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 6/2017
Tänä syksynä on ollut ilo huomata, miten taiteen ja kulttuurin saavutettavuus sekä
niiden merkitys osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on toistunut useissa
puheenvuoroissa. Helsingissä 20.9. järjestetyssä Taiteen edistämiskeskuksen
alueverkostojen päivässä kuultiin hieno puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriön
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelta, joka korosti taiteen ja kulttuurin merkitystä
hyväksi ja kokonaiseksi ihmiseksi kasvamisessa. Viesti oli selkeä: "Tunkekaa sitä
kulttuuria joka paikkaan: museoitten ja sairaaloiden yhteistyötä, kirjaston ja
kotipalveluiden yhteistyötä, muskareita vanhainkoteihin, taidetta, kirjallisuuspiirejä
ikäihmisille, kaikkialle!"
Syksy on täynnä tapahtumia ja lukuisia kulttuurihyvinvointiin liittyviä rahoitushakuja on
avoinna. Nappaa parhaat vinkit alta ja kutsu kumppaneita mukaan yhteistyöhön.
Kerromme myös Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan tekemästä
kumppanuussopimuksesta, joka vie kehittämistyön uuteen vaiheeseen PohjoisSavossa. Tässä syksyssä on erityisen hyvä pöhinä!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Itä-Suomen Hyvinvointivoimala uuteen vaiheeseen
Yhdeksän organisaatiota Pohjois-Savosta allekirjoitti Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan
kumppanuussopimuksen kesäkuussa 2017. VOIMALA-yhteistyöverkoston painopiste on
terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ja ennaltaehkäisevässä kulttuuri- ja
taidetoiminnassa. Kumppanuussopimus tarkoittaa sopijaosapuolten olemassa olevan
osaamisen syventämistä ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Sopimus sisältää myös
huomattavia taloudellisia panostuksia kehittämistyöhön. Kumppanuuden yksi keskeinen
tehtävä on huolehtia, että käynnissä olevassa sosiaali- ja
terveyspalveluiden uudistuksessa huomioidaan myös kulttuuriset oikeudet.
Lue lisää

TAPAHTUMIA

Taikusydän-kohtaamisfoorumi
2.11. Mikkelissä
Taikusydän ja Etelä-Savon maakuntaliitto
kutsuvat taiteen ja hyvinvoinnin
yhteyksien parissa Etelä-Savossa toimivia
tahoja yhteiseen kohtaamisfoorumiin.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mitä
taiteen ja hyvinvoinnin saralla tapahtuu
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
Tarvitaanko Etelä-Savossa verkostoa,
joka edistää ja tuo tunnetuksi taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin moninaisia
yhteyksiä sekä niiden parissa tehtävää
työtä?
Lue lisää

Miten kouluttaa taiteen ja
kulttuurin käyttöä vaikkapa
vanhus- tai nuorisotyössä?
Luova ja osallistava Suomi ja Taikusydänhankkeet järjestivät 15.9. Metropolian
tiloissa koulutustapaamisen taiteen ja
kulttuurin käytöstä uusissa
toimintaympäristöissä. Päivän keskustelun
pohjalta perustettiin Facebookryhmä "Taikusydän-kouluttajaverkosto",
johon voi liittyä jatkamaan keskustelua,
kokemusten jakamista ja tiedottamista
koulutukseen liittyvistä tapahtumista.
Liity ryhmään täällä.
Lue lisää
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Taikusydämen Kymenlaakson
alueverkosto kokoontuu 3.10.

Taide ja työn kehittäminen seminaari 5.-6.10. Helsingissä

Kymenlaakson alueen taiteen
saavutettavuuden äärellä on keväästä
2017 asti kokoontunut joukko asiaan
aktivoituneita toimijoita Taikusydämen
alueverkostona. Seuraava tapaaminen
järjestetään 3.10.2017 klo 12-14
Taideruukilla (Kyminväylä 2,
Kuusankoski). Alueverkosto on perustanut
oman Facebook-sivuston "Kymenlaakson
hyvinvointia kulttuurista". Käy
tykkäämässä, niin pysyt kärryillä
Kymenlaakson ajankohtaisista
kuulumisista!

Metanoia Instituutti ja Pro Soveltavan
taiteen tila ry järjestävät yhteistyössä
taiteen ja työelämän väliseen
vuorovaikutukseen keskittyvän
seminaarin. Seminaarin ensimmäisenä
päivänä neljä taiteilija-konsultti -työparia
avaa mentorointiohjelman prosesseja,
joissa taide on toteutunut osana
työelämän kehittämistä. Toisena päivänä
kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja.
Lue lisää

Lue lisää

Taide ja osallisuus -seminaari
8.11. Tampereella
Tampereen taidekasvatus ry järjestää
yhteistyössä Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön, yhdenvertaisen taiteen
oppilaitos Vimmartin, Pro Iltalinja ry:n,
Tampereen kaupungin toimintakeskus
Wärjäämön ja Taiteen
edistämiskeskuksen kanssa osallisuuteen
keskittyvän seminaarin 8.11.
Tampereella.
Lue lisää

Elämän puu osaksi hoidon
suunnittelua – miniseminaari
Tampereella 26.9.
Tampereella on jo reilun vuoden ajan
käytetty kotihoidossa ja
asumispalveluissa hoidon suunnittelun
apuna Elämän puu -mallia, joka tekee
asiakkaan toiveet ja mieltymykset
näkyviksi. Muissakin kunnissa paljon
kiinnostusta herättäneestä Elämän puusta
järjestetään nyt hoitohenkilöstölle
miniseminaari. Tilaisuutta on mahdollista
katsoa myös verkossa suorana
lähetyksenä sekä myöhemmin
tallenteena.
Lue lisää

NordMatch 2017: Together for
Inclusion
NordMatch 2017 -konferenssi kokoaa
yhteen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntaaloilla työskentelevät nuorten innostajat
Helsinkiin 26.–27.10.2017.
Ilmoittautuminen konferenssiin on nyt
avoinna!
Lue lisää

Taiteen perusopetuksen
oppimisjamit 24.10. Helsingin
Musiikkitalolla
ArtsEqualin järjestämien oppimisjamien
teemana on taiteen perusopetuksen
fyysinen, taloudellinen, kulttuurinen ja
sosiaalinen saavutettavuus. Tarkoitus on
saattaa taiteen ja taidekasvatuksen
tutkijat ja taiteen perusopetuksen kentän
edustajat yhteen oppimaan toisiltaan ja
yhdessä.
Lue lisää
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Armas-festivaali starttaa 1.10!

Seinäjoella rämähtää
lokakuussa

Kaksiviikkoinen ikääntymistä juhlistava
ARMAS-festivaali järjestetään
ensimmäisen kerran 1.-15.10.2017
Vanhusten viikon yhteydessä. ARMAS on
Suomessa ainutlaatuinen
tapahtumakokonaisuus, joka nostaa esiin
ikääntyneitä taiteilijoita ja tekee
ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen
keinoin. Tutustu tapahtumiin Armaksen
verkkosivuilla!

Ny rämähtää ja muita tarinoita on
muistisairaiden elämäntarinoista
dramatisoitu näytelmä. Sen takana on
Muistimatka-työryhmä yhteistyössä
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden,
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen ja
Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjaston
kanssa. Näytelmä on osa Seinäjoen
kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamaa
Vanhustenviikon ja Armas-festivaalin
ohjelmaa.

Lue lisää

Lue lisää

AVUSTUKSIA JA RAHOITUKSIA
Taiken avustukset taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia
tukevan toimintaan haettavissa 29.9.–2.11.2017
1) Valtionavustus taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveyssektorille tulee
haettavaksi kolmatta kertaa. Avustus suunnataan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijoille, maakuntien liitoille ja kuntayhtymille. Avustus on osa hallituksen osaamisen
ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Lue lisää
2) Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille on
tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen
edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.

Lue lisää
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Taiken avustukset
vammaisyhteisöjen
kulttuuritoimintaan ja kulttuurin
saavutettavuuden edistämiseen
29.09.-02.11.2017
Avustuksilla voidaan tukea
valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa,
kulttuurin saavutettavuutta parantavia
hankkeita ja toimintaa sekä
selvityshankkeita. Tukea voidaan
myöntää myös taide- ja kulttuurilaitosten
ja muiden kulttuurialan toimijoiden
saavutettavuuskartoituksiin ja suunnitelmiin.

Lue lisää

Suomen
Kulttuurirahasto: Taidetta
hoitolaitoksiin 1.-31.10.2017
Tukimuodon 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

Hae rahoitusta luovan
osaamisen kehittämiseen!

CreMA-pilottirahoitus
haettavissa 30.9. saakka

Luovan osaamisen ESR-haku on avoinna
30.11.2017 saakka. Tavoitteena on
luovan osaamisen hyödyntäminen kasvuja rakennemuutosaloilla toimivissa
yrityksissä ja liike-elämässä,
oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla,
jolloin luovien alojen työvoiman
mahdollisuudet ansaita omalla työllä
parantuvat.

Luovien alojen yrittäjille tarkoitetun
C reMA-pilottirahoituksen haku on
käynnissä 30.9.2017 saakka. Vuodesta
2012 jaettua tukea on myönnetty ja
käytetty tuote- ja palveluideoiden
kehittämiseen. Niiden joukosta löytyy
esimerkiksi itsetuntoa kohottava
koulukuva ja dementian varhaisia oireita
tunnistava peli.

Lue lisää

Lue lisää

Luova Eurooppa-hakukierros
käynnistyi: rahoitusta Euroopan
kulttuuriperinnön teemavuoteen
liittyville hankkeille

Avustukset kulttuuriperinnön
eurooppalaisen teemavuoden
2018 hankkeisiin

Rahoitusta voi hakea kolmentyyppisiin
hankkeisiin: pienet yhteistyöhankkeet,
suuret yhteistyöhankkeet (haku päättyy
18.1.2018) sekä Euroopan
kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018
liittyvät hankkeet (haku päättyy
22.11.2017).
Pienet ja suuret yhteistyöhankkeet
noudattavat Luova Eurooppa -ohjelman
tavoitteita ja hanketukien vakiintuneita
kriteereitä. Kertaluonteisesti hakuun
tulevat teemavuosihankkeet on liitettävä
tulevan teemavuoden tavoitteisiin, joissa
korostuu mm. Euroopan kulttuuriperinnön
merkitys yhteenkuuluvuuden luojana.

Museovirasto julistaa haettavaksi
avustukset kulttuuriperinnön
eurooppalaisen teemavuoden 2018
osallistaviin hankkeisiin. Haun
ensimmäinen vaihe alkoi 20.9.2017 ja
päättyy 20.10.2017. Määrärahan
tavoitteena on kehittää uusia
toimintamuotoja, joilla edistetään
vuorovaikutusta ja yksilöiden ja
yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.
Näiden tuloksena kulttuuriperinnön
saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Lue lisää

Lue lisää
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UUTISIA

Jyväskylässä taulu tuli vierailulle
kotiin!
Jyväskyläläiset kulttuuriluotsit tekivät
yhteistyössä Jyvässeudun kotihoidon
kanssa kaksi kiinnostavaa kokeilua
kesällä 2017. Kesäkuussa vapaaehtoiset
ulkoiluttivat kotihoidon asiakkaita, omaisia
ja henkilökuntaa lähipuistoon ja
Jyväskylän taidemuseon Sata vuotta,
tuhat tulkintaa -juhlanäyttelyyn. Koska
keli oli hyytävä ja sateinen, jäi osa
osallistujista olosuhteiden pakosta ilman
taidetta ja ulkoilua. Tästä harmistuneena
luotsit päättivät viedä taiteen heinäkuussa
suoraan vanhusten koteihin.

Nuorten ja lasten tunne- ja
vuorovaikutustaitoja kehitetään
Kuopiossa draamakasvatuksen
keinoin
Kuopion kaupunki on tänä syksynä
palkannut vakituiseen tehtävään
draamakasvattajan nuorten ja lasten
tunne- ja vuorovaikutustaitojen
kehittämistehtäviin. Kehittämistyötä on
tehty aiemminkin, mutta nyt tehtävän
vakinaistamisen myötä voidaan varmistaa
työn pitkäjänteisyys ja mahdollisuus
vastata kentän tarpeisiin. Kuopio on yksi
harvoista Suomen kunnista, joilla on oma
draamakasvattaja.

Lue lisää

Lue lisää

Hyvinvointia kulttuurista EteläSavoon

Nuori löytää suunnan Sirkus
Magentan ja Ohjaamon
työparimallissa

Etelä-Savossa starttasi vuoden 2017
alussa Taiteen edistämiskeskuksen
rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista
Etelä-Savoon. Hankkeessa luodaan EteläSavoon kulttuurihyvinvointisuunnitelma,
mahdollistetaan konkreettisia kokeiluita
eri puolilla Etelä-Savoa sekä rakennetaan
verkostoista pysyvä tapa toimia.

Lue lisää

Lasten ja nuorten säätiön Tenhohankkeessa helsinkiläisnuoret ovat
osallistuneet Sirkus Magentan ja Helsingin
Ohjaamon yhteistyössä järjestämiin
sirkustyöpajoihin, joissa nuoret ovat
kokeilleet uusia asioita eri sirkuslajien,
kuten jongleerauksen tai akrobatian
parissa. Ohjaamon kanssa toteutetuissa
työpajoissa on tehty hyvää yhteistyötä
kunnan ja taiteilijaorganisaation välillä.

Lue lisää
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Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa mukana taide ja
kulttuuri
Suomessa toimii jo reilu 200 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjan 5
rahoittamaa osallisuutta edistävää hanketta. Alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita
koordinoi Sokra-hanke. Monessa ESR-rahoitteisista osallisuushankkeista työskennellään
taide- ja kulttuuriperustaisin menetelmin. Esimerkiksi Sosiaalisen kuntoutuksen
valtakunnallisen kehittämishanke Soskun bänditoiminta Seinäjoella on osa
kuntouttavaa työtä.

Lue lisää
Mikkelin SOSKU-osahankkeessa, joka tunnetaan paikallisesti Kuhan selviit -hankkeena,
toteutetaan nuorten ryhmätoimintaa muun muassa teatteri-ilmaisun menetelmiä
hyödyntämällä.

Lue lisää

A Choir in Every Care Home materiaalipankki verkossa

Arts-on-prescription – taidetta
reseptillä Britanniassa

A C hoir in Every C are Home on vuonna
2015 käynnistynyt hanke, jossa tuodaan
musiikkia ja laulamista hoivakoteihin
Britanniassa. Projektia rahoittaa Baring
Foundation. Projektin yhteistyöverkosto
koostuu 35 kansallisesta
aikuissosiaalityöhön, musiikkiin ja
terveystutkimukseen keskittyvästä
organisaatiosta. Projektin verkkosivusto
tarjoaa monipuolista materiaalia sekä
hoivakodeille että muusikoille toiminnan
kehittämiseksi.

Gloucester C linical C ommissioning Group
ylläpitää Britanniassa paikallista Artliftohjelmaa, jossa kroonisesta kivusta ja
lievistä mielenterveysongelmista kärsivät
asiakkaat ohjataan yleislääkärin
vastaanotolta osallistavan taiteen ryhmiin.
Artlift-ohjelman arviointi osoittaa lääkärija sairaalakäyntien vähentyneen
huomattavasti. 90 asiakkaan osalta 12
kuukauden aikana taideryhmiin
osallistumisen jälkeen havaittiin säästöä
lääkäri- ja
sairaalakäynneissä 42000 puntaa
lähtötilanteeseen verrattuna.

Lue lisää

Lue lisää

UUSIA JULKAISUJA
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Kipinä-verkkolehdessä teemana
terveyden monikulttuurisuus

Uusi opaskirja ikäihmisten taideja käsityöpajojen ohjaamiseen

Kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin
monitieteisen Kipinä-verkkolehden
toisessa numerossa kirjoittajat pohtivat
terveyden monikulttuurisuutta erilaisista
näkökulmista. Lehteä toimittaa Turun
yliopiston Kulttuurin ja terveyden
tutkimusyksikkö.

Handmade Wellbeing Handbook antaa
käsityöpajojen ohjaajalle tietoa ja ideoita
oman pedagogisen ajattelun
kehittämiseen ja käsityöpajojen
käytännön järjestelyihin. Englanniksi
kirjoitettu kansainvälinen julkaisu on
suunnattu opas- ja oppikirjaksi taide-,
kulttuuri- ja käsityöalan opiskelijoille,
sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan
koulutukseen sekä ikäihmisten parissa
työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää

Lue lisää

KOULUTUKSIA
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Yhteisömuusikkoerikoistumiskoulutukset alkoivat
Turussa, Kokkolassa ja
Jyväskylässä
Turun AMK:ssa, C entria-AMK:ssa ja
Jyväskylän AMK:ssa käynnistyivät
syksyllä yhteisömuusikon
erikoistumisopinnot. Keväällä 2018
opinnot alkavat Metropolia AMK:ssa,
Savonia-AMK:ssa sekä Tampereen ja
Oulun AMK:ssa. Turussa koulutus
painottuu muusikon työhön sairaala- ja
hoivaympäristöissä osana Turun AMK:n
pitkäjänteistä sairaala- ja hoivamusiikin
kehittämistyötä. Turussa koulutuksesta
vastaavat musiikin maisteri,
sairaalamuusikko Uli Kontu-Korhonen
sekä kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi. Kuvassa
Turun koulutukseen osallistujat.

Näyttämöt kohtaavat: Taide
sosiaali- ja terveysalalla (2 op)
Taideyliopiston Avoin kampus järjestää
2.10.- 20.11.2017 opintojakson, jossa
pohditaan taiteen sekä sosiaali- ja
terveysalan kohtaamista. Opintojakso
tarjoaa keskustelufoorumin sekä taiteen
että sosiaali- ja terveysalan kentällä
toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille.
Siinä käsitellään muun muassa eri
taidemuotoja, taiteen merkitystä arjessa
eri osapuolille – unohtamatta asiakkaita
tai potilaita – sekä eettisiä kysymyksiä.
Vastuuopettajana toimii tanssija-tutkija
Kirsi Heimonen. Kurssille voi ilmoittautua
25.9. asti.
Lue lisää

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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