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 3/2017
Oletko joskus törmännyt projektiin, jossa kehitetty toimintamalli olisi juurtunut osaksi
arkipäivää? Tässä uutiskirjeessä esittelemme kaksi toimintamallia, jotka ovat osa
Tampereen ja Kuopion kaupunkien vakiintunutta toimintaa taiteen
hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi. Mitä sinun kunnassasi tai yhteisössäsi tehdään
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin? Kerro hyvistä
toimintamalleista meille, niin laitamme ne jakoon!
Tällä hetkellä kartoitamme myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyviä
opetussisältöjä. Jokainen ilmoitettu koulutus ja toimintamalli ovat arvokkaita.
Kokoamalla tietoa ja osaamista yhteen voimme parhaiten vaikuttaa siihen, että
jokaisella olisi oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää.
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Soveltava taide NYT kokoaa soveltavan taiteen kehittäjät Turkuun
Miten määritellä soveltavan taiteen laatua, entä hintaa? Työllistääkö taiteilijan
tulevaisuudessa kunta vai sote? Turussa perjantaina 21. huhtikuuta järjestettävä
tapahtuma on sunnattu erityisesti soveltavan taidekentän aktiivisille kehittäjille,
toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Tapahtuman tarkoituksena on koota alan toimijat ja
asiantuntijat yhteen keskustelemaan soveltavan taidekentän nykytilasta. Ilmoittaudu
mukaan 13.4.2017 mennessä! Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Taikusydän ja Pro
soveltavan taiteen tila ry. Mukana yhteistyössä on myös Hyvinvoinnin välitystoimisto.
Lue lisää
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Kartoitus taiteen ja kulttuurin
hyvinvointivaikutuksiin liittyvistä
opetussisällöistä
Taikusydän tekee kartoitusta Suomessa
eri koulutusasteilla toteutettavista
opinnoista, joiden sisältönä ovat taiteen ja
kulttuurin
hyvinvointivaikutukset. Kartoituksesta
tuotetaan yhteenveto, joka lähetetään
kartoitukseen vastanneille sekä
julkaistaan Taikusydämen verkkosivuilla
kevään 2017 aikana. Kartoitusta
käytetään myös valtakunnallisessa
asiantuntijatyössä. Vastaa kyselyyn
13.4.2017 mennessä!

Taikusydän -tutkijaverkosto
kokoontui Turussa 28.2.2017
Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin
tutkimuksen Taikusydän -tutkijaverkoston
tapaaminen järjestettiin 28.2. Turun
Taideakatemialla. ArtsEqual tutkimushankkeen kanssa yhteistyössä
järjestettyyn tapaamiseen osallistui 28
tutkijaa useilta eri tieteenaloilta.
Lue lisää

Lue lisää

TOIMINTAMALLI
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Toimintamalli: Kiitos Kaveruudelle, Kuopio
Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen
5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta
syyslukukaudesta 2015 lähtien. Kiitos kaveruudelle -toiminnassa draamakasvattaja
ohjaa luokissa vuorovaikutus- ja tunnetaitotyöpajoja sekä kouluttaa opettajia osana
Kuopion opettajien täydennyskoulutusta. Toimintamalli on osa Kuopion kaupungin
kiusaamisen vastaista toimintaa.
Lue lisää

UUTISIA
Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämisen
palveluverkko
Palveluverkko on osa
Pirkanmaan alueellisen
terveyden edistämisen
suunnitelman ja
hyvinvointikertomuksen
toimeenpanoa.
Palveluverkossa
korostuvat ennaltaehkäisy
ja poikkialainen yhteistyö,
ja myös kulttuuri on siinä
vahvasti mukana. Verkkoa
pääset tarkastelemaan
klikkaamalla tekstissä
olevaa numerolaatikkoa 1.

Vangit pääsevät
tekemään taidetta
ympäri Suomea
Rikosseuraamuslaitos
Rise solmi maaliskuussa
2017 kolmen vuoden
sopimuksen
valtakunnallisesta
vankilateatteritoiminnasta
Taittuu ry:n kanssa ja
kuvataidetoiminnasta
Nurjapuoli ry:n kanssa.
Sopimuksissa on optio
kahden vuoden
jatkokauteen. Toiminta
laajenee myös entistä
useampiin vankiloihin.
Lue lisää

Lue lisää

Yhteisötaiteen
läänintaiteilija aloitti
työnsä PohjoisKarjalassa
Teatteritaiteen maisteri
Merja Pennanen on
aloittanut yhteisötaiteen ja
osallistavien menetelmien
läänintaiteilijana Taiteen
edistämiskeskuksessa
maaliskuussa. Pennanen
työskentelee PohjoisKarjalan alueella osana
Taiteen
edistämiskeskusksen
Taiteen käytön ja
hyvinvoinnin
kehittämisohjelmaa.
Lue lisää
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Yhteistyöllä erityistä taidetta
Paimioon

Taide ulkoili Kaarinan
Perhehoitokylä Säteessä

Mikä on elämässä tärkeää? Turkulaisen
Taidekeskus Inton Art Notes -hankkeessa
tuottama sydämenmuotoinen reliefi
vastaa kysymykseen. Tilaustyön tehty
kookas reliefi koostuu jopa muutamasta
sadasta yksittäisestä savityöstä, jotka
nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja
kuvastavat työn tekijöille tärkeitä
teemoja.

Taide ulkoilee -kampanja alkoi jälleen
Varsinais-Suomessa! Haastekampanjan
toteuttaa Taikusydämen VarsinaisSuomen alueverkosto Varavoimaa.
Haastoimme ensimmäiseen ulkoilutukseen
23.3.2017 Kaarinan perhehoitokylä
Säteeseen alueen sote-muutosjohtaja
Antti Parpon. Kiireisen aikataulunsa
vuoksi Antti heitti haasteen eteenpäin
Salon kaupungin vanhuspalveluihin.
Sieltä kampanjaan osallistui
vanhuspalvelupäällikkö Hannele
Lyytikäinen, joka pääsi tutustumaan
Tanssikummin toimintaan.

Lue lisää

Lue lisää

TOIMINTAMALLI
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Kulttuurilähete pienten lasten perheille, Tampere
Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö
TAITEn, neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä
toimintamalli. Neuvolasta saatavalla lähetteellä pääsee maksutta TAITEn ja
kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille. Kulttuurilähetteitä jaetaan neuvolan
harkinnan mukaan perheille, joiden arvellaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä eniten.
Lue lisää

UUTISIA
Valtakunnallinen
ARMAS-festivaali
juhlistaa
ikääntymistä
ARMAS-festivaali
järjestetään
ensimmäisen kerran 1.15.10.2017. ARMAS
yhdistää taiteilijoita,
taidealan toimijoita,
taidelaitoksia,
vanhustyön järjestöjä
sekä kunta-alan
toimijoita. Vielä ehtii
hakea myös mukaan
teemaan sopivalla
tapahtumalla!
Lue lisää

Terveyttä
kulttuurista ry:stä
Suomen
Mielenterveysseuran
paikallisyhdistys
Terveyttä kulttuurista ry:n
yhdistyskokous hyväksyi
vuoden 2016 joulukuussa
sääntömuutoksen, joka
mahdollistaa yhdistyksen
muuttumisen Suomen
Mielenterveysseuran
paikallisyhdistykseksi.
Tästä huolimatta
toiminnan sisältö on
jatkossakin
valtakunnallista.
Lue lisää

TAPAHTUMIA
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Uusi muistisairauksien
Käypä hoito -suositus
huomioi myös
lääkkeettömän hoidon
Tammikuussa 2017
julkaistussa uudessa
suosituksessa nostetaan esiin
lääkkeettömiä
hoitomuotoja muistisairauksiin
kuuluvien käytöshäiriöiden
hoidossa. Hoitomuodoiksi käy
oppaan mukaan esim.
musiikkiterapia ja muu luova
toiminta, kuten kuvataide,
tanssi ja kädentaitojen
harjoittaminen.
Lue lisää

Taiteen arvo -kollokvion
keynote-luennot katsottavissa
ArtsEqualin verkkosivuilla

Handmade Wellbeing -seminaari
ja näyttely Helsingissä 26.4.2017

Turussa 27.2. 2017 järjestetyn Taiteen
arvo –kollokvion keynote-luentojen
tallenteet ovat katsottavissa ArtsEqualin
nettisivuilla. Keynote-luennot: Sara
Selwood (UC L Institute of Archeology):
The uses and abuses of impact studies,
measurement and evaluation in England
sekä Abigail Gilmore (The University of
Manchester): Valuing culture in the
everyday: understanding quality and local
participation.

Kansainvälisen Handmade Wellbeing hankkeen seminaari ja näyttelyn
avajaiset järjestetään Helsingissa
26.4.2017. Seminaarissa esitellään
hankkeen toimintaa ja tuloksia sekä
kuullaan asiantuntijaluentoja taiteesta ja
pedagogisesta kohtaamisesta
vanhustyössä. Seminaarin jälkeen
avautuu Handmade Wellbeing –näyttely,
joka esittelee hankkeen toimintaa
Suomessa. Näyttely on avoinna 26.4.11.5. Helsingin yliopiston pääkirjastolla.
Lue lisää

Lue lisää

TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ
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Tutkimusraportti: Kohti luovaa
arkea - kulttuurinen vanhustyö
luovuuden edistäjänä

Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja
ympäristöluotsitoiminnasta
Suomessa on julkaistu

Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti niitä
tekijöitä, jotka vaikuttavat vanhustyössä
työskentelevien työntekijöiden
mahdollisuuksiin hyödyntää työssään
luovuutta, taidetoimintaa sekä
kulttuurisen vanhustyön näkökulmaa.
Tutkimuksen on toteuttanut Metropolia
Ammattikorkeakoulu.

Selvityksen kohteena on Jyväskylästä
lähtöisin oleva luotsitoiminta sekä sen eri
paikkakunnilla toimivat sovellukset
kuten kulttuurikaveri- tai
kulttuuriystävätoiminta. Luotsitoiminta
mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan avulla
kulttuuripalvelujen käyttöä, liikunnan
harrastamista tai luontoelämyksiä
sellaisille henkilöille, jotka muuten eivät
osallistuisi.

Lue lisää

Lue lisää
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Visuaalisen taiteen vaikutukset
resilienssiin mielenterveysongelmista ja oppimisvaikeuksista kärsivillä nuorilla

Roolien ottamisen merkitys
nuorten draamainterventioissa

Vuonna 2016 julkaistussa
brittitutkimuksessa tarkastellaan
visuaalisen taideintervention vaikutuksia
mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyyn
eli resilienssiin nuorilla, jotka kärsivät
mielenterveys-ongelmista tai
oppimisvaikeuksista. Tapaustutkimukseen
osallistui kymmenen 16-25 -vuotiasta
nuorta, jotka osallistuivat ohjattuun
visuaalisen taiteen työpajaan kerran
viikossa kymmenen viikon ajan.
Tapaustutkimuksen tulosten perusteella
jopa lyhytkestoisella visuaalisen taiteen
interventiolla voi olla positiivista
vaikutusta nuorten resilienssiin. Erityisesti
toiminnalla oli suotuisia vaikutuksia
nuorten kuulumisen kokemukseen sekä
kykyyn pärjätä hankalien tunteiden
kanssa.
Macpherson, H., Hart, A. & Heaver, B.
(2016) Building resilience through group
visual arts activities: Findings from a
scoping study with young people who
experience mental health complexities
and/or learning difficulties. Journal of
Social Work. Vol. 16, No. 5, s. 541-560.
Lue lisää
(HUO M! e i ope n a cce ss - va a tii
sisä ä nk irja utum ise n
k ork e a k oulutunnuk silla )

Tuoreessa brittitutkimuksessa
tarkastellaan syrjäytymisvaarassa tai
muutoin haavoittuvaisessa asemassa
olevien nuorten kanssa toteutettuja
draamainterventioita. Laadullisessa
tutkimuksessa seurataan neljän
draamaryhmän toimintaa analysoiden
roolien ottamisen merkitystä
draamatyöskentelyssä.
Tutkimuksen mukaan roolit ja roolien
ottaminen on tärkeä väline tai työkalu,
jota haavoittuvassa asemassa olevat
nuoret voivat käyttää monin tavoin, mm.
paetakseen negatiivisia stereotypioita ja
heille ulkoapäin annettuja negatiivisina
koettuja rooleja tai tutkiakseen ja
kokeillakseen erilaisia identiteettejä.
Draamatyöskentelyssä roolit toimivat
suojaavana ja etäännyttävänä;
erilaiset roolit voivat antaa osallistujille
mahdollisuuden ilmaista itseään
vapaammin sekä kokeilla uusia asioita
ilman epäonnistumisen pelkoa. Roolien
kautta nuorten on myös mahdollista
kokeilla toisen asemaan asettumista ja
saada uudenlaisia näkökulmia omaan
elämäänsä.
Elliott, V. & Dingwall, N. (2017) Roles as a
route to being ’other’: drama-based
interventions with at-risk students.
Emotional and Behavioural Difficulties,
Vol. 22, No. 1, s. 66-78.
Lue lisää
(HUO M! e i ope n a cce ss - va a tii
sisä ä nk irja utum ise n
k ork e a k oulutunnuk silla )

ESITTELYSSÄ KUUKAUDEN BLOGI
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Kulttuuria kaikille -palvelun blogitekstejä voi myös kuunnella!
Kulttuuria kaikille -palvelun blogissa kulttuurikentän eri toimijat pohtivat
saavutettavuutta ja moninaisuutta. Lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelu bloggaa
arjestaan. Tuoreimmassa blogissa Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja ja
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n hallituksen jäsen Rauha Maarno kirjoittaa
otsikolla: Tieto lisää saavutettavuutta. Blogin kaikki tekstit voi myös kuunnella, kuten
muutkin sisällöt sivulla!
Lue lisää

KOULUTUKSIA
Soveltava taide ja Luova tuottaja
(YAMK) -koulutuksiin haku auki
5.4.2017 saakka

Haku auki yhteisömuusikon
erikoistumiskoulutukseen
1.4. - 21.4.2017

Soveltavan taiteen ylempi AMK -koulutus
on tarkoitettu henkilöille, joilla on vahva
osaaminen omalta taiteen- tai
taidekasvatuksen alaltaan tai
taidetyöskentelyn ohjaamisesta ja vahva
motivaatio soveltaa osaamistaan
työelämän uusiin tarpeisiin. Luovan
tuottajan YAMK-koulutus. syventää
osaamista kulttuurityöelämän tekijänä,
erilaisten hankkeiden vetäjänä sekä
erilaisten ryhmien ja yhteisöjen
toimintaprosessien kehittäjänä.

Turun ammattikorkeakoulun
Taideakatemiassa alkaa musiikin
ammattilaisille tarkoitettu
erikoistumiskoulutus, jossa perehdytään
muusikon työhön sairaala- ja
hoivaympäristöissä. Koulutus on
suunnattu musiikin ammattilaisille tai
riittävät musiikilliset taidot omaaville
musiikin harrastajille. Koulutus
toteutetaan monimuoto-opetuksena ja
opinnot voidaan suorittaa työn ohessa.

Lue lisää: Soveltava taide ->
Lue lisää: Luova tuottaja ->

Lue lisää ->

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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