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 4/2016
Syksy on täynnä tapahtumia, joissa Taikusydän on mukana. Tule kysymään
rohkeasti neuvoa kehittämistyössä ja kertomaan kokemuksistasi taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistämisessä. Taikusydämen nettisivuille on hyvää
vauhtia rakentumassa tietopankki, johon kerätään tietoa hankkeista, toimintaja rahoitusmalleista, julkaisuista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Nyt on
aika tuoda toiminta, tieto ja osaaminen näkyväksi ja kertoa siitä myös muille!

Seminaari: Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita 8.9.
Ilmoittaudu mukaan tai seuraa verkossa!
Miten taide ja kulttuuri tulevat osaksi hyvinvointipalveluita? Soteratkaisua valmistellaan, mutta mitä voisi tarkoittaa SOTEKU
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä?
Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Taiteen
edistämiskeskus sekä Taikusydän järjestävät Helsingissä torstaina 8.9.
seminaarin taiteen ankkuroimisesta osaksi sote-palveluita. Tutustu
seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! Paikkoja on jäljellä enää
rajoitetusti. Toivomme mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia.
HUOM! Mikäli, et mahdu mukaan seminaariin, aamupäivän puheenvuoroja
on mahdollisuus seurata suorana verkossa. Aamupäivän osuus myös
tallennetaan.
Lue lisää
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Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Turun ammattikorkeakouluun
Turun ammattikorkeakoulu on perustanut Taideakatemiaan 1.8.2016 alkaen
Suomen ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettajan toimen. Tehtävää
hoitamaan on siirtynyt aiemmin Taideakatemiassa koulutus- ja
tutkimuspäällikkönä toiminut kasvatustieteen tohtori, musiikin maisteri,
musiikkiterapeutti Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, joka on tiiviisti mukana myös
Taikusydämen kehittämisessä.
Lue lisää

Taikusydän, Taike ja
prosenttiperiaatteen
laajentamisen kärkihanke
mukana Kuntamarkkinoilla 14.15.9.
Kuntamarkkinat kokoaa jälleen
syyskuussa Kuntatalon täyteen
kunta-alan ammattilaisia.
Taikusydän, Taiteen
edistämiskeskus ja
prosenttiperiaatteen laajentamisen
kärkihanke ovat mukana
tapahtumassa yhteisellä osastolla.
Tule juttelemaan asiantuntijoidemme
kanssa taiteen ja kulttuurin
integroimisesta osaksi sosiaali- ja
terveydenhuoltoa. Tervetuloa
osastollemme 2.32 Kuntatalon
toiseen kerrokseen Helsinkiin!

Kuntatoimija - Tule mukaan
oppimisjameihin 4.10.
Helsingissä!
ArtsEqual-tutkimushanke järjestää
kuntatoimijoille suunnatut
oppimisjamit tiistaina 4.10. klo 10-16
Musiikkitalon Sonore-salissa,
Helsingissä. Oppimisjamien teemana
on kulttuuri ja taide osana
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä kunnissa. Merkitse päivä
kalenteriisi. Lisätietoa tapahtumasta
elokuun lopulla!
Lue lisää ArtsEqualhankkeesta

Lue lisää
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ETSITÄÄN: yhteisötaiteilijoita ja yhteisötaideprojekteja!
Oletko yhteisötaiteilija? Toimitko yhteisötaiteen kentällä?
Suunnitteletko yhteisötaideprojektia tai -hanketta?
Taikusydän tekee syksyllä 2016 kotimaisen yhteisötaiteen kentän
kartoitusta, kooten yhteen tietoa meneillään ja suunnitteilla olevista
yhteisötaideprojekteista, vakiintuneista toiminnoista sekä yhteisötaiteen
kentällä toimivista taiteilijoista ja taiteilijaryhmistä.
Ilmoita mukaan itsesi ja projektisi vastaamalla lyhyeen kyselyyn 2.9.
mennessä! Vastaamalla kyselyyn sinun on mahdollista saada työtäsi
näkyväksi osana Taikusydämen valtakunnallista viestintää. Kokoamme
tietoa yhteisötaideprojekteista myös Taikusydämen nettisivuille
hanketietopankkiin.
Lue lisää
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Kokeilu: Vanhuksen unelmat ja
mieltymykset kulkevat
potilastietojen mukana

Tampereen ikäihmiset saavat
luokseen klovniposteljooneja,
unelmien toteuttajia ja
tarinankerääjiä

Tampereella on käynnistetty kokeilu,
jossa kerätään vanhukselle tärkeät
asiat elämän varrelta sekä
tulevaisuuden haaveet niin
sanottuun Elämän puu -julisteeseen,
joka liitetään
potilastietojärjestelmään. Näin
tiedot kulkevat vanhuksen mukana,
jos hän joutuu esimerkiksi sairaalaan
tai hänen hoitopaikkansa vaihtuu.

Tampereen kaupunki ja Taike
julistivat keväällä 2016 avoimen
haun, jossa etsittiin taiteellisen
toiminnan ja luovien menetelmien
toimintamalleja ikääntyneiden
hyvinvoinnin edistämiseen ja
yksinäisyyden tunteen
vähentämiseen. 90 000 euron
kokonaissummalla toteutettavaksi
valittiin neljä hanketta, jotka
kohdentuvat pääosin kotihoidon
piirissä oleviin ikääntyneisiin.
Hankkeet toteutetaan yhteistyössä
hoitohenkilökunnan kanssa syksystä
2016 alkaen.

Lue lisää

Lue lisää

Hae opiskelemaan Tatu ja Sote / Taiteen tuotanto
hyvinvointityössä -valmennukseen 31.8. mennessä
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.
Lue lisää
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Tutkimuskatsaus taiteen
vaikutuksista
Aging & Mental Health -lehdessä
julkaistussa systemaattisessa
kirjallisuuskatsauksessa
tarkastellaan tutkimuksia
taideinterventioiden vaikutuksista
dementiaa sairastavien kognitioon.
Katsaukseen on sisällytetty 17
tutkimusta, jotka käsittelevät mm.
esittävän ja visuaalisen taiteen
vaikutuksia. Katsauksessa
tarkastellut tutkimukset viittaavat
siihen, että taidelähtöisellä
toiminnalla on positiivisia vaikutuksia
kognitiivisiin prosesseihin, erityisesti
mm. huomiokykyyn, parantuneeseen
kommunikaatioon sekä
muistamiseen.
Young, R., Camic, P. & Tischler,
V. (2016) The impact of communitybased arts and health interventions
on cognition in people with
dementia: a systematic literature
review. Aging & Mental Health.
20:4. s. 337-351.

ArtsObs -menetelmä taiteen
vaikutusten arviointiin
hoitolaitosympäristöissä
The Arts Observational Scale
(ArtsObs) on kehitelty työkaluksi
hoitolaitosympäristöissä toteutetun
esittävän taiteen toimintojen
arvioimiseksi. Sekä laadullista että
määrällistä dataa yhdistelevän
arviointimenetelmän
kehittämisprosessissa on konsultoitu
1, 500 potilasta, omaista ja
hoitolaitosten henkilökuntaa.
ArtsObs on tarkoitettu organisaation
sisäiseksi arviointityökaluksi, joka
ottaa huomioon organisaation itse
toiminnalle asettamat tavoitteet.
Fancourt, D. & Poon, M. (2016)
Validation of the Arts Observational
Scale (ArtsObs) for the evaluation
of performing arts activities in
health care settings. Arts & Health:
An International Journal for
Research, Policy and Practice. 8:2.
s. 140-153.
Lue lisää

Lue lisää
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Tutustu osatoteuttajiemme ajankohtaisiin kuulumisiin
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: Tutustu Takuulla-yhdessä
palvelukuvauksiin!
Kulttuurikeskus PiiPoo: Tee itse taidetta ja osallistu!
Terveyttä kulttuurista ry: Tule mukaan toimintaamme!
Turun ammattikorkeakoulu: Mitä tekee kulttuurihyvinvoinnin
tutkimusryhmä?& Lue lisää soveltavan taiteen YAMK-koulutuksesta

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.
Powered by Postiviidakko™

6/6

