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 7/2016
Taikusydämen ensimmäinen toimintavuosi lähestyy loppuaan. Olemme luoneet pohjaa
ja rakenteita kulttuurihyvinvointialan kehittymiselle Suomessa kokoamalla toimijoita
yhteen ja välittämällä tietoa. Alueverkostotyömme on hyvässä vauhdissa; kerromme
Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon alueverkostojen kuulumisista
tarkemmin vuoden vaihteen jälkeen. Myös ainakin yksi uusi alueverkosto aloittaa
toimintansa vuoden alussa.
Keväällä starttaa myös uusi kulttuurihyvinvoinnin verkkolehti ja Taikusydämen
ensimmäinen tutkimuskatsaus julkaistaan. Katsauksessa pureudutaan siihen, millaista
tutkimustietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista on tällä hetkellä olemassa. Alkuvuonna
on luvassa kiinnostavia tapahtumia, kuten soveltavan taiteen etiikkaa käsittelevä
seminaari ja taiteen arvoa sekä vaikuttavuutta pohtiva kollokvio, joka toteutetaan
yhteistyössä ArtsEqual -hankkeen kanssa. Tutkijaverkostomme kokoontuu myös
helmikuun lopulla. Mukana verkostossa on tällä hetkellä yli 20 tutkijaa.
Meillä jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää.
Rauhallista joulunaikaa toivottaa Turun Taideakatemian Taikusydän-tiimi!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
Marja Susi, nukketeatterin lehtori
Liisa Laitinen, projektisuunnittelija
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja
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Kenellä on vastuu? Puhetta soveltavan taiteen etiikasta –seminaari,
7.2.2017, Turku
Taikusydän, Hyvinvoinnin välitystoimisto, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian
soveltavan taiteen YAMK-koulutus ja Sosiaalialan koulutusohjelma järjestävät
yhteistyössä aamupäiväseminaarin, jossa pureudutaan soveltavan taiteen eettisiin
kysymyksiin. Seminaarin puhujina ovat erityisasiantuntija VTT Päivi Känkänen ja
taidekasvattaja TaT Minna Haveri.
Lue lisää
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Taiteen arvo -kollokvio
27.2.2017, Turku

Taikusydän -tutkijatapaaminen
28.2.2017, Turku

ArtsEqual -tutkimushanke ja Taikusydän
järjestävät yhdessä taiteen arvoa ja
vaikutuksia käsittelevän kollokvion Turun
yliopistolla 27.2.2017.

Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin
tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkosto
järjestää tutkijatapaamisen Turussa
28.2.2017 klo 10-16.

Kollokvion tarkoituksena on tuoda uusia
näkökulmia siihen, miten taiteen arvosta,
vaikutuksista ja vaikuttavuudesta
keskustellaan, miten niitä mitataan ja
miksi. Kollokvio on tarkoitettu kaikille
aiheesta kiinnostuneille ja osallistuminen
on maksutonta. Kollokvion kielet ovat
englanti ja suomi. Ilmoittautumiset
15.1.2017 mennessä.

Tutkijatapaamiseen on kutsuttu
vieraileviksi kommentaattoreiksi C ultural
Trends -lehden päätoimittaja, professori
Sara Selwood (UC L Institute of
Archeology) ja yliopistonlehtori Abigail
Gilmore (The University of Manchester).
Ilmoittautumiset 3.2.2017 mennessä.
Lue lisää

Lue lisää

ESITTELYSSÄ TOIMINTAMALLI
Kuopion Kulttuuri vanhustyön tukena -työryhmä
Ryhmän toiminnan tavoitteena on mahdollistaa taiteen ja kulttuurin keinoin ikäihmisten
aktiivinen ja omannäköinen elämä, kulttuurin ja taiteen saavutettavuus, vanhustyön
kulttuuriosaamisen sekä kulttuuritoimijoiden vanhusosaamisen vahvistaminen ja
taiteilijoiden työmahdollisuuksien lisääminen.
Lue lisää

HANKKEITA
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Art Notes – yhteisötaidetta
erityisyyden voimin Paimiossa
Turun suomenkielisellä työväenopistolla
työstetään kahta yhteisötaideteosta. Art
notes -taideprojektiin osallistuu 14
työväenopiston opiskelijaa, joista puolet
tulee erityistä tukea tarvitsevien
taideryhmistä ja puolet opiston muista
taideryhmistä. Teosten tilaaja on
Kehitysvamma-alan tuki- ja
osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

KUJELMA - Sosiaalisen
osallisuuden ja työllisyyden
kehittämishanke Kainuussa
Suomussalmen kunnan ja Euroopan
sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen
hanke tarjoaa työikäisille, tällä hetkellä
työelämän ulkopuolella oleville henkilöille
maksutonta toimintaa, jossa
hyödynnetään taide- ja luontopohjaisia
menetelmiä. Lähtökohtana on
työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen
poistaminen.

Lue lisää

Lue lisää

UUTISIA
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Taide jalkautuu Lapin
keskussairaalaan
Taide tavoittaa -hankkeen
lähtökohtana on taiteen
saatavuuden
parantaminen ja
taidetoiminnan
juurruttaminen osaksi
Lapin keskussairaalan
työyksiköiden toimintaa.
Lue lisää

Toimenpidesuositus:
Taidetta soterakenteisiin
Maakuntien on turvattava
ihmisten kulttuuriset
oikeudet osana sotepalveluja, todetaan
ArtsEqual -hankkeen
maakunnille ja päättäjille
suunnatussa toimenpidesuosituksessa.

Tehdään tästä
vankilasta taidekoulu
Näytteljiä Jussi Lehtonen
seurasi rumpuopetusta
taiwanilaisessa vankilassa
ja ruotii ArtsEqualin
blogissa vankeinhoidon ja
taiteen tekemisen
peruskysymyksiä.
Lue lisää

Lue lisää

ESITTELYSSÄ KUUKAUDEN BLOGI

Tanssi on turkulainen perusoikeus
Läntisen tanssin aluekeskuksen Hyvinvointitiimi on joukko ammattitanssitaiteilijoita,
jotka työskentelevät erilaisten ihmisten ja kohderyhmien kanssa tanssilähtöisesti,
tanssia soveltaen ja tanssin avulla hyvinvointia luoden. Tiimi luottaa ajatukseen, että
kaikilla on samat kulttuuriset oikeudet ja että taide tuottaa hyvinvointia. Blogissa
kerrotaan tanssin hyvinvointivaikutuksista ja kurkistetaan kulttuurihyvinvointityöhön
taiteilijan näkökulmasta.
Lue lisää

JULKAISUJA
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Taidelähtöinen toiminta tukee
nuorten elämäntaitojen
vahvistumista

Huomenna ei koskaan ole uusi
päivä – antologia
lapsiköy hyydestä Pohjoismaissa

Peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen
koulutuksessa järjestettävää
taidelähtöistä työpajamuotoista toimintaa
tarkasteltiin Lasten ja nuorten
säätiön Taidot elämään -hankkeessa
(2013–2016). Hankkeeseen liittynyt
tutkimus osoittaa, että nuoret kokevat
taidelähtöisen toiminnan eri tavoin.

”Kun astumme sisäa ̈n oranssiksi
tapetoituun tilaan, minulta kysytäa ̈n
henkkareita. Bingohalleihin ei päa ̈stetä
lapsia katsomaan, miten vanhemmat
pelaavat saamansa tuet. Valtio on sillä
lailla fiksu. Äiti säntäa ̈ koneen äa ̈neen
eikä huomaa minua sen jälkeen
tuntikausiin."

Osalle nuorista toiminta johtaa omien tai
muiden ryhmäläisten vahvuuksien
oivaltamiseen. Toisille toiminta vahvistaa
jo osattua. Toiminta voi myös olla
yksinkertaisesti tavallisesta koulupäivästä
mukavalla tavalla poikkeavaa tai
aiheuttaa nuorelle ahdistusta.

Katkelma on poimittu 24 pohjoismaisen
kirjoittajan antologiasta ”I morgon är
aldrig en ny dag” / ”Tomorrow Is Never a
New Day”, jonka tekstit käsittelevät kaikki
samaa aihepiiriä: kokemuksia lapsuuden
taloudellisesta turvattomuudesta
Pohjoismaissa.

Lue lisää

Lue lisää
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Perhetausta vaikuttaa lapsen kokemukseen mahdollisuudestaan
osallistua kulttuuritoimintoihin
Korkeamman sosioekonomisen aseman omaavien perheiden lapsilla on myönteisempi
asenne kulttuuritoimintoja kohtaan ja he kokevat vähemmän esteitä museoissa
käynnille kuin alhaisemman sosioekonomisen taustan omaavat. Ilmiön
väitöstutkimuksessaan havainnut Piia af Ursin toteaa myös, että vaikka perheen
sosioekonominen tausta ei ennustanut kulttuuriin osallistumista suoraan, perhetaustan
vaikutus välittyy koettujen esteiden kautta.
Lue lisää

TAPAHTUMIA
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Arkitoiminta ja luovat
menetelmät pakolaisten mielen
hyvinvoinnin tukena -seminaari
11.1.2017, Helsinki

Sote-uudistus, kulttuuri ja
hyvinvointi -seminaari
31.1.2017, Seinäjoki

Paloma-hankeen järjestämä seminaari
tarjoaa tietoa varhaisen tuen keinoista ja
luovien menetelmien käytöstä pakolaisten
mielenterveyden ja kotoutumisen
edistämisessä. Pääpuhujana on Helen
Shearn Lontoosta otsikolla: An
introduction to good practice using arts
and culture, for the prevention and early
support of mental health, specifically with
asylum seekers and refugees in the UK.

Millä tavalla sote-uudistus vaikuttaa
terveyttä ja hyvinvointia edistävien taideja kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen? Tätä
pohditaan Hyvinvointia kuntiin ilman
rajoja -hankkeen järjestämässä
seminaarissa Seinäjoella. Seminaarissa
keskustellaan myös kulttuurisista
oikeuksista sote-palveluissa sekä
tulevaisuuden kuntien ja maakunnallisten
sote-organisaatioiden välisestä
yhteistyöstä.

Lue lisää

Lue lisää

RAHOITUSTA

Osallistamalla osaamisen
ideahaku on käynnissä 31.1.2017
saakka!

Rahoitusta sosiaalisen
osallisuuden edistämiseen ja
köyhyyden torjuntaan

Onko sinulla idea, jolla lisätään nuorten
osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä?
Haluatko murtaa raja-aitoja kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen sekä
julkisen sektorin, oppilaitosten ja
työpaikkojen välillä? Ajatteletko, että
mielekäs harrastus tai vapaaehtoistyö
kohentaa koulumotivaatiota, hyvinvointia
ja elämänhallintaa
ja opettaa työelämätaitoja? PohjoisPohjanmaan ELY-keskus on avannut
valtakunnallisen ESR-haun koskien
valtakunnallista Osallistamalla osaamista toimenpidekokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut
valtakunnallisen ESR-haun
toimintalinjassa 5: Sosiaalinen osallisuus
ja köyhyyden torjunta. Haku päättyy
7.2.2017. Toimintalinjassa 5 haetaan
hankkeita tai hankekokonaisuuksia
seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: 1.)
Heikommassa työmarkkina-asemassa
olevien sosiaalisen osallisuuden
tukeminen, 2.) Nuorten hyvinvoinnin ja
aktiivisen osallisuuden tuki ja 3.)
Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien
väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden
tukeminen.

Lue lisää

Lue lisää

8/9

KUULUMISIA MAAILMALTA
Ny antologi - Kultur och hälsa i praktiken / Göteborgs Universitet,
Centrum för kultur och hälsa
Kultur och hälsa i praktiken presenterar i fjorton kapitel hur man kan arbeta med kultur
och hälsa inom olika verksamheter som exempel på gränsöverskridande samarbeten
mellan praktik och forskning. Kapitelförfattarna är både förankrade i ett konkret
verksamhetsområde och i akademisk forskning.
Lue lisää

Tutustu osatoteuttajiemme kuulumisiin:
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: Takuulla Iloa omaishoitajille
Kulttuurikeskus PiiPoo: Itsenä olemisen tärkeydestä -hanke käynnistyi
Terveyttä kulttuurista ry: Osaajaverkosto karttuu
Turun ammattikorkeakoulu: Teatterilla kiusaamista vastaan

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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