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 6/2016
Pääkirjoitus
Taikusydämen lokakuu on ollut vilkas. Iso osa työtämme on eri toimijoiden
yhteensaattamista ja kytkentöjen tekemistä taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja
terveysalojen ammattilaisten välille. Toinen tärkeä osa on tiedon kokoaminen ja
välittäminen. Hankepankistamme löytyykin tiedot jo lähes kolmestakymmenestä
hankkeesta, ja päivitämme uusia hankkeita sivuillemme viikoittain. Tämän uutiskirjeen
myötä käynnistämme hyvien toimintamallien kartoituksen. Ilmoitathan tiedossasi
olevan toimintamallin mukaan! Olemme mukana myös viestimässä prosenttitaiteen
periaatteen laajentamisen kärkihankkeen toteutumisesta. Voit seurata eri toimijoiden
viestintää kärkihankkeesta sosiaalisessa mediassa #tuleluotaide.
Taide on oivalluksia!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Toimintamallit tutuiksi - ilmoita omasi mukaan ja vaikuta!
Taikusydämelle tulee viikoittain kyselyitä hyvistä käytännöistä ja vakiintuneista
toimintamalleista, jotka liittyvät taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin ja taiteen
käyttöön erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteenamme on koota selkeitä
ratkaisuehdotuksia sille, miten taide ja kulttuuri saadaan osaksi sektorit ylittäviä
hyvinvointipalveluita. Olemme avanneet nettisivuillemme toimintamallikyselyn, jonka
kautta voi ilmoittaa toimintamallin osaksi toimintamallipankkia. Toimintamalleja
esitellään Taikusydämen ja sen sidosryhmien viestintäympäristöissä sekä
asiantuntijatapaamisissa. Niitä hyödynnetään myös tutkimuksessa ja kehittämisessä.
Lue lisää
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Kulttuurihyvinvoinnille oma verkkolehti?
Taikusydän kartoitti lokakuussa lyhyellä kyselyllä tarvetta kulttuurihyvinvoinnista
kertovalle verkkolehdelle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 128 henkilöä, joista 84 % olisi
kiinnostunut lukemaan kulttuurihyvinvointiaiheista verkkolehteä. Kiinnostavimpina
juttuaiheina pidettiin hyviä käytäntöjä ja onnistumistarinoita sekä kansainvälisiä
esimerkkejä. Myös kulttuurinen seniori- ja vanhustyö sekä taide työelämässä ja
työyhteisöissä kiinnostivat paljon. Kyselyn pohjalta jatketaan lehden suunnittelua laajan
yhteistyöryhmän kanssa.
Lue lisää

”EI MIKÄÄN LOPPUSEMINAARI!” - TEIJO-kokoontumisajot
15.12.2016 Lempäälässä
Kulttuurikeskus PiiPoossa järjestetään TEIJO – tee itse taidetta ja osallistu -hankkeen
KOKOONTUMISAJOT torstaina 15.12.2016. Kolmentoista sote- ja kulttuurialan toimijan
TEIJO-kumppanuushanke starttasi syksyllä 2015 Suomen Kulttuurirahaston ja opetusja kulttuuriministeriön tuella. Nyt on tullut aika pysähtyä katsomaan, mitä hankkeessa
on tapahtunut ja miten työ jatkuu. Kokoontumisajoissa pureudutaan kulttuurin, taiteen,
sosiaali- ja terveysalojen, hoivan ja hyvinvoinnin yhteisiin teemoihin. Luvassa on caseesittelyjä, puheenvuoroja hankkeen toimintaan osallistuneilta henkilöiltä, tutkijan
puheenvuoro sekä pikapaneelikeskusteluja. Lisäksi julkaistaan TEIJO-esiselvitys.
Ilmoittautuminen on auki – toimi heti, paikkoja on rajoitetusti.
Lue lisää

Rikosseuraamusvirasto hankkii vankiloihin teatteri- ja
kuvataidetoimintaa
Rikosseuraamusvirasto hankkii vankiloissa järjestettävää
teatteri- ja kuvataidetoiminnan ohjausta, jossa lähtökohtana on yhteisötaide. Keskeistä
toiminnassa on yhteisön eli vankien osallistuminen toiminnan suunnitteluun,
toteutukseen ja esittämiseen. Hankittavan palvelun kohderyhmänä ovat vankeusvangit.
Perustellusta syystä toimintaan voivat osallistua myös tutkintavangit. Hankittavan
palvelun tavoitteena on vankien aktivointi ja toimintakyvyn parantaminen.
Tarkoituksena on mm. edistää vankien ryhmätyö- ja ilmaisutaitoja. Sekä kuvataideettä teatteritoiminnan ohjausta hankitaan kolmelle eri rikosseuraamusalueelle (Etelä,
Länsi ja Itä-Pohjoinen). Tarjoukset tulee jättää 18.11.2016 klo 12 mennessä.
Lue lisää: *kuvataide *teatteritaide
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HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen
erityistaidetoiminta. Uusi opas
julkaistu!
Erityistaidetoiminnan eettiset kysymykset
on aihe, josta on puhuttu paljon, mutta
kirjoitettu vähän. Kettuki ry:n
julkaisemaan Hyviä kysymyksiä oppaaseen on koottu tavallisempia
erityistaiteen kentällä esitettyjä
kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia.
Oppaassa esitettyjä vastauksia ja
käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu
yhdessä erityistä tukea tarvitsevien
taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden
asiantuntijoiden kanssa. Oppaan päättää
pohdinta erityistaidetoiminnan
sisällöllisistä tavoitteista ja käytäntöjä
ohjaavista arvoista. Oppaan on koonnut
ja kirjoittanut Kettukin erityisasiantuntija,
taidekasvattaja ja tutkija (TaT) Minna
Haveri, joka on työskennellyt
erityistaidetoiminnan piirissä niin
tutkijana, kehittäjänä kuin taideohjaajana.
Lue lisää

Jyväskylässä juhlitaan
marraskuussa
kulttuuriluotsitoiminnan
kymmenvuotista taivalta
Kulttuuriluotsitoiminnan perusidea on
yksinkertainen: kuka tahansa voi pyytää
vapaaehtoisen luotsin mukaansa
tutustumaan kulttuuritarjontaan kuten
museoihin tai konsertteihin. Jyväskylästä
alkunsa saaneella, jo 24 paikkakunnalle
levinneellä luotsitoiminnalla pyritään
mahdollistamaan osallistuminen myös
heille, joille liikkeelle lähteminen yksin tai
omatoimisesti on vaikeaa tai mahdotonta.
Luotsien kymmenes toimintavuosi
huipentuu 10.–11.
marraskuuta järjestettävään
juhlaseminaariin oheisohjelmineen.
Juhlassa luodaan katsaus
kulttuuriluotsitoiminnan syntyyn ja
nykytilaan, luotsien kokemuksiin sekä
tulevaisuuden näkymiin. Tekeillä on myös
esiselvitys kulttuuri-, liikunta- ja
ympäristöluotsitoiminnan tilasta
Suomessa.
Lue lisää
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Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan esiselvitys: Taiteen
menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa
”Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tehtävä on irrottautua tästä hetkestä katsomaan
ja visioimaan tulevaisuutta. Valiokunnan tehtäviin kuuluu sekä positiivisten että
negatiivisten skenaarioiden rakentaminen. Tähän työhön tarvitaan tieteen, taiteen ja
etiikan vuoropuhelua sekä ilmiöiden avointa, uteliasta ja monikerroksista tutkimista ja
tulkintaa.”
Näin kirjoittaa tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen
raportissa, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat kokemuksiaan taiteen menetelmien
käyttämisestä työn ja työyhteisöjen kehittämisessä ja tutkimisessa. Selvityksessä
esitellään hyviä esimerkkejä taidelähtöisten menetelmien käytöstä ja pohditaan
mahdollisuutta hyödyntää menetelmien ympärille syntynyttä osaamista laajemmin
yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Lopussa esitellään myös toimenpideehdotuksia taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisestä muun muassa osana
kansanedustajien työtä.
Lue lisää
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Sosiaalinen sirkus tukee ja
rohkaisee oppimaan uutta
Sosiaalinen sirkus on erityisryhmille
räätälöitävää sirkusopetusta, joka toimii
välineenä uusien taitojen, kuten
sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan,
oppimiseen ja jonka tavoitteena on tuoda
onnistumisen iloa osallistujille.
Opetukseen voivat osallistua monet
ryhmät, jotka syystä tai toisesta
tarvitsevat erityistä tukea. Sosiaalinen
sirkus on laajalle levinnyt toimintamalli,
jota toteutetaan useissa sirkuskouluissa ja
muissa taideopetusta tarjoavissa
paikoissa Suomessa sekä ympäri
maailmaa. Sorin Sirkus Tampereella on
ollut yksi edelläkävijä sosiaalisen
sirkuksen opetuksessa ja opetusmuotoa
on toteutettu sirkuksessa monta vuotta.
Tällä hetkellä sirkuksessa ovat käynnissä
esimerkiksi monenlaisille ryhmille
soveltuva Tee itse taidetta ja osallistu
(TEIJO) –hanke sekä Taide in Action hanke turvapaikanhakijalapsille ja nuorille.

Professori Helena Gaunt:
”Taiteen suurin uhka on
epäolennaisuus”
Lontoolainen professori Helena
Gaunt toimii Taideyliopiston SibeliusAkatemiassa vierailevana professorina ja
oli mukana järjestämässä Musiikkitalolla
19.-22.10.2016 pidettyä kansainvälistä
Arts Without Borders -konferenssia. Gaunt
puhuu voimakkaasti sen puolesta, että
taiteen on tultava ihmisten pariin. Taiteen
vahva yhteiskunnallinen rooli vaatii
uusiutumista taidekoulutukselta. Gauntin
mielestä taiteilijoiden on tehtävä työnsä
relevanteiksi yhteiskunnalle ja
ihmisille: ”Taiteella on voimaa, kun se on
ajan hermoilla ja sillä on aito yhteys
yleisöön. Se voi olla aktivismia tai luovaa
yrittämistä. Kyse ei ole vain rahoituksen
saamisesta, on mentävä etsimään tarve
taiteelliselle työlle ja oikea konteksti sen
tekemiselle.”
Lue lisää

Lue lisää

Törmäätkö työssäsi saavutettavuusasioihin?
Kulttuuria Kaikille ry on koonnut nettisivuilleen kattavasti tietoa ja työkaluja, jotka
auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä. Sivuilta löytyy
perustietoa siitä, mitä saavutettavuudella tarkoitetaan sekä tarkistuslistoja
kulttuuripalvelujen saavutettavuuden omatoimisen arvioinnin tueksi. Lisäksi sivuille on
kerätty hyviä esimerkkejä sekä oppaita eri kulttuurikohteiden saavutettavuuden
kehittämiseksi ja saavutettavan viestinnän toteuttamiseksi. Löytyypä sivuilta vielä
työkaluja saavutettavan opetuksen ja erilaisten oppijoiden tueksikin!
Lue lisää
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DiDa 2016 - Disability Day Art & Action -päivä Helsingissä
3.12.2016
DiDa – Disability Day Art & Action tarjoaa taidetta ja tapahtumia Helsingissä 3.12.2016
kansainvälisenä vammaisten päivänä. Tapahtuman monipuolinen kattaus kutsuu
mukaan kaikkia vauvasta vaariin! Tarjolla on tekemistä ja kokemista: musiikkia,
tanssia, teatteria, sirkusta, runoutta. Vammaiset toimijat ovat vahvasti läsnä ja mukana
rakentamassa kokonaisuutta. Ohjelmayhteistyössä ovat mukana mm. Ateneumin
taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Kansallisteatteri ja Galleria Art Kaarisilta.
Päätapahtumassa jaetaan vammaiskulttuurin vuosittainen Vimma-palkinto.
Lue lisää

Globaalin vastuun työpaja taiteilijoille monialaisesta yhteistyöstä
22.11.2016 Helsingissä
Taiteen edistämiskeskuksen ja Taideyliopiston järjestämässä työpajassa paneudutaan
oman osaamisen tunnistamiseen ja kommunikointiin muille, erityisesti
kehitysyhteistyön ja globaalin vastuun toimijoille. Työpaja painottuu kokeiluun,
tekemiseen ja opitun käytäntöön laittamiseen. Keskeisenä sisältönä käsitellään
markkinoinnin perusteita: Miten ideat yhteistyön rakentamiseksi saadaan paketoitua
ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon? Asiantuntijoina toimivat Arto Sivonen /
markkinointitoimisto Måndag ja Anna Jussilainen / Taike. Työpaja on suunnattu
ensisijaisesti eri alojen taiteilijoille, joilla on kokemusta globaalin vastuun kysymysten
parissa toimimisesta. Ilmoittautuminen 16.11.2016 mennessä.
Lue lisää
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Hankitaanko teillekin taidetta – Armilan kuntoutuskeskuksessa
vastaus on KYLLÄ!
”Taide ja kulttuuri kuuluvat ihmisyyteen. Ilman sitä ollaan vankilassa”. Näin perustelee
Armilan kuntoutuskeskuksen johtaja Jouko Saramies taiteilijapalvelujen hankintoja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa. Armilan kuntoutuskeskuksessa ja
kotona asumista tukevien palvelujen yksikössä on tehty syksyllä 2016 merkittävä
taidepalvelu-hankinta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon (30 000€/v) alittava
kilpailutus, joka kohdennettiin Kaakkois-Suomessa toimiville nuorille
taiteilijoille. Kuntoutuskeskuksen ja omaishoidon asiakkaille on tarjolla uusi palvelu,
”Taideklubi”, osana kuntoutumista ja arjen toimintakykyä edistäviä palveluja.
Lue lisää
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Seminaari: Sote-uudistuksen
vaikutukset perusoikeuksien
toteutumiseen
7.12.2016 Helsingissä

Verkostomainen yhteistyö aamukahvitilaisuus 14.12.2016
Helsingissä

THL, Tampereen yliopisto ja Suomen
Sosiaalioikeudellinen Seura järjestävät
seminaarin, jossa pohditaan hallituksen
valmisteleman sote-uudistuksen
vaikutuksia palvelujen käyttäjien
perusoikeuksien toteutumisen
näkökulmasta. Sote-uudistuksen
tavoitteiksi on asetettu hyvinvointierojen
kaventaminen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja
osallisuuden yhdenvertaisuus ja sosiaalija terveyspalvelujen kustannusten
hallinta.
Seminaarissa pohditaan, mitä sosiaaliset
ja muut perus- ja ihmisoikeudet
edellyttävät sote-uudistukselta. Luoko
uudistus nykyistä paremmat edellytykset
sosiaalisten oikeuksien yhdenvertaiselle
turvaamiselle? Kaventuvatko
hyvinvointierot ja lisääntyykö osallisuus?
Seminaarin voi ilmoittautua 29.11.2016
mennessä.
Lue lisää

Miten edistää yhteistyötä yli
toimialarajojen? Miten luoda verkostoja
nuorten osallisuuden ja
työelämävalmiuksien edistämiseksi? Mitä
eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö
edellyttää? Työterveyslaitoksen
koordinoima C ombo-hanke järjestää
nuorten parissa toimivien asiantuntijoiden
aamukahvit 14.12.2016 Vanhalla
ylioppilastalolla Helsingissä.
Tapaamisen avaa verkostoasiantuntija
Minna Janhonen, joka esittelee
verkostomaisen toiminnan lähtökohtia ja
hyviä toimintatapoja. Lisäksi
hanketoimijat liikunta- ja kulttuuri-alalta
sekä toisen asteen ammatillisesta
oppilaitoksesta kertovat kokemuksistaan
verkostoissa toimimisesta. Tilaisuudessa
julkistetaan opas, joka antaa käytännön
vinkkejä ja ideoita nuorten parissa
toimiville tahoille verkostomaiseen
yhteistyöhön.
Ilmoittautuminen 30.11.2016 mennessä.
Lue lisää

Seminaari: Soveltava teatteri, tanssi ja esitystaide hybrideissä
konteksteissa 18.11.2016 Helsingissä
Teatterintutkimuksen Seura, ArtsEqual -tutkimushanke ja Esittävien taiteiden
tutkimuskeskus järjestävät Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa seminaarin, jossa
käsitellään soveltavaa teatteria, tanssia ja esitystaidetta hybrideissä konteksteissa.
Seminaarissa kuullaan sekä kansainvälisiä puheenvuoroja että esityksiä suomalaisesta
tutkimuksesta ja esimerkeistä, joissa taiteilijat työskentelevät taiteelle uusissa
toimintaympäristöissä, kuten Tanssikummeina ikäihmisten kodeissa. Tapahtumaan
tulee ilmoittautua 13.11.2016 mennessä.
Lue lisää
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Arts, Culture and Innovation in
Criminal Justice Settings: A
Guide For Commissioners

Care Quality Commission’s
report encourages arts in care
settings

The National C riminal Justice Arts Alliance
has published a guide to the role the arts
can play in improving the health,
education and wellbeing of those involved
with the criminal justice system.

A new report into the state of the social
care sector has advocated the use of the
arts as a means of care homes achieving
excellence. The C are Quality C ommission
report says that “making best use of the
arts to find creative and innovative ways
to enable people to have a fuller life” is
key to care homes delivering the best
service for older people.

The National C riminal Justice Arts Alliance
(NC JAA) is the leading network supporting
the arts in criminal justice. NC JA's vision
is to promote access to arts and creative
opportunities as a springboard to positive
change for all those who come into
contact with the C riminal Justice System
Written by Andy Parkinson from C onsilium
Research and C onsultancy, the guide
provides practical information and ideas
for those wishing to commission artists
and arts organisations and includes details
of how to identify providers and case
studies demonstrating how arts activities
can be used to meet the needs of
offenders.

The report assesses the state of health
and care services in England over the
past year and found significant variation
in the quality of care provided across the
country. It acknowledged the significant
pressure on health and care providers
and suggested a tipping point has been
reached in the provision of adult social
care. The report offers up engagement
with the arts as a useful asset for care
homes seeking to provide a better service
for residents.
Lue lisää

Lue lisää

Tutustu osatoteuttajiemme kuulumisiin
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: Voimala and The Takuulla Projects as
Renovators of Working Life and Education
Kulttuurikeskus PiiPoo: TEIJO-kokoontumisajot 15.12.2016 Lempäälässä
Terveyttä kulttuurista ry: Liity Terveyttä kulttuurista -Facebook-ryhmään
Turun ammattikorkeakoulu: Turku levittää kulttuurihyvinvointia!
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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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