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 2/2017
Sunnuntaina 9.4. äänestetään tulevaisuuden kunnan päättäjistä. Silloin juuri Sinulla on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on kulttuurin rooli tulevaisuuden kunnassa. Haasta
kuntasi ehdokkaat keskusteluun. Miten he aikovat vaikuttaa siihen, että
kunnassasi toteutetaan kaikille saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita sekä
kulttuuritoimintaa, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä?
Mihin kaikkeen kulttuuri ja taide kuuluvat? Tuleeko kulttuurin olla mukana niin
kaavoituksessa kuin vanhainkotien arjessa? Pitääkö kulttuurin olla jatkuvasti
juustohöyläleikkausten kohde - saadaanko sillä aikaan todellista säästöä? Voisivatko
kulttuurihyvinvointipalvelut olla mahdollisuus eriarvoisuuden vähentämiseen?
Kuntavaalien jälkeen järjestämme yhteistyössä Pro Soveltavan taiteen tila ry:n kanssa
21.4. Turussa seminaarin "Soveltavan taiteen ajankohtaisuus". Merkitse päivä
kalenteriisi, mikäli haluat pysyä ajan hermolla! Lisätietoa pian.
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Prosenttiperiaatteen laajentaminen kiinnostaa kansanedustajia
Pirkanmaalla
Yhdeksän pirkanmaalaista kansanedustajaa saapui Sorin Sirkukselle Tampereelle
maanantaina 6.2.2017 kuulemaan laajasta yhteistyöstä, jossa kulttuuripalveluita
tuodaan osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja hallitusohjelman kärkihankkeilla
Pirkanmaalla.
Lue lisää
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Taiteen arvo -kollokvio ja Taikusydän-tutkijatapaaminen Turussa
27.-28.2. - ohjelmat julkistettu!
ArtsEqual –tutkimushanke ja Taikusydän järjestävät yhdessä taiteen arvoa ja
vaikutuksia käsittelevän kollokvion sekä Taikusydän -tutkijatapaamisen Turussa 27.28.2.
Molempiin tapaamisiin voi ilmoittautua vielä 19.2. saakka.
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu kollokvioon ->
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu tutkijatapaamiseen ->

Puhetta soveltavan taiteen
etiikasta -seminaari herätti
keskustelua Turussa
Kenellä on vastuu, kun tehdään taidetta
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden,
muistisairaiden, vankien tai vaikeassa
elämäntilanteessa olevien ihmisten
kanssa? Tätä kysymystä pohdittiin
Turussa helmikuun 7. päivänä
järjestetyssä miniseminaarissa.

Taikusydämen uusi alueverkosto
aloitti toimintansa Seinäjoella
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin alueverkosto
järjesti ensimmäisen kokoontumisensa
25.1.2017. Pohjalaismaakuntien
yhteisestä verkostosta tulee yksi
Taikusydämen alueverkostoista.
Lue lisää

Lue lisää

Ilmoita taiteen ja hyvinvoinnin alan julkaisu Taikusydämen
tietopankkiin!
Taikusydän kokoaa tietoja taiteen ja hyvinvoinnin alan tutkimuksista ja muista
julkaisuista uudistuville nettisivuilleen. Ilmoita julkaisu tietopankkiin täyttämällä
julkaisun tiedot tällä lomakkeella.
Lue lisää
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Toimintamalli: Koulutaiteilijayhteistyö Turussa
Turussa on kehitetty ja toteutettu vuodesta 2015 lähtien koulutaiteilijatoimintaa
alakouluissa. Mallissa eri taiteenlajien ammattitaiteilijat työskentelevät oppilaiden ja
opettajien kanssa erilaisissa koulun oppimisympäristöissä. Toiminnan tavoitteena on
lasten kulttuuriin ja taiteeseen osallistumisen kynnyksen madaltaminen sekä taiteen
saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Parhaillaan kouluilla työskentelee
tanssin, kuvataiteen, sanataiteen, sirkuksen ja nukketeatterin ammattilaisia.
Lue lisää

Kulttuurisäpinää
senioreille EteläSavossa -hankkeen
loppuraportti
julkaistu
Hankkeessa kehitettiin
kulttuuripalveluita
erityisesti yli 75-vuotiaille
kotihoidon asiakkaille mm.
viemällä taiteilija
ikäihmisten koteihin
ateriapalvelun yhteydessä.
Lue lisää

Tavoittaako taide?
Kokemuksia kuntaja aluetaiteilija- sekä
lähiöhankkeista

Kahdeksan kuntaa
mukana
virtuaalisessa
musiikkikokeilussa

Julkaisu kokoaa yhteen
kuudentoista hankkeen
kokemuksia siitä, miten
taidetta ja kulttuuria
voidaan hyödyntää mm.
yhteisöjen
aktivointityössä, lähiöiden
kehittämisessä, ja
aluesuunnittelussa.

Maaseudulle on pitkien
etäisyyksien vuoksi
hankalaa saada
ammattimuusikoita
palvelukeskuksiin.
Digitaalisia
palvelukokeiluita
edistävässä hankkeessa
mahdollistetaan
videovälitteisiä
etämusiikkituokioita
Pohjois-Savossa.

Lue lisää

Lue lisää

Sosiaalisesti sitoutunutta
taidetoimintaa nuorille
Hämeessä
Ars-Häme ry on kehittänyt vuodesta 2013
lähtien sosiaalisesti sitoutunutta
taidetoimintamallia. Vuonna 2016
toteutetussa hankkeessa juurrutettiin
toimintamallia osaksi Hämeenlinnan
kaupungin nuorisopalveluita.

Tenho - elämäntaitoja nuorille
taiteen keinoin
Lasten ja nuorten säätiön toteuttamassa
Tenho-hankkeessa ilman koulutus- tai
työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta
eri puolilla Suomea taiteen ammattilaisten
kanssa.
Lue lisää

Lue lisää
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Taiteen edistämiskeskus jakoi 412 000 euroa hyvinvoinnin
edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin
Suurimmat avustukset menivät näyttämö- ja tanssitaiteelle. Hakemuksia tuli eniten
Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta ja Lapista. Taikusydän toivoo
avustuksen saaneita ilmoittamaan hankkeensa tiedot osaksi Taikusydämen
tietopankkia, kun toiminta on käynnistynyt.
Lue lisää

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
vie taidetta kylään
Taide kylässä -hankkeen tavoitteena on
kotihoidon asiakkaiden sosiaalisten
suhteiden ja verkostojen luominen
taiteen, taiteilijoiden ja kotihoidon
henkilökunnan tukemana.
Lue lisää

Yhdenvertainen oikeus
laadukkaaseen
musiikinopetukseen
peruskoulussa on turvattava
Musiikin asema oppiaineena
peruskoulussa on heikentynyt viime
vuosina, vaikka musiikin on todettu
useissa tutkimuksissa tukevan oppimista
ja kasvua laaja-alaisesti. ArtsEqualin
toimenpidesuositus peruskoulun
rehtoreille ehdottaa erilaisia toimenpiteitä
musiikinopetuksen aseman
parantamiseksi.
Lue lisää

TAPAHTUMIA
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Sote-uudistus, kulttuuri ja
vanhuus teemoina
Mustasaaressa 15.3.2017
Miten sote-uudistus vaikuttaa terveyttä ja
hyvinvointia edistävien taide- ja
kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen? Entä
miten vanhuuden merkityksellisyys
näyttäytyy yli 80-vuotiaan professori ja
tutkija Antti Eskolan silmin? Ilmoittadu
seminaariin 10.3. mennessä.
Lue lisää

Arjen luovuus vanhustyön
voimavarana –
iltapäiväseminaari
2.3.2017 Helsingissä
Metropolia Ammattikorkeakoulun
järjestämä seminaari on Kohti luovaa
arkea -kulttuurinen vanhustyö
asiakaslähtöisyyden edistäjänä tutkimushankkeen päätöstapahtuma.
Seminaari on suunnattu vanhustyön ja
kulttuurialan työntekijöille sekä
opiskelijoille. Ilmoittautuminen päättyy
21.2.
Lue lisää

TUTKIMUKSIA
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Tutkimuskatsaus nuorten kanssa
toteutetun osallistavan
musiikkitoiminnan vaikutuksista

Tutkimus: Osallistava
taidetoiminta, yhteisöllinen
oppiminen ja mielen hyvinvointi

Arts & Health -lehdessä julkaistussa
systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa
tarkastellaan osallistavan
musiikkitoiminnan vaikutuksia
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Vuonna 2016 julkaistussa
brittitutkimuksessa tarkastellaan
vastavuoroisuuden prosesseja
osallistavan taidetoiminnan ja
yhteisöllisen oppimisen kehyksessä
mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin
näkökulmasta.

Katsauksessa tarkasteltujen tutkimusten
tulokset viittaavat siihen, että
osallistuminen musiikkitoimintaan voi
edistää positiivisia vaikutuksia nuorten
mielenterveyteen sekä psykososiaaliseen
terveyteen. Osallistavan
musiikkitoiminnan todettiin voivan mm.
vähentää nuorten ahdistuneisuutta,
masentuneisuutta ja aggressiiviisuutta
sekä vaikuttaa positiivisesti itsetunnon ja
itseluottamuksen sekä kulttuurisen
empatiakyvyn kehittymiseen.
Katsauksessa korostetaan positiivisten
vaikutusten syntymisen kannalta olevan
merkityksellistä, että nuorten musiikilliset
mieltymykset huomioidaan toiminnassa.
Myös nuorten mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon niin toiminnan sisältöjen
kuin toteuttamisen osalta on keskeistä.
C ain, M., Lakhani, A. & Istvandity, L.
(2016) Short and long term outcomes for
culturally and linguistically diverse (C ALD)
and at-risk communities in participatory
music programs: A systematic review.
Arts & Health, Vol. 8, No.2, s. 105-124.
Lue lisää

Tutkimuksen mukaan osallistavassa
taiteellisessa toiminnassa voi syntyä
resursseja ja kyvykkyyksiä, jotka tukevat
mielen hyvinvointia ja
mielenterveysongelmista toipumista.
Esimerkiksi sosiaalinen tuki,
vastavuoroinen hyväksyntä ja jaetun tai
relationaalisen toimijuuden rakentuminen
voi olla merkityksellistä
paranemisprosessissa.
Tutkimuksessa tuodaan esiin myös
jännitteitä ja haasteita, jotka liittyvät
yhteisölliseen taidetoimintaan ja
yhteisölliseen oppimiseen. Osallistavan
taiteen toimintaympäristöissä
tunnistetaan mm. psykologisia,
ammatillisia, organisatorisia ja
käytänteisiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat
rajoittaa tai haastaa vastavuoroisuuden
syntymistä taiteellisessa toiminnassa.
Lewis, L., Tew, J., Ecclestone, K. &
Spandler, H. (2016) Mutuality, Wellbeing
and Mental Health Recovery. Exploring the
roles of creative arts adult community
learning and participatory arts initiatives.
Research briefing. University of
Wolverhampton.
Lue lisää

ESITTELYSSÄ KUUKAUDEN BLOGI
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Pro Soveltavan taiteen tila ry:n dialoginen blogi
Prostt ry on syksyllä 2013 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa
soveltavan taiteen kentällä työskentelevien taiteilijoiden toimintaedellytyksiä.
Yhdistyksen dialogisessa blogissa eri alojen taiteen tekijät tuovat näkökulmia
siihen, missä ja miten taiteen soveltamista tapahtuu ja mitä se oikeastaan on. Jokainen
blogikirjoittaja voi ehdottaa omassa tekstissään tulevia kirjoittajia. Blogiin toivotaan
rohkeita avauksia ja villejä heittoja! Mistä sinä haluaisit kirjoittaa?
Lue lisää

KOULUTUKSIA
Keskustelun johtajasta
kannustavaksi kuuntelijaksi
31.3.-1.4, Tampere
Tampereen kaupungin
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE tuo
Tampereelle Visual Thinking Strategies menetelmäkoulutuksen. VTS on USA:ssa
kehitetty kuvan tulkintaan ohjaava
menetelmä, jota käytetään museoiden
yleisötyössä ja erilaisissa
ryhmäterapioissa. Koulutus
sopii opettajille, kuvataiteilijoille,
museopedagogeille, taidekasvattajille ja
hoitoalalla työskenteleville.
Lue lisää

Luova tuottaja ja Soveltava
taide, 2017-2018,Turku
Monimuoto-opiskeluna toteutettavat
YAMK-koulutukset vastaavat
kulttuurityöelämän uusiin tarpeisiin.
Koulutukset valmentavat yhteisölliseen
työskentelyyn, erilaisten hankkeiden ja
projektien vetämiseen, johtavaan
asiantuntijuuteen luovissa yhteisöissä
sekä ryhmien ja yhteisöjen
toimintaprosessien kehittämiseen.
Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta ja
laajuus 60 op. Koulutukseen haetaan
yhteishaussa 15.3.–5.4.2017.
Lue lisää: Luova tuottaja ->
Lue lisää: Soveltava taide ->

Seuraa Taikusydämen toiminnan etenemistä vuosikellosta.
Menikö edellinen uutiskirje ohi? - Tutustu julkaistuihin uutiskirjeisiin.
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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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