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 4/2017
Taikusydämen alueellinen verkostoitumistyö on kevään 2017 mittaan lähtenyt hienosti
käyntiin. Useilla alueilla on herätty huomaamaan verkostoitumisen merkitys yhteistyön
ja vaikuttavuuden mahdollistajana. Kevään aikana alueverkostoissa onkin tapahtunut
paljon. Varsinais-Suomen Varavoimaa-verkosto järjesti Kulttuurista hyvinvoiva kunta vaalikeskustelun ennen kuntavaaleja sekä Taide ulkoilee -kampanjan maalishuhtikuussa.
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueverkosto on laajentunut Länsi-Suomen
alueverkostoksi napaten mukaansa Keski-Pohjanmaan. Verkostojen
käynnistämistilaisuuksia on järjestetty Kymenlaaksossa Kuusankoskella 27.4.
ja Pohjois-Karjalassa Joensuussa 22.5. yhteistyössä Terveyttä kulttuurista
mielenterveysseura ry:n kanssa. Suunnitteilla on myös Taikusydän-oppilaitosverkosto,
joka yhdistäisi taiteen soveltavan käytön kouluttajat monialaisesti yli koulutusasteiden.
Siitä kerromme lisää tapaamisessa 15.9. Helsingissä, merkitse päivä kalenteriisi jo nyt!
Aurinkoisia kevätpäiviä taiteen ja kulttuurin parissa!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Miten kouluttaa taiteen ja
kulttuurin käyttöön uusissa
toimintaympäristöissä kouluttajatapaaminen 15.9.
Helsingissä
C reative Inclusive Finland ja Taikusydän
järjestävät yhteistyössä syyskuun 15.
päivänä Helsingissä taiteen soveltavaan
käyttöön liittyvän monialaisen
kouluttajatapaamisen sosiaalialan,
yhteisöpedagogiikan, eri kulttuurialojen ja
nuorisotyön koulutuksista vastaaville ja
niissä työskenteleville.

Taikusydän-tutkijaverkoston
tapaaminen 29.-30.8. Seilin
saarella
Taikusydän -tutkijaverkoston seuraava
tutkijatapaaminen järjestetään elokuun
29.-30. päivänä. Kaksipäiväistä
tapaamista varten on varattu tilat Turun
saaristossa sijaitsevasta tunnelmallisesta
Seilin saaresta. Tapaamiseen
ilmoittaudutaan 21.6. mennessä.
Lue lisää

Lue lisää
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Soveltava taide NYT keräsi 100
osallistujaa Turkuun

Kymenlaaksossa käynnisteltiin
uutta Taikusydän-alueverkostoa

Taikusydän ja Pro Soveltavan taiteen tila
ry järjestivät yhdessä huhtikuun 24.
päivänä Turussa seminaarin, jossa
keskusteltiin laajasti soveltavan
taidekentän nykytilasta. Tutustu
tapahtumasta julkaistuihin materiaaleihin
verkkosivuillamme.

Taikusydän, Toimintavoima Oy, Terveyttä
kulttuurista ry ja Hyvinvoinnin
välitystoimisto kutsuivat huhtikuun 27.
päivä yhteiseen Taikupöhinää
Kymenlaaksossa -kohtaamisfoorumiin
Kymenlaakson alueella taiteen ja
hyvinvoinnin yhteyksien parissa toimivia
tahoja. Verkostotoiminnan suunnittelu
jatkuu 15.6. Kuusankosken Taideruukilla.

Lue lisää

Lue lisää

UUTISIA
Omakuva N.Y.T. ryhmämalli jalkautuu
Kolumbiaan
FinFami Uusimaa ry:ssä
kehitetty toimintamalli
jalkautuu Kolumbiaan 15.29.5.2017 järjestettävällä
koulutusvierailulla.
Autorretrato YA -kurssi on
40 tunnin koulutus
toimintamalliin, jota
käytetään tällä hetkellä
muun muassa
opiskeluterveydenhuollossa
Helsingissä.
Lue lisää

Suomi esillä Culture,
Health &
Wellbeing konferenssissa
Bristolissa 19.-21.6.

Kuopion kesässä
seminaareja
hyvinvoinnista
aivoterveyteen

Kansainvälisessä
konferenssissa esitellään
taiteen ja kulttuurin
integroimista osaksi
sosiaali- ja
terveydenhuollon
rakenteita Suomessa.
Mukana ovat mm.
Taikusydän
osatoteuttajineen, Taiteen
edistämiskeskus sekä AILI
- kulttuurisen seniori- ja
vanhustyön verkosto.

Kuopio Tanssii ja Soi festivaalin
oheistapahtumina
järjestettävät seminaarit
hakevat vastauksia niin
aivoterveyden, liikunnan,
sote-yhteistyön kuin
johtamisenkin
kysymyksiin. Myös taiteen
ja kulttuurin rooliin ja
vaikuttavuuteen
yhteiskunnassa sekä
taiteilijan työhyvinvointiin
järjestetään oma
työpajansa.

Lue lisää

Lue lisää
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Uuttamo osallistaa Oulussa
Kulttuuriosuuskunta Ilmeen toteuttama
Uuttamo-hanke edistää kulttuurin ja
taiteen saavutettavuutta Oulun alueella
tuomalla taidelähtöiset menetelmät osaksi
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten
sekä hyvinvoinnin saralla toimivien
kolmannen sektorin toimijoiden
palvelutarjontaa.
Lue lisää

”On kaiken parhaita ne
kosketukset” - Tanssikummi
kotihoidossa
Läntisen tanssin aluekeskuksen
Tanssikummit työskentelevät huhti- ja
toukokuussa 2017 Kaarinan kotihoidon
asiakkaiden parissa. Kaarinan kaupunki
on ollut edelläkävijänä mukana Läntisen
Tanssin aluekeskuksen soveltavan
tanssitaiteen kokeiluissa.
Lue lisää

Kaksineuvoisen
alueella juurrutetaan
kulttuuritoimintaa
hoivapalveluihin

Ikääntyneiden
kulttuuritoiminnan
koordinaattori aloitti
Seinäjoella

Kauhavalla, Lappajärvellä
ja Evijärvellä on lähdetty
suunnitelmallisesti
viemään kulttuuria ja
luovuutta sotesektorin arkeen. Taiku
sotessa -nimistä
kuntapilottia toteuttaa
Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen.
Pilotissa hoitohenkilökunta
saa vuoden 2017 aikana
kulttuuriin ja luoviin
menetelmiin liittyvää
ohjausta ja koulutusta.

Seinäjoella ikäihmisten
kulttuuritoimintaa on
kehitetty
suunnitelmallisesti jo
usean vuoden ajan.
Maaliskuun 2017 alusta
toimintaa luotsaa
ikääntyneiden
kulttuuritoiminnan
koordinaattori Satu
Kokkoniemi. Hän on
kahden toimialan eli
kulttuuripalveluiden ja
ikääntyneiden palveluiden
yhteinen työntekijä.

Lue lisää

Lue lisää

Taiteesta voimaa
Oulunkaaren
sotepalveluihin
Lähde! Taiteesta voimaa
arkeen -hanke tuo
taiteilijoita
työskentelemään
kehitysvammaisten,
maahanmuuttajien,
mielenterveyskuntoutujien
ja työttömien nuorten
kanssa. Toiminnan
tavoitteena on kehittää
taiteen ja kulttuurin
keinoin yksilöllisiä
työllistymispolkuja ja
hyvinvointia tukevia
ympäristöjä sekä
hyvinvointiresidenssin
malli, jossa taiteilijat
asuvat työskentelynsä
aikana palveluasumisen
yksiköissä.
Lue lisää
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Taiteilijat kertovat työstään sosiaali-ja terveyssektorilla kolmella
videolla
Millaista on taiteilijan työ sosiaali- ja terveyssektorilla? Kenen ehdoilla taiteellista työtä
tehdään hoivayhteisössä? Mitä taiteen avulla voi saada aikaan erilaisissa yhteisöissä?
Miksi taidetta viedään erilaisille yleisöille? Taiteen edistämiskeskus on tehnyt kolme
lyhytvideota vastaamaan näihin kysymyksiin. Videoilla muusikko Riku Niemi,
tanssitaiteilija Helena Ratinen ja taidemaalari Marja-Liisa Jokitalo kertovat
työskentelystään.
Lue lisää

Taikusydämen Länsi-Suomen alueverkostolta lausunto sote- ja
maakuntauudistuksesta
Terveyttä ja hyvinvointia edistävät taide- ja kulttuuripalvelut ovat hyvä mittari soteuudistuksen onnistumiselle. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan tehdä
ennaltaehkäisevää työtä, vahvistaa sosiaalista pääomaa, lisätä osallisuutta ja
toimijuutta, edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa arjen
merkityksellisyyttä ja elämänlaatua. Taide on hyvä investointi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkaiden, heidän omaistensa ja työyhteisön hyvinvointiin.
Maakuntien kulttuuritehtäviin ja kehittämistyöhön on sisällytettävä kulttuuripalvelujen
saavutettavuuden edistäminen ja taiteen hyvinvointivaikutukset.
Lue lisää

Minunkin Tampereeni osana
monikulttuurisia museopalveluita
Minunkin Tampereeni on Tampereen
kaupungin projekti, jossa pilotoidaan
uusia toimintamalleja pakolaisten
identiteettityön tukemiseksi kotoutumisen
alkuvaiheessa. Projektista vastaavat
Tampereen kaupungin
kulttuurikasvatusyksikkö TAITE sekä
Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut.
Toiminta toteutetaan valtion
laskennallisella rahoituksella, jota
ohjataan kunnille kotouttaviin
toimenpiteisiin.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
ristiinpölyttäjänä
opetussuunnitelmatyössä
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala kehittää
poikkialaista opetussuunnitelmatyötä
yhdessä VOIMALA-konsortioon kuuluvien
koulutusorganisaatioiden kanssa.
Lähtökohtana on eri koulutusalat ja
koulutusasteet yhdistävä yhteistyö, jonka
tavoitteena on kulttuurisen ymmärryksen
ja menetelmien sisällyttäminen myös
sosiaali- ja terveysalojen
opetussuunnitelmiin.
Lue lisää

Lue lisää
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UUSIA JULKAISUJA

Uusi kulttuurin ja terveyden alan verkkojulkaisu Kipinä
Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön toimittama uusi vapaan
saatavuuden verkkolehti Kipinä keskittyy kulttuurisen terveystutkimuksen sekä taiteen
ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Ensimmäisessä numerossa teemana on Kaupunki ja
hyvinvointi. Numerossa 1/2017 julkaistiin mm. Anu Laukkasen toimittama Turun
kaupungin EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika -toimintaohjelman
arviointitutkimus, Ella Vihervuoren artikkeli Rosengårdin lähiön kaupunkisuunnittelusta
sekä Vihervuoren puheenvuoro Brasilian faveloiden pixação-kulttuurin kytköksistä
hyvinvointiin.
Lue lisää
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Taiteesta tukea työhyvinvointiin

Taidetta työn kehittämiseen

Taiteen edistämiskeskuksen
toimittamassa materiaalikoonnissa
tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä
työhyvinvointia edistävänä ja
ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä
hoitokeinona taideterapian muodossa.
Tekstissä luodaan katsaus kansainvälisiin
ja kotimaisiin tutkimuksiin taiteen
hyvinvointivaikutuksista.

Helena Hornin ja Kati Vapalahden
toimittama Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun julkaisu sisältää
moniäänisesti puheenvuoroja
taidelähtöisistä menetelmistä. Julkaisussa
käsitellään mm. taidelähtöisten
menetelmien hyödyntämistä työyhteisöjen
kehittämisessä esimies-, henkilöstö- ja
tiimitasolla. Lisäksi pohditaan
taidelähtöisten menetelmien merkitystä
peruskoulussa innostamisen välineenä ja
toimintana, joka synnyttää
kommunikaatiota ja helpottaa
kohtaamista. Taidetta tarkastellaan myös
taidelähtöisen toiminnan vaikuttavuuden
arvioinnin näkökulmasta.

Ikäläinen, Patrik (2017) Taiteesta tukea
työhyvinvointiin. Yleisimmät
sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen
toiminnan mahdollisuudet työterveyden
ylläpitämisessä.
Lue lisää

Horn, H. & Vapalahti, K. (toim.) (2017)
Taidetta työn kehittämiseen. XAMK
kehittää 8. Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu.
Lue lisää
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Taiteen ja kulttuurin barometri
2016: Taiteilijan
työskentelyedellytykset
muutoksessa
Taiteen edistämiskeskuksen ja
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus
C uporen toteuttamassa vuoden 2016
Taiteen ja kulttuurin barometrissa
teemana on taiteilijoiden
työskentelyedellytysten muutokset.
Barometrissa selvitetään
taiteilijajärjestöjen hallitusten jäsenten
arvoja ja asenteita suhteessa
taiteilijuuteen, taiteelliseen työskentelyyn
ja edunvalvontaan. Barometrissa
kartoitetaan myös taiteilijajärjestöjen
suunnittelemaa ja tekemää tutkimus- ja
kehittämistyötä ja tarkastellaan
taiteilijajärjestöjen toimintaa ja sen
tavoitteita.
Hirvi-Ijäs, M., Rensujeff, K., Sokka, S. &
Koski, E. (2017) Taiteen ja kulttuurin
barometri. Taiteilijan
työskentelyedellytykset muutoksessa.
C uporen verkkojulkaisuja 42.

Palasista palettiin - Kulttuuri
osaksi ikäihmisten palveluja
Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Socomin tuoreessa
julkaisussa esitellään Työtä nuorille ja
hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista hankkeen aikana toteutettuja pilotteja
sekä niissä tehtyjä hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn mittauksia. Mittausten
tarkoituksena on ollut selvittää taiteen ja
kulttuurin vaikutuksia ikäihmisten
elämään sekä tarkastella mitä
merkityksiä taiteen tekeminen ja
osallistuminen tuovat arkeen ja miten se
vaikuttaa hoivapalvelujen tarpeeseen.
Hankkeessa pyrittiin myös selvittämään,
paljonko sote-euroja säästyy ikäihmisten
palveluissa, kun sijoitetaan kulttuuriseen
hyvinvointiin.
Palasista palettiin - Kulttuuri osaksi
ikäihmisten palveluja. Kaakkois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja
A10:2017.
Lue lisää

Lue lisää

Sanataideohjaamisen koulutusta tarjolla Kirjan talolla 2017–2018
Kirjan talon Sanataideohjaamisen akatemia on tarkoitettu heille, jotka haluavat
soveltaa sanataideohjauksen menetelmiä omassa työssään. Koulutus sopii erityisesti
opetus-, varhaiskasvatus-, hoito- ja kirjastoalalla työskenteleville sekä kyseisiä aloja
opiskeleville. Koulutus tarjoaa myös uusia välineitä taide- ja kirjallisuusalojen
ammattilaisille ja opiskelijoille.
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 ry.
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