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 5/2016
Pääkirjoitus
Syksy on lähtenyt Taikusydämessä vauhdikkaasti käyntiin. Järjestimme 8.9.
Helsingissä seminaarin taiteen juurruttamisesta osaksi sote-palveluita.
Seminaarin avasi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Sosiaalija terveysministeriön tervehdyksen toi ylijohtaja Veli-Mikko Niemi. Useat
seminaarin osallistujat toivat ilmi yhteisen verkosto- ja kehittämistyön
tärkeyden, jonka tueksi tullaan järjestämään jatkoseminaari vuoden 2017
aikana.
Syksyn aikana on keskusteltu myös kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta
sote- ja maakuntauudistuksessa. Sote- ja maakuntauudistuksen
lakiluonnokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 9.11.
Taikusydän haastaa kaikki toimijat ottamaan kantaa lakiluonnoksiin taiteen ja
kulttuurin merkityksen huomioimiseksi terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä sekä ennaltaehkäisevissä palveluissa. Kulttuuristen oikeuksien
tulee toteutua myös sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, kuten
pitkäaikaishoidossa ja ikäihmisten asumispalveluissa.
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö

Taiteen edistämiskeskuksen avustukset taiteen
hyvinvointivaikutusten edistämiseen ovat haettavissa 30.92.11.2016
Taiteen edistämiskeskus myöntää syksyllä 2016 kahdenlaisia avustuksia
taiteen hyvinvointivaikutusten edistämiseksi. Haettavana on Valtionavustus
taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaa sekä Kulttuurin hyvinvointivaikutusten
erityisavustukset yhteisöille. Hakuilmoitukset ja tarkat hakuohjeet julkaistaan
Taiteen edistämiskeskuksen internetsivuilla 30.9.2016.
Lue lisää

1/9

Suomen Kulttuurirahastolta voi hakea Taidetta hoitolaitoksiin avustusta 1.-31.10.2016
Avustuksen tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien
ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi
toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin
ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim.
palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset,
päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne.
Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.
Lue lisää

Taikusydän-tutkijaverkoston tapaaminen 15.9.2016 Turussa
Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkoston
tapaaminen järjestettiin 15.9. Turun yliopistolla. Seminaarimuotoisessa
tapaamisessa kuultiin ja keskusteltiin kahdeksasta tutkimusprojektista, joissa
taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen teemaa lähestyttiin mm. yhteisötaiteen
etiikan ja poliittisuuden, moniammatillisen yhteistyön kehittämisen,
kulttuurihyvinvointipalvelujen saavutettavuuden ja järjestämisen, taiteilijoiden
työhyvinvoinnin sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osallisuuden näkökulmista.
Tapaamiseen osallistui tutkijoita Turun, Helsingin, Tampereen, Oulun ja Lapin
yliopistoista, Taideyliopistosta, Åbo Akademista sekä Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiö Cuporesta, Työterveyslaitokselta ja Turun
ammattikorkeakoulusta.
Tutkijaverkoston seuraava tapaaminen pidetään 28.2.2017 Turun
Taideakatemialla.
Lue lisää
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Mikä on taiteen käytön ja
hyvinvoinnin
kehittämisohjelma?
Taiteen edistämiskeskuksen
kehittämisohjelman tavoitteena on
luoda taiteen hyvinvointia tukevalle
toiminnalle laaja ja vakiintunut
rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä
toiminnan rakenteita ja
asenteita. Taike antaa tukea ja
neuvontaa taiteen ja kulttuurin
hyvinvointitoiminnan
käynnistämiseen. Taiteen ja
hyvinvoinnin läänintaiteilijat opastavat
alkuun ja auttavat löytämään
kumppaneita.

Tutustu Taide ankkuroituu
osaksi sote-palveluita seminaarin monipuolisiin
materiaaleihin
Helsingissä 8.9.2016 järjestetyn Taide
ankkuroituu osaksi sote-palveluita seminaarin kaikki esitykset,
aamupäivän puheenvuorojen
tallenteet sekä työpajojen yhteenveto
löytyvät nyt Taikusydämen
internetsivuilta. Seminaariin osallistui
120 henkilöä. Puheenvuoroja
seurattiin striimauksen kautta 137
yhteydellä. Kehittämistyön tueksi
tullaan järjestämään jatkoseminaari
vuonna 2017.

Lue lisää

Lue lisää
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Suomalaiset haluavat taidetta myös hoitolaitoksiin
Suomen Taiteilijaseuran TNS Gallupilta tilaamaan kyselytutkimuksen mukaan
75 prosenttia suomalaisista haluaa taidetta arkeensa. Suomen kymmenestä
suurimmasta kaupungista Oulun ja pääkaupunkiseudun asukkaat arvostavat
eniten julkista taidetta. Vastaajista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että
sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja
kulttuuria.
Lue lisää
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Space! tuo taiteen
osaksi nuorten ehkäisevää
mielenterveystyötä

Tarinateatteri lastensuojelun
tukena Espoossa

Space!-projektissa
kehitetään matalan kynnyksen
palvelua nuorille, joiden
perheenjäsen, ystävä tai läheinen on
sairastunut psyykkisesti. Nuorille
tarjotaan omaisyhdistysten ja
taiteilijoiden yhdessä järjestämää
osallistavaa taiteellista
ryhmätoimintaa. Hankkeen toteuttaa
FinFami Uusimaa ry - Omaiset
mielenterveyden tukena.

Näyttelijä peilinä lastensuojelussa
on Q-teatterin yleisötyön ja Espoon
lastensuojelun yhteistyöhanke, jossa
näyttelijän ammattitaitoa ja
tarinateatteria sekä siitä johdettuja
tekniikoita on käytetty hyödyksi
lastensuojelun asiakkaiden ja
työntekijöiden kanssa. Hankkeen
tavoitteena on ollut tarkastella
monipuolisesti näyttelijäntyön ja
teatterillisten menetelmien
soveltamista lastensuojelun
tarpeisiin.

Lue lisää

Lue lisää
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Takuulla rakenteisiin! -hanke ikääntyneiden tukena Kuopiossa
Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään vuosina 2016–2017
taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja
laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi.
Erityisen tärkeää on etsiä ratkaisuja kotihoidossa olevien usein yksinäisyyttä ja
turvattomuutta kokevien vanhusten arjen iloksi ja kuntoutuksen tueksi.
Lue lisää

Pirkanmaalle laaditaan
alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Pirkanmaalla on
käynnistynyt alueellisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelman
laatimistyö, jota koordinoi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Työ
linkittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
vastuulla olevaan terveyden
edistämisen alueelliseen
koordinaatiotyöhön.
Lue lisää

Kulttuurisen
kehitysvammatyön verkosto
starttaa Tampereella
Tampereen kaupungin
kulttuuripalvelut sekä
kehitysvammaisten avopalvelut
käynnistivät syksyllä 2016
yhteistyössä kulttuurisen
kehitysvammaistyön verkoston
Tampereelle. Verkoston tarkoituksena
on lisätä tamperelaisten
kehitysvammaisten
osallistumismahdollisuuksia kulttuurija taidetoimintaan. Huomioon
otetaan sekä taiteen kokeminen että
itse tekeminen, niin vapaa-ajalla kuin
osana muita palveluja.
Lue lisää

SuMu-taiteilijakirjat taidelähtöisenä kohtaamisen metodina
Kuvataiteilija, taidekasvattaja Petra Kallio tutkii Turun Ammattikorkeakoulun
Taideakatemian Soveltavan taiteen YAMK-opinnäytetyössään ”Näkyviin
piirretyt: SuMu-taiteilijakirjat taidelähtöisenä kohtaamisen metodina”
taiteilijakirjakonseptia, joka toteutettiin yhdessä Turun Kaupungin Pompon
päiväkeskuksen vaikeavammaisten asiakkaiden ja Trager-terapeutti Virpi
Riihiluoman kanssa. Työskentelyn kautta syntyi sarja SuMu-kirjoja, ”sun ja
mun” kuvia, jotka toimivat asiakkaan ja taiteilijan yhteisinä taiteilijakirjoina ja
uniikkiteoksina.
Lue lisää
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Tutkimus musiikin ja
laulamisen vaikutuksista
hyvinvointiin

Artikkeli taide ja hyvinvointi toiminnan arvioinnista
Arts & Health -lehdessä julkaistussa
tutkimusartikkelissa käsitellään
ajankohtaista teemaa arvioinnin
merkityksestä taiteen ja hyvinvoinnin
kentän toiminnan ja palvelujen
suunnittelussa sekä toiminnan
perustelemisessa mm. päättäjille ja
rahoittajille. Artikkelissa pohditaan
palvelujen tilaajien, rahoittajien,
toiminnan järjestäjien, taiteilijoiden ja
taideorganisaatioiden sekä
toimintaan osallistujien kanssa
yhteistyönä toteutettavan arvioinnin
mahdollisuuksia ja haasteita.

Arts & Health -lehdessä julkaistussa
tutkimusartikkelissa tarkastellaan
osallistavan musiikin ja laulamisen
vaikutuksia vastaanottokeskuksessa
asuvien turvapaikkaa hakevien
ihmisten hyvinvointiin. Tutkijat
esittävät musiikilla ja laulamisella
olevan positiivisia vaikutuksia, jotka
liittyvät mm. toimijuuden ja
resilienssin vahvistumiseen,
yhteisöllisyyden kokemuksen
lisääntymiseen sekä
ihmisyyden tunteen palautumiseen.

Daykin, N., Gray, K., McCree, M. &
Willis, J. (2016) Creative and credible
evaluation for arts, health and wellbeing: opportunities and challenges of
co-production. Arts & Health. s. 1-16.

Lennette, C., Weston, D., Wise, P.,
Sunderland, N. & Bristed, H. (2016)
Where words fail, music speaks: the
impact of participatory music on the
mental health and wellbeing of
asylum seekers. Arts & Health, 8:2, s.
125-139.

Lue lisää

Lue lisää

7/9

Kulttuuri ja terveys tutkimusseminaari
Turun yliopiston Kulttuurin ja
terveyden tutkimusyksikön
järjestämän Kulttuuri ja terveys tutkimusseminaarin syksyn ohjelma
jatkuu ke 26.10. klo 14-16. Syksyn
muut seminaaripäivät ovat: to 10.11.
klo 14-16 ja
to 8.12. klo 14-16.
Seminaari on suunnattu taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin sekä
kulttuurisen terveystutkimuksen
teemoista
kiinnostuneille perustutkinto- ja jatkoopiskelijoille sekä tutkijoille.

Kansainvälinen Culture, Health
and Wellbeing -konferenssi
Bristolissa 19.-21.6.2017
Kansainvälinen Culture, Health and
Wellbeing -konferenssi järjestetään
Bristolissa 19.-21.6.2017.
Konferenssissa esitellään taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin alan uusinta
tutkimusta sekä hyviä käytäntöjä ja
käydään keskustelua taiteen ja
luovuuden roolista paranemisessa,
hoidossa ja osana
hyvinvointipalveluja. Konferenssi on
suunnattu niin tutkijoille, taiteilijoille,
päättäjille kuin muillekin taiteen ja
hyvinvoinnin kentällä toimiville.

Ota yhteyttä, mikäli haluat esitellä
tutkimustasi seminaarissa
kevätlukukaudella 2017.

Lue lisää
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Tutustu osatoteuttajiemme kuulumisiin
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: Takuulla rakenteisiin!
Kulttuurikeskus PiiPoo: %-taidetta hanke käynnistyi Pirkanmaalla
Terveyttä kulttuurista ry: Liity Terveyttä kulttuurista -Facebook-ryhmään
Turun ammattikorkeakoulu: Soveltavaa taidetta ja luovaa tuotantoa -blogi

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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