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 5/2017
Lomilta palannut Taikusydän-tiimi tarjoilee jälleen tuhdin kulttuurihyvinvoinnin
lukupaketin höystettynä kansainvälisillä kuulumisilla Britanniasta. Lisäksi suosittelemme
tutustumaan erityisesti kahteen uuteen julkaisuun: Taikusydämen tuoreeseen
tutkimuskatsaukseen Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua sekä
Taiteen edistämiskeskuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimaan
Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan. Kouluttajille suunnattu
yhteistyöseminaarimme 15.9. Helsingissä on ehtinyt kesän aikana tulla täyteen, mutta
voit ilmoittautua jonoon tässä kirjeessä olevasta tapahtumalinkistä. Innostavaa
elokuuta!
"Sometimes we need medicine, but we always need art".
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Uusi tutkimuskatsaus taiteen hyvinvointivaikutuksista julkistettu!
Taikusydämen julkaisemassa kattavassa tutkimuskatsauksessa kootaan yhteen ja
jäsennetään erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin
välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen
muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen
ulottuvilla ja hyödynnettävissä. Katsaus on veloituksetta ladattavissa
Turun ammattikorkeakoulun Loki-julkaisukaupassa.
Laitinen, Liisa (2017) VAIKUTTAVAA? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun
ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46.
Lue lisää

UUTISIA

Suomi kiinnosti Bristolin
kulttuurihyvinvointikonferenssissa

Taikusydän mukana
kansainvälisessä
tutkijaverkostotoiminnassa

Taikusydän-tiimin jäseniä osallistui
kesäkuussa Bristolissa järjestettyyn
kansainväliseen kulttuurihyvinvoinnin
konferenssiin, johon saapui kaikkiaan yli
400 osallistujaa 22 eri maasta.

Kansainvälinen Arts Health Early C areer
Research Network (EC RN) kokoaa yhteen
taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin
teemoista kiinnostuneita tutkijoita.

Britanniassa Arts for Health -teema on
ollut ajankohtainen noin 60 vuotta - meillä
Terveyttä kulttuurista -toiminta käynnistyi
1990-luvun alussa. Konferenssimatkan
tarkoituksena oli tutustua
kulttuurihyvinvointialan tuoreimpaan
tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin sekä
verkostoitua kansainvälisesti. Tärkeänä
tavoitteena oli myös tehdä tunnetuksi
Taikusydän-yhteyspistemallia.
Lue lisää

Erityisesti uran alkuvaiheessa oleville
nuorille tutkijoille suunnatussa
verkostossa on mukana lähes 450 tutkijaa
seitsemästä eri maasta. Tulevaisuudessa
suunnitelmissa on myös yhteisten
tapahtumien järjestäminen yhteistyössä
Taikusydän -tutkijaverkoston kanssa. Lue
lisää ja liity mukaan tutkijaverkostoon
täyttämällä hakemus verkoston
nettisivuilla.
Lue lisää

2/10

Merkittävä kansallinen raportti kartoittaa taiteen ja hyvinvoinnin
yhteyksiä ja tutkimusta Britanniassa
Britannian parlamentin kaikkien puolueiden yhteinen Taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin
yhteistyöryhmä on julkaissut laajan raportin taiteen merkityksestä terveydelle ja
hyvinvoinnille. Raportin pääviesteissä todetaan, että taide voi auttaa nykyisen
terveys- ja sosiaalihuollon suurten haasteiden kuten ikääntymisen, yksinäisyyden ja
mielenterveyden ongelmien kohtaamisessa. Taide voi osaltaan auttaa säästämään
myös resursseja sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Raportti esittää selkeässä muodossa useita tutkimustuloksia taiteen vaikutuksista
hyvinvointiin eri elämänkaaren vaiheissa, tapausesimerkkejä, suosituksia sekä
toimenpide-ehdotuksia. Suosituksissa ehdotetaan muun muassa Taikusydäntä
vastaavan monialaisen, verkostomaisen kansallisen, strategisen keskuksen
perustamista, joka mm. edistää hyviä käytäntöjä, yhteistyötä ja oppimista sekä
koordinoi ja levittää tietoa tutkimuksesta.
Lue lisää
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Seminaari taiteen ja kulttuurin
käytöstä uusissa toimintaympäristössä 15.9.2017, Helsinki

Taidetutka-verkkolehti luotaa
taiteen uusia merkityksiä

C reative and Inclusive Finland ja
Taikusydän -hankkeet järjestävät
yhdessä taiteen soveltavaan käyttöön
liittyvän monialaisen
kouluttajatapaamisen sosiaalialan,
terveysalan, kulttuurialan,
yhteisöpedagogiikan ja nuorisotyön
koulutuksista vastaaville ja niissä
työskenteleville. HUOM! Seminaari on
täynnä, mutta voit ilmoittautua mukaan
jonotuslistalle mahdollisille
peruutuspaikoille.

Taidetutka on kesäkuusta 2017 alkaen
kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti,
joka luotaa taiteen uusia merkityksiä.
Lehden ensimmäisen numeron teemana
on ”Taide kuuluu kaikille”. Lehti on
syntynyt halusta nostaa esiin taiteen ja
kulttuurin uusia rajapintoja, esitellä
kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä,
jotka usein jäävät pinnan alle. Miten taide
näyttäytyy saattohoidossa tai
pakolaisleirillä? Ovatko erilaiset
toimintarajoitteet esteenä uravalinnalle
taiteen parissa?

Lue lisää

Lue lisää

Kirjastosta juuret elämään hanke vie kirjasto- ja
kulttuuripalveluita vangeille

Toimintamalli:
Kimmoke-ranneke, Turku

Turun kaupunginkirjaston organisoiman
Kirjastosta juuret elämään -hankkeen
(2012–2017) tavoitteena on tuoda
kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla
uudenlaista sisältöä vankien elämään,
tarjota mahdollisuus oman luovuuden
löytämiseen ja toteuttamiseen sekä
tunteiden ilmaisuun. Vangeille tuodaan
välineitä arjessa selviytymiseen
opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston
tarjonnan käyttöä ja
hyödyntämistä. Toiminnan on tarkoitus
vakiintua valtakunnallisesti osaksi
kirjastojen omaa toimintaa.

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja
liikuntaa vähävaraisten turkulaisten
vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat
hankkia itselleen yli 17-vuotiaat
turkulaiset, jotka saavat tiettyjä Kelan
etuuksia. Kimmoke-ranneke on kehitetty
aktivoimaan työttömäksi jääneitä,
heikommin toimeen tulevia
kaupunkilaisia. Kokosimme yhteen
kattavan lukupaketin Kimmokerannekkeeseen liittyvistä opinnäytetöistä
sekä vertailusta Tampereen Aktiivipassin
sekä Kainuun ja Espoon Kaikukortin
kanssa.
Lue lisää

Lue lisää
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Muistojen polku – kuvallisia
päiväkirjamerkintöjä
kulttuurisesta vanhustyöstä

Pirkanmaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelma
valmistui

Yhteisötaiteilija Mari Halonen on
työskennellyt kotihoidon asiakkaiden
kanssa osana Kuopion kaupungin
kulttuurista vanhustyötä vuodesta 2013.
Nyt julkaistun kuvapäiväkirjan myötä
Halonen osoittaa kiitoksensa
vanhustyöntekijöille, joiden työstä
puhutaan kiireen ja väsymyksen
täyttämänä. "Harvemmin puhutaan
kosketuksesta, hymyistä, välittämisestä,
huolesta. Työstä, joka ylläpitää elämää",
Halonen kirjoittaa. Kuvapäiväkirja sisältää
kuvia ja tekstejä yhteisötaiteilijan työstä.
Kuvapäiväkirjan julkaisemisen on
mahdollistanut Kuopion kaupungin
Kulttuuri vanhustyön tukena -työryhmä.

Maamme ensimmäinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma on
valmistunut laajana yhteistyönä. Sitä
olivat vauhdittamassa Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja Taiteen
edistämiskeskus. Suunnitelman
tavoitteena on mahdollistaa kulttuuristen
oikeuksien toteutuminen kaikille
pirkanmaalaisille ja siten kaventaa
hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelma
on tarkoitettu työkaluksi sekä
päätöksenteossa että käytännön
tasolla. Jokaiselle pirkanmaalaiselle
suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin
osallistumista vähintään 100 minuutin
ajan viikossa.

Lue lisää

Lue lisää

AVUSTUKSIA
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Avustus kulttuuriin
osallistumisen ja
osallisuuden
lisäämiseen
Opetus- ja
kulttuuriministeriön
kokeilu- ja
kehittämishankeavustus
on tarkoitettu osallisuuden
ja osallistumisen
lisäämiseen
kulttuuripalveluiden
piirissä sekä
kulttuuripalvelujen
yleisöpohjan
laajentamiseen. Hakuaika
päättyy 28.9.2017.
Lue lisää

Päivikki ja Sakari
Sohlbergin säätiön
apurahat
sosiaalisiin
hankkeisiin
Säätiö myöntää
apurahoja lasten ja
vanhusten hyvinvointia
edistävään tutkimukseen
ja sosiaalisiin
hankkeisiin. Viime
vuosina apurahoja on
myönnetty myös taiteen
ja kulttuurin
hyvinvointivaikutuksia
edistäviin hankkeisiin.
Hakuaika päättyy
15.9.2017.

Avustus visuaalisen
taiteen alan
välittäjäportaan
kehittämishankkeisiin
Avustus on tarkoitettu visuaalisen
taiteen alan välittäjäportaan
kehittämishankkeisiin. Avustuksen
tavoitteena on parantaa
visuaalisen taiteen
liiketoimintaosaamista ja siten
taiteen myyntiä ja taiteilijoiden
tulonmuodostusta. Hakuaika
päättyy 31.8.2017.
Lue lisää

Lue lisää

UUTISIA
Soveltavan taiteen
Osaamiskiihdyttämöt
starttaavat jälleen
vuodelle 2017-2018

Uusi teemasivu
esittelee
prosenttiperiaatteen
laajentamista

Keski-Suomen
sairaala Nova hankkii
taidetta jopa
miljoonalla eurolla

lmoittautuminen Pro
Soveltavan taiteen tila ry:n
Osaamiskiihdyttämön
toiselle kaudelle on
alkanut!
Tule sparraamaan
soveltavan taiteen
osaamistasi ja
verkostoitumaan
Helsinkiin, Tampereelle tai
Ouluun. lmoittautuminen
päättyy 30.9.2017.

Kuinka prosenttiperiaate
laajenee sosiaali- ja
terveydenhuoltoon?
Opetus- ja
kulttuuriministeriö on
avannut uudet teemasivut,
jotka esittelevät hankkeen
toimijoita ja etenemistä.
Kärkihankkeen tavoitteena
on parantaa taiteen ja
kulttuurin saavutettavuutta
ja siten edistää taiteen
hyvinvointivaikutuksia.

Keski-Suomen sairaala
Nova rahoittaa tulevat
taidehankintansa
prosenttiperiaatteella.
Sairaanhoitopiiri käyttää
taiteeseen noin 0,25 %
rakentamisen
kokonaiskustannuksista,
kuitenkin enintään
miljoona euroa. Osa
rahoituksesta käytetään
esittävän taiteen
toimintamallien
toteuttamiseen, joita ovat
mm. sairaalamuusikko,
sairaalaklovni ja
taiteilijaresidenssitoiminta.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

OPINNÄYTETÖITÄ
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Taidetta ja tarinoita
muistisairaan rinnalla:
TATAMURI®-menetelmän
kehitystyö ja konseptointi
Tiina Butter kuvaa Turun
ammattikorkeakoulun Soveltava taide
(YAMK) -opinnäytetyössään vaikeasti
muistisairaiden vanhusten ja heidän
omaistensa välisen vuorovaikutuksen
rikastamiseksi kehitetyn taidelähtöisen
TATAMURI®-menetelmän kehittämistä ja
konseptointia. TATAMURI®-menetelmää
on kehitetty viimeisen neljän vuoden
aikana kliinisessä työssä hoivakodissa.
Menetelmän ydin on ekspressiivisessä
ryhmätaideterapiassa, jossa
työskentelyyn osallistuvat sekä
hoivakodissa asuva vanhus että hänen
omaisensa.
Lue lisää

”Itsensä löytämistä ja
käännekohta elämässä” Työttömien nuorten
teatteripajan vaikutuksia
osallistujiin
Jenni Hernelahti tutkii Humanistisen
ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi
(YAMK) -opinnäytetyössään työttömien
nuorten teatteripajoista saatuja
kokemuksia ja vaikutuksia osallistujien
hyvinvointiin. Tarkastelun kohteena
oli neljä teatteripajaa, jotka
toteutettiin Liedon kunnan nuorisotoimen
ja työllistymispalveluiden sekä Raision
nuorisopalveluiden yhteistyöprojektina
osana perusnuorisotyötä. Aineiston
perusteella teatteripajalla oli vaikutusta
muun muassa osallistujien itsetuntoon,
rohkaistumiseen, jännittämisen ja
esiintymispelon lieventymiseen,
avoimuuden lisääntymiseen, ajattelun
laajentumiseen, omiin kykyihin uskomisen
lisääntymiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin.
Lue lisää

UUSIA JULKAISUJA
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Kulttuurisuunnitelma osana
laitoshoidossa asuvien
ikäihmisten hoitosuunnitelmaa

Taiteen oikeutuspuhunta
terveyden ja hoivan kentällä
C ogent Arts & Humanities -lehdessä
julkaistussa tutkimusartikkelissa
pohditaan taiteen oikeutuspuhuntaa
terveyden ja hoivan kentällä.

Arts & Health -lehdessä julkaistussa
tuoreessa raportissa tarkastellaan Turku
2011 Kulttuuripääkaupunkivuoden aikana
toteutetun Ikäihmisten
kulttuurisuunnitelma -projektin
toteuttamista ja tuloksia.
Projektin tavoitteena oli integroida
kulttuuri osaksi pitkäaikaisessa
laitoshoidossa asuvien ikäihmisten
arkielämää sekä sisällyttää luova toiminta
osaksi hoidon prosesseja ja
hoitosuunnitelmaa. Raportin mukaan
asiakaslähtöisen kulttuurisuunnitelman
luominen ja seuraaminen edisti
asiakkaiden kulttuuristen tarpeiden
tunnistamista ja huomioimista.

Artikkelissa tarkastellaan
diskurssianalyysin keinoin
projektiraportteja ja opinnäytteitä
ja pyritään tunnistamaan erilaisia tapoja
perustella ja oikeuttaa taidetta ja
taiteellista toimintaa osana
vanhuspalveluita Suomessa. Tutkimuksen
mukaan taidetoimintaa perustellaan
useista erilaisista näkökulmista,
painottaen mm. kulttuurisia oikeuksia,
hyötyjä fyysiselle ja mielenterveydelle,
taiteen roolia osana mielekästä elämää
sekä hoidon etiikkaa.

Koponen, T., Honkasalo, M-L & Rautava,
P. (2017) C ultural plan model: integrating
cultural and creative activities into care
units for the elderly. Arts & Health.

Lehikoinen, K. (2017) Justifying the arts in
health and care in Finland: A discourse
analytic inquiry. C ogent Arts &
Humanities. Vol. 2, No.1.

Lue lisää

Lue lisää
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Kattava yleiskatsaus taiteen ja
hyvinvoinnin alan tutkimukseen
ja käytäntöihin

ArtsEqualin toimenpidesuositus:
Koulusta suurin kulttuurikeskus

Tutkija Daisy Fancourtin uusi kirja tarjoaa
kattavan yleiskatsauksen taiteen ja
hyvinvoinnin alan tutkimukseen ja
käytäntöihin. Kirjassa mm. avataan
historiallisia, poliittisia ja teoreettisia
näkökulmia taiteen, terveyden ja
hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin sekä
esitellään konkreettisia malleja niin
terveydenhoidon ympäristöissä
toteutettavien taideinterventioden
suunnittelemiseen kuin tutkimusprojektien
toteuttamiseen.
Fancourt, D. (2017) Arts in Health:
Designing and researching interventions.
Oxford University Press. Oxford.
Lue lisää

Tutkimusten mukaan taide- ja
kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja
nuorten kulttuurista pääomaa ja
valmiuksia toimia aktiivisesti
yhteiskunnassa. ArtsEqual-tutkijat
ehdottavat toimenpidesuosituksessaan,
että peruskoulu voisi olla Suomen suurin
kulttuurikeskus, jossa laadukas ja
monipuolinen taide- ja kulttuurikasvatus
on kaikkien oppilaiden saatavilla.
Taidekasvatus vahvistaa koululaistaitoja,
identiteettityötä, itsetunnon rakentumista
ja ennen kaikkea toisen kohtaamista.
Taiteella ja taidekasvatuksella on
kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia:
oppimisvalmiuksien vahvistumisen lisäksi
muun muassa käyttäytymisen ongelmien
on havaittu vähenevän.
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
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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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