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 7/2017
Mitä merkitystä on kulttuurilla? Sain jokin aika sitten mahdollisuuden vierailla Turun
kaupungin vanhuspalveluiden työntekijöiden kanssa Sipoossa. Tutustuimme päivän
verran paikalliseen vanhustyöhön. Kiersimme pitkäaikaishoivan yksiköissä ja
osastonhoitajat kertoivat ryhmällemme asukkaiden, omaisten, hoitajien ja
vapaaehtoisten yhteistyöstä ja arjesta vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Helena
Räsäsen johdolla. Saimme kuulla, kuinka kulttuurilla ja taiteella on ollut enemmän
vaikutusta hoitajien osaamiseen kuin millään koulutuksella.
Kulttuuri on vaikuttanut ei pelkästään hoitajien, vaan myös omaisten ja koko
ympäröivän yhteisön asenteisiin ikääntymistä ja vanhuksia kohtaan. Kulttuurilla ja
taiteella on mahdollista muuttaa koko hoivan toimintakulttuuria. Muutos näkyy muun
muassa siinä, miten henkilökunta saa toteuttaa ideoitaan ja luovuuttaan. Kun asukkailla
on mielekästä puuhaa, ei uni- ja rauhoittavia lääkkeitäkään tarvita. Sipoon vanhustyön
arkeen pureudutaan tarkemmin marraskuussa 2017 ilmestyvän Taidetutkaverkkolehden toisessa numerossa - pysy kuulolla osoitteessa www.taidetutka.fi.
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Miten olemme onnistuneet? - Vastaa Taikusydämen
palautekyselyyn!
Keräämme lyhyellä kyselyllä palautetta Taikusydämen toiminnasta. Antamasi palaute
on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme edistämään entistä paremmin taiteen,
kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Pyydämme Sinua vastaamaan lyhyeen
palautekyselyyn oheisesta linkistä 10.11.2017 mennessä. Vastaaminen vie vain
muutaman minuutin!
Vastaa kyselyyn

Taikusydän-tutkijaverkosto kokoontui Seilissä 29.-30.8.2017
Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkosto kokoontui
18 tutkijan voimin Seilin saareen työskentelemään elokuun viimeisellä viikolla.
Kaksipäiväisen tapaamisen aikana työskenneltiin yhteisiä tutkimusteemoja kartoittaen,
työryhmissä tutkimuksista keskustellen sekä ohjatusti kirjoittaen ja piirtäen.
Lue lisää

TAPAHTUMIA
Kettukin verkostoseminaari
Muutoksessa - Aktivismi
erityistaidetoiminnassa
Hämeenlinna, 2.11.2017

Seminaarissa pureudutaan aktivismiin
erityistaidetoiminnassa. Miten taiteella voi
vaikuttaa? Onko kaikki taide
vaikuttamista? Mitä on vammaistaide?
Voiko taiteella saada aikaan muutosta?
Ilmoittautumiset viimeistään 30.10.
Seminaariin on osallistumismaksu.

Luovuus, laatu ja lastenkulttuuri
-seminaari Turku, 2.11.2017

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala,
Sibelius-museo ja Läntinen tanssin
aluekeskus järjestävät yhteistyössä
Luovuus, laatu ja lastenkulttuuriseminaarin torstaina 2.11.2017
Turun Sibelius-museossa, osoitteessa
Piispankatu 17. Seminaari on maksuton ja
se on suunnattu lastenkulttuurin
toimijoille. Ilmoittaudu 27.10. mennessä!
Lue lisää

Lue lisää

2/7

SOTEKU-seminaari 7.11.2017 juhlistaa Pirkanmaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistumista
Tampereella järjestetään marraskuussa SOTEKU-seminaari, jossa juhlistetaan
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistumista. Seminaarissa
katsotaan myös vahvasti eteenpäin: miten suunnitelma tehdään yhdessä todeksi?
Seminaari järjestetään tiistaina 7.11.2017 klo 12.00 – 16.30 Työväenmuseo Werstaan
tiloissa. Seminaarissa nähdään myös Tampereen taidekasvatus ry:n tuottama ”On
kirkkaana päivä ja ilta - vanhan miehen tunnustukset” -monologiesitys (kuva).
Lue lisää

Encounters in Art -seminaari
Joensuu, 17.11.2017

Soveltavan taiteen käytäntöjä seminaari Turku, 29.11.2017

Joensuun Taidekeskus Ahjossa
järjestettävän valtakunnallisen seminaarin
teemana on kulttuurisen ja kielellisen
monimuotoisuuden rooli, ilmeneminen ja
tukeminen yhteisöllisen taiteen keinoin
toteutettavissa hankkeissa. Seminaari on
suunnattu yhteisötaiteilijoille ja tutkijoille
sekä taide- ja kulttuuritoimijoille.
Seminaari on maksuton, eikä sinne ole
ennakkoilmoittautumista.

TaideART-hankkeen järjestämässä
seminaarissa tarkastellaan soveltavaa
taidetta laajasta näkökulmasta. Puhujina
ovat mm. yhteisötaiteilija Sara Ilveskorpi,
organisaatiotaiteilija Eili Ikonen ja
kuvataiteilija Katriina Haikala.
Ilmoittautuminen 23.11. mennessä.
Seminaari on maksuton.
Lue lisää

Lue lisää

UUTISIA
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Tutkijat laskevat
hyötyjä euroina. Mitä
kansalaisopisto
tuottaa?

Taikava tuo
taidekasvattajat
osaksi
varhaiskasvatusta

Kansalaisopistot ovat
tehokasta yhteisöllistä
liimaa kuntalaisten välillä.
Aikuisopiskelun hyödyt
ulottuvat huomattavasti
laveammalle kuin tietojen
ja taitojen oppimiseen.
Itä-Suomen yliopistossa
lasketaan nyt vapaan
sivistystyön sosiaalista
tuottavuutta. Vaikutuksia
pyritään arvioimaan
euroina.

Taikava-toiminnan
verkkosivuilla kerrotaan
Vantaan kaupungin
kehittämästä
Taidepedagogi
päiväkodissa -mallista,
joka on laajentunut nyt
myös kaksivuotiseksi
kokeiluksi
Kirkkonummelle.
Sivustolta löytyy kattavasti
tietoa taidepedagogin
työstä sekä tekijöiden
itsensä kertomana,
lyhytelokuvien,
opinnäytetöiden että
lehtijuttujen välityksellä
kuvattuna.

Lue lisää

Taiteilijaresidenssitoiminta laajenee
Jyväskylässä –
mukana kaksi uutta
sote-yksikköä
Taiteilijaresidenssitoiminta
käynnistyy lokakuun
aikana kahdessa uudessa
sote-alan yksikössä
Jyväskylässä. Lisäksi
mukaan tulee uusia
taiteenaloja ja toimintaa
suunnataan uusille
kohderyhmille. Yhteensä
lokakuun aikana
käynnistyy kolme
ammattitaiteilijan vetämää
residenssiä.
Lue lisää

Lue lisää

TAITE kehittää kulttuuriluotsitoimintaa Suomessa

Taidetutkan blogissa teatteria ja
työterveyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on
myöntänyt kulttuurikasvatusyksikkö
TAITElle avustuksen
kulttuuriluotsitoiminnan kansalliseen
koordinaatio- ja kehittämishankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on tukea ja
kehittää kulttuuriluotsitoimijoiden
kansallista yhteistyötä. Luotsitoimintaa on
tällä hetkellä yli 20 paikkakunnalla
Suomessa.

Taiteen uusia merkityksiä luotaavassa
Taidetutka-verkkolehdessä julkaistaan
lehden varsinaisten numeroiden välillä
blogeja ajankohtaisista aiheista.
Syyskuun blogissa etsivä
nuorisotyöntekijä Jenni Hernelahti
kirjoittaa teatteripaja-työskentelystä
työttömien nuorten kanssa. Lokakuun
blogissa Patrik Ikäläinen pohtii saako
sairauslomalla mennä teatteriin.

Lue lisää

Lue lisää
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Uusi opas
seniorivapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen ja
organisoimiseen

Kartoitus
ikääntyneiden
vapaaajanpalveluista
Helsingissä

Virossa, Latviassa ja
Suomessa toteutettu
Aktiivinen kaiken ikää! hanke on julkaissut tiiviin
oppaan ikäihmisille
tarkoitetun
vapaaehtoistoiminnan
organisoinnista,
tiedottamisesta ja
kehittämisestä.

Helsingissä on aloittanut
toimintansa Ikääntyneiden
liikunnan, kulttuurin ja
vapaaehtoistoiminnan
Liikkuvat-verkosto.
Toiminnan pohjaksi on
julkaistu alkukartoitus,
jonka mukaan
ikääntyneiden palveluiden
haasteita Helsingissä ovat
mm. kokonaiskuvan puute
ja tiedonkulun ongelmat,
palveluiden hajanaisuus
sekä resursointi.

Lue lisää

Verkkoesite
kulttuurisen
vapaaehtoistyön
käytännöistä
Kulttuurisen seniori- ja
vanhustyön valtakunnallisen
AILI-verkoston
vapaaehtoistyön
kehittämisen alatyöryhmä
on julkaissut verkkoesitteen
ikääntyneille suunnatusta
vapaaehtoistoiminnasta.
Tiivis verkkoesite antaa
vinkkejä ja tarjoaa tietoa
käytössä olevista
vapaaehtoistoimintamalleista
eri kunnissa kuten Turussa,
Oulussa, Vaasassa,
Tampereella ja Kuopiossa.
Lue lisää

Lue lisää

Yhteisen pöydän ääressä - taiteesta voimaa arkeen Oulunkaaressa
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hanke tuo taiteen osaksi sote-toimintaa Oulunkaaren
kuntayhtymässä. Hankkeessa työskennellään moniammatillisesti työttömien nuorten,
maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin
parantamiseksi. Toimintaa kehitetään muun muassa palvelumuotoilun keinoin
asiakkaiden, henkilökunnan ja taiteilijoiden yhteisissä työpajapäivissä.
Lue lisää

UUSIA TUTKIMUSJULKAISUJA
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Tutkimus: Taiteellisen toiminnan
pitkäaikaiset vaikutukset
mielenterveyteen
The International Journal of Mental Health
-lehdessä julkaistun uuden
brittitutkimuksen mukaan taiteellisella
toiminnalla voi olla pitkäaikaisia
positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen.
Tutkimuksessa arvioitiin 12 viikon
mittaisten osallistavan taiteen kurssien
vaikutuksia mielenterveyteen liittyvistä
haasteista kärsivillä ihmisillä.
Tutkimuksessa havaittiin, että aktiivinen
osallistuminen taidetoimintaan voi
parantaa mielen hyvinvointia ja
sosiaalista inkluusiota ainakin kuusi
kuukautta toiminnan päättymisen jälkeen.
Wilson et al. (2017) Promoting mental
wellbeing and social inclusion through art:
six month follow-up results from Open
Arts Essex. The International Journal of
Mental Health.

Lue lisää

Tutkimus: Taiteen tekemisellä ja
taiteisiin osallistumisella yhteys
parempaan koettuun terveyteen
ikääntyvillä
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Staying
engaged: health patterns of older
Americans who participate in the arts, an
analysis based on the Health and
Retirement Study tarkastellaan 55vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten
taideosallistumisen ja koetun
terveydentilan yhteyksiä.
Poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin,
että henkilöt, jotka sekä tekivät taidetta
että osallistuivat taidetapahtumiin,
ilmoittivat terveydentilansa paremmaksi
kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn
sekä kohonneen verenpaineen osalta kuin
ne, jotka eivät osallistuneet taiteisiin.
Vaikka tutkimusraportissa tuodaan esiin
taideosallistumisen potentiaali
ikääntyneiden kognitiivisen ja fyysisen
terveyden ylläpitämisessä, tutkijat
kuitenkin muistuttavat, ettei tutkimuksen
perusteella voida tehdä kausaalipäätelmiä
tai sulkea pois ns. käänteiseen
kausaliteetin mahdollisuutta.
Rajan, B. & Rajan, S. (2017) Staying
engaged: health patterns of older
Americans who participate in the arts, an
analysis based on the Health and
Retirement Study. National Endowment for
the Arts. Washington, DC .

Lue lisää
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Yhdenvertaisuus ja
saavutettavuus kulttuuripolitiikassa - Cuporen tietokortti

Mitä osallisuus on? Osallisuuden
viitekehystä rakentamassa THL:n tutkielma

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus C upore
on julkaissut uuden tietokortin, jossa
avataan saavutettavuuden ja
yhdenvertaisuuden käsitteitä.
Saavutettavuus on ihmisten erilaisten
tarpeiden huomioon ottamista ja
yhdenvertaisuuden edistämistä.
Yhdenvertaisuus on sitä, että kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia
ominaisuuksistaan riippumatta.
Tietokortissa esitetään myös ehdotuksia,
kuinka saavutettavuutta ja
yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää
kulttuuripolitiikassa.

Osallisuuden viitekehystä rakentamassa
on tutkielma, jossa kaikkein
heikoimmassa asemassa elävien
osallisuutta lähestytään sosiaalipoliittisen
ja sosiaalipsykologisen tiedon valossa.
Aikaisempien teorioiden ja tutkimusten
perusteella luodaan synteesi
osallisuudesta: ehdotus osallisuuden
viitekehykseksi. Tutkielmassa on käytetty
myös Sosiaalisen osallisuuden
edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa
vuonna 2016 kerättyjä 10
ryhmähaastattelua sekä Arkipäivän
kokemuksia köyhyydestä kirjoituskilpailun aineistoa.

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

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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