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

Taikusydän uutiskirje 3/2016
Tässä uutiskirjeessä kerromme sekä Taikusydän-hankkeen että
osatoteuttajiemme toiminnasta, mutta myös laajemmin taiteesta ja
kulttuurista hyvinvointia -kuulumisista valtakunnallisesti. Vinkkaamme
kiinnostavista tapahtumista ja julkaisuista sekä uusista tutkimuksista niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy elokuussa.
Taikusydän toivottaa kulttuurintäyteistä kesää kaikille!

Seminaari taiteen ja kulttuurin juurruttamisesta sosiaali- ja
terveyspalveluihin 8.9.2016 Helsingissä
Taikusydän, OKM ja Taike järjestävät torstaina 8.9.2016 klo 9-16 seminaarin
Helsingissä (Jukola-sali, Meritullinkatu 1). Aamupäivällä kuullaan
prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankerahoituksen saaneiden
toimijoiden alustukset hankkeista. Alustuksia pitävät mm. Helsingin kaupungin
kulttuurisuunnittelija Jenni Räsänen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen (Socom) projektipäällikkö Päivämaria Seppänen,
organisaatiotaiteilija Eili Ikonen Lahdesta ja Kulttuurikeskus PiiPoon
toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu. Iltapäivällä jatketaan työskentelyä kärkihankkeen
teemoja käsittelevissä työpajoissa. Voit osallistua koko seminaariin tai
aamupäivän (9.00–12.30) tai iltapäivän osioon (13.30–16.00).
Ilmoittautuminen aukeaa 2.8. päättyy 31.8.2016. Tilaisuus on maksuton,
lounas on omakustanteinen. Merkitse päivä kalenteriisi!
Lue lisää
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Taide ankkuroituu osaksi
sote-palveluita 12
maakunnassa
Taiteen edistämiskeskus on jakanut
ensimmäistä kertaa
valtionavustukset taiteen
juurruttamiseksi sosiaali- ja
terveyssektorille. Avustuksen sai viisi
toimijaa, joiden verkostot ulottuvat 12
maakunnan ja 32 kunnan alueelle.
Avustukset ovat osa hallituksen
osaamisen ja koulutuksen
kärkihanketta, jolla parannetaan
taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kulttuuri kuntien
hyvinvointikertomuksissa
THL on julkaissut Tiedä ja toimi ohjekortin kulttuurin roolista
hyvinvointikertomuksissa. Tiedä ja
toimi -kortit on tarkoitettu
tukiaineistoiksi erityisesti kuntien
luottamus- ja virkamiesjohdolle sekä
sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille. Kussakin kortissa
esitellään yksittäinen hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventamiseen liittyvä
aihe tiiviisti ja ajatuksia herättävästi.
Lue lisää

Lue lisää

Ilmianna hankkeesi Taikusydämelle!
Taikusydän kartoittaa taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien parissa
toimivia hankkeita. Hankkeista kerätään tietopankki kaikkien saataville
Taikusydämen viestintäympäristöihin. Tutustu ilmiannettuihin hankkeisiin ja
ilmoita oma hankkeesi mukaan!
Lue lisää

2/7

Taikusydämen nettisivut on
avattu!
Käy tutustumassa sivuihin
www.taikusydan.fi. Kokoamme sivuille
monipuolisen tietopankin taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksistä
ja tulevista tapahtumista sekä
kerromme Taikusydämen
toiminnasta.
Lue lisää

Itä-Suomen
Hyvinvointivoimalan
nettisivut on avattu!
Käy tutustumassa Taikusydämen
osatoteuttajan Itä-Suomen
Hyvinvointivoimalan nettisivuihin.
Sivuilta löydät myös 22.4.2016
Kuopiossa järjestetyn Voimala ja
Takuulla Yhdessä -seminaarin
monipuoliset materiaalit.
Lue lisää

Hae opiskelemaan Tatu ja Sote / Taiteen tuotanto
hyvinvointityössä -valmennukseen!
Humanistisen ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke
järjestää osallistavan taiteen tuotannon täydennysvalmennuksen kulttuurin ja
hyvinvoinnin ammattilaisille. Voit hakea valmennukseen, jos sinulla on
työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai sosiaali- ja terveysalan kentiltä.
Valmennus sijoittuu aikavälille 1.9.2016 – 31.5.2017. Voit hakea
valmennukseen Turkuun, Jyväskylään tai Kaakkois-Suomeen. Hakuaika päättyy
31.8.2016.
Lue lisää
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Seinäjoki kulttuurisen vanhustyön valtakunnallisessa
kärjessä
Seinäjoki on lähtenyt mukaan kulttuurisen vanhustyön valtakunnalliseen
verkostoon. Valtakunnallisen verkoston myötä kulttuurisesta vanhustyöstä
povataan kaupunkiin samanlaista menestystarinaa kuin lastenkulttuurista.
Ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvointi ja elämänlaatu on fokuksessa
erityisesti tulevan sote-ratkaisun alla, jossa kunnilla on keskeinen rooli
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Seinäjoki keskittyy erityisesti hyvässä
vaiheessa olevaan hallintomallien kehitystyöhön sekä kulttuuriseen
vapaaehtoistyöhön. Yhteistyö on tiivistä kaupungin sisällä ja tulevaan soteratkaisuun valmistaudutaan toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä
Lue lisää

Kulttuuri- ja sote-alojen ammattilaisten demo- ja
keskustelupäivä Valkeakoskella 12.8.2016
Voipaalan taidekeskuksessa järjestettävä avoin demopäivä päättää
Kulttuurikeskus PiiPoon järjestämän yhteisötaiteilijoiden residenssileirin. Päivän
aikana esitellään monitaiteisella leirillä syntyneitä taiteellisia tuotoksia ja
ideoita sekä keskustellaan yhteisötaiteen merkityksistä taide- ja sote-kentällä.
Ilmoittaudu heti – paikkoja rajoitetusti!
Lue lisää

4/7

Taikusydän-tutkijaverkoston tapaaminen Turussa 15.9.2016
Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkoston
seuraava
tapaaminen järjestetään Turussa 15.9. klo 12-16 (Turun yliopisto, Kaivokatu
12, Minerva -rakennus, seminaarihuone E 123). Tapaamisessa työskennellään
seminaarimuotoisesti; osallistujilla on mahdollisuus esitellä, saada
kommentteja ja keskustella omasta tutkimuksestaan.
Ilmoittautumiset tutkijatapaamiseen ma 15.8. mennessä osoitteeseen
liisa.laitinen@utu.fi.
Tapaamiseen ilmoittautuessa mainitse, haluatko päivän aikana esitellä omaa
tutkimustasi. Tutkimusesittelyjen pitäjien toivotaan liittävän mukaan myös
lyhyt kuvaus omasta työstä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan myös erityisruokavaliotoiveista
kahvitarjoilua varten!
Lue lisää

Queerit kulttuurit -seminaari Turussa 25.8.2016
ArtsEqual-tutkimushanke, Suomen Queertutkimuksen Seura, Turun
ammattikorkeakoulun Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä ja Turun
yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine järjestävät kulttuurin ja taiteen
harrastamista käsittelevän seminaarin torstaina 25.8.2016
klo 12-16. Ohjelmassa on puheenvuoroja mm. yhteisötaideprojektiin
osallistumisesta, roller derbystä sekä paneelikeskustelu queerkulttuurin
mahdollisuuksista ja haasteista. Seminaari järjestetään Turun
ammattikorkeakoulun Taideakatemian Kuvateatterissa, Linnankatu 54.
Ei ilmoittautumista! Tapahtumainfo päivittyy kesän aikana Turkupride sivustolle.
Lisätietoja: Joni Pietiläinen, joni.pietilainen@utu.fi.

UUSIA JULKAISUJA:
Kulttuuri asuinalueiden kehittämisessä - Tapaus Suomen
Kansallisteatteri Kontulassa
Kulttuurista on tullut kaupunkien ja asuinympäristöjen kehittämisen väline.
Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen Reittejä Kontulaan-raportti
osoittaa ruotsalaisten ja suomalaisten esimerkkien avulla, että kulttuuria ja
taidetta käytetään monipuolisesti ympäristöjen parantamisen välineinä.
Raportissa tarkastellaan erityisesti Suomen Kansallisteatterin yleisötyötä
Helsingin Kontulassa kuvaamalla Reittejä-Kontulaan -projektin (2013-2015)
vaiheita ja arvioimalla hankkeen vaikutuksia. Raportin ovat toimittaneet Mervi
Ilmonen ja Johanna Lilius.
Lue lisää
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Väitös: Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena
Kirsi Törmi: Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Taideyliopisto. 2016.
Tanssitaiteen tohtori Kirsi Törmi luonnostelee väitöstutkimuksessaan
vuorovaikutteista koreografista prosessia, jossa merkitykselliseksi nousee
ryhmän vetäjän kyky tiedostaa, aistia, kuunnella ja kunnioittaa osallistujien
kokemuksia. Tutkimus pureutuu yhteisölliseen ja osallistavaan tapaan tehdä
koreografiaa ja tarkastelee myös sen haasteita. Se osallistuu keskusteluun
taiteen hyvinvointivaikutuksista ja pohtii taiteilijan vastuuta sekä eettisiä
kysymyksiä. Miten osallistavat ja prosessiorientoituneet tanssitaiteen
käytänteet muovaavat taiteellista toimijuutta? Mitä uutta koreografisen
prosessin vuorovaikutteisuus tuo harjoitustilanteeseen?
Lue lisää

Pro gradu: Artistic interventions in Finnish social and health
care organizations: a case study of developing work
communities with community’s artists
Maiju Pulkki's Master's thesis research examines organizational learning
through artistic methods in Finnish social and health care organizations. The
theoretical framework is based on social constructionism and consists of four
main concepts (professional artistry, reflective practice, polyphony, third
space) that discuss the importance of reflection and reflective processes when
developing work communities with artistic interventions.
The study was carried out as an ethnographic case study in a Finnish project
Tukeva porras. The project has created a new kind of wellbeing service in the
Lahti area where professional visual artists are placed in social and health care
organizations as community s artists. Artists pursue their own artistic work in
relation to the community, and aim to contribute to the wellbeing and learning
of the whole community.
Lue lisää

Tutkimusraportti: Understanding the value of arts & culture.
The AHRC Cultural Value Project
Arts and Humanities Research Councilin tilaama Culture Value Project on laaja
ja haastava yritys hahmottaa millaisia vaikutuksia taiteella ja kulttuurilla on
yksilöihin, yhteiskuntaan ja talouteen.
Keväällä 2016 julkaistussa tutkimusraportissa tarkastellaan monipuolisesti
kysymystä kulttuurisesta arvosta, kulttuurisen arvon komponenteista sekä
näiden tutkimisen metodologioista. Kansainvälistä tutkimusta kattavasti
käsittelevässä raportissa tutkimushanketta vetäneet Geoffrey Crossick ja
Patrycja Kaszynska nostavat kriittiseen tarkasteluun mm. taiteen
hyvinvointivaikutusten tutkimuksen luotettavuuteen, laatuun ja metodologiaan
liittyviä kysymyksiä.
Crossick ja Kaszynska esittävät raportissaan, että pyrkimykset suojella taiteen
ja kulttuurin julkista rahoitusta on osaltaan vääristänyt keskustelua
kulttuurisesta arvosta. Keskusteluissa on jäänyt vähemmälle huomiolle
ihmisen yksilöllisen taidekokemuksen merkitys. Juuri yksilöllisen
taidekokemuksen Crossick ja Kaszynska nostavatkin kulttuurin arvosta
käytävän keskustelun ytimeen. He esittävät, että vaikka yksilöllisen
taidekokemuksen mittaaminen on hankalaa, kaikki taiteen yhteiskunnalliset
vaikutukset perustuvat siihen.
Lue lisää
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UUSI OPEN ACCESS -TUTKIMUSTIETOKANTA:
The University of Florida Centre for the Arts in Medicine: A
new open-access Research Database
The University of Florida Center for the Arts in Medicine is committed to
advancing research, education and practice in arts in medicine, locally and
globally. The Center undertakes work in three primary areas of focus:
education and training, research, and outreach.
The Centre for Arts in Medicine website is featuring a new research database –
a curated listing of over 1,000 articles specifically related to arts and health,
available to anyone.

Lue lisää

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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