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.

Pääkirjoitus 8/2017
Viime uutiskirjeessä pyysimme palautetta Taikusydän-hankkeen toiminnasta.
Saimme palautekyselyyn kaikkiaan 65 vastausta. Palautteen mukaan
Taikusydän koetaan luotettavana tiedontarjoajana, tarpeellisena ja
valtakunnallisena. Taikusydämen tärkeimpinä tehtävinä nähtiin tiedon
välittäminen ja kokoaminen, kulttuurihyvinvoinnin kentän koordinoiminen sekä
hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jakaminen. Vastausten mukaan
Taikusydän on onnistunut hyvin tiedon lisäämisen tehtävässään. Useissa
vastauksissa toivottiin yhteyspiste-toiminnalle jatkoa ja pysyvyyttä, mutta
myös toiminnan kirkastamista ja selkeämpää fokusoitumista. Kehitämme
toimintaa saadun palautteen pohjalta. Kiitos kaikille vastaajille!
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
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Sitran ja Taikusydämen tietokortit: Taiteen ja kulttuurin
vaikutukset terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
Taikusydän on yhteistyössä Sitran kanssa julkaissut kaksi uutta tietokorttia
taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Sitra.fi -verkkosivustolle on koottu yhteen myös kulttuurin ja hyvinvoinnin
yhteyksien keskeisiä tietolähteitä sekä tutkimuspoimintoja ja linkkejä verkossa
vapaasti saatavilla oleviin tutkimuksiin.
Lataa: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin (pdf)
Lataa: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksiin
(pdf)
Tietokortit ovat vapaasti ja maksutta ladattavissa myös Sitran sivuilla.
Lue lisää

Taidetutkan toinen numero syventyy taiteen ja soten
yhteistyöhön
Taidetutkan toisessa numerossa tutustutaan mm. kulttuuri- ja
taidepainotteiseen neuvolaan Kultaseen Porissa ja avaruusteemaiseen
lastensairaalan röntgenosastoon Manchesterissa. Lisäksi selviää, mitä tekee
organisaatiotaiteilija Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä ja minkälainen on
taiteiljaresidenssi sote-alalla. Entä mikä on Sipoon ihme?
Lue lisää

Kulttuurihyvinvointi osaksi Varsinais-Suomen sote- ja
maakuntauudistusta
Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tueksi on
perustettu Kulttuurihyvinvoinnin työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä
ehdotukset kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi sote-palveluiden
järjestäjän eli tulevan maakunnan näkökulmasta.
Lue lisää
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TAPAHTUMIA

VIELÄ EHTII!
%Taidetta-hankkeen
kokoontumisajot 4.12.,
Tampere
Kokoontumisajoissa pureudutaan
kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen
yhtymäkohtiin ja pohditaan, miten
kulttuurin hyvinvointivaikutukset
kiinnittyvät maakuntauudistukseen ja
sote-rakenteisiin. Tapahtumassa
julkaistaan hallitusohjelman
kärkihankkeen osana Pirkanmaalla
toteutettavan %TAIDETTA-hankkeen
kehittämistyön tuloksia vuodelta
2017. Ilmoittaudu 30.11. mennessä!

VIELÄ EHTII!
Pohjoismainen seminaari:
Kulttuurin rooli sosiaalisessa
osallisuudessa ja
sosiaalityössä 11.12.,
Hanasaari, Espoo
Seminaarissa keskustellaan kulttuurin
roolista sosiaalisessa osallisuudessa
ja sosiaalityössä. Seminaarissa
tuodaan esiin hyviä esimerkkejä
Pohjolasta kulttuuri- ja
sosiaalisektoreiden välisen yhteistyön
vahvistamisesta. Ilmoittautuminen
päättyy 30.11.

Lue lisää

Lue lisää

Taidefestivaali DiDa2017n
päätapahtuma 3.12., Helsinki

Innostaja-akatemia nuorten
parissa työskenteleville
11.12., Helsinki

DiDa – Disability Day Art & Action festivaalin tarkoitus on tuoda
vammaisia ja vammattomia yhteen
vammaisten tekemän tai
vammaisuutta käsittelevän taiteen,
kulttuurin ja yhdessä tekemisen
äärelle. Festivaalin päätapahtuma
järjestetään kansainvälisenä
vammaisten päivänä 3.12.2017 klo
12–17 Ruoholahden
ostoskeskuksessa sijaitsevassa
Ruohis-tapahtumatilassa, ja sinne on
vapaa pääsy

Creative and Inclusive Finland hankkeen innostamisen vuosi 2017
huipentuu Helsingissä 11.12.
järjestettävään Innostaja-akatemiaan.
Seminaari tarjoaa inspiraatiota,
työkaluja ja uusia verkostoja nuorten
kanssa työskenteleville kulttuuri-,
liikunta-, nuoriso- sekä sosiaalialojen
ammattilaisille.
Lue lisää

Lue lisää
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Taikusydämen ja ArtsEqualin tutkijaseminaari 18.1.2018,
Helsinki
Taikusydän järjestää yhdessä ArtsEqual-hankkeen kanssa tutkijaseminaarin
Helsingissä 18.1.2018 klo klo 10-17. Aamupäivän käsitetyöpajan tavoitteena
on tunnistaa ja avata kulttuurihyvinvoinnin alan tutkimuksissa käytettyjä
keskeisiä käsitteitä sekä jäsentää niiden välisiä suhteita. Iltapäivä on varattu
osallistujien omien tekstien käsittelylle pienemmissä teemaryhmissä.
Tapaaminen on tarkoitettu Taikusydän-tutkijaverkoston toiminnassa mukana
oleville sekä ArtsEqual-hankkeen tutkijoille. Ilmoittautumiset 18.12. mennessä.
Lue lisää

HULLU NUORUUS 15.–
16.2.2018, Helsinki

Tulevaisuuden museo seminaari 15.12., Espoo

Viime vuonna huiman suosion
saaneet Hullu Nuoruus - nuorisotyön
kehittämispäivät saavat jatkoa. Päivät
järjestetään seuraavan kerran 15.–
16.2.2018 Kulttuuriareena Gloriassa
Helsingissä. Ilmoittautuminen on
auki! Viime kerralla tapahtuma oli
täyteen buukattu, joten ole nopea.
Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2018.

Helinä Rautavaaran museossa
järjestettävässä
iltapäiväseminaarissa
lähtökohtana on ajatus tulevaisuuden
museosta, jossa keskiöön nousee
yhteisluominen ihmisten ja yhteisöjen
kanssa. Tilaisuudessa keskustellaan
museokäytäntöjen muutoksesta ja
taiteilijoiden roolista yhteisöllisessä
museossa. Seminaari toteutetaan
yhteistyössä ArtsEqualtutkimushankkeen kanssa.
Ilmoittaudu 11.12. mennessä.

Lue lisää

Lue lisää

AVUSTUKSIA

Lasten ja nuorten säätiössä auennut Glow-haku
Lasten ja nuorten säätiö käynnistää uuden Glow-toiminnan, jossa vahvistetaan
eri elämäntilanteissa olevien, 13–29-vuotiaiden nuorten itsetuntoa, rohkeutta
ja sosiaalisia taitoja taiteen soveltavan käytön avulla. Glow suunnataan
erilaisiin nuorten ryhmiin, joissa on jokin haaste. Mukaan voivat hakea nuorten
parissa työskentelevät tai nuoria edustavat yhteisöt, työntekijät tai
organisaatiot. Haku on avoinna 17.11.-17.12.2017.
Lue lisää

UUTISIA
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Video: Kulttuuri
osana hyvinvoinnin
edistämisen
palveluita Kuopiossa
Kuopion kaupungissa
kulttuuri on osa
hyvinvoinnin edistämisen
palveluita. Videolla muun
muassa palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas
Kuopion kaupungista
kertoo, miten Kuopion
kaupunki edistää
kuntalaisten hyvinvointia
kulttuurin keinoin.
Lue lisää

Osallisuutta
kulttuuriin ja
osallistumista
kulttuuripalveluihin
tuetaan 750 000
eurolla

Pirkanmaalla
rakennetaan
yhdenvertaisen
kulttuurihyvinvoinnin
mallia

Lue lisää

Lue lisää

Pirkanmaan alueellisella
kulttuurihyvinvointiOpetus- ja kulttuuriministeriö tukee 750 000 suunnitelmalla pyritään
kaventamaan hyvinvointieurolla kokeilu- ja
ja terveyseroja takaamalla
kehittämishankkeita,
kulttuuriset oikeudet
joilla vahvistetaan
kaikille pirkanmaalaisille.
ihmisten osallisuutta ja
osallistumista kulttuuriin. Suunnitelma jakaa
prosenttiperiaatteen
Avustusta myönnettiin
kahdeksalle hankkeelle, laajentamisen
kärkihankkeen tavoitteen
joiden kohderyhmänä
vakiinnuttaa taide- ja
ovat sellaiset
kulttuurilähtöiset
väestöryhmät, joiden
hyvinvointipalvelut osaksi
osallisuus ja
osallistuminen kulttuuriin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja
on eri syistä vähäistä.
hyvinvoinnin seurantaa.
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Osallistu aineiston
keruuseen taidelähtöisten
menetelmien
vaikuttavuudesta
työpaikoilla
Turun yliopiston tohtorikoulutettava,
tutkija Elise Vanhanen kerää
väitöskirjaansa aineistoa
taidelähtöisten menetelmien
vaikuttavuudesta työpaikoilla.
Tutkimusta varten kerätään aiheesta
kirjoitettuja kertomuksia, joiden
kautta Vanhanen tarkastelee ja
analysoi taidelähtöisten menetelmien
merkitystä ja pitkän aikavälin
vaikutuksia. Voit kirjoittaa
vapaamuotoisen kertomuksen
kokemuksistasi tai käsitellä aihetta
annettujen teemojen avulla.
Kirjoitathan kokemuksistasi
viimeistään 31.1.2018 mennessä!

Sata omenapuuta -hanke
tukee kotoutumista
Sata omenapuuta -hankkeessa on
kehitetty kolmansien maiden
pakolaisnuorten kotoutumista ja
osallisuutta sekä tuettu
kahdensuuntaista integraatiota
liikunnan, kulttuurin ja
yhteiskuntavaikuttamisen avulla.
Hankkeessa on julkaistu myös opas,
joka antaa eri alojen työntekijöille
ideoita ja näkökulmia
maahanmuuttajanuorten parissa
tehtävään työhön.
Lue lisää

Lue lisää

UUSIA TUTKIMUSJULKAISUJA
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ArtsEqualilta uusi
toimenpidesuositus: Taide
vahvistaa työhyvinvointia
ArtsEqual-hankkeen uuden
toimenpidesuosituksen Taide
vahvistaa työhyvinvointia tavoitteena
on lisätä tietoa ammattitaiteilijoiden
toteuttaman osallistavan toiminnan
tarjoamista mahdollisuuksista
työpaikoilla. Toimenpidesuosituksessa
esitetään käytännönläheisiä tapoja
taidetoiminnan sisällyttämiseksi
osaksi työpäivää.

ArtsEqual-julkaisu: Taide ja
hyvinvointi - Katsauksia
kansainväliseen
tutkimukseen
ArtsEqual -hankkeen uuteen
julkaisuun on koottu kattavasti
kansainvälistä tutkimustietoa taiteen
ja hyvinvoinnin yhteyksistä.
Näkökulmina ovat taiteen vaikutukset
nuorten, maahanmuuttajien,
ikääntyvien, mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja erityistä
tukea tarvitsevien hyvinvointiin.

Toimenpidesuosituksessa todetaan,
että taide voi lisätä niin inhimillistä
kuin taloudellista hyvinvointia
työpaikoilla. Jos taidetoiminnalla
voitaisiin pienentää edes pientä osaa
merkittävimmistä menetetyn
työpanoksen kustannuseristä
työpaikoilla - kuten
sairauspoissaoloja ja samalla
työterveyshuollon maksuja, sairaana
työskentelyä ja
työkyvyttömyyseläkkeitä - se toisi
mittavia säästöjä sekä työpaikoille
että yhteiskunnalle.

Tutkimuksissa taidetoiminnan on
todettu esimerkiksi voivan
vähentävää masennusta
mielenterveyskuntoutujilla ja
vahvistaa maahanmuuttajien
kotoutumista. Ikääntyneillä
taidetoiminta voi auttaa
saavuttamaan flow-tilan, jonka aikana
fyysiset kivut vähenevät. Nuorilla
taidetoiminnan on havaittu voivan
parantaa muun muassa nuorten
itsetuntoa, itseilmaisua ja
empatiakykyä sekä vähentää
stressiä.

Suosituksen ovat laatineet
Työterveyslaitoksen tutkijat Heli
Ansio, Pia Houni, Piia Seppälä ja Jarno
Turunen.

Julkaisun ovat toimittaneet Kai
lehikoinen ja Elise Vanhanen.
Lue lisää

Lue lisää

OPINNÄYTETÖITÄ
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RAI-LTC -tietokannan
hyödyntäminen kulttuurisen
vanhustyön suunnittelussa

Teatterilähtöiset menetelmät
osana hoitotyön koulutusta
Turun AMK:n soveltavan taiteen YAMK
-opiskelija Sarika Lipasti tutki
kehittämistyönään, miten
teatterilähtöiset menetelmät voisivat
tukea sairaanhoitajaopiskelijoiden
vuorovaikutustaitojen oppimista.

Hoivakodeissa asuvista ikäihmisistä
kerätään ja kirjataan koko ajan tietoa.
Kaikkea kerättyä tietoa ei kuitenkaan
käytetä hoidon tukena, vaan se jää
hyödyntämättä.

Tavoitteena oli antaa sysäys
hoitotyön koulutuksen uudistamiseen
taidelähtöisiä menetelmiä
hyödyntämällä.

Silva Siponkosken YAMKopinnäytetyössä selvitettiin,
minkälaista tietoa RAI-LTC järjestelmästä voidaan löytää
kulttuurisen vanhustyön suunnittelun
tueksi ja miten löydettyä tietoa
voidaan käyttää.

Lipasti, Sarika (2017):
Teatterilähtöiset menetelmät osana
hoitotyön koulutusta. Soveltava taide
YAMK-opinnäytetyö. Turun
ammattikorkeakoulu.

Siponkoski, Silva (2017): Toimijuutta
ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei
sattumalla: RAI-LTC tietokannan
hyödyntäminen kulttuurisen
vanhustyön suunnittelussa. Kulttuurija taidetoiminta hyvinvoinnin
edistäjänä YAMK-opinnäytetyö.
Hämeen ammattikorkeakoulu

Lue lisää

Lue lisää

Kansainvälisen
yhteisötaidesymposiumin
järjestäminen
Katja Juhola kuvaa soveltavan taiteen
YAMK-opinnäytetyössään
kansainvälisen yhteisötaidehankkeen
ISEAS - International Socially Engaged
Art Symposiumin toteutumista.
Symposiumin osallistujat
työskentelivät sosiaalisen taiteen
metodein työpareina tai pieninä
ryhminä Raaseporin alueen
sosiaalisektorin instituutioissa tai
peruskouluissa vuoden 2017 aikana.
Juhola, Katja (2017): ISEAS International Socially Engaged Art
Symposium. Soveltava taide YAMKopinnäytetyö. Turun
ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

9 EURON PSYYKE:
Kokemuksia työttömyydestä
ja kuntouttavasta
työtoiminnasta
Tanja Härmän YAMK-opinnäytetyössä
käsitellään sosiaalista ja psyykkistä
hyvinvointia työn, työttömyyden,
kuntouttavan työtoiminnan ja
taidetoiminnan näkökulmasta.
Tavoitteena on selvittää
työttömyyden ja kuntouttavan
työtoiminnan kokemista ja
vaikutuksia sekä kannattaako
taidetoimintaa järjestää kuntouttavan
työtoiminnan muotona.
Härmä, Tanja (2017): 9 EURON
PSYYKE: Kokemuksia työttömyydestä
ja kuntouttavasta työtoiminnasta.
Kulttuuri- ja taidetoiminta
hyvinvoinnin edistäjänä YAMKopinnäytetyö. Hämeen
ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

8/9

Tutkimuksen tie käytäntöön –
Case ArtsEqual
Pinja Puhan opinnäytetyössä
selvitetään ArtsEqual-hankkeen
ensimmäisen toimenpidesuosituksen
”Kulttuuristen oikeuksien
toteuttaminen osaksi sote-palveluja”
käyttöönottoa ja yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.
Puha, Pinja (2017): ArtsEqualhankkeen tutkimuksen tie
käytäntöön: Taide- ja kulttuurialan
tutkimushankkeen
toimenpidesuosituksen käyttöönotto
ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Kulttuurituottaja-opinnäytetyö.
Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Lue lisää

Taidelähtöiset menetelmät
nuorten ryhmissä ja
hyvinvointivaikutusten
arviointi
Inga Manzosin opinnäytetyön
tavoitteena oli kehittää arviointimalli,
jonka avulla voidaan arvioida
hyvinvointivaikutuksia taidelähtöisiä
menetelmiä hyödyntäneissä nuorten
ryhmissä.
Arviointimalli testattiin osana Turun
AMK:n MOMU-hankkeen
moniammatillisesti ohjattua nuorten
ryhmätoimintaa Tyttöjen Talolla,
Turun ammatti-instituutin
lähihoitajakoulutuksessa ja Valmakoulutuksessa sekä Raision
nuorisopalveluissa.
Manzos, Inga (2017): Taidelähtöiset
menetelmät nuorten ryhmissä ja
hyvinvointivaikutusten arviointi.
Sosionomi-opinnäytetyö. Turun
ammattikorkeakoulu.
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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