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 3/2018
Tiesitkö, että jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus osallistua taiteisiin ja
kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus
ilmaista itseään vapaasti? Nämä kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n
ihmisoikeusjulistuksessa jo vuonna 1948 sekä useissa Suomea sitovissa
ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Mahdollistamalla taiteen
tekeminen ja kokeminen erilaisissa toimintaympäristöissä osana arkea ja
juhlaa voidaan tukea ja vahvistaa myös taiteen hyvinvointia tuottavia
vaikutuksia.
Taiteella on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia esimerkiksi kouluarjessa ja
nuorten kanssa tehtävässä työssä. 15.5. olemme mukana Turussa MOMUhankkeen seminaarissa, jossa keskitytään taiteen ja sosiaalialan
moniammatilliseen yhteistyöhön erityisesti nuorten kanssa. Tule mukaan!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Seminaari taiteen ja sosiaalialan moniammatillisesta
yhteistyöstä 15.5. 2018 Turussa, ilmoittautuminen avattu!
Maksuttoman seminaarin tavoitteena on työpajatyöskentelyn ja caseesimerkkien kautta antaa konkreettisia työkaluja ja materiaaleja taiteen ja
sosiaalialan moniammatillisen työn kehittämiseen ja erityisesti nuorten kanssa
toimimiseen. Seminaari järjestetään Turun Ammatti-instituutin tiloissa lähellä
lähellä Kupittaan rautatieasemaa.
Lue lisää
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Suomen hyvät käytännöt esillä Culture for social inclusion –
tapahtumassa Brysselissä 17.-18.4.
Taikusydämen projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf sekä
Taikusydämen Pirkanmaan alueverkoston veturin Kulttuurikeskus PiiPoon
toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu osallistuvat Brysselissä järjestettävään
brainstorming-tapahtumaan, jonka järjestää Voices of Culture -hanke.
Tapahtuman tarkoituksena on keskustella kulttuurin merkityksestä sosiaalisen
inkluusion mahdollistajana sekä poikkisektorisesta työstä asian edistämiseksi
EU:ssa. Tilaisuuteen osallistuu asiantuntijoita 35 eri organisaatiosta EU:sta.
Keskusteluista tuotetaan raportti, jonka pohjalta käydään dialoginen
keskustelu Euroopan komissiossa syyskuussa 2018. Suomesta tapahtumaan
osallistuu myös THL:n Sokra-koordinaatiohankkeen sekä Europa Nostra
Finlandin edustaja.
Lue lisää

TAPAHTUMIA:
Save the Date: Kaikukortin
väliaika 29.5.2018 Espoossa tarjolla kahvia ja pullaa!

Taide kuuluu sairaalaan
seminaari 12.4.2018
Espoossa – katso
striimattuna!
Taiteen edistämiskeskus järjestää
yhdessä Espoon kaupungin kanssa
Taide kuuluu sairaalaan -seminaarin
12.4. Espoon sairaalassa. Tapahtuma
on loppuunvarattu, mutta se
striimataan. Striimausta voit
seurata tästä linkistä.

Kaikukortti-kokeilujen loppuseminaari
järjestetään 29.5. klo 13–16
Vindängenissä Tapiolassa.
Maksuttomassa seminaarissa
julkaistaan opas Kaikukortin kokeiluun
ja käyttöönottoon, ja kerrotaan
lyhyesti myös uudesta Kaikukortti
kaikuu -hankkeesta. Tarkempi
ohjelma ja ilmoittautumislinkki
julkaistaan huhtikuussa Kulttuuria
kaikille -palvelun verkkosivuilla.

Lue lisää tapahtuman Facebooksivuilta

Lue lisää

AILI-verkoston avoin seminaari Turussa 17.5.2018
Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen AILI-verkosto sekä Turun
kaupunki järjestävät yhdessä Turussa 17.5.2018 aamupäiväseminaarin
"Merkityksellinen elämä ja sen toteuttaminen yhteisvoimin asiakkaan
parhaaksi". Seminaari on suunnattu kotihoidon ja asumispalvelujen esimiehille
ja työntekijöille sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille ja aiheesta
kiinnostuneille kulttuurialan toimijoille. Oheisesta ilmoittautumislinkistä löydät
myös tarkemmat ohjelmatiedot.
Lue lisää
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Vuosikokouksia
Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry pitää kevätkokouksensa 26.4. klo
16.30 Lapinlahden Lähteellä Venetsia-rakennuksen Sinisessä huoneessa,
Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki. Kokoukseen ovat tervetulleita niin nykyiset
jäsenet kuin jäsenyydestä ja hallitustyöskentelystä kiinnostuneet! Lisätietoa ja
ilmoittautumiset: pj Mervi Leivo, mervimarja@gmail.com.
Pro Soveltavan taiteen tila ry (Prostt) pitää vuosikokouksensa torstaina 3.5. klo
18.00 Helsingissä Töölön kirjastossa. Kokoukseen ovat tervetulleita niin
nykyiset jäsenet kuin jäsenyydestä kiinnostuneet.
lmoittautumiset osoitteeseen info@prostt.fi. Lisätietoja tästä linkistä.

UUTISIA:
Tanssikummit
edistävät
kehollista
vuorovaikutusta
Läntisen tanssin
aluekeskuksen
Tanssikummit
työskentelevät kevään
2018 aikana
maahanmuuttajien
kanssa Turun kaupungin
valmistavassa
opetuksessa (valmo) ja
vastaanottokeskuksessa osana
Artsequal-hanketta.
Työskentelyssä
keskitytään keholliseen
läsnäoloon ja
vuorovaikutukseen.
Lue lisää

Särkänniemi avaa
huvipuiston Taysin
uuteen lasten ja
nuorten
keskukseen

Vuoksi punoo
taiteen koko
kirjoa PäijätHämeen sotepalveluihin

Särkänniemi ja
Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri aikovat
avata Tampereen
yliopistolliseen
sairaalaan huvipuiston.
Sen on tarkoitus
aloittaa toimintansa
vuonna 2020.
Sairaalahuvipuiston
ideana on tuottaa iloa
myös sellaisiin
elämänvaiheisiin, joissa
lapsella ei ole
mahdollisuutta lähteä
vierailemaan sairaalan
ulkopuolella.
Huvipuiston
pääkohderyhmä ovat 3–
10-vuotiaat lapset.
Lue lisää

Vuoksi-hankkeessa
kahdeksan eri alojen
ammattilaistaiteilijaa
työskentelee yhteisöntaiteilijoina PäijätHämeen
hyvinvointiyhtymän
sote-palveluissa. Vuoksi
on osa
prosenttiperiaatteen
laajentamisen kärkihanketta, jolla
edistetään taiteen
hyvinvointi-vaikutuksia
lisäämällä taide- ja
kulttuuripalvelujen
käyttöä sosiaali- ja
terveydenhuollon hoitoja asiakastyössä.
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Lue lisää

Teatteritaidetta
lastensuojelun piirissä
oleville nuorille ja tutkimusta
teatterin vaikutuksista
Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö
toteuttaa yhdessä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen sekä Valtion
koulukotien kanssa Rikos ja
Rangaistus -teatterihankkeen.
Hankkeen tarkoituksena on tarjota
korkealaatuista teatteritaidetta
lastensuojelun piirissä oleville nuorille.
Hankkeeseen liittyy myös tutkimusta,
joka tarkastelee teatterityöpajoihin
osallistumisen vaikutuksia nuorten
tunneilmaisuun ja tunteiden
käsittelyyn. Kokonaistavoitteena on
tuottaa tietoa lastensuojelun
työkäytäntöjen kehittämiseksi.

Lempimusiikki kuntouttaa
aivosairauksissa
Turun yliopistollisessa
keskussairaalassa tutkitaan musiikin
mahdollisuuksia neurologisten
sairauksien
kuntoutusmenetelmänä. Tutkimusten
yhdenmukainen johtopäätös on, että
musiikin kuntoutusvaikuttavuus
saavutetaan potilaan itsensä
valitsemaa musiikkia käyttämällä. Jo
15 minuutin - tunnin mittainen
päivittäinen altistus mielimusiikille voi
tuottaa mitattavia muutoksia. Lisäksi
musiikki vaikuuttaa positiivisesti myös
Parkinsonin tautia sairastavien ja
dementiapotilaiden hyvinvointiin.
Lue lisää

Lue lisää
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Muistopeli ikäihmisten ja muistisairaiden hyvinvointia
tukemassa
Muistopeli on Varsinais-Suomessa toimivan Kirjan talon kehittämä
yhteisötaiteellinen työkalu, joka kootaan jonkin paikan tai henkilön elämästä
kerrottujen tarinoiden, kuvien tai esineiden pohjalta. Muistopeliä on pilotoitu
Turussa Runosmäen ja Pansion kaupunginosissa vuonna 2017. Vuoden 2018
aikana Kirjan talo kehittää Muistopelistä versiot ikääntyneiden hoivayksikköön
sekä kotona asuvien muistisairautta sairastavien tueksi.
Lue lisää
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Uusi kansallinen kulttuurihyvinvoinnin yhteenliittymä
perustettu Britanniassa
The Culture, Health and Wellbeing Alliance on uusi kansallinen organisaatio
kaikille taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista
kiinnostuneille Britanniassa. Sen tehtävänä on toimia kansallisena taiteen ja
kulttuurin hyvinvointivaikutusten puolestapuhujana, tarjota koulutusta ja tietoa,
levittää hyviä käytäntöjä, järjestää tapahtumia sekä lisätä ymmärrystä siitä,
miten kulttuuriin osallistuminen voi tukea terveyttä ja hyvinvointia. The Culture,
Health and Wellbeing Alliancen toimintaa tukee 50 alan johtavaa
organisaatiota Britanniassa. Se julkaisee myös uutiskirjettä, joka on vapaasti
tilattavissa verkkosivuilta.
Lue lisää

AVUSTUKSIA JA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA:
Avustus lasten ja nuorten
matalan kynnyksen
harrastustoiminnan
edistämiseksi sekä
kaikenikäisten
helsinkiläisten liikkumisen
lisäämiseksi
Avustusta myönnetään hankkeisiin,
jotka edistävät uudenlaisilla
kumppanuuksilla ja toimintamalleilla
kaikenikäisten helsinkiläisten
liikkumista ja arkiaktiivisuutta
erityisesti niissä ryhmissä, jotka
hyötyvät liikkumisesta terveytensä
kannalta eniten tai/sekä lasten ja
nuorten matalan kynnyksen
harrastustoimintaa ja tavoitetaan
niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä
harrastusta.
Kaksivaiheisen haun ensimmäinen
ideavaihe on käynnissä 15.3.–
20.4.2018.

Erityisavustus taiteen ja
kulttuurin saavutettavuuden
parantamiseen lapsille ja
nuorille
Valtionavustuksen tarkoituksena on
lisätä lasten ja nuorten
mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja
kulttuuria koulupäivän yhteydessä.
Avustuksella tuetaan harrastetuntien
järjestämistä koulupäivän yhteydessä
koulujen tiloissa tai kouluja lähellä
olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja
nuorten omatoimista harrastamista
koulujen tiloissa.
Tällä hakukierroksella opetus- ja
kulttuuriministeriö etsii muun muassa
Utelias luokka -pilotteja. Piloteissa
opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat
pääsevät tekemään yhteistyötä
oppitunneilla ja iltapäivän
harrastustunneilla. Avustusta voi
hakea 25.4.2018 mennessä.
Lue lisää

Lue lisää
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Kultur i vården

Glow-haku nuorten ryhmille
käynnistyi 15.3.2018

Bidraget beviljas för kultursatsningar
inom vården, där kultursatsningen
riktas till patienterna/klienterna.
Bidraget beviljas för att anlita en eller
flera kulturarbetare som tillsammans
med de inneboende skapar, upplever
och är kreativa i bred kulturell
bemärkelse.
Kulturverksamheten skall rikta sig till
dem som bor och vistas på enheten.
Understödet betalas till
vårdinrättningen för att primärt täcka
kulturarbetarens arvode. Alla typer av
vårdenheter kan söka om
understödet (även
öppenvårdsenheter).
Ansökningstiden: Kontinuerligt under
årets lopp. Summa: 1000 € per
enhet och per 12 månader.
Lue lisää

Lasten ja nuorten säätiön Glowtoiminta on suunnattu 13–29vuotiaiden nuorten itsetunnon,
rohkeuden ja sosiaalisten
taitojen vahvistaminen esimerkiksi
sosiaalisen sirkuksen, yhteisöteatterin
tai muun taiteen soveltavan käytön
avulla.
Glow-työpajat on tarkoitettu erilaisille
nuorten ryhmille, joissa on jokin
haaste. Hakijatahona toimii nuorten
parissa työskentelevä tai nuoria
edustava yhteisö, työntekijä tai
organisaatio. Glow-haussa ei
myönnetä hakijalle rahoitusta tai
apurahoja, vaan kaikki projektit ovat
Lasten ja nuorten säätiön omia
projekteja. Sisältö suunnitellaan
yhdessä ja säätiö maksaa
taiteilijaohjaajan palkkion. Haku Glowtoimintaan on käynnissä 15.4.2018
saakka.
Lue lisää

OKM:n avustus luovan työn kokeilu- ja
kehittämishankkeisiin, joilla edistetään kansainvälistymistä
ja vahvistetaan välittäjätoimintaa
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on parhaillaan haettavissa avustusta luovan
työn kokeilu- ja kehittämishankkeisiin, joilla edistetään kansainvälistymistä ja
vahvistetaan välittäjätoimintaa. Avustuksilla edistetään luovan työn ja
kansainvälistymisen edellytyksiä sekä vahvistetaan taiteen ja kulttuurin alojen
välittäjätoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Haku päättyy
19.4.2018.
Lue lisää

TOIMINTAMALLEJA:
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Taideapteekista kulttuuria
ikäihmisille Jyväskylässä

TOPIT-toimintamalli nuorten
kohtaamisessa

Taideapteekki on Jyväskylän
kaupungin kulttuuripalveluiden ja
vanhuspalveluiden yhteistyössä
tuottama ikääntyneille suunnatun
kulttuuritarjonnan järjestämis- ja
tuottamismalli.

TOPIT-toimintamallin
verkkosivuilla voit tutustua taide- ja
medialähtöisten menetelmien
käyttöön nuorten kohtaamisessa.
Verkkosivuilta löytyy ohjeet
esimerkiksi digitarina-, räppi-,
sarjakuva- ja luovan kirjoittamisen
pajan ohjaamiseen.

Taideapteekin kautta jyväskyläläiset
ja vähän kauempaakin tulevat
taiteilijat ohjaavat työpajoja ja
esiintyvät ikääntyvien
päiväkeskuksissa ja
ympärivuorokautisen hoidon
yksiköissä Jyväskylässä.

Toimintamalli on kehitetty
Näkymättömät-hankkeessa, jossa
etsitään kirjastojen, nuorisotyön ja
koulutusorganisaatioiden välille
valtakunnallista uutta toimintatapaa,
joka tukee nuorten osallisuutta
yhteiskunnassa.

Lue lisää

Lue lisää

UUSIA TUTKIMUSJULKAISUJA:
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Tutkimusartikkeli:
Sosiaalisesti sitoutuneen
taiteen tekijät ja hybridinen
työ

Tutkimusartikkeli:
Taidetoimintaan
osallistumisen merkitys
identiteetin kokemukseen
mielenterveyden haasteista
kärsivillä ihmisillä

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä
julkaistussa tutkimusartikkelissa
tarkastellaan erityisesti sosiaalisesti
sitoutunutta, osallistavaa tai
yhteisöllistä taidetyötä tekevien
taiteilijoiden työn eri muotoja,
taiteilijoiden työlleen antamia
merkityksiä sekä sitä, miten taiteilijat
ammattinsa määrittävät.
Tutkimuksessa todetaan, että
taiteilijoiden osaamista hyödynnetään
yhä enemmän esimerkiksi hoiva- ja
hyvinvointialoilla ja taiteilijoiden työltä
odotetaan yhä useammin myös
yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka
voi liittyä esimerkiksi hyvinvoinnin
luomiseen. Taiteilijoiden työhön liittyy
usein taiteellisen työn
moniammattilaistumista ja
pirstaloitumista ja työhön kytkeytyviä
identiteettejä yhä harvemmin
muodostetaan totuttujen
ammattikategorioiden pohjalta.

Norjassa toteutetussa laadullisessa
tutkimuksessa selvitetään
narratiivisen analyysin keinoin
musiikki- ja teatterityöpajoihin
osallistumisen merkitystä identiteetin
kokemukseen pitkäaikaisista
mielenterveyden haasteista kärsivillä
ihmisillä.
Tutkimuksen mukaan osallistuminen
musiikki- ja teatterityöpajoihin voi
muuttaa osallistujien kokemuksia
identiteetistä niin yksilöllisellä kuin
yhteisöllisellä tasolla. Taidetoimintaan
osallistuminen voi esimerkiksi
mahdollistaa mielisairauteen liittyvän
identiteetin haastamisen ja
vaihtoehtoisten identiteettien
rakentamisen.

Ansio, H., Houni, P. & Piispa, M.
(2018) ”Ei ole keksitty sitä
ammattinimikettä, mikä olisin”
Sosiaalisesti sitoutuneen taiteen
tekijät ja hybridinen työ.
Yhteiskuntapolitiikka, 1/2018, s. 5-17.

Ørjasæter, K.B., Stickley, T., Hedlund,
M. & Ness, O. (2017) Transforming
identity through participation in music
and theatre: exploring narratives of
people with mental health problems.
International Journal of Qualitative
Studies of Health and Well-being. Vol.
12, No. 1.

Lue lisää

Lue lisää

UUSIA JULKAISUJA:
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ArtsEqual
toimenpidesuositus:
Saavutettavuus ja
esteettömyys taiteen
perusopetuksen
lähtökohtana

Kulttuuriosallistumisella
merkittävä vaikutus
ikääntyvien hyvinvoinnille
Age UK:n julkaisemassa uudessa
tutkimuksessa tarkastellaan 60vuotiaiden ja sitä vanhempien
ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia
keskeisiä tekijöitä.

ArtsEqual-hankkeen uudessa
toimenpidesuosituksessa
tarkastellaan keinoja lisätä
saavutettavuutta ja esteettömyyttä
taiteen perusopetuksessa.
Toimenpidesuositus tarjoaa
konkreettisia ehdotuksia
saavutettavuuden ja esteettömyyden
toteuttamiseksi kaikilla taiteenaloilla.
Toimenpidesuosituksessa
ehdotetaan, että oppilaitokset ja
harrastustoimijat voisivat esimerkiksi
soveltaa etsivän nuorisotyön mallia
uusien kohderyhmien tavoittamiseksi.

Tutkimuksessa havaittiin luovalla ja
kulttuurisella osallistumisella, kuten
soittamisella ja tanssimisella sekä
taidenäyttelyssä, museossa ja
kirjastossa käymisellä olevan mm.
hyvän terveyden ja sosiaalisten
verkostojen ohella merkittävä
vaikutus ikääntyvien hyvinvoinnille.

Lue lisää

Lue lisää
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Kulttuurihyvinvoinnin
kehittäminen Turun
kaupungissa

Aktiiviset osallistujat.
Kuntalaiset kulttuuri- ja
liikuntapalvelujen kehittäjinä

Turun ammattikorkeakoulun vuosina
2015–2016 toteuttamassa
selvitystyössä selvitettiin, miten
kulttuurin avulla voidaan tukea
entistäkin paremmin turkulaisten
hyvinvointia.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluja
aktiivisesti käyttävät kuntalaiset
haluavat usein itse osallistua
käyttämiensä palveluiden
kehittämiseen, selviää Cuporen
julkaisemasta tutkimusraportista.

Selvitys julkaistaan vasta nyt, koska
siinä haluttiin tarkastella ehdotettujen
toimenpiteiden toteutumista
pidemmällä aikavälillä. Lähes kaikkia
selvityksen toimenpide-ehdotuksia on
pystytty viemään käytäntöön.

Kuntalaiset kaipaavat itselleen
räätälöityjä ja oikealla tavalla
kohdistettuja kulttuuri- ja
liikuntapalveluita. Samalla palvelut
tulisi kuitenkin järjestää tasaarvoisesti siten, että niiden
käyttäminen on mahdollista
erilaisissa elämäntilanteissa oleville.

Lue lisää

Lue lisää

Osallisuus kuuluu kaikille:
Innokylän innovaatiokatsaus

Arjen kulttuurin ideakansio ja
vuosikello vanhustyöhön

THL:n Innovaatiokatsaus tarjoaa
käytännönläheisiä keinoja asukkaiden
ja asiakkaiden osallisuuden
edistämiseen. Katsaus analysoi lähes
70 konkreettista, kentällä kehitettyä
ja kokeiltua osallisuuden edistämisen
toimintamallia.

Arjen kulttuurin ideakansio antaa
vinkkejä siitä, miten hoitaja tai
omainen voi luoda ikäihmisen kanssa
”Arjen kulttuuria” esimerkiksi
hoivakodissa, palvelutalossa tai
päivätoiminnassa. Työkaluksi
toiminnan suunnitteluun ja ideointiin
oppaasta löytyy vuosikello.

Mukana on myös taiteeseen ja
kulttuurin osallisuuden edistäjinä
liittyviä toimintamalleja kuten Kylille
kulttuuria, Kaikukortti, Kimmokeranneke ja Muotoile!maa.
Lue lisää

Aineisto on koottu ja kehitetty
osana Salon Muistiyhdistys ry:n
Kulttuurin keinoin muistisairauden
haasteita päin 2012-2014 -projektia
yhteistyössä Salon vanhuspalveluiden
kanssa.
Lue lisää
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KOULUTUKSIA:
OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen
kasvuryhmä -ohjausmallin
koulutus 15-17.8.2018,
Helsinki
Koulutuksessa tutustut nuorille
suunnattuun OMAKUVA N.Y.T.
taiteellisen kasvuryhmän
ohjausmalliin. Koulutus sisältää
kokemuksellisen ja teoreettisen
osuuden mentalisaatiota tukevasta
työotteesta, joka tukee
taideharjoitteiden reflektointia
ryhmässä. Malli perustuu taiteilijan ja
sosiaali- tai terveysalan
ammattilaisen työparityöskentelyyn.
Koulutuksen jälkeen voit ottaa mallin
tai yksittäisiä työkaluja/-menetelmiä
käyttöösi omassa työssäsi. Koulutus
on suunnattu sosiaali-, terveys-,
opetus-, kasvatus- ja taidealojen
ammattilaisille. Koulutus on
maksuton.

Vauvojen värikylpy ohjaajakoulutus
marraskuussa 2018 Porissa
Porin lastenkulttuurikeskus järjestää
Vauvojen värikylpy ohjaajakoulutusta, joka on suunnattu
ensisijaisesti visuaalisten alojen
ammattilaisille, mutta myös
kasvatusalan ja perhetyön tekijöille.
Kahden kolmipäiväisen jakson
muodostama koulutus antaa
valmiudet Vauvojen värikylpy työpajojen ohjaamiseen sekä
toiminnan soveltamisen omaan
työskentelyyn.
Koulutuksen hinta on 540 € ja se
toteutetaan marraskuussa 2018.
Haku koulutukseen päättyy 1.4.2018.
Lue lisää

Lue lisää

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2018
Turussa ja Jyväskylässä - haku aukeaa huhtikuussa!
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa sekä Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa alkaa jälleen syyskuussa 2018 yhteisömuusikon
erikoistumiskoulutus. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot
voi suorittaa työn ohessa. Hakuaika Turun koulutukseen: 16.4.–11.5.2018 ja
Jyväskylään 1.4.–20.4.2018. Turun koulutuksessa syvennytään sairaala- ja
hoivamusiikkiin. Jyväskylässä profiloidutaan musiikkiterapiaan ja sen
soveltavaan käyttöön. Kuvassa Turun koulutuksen vuosikurssin 2017-2018
opiskelijat.
Lue lisää Turun koulutuksesta tästä linkistä.
Lue lisää Jvyäskylän koulutuksesta tästä linkistä.
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OPINNÄYTETÖITÄ:
Kulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana
Heidi Jäntin Tampereen yliopistolle tekemässä pro gradu -tutkielmassa
kuvataan kulttuuriluotsitoiminnan periaatteita, toiminnan tämänhetkistä tilaa
sekä paikallisia toimintamalleja. Työssä keskitytään kahdeksan tamperelaisen
kulttuuriluotsipalvelun käyttäjän kokemuksiin, niiden tuomiin merkityksiin ja
koettuihin vaikutuksiin. Tutkielmassa selvitetään, miten kulttuuriluotsitoiminta
tukee luotsattavien osallisuutta kulttuuriin.
Jäntti, Heidi (2017): Kulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana?
Kulttuuriluotsattujen kokemuksia Tampereella. Pro gradu -tutkielma.
Yhteiskuntapolitiikka/ Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma Yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto.
Lue lisää

Taiteen toiminnan logiikka ja
strategia-ajattelu
aineettoman arvon
luomisessa

Luovat ja taidelähtöiset
menetelmät ammatillisen
koulutuksen yhteisöllisessä
opiskeluhuollossa

Eili Ikonen käsittelee
kehittämistyössään taide- ja
muotoiluajattelua organisaation
strategisen kehittämisen ja
aineettoman arvonluonnin
kontekstissa. Kehittämistyön
käytännöllisessä osuudessa on
muodostettu organisaatiotaiteilijan
toimenkuva. Opinnäytetyön tuloksena
piirtyy esiin kuva taiteilija-kehittäjän ja
uudistavan muotoilijan toiminnallisen
logiikan eroavaisuuksista ja
samankaltaisuuksista, sekä taiteilijan
suhteesta organisaatioon.

Sanna Kattelus-Mäkisalon
opinnäyteyön tavoitteena oli selvittää
Stadin ammattiopiston kuraattoreille
ohjatun luovan prosessin avulla
heidän käytössään olevia luovia ja
taidelähtöisiä menetelmiä sekä tutkia
menetelmien soveltuvuutta ryhmien
kanssa tehtävässä yhteisöllisessä
opiskeluhuoltotyössä.

Ikonen, Eili (2018): Artropologinen
tutkaelma. Taiteen toiminnan logiikka
ja strategia-ajattelu aineettoman
arvon luomisessa. Muotoilu- ja mediaalan uudistava osaaminen (YAMK).
Lahden ammattikorkeakoulu.

Kattelus-Mäkisalo, Sanna (2017):
Luovat ja taidelähtöiset menetelmät
ammatillisen koulutuksen
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa.
Kulttuuri- ja taidetoiminta
hyvinvoinnin edistäjänä (YAMK).
Hämeen ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

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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