoneessa
Katja Suomalainen tarkastelee opinnäytetyössään musiikkitoiminnan
mahdollisuuksia potilaiden kohtaamisessa ja toiminnan haasteita Juvan
hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosastolla. Työn avoitteena oli vastata
kuntoutusosaston potilaiden kulttuurisiin tarpeisiin ja monipuolistaa laitoksen
kuntoutuspalveluita.
Suomalainen, Katja (2017): Musiikki potilashuoneessa. Soveltava taide YAMKopinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.
Lue lisää
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Tutustu osatoteuttajiimme ja yhteistyökumppaneihimme täällä.

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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