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 4/2018
Meissä jokaisessa on valtavasti potentiaalia, mutta osa siitä jää tunnistamatta
ja käyttämättä. Miten voisimme tukea erityisesti niitä, joiden elämässä ei ole
mennyt kaikki kohdalleen? Miten saada esiin se hyvä, mitä meissä jokaisessa
on?
Lasten ja nuorten säätiön Tenho-hankkeessa (2015-2018) ilman koulutus- tai
työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella eri paikkakunnalla
Suomessa. Taiteen kautta nuoret ovat löytäneet rohkeutta ja saaneet
onnistumisen kokemuksia, jotka ovat kannustaneet heitä eteenpäin.
Hankkeen päättyessä voimme ilolla lukea Lasten ja nuorten säätiön
verkkosivuilta, että hyväksi havaittu toiminta jatkuu ainakin kolmella
paikkakunnalla. Jos taide voi auttaa meitä tulemaan nähdyksi ja kuulluksi ja
löytämään suuntaviivoja oman potentiaalimme hyödyntämiseen, onko meillä
varaa jättää sitä käyttämättä?
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Seminaari taiteen ja sosiaalialan moniammatillisesta
yhteistyöstä 15.5. 2018 Turussa
Maksuttoman seminaarin tavoitteena on työpajatyöskentelyn ja caseesimerkkien kautta antaa konkreettisia työkaluja ja materiaaleja taiteen ja
sosiaalialan moniammatillisen työn kehittämiseen ja erityisesti nuorten kanssa
toimimiseen.
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Turun AMK:n koordinoima MOMU-hanke,
Taikusydän-yhteyspiste sekä Metropolia AMK:n Osuma-hanke. Juontajina
toimivat runoilija Maimu Brushwood ja kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja LiisaMaria Lilja-Viherlampi. Ilmoittautuminen päättyy 8.5.2018.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Taikusydän-tutkijaverkoston
tapaaminen 14.5. Tampereen
yliopistolla

Save the date: Nordic Arts &
Health Research Seminar on
7 November, Turku

Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin
tutkimuksen Taikusydäntutkijaverkosto järjestää
tutkijatapaamisen Tampereella
14.5.2018 klo 10-16.15. Tapaaminen
järjestetään yhteistyössä Tampereen
yliopiston kanssa.

Taikusydän on mukana
käynnistämässä pohjoismaista
taiteen ja hyvinvoinnin alan
tutkijaverkostoyhteistyötä.
Ensimmäinen yhteinen pohjoismainen
tutkijaseminaari järjestetään 7.
marraskuuta Turussa. Seminaarin
ohjelma tarkentuu kesän 2018
aikana.

Tutkijatapaamisessa keynotepuhujana on professori Norma
Daykin. Tapaamisen ohjelman
kokonaisuudessaan löydät täältä.
Tapaamisen kieli on aamupäivän ajan
englanti. Iltapäivän työpajoissa
kielenä on englanti ja suomi.
Ilmoittautumiset 6.5. mennessä.

Ennakkoilmoittautumiset
seminaariin 15.6. mennessä.

Lue lisää

Lue lisää
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Mistä puhumme?
Kulttuurihyvinvointialan
päivitetty käsitekooste
Taikusydämen nettisivuilla
Taikusydämen tiimi on työstänyt
kulttuurihyvinvointialan käsitteistä
koosteen, jonka tarkoituksena on
selkiyttää alan moninaista
käsitteistöä ja toimia apuna
viestinnässä.
Keskusteluun käsitteistä ja
käsitteiden määritelmistä voit
osallistua kommentoimalla ja
antamalla palautetta Taikusydämen
nettisivuilla.
Lue lisää

Taidetutka-verkkolehden
kolmas numero käsittelee
taidetta osana työelämää
Millainen on taiteen rooli osana
työelämää ja työelämän
organisaatioita? Mitä taiteen ja
työelämän rajapinnassa tapahtuu
juuri nyt?
Taiteen uusia merkityksiä luotaavan
Taidetutka-verkkolehden kolmannen
numeron teemana on taide ja
työelämä. Lehdessä taiteen ja
työelämän välistä vuorovaikutusta
lähestytään useasta eri
näkökulmasta, nostaen esiin
tapausesimerkkejä, tutkimusta,
toimijoita ja ilmiöitä.
Lue lisää

TAPAHTUMIA:
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Kaikki jakoon! Työvälineitä
nuorten kanssa
työskentelyyn Helsingissä
9.5.2018

AILI-verkoston avoin
seminaari kulttuurisesta
vanhustyöstä Turussa
17.5.2018

Tervetuloa kuulemaan ja
innostumaan nuorten kanssa
työskentelyyn kehitetyistä
työvälineistä! Kaikki jakoon -työpaja
tarjoaa mahdollisuuden kokeilla osaa
niistä ja verkostoitua muiden nuorten
parissa työskentelevien kanssa
dialogisessa oppimiskahvilassa.

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".

Tapahtuma on kaikille avoin ja
ilmainen, kohdennettu erityisesti
nuorten parissa työskenteleville
ammattilaisille. Tapahtuman
järjestävät Metropolia AMK:n Osumahanke yhdessä Työterveyslaitoksen
Combo-hankkeen ja Metropolia AMK:n
hankkeiden Niko -97, Tämä elämä,
Motiivi ja Open Cinema Agora kanssa.
Tapahtuma on osa Uusimaaviikkoa ja Eurooppa-päivää.

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

Lue lisää

Vankilateatteri-kollokvio
Helsingissä 17.5.2018
Vankilateatteri-kollokvio kokoaa
yhteen tutkijoita, opettajia,
opiskelijoita ja kaikkia
tutkimustiedosta kiinnostuneita
keskustelemaan vankilateatterin
historiasta, teoriasta ja käytännön
esimerkeistä.
Kollokvion järjestävät ArtsEqual,
Taideyliopiston CERADA ja
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus
Cupore. Ilmoittautuminen päättyy
14.5.2018.
Lue lisää

Yhteisö ja taide -seminaari
Helsingissä 18.20.9.2018, Save the Dates!
Kolmepäiväinen seminaari kokoaa
yhteen laajan joukon yhteisötaiteen
tekijöitä tanssin, teatterin,
kuvataiteen, musiikin ja
performanssitaiteen aloilta.
Seminaarin keynote-puhujia ovat
apulaisprofessori Nicholas Rowe
Aucklandin yliopistosta Uudesta
Seelannista, professori Allan Owens
Chesterin yliopistosta IsoBritanniasta, tanssitaiteilija Judith
Marcuse Kanadasta, professori Kai
Lehikoinen ja tanssitaiteen tohtori
Kirsi Törmi Taideyliopistosta.
Keynote-luentojen ohella seminaari
rakentuu case-esittelyistä,
keskusteluista ja verkottumisesta.
Ilmoittautuminen seminaariin avataan
2.5.2018.
Lue lisää
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Mental Health Art Week -toimintaviikon teemana
monikulttuurisuus ja monimuotoisuus 20.-27.5.2018
MHAW-viikolla Helsingissä järjestetään kulttuuri- ja
taidetapahtumia Lapinlahden Lähteellä, jossa pääset osallistumaan muun
muassa MHAW Basaariin sunnuntaina 20.5.2018. Päivässä on iso kattaus
taide- ja kulttuuriohjelmaa eri järjestäjiltä. Tapahtumapäivä on kaikille avoin ja
maksuton. Myös paikalliset mielenterveysseurat ympäri Suomen järjestävät
MHAW-tapahtumia omilla paikkakunnillaan.
Lue lisää

JULKAISUJA:
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Toipuminen ja taide Espoon
sairaalassa

Avaimia omaan polkuun
kuvaa taiteen paikkaa
nuorten palveluverkostossa
Avaimia omaan polkuun -opas kuvaa
taiteen paikkaa osana ilman koulutusja työpaikkaa olevien nuorten
palveluja. Taidetoiminnassa nuori
vahvistaa sosiaalisia taitojaan,
itsetuntoaan sekä rohkeuttaan
toimia. Näillä taidoilla nuoren on
helpompi löytää oma paikka polulla
kohti opintoja tai työelämää.
Opas on tuotettu osana Euroopan
sosiaalirahaston rahoittamaa Tenhotoimintaa. Lasten ja nuorten säätiön
Tenhossa vuosina 2015–2018 yli 700
nuorta vahvisti elämäntaitojaan
elokuvan, sirkuksen ja teatterin
työpajoissa kuudella paikkakunnalla
eri puolilla Suomea.

Taiteella on tärkeä rooli uudessa
Espoon sairaalassa. Osaksi sairaalan
arkkitehtuuria ja toimintaa on
suunniteltu kuusi tilausteosta.
Taidetta on sijoitettu julkisiin tiloihin ja
potilashuoneisiin – esillä on noin
kolmesataa teosta EMMA – Espoon
modernin taiteen museon
kokoelmista.
Espoon sairaala on laajin julkisen
taiteen kohde Espoossa. Sairaala
toimii ikääntyneiden kuntoutus- ja
kotiutussairaalana.
Lue lisää

Lue lisää
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Pakolaisten mielenterveyden
tukeminen Suomessa

Välikäsiä vai välittämistä –
Soveltavan taiteen
välitystoimintaa
suunnittelemassa

PALOMA-käsikirja sisältää kattavan
määrän ohjeistusta ja suuntaviivoja
siihen, miten pakolaisten
mielenterveyttä voidaan tukea ja
parantaa. Oppaassa on oma osionsa
myös kulttuuri-, kirjasto- ja
museopalveluille.

Hyvinvoinnin välitystoimisto hankkeen viimeiseen julkaisuun on
koottu
hankkeessa kerätty ja kokeiltu tieto
yhteen kaikkien soveltavan taiteen
välitystoiminnasta kiinnostuneiden
hyödynnettäväksi.

Käsikirja on syntynyt
moniammatillisessa yhteistyössä
PALOMA-hankkeessa (Pakolaisten
mielenterveystoimien
valtakunnallinen kehittämishanke),
jota toteuttavat Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Kuopion
yliopistollinen sairaala, Suomen
mielenterveysseura, HYKS Psykiatria
ja Hämeenlinnan kaupunki.

Julkaisuun on kerätty tietoa siitä,
millaisia tuottamisen ja välittämisen
palvelutarpeita alalla on ja millainen
tilanne soveltavan taiteen palvelujen
kehittämisen, myymisen ja ostamisen
suhteen tällä hetkellä vallitsee.
Julkaisun kautta on pyritty luomaan
mahdollisimman tarkka ja
moniääninen kuva nykytilanteesta ja
toiminnan mahdollisuuksista sekä
tarjoamaan tietoa toiminnan
kannattavuuden ja karikoiden
määrittelyn tueksi.

Lue lisää

Lue lisää

Museums as Spaces for
Wellbeing: A Second Report
from the National Alliance for
Museums, Health and
Wellbeing
The National Alliance for Museums,
Health and Wellbeing on julkaissut
toisen raporttinsa museoiden
kehittämistyöstä hyvinvointisektorilla
Britanniassa.
Raportti esittelee laajan kattauksen
case-esimerkkejä, ohjelmia ja
projekteja sekä syventyy museoiden
kohtaamiin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin liittyen uusiin
yleisöihin, kumppanuuteen,
arviointiin, rahoitukseen ja
toimintakulttuurin muutokseen.
Lue lisää

Arts and Health in Wales - A
Mapping study of current
activity
Arts and Health in Wales - A Mapping
study of current activity –raportti
esittelee esimerkkejä taiteen ja
hyvinvoinnin sektorilta ja
kumppanuuksista Walesissa.
Raportissa esitellään caseesimerkkejä mm. taidetoiminnasta
dementian hoidossa,
mielenterveystyössä, kaatumista
ehkäisevässä työssä sekä Parkinsonin
tautia sairastavien ja aivoinfarktista
toipuvien kanssa. Lisäksi esitellään
Walesin tärkeimpiä Arts & Health toimijoita, alan rahoitusta sekä
suosituksia toiminnan kehittämiseksi.
Lue lisää

UUTISIA:
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KulttuurisoteYhteisömuusikot
Terveyttä kulttuurista hanke etenee – lue vievät musiikkia
mielenterveysseuralle lisää
sinne, missä sitä on
uudet verkkosivut
Kymenlaakson
vähän
toiminnasta!
Terveyttä kulttuurista
Ensimmäiset
mielenterveysseura ry:n
uudet verkkosivut on
avattu! Tervetuloa
tutustumaan seuran sivuihin
ja liittymään jäseneksi!
Lue lisää

Taikusydämen
alueverkostotoiminnasta
ponnistava
Kulttuurisote-hanke
etenee
Kymenlaaksossa, jossa
hankkeen hallinnoijana
on alueen sote-palvelut
tuottava kuntayhtymä
Carea.

yhteisömuusikot
valmistuvat tänä keväänä
Jyväskylän AMK:n, Turun
AMK:n ja Centria AMK:n
erikoistumiskoulutuksesta.
Lue lisää Centria AMK:ssa
Kokkolassa toteuteusta
koulutuksesta
YLEn jutusta.
Lue lisää

Lue lisää

Taide kuuluu sairaalaan seminaarin tallenne verkossa

Taiteilija yhteisössä esittelyvideo julkaistu

Espoon sairaalassa 12.4. järjestetty
Taide kuuluu sairaalaan -seminaari
löytyy verkosta tallenteena
kokonaisuudessaan täältä.

Taiteen edistämiskeskus on julkaisuut
esittelyvideon, jossa kolme PohjoisKarjalan taidetoimijaa kertovat, mitä
kaikkea taide yhteisöissä voi olla.

Seminaarin key note -puheenvuoron
piti kuvataiteilija ja Lime Arts ohjelman johtaja Dawn Prescott,
jonka puheenvuoro löytyy erillisenä
tallenteena myös Youtubesta.
Prescottin luento käsitteli Lime Artsin
vuosikymmenten mittaista työtä
Manchesterin alueen sairaaloissa
visuaalisen suunnittelun sekä
osallistavan taiteen keinoin.

Minä, äiti -työpaja kokoaa yhteen
pienten lasten äidit jakamaan
kokemuksia ja keräämään voimia
teatterin ja liikkeen äärellä. Äänten
kahvila puolestaan tutkii julkisen tilan
ääniä ja niiden yhteyttä hyvinvoinnin
kokemukseen. Osuuskunta Hurma
esittelee monipuolisella kattauksella
vaihtoehtoja taiteen toteutumiseen.

Katso tallenne Youtubesta

Katso video

8/12

Itä-Suomen
Hyvinvointivoimala julkaisi
strategian ja vision vuodelle
2020
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
(VOIMALA) on itäsuomalainen
hyvinvoinnin ekosysteemi ja
kumppanuusverkosto, joka kehittää
kulttuuria hyödyntäviä
hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää
moniammatillista osaamista sekä
uutta liiketoimintaa.
Voimalan tavoitteena on liittää taide
ja kulttuuri pysyväksi osaksi sosiaalija terveydenhuollon toimintaa.
Voimalan visio on: Uusi tapa tehdä
työtä.

Laaja kattaus
kulttuurihyvinvointia EteläSavossa
Etelä-Savon ELY-keskuksen
toimittaman Kulttuurimakasiiniuutiskirjeen vuoden 2018
ensimmäinen numero on omistettu
kokonaan kulttuurihyvinvoinnille.
Kulttuurimakasiinin ovat koonneet
yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus,
Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen
edistämiskeskus Etelä-Savo.
Lue lisää

Lue lisää
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Osallistava museo II -hanke
on käynnistynyt Taide- ja
museokeskus Sinkassa

Rovaniemi palkkasi
kulttuurituottajan
ikäihmisille

Keravan taidemuseolla on
käynnistynyt tammikuussa hanke
Osallistava museo II - Hyvinvointia
taiteesta. Hankkeessa kartoitetaan
Taide- ja museokeskus Sinkan ja
Keravan sosiaali- ja perhepalveluiden
välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja
testataan asiakaslähtöisesti
suunniteltuja museopalveluja.

Taiteen edistämiskeskuksen
läänintaiteilijana työskennellyt Matti
Selin aloitti huhtikuussa Rovaniemen
kaupungin kulttuurituottajana, jonka
tehtävä on tuottaa elämyksiä ja
edistää hyvinvointia osana
kulttuurista vanhustyötä.

Hankkeen kohderyhmiä ovat
hoivakotien asukkaat ja kotihoidon
asiakkaat, maahanmuuttajat,
mielenterveyskuntoutujat sekä
vammaispalvelujen asiakkaat. Hanke
toteutetaan Museoviraston, Keravan
kaupungin sekä Taiteen
edistämiskeskuksen rahoituksella.

Alkusysäys vanhuspalvelujen
kulttuurituottajan pestaamiseksi
syntyi kuntatoimijoiden AILIverkostossa, joka kuuluu taiteen
prosenttiperiaatteen laajentamisen
kärkihankkeen kehityshankkeisiin. Lue
lisää Kuntalehden artikkelista.
Lue lisää

Lue lisää

TYÖMAHDOLLISUUKSIA:
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Sosiaalisen taiteen
residenssiohjelma
Oulunkaaren
kuntayhtymässä – haku
avoinna!

Valtion taideteostoimikunnan
uudenlainen taidekilpailu:
taideteoksia valtion
virtuaalisiin työympäristöihin

Lähde! - taiteesta voimaa arkeen hanke etsii taiteilijoita sosiaalisen
taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC)
vuodelle 2019 Oulunkaaren
kuntayhtymän alueelle.
Residenssitaiteilija työskentelee tietyn
tai tiettyjen sosiaali- ja terveysalan
yksiköiden yhteydessä noin kahden
kuukauden residenssijaksolla.
Toiminta suuntautuu erityisesti
mielenterveyskuntoutujien,
kehitysvammaisten ja
maahanmuuttajien palveluihin.

Valtion taideteostoimikunta ja Valtion
tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtori järjestävät taidekilpailun, jonka
tarkoitus on hakea ideoita
taideteoksista, joita voidaan esittää
valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa.
Kilpailu on yleinen, kaikille avoin
taidekilpailu. Palkintolautakuntana
toimii valtion taideteostoimikunta.
Kilpailu päättyy 26. kesäkuuta.
Lue lisää

Haku sosiaalisen taiteen
residenssiohjelmaan (KK AiC – Artist
in Community) tapahtuu rinnakkain
KulttuuriKauppilan vakiintuneen
residenssiohjelman (KK AiR – Artist in
Resicence) kanssa. Hakulomake on
englanniksi, mutta haku on avoin
myös suomalaisille ja suomenkielisille
taiteilijoille ja lomakkeen saa täyttää
myös suomeksi. Haku päättyy
5.5.2018 klo 23.59.
Lue lisää

Taiteessa kotonaan – taiteilijaresidenssihankkeeseen
Pohjois-Karjalassa haetaan taiteilijoita
Taiteessa kotonaan -residenssitoiminnan tavoitteena on taiteen osallisuuden
lisääminen erityisesti niille ihmisille, jotka elämäntilanteensa vuoksi ovat
rajoitettuja taiteen kokijoita ja tekijöitä. Haettavina on kaksi
residenssikohdetta: ensimmäinen residenssikohde toteutuu Tuupovaarassa
elokuussa 2018 yhteistyössä Joensuun kulttuuripalveluiden ja Palvelukoti
Hopearinteen kanssa. Toinen residenssikohde on Lieksassa, Rantalan
asuinalueella. Residenssi toteutetaan yhteistyössä Joensuun Setlementin
Hyvä me! yhteisökeskeisen asumisen kehittämishankkeen kanssa sijoittuen
ajalle 1.8.–30.10.2018. Residenssitoiminta on osa Taiteen edistämiskeskuksen
Taiteen käytön, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa.
Lue lisää Taikusydämen ilmoitustaululta

KOULUTUKSIA:
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Yhteisömuusikon
erikoistumiskoulutuksen
haku käynnissä

Introduction to Social Circus
Pedagogy -kurssi Tampereen
yliopistossa

Yhteisömuusikon
erikoistumiskoulutuksen uuden
ryhmän haku on käynnistynyt ja haku
Turun koulutukseen jatkuu 11.5.2018
asti.

Sorin Sirkus ja Tampereen yliopiston
kasvatustieteet järjestävät lyhyen kurssin (2 ECTS) Tampereen
yliopiston Summer Schoolissa
elokuun alussa 2018. Kurssilla
käydään läpi sosiaalisen sirkuksen
metodia luentojen ja käytännön
harjoitteiden kautta.

Lue lisää

Tampereen yliopiston Summer
Schoolin englanninkieliselle
sosiaalisen sirkuksen kurssille voivat
osallistua yliopisto-opiskelijat, joilla on
suoritettuna jo 1-2 vuoden opinnot.
Kurssille mahtuu max. 22 opiskelijaa.
Haku päättyy 15.5.2018.
Lue lisää

Tutustu osatoteuttajiimme ja yhteistyökumppaneihimme täällä.

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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