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 2/2018
Taikusydän-uutiskirje on jälleen täynnä asiaa. Kiinnostavia uutisia taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksistä tulee vastaan lähes joka päivä. Jos haluat
pysyä ajan hermolla, seuraa Facebook-sivuamme sekä Twitter-tiliämme, jossa
kerromme ajakohtaisimmat kuulumiset. Mukavia lukuhetkiä uutiskirjeen
parissa!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Taikusydän-alueverkostot kokoavat yhteen
kulttuurihyvinvoinnin kehittäjiä kymmenessä maakunnassa
Taikusydän-yhteyspisteen toiminta jalkautuu alueille arvokasta työtä tekevien
alueverkostojen avulla. Yhteyspistetoimintaa käynnistettäessä tavoitteena oli,
että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimisi vähintään viisi taiteen
hyvinvointivaikutusten alueverkostoa tai -keskusta, jotka kehittävät ratkaisuja
taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään
rahoittamiseen ja tuottamiseen. Nyt Taikusydän-alueverkostotoiminta
levittäytyy jo kymmeneen maakuntaan. Yhdistävänä tekijänä toimii myös
kuuden maakunnan yhteinen Kulttuurisote-hanke.
Lue lisää
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Taike jakoi kärkihankeavustusta 300 000 euroa taide- ja
kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi sosiaali- ja
terveyssektorille
Avustettavat hankkeet levittäytyvät yhdeksän maakunnan alueelle.
Suurimman avustuksen sai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ,
jolle myönnettiin 180 000 euroa kuuden maakunnan – Etelä-Pohjanmaan,
Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen
– kulttuurihyvinvointimallin laatimiseen.
Lue lisää

Seminaari taiteen ja sosiaalialan moniammatillisesta
yhteistyöstä Turussa 15.5.2018 – SAVE THE DATE!
Oletko kiinnostunut moniammatillisesta työskentelystä taiteen ja kulttuurin
sekä sosiaalialan tai nuorisotyön rajapinnoilla? Tarvitsetko työkaluja
moniammatillisen koulutuksen tai työotteen kehittämiseen? Oletko
kiinnostunut Taikusydän-kouluttajaverkoston toiminnasta? Mikäli vastasit
yhteenkään kysymykseen kyllä – varaa kalenteristasi 15.5. ja ota suunnaksi
Turku.
Maksuttoman seminaarin tavoitteena on työpajatyöskentelyn ja caseesimerkkien kautta antaa konkreettisia työkaluja ja materiaaleja taiteen ja
sosiaalialan moniammatillisen työn kehittämiseen ja erityisesti nuorten kanssa
toimimiseen. Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman MOMU - Moving
towards Multiprofessional Work -hankkeen (EU Erasmus+) loppuseminaarissa
ovat mukana myös Taikusydän-yhteyspiste sekä Metropolia AMK:n Osumahanke. Ilmoittautuminen seminaariin avataan 15.3.2018.
Lue lisää
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Taikusydän-alueverkosto
Satakuntaan!
Miten kulttuuritoimijat ja erityisesti
kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet
toimijat kokevat
maakuntauudistuksen? Vyyhde
näyttää ja tuntuu sekavalta.
Satakunnassa asiaa jäsennetään
perustamalla Taikusydänalueverkosto.
Lue lisää

Itä-Suomen
Hyvinvointivoimalan
kumppanuussopimus
voimaan 1.1.2018
Kumppanuussopimus on merkittävä
askel kulttuuristen
hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.
VOIMALA-verkoston tavoitteena on
hyödyntää kulttuuria entistä
enemmän terveyttä ja hyvinvointia
edistävässä ja kuntoutusta tukevassa
toiminnassa Itä-Suomessa, yli
organisaatiorajojen.
Lue lisää
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Taikusydän-tutkijaverkosto
kokoontui Helsingissä
Taikusydän-tutkijaverkosto kokoontui
tammikuussa viidentoista tutkijan
voimin Sibelius-Akatemialla
Helsingissä. Tapaamisen aikana
keskusteltiin mm.
kulttuurihyvinvoinnin alan
tutkimuksissa käytetyistä keskeisistä
käsitteistä sekä niistä haasteista,
jotka liittyvät käsitteiden käyttöön
monitieteisellä alalla.
Lue tapaamisesta lisää
kansainvälisen nuorten tutkijoiden
ArtsHealth ECRN:n blogista.

Lue lisää

Taiteen ja hyvinvoinnin
tutkimuksen
asiantuntijapankki
Taikusydän kokoaa nettisivuilleen
Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen
asiantuntijapankkia.
Asiantuntijapankin tarkoitus on tehdä
näkyväksi Taikusydäntutkijaverkostossa mukana olevia
tutkijoita ja heidän
asiantuntemustaan.
Asiantuntijapankki helpottaa taiteen
ja hyvinvoinnin tutkimuksen
asiantuntijoiden löytämistä erilaisiin
tilaisuuksiin kuten koulutuksiin ja
seminaareihin. Asiantuntijapankki
auttaa myös löytämään oikeat
ihmiset mukaan hankkeisiin.
Asiantuntijapankkia rakennetaan
helmikuun 2018 aikana. Ensimmäiset
tutkijaprofiilit on nyt lisätty sivuille.
Lue lisää

UUTISIA:
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AILI vahvistaa
kuntien
yhteistyötä
kulttuurisessa
vanhustyössä
AILI on vuonna 2016
käynnistynyt
kulttuurisen seniori- ja
vanhustyön
valtakunnallinen
verkostohanke, johon
osallistuu kolmetoista
kuntaa. Hanke lujittaa
yhteistyötä niin
kuntien välillä kuin
sosiaali- ja
terveystoimen ja
kulttuuritoimen välillä
kunnissa. Mitä AILIverkostolle kuuluu
nyt?
Lue lisää

Ilopillereitä ja
kulttuurin
kipinöitä EteläSavoon
Etelä-Savon sosiaalija terveyspalveluiden
kuntayhtymässä eli
Essotessa ovat sukat
pyörineen ja aivot
rullanneet syksyn
2017 ja kevään 2018
aikana, kun
Ilopillereitä ja
kulttuurin kipinöitä koulutukset ovat
olleet vauhdissa sen
hoitohenkilöstölle ja
esimiehille.
Tavoitteena on saada
Essoteen 100 - 120
kulttuurikummia
kevään loppuun
mennessä.
Lue lisää

Lääkärilehdessä
artikkeli taiteen
hyvinvointivaikutuksista
Lääkärilehdessä 1-2/2018
julkaistu artikkeli taiteen
hyvinvointivaikutuksista löytyy
nyt myös verkosta
ilmestyvästä Potilaan
lääkärilehdestä. Artikkelin
kirjoittajina ovat Taiteen
edistämiskeskuksen
erityisasiantuntija Johanna
Vuolasto ja
Työterveyslaitoksen
tutkija Pia Houni.
Lue lisää

Taidetutkan blogi: Saisiko olla kupillinen äänimaisemaa?
Taidetutka-lehden helmikuun blogissa äänimaisematutkija ja etnomusikologi
Noora Vikman kirjoittaa Joensuussa toteutetusta Äänten kahvilasta, jossa voi
valita palanpainiketta myös kuuloaistille. Miten ääniympäristöt vaikuttavat
hyvinvointiimme?
Lue lisää

RAHOITUKSIA:
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Onko sinulla monialainen, nuorten siirtymävaiheita tukeva
kehittämishankeidea? Hae rahoitusta!
Osallistamalla osaamisen valtakunnallisten hankkeiden rahoitushaku on
käynnissä. Hankkeiden on tuettava toimenpidekokonaisuuden toteuttamista
seuraavilla toimenpiteillä: 1) Nuorten kanssa toimivien monialainen
osaaminen. Kehitetään toimintamuotoja, jotka vahvistavat oppilaitosten sekä
taide-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoiden yhteistyötä nuorten
osallisuuden lisäämiseksi erityisesti koulutuksen ja työelämän
siirtymävaiheissa.
2) Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi heidän
toimintaympäristöissään osana palveluiden suunnittelua. Kehitetään taideja kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoalaan liittyviä nuoria osallistavia toimintoja
ja toimintamuotoja, jotka vahvistavat nuorten itseilmaisukykyä ja
monipuolistavat heidän taitojaan ja osaamistaan. Haku päättyy 23.3.2018.
Lue lisää

TAPAHTUMIA:
Ideajameista potkua
rahoitushakuun Jyväskylässä
20.2.2018

Avaimia omaan polkuun –
seminaari Vantaalla
27.2.2018

Osallistamalla osaaminen toimenpidekokonaisuuden
valtakunnallisten ESR-hankkeiden
rahoitushaku on käynnissä. Haussa
rahoitetaan hankkeita, jotka
vahvistavat taide-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimijoiden sekä
oppilaitosten yhteistyötä nuorten
osallisuuden lisäämiseksi erityisesti
koulutuksen ja työelämän
siirtymävaiheissa.

Seminaari antaa työkaluja
taidetoimintaan ja sen järjestämiseen
nuorten kanssa työskenteleville ja
nuorten asioista päättäville.
Seminaarit järjestävät Tenhohankkeen toteuttajat Lasten ja
nuorten säätiö, Laureaammattikorkeakoulu,
Nuorisotutkimusseura sekä Sirkus
Magenta. Ilmoittautuminen
päättyy 20.2.2018.

Tule mukaan kuulemaan mistä on
kyse, ideoimaan ja kehittämään
omaa hankeideasi ja löytämään
hankekumppaneita.

Lue lisää

Lue lisää

Taide osana organisaatioita –verkostotapaaminen 16.3.2018
Helsingissä
Vapaamuotoinen verkostotapaaminen kokoaa yhteen taiteilijoita, kehittäjiä,
virkamiehiä, tutkijoita ja muita, joita kiinnostaa toimiminen taiteen ja
työelämän välisen rajapinnan äärellä. Lisätietoja tapahtumasta löydät
tulemalla mukaan ”Taide osana organisaatioita” -Facebook-ryhmään. Voit
ilmoittautua suoraan läänintaiteilija Krista Petäjäjärvelle, joka toimii
tapaamisen koollekutsujana (krista.petajajarvi@taike.fi). Taide osana
organisaatioita -verkostotapaaminen järjestetään perjantaina 16.3. klo 13–17
(alustus aiheeseen klo 12), paikkana on KokoTeatteri, osoitteessa Hämeentie
3, Helsinki. Lämpimästi tervetuloa!

UUSIA TUTKIMUSJULKAISUJA:
6/15

Kirjallisuuskatsaus:
Visuaalinen taide ja
mielenterveys

Tutkimus: Tanssi voi
vahvistaa musiikin
hyvinvointivaikutuksia

Alkuvuodesta julkaistussa
systemaattisessa
kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan
visuaalisen taiteen vaikutuksia
subjektiiviseen hyvinvointiin 15-64 vuotiailla aikuisilla, joilla on
diagnosoitu mielenterveyden häiriö.

Tuoreessa kanadalaistutkimuksessa
selvitettiin sitä, millä tavoin
liikkuminen ja tanssi on yhteydessä
musiikin kuuntelun herättämiin
tunteisiin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella on
näyttöä siitä, että erilaiset visuaalisen
taiteen toiminnot voivat mm.
vähentää masennusta ja ahdistusta
sekä lisätä itseluottamusta ja
itsetuntoa mielenterveyden
haasteista kärsivillä henkilöillä.
Visuaaliseen taidetoimintaan
osallistuminen voi tukea toipumista ja
identiteetin uudelleenrakentamista
sekä kiinnittymistä ympäröivään
yhteisöön.
Katsauksessa kiinnitetään kriittisesti
huomiota mukaan valittujen
tutkimusten laatuun ja tuodaan esiin
aiheeseen liittyvien laadukkaiden
vertaisarvioitujen tutkimusten vähyys.
Tomlinson, A. et al. (2018) Visual art
and mental health. A systematic
review of the subjective wellbeing
outcomes of engaging with visual arts
for adults (“working-age”, 15-64
years) with diagnosed mental health
conditions. What Works Centre for
Wellbeing.

Tutkimukseen osallistui 40 aikuista.
Osallistujien emotionaalisia reaktioita
musiikkiin tutkittiin sekä siten, että
osallistujat tanssivat vapaasti
musiikkia kuunnellessaan, että siten,
että he pysyivät musiikin kuuntelun
aikana paikallaan. Tutkimukseen
osallistujat myös jäljittelivät omia
tanssiliikkeitään ilman musiikkia.
Tutkimuksessa havaittiin, että
tanssiminen vahvistaa emotionaalista
reagointia musiikkiin. Tutkimuksen
tulokset ovat kiinnostavia esimerkiksi
siitä näkökulmasta, millä tavoin
tanssia voidaan hyödyntää
terapiakonteksteissa.
Bernardi, N. et al. (2017)
Enhancement of Pleasure during
Spontaneous Dance. Frontiers in
Human Neuroscience. Vol. 11, Article
572.

Lue lisää

Lue lisää
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Väitös: Vanhustyössä tarvittaisiin enemmän gerontologista
mielikuvitusta
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Riekkinen-Tuovisen väitös osoittaa, että
fyysinen perushoito dominoi ja aikatauluttaa vanhustyön arkea
sosiokulttuuristen ulottuvuuksien jäädessä toissijaiseksi. Vanhustyössä
sosiokulttuurisuus on monelta osin ulkoistettua eli muiden kuin yksikön omien
työtekijöiden tuottamaa.
Riekkinen-Tuovinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan, mitä sosiokulttuurisuus
on vanhustyössä ja mitä se voisi olla erilaisissa vanhusten
asumisympäristöissä. Tutkimuksessa esitetään perushoidon ja
sosiokulttuuristen elementtien integroimista. Lisäksi mukaan tulisi liittää
pedagoginen ulottuvuus, joka sisältää ohjauksellisuuden ja ihmisen persoonan
kasvun. Vanhustyössä arkea kuormittavien rutiinien vähentäminen,
työntekijöiden asenteiden tarkastelu ja luovuus ovat tärkeitä elementtejä.
Riekkinen-Tuovinen, Sointu (2018): Sosiokulttuurista vanhustyötä
paikantamassa, tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden
laitos. Itä-Suomen yliopisto.
Lue lisää

UUSIA JULKAISUJA:
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Tietokortti: Näkökulmia
taiteen ja kulttuurin
vaikutuksista oppimiseen
Sitran julkaisemassa uudessa
tietokortissa koostetaan tiivistetysti
tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin
vaikutuksista oppimiseen.
Tutkimusten mukaan taiteelliseen
toiminaan osallistuminen voi
esimerkiksi kehittää kognitiivisia
kykyjä, opettaa itsetuntemusta,
tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyjä.
Taiteellinen toiminta voi edesauttaa
myös yhteiskunnallisten
innovaatioiden syntymistä tukemalla
luovuuden kehittymistä eli kykyä
asioiden ja merkitysten
yhdistelemiseen uusilla tavalla.
Lue lisää

Inklusiivista
mediakasvatusta nuorisotyön
ja koulujen tueksi
Tampereen yliopiston COMETtutkimuskeskuksessa toteutetun
Nuoret estradille: toimijaksi
monilukutaidolla -tutkimushankkeen
tuloksena on rakentunut inklusiivisen
mediakasvatuksen malli. Mallin
keskeisenä tavoitteena on lisätä
nuorten inkluusiota yhteiskuntaan eli
sitä, että kaikki nuoret olisivat
erilaisista elämäntilanteistaan tai
kohtaamistaan haasteista huolimatta
mukana yhteiskuntamme erilaisissa
keskusteluissa, tapahtumissa ja
käytännöissä.
Inklusiivisen mediakasvatuksen malli
on suunnattu instituutiolle, jotka
toimivat nuorten kanssa, kuten
nuorisotaloille, kouluille, kirjastoille ja
museoille.
Lue lisää

Video taiteilijaresidenssitoiminnasta sote-alalla

Video elävän musiikin
merkityksestä sairaalassa

Sairaalaklovni ja muusikko Jouko
Enkelnotko työskenteli viisi viikkoa
Jyväskylässä klovni Armas
Lempiniittuna osallistuen Harjuhovin
palvelutalon ja Akseli ja Elina -kodin
arkeen syksyllä 2017.
Taiteilijaresidenssi on osa Jyväskylän
kaupungin ympärivuorokautisen
asumisen ja hoivan yksikön pysyvää
toimintaa. Videon on tuottanut
Taiteen edistämiskeskus.

Millaista on sairaalamuusikon työ?
Mitä elävä musiikki voi merkitä
sairaalassa lääkärille, potilaalle,
omaiselle, tutkijalle tai taiteilijalle?
Videolla kokemuksistaan kertovat
lääkäri Miikka Peltomaa sekä
sairaalamuusikot Anna Brummer, Uli
Kontu-Korhonen, Soila Sariola ja
tutkija Taru Koivisto. Videon on
tuottanut ArtsEqual.

Lue lisää

Lue lisää
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Kohtaamisia nukketeatterin
keinoin – opas
nukketeatterista
vuorovaikutuksen tukena

ITE-taiteilijoita esittelevät
kuvakortit ikäihmisille
Maaseudun Sivistysliiton ITE
Pirkanmaalla -hanke on toteuttanut
yhdessä Tampereen kaupungin
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn
Konkarit-toiminnan kanssa ITEkuvakortit, jotka liittyvät Tampereen
taidemuseon Miälentilat – ITE-taidetta
ja hengenheimolaisia -näyttelyn
teoksiin.

Nukketeatteritaiteilija ja
säveltäjä Roosa Halme sekä
nukketeatteritaiteilija ja
psykologi Marja Susi työskentelivät
syksyllä 2017 Turun ensi- ja
turvakotiyhdistyksen
avopalveluyksikkö Oliviassa, Turun
Lähimmäispalveluyhdistyksen
hoivakoti Kotikunnaksessa sekä
Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja
kuntoutusyksikössä SKR:n Taidetta
hoitolaitoksiin –apurahan turvin.
Halme ja Susi kokosivat työskentelyn
päätteeksi kokemuksistaan oppaan,
joka tarjoaa käytännön neuvoja sekä
näkökulmia siihen, miksi ja miten
nukketeatteria voi käyttää
vuorovaikutuksen tukena sosiaali- ja
terveydenhuoltoalojen
toimintaympäristöissä.

Kuuden kuvakortin sarjaa voi käyttää
ikäihmisten kanssa ITE-teosten
tarkasteluun myös näyttelyn
ulkopuolella ja sen päätyttyä.
Kuvakortit voi tulostaa ja laminoida
A4-kokoon. Kortin toisella puolella on
teoskuva ja toisella kuvaan liittyvä
teksti.
Lue lisää

Lue lisää
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Hyvinvoinnin
välitystoimistolta uusia
julkaisuja

Hyviä käytäntöjä nuorten
kanssa työskenteleville
taiteilijoille

Maaliskuun 2018 lopussa päättyvältä
Hyvinvoinnin välitystoimisto hankkeelta on ilmestynyt tukku uusia
julkaisuja: Taide palvelee – soveltavan
taiteen palvelumuotoilu -opas,
Taidetta päihdetyössä – työkirja
toiminnan suunnitteluun, Tatu ja Sote
sukupolvityössä – ideoita eri-ikäisten
yhteistoimintaan osallistavan taiteen
keinoin sekä Osallistavan taiteen
laatukortit.

Lasten ja nuorten säätiö on koonnut
verkkosivuilleen luovien projektien
hyviä käytäntöjä nuorten kanssa
työskenteleville taiteilijaohjaajille.

Julkaisut ovat vapaasti ladattavissa
Hyvinvoinnin välitystoimiston
verkkosivuilta.

Sivustolta löytyy hyviä käytäntöjä
muun muassa taidetoiminnan
suunnitteluun, aloittamiseen,
ohjaamiseen, arviointiin sekä
yhteistyön rakentamiseen. Käytäntöjä
on koottu myös liittyen haastaviin
tilanteisiin sekä nuorten kuulemiseen
osana luovaa toimintaa.
Lue lisää

Lue lisää

KOULUTUKSIA:

Taiteilija asiantuntijana haku
erikoistumiskoulutuksiin
käynnistynyt

Yhteisömuusikon
erikoistumiskoulutus alkaa
jälleen Turussa ja
Jyväskylässä

Taideyliopistossa on käynnistynyt
hakuaika kahteen syksyllä 2018
alkavaan erikoistumiskoulutukseen:
soveltavan ja osallistavan taiteen
asiantuntijan koulutukseen sekä
julkisen taiteen taideasiantuntijan
koulutukseen. Kaksivuotiset
erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu
suoritettavaksi maisterintutkinnon
jälkeen. Hakuaika päättyy 30.4.2018.

Turun ammattikorkeakoulun
Taideakatemiassa sekä Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa alkaa jälleen
syyskuussa 2018 musiikin
ammattilaisille tarkoitettu
erikoistumiskoulutus. Turun
koulutuksessa perehdytään erityisesti
muusikon työhön sairaala- ja
hoivaympäristöissä. Koulutus
toteutetaan monimuoto-opetuksena
ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lue lisää

Lue lisää Turun koulutuksesta
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Taiteen uudet kontekstit kulttuurialan YAMKkoulutuksen haku
auki 14.3.2018

Media- ja kulttuuriyrittäjyys kulttuurialan YAMKkoulutuksen haku auki
14.3.2018

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa
syksyllä 2018 taiteen uudet kontekstit
YAMK-koulutus (60 op). Koulutus on
tarkoitettu eri taiteen alojen
ammattilaisille, jotka haluavat
syventää ja kehittää osaamistaan
sekä löytää uusia paikkoja, tiloja,
yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä
työskentelylleen.

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa
syksyllä 2018 media- ja
kulttuuriyrittäjyyden YAMK-koulutus,
jonka tavoitteena on kehittää
kulttuurialan yrittäjyyden muotoja ja
käytäntöjä. Media- ja
kulttuuriyrittäjyys on ensimmäinen
kulttuurialan YAMK-koulutus, jossa
nimenomaan yrittäjyys on opintojen
keskeinen sisältö.

Lue lisää

Lue lisää

Kulttuuri- ja taidetoiminta
hyvinvoinnin edistäjänä
YAMK-koulutuksen haku auki
14.3.2018

OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen
kasvuryhmä –ohjausmalli koulutus toukokuussa 2018

Hämeen ammattikorkeakoulussa
toista kertaa käynnistyvä koulutus on
tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan
sekä kulttuurialan ammattilaisille,
jotka työskentelevät tai ovat
suuntautumassa hyvinvointisektorilla
toimintojen ja palveluiden
kehittämisosaamista edellyttäviin
tehtäviin.
Lue lisää

Turun kesäyliopiston järjestämä
koulutus on tarkoitettu sosiaali-,
terveys-, opetus-, kasvatus- ja
taidealojen ammattilaisille. OMAKUVA
N.Y.T. -ryhmämallissa keskeistä on
mentalisaatiotyöote ja taiteen
praktiikat.
Erityispiirteenä on työparien (taiteilija
ja sosiaali- tai terveysalan
ammattilainen) välinen reflektiivinen
työote. Ohjausmalli sisältää kehollista
työskentelyä sekä erilaisia esittävän
taiteen, kuvataiteen ja sanataiteen
harjoitteita.
Lue lisää

Saavutettavuuskartoittajan
peruskurssi 23.4.–21.5.2018
Saavutettavuuskartoitus tarkastelee
kartoitettavassa kohteessa tehtävää
suunnittelutyötä, palveluiden ja
viestinnän toimivuutta sekä tiedon ja
elämysten välittymistä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa
kurssin hyväksytysti suorittaneille
riittävät valmiudet saavutettavuuskartoittajina toimimiseen.
Koulutuksen järjestävät Kulttuuria
kaikille -palvelu ja Invalidiliiton
Esteettömyyskeskus ESKE.

Kuvataidemenetelmien
soveltaminen asiakastyössä koulutukset
Koulutuksia järjestetään muun
muassa
Lahdessa Päijät-Hämeen
kesäyliopistossa, Imatralla EteläKarjalan kesäyliopistossa
sekä Kajaanissa Kainuun
kesäyliopistossa. Kouluttajana toimii
kuvataideterapeutti ja työnohjaaja,
FM Johanna Wahlbeck.
Lue lisää

Lue lisää
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OPINNÄYTETÖITÄ:

Taidepedagogi varhaiskasvatuksessa
Kirkkonummen kunta palkkasi neljä taidepedagogia varhaiskasvatukseen ajalle
1.6.2016 - 31.7.2018. Kokeilussa seurattiin Vantaan TAIKAVA-hankkeen mallia.
Lähes sadan hakijan joukosta työhön valittiin kolme kuvataideopettajaa sekä
draamaopettaja. Kehittämishankkeessa etsittiin liikelähtöiselle draamalle
toimintamahdollisuuksia päiväkodissa sekä kehitettiin uutta toimenkuvaa
varhaiskasvatukseen.
Himmelroos, Teija (2017): Taidepedagogi varhaiskasvatuksessa –
draamapedagoginen kompetenssi asettuu päiväkotityöhön. Kulttuuriala
Soveltava taide (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu.
Lue lisää
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Taidetyöpajat
lähihoitajaopiskelijoiden
taidelähtöisen opetuksen
kehittämiseksi

Kirjastopalveluja
muistisairaille

Opinnäytetyön tavoitteena oli
kehittää Turun ammatti-instituutin
lähihoitajaopintoihin sisältyvää
taidelähtöistä opetusta ja siten lisätä
tulevien lähihoitajien taidelähtöistä
osaamista hoitotyössä.
Kehittämishankkeen tuotos oli
sosionomiopiskelijoiden ja teatteriilmaisun ohjaajaopiskelijoiden
yhdessä toteuttamat kolme
taidetyöpajaa lähihoitajaopiskelijoille.
Korhonen, Karoliina (2017):
Hyvinvointia taiteesta – taidetyöpajat
Turun ammatti-instituutin
lähihoitajaopiskelijoiden
taidelähtöisen opetuksen
kehittämiseksi. Sosiaalialan
koulutusohjelma (AMK). Turun
ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyössä tarkastellaan
pitkäaikaishoidossa oleville
muistisairautta sairastaville henkilöille
järjestettyjä kirjastopalveluja. Työhön
on kerätty kirjastoammattilaisille
tarkoitettuja ohjeita muistisairaiden
asiakkaiden kohtaamiseen sekä
kirjaston että laitoshoidon tiloissa,
muistisairaille sopivasta
kirjastoympäristöstä ja esimerkkejä
muistisairaille sopivista aineistoista.
Esimerkkejä toiminnasta löytyy mm.
Turusta, Tampereelta, Espoosta ja
Yhdysvalloista.
Saariaho, Anna-Maija (2018):
Kirjastopalveluja muistisairaille.
Kirjasto- ja tietopalvelualan
koulutusohjelma (AMK). Turun
ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

Lue lisää

Tanssi ja teatteri
kehitysvammatyössä –
ohjaamisen hyvät käytännöt
Opinnäytetyössä kartoitettiin ja
koottiin yhteen hyviä ohjeita ja
käytäntöjä kehitysvammaisten tanssija teatteriryhmien
ohjaamiseen. Tavoitteena on tukea
kehitysvammaisten kanssa
työskenteleviä taiteilijoita ja ohjaajia
työssään sekä madaltaa ihmisten
kynnystä ryhtyä ohjaamaan
kehitysvammaisten esittävän taiteen
ryhmiä.
Peltonen, Jenni (2017): Tanssi ja
teatteri kehitysvammatyössä –
ohjaamisen hyvät käytännöt.
Sosiaalialan koulutusohjelma (AMK).
Turun ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

Teatteriprojektien
hyvinvointivaikutukset ja
teatteri-menetelmien
juurtuminen työyhteisöön
Opinnäytetyössä kartoitettiin vuosina
2013–2016 Myrsky-hankkeessa
tehtyjen neljän projektin tulosten
juurtumista. Millaisia
hyvinvointivaikutuksia teatteriprojektit
ovat tuottaneet nuorille ja kuinka
teatteritoimintaa on omaksuttu
projekteissa mukana olleiden
toimijoiden työhön?
Alamäki, Petra (2017):
Teatteriprojektien
hyvinvointivaikutukset ja
teatterimenetelmien juurtuminen
työyhteisöön – Kirjallisuuskatsaus
Myrskyn teatteriprojekteihin.
Sosiaalialan koulutusohjelma (AMK).
Turun ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

Tutustu osatoteuttajiimme ja yhteistyökumppaneihimme täällä.
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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 mielenterveysseura ry.
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