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Tiivistelmä
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa Varsinais-Suomessa on osa valtakunnallista selvitystyötä, joka pohjautuu opetus- ja kul uuriministeriön Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmaan. Varsinais-Suomen alueellinen selvitys on valmistunut
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan toimeksiannosta Turun amma korkeakoulun
Taideakatemiassa vuoden 2011 aikana. Selvityksen aineisto on kerä y teemahaasta eluilla ja tulevaisuustyöpajoissa, jotka järjeste in alueellisen verkostoitumisseminaarin yhteydessä. Aineistosta käy selväs ilmi, e ä alueen toimijat tukevat opetus- ja
kul uuriministeriön toimintaohjelman tavoi eita ja ovat hyvin yksimielisiä toiminnan
kehi ämisestä ja jatkosuunnitelmista.
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminta on Varsinais-Suomessa monipuolista ja vilkasta. Turun vuosi 2011 Euroopan kul uuripääkaupunkina ja erityises vuoden ohjelman voimakas hyvinvoin painotus on edesau anut uudenlaisen toiminnan syntymistä. Alueen hankkeissa on ollut mukana taiteen ja kul uurin sekä sosiaali- ja
terveysalan asiantun joita, jotka jakavat nyt yhteisen toiveen toiminnan jatkumisesta, kehi ämisestä ja pysyväksi tekemisestä.
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin työtä tekevät varsinaissuomalaiset amma laiset ovat
yhtä mieltä useimmista toimintaohjelmassa esitellyistä tavoi eista. Varsinais-Suomen selvityksessä esiin nousivat erityises kul uuri osana arkea ja yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, moniamma llisen yhteistyön kehi äminen esimerkiksi koulutuksen ja
yleisen hoitokul uurin muutoksen avulla, verkostojen ja edonkulun vahvistaminen,
tutkimus edon lisääminen, pitkäjänteisen työn mahdollistaminen rahoituksen avulla
sekä sektorirajojen kaataminen. Lisäksi kaikki toimijaryhmät näkivät taiteen ja kulttuurin hyvinvoin toiminnan tapana tukea ihmisten omanarvontuntoa ja tehdä elämä
merkitykselliseksi myös vaikeissa elämänvaiheissa.
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Haasta eluaineiston ja seminaarin työpajoissa syntyneiden tulevaisuuden visioiden
perusteella voidaan muotoilla toimenpide-ehdotuksia siitä, mitä juuri Varsinais-Suomessa olisi syytä tehdä toivo avan tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Jo a yksilöllinen ja arjessa mukana oleva taiteen ja kul uurin hyvinvoin työ voisi olla kaikille
mahdollista, tarvitaan sekä hoitokul uurin muutosta e ä kaikkien osapuolten yhteisymmärrystä. Sen saavu amiseksi on kehite ävä terveys-, sosiaali- ja kul uurialan
koulutusta.
Jo amma ssa toimivat amma laiset on totute ava vähitellen tekemään yhteistyötä
sekä kunnioi amaan ja hyväksymään muiden työssä mukana olevien alojen erilaisia tavoi eita ja käytäntöjä. Erityises terveysalalla työntekijät kaipaavat selkeää ja
tutki ua etoa päätöksenteon pohjaksi ja muutosten perusteluksi. Myös tavallisille
kansalaisille kanna aa vies ä toiminnan tuloksellisuudesta, sillä yksilölliset kul uuripalvelut on tarkoite u jokaiselle ja edon siitä olisi suotavaa levitä mahdollisimman
laajalle. Tähän on avuksi sekä moni eteinen tutkimus ja ahkera edo aminen sen
tuloksista e ä toiminnan ja sen posi ivisten vaikutusten pitäminen esillä edotusvälineissä.
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminta osana kokonaisvaltaista hoitoa ei väl ämä ä
nosta kustannuksia lainkaan, sillä kul uurilla on ihmisten koe ua tervey ä ja hyvinvoin a parantava vaikutus. Siitä huolima a toiminnan rahoitus on vielä epävarmalla
pohjalla ja pääasiassa projek en vastuulla. Ratkaisuksi asiantun jat esi ävät terveys-,
sosiaali- ja kul uurisektorien yhdistämistä sekä taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan saa amista budje rahoituksen piiriin. Siihen as on käyte ävä luovuu a,
etsi ävä ak ivises yhteistyömahdollisuuksia muilta sektoreilta ja pyri ävä tuo amaan osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia kaikille taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan piirissä oleville, olivat he si en hoitajia, taiteilijoita, asiakkaita tai
omaisia.
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Sammanfattning
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa Varsinais-Suomessa (Konst ger välfärd i Egentliga Finland i framƟden) är en del av e riksomfa ande utredningsarbete som baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram Konst och kultur ger
hälsa och välfärd. Egentliga Finlands regionala utredning blev färdig på uppdrag av
Egentliga Finlands konstkommission vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola under
år 2011. Materialet ll utredningen har samlats in genom temaintervjuer och framdsverkstäder som ordnades i samband med e regionalt nätverksseminarium. Av
materialet framgår tydligt a aktörerna i området stödjer målen i undervisnings- och
kulturministeriets åtgärdsprogram och är mycket eniga om utvecklingen av verksamheten och de fortsa a planerna.
Välfärdsverksamheten inom konst och kultur är mångsidig och livlig i Egentliga Finland. Uppkomsten av ny verksamhet främjades under år 2011 när Åbo var Europas
kulturhuvudstad, särskilt av den starka betoningen på välfärd i kulturårets program. I
områdets projekt har specialister inom konst och kultur samt social- och hälsovårdsbranschen deltagit. Samtliga hoppas nu på a verksamheten fortsä er, utvecklas och
görs permanent.
Yrkesutövare i Egentliga Finland som u ör välfärdsarbete inom konst och kultur är
av samma åsikt om de flesta målsä ningarna som presenteras i åtgärdsprogrammet.
I Egentliga Finlands utredning betonades särskilt kulturen som en del av vardagen
och enskilda vårdplaner, utvecklingen av mul disciplinärt samarbete ll exempel med
en ändring av vårdutbildningen och den allmänna vårdkulturen. Vidare betonades
stärkande av nätverk och informa onsförmedling, ökande av forskningsinforma on,
möjliggörande av långsik gt arbete med hjälp av finansiering samt upphävande av
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sektorgränser. Dessutom ansåg alla aktörsgrupper a konst och kultur är välfärdsverksamhetens sä a stödja människors självkänsla och göra livet betydelsefullt
även i svåra livssitua oner.
På basis av intervjumaterialet och fram dsvisionerna som uppstod vid seminariets
verkstäder kan åtgärdsförslag formas utgående ifrån vad som borde göras i Egentliga
Finland för a fram den ska bli sådan som man önskar. För a e individuellt och
vardagligt välfärdsarbete inom konst och kultur ska kunna vara möjligt för alla krävs
både en förändring av vårdkulturen och samförstånd mellan alla parter. För a uppnå
de a måste utbildningen inom vård-, social- och kulturområdet utvecklas i en mul disciplinär och llämpad riktning på alla utbildningsnivåer.
Yrkesutövare måste så småningom vänja sig vid a samarbeta, respektera och godkänna de olika målen och praxis hos de andra branscherna som deltar i arbetet. Särskilt inom hälsovårdsbranschen behöver de anställda tydlig och granskad informa on
som grund för beslutsfa andet och mo vering för ändringar. Det lönar sig a informera även vanliga medborgare om verksamhetens resultat, då de individuella kulturtjänsterna är avsedda för var och en och det skulle vara önskvärt a informa onen
om dem spred sig så vi som möjligt. Som stöd för a kulturtjänsterna ska spridas
finns både tvärvetenskaplig forskning och intensiv informering om forskningsresultaten. Dessutom ly er man fram verksamheten samt dess posi va eﬀekter i medierna.
Välfärdsverksamhet inom konst och kultur som en del av den helhetsbetonande vården höjer nödvändigtvis inte alls kostnaderna, e ersom kultur har en helande eﬀekt
på människors hälsa och välmående. Trots de a finns det ännu ingen säker grund
för finansieringen av verksamheten och den är i huvudsak beroende av projekt. Som
en lösning föreslår experterna en sammanslagning av hälsovårds-, social- och kultursektorerna och a välfärdsverksamheten inom konst och kultur skulle bli en del av
budge inansieringen. Till dess måste man vara krea v, ak vt söka e er samarbetsmöjligheter inom andra sektorer och sträva e er a ge erfarenheter av delak ghet
och betydelsefullhet ll alla inom välfärdsverksamheten för konst och kultur, det må
vara fråga om skötare, konstnärer, klienter, anhöriga eller utomstående.
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Summary
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa Varsinais-Suomessa (Art for Future Well-being
in Southwest Finland) is part of a na onal survey which is based on the Ministry of
Educa on and Culture’s (MINEDU) ac on programme Art and Culture for Wellbeing. The regional survey of Southwest Finland was prepared at the behest of the
Arts Council of Varsinais-Suomi at the Arts Academy of Turku University of Applied
Sciences in 2011. The survey data was gathered in thema c interviews and futurethemed workshops, held in connec on with a regional networking seminar. The data
shows that regional par es support the MINEDU ac on programme objec ves and are
unanimous in their desire to develop the programme further and plan for the future.
Art and culture related well-being ac vi es in Southwest Finland are wide-ranging
and vibrant. Turku’s tenure as the European Capital of Culture 2011 and, in par cular,
the emphasis placed on well-being in its events promoted the crea on of new types
of ac vity. Experts in the fields of arts and culture as well as social services and health
care par cipated in the regional ventures. These experts now share a common hope
to con nue, develop and permanently establish these ac vi es.
Southwest Finland based professionals engaged in art and culture well-being work
agree on a majority of the objec ves stated in the programme. The Southwest Finland
survey results emphasised, in par cular, the following themes: culture as part of
everyday life and individualised treatment plans; the development of interprofessional
co-opera on through, for example, changes to educa on and the general nursing
culture; enhancing networks and the flow of informa on; increasing the amount
of research data; facilita ng long-term eﬀorts through funding; and breaking down
sectoral boundaries. In addi on, all par es saw art and culture related well-being
ac vi es as a way to bolster people’s sense of self-worth and make life meaningful,
even during diﬃcult mes.
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Based on interview data and the visions proposed in seminar workshops, procedural
recommenda ons can be formulated on what should be done to facilitate a promising
future for Southwest Finland. In order to put individualised and everyday art and
culture related well-being work within everyone’s reach, a change in the nursing
culture and a mutual understanding of all par es are required. To achieve this,
educa on in the fields of health care, social services and culture must be developed in
an applied, interprofessional direc on at all levels of educa on. Exis ng professionals
must gradually move toward co-opera ve approaches as well as respect and accept
the diﬀerent goals and prac ces of other fields involved in the work. Par cularly in
the health care field, employees desire clear, researched data as a basis for making
decisions and jus fica on for change. How eﬀec ve the ac vi es are should also
communicated to ordinary ci zens, as individualised culture services are intended for
each and every person and informa on on them should be disseminated as widely as
possible. This is facilitated by mul disciplinary research and the ac ve dissemina on
of its results as well as ensuring that the programme and its posi ve influences enjoy
a high media profile.
Integra ng art and culture well-being ac vi es as part of comprehensive treatment
will not necessarily increase costs at all, as culture has been shown to have a healing
eﬀect on the health and well-being of people. Despite this, funding is s ll uncertain
and primarily the responsibility of projects. The solu on that experts propose is
integra on of the health care, social services and culture sectors and inclusion of
art and culture well-being ac vi es in state-budget funding. Un l then, we must rely
on crea ve approaches, ac vely seek co-opera ve opportuni es with other sectors
and make every eﬀort to bring experiences of par cipa on and meaningfulness to
everyone involved in art and culture well-being ac vi es, whether they be nurses,
ar sts, clients, family members or bystanders.
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Esipuhe
Opetusministeriö julkaisi vuonna 2010 laajapohjaisen asiantun jajoukon ja neljän ministeriön yhteistyönä laaditun toimintaohjelman Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a
2010–2014. Sen pohjalta alueelliset taidetoimikunnat järjes vät kukin omissa maakunnissaan alueelliset verkostotapahtumat ja laa vat selvityksiä tehdystä työstä.
Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjes sekä verkostotapaamisen e ä alueellisen
selvityksen yhteistyössä Turun amma korkeakoulun Taideakatemian kanssa. Taideakatemia on ollut tehtävään luonteva yhteistyökumppani, sillä ohjelmatyössä korostetaan sektoreita yli ävän yhteistyön tarve a, ja Taideakatemia osana monialaista
Turun amma korkeakoulua on siihen sopiva toimija. Taideakatemian tutkimus-, kehitys- ja innovaa o -ohjelman tämänhetkisiä painopistealueita ovat kul uuri ja hyvinvoin sekä soveltavaan taiteeseen lii yvät kehi ämistehtävät.
Selvitystyöhön palka in FM Kaisa Lehto. Työn tukena oli ohjausryhmä, johon kutsu in Liisa-Maria Lilja-Viherlampi ja Anneli Larkia (Turun amma korkeakoulun Taideakatemia), Pirkko Routasalo (Turun amma korkeakoulun Terveysala) ja Tuulia
Koponen (Turun kaupungin vanhuspalvelut). Lisäksi ohjausryhmän asiantun joina
ovat olleet Olli Hirvonen (Turun kaupungin kul uuriasiainkeskus), Helena Malmivirta
(Salon kaupunki, Hymykuopat-hanke), sosiaalineuvos Maija Perho ja Jukka Saukkolin
(Turku 2011 -sää ö).
Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -työ on Varsinais-Suomessa monella tavalla akivista. Turun yliopistossa on alan lahjoitusprofessuuri ja kaupungin molemmissa
yliopistoissa tehdään sekä teemaan lii yvää tutkimusta e ä käytännön hankkeita.
Turun kul uuripääkaupunkivuosi o yhdeksi keskeiseksi tavoi eekseen kul uurin
hyvinvoin vaikutusten korostamisen, ja koko vuoden pääteema oli KulƩuuri tekee
hyvää. Alueella toimii valtakunnallises merki äviä hankkeita ja lukuisia taiteilijoita,
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jotka ovat ennakkoluulo omas kehi äneet työmenetelmiä hyvinvoin työhön. Kyse
ei ole ollut pelkästään toimintaohjelman synny ämästä innosta, vaan Varsinais-Suomessa on kul uurin hyvinvoin työllä vuosikymmenien mi aiset perinteet.
Taiteella on suuri vaikutus ihmisten hyvinvoin in. Se edetään ja tunnistetaan, mu a
vieläkään se ei ole vaiku anut yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Sosiaali- ja terveyssektori ja kul uurisektori kohtaavat päätöksenteossa aivan liian harvoin ja niiden tarpeet
nähdään jopa keskenään kilpailevina. Tarvitaan valtakunnallises yhteinen idea hyvinvoin työstä, jota tekevät sekä terveyden- ja sosiaalihuollon e ä kul uuri- ja taidealan amma laiset. Työsarkaa on erityises vanhustyössä, kasvatuksen, erityiskasvatuksen, lastensuojelun ja mielenterveystyön alueilla. Päätöksentekijät on saatava
vakuu umaan taiteen ja kul uurin merkityksestä osana koko väestön ja eri väestöryhmien hyvinvoin a, sekä väestöön lii yvien ongelmien ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Ei riitä, e ä kul uurinen hyvinvoin työ perustuu määräaikaisiin hankkeisiin,
vaan sen pitää tulevaisuudessa näkyä virkarakenteessa ja val onosuuksissa sekä kunen talousarvioissa.
Taide ja kul uuri kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Tästä seuraa moraalinen
velvollisuutemme huoleh a taiteen saatavuudesta ja siihen lii yvästä oikeudesta valita kokemaansa taide a. Taide ei ole koskaan vain passiivinen peili, vaan se vaiku aa
aina kokijansa mieleen, parantaa elämänlaatua ja lisää hyvinvoin a. Esimerkkejä taiteen parantavasta voimasta on monia: demen apo laat alkavat löytää kado amiaan
muis jälkiä ja pitkäaikaiseen vuodehoitoon sido u po las löytää uudelleen elämänilonsa. Meidän pitää huoleh a lähimmäisistämme!
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a -selvityksen ohjausryhmä on ivistänyt omat
toimenpidesuosituksensa seuraaviin:
1. On huolehdi ava koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvoin a -työ tarvitsee omat amma laisensa. Palvelujen laatu säilyy
hyvällä koulutuksella ja amma laisuuden arvostuksella. Opetus- ja kul uuriministeriöllä on tärkeä rooli tällaisen koulutuksen tarpeen esiin nostamisessa mm.
korkeakoulujen kanssa käytävissä tulosneuvo eluissa. Alueelliset taidetoimikunnat voivat vaiku aa oman alueensa korkeakouluihin. Yksi e muutokseen on, e ä
sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin (hyvinvoin alan) perusopintoihin ja ammatopintoihin saadaan kau a linjan taiteen (taide, taidekasvatus, taidepedagogiikka) opetusta kul uuri- ja taidemyönteisen asenteen vahvistamiseksi.
2. Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -työn on oltava jatkuvaa ja pitkäjänteistä.
Se edelly ää, e ä kun en talousarvioissa varataan määrärahoja poikkihallinnolliseen taidetyöhön (sisältäen mm. sosiaali- ja terveysalan, kul uuri- ja nuorisotoimen sekä rakennetun ympäristön). Kun en luo amushenkilö- ja virkamiesjohdon tulee sitoutua projek rahoituksen ohella jatkuvaan budje rahoitukseen.
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3. Eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välinen yhteistyö ja sen jatkuvuus tulee varmistaa. Projek toiminta on omiaan ope amaan sektoreita yli ävää yhteistyötä,
mu a se ei yksin riitä. Yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja se pitää määritellä organisaa orakenteissa.
4. Kul uurisen hoitotyön vaiku avuus pitää osoi aa ja väli ää tulokset eteenpäin. Meillä on edelleen liian vähän dokumentaa ota taiteen vaiku avuudesta
hoitotyössä ja elämänlaadussa. Tarvitaan en stä enemmän mi areita ja kertomuksia taiteen merkityksestä.
5. Arvioinnin pitää olla jatkuvaa. Kul uurista hoitotyötä on vaikea arvioida ja seurata. Yksi syy tähän on se, e ä kohtaamisista ei jää dokumen eja. Taiteen käytöstä osana hyvinvoin työtä pitäisi jäädä säännöllises jälkiä, joita voi myöhemmin
analysoida.
6. Moniamma llisuus ja moni eteisyys on kaiken perustana. Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a perustuu ajatukseen siitä, e ä toimenpiteissä yhdistyy erilaisia
amma laisuuksia. Kul uurinen hoitotyö ei ole eikä saa olla kenenkään yksinoikeus. Sama koskee myös toimenpiteiden vaiku avuuden analyysia. Toiminnan arvioin vaa i moni eteistä lähestymistä.

Henri Terho
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
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Kuva: Ville Pyylampi

1. Johdanto
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a Varsinais-Suomessa -julkaisu on osa valtakunnallista selvitystyötä, joka pohjautuu Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmaan. Ohjelma sai alkunsa vuonna 2007, jolloin Terveyden edistämisen poli ikkaohjelma hyväksy in osana hallituksen silloista strategiaa. Opetus- ja kul uuriministeriö
kutsui VTT Hanna-Liisa Liikasen valmistelemaan ohjelman sisältöä. Hän sai työtä varten tuekseen laajapohjaisen asiantun jaryhmän. Ryhmään kuului asiantun joita tutkimuslaitoksista, ministeriöistä, oppilaitoksista ja taiteen ja kul uurin piiristä. (Liikanen 2010, 8.)
Ehdotus Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmaksi valmistui vuoden
2010 alussa, ja se joh pian myös alueellisiin toimenpiteisiin. Opetus- ja kul uuriministeriö antoi keväällä 2010 kaikille kolmelletoista alueelliselle taidetoimikunnalle
määrärahan, jonka käy ötarkoitus oli taiteen ja kul uurin hyvinvoin palveluihin keski yvän yhteistyön kehi äminen sekä alueellisen selvityksen tee äminen. Tämä selvitys on valmistunut toimintaohjelman osana vuoden 2011 aikana Varsinais-Suomen
alueella.
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Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelman päämääränä on terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen. Sillä on kolme painopistealue a:
1. Kul uuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä
2. Taide ja kul uuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
3. Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kul uurin keinoin (Liikanen 2010, 12.)
Ohjelman on tarkoitus tukea ja edistää näiden painopistealueiden toteutumista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Toimintaohjelma sisältää myös 18 konkree sta
toimenpide-ehdotusta siitä, miten kul uurin hyvinvoin vaikutusten edistämistoimet
pitäisi organisoida. Ehdotukset läpäisevät kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason.
Ne on jaoteltu lainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta koskeviin ehdotuksiin sekä sektorien väliseen yhteistyöhön lii yviin ehdotuksiin. Lisäksi mukana on tutkimukseen,
koulutukseen ja edon levitykseen lii yviä ehdotuksia. (Liikanen 2010, 12.)
Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelma on tämän selvitystyön lähtökohta. Toimintaohjelma sisältää laajat osuudet käyte yjen käsi eiden, kuten kul uurin ja hyvinvoinnin määri elystä. Lisäksi sen alkuosassa esitellään laajas alan tutkimusta ja taiteen ja kul uurin hyvinvoin vaikutuksia perustelevia tutkimustuloksia.
Tämä selvitys perustuu toimintaohjelmaan sekä teoriaperustaltaan e ä tavoi eiltaan,
ja tästä syystä selvitys ei sisällä erillisiä käsi eiden määri elyjä tai tutkimuskatsausta.
Myös Varsinais-Suomen alueellinen selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka
koskevat alueellista ja paikallista tasoa, jopa yksi äisiä alueellisia toimijoita. Konkree sen toimintasuunnitelman toivotaan vievän taiteen ja kul uurin hyvinvoin työtä eteenpäin ja edistävän samalla myös varsinaisen toimintaohjelman tavoi eiden
toteutumista alueellises .
Tämä rapor on syntynyt vuoden 2011 aikana ohjausryhmän kanssa käytyjen keskustelujen, haasta elujen, alueellisen verkostoitumisseminaarin ja tulevaisuustyöpajojen tuo aman edon pohjalta. Sen alkuosassa kerrotaan taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan ulo uvuuksista Varsinais-Suomessa sekä selvitystyön taustoista ja
sen tekotapaan vaiku aneista valinnoista. Varsinainen selvitystyö eli haasta elujen
sekä tulevaisuustyöpajan kau a kerä y aineisto avataan neljässä käsi elyluvussa,
jotka on jae u omiin teemoihinsa. Jokaisen erillisen luvun pää ää katsaus tulevaisuuteen eli visio siitä, millaisen tavoite lan varsinaissuomalaiset toimijat ovat yhteistoimin muotoilleet ja kuinka asioiden pitäisi alueella muu ua, jo a tuo tavoite la
voitaisiin saavu aa. Rapor n loppuosasta löytyvät iviste ynä Varsinais-Suomen alueelliset toimenpide-ehdotukset.
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Kuva: Arto Takala

Kuva: Klaus Koszuba s (Turun museokeskus)

2. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointityötä
Varsinais-Suomen alueella
– projektiesimerkkejä
Varsinais-Suomessa luodaan hyvinvoin a taiteen ja kul uurin työkalujen avulla jo pitkän kokemuksen ja laajan tekijäjoukon voimin. Tekijöitä, projekteja ja toimintaa on
monelta alalta taiteesta eteeseen sekä hoitoalalle ja työ suuntautuu vaihteleville
kohderyhmille lapsista ikäihmisiin ja erityisryhmiin. Tässä rapor ssa ei varsinaises
keskitytä kuvaamaan alueen projekteja ja muuta toimintaa, mu a muutamat tärkeät
ja ajankohtaiset alueelliset toiminnot ansaitsevat tulla esimerkkinä esitellyiksi: niitä
ovat Turun kul uuripääkaupunkivuosi sekä muutamat merkitykselliset alueelliset
hankkeet.
Turku 2011 -kul uuripääkaupunkivuosi ja siihen kytkeytyvä hyvinvoin ohjelma on
vuoden 2011 aikana ollut hyvin näkyväs esillä erityises Turun seudulla useiden eri
hankkeiden muodossa. Lisäksi esitellään kaksi Turun kaupungin hallinnoimaa suurta
kul uuri- ja hyvinvoin hanke a sekä Salon alueella vaiku ava valtakunnallinen Hymykuopat -hanke. Paljon jää näiden esi elyjen ulkopuolelle sekä selvitystyön tavoittama omiin. Pienet yksi äiset toimijat, alueellisten keskusten ulkopuoliset paikkakunnat sekä ruohonjuuritason työ eivät valite avas saa helpos ääntään kuuluviin,
eikä niitä ole tässäkään selvityksessä mukana. Luvun lopussa pyrin kuitenkin tuomaan
esiin muutamia näistä marginaaliin jääneistä näkökulmista.

17

2.1 ”Kulttuuri tekee hyvää” ─ Turku 2011 -hyvinvointiohjelma
osana alueellista kulttuurin hyvinvointityötä
Varsinais-Suomessa katseet ovat vuoden 2011 loppupuolella yleises kääntyneet tulevaan: Turun kul uuripääkaupunkivuosi on lopuillaan ja sekä Turku 2011 -sää ö e ä
alueen taide- ja kul uuriväki toivoisivat vuoden kantavan mukanaan myös pitkäaikaisia vaikutuksia. Turun kul uuripääkaupunkivuoteen kuului olennaisena osana Turku
2011 -hyvinvoin ohjelma, jossa hyvinvoin määritellään koko kul uuripääkaupunkivuoden tavoi eeksi. ”Kul uuri tekee hyvää” oli tunnuslause, joka kuvasi kul uuripääkaupunkivuoden toimintaa ja koko ohjelmakokonaisuu a.
Turku 2011 -hyvinvoin ohjelma muodostui kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta:
1. Turku 2011 -ohjelmatuotannot
Lähes koko kul uuripääkaupunkivuoden ohjelma koostui itsenäises toimivista
ohjelmahankkeista. Ohjelmaan vali in hankkeita, jotka tukivat hyvinvoin ohjelman tavoi eita.
Esimerkkihankkeita:
• Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteisessä KUVA eli Kul uuria vanhusten arkeen -hankkeessa teh in laitoshoidossa oleville kaupunkilaisille henkilökohtaiset kul uurisuunnitelmat heidän makunsa, toiveidensa ja harrastustensa
mukaises . Tavoi eena oli mallin pysyvä käy ö ja levi äminen.
• Olemisen monet tarinat oli Turun yliopiston koulutus- ja kehi ämiskeskus Brahean hanke, jossa kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret. Hankkeessa luo in työmalli lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen moniamma llisessa ryhmässä kokemuksellisten menetelmien avulla.
• Keski-ikäisten hiukset -hanke työs satojen keski-ikäisten turkulaisten kanssa
Hair-musikaaliesityksen. Taiteellisten tavoi eiden lisäksi Keski-ikäisten hiukset oli
prosessi, jonka tavoi eena oli lisätä eri lähtökohdista ja kul uuritaustoista ponnistavien keski-ikäisten turkulaisten hyvinvoin a ja osallistumista. Hankkeen toteu ajana oli Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.
2. Turku 2011 -sää ön omat toimenpiteet
3. Turku 2011 -tutkimus ja kehi äminen: vaikutusten arvioin
Hyvinvoin ohjelman tavoi eena oli kehi ää:
1. Uusia kul uurin toimintamalleja: Turku 2011 -tuotannoissa luodaan hyvinvoinnin, terveyden ja kul uurin toiminta-alueille perinteiset toimialarajat yli ävää
uu a toimintaa julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin välillä.
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2. Vaiku avuu a ja ennaltaehkäisyä: Turku 2011 -ohjelmatuotantojen ja tutkimushankkeiden avulla todennetaan taiteen ja kul uurin hyvinvoin a ja tervey ä
edistäviä vaikutuksia sekä tuodaan tehdyn työn tuloksia osaksi hoito eteellistä
työtä, käytännön hoitosuunnitelmia, laitoshoitoa sekä mm. koulujen toimintaa.
3. Kul uuripoli ikkaa ja kaupunkikehityksen edellytyksiä: Turku 2011 -tuotannot
toteutetaan siten, e ä uudet yhteistyöverkostot sekä kehitetyt toimintamallit
voidaan tuoda pysyväksi osaksi Turun kaupunkikehitystä ja sektorirajat yli ävää
yhteistyötä vuoden 2011 jälkeen. (Kul uuri tekee hyvää. Turku 2011 -hyvinvoin ohjelma 2008–2012, 6.)
Turku 2011 -hyvinvoin ohjelman tavoi eet ovat yhteneviä Taiteesta ja kul uurista
hyvinvoin a -toimintaohjelman tavoi eiden kanssa. Kul uuripääkaupunkivuoden
hyvinvoin tavoi eet yle yvät yhteiskunnan tasolta yksilötasolle, kuten ministeriön
toimintaohjelmassa tavoitellaan. Ohjelmahankkeet pää yvät vuoden 2011 lopussa,
mu a pitkäaikaisia vaikutuksia edistetään ja tutkitaan sen jälkeenkin Turku 2011tutkimushankkeissa ja Turku 2011 -jatkotyöryhmän toiminnassa. Myös Turku 2011
-sää ö siis suuntaa panoksia tulevaisuuteen sekä taiteen ja kul uurin hyvinvoinvaikutuksiin. Varsinais-Suomen alueella toimii siis ainakin kaksi samansuuntaisilla
tavoi eilla varuste ua kehi ämisohjelmaa. Yhteistyö niiden välillä on jo aloite u:
Varsinais-Suomen alueen Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -teemaseminaari järjeste in yhteistyössä Turku 2011 -sää ön kanssa ja se toimi samalla jatkotyöryhmän
kuulemis laisuutena. Tiivistä yhteistyötä on syytä tehdä myös jatkossa, jo a vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä ja kul uuripääkaupunkivuoden pää ymisen myötä yhä
niukkenevien resurssien tuhlaamiselta.

2.2 Turun kaupungin hankkeita: Hyvinvointia kulttuurista ja
liikunnasta ja Eviva
Turun kaupungin Hyvinvoin a kul uurista ja liikunnasta -hanke on jatkoa Turku 2011
-ohjelmahankkeelle nimeltä Kul uurikuntoilun keskuspuisto. Kul uurikuntoilun keskuspuisto toi vuoden 2011 aikana Aurajoen rantamille ja kaupunki laan käy ötaideteoksia, kul uurikuntoilurei ejä, melontaa ja soutua, tapahtumia sekä Unelmapuiston osaksi Urheilupuistoa. Kul uurikuntoilun keskuspuisto -hankkeen yhteydessä
kehite y kul uurikiekko pyrkii innostamaan turkulaisia kul uurin pariin ja antamaan
ideoita siitä, missä ja miten kul uuria voi harrastaa. Kiekko muistu aa, huumoria
unohtama a, millä eri tavoin kul uurin tuomista hyvinvoin vaikutuksista pääsee
osalliseksi. Kul uurikiekon kehitystyötä jatketaan vuosina 2011─2012 uudessa hallintokun en rajat yli ävässä Hyvinvoin a kul uurista ja liikunnasta -hankkeessa. Hankkeen tavoi eena on edistää hyvinvoin a ja tervey ä mo voimalla ihmisiä kul uurin
ja liikunnan pariin. (Hyvinvoin a kul uurista ja liikunnasta -hanke-esi ely.)
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Eviva on Turun kaupungin kul uuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoima hanke,
jonka lähtökohtana on asukkaiden ak voin . Hankkeen johtavana periaa eena on
ennaltaehkäisevä työ sekä asukkaita osallistava toiminta. Evivan taustalla on huomio, e ä hallintokun en tämänhetkinen toiminta ja palvelut eivät pysty vastaamaan
asukkaiden moninaiseen ja jatkuvas kasvavaan palvelukysyntään. Kuntalaisten osallisuus, liikunta- ja kul uuriharrastukset ja muu ak ivisuus vähentävät tutkimusten
mukaan merki äväs sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Saa amalla eri väestöryhmät tehokkaammin vapaa-aikapalvelujen piiriin voidaan näitä ongelmia ehkäistä
ennakkoon. (Eviva-hanke-esi ely.)
Hankkeen tavoi eena on tarjota helpos saavute avia vapaa-ajan harrastuksia kaikille turkulaisille. Käytännössä Eviva kartoi aa alueellises kaupunkilaisten ideoita ja
tarpeita vapaa-ajan toimintaan sekä etsii toiveiden pohjalta toimijoita ohjelman toteutukselle. Hankkeessa parannetaan turkulaisten asumisviihtyvyy ä sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kokemusta tarjoamalla en stä monipuolisempia maksu omia
ja räätälöityjä palveluja asukkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa haetaan tapoja reagoida nopeas ja joustavas kohderyhmien alueellisiin palvelutarpeisiin. Tällä tavalla halutaan kannustaa asukkaita
osallistumaan ak ivisemmin oman vapaa-aikansa suunni eluun ja toteu amiseen,
joka puolestaan synny ää uudenlaista kaupunkikul uuria. (Eviva-hanke-esi ely.)

2.3 Valtakunnallista ja alueellista: Hymykuopat
Myös muualla maakunnassa kuin Turun alueella on käynnissä isoja ja merki äviä kulttuurin hyvinvoin hankkeita. Hymykuopat on Salon kaupungin hallinnoima valtakunnallinen Euroopan Sosiaalirahaston rahoi ama hanke, jossa kehitetään kul uurialan
kolmannen sektorin sekä kun en välistä palvelutuotantoa. Hanke mallintaa kun in
rakenteita, joilla lisätään asumisviihtyisyy ä, tuetaan omaehtoista kansalaistoimintaa
ja lasten kasvua sekä ylläpidetään senioriväestön toimintakykyä. Kohderyhminä ovat
siis sekä kotona e ä laitoksissa asuvat vanhukset ja lapset sekä laajemmin hankkeeseen osallistuvat yhdistykset. Mukana hankkeen toteutuksessa on 11 yhdistystä Turusta, Salosta, Kouvolasta, Forssasta ja Hankasalmelta. Yhdistykset toteu avat omilla
toiminta-alueillaan ja omille kohderyhmilleen erilaisia palveluita sekä isoja ja pienempiä projekteja. (Hymykuopat-hanke-esi ely.)
Hymykuopissa yhdistyvät amma taide ja kansalaistoiminta. Taidetyöskentelyssä
lähtökohtana on ihmisläheisyys sekä taiteen työkaluin tue avat inhimilliset perustarpeet vuorovaikutukseen, kosketukseen, merki ävyyteen ja näkyvyyteen. Mukana olevat yhdistykset kehi ävät erilaisia menetelmiä, jotka kohdistetaan kotona
asuvien seniorien sekä laitosasukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen sekä oppimisvaikeuksien kau a reagoivien lasten tukemiseen. Ko seutuyhdistykset kehi ävät
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lähikul uuripalvelut -konsep a, jossa yhdistyksillä on ak ivinen rooli paikallisen
kansalaistoiminnan koordinaa oreina ja asumisviihtyisyyden lisääjinä. (Hymykuopat-hanke-esi ely.)
Hymykuopat toimii varsin laajas Varsinais-Suomen alueella sekä Salossa e ä Turussa. Palveluja Salossa kehi ää neljä yhdistystä. Kisko-Seura tuo aa mallia kokonaiskoulupäivästä, Suomusjärvi-seura toteu aa osia POLKU-kul uurikasvatuksen ohjelmaan sekä aloi aa seniorien Kul uuripolkuun sopivien tuo eiden ideoinnin. Salon
4H työskentelee Särkisalossa ja Perniössä vanhainkodeissa sekä kotona asuvan vanhusväestön tukena. Salon Taiteilijaseura tuo aa hoitolaitoksissa ja palvelukeskuksissa
kierräte äviä Elämysmatkalaukkuja. (Hymykuopat-hanke-esi ely.) Turussa näy ämöja esitystaiteen tukiverkosto Framil ry tuo aa virkistystä ja elämäniloa ikäihmisille esitystaiteen keinoilla toteute avien kul uurihoitopake en muodossa.

2.4 Mitä jää selvityksen ulkopuolelle?
Tämän selvityksen piirissä ei ole ollut mahdollista paneutua yksi äisten taiteilijoiden,
yhdistysten tai muiden projek en ulkopuolisten toimijoiden tekemään kul uurin hyvinvoin työhön. Yksi äisten hoitolaitoksissa järjeste yjen konser en, kuorovierailujen tai esitysten määristä tai tekijöistä ei ole olemassa koo ua etoa. Samoin esimerkiksi niiden hyvinvoin - ja muut vaikutukset, toiminnan muotojen moninaisuus sekä
tekijöiden palkkaus ovat kaikille osapuolille tuntema omia.
Yksin tai pienen ryhmän kanssa toimivat yhteisötaiteilijat toimivat usein apurahojen
varassa ilman varsinaista projek rahoitusta. Projekteissa hallinnon ja organisoinnin
hoitaa yleensä joku muu, ja taiteilija saa keski yä parhaiten hallitsemaansa asiaan
eli sisältöön. Projek rahaa ja -töitä ei kuitenkaan ole tarjolla kaikille, joten monet
taiteilijat toimivat omalla kustannuksellaan tai jopa ilmaiseksi. Tähän selvitykseen
haastateltu yhteisötaiteilija Pia Bartsch kommentoi, e ä taiteilijalle projek rahoitus
on usein huoma ava parannus normaaliin arkeen. (Pia Bartsch, haasta elu, 2011.)
Useimmat muut haastateltavat sekä seminaarin osallistujat suhtautuvat projek rahaan huonona ja väliaikaisia ratkaisuja tarjoavana vaihtoehtona. Monille taiteilijoille
säännöllinen, vaikka lyhytaikainenkin toimeentulo projek en parissa on kuitenkin iso
parannus normaalin arjen epävarmuuteen.
Hoitolaitokset ja yhteisöt myös palkkaavat ja kutsuvat eri alojen taiteilijoita tekemään
toimintansa piirissä erilaisia pitempiä ja lyhyempiä projekteja. Toiminta on satunnaista ja riippuu sekä hoitoyksiköiden e ä tekijöiden edosta ja ak ivisuudesta. Pia
Bartsch kertoo tehneensä töitä monilla eri tavoilla: ensin ilmaiseksi ja omin voimin,
sen jälkeen kutsu una ja palka una sekä erilaisten projek en piirissä. Hänen mukaansa ilmaistyön tekeminen on taiteilijoiden piirissä yleistä, mu a se saa aa alentaa
en sestään työn arvostusta. (Pia Bartsch, haasta elu, 2011.) Hoitoyksiköiden itse jär-
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jestämän toiminnan määrää ja laajuu a ei voitu tässä selvityksessä kartoi aa, mu a
se olisi varmas tarpeen. Tietoa voisi hyödyntää esimerkiksi toiminnan rahoitustarpeita perusteltaessa ja koordinoin a suunniteltaessa.
Myös muut ryhmät kuin amma taiteilijat tekevät paljon ilmaistyötä terveys- ja sosiaalisektoreilla juuri taiteen ja kul uurin keinoin. Kolmannen sektorin, kuten yhdistysten, seurojen ja järjestöjen tekemä kul uurityö ei aina ole palkallista tai tähtää
edes tekijäorganisaa on varainkeruuhun. Kyse on siis usein vapaaehtoistyöstä, jonka
tavoite on ainakin välillises tuo aa iloa ja hyvää mieltä. Selvityksen aineistosta ei
tullut esiin mielipiteitä, joiden mukaan ilmaisen työn tekeminen veisi amma taiteilijoilta työmahdollisuuksia tai laskisi kul uurin ja taiteen amma laisten kysyntää.
Lähinnä kolmannen sektorin tuo ama tarjonta näh in hyvänä lisänä amma laisten
työhön. Kolmanteen sektoriin luetaan harrastajien lisäksi myös laaja joukko taiteen ja
kul uurin amma laisia, kuten esimerkiksi taiteilijajärjestöt. Osa kolmannen sektorin
tekemästä työstä on siis amma työtä, mu a sen jakautumisesta harrastajiin ja amma laisiin ei ole saatavilla etoa.
Taiteen ja kul uurin amma laisten asema hyvinvoin työssä on monella tavalla
hankala: mukana on paljon ei-amma laisia, kuten hoitajia, terapeu eja, harrastajia ja vapaaehtoistyöntekijöitä esiintymässä, osallistamassa ja ohjaamassa toimintaa.
Nämä toimijaryhmät eivät väl ämä ä itse aja ele, e ä amma laisen tarjoama maksullinen palvelu voisi olla laadukkaampaa, parempaa tai ylipäätään mahdollista hankkia. Moniamma llisessa työssä jo pitkään toiminut ja amma laisten työtä itsekin arvostava TYKS:n lastenklinikan ylihoitaja Wiveka Kauppila kommentoi haasta elussa,
e ä paras mahdollinen ratkaisu hänen arkeensa olisi hoitaja, joka pystyisi samalla
tekemään taide- ja kul uurityötä. Tämä etys riippuu myös resursseista ja uskosta taiteen ja kul uurin hyvinvoin vaikutuksiin. Kauppila toteaa, e ä harva ylihoitaja
olisi valmis palkkaamaan taiteilijan hoitajan lalle, vaikka pitkällä aikavälillä ratkaisun hyvinvoin vaikutukset voisivat olla posi iviset ja hoidon tarve vähentyä. (Wiveka
Kauppila, haasta elu, 2011.)
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3. Tulevaisuuden tavoitteita
– valtakunnallisesti ja alueellisesti
Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmassa määritellään tulevaisuuden
visio vuoteen 2015. Tavoi eena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kul uurisin keinoin sekä osallisuuden lisääntyminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.
Visioon sisältyvät sekä yksilötaso e ä yhteisön ja yhteiskunnan taso.
Yksilötaso: tekijä – näkijä – kokija
Jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taide a ja osallistua
kul uuritoimintaan
• riippuma a asuinpaikasta, elin- tai työympäristöstä
• halunsa, toimintakykynsä ja luovien voimavarojensa mukaises
• koko elämänsä aikana, myös vaihtuvissa elämän lanteissa ja yhteisöissä.
(Liikanen 2010, 10.)
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Yhteisön ja yhteiskunnan taso:
• Kul uurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tunnuste u
polii sella, hallinnollisella ja rakenteiden tasolla.
• Kul uurilla on paikkansa osana kansallista, maakunnallista ja kunnallista hyvinvoin poli ikkaa.
• Kul uurin hyvinvoin - ja terveysvaikutuksia on ediste y sauma omassa yhteistyössä kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa
osana hyvinvoin vastuuta.
• Kul uuriin lii yvää yhteistä opetusta on lisä y kul uuri- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan amma eihin johtavassa koulutuksessa.
• Alan tutkimustoiminta on ak ivista ja pitkäjänteistä.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kul uurin ja taiteen keinoin on käytettävissä rii äväs resursseja.
(Liikanen 2010, 10–11.)
Edellä esite y visio on lähtökohta nyt valmistuneelle selvitystyölle. Visio on valtakunnallinen ja koskee myös Varsinais-Suomea. Alueen selvitystä suunnitellut työryhmä
ei halunnut päätyä takaisin lähtöpisteeseen eli esi ämään selvityksen tuloksena jo
vuoden 2010 puolella esite yjä visioita, vaan pyrkiä konkree seen alueelliseen visioon sekä toimenpide-ehdotuksiin, jotka veisivät sitä koh . Myös Varsinais-Suomessa
toki allekirjoitetaan edellä esite y visio ja toivotaan, e ä se tulevaisuudessa toteutuu. Halusimme kuitenkin pyrkiä luomaan myös oman alueellisen visiomme, johon
lii yisi ainakin joitakin konkree sia toimenpide-ehdotuksia, jo a selvitys myös veisi
asioita eteenpäin.

25

Kuva: Tuukka Paikkari

4. Selvitystyön toteutus ja menetelmät
Kun alueellisen selvitystyön toteutusta pohdi in ohjausryhmässä kevä alvella 2011,
tode in e ä Turun kul uuripääkaupunkivuoden ja muiden taiteen ja kul uurin hyvinvoin työtä edistäneiden hankkeiden myötä Varsinais-Suomessa on jo hyvin runsaas alan toimintaa ja projekteja. Ensimmäinen toimenpide olikin niiden määrän,
tavoi eiden, kohderyhmien, yhteyksien ja toimenpiteiden selvi äminen. Tein työryhmää varten alueen projekteista taulukkokoosteen, jossa lista in erilaisia kul uurin
hyvinvoin vaikutuksiin lii yviä hankkeita ja projekteja, joista ainakin osa toteute in
Varsinais-Suomen alueella. (Liite 1.) Näiden lisäksi työryhmässä tode in omien etojemme ja kokemuksemme perusteella, e ä muunkinlaista kuin projek muotoista
toimintaa oli jatkuvas käynnissä sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä sekä taide- ja
kul uurialan amma laisten e ä muiden amma ryhmien ohjaamana.
Työryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi analysoida olemassa olevia projekteja ja toimintaa tätä taulukkomuotoista katsausta enempää, sillä pidimme tätä rii ävänä etona
alueen projek toiminnan laajuudesta ja luonteesta. Olisi ollut tarpeellista ja kiinnostavaa selvi ää myös eri amma ryhmien, lähinnä hoitolaitosten henkilökunnan näkemiä kul uuripalvelutarpeita eri yksiköissä. Työryhmämme oli kuitenkin sillä kannalla,
e ei toimijoilla väl ämä ä ole rii äväs etoa mahdollisuuksista, jo a tarpeitakaan
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voisi rii ävän laajas kartoi aa. Näitä asioita oli myös selvite y laajas jo aiemmissa
tutkimuksissa ja selvityksissä.
Opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksissa mainitaan mm. alueellisten yhteistyömallien ja strategioiden kehi äminen. Samoin
toimenpide-ehdotuksissa annetaan alueellisiksi tehtäviksi verkostoseminaarien järjestäminen alueellisen strategian työstämiseksi, toimintaohjelman muotoilemiseksi
ja organisoitumiseksi. (Liikanen 2010, 14.) Tavoi eenamme oli toteu aa VarsinaisSuomen alueellinen selvitystyö ja verkostoitumisseminaari siten, e ä nämä tavoi eet
toteutuisivat, eivätkä suunnitelmat jäisi lähtöpisteeseen.
Muiden alueiden selvityksiä valmistui kevään aikana useita. Vertailimme ohjausryhmässä niiden menetelmiä, lähtökoh a ja lopputuloksia. Totesimme, e ä yhdessä
opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman kanssa ne olivat hyvä lähtökohta ja
tarjosivat kiinnostavaa aineistoa Varsinais-Suomen alueelliselle selvitykselle. Muut
selvitystyöt on pääsääntöises toteute u suurelle vastaajajoukolle suunnatulla kyselyllä. Päädyimme monestakin syystä hieman erilaiseen aineistonkeruumenetelmään: lyhyessä ajassa ja pienillä resursseilla on vaikea toteu aa laajoja kyselyitä.
Lisäksi muiden alueiden kyselyiden vastausprosen sekä edollinen an oli jäänyt
melko pieneksi. Tämän esimerkin ansiosta ymmärsimme konkree ses , e ä työhön
vara u aika ja raha eivät olisi rii äneet ka avan ja todistusvoimaisen kvan ta ivisen aineiston keräämiseen ja analysoin in, joten selvitys pääte in tehdä kahdessa
osassa. Aluksi tehtäisiin aiempiin selvityksiin ja tutkimuksiin perustuvia asiantun jahaasta eluja, minkä jälkeen kerä äisiin lisää aineistoa verkostoitumisseminaarissa,
jossa eri alojen toimijat saisivat yhdessä luonnostella yhteistä tulevaisuu a tulevaisuustyöpajan muodossa.

4.1 Aineistonkeruun kaksi vaihetta
Haastateltaviksi vali in joukko hoitoalan sekä taide- ja kul uurialan amma laisia, sekä
projekteissa e ä niiden ulkopuolella toimivia ihmisiä. Mukana olivat mm. Turun kaupungin KUVA (Kul uuria vanhusten arkeen) -hankkeen kul uurikoordinaa ori Olli Hirvonen, kahden eri hoitoyksikön ylihoitajat, projekteissa ja vapaana toimijana kokemusta hankkinut yhteisötaiteilija Pia Bartsch sekä muutamia muita alan asian-tun joita.
Haasta elumenetelmäksi vali in teemahaasta elu, mikä tarkoi aa sitä e ä haastattelu etenee keskustelunomaises ja vapaassa järjestyksessä, mu a ennalta päätetyn
teemalistan mukaises . Haasta elujen teemalista muotoil in opetus- ja kul uuriministeriön toimenpideohjelman teemojen, aiempien selvitysten esiin nostamien tärkeiden teemojen sekä ohjausryhmän alueellisten näkemysten mukaan. Haasta elurunko löytyy selvityksen lii eistä (Liite 2).
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Haasta elut teh in keväällä ja alkukesällä 2011. Kaikkiaan haastateltavia oli seitsemän. Haasta eluja olisi ollut mahdollista tehdä enemmänkin, mu a ryhmän erilaisista amma llisista taustoista, tavoi eista ja työkentästä huolima a näkemykset ja
mielipiteet olivat varsin yhteneviä, eikä selvityksen tekijä siten enää nähnyt tarve a
lisähaasta elujen tekoon. Sen sijaan voimavarat keskite in syyskuussa 2011 pidettyyn Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa -seminaariin, joka oli opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelmassa ohjeiste u alueellinen verkostoitumisseminaari.
Seminaaripäivä alkoi taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn asiantun joiden alustuspuheenvuoroilla ja jatkui iltapäivällä työpajoilla. (Liite 4, seminaariohjelma.) Jokaisella
neljällä työpajalla oli oma teemansa:
1. Työnjako ja roolit
2. Verkostot ja edotus
3. Resurssit ja rahoitus
4. Saajat, antajat ja kokijat.
Teemat oli muotoiltu opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman ja haastatteluissa esiin tulleiden, alueellises tärkeiden kysymysten perusteella. Seminaari-ilmoi autumisen yhteydessä jokainen ilmoi autunut valitsi halutessaan myös itseään
eniten kiinnostavan työpaja-aiheen, jota käsitel in ryhmässä tulevaisuustyöpajamenetelmällä. Työpajojen tavoi eena oli saada jokaisesta teemasta aikaan keskustelua, nostaa esiin aiheeseen lii yviä ongelmia, esi ää niihin parannusehdotuksia
sekä muotoilla teemaan lii yvä tulevaisuuden visio. Lisäksi tarkoituksena oli listata
toimenpiteitä, joiden avulla olisi mahdollista päästä lähitulevaisuudessa lähemmäs
vision toteutumista.
Seminaarin työpajoihin osallistui moninainen joukko eri alojen amma laisia. Mukana oli taiteilijoita ja muita amma laisia taide a, kul uuria ja hyvinvoin a yhdistävistä projekteista sekä laaja edustus koulutuksen, alue- ja paikallishallinnon sekä
sosiaali- ja terveysalan amma laisia. Lisäksi mukana oli sekä julkisen e ä yksityisen
sektorin työntekijöitä ja yri äjiä. Monipuolinen osallistujajoukko, innostunut ilmapiiri
ja keskustelun mahdollistanut ohjelma saivat aikaan intensiivisen seminaaripäivän.
Keskustelu jatkui vilkkaana päivän loppuun as . Koko yleisö tuntui jakavan mielipiteen siitä, e ä asia jonka ympärille olimme kokoontuneet, oli tärkeä ja ajamisen arvoinen. Tilaisuuden järjestänyt työryhmä oli erityisen ilahtunut siitä, e ä mukana oli
vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka olivat valmiita sitoutumaan työhön. Siitä huolima a
varjojakin oli nähtävissä: toinen yhteinen ja jae u kokemus oli huoli eri osapuolten
sitoutumisesta ja työn jatkosta. Hallituskaudet ja ministerit vaihtuvat, sektorirajoja
ei niin vain kaadeta ja asennemuutokset tapahtuvat hitaas . Selvityksen tekemisen
ja seminaarin tavoi eena ei kuitenkaan ollut väli ömäs ratkaista taiteen, kul uurin ja hyvinvoinnin yhdistävän työn kaikkia ongelmia, vaan luoda moniamma llisissa työpajoissa tulevaisuuden visioita ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla ne olisi
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mahdollista tulevaisuudessa ratkaista. Käytännössä työpajoissa toteute in siis lyhyt
ennakoin prosessi. Seuraavassa luvussa paneudutaan tarkemmin tulevaisuustyön ja
ennakoinnin käsi eisiin.

4.2 Tulevaisuustyöpaja tiedonkeruumenetelmänä ja
ennakointityökaluna
Roy Amaran muotoilemien tulevaisuudentutkimuksen taustaoletusten mukaan tulevaisuu a ei voi ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrä y ja voimme vaiku aa tulevaisuuteen omilla valinnoillamme (Amara 1981). Juuri näihin oletuksiin tulevaisuudentutkimus edonalana nojaa. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä soveltavaa ennakoin a
on ale u viime vuosikymmenten aikana lisääntyvässä määrin hyödyntää myös alueellisessa suunni elutoiminnassa. Ennakoinnin avulla alueellisissa organisaa oissa voidaan
yri ää vaiku aa tulevaisuuteen ja mahdollises myös muu aa sen suuntaa.
Ennakoin perustuu aina tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltamiseen.
Erilaisilla ennakoin hankkeilla ja malleilla on omat nimensä ja tavoi eensa, mu a ennakoin sinänsä tähtää aina tulevaisuu a koskevan edon tuo amiseen ja mahdollisiin muutoksiin varautumiseen (Hietanen & Kaivo-oja 2005, 163–164).
Tärkeitä ennakoinnin vaiheita ovat aina
1. nyky lanteen kartoitus eli edon kerääminen ennakoin kohteen nyky lasta
2. visioiden tai tulevaisuuskuvien laa minen eli toivo avan tulevaisuuden hahmo aminen
3. strategioiden laa minen toivo avan tulevaisuuden saavu amiseksi.
Vaihtoehtoja eri vaiheiden toteu amiseen on lukema omia. Se, miten nämä eri vaiheet toteutetaan, riippuu menetelmävalinnoista, ennakoinnin painopistealueista, osallistujista ja organisaa osta, hankkeen laajuudesta, lähestymistavasta sekä siitä, painotetaanko ennakoinnissa prosessia vai sen tuotosta (Toivonen & Nieminen 2002, 45).
Varsinais-Suomen Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa -verkostoitumisseminaarissa
toteute in ennakoinnin perusperiaa eita nouda anut tulevaisuustyöpaja. Ennakoin prosessiksi työpaja oli hyvin lyhyt ja suppea, mu a se käsi sil kaikki ennakoinnin olennaiset vaiheet. Lopputuloksena syntyi sekä tulevaisuusvisioita e ä toimenpide-ehdotuksia niiden saavu amiseksi. Seuraavat luvut on jaoteltu työryhmien
käsi elemien aihealueiden perusteella. Niissä käydään läpi samat vaiheet kuin ennakoinnissa: tarkastellaan asioiden nyky laa eri näkökulmista, hahmotellaan toivo avaa
tulevaisuu a eli alueen yhteistä visiota ja esitetään toimenpide-ehdotuksia visioiden
saavu amiseksi. Lukujen sisällöt on kooste u sekä haasta elujen e ä tulevaisuustyöpajojen aineistosta.
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5. Työnjako ja roolit – taiteilijat ja
hoitajat arkisessa yhteistyössä
Mää näkisin moniammaƟllisuuden tässä asiassa hyvin suotavana. -- TietysƟ esim.
terveysalalla on Ɵetyt asiat joita hoitohenkilökunta tekee ja vaaƟi täsmäkoulutusta, toisessa päässä on taas jokapäiväinen ihmisten arjessa auƩaminen. Tämmönen taide- ja kulƩuuritoiminta, sen pitäis liiƩyä ihan olennaisena osana just
ihmisten arkeen samalla tavalla kuin niiden hygieniasta pidetään huolta. Must sen
pitäis olla ihan yhtä olennainen osa. (Heikki Ellilä, haasta elu, 2011.)
Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmassa käsitellään laajas taiteen ja
kul uurin amma laisten paikkaa terveys- ja hyvinvoin alan toimintaympäristöissä.
Yksi ohjelman kolmesta painopistealueesta on juuri taide ja kul uuri osana sosiaalija terveydenhuoltoa. Siinä painotetaan erityises kaiken ikäisiä laitoshoidossa olevia
sekä heidän hoito- ja palvelusuunnitelmiaan. Tavoi eena on yksilöllisten tarpeiden
tyydy äminen ja harrastusten ja kiinnostuksen kohteiden huomioiminen myös siinä
lanteessa, kun ihminen ei pysty hakeutumaan niiden pariin itsenäises . Taide- ja
kul uuritoiminta pitäisi toimintaohjelman mukaan tehdä osaksi laitosten arkea siten,
e ä kul uuritoiminta sekä hoito- ja sosiaalityö toimisivat rinnakkain tasa-arvoisessa yhteistyössä. Tähän lanteeseen pääseminen vaa i asenteiden, toimintatapojen
ja työkul uurin muutoksia sekä koulutuksen ja johtajuuden kehi ämistä. (Liikanen
2010, 25.) Varsinais-Suomen alueelliseen selvitykseen haastatellut asiantun jat sekä
verkostoitumisseminaarin osallistujat olivat laajal yhtä mieltä toimintaohjelman tavoi eiden kanssa. Hymykuopat -hankkeen projek päällikkö kommentoi lanne a
omasta näkökulmastaan:
KulƩuuri ei ole hetkiƩäisiä, irrallisia virkistyksiä vaan meillä taiteilijoilla on työkaluja tukea hoitoa ja ihmisen kohtaamista ja asiakkaan elämän laadun parantamis-
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ta. KulƩuurilla me ei haluta hoitaa, ei häiriöitä poistaa, vaan tukea ihmisten omia
voimavaroja. Se näkökulma vaaƟi vuosien työtä, eƩä aidosƟ löydetään se miten
kulƩuuri ja hoitoala rinnakkain toimii. (Anu Taivainen, haasta elu, 2011.)
Monet haastateltavista koros vat Anu Taivaisen tapaan taiteen ja kul uurin tuomista osaksi hoitotyön arkea ja tämän työn merkityksellisyy ä verra una arkielämästä
irralliseen, hetki äiseen virkistystoimintaan, kuten esityksiin tai konser eihin laitoksissa. Aineistossa korostuu erityises kaksi toisiinsa iviis kytkeytyvää asiaa: kul uuri ja taide osana hoitotyön arkea sekä tarve tuo aa yksilöllisiä, asiakkaan tarpeiden
ja mieltymysten mukaisia kul uuripalveluita. Kumpaankin edellisistä lii yy kiinteäs
taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn suuri keskustelunaihe: eri amma ryhmien välinen työnjako ja yhteistoiminta.

5.1 Taide ja kulttuuri osana arkea ja kokonaisvaltaista hoitoa
Soveltavassa taiteessa olis anneƩavaa hoitotyön tukemiseen paljon enemmän.
(Anu Taivainen, haasta elu, 2011).
Taide ja kul uuri ovat jo osa hoitolaitosten arkea monin paikoin. Esimerkiksi Turun
yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla on pitkät, 1960-luvulta as kehi yneet
perinteet kul uuritoiminnan yhdistämisessä lapsipo laiden arkeen. Lasten sairaanhoidossa on olennaista kokonaisvaltainen hoito ja lapsen henkilökohtainen kehitys
– miksei näin voisi olla myös aikuisten kohdalla? TYKS:n lastenklinikan ylihoitajan Wiveka Kauppilan mukaan muutos kokonaisvaltaisemman hoidon suuntaan on tapahtumassa aikuisillakin. Muutos vain on hyvin hidasta.
Miten me saadaan siihen itse hoitoprosessiin integroitua se muunlainen ajaƩelu,
eƩä nää asiat on laajempii? Tää on tehokkuuden yhteiskunta ja meiltä penätään
koko ajan, eƩä hoidetaan enemmän poƟlaita ja lyhyemmällä aikavälillä. -- Nää
kaks asiaa ei kohtaa, se tehokkuus ja se kokonaisvaltaisuus. Ja miten integroidaan
tähän se kulƩuuri? (Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011.)
Kokonaisvaltaisen hoidon ja arjessa tapahtuvan kul uurin hyvinvoin työn ajatus on
saavu anut Varsinais-Suomessa jo joitakin asiakasryhmiä ja hoitoyksiköitä myös aikuisväestön kohdalla. Varsinais-Suomessa taide a ja kul uuria on tuotu osaksi vanhusten arkea esimerkiksi Hymykuopat-projek n alla toimivassa Kulho-hankkeessa,
jossa esitystaiteilijat rakentavat vanhuksille kul uurihoitopake eja sekä Turun kaupungin hallinnoimassa KUVA-hankkeessa, jossa pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille on tehty kul uurisuunnitelmat osaksi hoitosuunnitelmia.
Kul uurisuunnitelmissa otetaan huomioon jokaisen omat kiinnostuksen kohteet,
mieltymykset ja toiveet, joiden mukaan taide a ja kul uuritoimintaa suunnataan
oikeille ihmisille. Sisällön tuo aminen suunnitellaan jokaisen vanhuksen henkilökoh-
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taisen kul uurisuunnitelman pohjalta ja iviis yhdessä ympärivuorokau sen hoidon, geriatrisen sairaalahoidon ja kul uuritoimen kanssa. Kul uuria vanhusten arkeen -hankkeen tuloksena syntyy kul uurisuunnitelma-malli, josta pyritään saamaan
pysyvä toimintatapa. Malli on levite ävissä myös muualle Suomeen ja Eurooppaan.
KUVA-hankkeessa iviis mukana ollut ylihoitaja Tuulia Koponen Turun Sosiaali- ja
terveystoimen Vanhuspalveluista kuvailee sen tuomaa muutosta näin:
Pyritään pois siitä vanhasta ajaƩelutavasta, eƩä kun meillä on päiväsalissa orkesteri esiintymässä niin kaikki kärrätään sinne, vaan nyt katsotaan eƩä kuka pitää
sen tyylisestä musiikista, kuka nauƫi siitä niin se menee sinne. Se joka ei halua tai
inhoaa sitä, niin sillä on vaikka seuraavana päivänä se oma kulƩuuritapahtuma,
vaikka sanataiteilija tai elokuva. EƩä pyritään pois siitä eƩä kaikkea kaikille. (Tuulia Koponen, haasta elu, 2011.)
Salon kaupungin koordinoima valtakunnallinen Hymykuopat-hanke toimii myös kulttuurihyvinvoinnin ja arjen yhdistäjänä. Hankkeessa kartoitetaan kul uurihyvinvoinnin
kehi ämiskohteita ja palveluita kunnissa sekä toteutetaan niitä yhdistysten voimin ja
osaamisella. Hymykuoppien projek päällikön Anu Taivaisen mukaan hanke on eri alojen välinen toiminnallisen ope elun ken ä. Hän toteaa, e ä kul uuriala ja sosiaali- ja
terveysala toimivat eri logiikalla: ”Me lähdetään ruohonjuuresta ja siellä on hirveän
isot hierarkiset rakenteet vastassa. ”Taivaisen mukaan laitoksissa ajatellaan yleises ,
e ä kul uuri on yksi äistä ja hetki äistä virkistystoimintaa. Taiteilijat taas haluavat
tehdä pitkäjänteistä työtä, tutustua ihmisiin ja tuoda kul uurin osaksi koko elämää ja
arkea. Ongelmia syntyy, kun taiteilijat haluaisivat olla mukana juuri ihmisten arjessa,
mu a hoitohenkilökunta mieltääkin kul uuritoiminnan arjen ulkopuoliseksi asiaksi ja
kokee joskus sen jopa häiritsevän varsinaista hoitotyötä. (Anu Taivainen, Pia Bartsch,
haasta elut, 2011.)
Yhteisötaiteilija Pia Bartschilla on vuosien kokemus eripituisista projekteista erityises vanhusten ja vajaakuntoisten hoitolaitoksissa, mu a myös lasten parissa. Hänen
mukaansa hoitohenkilökunnan asenteet ja suhtautuminen taiteilijan työhön vaihtelevat suures . Toisissa paikoissa vastaano o on ollut innostunu a ja henkilökunta
on itsekin osallistunut työpajoihin joko tekijänä tai sivustaseuraajana. Näistä työpajoista myös palaute on ollut hyvää: henkilökunta on kommentoinut osallistujien saaneen paljon ir toiminnasta ja huomannut heidän voivan paremmin. Toisinaan taas
työpajan on nähty häiritsevän hoitotyötä: se on keskeyte y ennenaikaises tai sen
vaikutukset osallistujiin on nähty nega ivisina, kun osallistujat ovat innostu uaan ja
elävöidy yään tulleet samalla hankalammiksi hoide aviksi. Pia Bartsch peräänkuulu aakin kaikkien alojen osaamisen hyödyntämistä jo toiminnan suunni eluvaiheessa. Hänen mukaansa hoitohenkilökunnan pitää olla mukana jo sisällön suunni eluvaiheessa, jo a taiteilija voi tarjota kohderyhmälle sopivaa toimintaa sekä ja kohdata
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osallistujan ja hänen osaamisensa. (Pia Bartsch 2011.) Sama mielipide toistuu muuallakin aineistossa hyvin yleises sekä haasta eluissa e ä seminaariaineistossa. Tavoite
alojen välisen yhteistyön ja vuoropuhelun edistämisestä on kirja u myös opetus- ja
kul uuriministeriön toimintaohjelmaan.
Tutkimuksiin tukeutuva Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelma sekä
selvitykseen haastatellut asiantun jat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, e ä nimenomaan
yksilöllinen ja arjessa tapahtuva taide- ja kul uuritoiminta edistää hyvinvoin a paremmin kuin satunnainen virkistystoiminta. Hoitotyön arki, hoitolaitosten työkul uuri, asenteet ja rakenteet ovat kuitenkin toistaiseksi suurimpia esteitä tämän tavoi een
toteu amiselle. Ratkaisutkin ovat jo olemassa, ja ne löytyvät myös Taiteesta ja kulttuurista hyvinvoin a -toimintaohjelmasta: poikkialainen yhteistyö, koulutus, ja yleinen asennemuutos. Ne kaikki vaa vat toteutuakseen paitsi aikaa myös konkree sia
toimenpiteitä, jotka ulo uvat ruohonjuuritasolta hallintoon.

5.2 Kohti moniammatillista yhteistyötä
Tää vaaƟi aikaa ja avointa mieltä, ja se istuƩaminen tähän hoitomiljööseen ei oo
helppo. (Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011).
Arjessa mukana oleva kul uurin hyvinvoin työ vaa i sitä, e ä hoitotyössä on mukana amma lainen, joka siitä huoleh i. Eri alojen edustajien ja amma kun en välinen työnjako on yksi vaikeimmista ja eniten keskustelua herä äneistä kysymyksistä
taiteen ja kul uurin hyvinvoin työssä. Esimerkiksi Pirkanmaalla tehdyssä Taiteesta
ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelman selvityksestä käy ilmi, e ä alueella järjeste ävistä hyvinvoin palveluista 69% oli hoitohenkilökunnan tai asiakkaiden järjestämää (Laine 2011). Sama prosen osuus ei ehkä päde Varsinais-Suomessa, mu a
siitä huolima a myös tällä alueella on yleistä, e ä taide- ja kul uuritoimintaa ohjaa
ja järjestää hoitoalalle koulute u väki tai asian harrastajat. Amma laisvoimin tai eri
amma kun en yhteistyössä järjestämä toiminta on vielä satunnaista ja toimii pääasiassa projek en sekä yksi äisten tekijöiden tai ryhmien varassa.
Sekä taide- ja kul uurialalla e ä sosiaali- ja terveysalalla on taipumusta ajatella,
e ä toisen osapuolen asenne ja aja elutapa kaipaa muutosta. Koko selvityksen aineistosta käy kuitenkin selväs ilmi, e ä kaikki osapuolet jakavat saman mielipiteen
ongelmien ratkaisuista: tarvitaan asenteiden muutosta, koulutusta ja yhteistyön
kehi ämistä, jo a taide- ja kul uuritoiminta saadaan istute ua hoitotyön osaksi.
Hoitoalan koulutus, työkul uuri ja hierarkiat sopivat toistaiseksi huonos yhteen
taiteen ja kul uurin erilaisten näkökulmien kanssa. Asenteiden on muutu ava sekä
hoitoalalla e ä taiteen ja kul uurin amma laisten keskuudessa siihen suuntaan,
e ä yhteistyötä on tehtävä erilaisia tavoi eita ja työtapoja kunnioi aen ja yhteen
sovi aen.
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Eri amma ryhmät korostavat erilaisia, omalle alalleen sopivia tavoi eita: taiteilijalle
tärkeintä voi olla esimerkiksi osallistujaryhmän äänen saaminen kuuluviin yhteiskunnassa, kun taas hoitoalalla terveyden edistäminen tai sairauden oireiden hoitaminen
on etusijalla. Hoitoalalla resurssien puu een ja kiireen koetaan muutenkin hai aavan läsnäoloa ja kohtaamista, ja kaikki ylimääräiset haasteet, toiminnot ja huomioon
ote avat ulkopuoliset henkilöt voidaan silloin nähdä nega ivisessa valossa. Arkisessa
työssä kul uurin ja taiteen hyvinvoin vaikutukset eivät ehkä tule esiin niin kirkkaas
kuin tutkimuksissa ja selvityksissä. Hyvinvoiva ja oikeutensa tunteva po las voi todella
olla passiivista ja aloitekyvytöntä po lasta hankalampi hoide ava. Siitä huolima a on
tämänkin selvityksen aineiston perusteella kiistatonta, e ä kaikki amma ryhmät kanna avat taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan ja yhteistyön kehi ämistä edelleen.
Kaikki selvitykseen haastatellut, sekä verkostoitumisseminaarissa aihe a käsitellyt
ryhmä koros vat juuri yhdessä suunni elun, tekemisen ja toisten tapojen oppimisen
merkitystä onnistuneelle työlle. Selvityksen aineiston perusteella taiteen ja kul uurin
hyvinvoin työn ideaalimalli olisi, e ä taiteilijat saisivat tehdä taiteellista työtä ja hoitajat hoitotyötä molempien amma taitoa hyödyntäen ja erilaisia näkemyksiä sekä
työn tavoi eita kunnioi aen. Tähän tavoite laan nähdään monta etä: pitkäjänteinen työ hoitoyksiköissä, koulutuksen kau a vaiku aminen sekä resurssien jakaminen
uudelleen budje tasolla. Konkree nen ehdotus, joka olisi alueellises mahdollista
toteu aa, on koulutuksen kehi äminen.

5.3 Koulutuksella yhteisymmärrystä rakentamaan
Varsinais-Suomessa toimii useita eri koulutusyksiköitä, jotka koulu avat sosiaaliterveys- ja kul uurialan amma laisia. Useimmin selvityksen aineistossa ehdote u
koulutusmuoto on monialainen amma llinen täydennyskoulutus, jossa eri alojen amma laiset voivat oppia taide a, kul uuria ja hyvinvoin a yhdistävän toiminnan organisoinnista, vaa muksista, ongelmista ja resursoinnista sekä opetuksen kau a e ä
toisiltaan. Täydennyskoulutusta moniamma llisissa ryhmissä on jo tarjolla monessa
eri korkeakoulussa. Ne keski yvät erilaisiin taiteen ja kul uurin soveltaviin menetelmiin sekä osallistujien oman amma taidon monipuolistamiseen ja kehi ämiseen.
Erilaiset koulutukset ovat tuo aneet niihin osallistuneille amma laisille antoisia yhteistyöprojekteja ja mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja yhteiseen oppimiseen.
Ongelmilta ja yhteentörmäyksiltäkään ei ole kuitenkaan välty y. Valokuvaterapian
erikoistumisopintoja Turun yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Braheassa suunnitteleva Ulla Halkola kommentoi oman työnsä ongelmakoh a:
Pitää olla tosi Ɵetoinen, eƩä kun taiteilija tai taiteilijaryhmä tekee ikään kuin terapeuƫsessa mielessä, niin pitää tuntee omat rajansa ja tää yhteistyö, eƩä mihin sit
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ohjaa jatkoon…. EƩä me tehdään paljon yhteistyötä mut ollaan samalla Ɵetoisia
siitä problemaƟikasta. (Ulla Halkola, haasta elu, 2011.)
Taiteilija ei siis voi olla hoitaja, varsinkaan terapeu , mu a hoitajakaan ei ole taiteilija. Molemmilla aloilla amma taito ja amma llinen iden tee kehi yvät hitaas .
Siksi useimmat haastateltavat kommentoivat, e ä täydennyskoulutus voisi olla amma koulutusta parempi vaihe oppia soveltamaan omassa amma ssa toisen alan
aja elutapoja ja käytäntöjä. Opiskelijat, jotka eivät vielä ole sisäistäneet omankaan
alansa perusasioita tai amma -iden tee ä, eivät ehkä ole otollisinta joukkoa oppimaan sen soveltamista. Esimerkiksi amma korkeakoulujen eri koulutusalojen yhteiset kurssit olisivat kuitenkin mahdollisia opintojen loppuvaiheessa oleville tai opinnäytetöiden tekijöille.
Monet erityises hoitoalalla ja sen koulutuksen parissa työtä tekevät ovat kuitenkin
sitä mieltä, e ä myös perustutkinto-opetukseen olisi hyvä lisätä soveltavan taiteen,
taidekasvatuksen tai taidepedagogiikan jaksoja. Opinnot voisivat olla yhteisiä esimerkiksi hoito- tai sosiaalialan sekä kul uurialan eri opintosuun en opiskelijoiden kanssa. Opetushenkilökuntakin voisi tulla useammalta eri alalta, ja näin myös opetukseen
käyte äviä resursseja olisi mahdollista jakaa eri yksiköiden välillä. Opinnot voisivat
keski yä käytännön työmenetelmiin, yhteistyön kehi ämiseen ja alojen välisten näkökulmaerojen kaventamiseen, tai mielellään kaikkiin edellisiin. Haasteena tällaisten
opintojaksojen kehi ämiselle ovat opetussuunnitelmien jäykkyys ja hidas muutostahsekä koulutusaloilla työskentelevien asenteet ja amma taito: tarve a ei ehkä nähdä lainkaan tai työ nähdään turhan vaikeaksi tai jopa mahdo omaksi. Mahdotonta se
ei kuitenkaan ole: jo nyt Turun amma korkeakoulussa tarjotaan useiden eri koulutusalojen yhteistä Taiteen terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset -opetusmoduulia.
TYKS:n lastenklinikan ylihoitaja Wiveka Kauppila kommentoi haasta elussa, e ä vaikka hän itse toivoisikin löytävänsä töihin sekä hoitajan työt e ä taiteen keinot taitavan
työntekijän, näin monipuolisia ihmisiä ei ole rii äväs ja harvan valmiudet rii ävät
kahden alan asiantun jaksi. (Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011.) Vaikka usean tutkinnon suori aminen ja koulutusalan vaihto onkin nykyään melko yleistä, sitä ei ainakaan
koulutuspoli ikassa suosita. Olisi siis tyydy ävä siihen, e ä jokainen amma ryhmä
osaa ja tekee oman erikoisalansa työt parhaiten. Toimivan yhteistyön ja vuoropuhelun
avulla voidaan saada kaikkien amma taito hyödynne yä mahdollisimman hyvin.
Moniamma llisen yhteistyön edistäminen tulisi haasta elu- ja seminaariaineiston
perusteella tehdä kolmella rintamalla: koulutuksen kehi ämisellä, työelämässä taiteen, kul uurin, sosiaali- ja terveysalan sekä näiden koulutuksen parissa työskentelevien asennemuutoksella sekä taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn tulosten ahkeralla
levi ämisellä. Tarvitaan siis aikaa, yhteistyötä ja koulutusta, jo a asennemuutos tulee
normiksi. Vaikka asenteissa olisikin vielä muu amista ja työtapojen kehi äminen vie
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aikansa, yksi yhteinen tavoite kuitenkin tulee esille sekä jokaisessa haasta elussa e ä
työpaja-aineistossa: ihmisen ja yksilön elämänlaatu, elämän ja oman itsen merkitykselliseksi kokeminen ja henkilökohtainen arvokkuuden tunne ovat tärkeitä tavoi eita
kaikille. Nämä tärkeät tavoi eet koskevat sekä työn kohteita, eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita e ä työn tekijöitä itseään.

5.4 Tulevaisuuden visio: yhteistyötä koulutuksessa,
ammattilaisten välillä ja ajatusmalleissa
Visio kuvaa toivo avaa tulevaisuu a ja tässä myös osi ain siihen johtavia toimenpiteitä. Eri amma kun en välistä työnjakoa ja rooleja koskevasta aineistosta voidaan
ivistää seuraava kolmen otsikon alle jakautuva visio. Otsikoiden alle on lista u asioita, joita haasta elu- ja työpaja-aineiston informan t pitävät muutoksen edellytyksinä.

Kulttuurin hyvinvointitoiminta tulee osaksi hoitotyön arkea
Tulevaisuudessa kul uurin hyvinvoin toiminnasta tulee osa arkea, jokapäiväistä hoitotyötä ja kokonaisvaltaista hoitoa sekä hoitolaitoksissa e ä terveydenhuollossa laajemminkin. Tämä tapahtuu esimerkiksi o amalla kul uuri osaksi hoitosuunnitelmia.
Muutos tapahtuu sekä keskuksissa e ä pienemmissä kunnissa, eikä siis koske enää
vain Turun kaltaisia keskuksia. Lisäksi rahoitusmallit muu uvat ja kul uurin hyvinvoin toiminta otetaan huomioon hoitotyön osana budje eja laadi aessa niin kaupungeissa kuin kunnissa ja pienemmissä yksiköissäkin.

Eri ammattikuntien välinen työnjako ja roolit selkeytyvät
Yhdessä suunni elu ja yhteistyö eri amma kun en välillä taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn toteutuksessa ovat tulevaisuudessa arkipäivää. Pitkän aikavälin yhteistyömalleja kehitetään taiteen, kul uurin sekä sosiaali- ja terveysalan amma laisten välillä
ja samalla arvostus muiden alojen työtä kohtaan kasvaa. Muiden amma ryhmien työn
tavoi eisiin ja menetelmiin tutustuminen on luontevaa ja yhteistyöhön tähtäävää.

Koulutussisällöt monipuolistuvat
Tavoite koulutuksen kehi ämisestä on mukana jo Taiteesta ja kul uurista hyvinvoina -toimintaohjelmassa. Tulevaisuudessa kaikilla koulutusasteilla lisätään taiteen ja
kul uurin ymmärtämiseen ja käy öön tähtääviä opintoja. Taide-, kul uuri-, sosiaali- ja terveysalan koulutukseen lisätään koulutusaloja yhdistäviä, soveltavia opintojaksoja sekä amma llisessa koulutuksessa e ä korkeakouluissa. Amma korkeakouluissa ja yliopistoissa lisätään koulutusalojen yhteistä opetusta kul uuri- sosiaali- ja
terveysaloilla. Toisen asteen amma llisen koulutuksen osaksi lisätään aloja yhdistäviä
opintojaksoja. Myös poikkialaista täydennyskoulutusta lisätään amma korkeakouluja yliopistotasolla. Taideaineita lisätään kaikilla koulutusasteilla.
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6. Verkostot ja tiedotus
KulƩuurin kannalta sillä on tärkee merkitys, eƩä miten yhteiskunnassa suhtaudutaan kulƩuuriin. Tosi kauan on tullut ja tulee aina niitä soraääniä eƩä varsinkin
korkeakulƩuuri, et se on pois vanhuksilta ja lapsilta ja se on pois terveydenhoidosta ja niin päin pois. Et voidaan toteen näyƩää eƩä kulƩuurilla voidaan tuoda
hyvää mieltä ja hyvinvoinƟa ja kokonaisvaltasesƟ vaikuƩaa ihmisen hyvinvoinƟin.
(Olli Hirvonen, haasta elu, 2011.)
Moniamma llisen yhteistyön kehi yminen taiteen ja kul uurin hyvinvoin työssä
vaa i toimivia verkostoja ja alojen välistä edonkulkua. Toistaiseksi sektorit toimivat
erillään, eikä niiden välillä ole toimivia edonvälityskanavia. Sellaisten kehi ämiseen
on kuitenkin halua ja kiinnostusta monella suunnalla opetus- ja kul uuriministeriöstä kun in ja kul uurialan yrityksiin.
Tällä hetkellä alojen välisiä yhteistyömuotoja kehitetään esimerkiksi projek en ja
niiden käynnistämän yhteistyön kau a. Lisäksi taiteen ja kul uurin sekä sosiaali- ja
terveysalan väliin on syntynyt ja synnytetään edelleen erilaisia väli äjäorganisaa oita. Ne voivat toimia julkisella sektorilla tai yritysmuodossa ja niitäkin kehitetään
esimerkiksi kul uurialan yritysprojekteissa. Varsinais-Suomen Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a -selvityksen aineistossa esiin tuli useita erilaisia ehdotuksia alojen
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välisten verkostojen muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi. Verkostot ovat tarpeen myös
jatkossa, jo a eri alojen toimijat löytäisivät toisensa ja toiminta uudistuisi.
Toinen taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn verkostoihin ja edo amiseen lii yvä
ajankohtainen kehi ämiskohde on edo aminen ulospäin. Ei riitä, e ä eto ja ymmärrys taiteen ja kul uurin hyvinvoin vaikutuksista voimistuu alan sisällä. Tietoisuuden kasva amisen on syytä kohdistua paitsi polii siin pää äjiin ja virkamiehiin, myös
tavallisiin kansalaisiin. Turun kul uuripääkaupunkivuosi on lisännyt alueen asukkaiden
kul uurimyönteisyy ä, joten maaperä on nyt otollinen myös jatkotoimille ja kul uurin
hyvinvoin vaikutusten juurru amiselle ihmisten etoisuuteen. On tutki u tosiasia,
e ä taide ja kul uuri luovat hyvinvoin a. Tämän vies n levi äminen on kaikkien toimijoiden, verkostojen, tutkimuksen ja myös tämän selvitystyön yksi tärkeä tehtävä.

6.1 Alojen välinen tiedonkulku ja verkostot
Yhteistyöprojek t ja muu sektorirajat yli ävä toiminta edesau avat edonkulkua ja
verkostoitumista. Esimerkiksi Turun kaupungin KUVA-hanke on verko anut tehokkaas sosiaali- ja terveystoimen ja kul uuritoimen työntekijöitä. (Tuulia Koposen ja
Olli Hirvosen haasta elu, 2011.) Samaa kehitystä odotetaan sektoreita yhdistävältä
Eviva-hankkeelta. Yhteiset projek t edesau avat moniamma llisen yhteistyön kehitystä, tutustu avat ihmisiä ja organisaa oita toisiinsa ja helpo avat ideoin a ja edonkulkua. Kun alojen välinen kommunikaa o ja yhteisymmärrys lisääntyvät, mahdollistuu myös hoitokul uurin muutos kokonaisvaltaisempaan suuntaan.
Tähän selvitykseen haastatellut amma laiset olivat jo kokeneet monia eri yhteistyömalleja ja tunsivat myös toisensa ja muiden projek t. Kaikkialla lanne ei kuitenkaan
ole näin hyvä. Keskuksien ulkopuolella verkostot eivät toimi yhtä tehokkaas . TYKS:n
lastenklinikalla taiteen ja kul uurin hyvinvoin työtä on tehty yhteistyössä taiteilijoiden, muusikoiden, sairaalaklovnien ja opiskelijoiden kanssa jo vuosikymmeniä. Siitä
huolima a ylihoitaja Wiveka Kauppila pitää yhteistyötä sa umanvaraisena ja kommentoi, e ä verkostot ovat lähinnä henkilökohtaisia. Yleinen koordinoin siis puu uu.
Tämä aiheu aa ongelmia erityises projekteissa, joissa työskentelee vaihtuvaa väkeä:
eto ja verkostot häviävät ihmisten mukana, eikä jatkuvuuteen ole mahdollisuuksia.
(Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011.) Toiminta myös keski yy e yihin laitoksiin ja
ikäryhmiin. Hyväkuntoisille vanhuksille toimintaa on paljon, mu a esimerkiksi laitoksissa asuvat nuoret, ko hoidossa olevat vanhukset ja muis sairaat ovat suurimmaksi
osaksi kohderyhmien ulkopuolella. (Olli Hirvonen, haasta elu, 2011.)
Ak ivisimmat taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn tekijät sekä sosiaali- ja terveysalalla e ä taide- ja kul uurialalla osaavat hyödyntää edonhankinnassa mediaa sekä
omia ja muiden suhteita ja verkostoja. Toimijoiden edot taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn mahdollisuuksista, tarpeista ja hyödyistä kuitenkin vaihtelevat suures , ja
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yleistä edotusta ja verkostoitumista tarvi aisiin kipeimmin juuri niiden keskuudessa,
joilla etoa ei vielä ole. (Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011.) Tiedonkulussa on monia
esteitä: sektorien välisiä edotuskanavia ei ole olemassa, ajanpuute vaikeu aa edonhakua ja tarpeiden pohdintaa erityises hoitoalalla ja projek työssä etoa sekä
kontakteja menee paljon hukkaan niiden pää ymisen myötä. Sekä opetus- ja kul uuriministeriön Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelma e ä tämän selvityksen aineisto antavat monia ehdotuksia edonkulun ja verkostojen kehi ämiseksi.
Opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksista löytyy
muutamia konkree sia edonkulun ja yhteistyön parantamiseen lii yviä asioita.
Yhteistyö- ja koordinoin elimen perustaminen vastuuministeriöiden yhteyteen on
niistä yksi. Lisäksi tarkoituksena on yhteisen sähköisen etopankin perustaminen.
Sinne kootaan alan tutkimus- ja kehi ämis etoa sekä käytäntöjä, malleja ja etoa toimijoista. (Liikanen 2010, 21.) Toimintaohjelma ei kuitenkaan anna yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten yhteistyötä ja koordinoin a tulisi paikallises ja alueellises
kehi ää. Siihen löytyy useita, hyvin samaan suuntaan vieviä ideoita tämän selvityksen
aineistosta.
Yleisin toive sekä haastateltujen keskuudessa e ä seminaariyleisön piirissä on jonkinlaisen paikallisen yhteistyö- ja koordinoin elimen perustaminen taiteen ja kul uurin
amma laisten ja projek en väli ämiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi. Kaupunkien
ja kun en organisaa oita hyvin tuntevat haastateltavat ehdo vat, e ä koordinoin
tapahtuisi kaupungin organisaa on sisällä tai alueellises , niin e ä useampi kunta
ja pienempien paikkakun enkin sosiaali- ja terveyspalvelut ja taiteilijat voisivat olla
mukana. Heidän ehdotuksiaan yhdis ajatus siitä, e ä sektoreita yhdistelemällä rahat
rii äisivät myös koordinoin in ja e ä sen pitäisi ehdo omas olla julkisen sektorin
palvelua ja saada rahoituksensa projek en sijaan julkisista budjeteista. (Anu Taivainen, Heikki Ellilä, Tuulia Koponen ja Olli Hirvonen, haasta elut, 2011.)
Myös muut haastateltavat ehdo vat jonkinlaista yhteistä koordinoin tapaa, kuten
etopankkia tai edotuskanavaa tekijöistä ja palveluja kaipaavista toimipaikoista sekä
yhteisen lausmallin kehi ämistä (Pia Bartsch ja Ulla Halkola, haasta elut, 2011). Oli
ehdote u malli si en uusi amma , organisaa o tai edonvälityskanava, jokaisen ehdotuksen takana on tarve saada keskitetys etoa. Myös opetus- ja kul uuriministeriön toimenpideohjelma tähtää keskitetyn edonkulun malliin.
Väli äjäorganisaa oita on jo olemassa, mu a ne toimivat erillään, teho omas ja
omien vasta kehitysvaiheessa olevien verkostojensa varassa. Niitä on kehite y erilaisissa projekteissa ja kul uurialan yrityshautomoissa. Seminaarin työpaja-aineistossa
ongelmana ei nähty niinkään edonvälityksen ja organisoinnin puute a, vaan edon
hajanaisuus, edonkulun teho omuus ja toiminnan keskitetyn organisoinnin puute.
Kun monet toimijat yri ävät pienin resurssein organisoida samaa toimintaa, kukaan
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ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä tästäkin syystä seminaariaineistossa
myös ehdote in alueellisen väli äjäorganisaa on perustamista Varsinais-Suomen
taidetoimikunnan yhteyteen. (Liite 3, Kooste Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a
-seminaarin työpajoissa muotoilluista visioista ja toimenpiteistä.)
Väli äjäorganisaa oiden perustaminen vaa i polii sta tahto laa. Ei riitä, e ä sellainen vallitsee opetus- ja kul uuriministeriössä, vaan sen on levi ävä tehokkaas myös
paikalliselle tasolle. Muuten sektorikohtaisesta budjetoinnista ei päästä eroon eikä
kunnallisia tai alueellisia väli äjäorganisaa oita perusteta. (Liite 3, Kooste Taiteesta
tulevaisuuden hyvinvoin a -seminaarin työpajoissa muotoilluista visioista ja toimenpiteistä.) Polii sen tahto lan syntyminen taas vaa i taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toiminnan ja sen vaikutusten esillä pitämistä ja ahkeraa edotusta. Myös lisää
tutkimusta aiheesta kaivataan erityises terveysalalla.

6.2 Tutkimuksesta ja toiminnasta tiedottaminen
Koulutukseen sitä tutkiƩua Ɵetoa. TutkiƩu Ɵeto on se mikä puree ja kyl se sillon
heräƩää. Koska siihen maailmaan tää porukka on toƩunut. (Wiveka Kauppila,
haasta elu, 2011.)
Tiedon levi äminen on opetus- ja kul uuriministeriön Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelman yksi toimenpide-ehdotus. Se on edelleen tarpeen ja kaikilla
hallinnon tasoilla, vaikka asiaan perehtyneiltä ak ivisilta amma laisilta, kuten tämän
selvityksen haastateltavilta voi saada sen käsityksen, e ä eto toiminnan vaikutuksista ja laajuudesta on jo hyvin levinny ä. Erityises terveysalan amma laiset näkivät
edelleen näy öön perustuvan tutkimus edon puu een ongelmana. Lisäksi edot
toiminnan mahdollisuuksista, muodoista ja sisällöistä ovat edelleen puu eellisia. (Wiveka Kauppila, Heikki Ellilä, haasta elut, 2011.)
Terveysalan amma laiset näkivät toiminnan organisoinnin ongelmana tarkan numeromuotoisen tutkimus edon puu een. Tutkimus etoa kaiva in lisää sellaisessa
muodossa, e ä sillä voitaisiin suoraan perustella tarve a muu aa hoitoyksiköiden
toimintaa, esimerkiksi palkata hoitajan lalle taide- tai kul uurialan amma lainen. Ylihoitaja Wiveka Kauppila ehdo aa pitkän aikavälin tutkimusprojek a, jossa
monialaiset pilo työryhmät työskentelisivät erilaisissa hoitoympäristöissä pitkäjänteises siten, e ä heidän toimintaansa ja sen vaikutuksia tutki aisiin jatkuvas ja
pitkällä aikavälillä. Hän perustaa ehdotuksensa kokemuksiinsa Musicare-verkoston
Musiikki ja hyvinvoin -projek sta, jossa sairaalamuusikot toimivat pitkän aikaa lastenklinikalla yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Aluksi asenteet projek a kohtaan
olivat hoitohenkilökunnan keskuudessa kielteisiä, mu a toiminnan arjessa näkyvät
posi iviset vaikutukset sekä po laisiin e ä heidän omaan työhyvinvoin insa muu vat ne ajan kuluessa myönteisiksi. (Wiveka Kauppila, haasta elu 2011.)
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Mehän voitais perustella sitä, jos meil olis tutkimusƟetoo siitä, eƩä tällä kulƩuuriharrastuksella on selväsƟ terveysvaikutuksia, mut terveysvaikutusten tutkiminenkin on niin monipolvinen asia. Se ei oo pelkästään sitä eƩä putooko sun kolesterolitasos, vaan se on ihan sitä miten ihmisen mielenvirkeys ja yleinen koeƩu
hyvinvoinƟ. (Heikki Ellilä, haasta elu, 2011.)
Tutkimus eto ja erityises sen levi äminen on siis tarpeen kaikilla hallinnon tasoilla
hoitoyksiköiden työntekijöistä aina polii siin pää äjiin ja virkamiehiin. Laaja edonvälitys eri kanavia pitkin on myös opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman
linjaus. Vaiku avuudesta vies minen ja vies n perille meno on tärkeää, koska vain
sitä kau a sosiaali- ja terveysalan asenneilmasto voi muu ua, rahoi ajat voidaan
saada mukaan työhön ja taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn yleinen arvostus voi
kasvaa. Nykyisellään työn arvostus on heikkoa ja hoitoalalla koetaan yleises kenen
tahansa pystyvän työhön. Turun amma korkeakoulun terveysalan yliope ajan Heikki Ellilän mukaan hoitoalalla jaetaan aina niukkuu a ja samalla asetetaan kul uuri
ja vaipat vastakkain: ”Miksi tarvitaan amma laista, kun hoitajatkin voi lauleskella?”
(Heikki Ellilä, haasta elu, 2011.) Kaikki muutoksen elemen t ovat siis yhteydessä toisiinsa: eto, arvostus, rahoitus ja asennemuutos. Ilman etoa ja uskoa työn vaiku avuuteen ei arvostusta ja rahoitustakaan saada, eikä asennemuutos etene.
Seminaariaineistossa tuli erityises esiin kokemus siitä, e ä taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn (tai soveltavan taiteen) käsite on vielä epäselvä ja alan toimintatavat sekä
vaikutukset tuntema omia. Alalle kaiva in selkey ä esimerkiksi tuo eistamisen ja
palvelutuo eista edo amisen muodossa. Tämä lanne tode in jo selvitystyön alkuvaiheessa, jolloin Varsinais-Suomen Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -selvitystä
suunnitel in. Työryhmä totesi, e ei sosiaali- ja terveysalan henkilökunnalta kannata
vielä tässä vaiheessa kysyä, millaista taiteen ja kul uurin hyvinvoin toimintaa heidän
yksikössään kaivataan. Syy tähän on se, e eivät he vielä keskimäärin ole niin selvillä
toiminnan mahdollisuuksista, e ä osaisivat vastata kysymykseen. Toisaalta taiteen ja
kul uurin amma laisilta ei voinut kysyä, mitä he voisivat tarjota, koska heilläkään ei
ole etoa siitä millaista toimintaa kenellekin voi suunnata, mitä ihmiset haluavat ja
tarvitsevat, mistä heidät löytää ja kuka työstä maksaa. Tietoa ja tutustumista tarvitaan siis vielä selväs lisää, ja tämä on tarpeen kaikilla mukana olevilla aloilla.
Tiedon levitys on yksi opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman toimenpideehdotuksista. Siinä on mukana myös kolmas sektori, joka on tälläkin hetkellä merkittävä toimija taiteen ja kul uurin hyvinvoin työssä. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan esimerkiksi järjestöjä, yhdistyksiä ja harrastusryhmiä. Niiden tekemä taiteen ja
kul uurin hyvinvoin työ on hyvin yleistä. Esimerkiksi kuorot ja orkesterit sekä yksittäiset soi ajat käyvät laitoksissa esiintymässä. Monet hankkeet, kuten KUVA ja Hymykuopat työskentelevät kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja pyrkivät saamaan
niiden tekemää työtä osaksi laitosten arkea.
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Kolmas sektori on laaja käsite, joka sisältää esimerkiksi amma taiteilijoiden järjestöt
ja harrastusryhmät. Ei ole täysin ongelmatonta, e ä nämä kaksi ryhmää niputetaan
yhteen: kun harrastajat voivat tehdä vapaaehtoistyötä ilahdu aakseen muita, he saattavat samalla taha omas murentaa amma laisten vaivalla rakentamaa arvostusta
omaa työtään kohtaan. Esimerkiksi Turussa Hymykuopat -hankkeessa mukana oleva
Framil ry on näy ämö- ja esitystaiteen tukiverkosto, jossa on mukana koulute uja
amma laisia. Hanke au aa heitä löytämään yhteistyömahdollisuuksia hoitolaitosten
kanssa, mu a samaan aikaan niissä toimii myös harrastajia. Hoitotyötä tekevien voi
olla vaikea ero aa toisistaan eri ryhmiä ja ymmärtää amma laisten ja harrastajien
tekemän työn eroja. On siis tärkeää ero aa nämä kaksi ryhmää toisistaan ja korostaa
amma laisten asemaa taiteen ja kul uurin hyvinvoin työssä.

6.3 Tulevaisuuden visio: tutkittua tietoa,
ansaittua arvostusta ja toimivia verkostoja
Visio kuvaa toivo avaa tulevaisuu a ja tässä myös osi ain siihen johtavia toimenpiteitä. Tutkimusta, edotusta ja verkostoja koskevasta aineistosta voidaan ivistää
seuraava kolmen otsikon alle jakautuva visio. Otsikoiden alle on lista u asioita, joita
haasta elu- ja työpaja-aineiston informan t pitävät muutoksen edellytyksinä.
Tutkimus
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin vaikutusten tutkimus on tulevaisuudessa moni eteistä ja näkökulmiltaan vaihtelevaa. Sen lähestymistavat ovat käytännönläheisiä ja projek työtä tukevia. Tutkimus saa rii äväs rahoitusta myös pitkällä aikavälillä, joten
sen avulla on mahdollista seurata myös pitkän aikavälin hyvinvoin vaikutuksia. Alan
tutkimustulokset saavat julkisuu a edotusvälineissä ja tuo avat hyviä uu sia kulttuurin hyvinvoin vaikutuksista.
Tietoisuus
Tulevaisuudessa etoisuus taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnasta on laajalle levinny ä ja se on tavoi anut sekä hoitoalan työntekijät e ä polii set pää äjät ja kansalaiset. Tieto leviää edelleen toimivan edotuksen sekä median ja mukana olevien
amma laisten omien verkostojen kau a.
VäliƩäjäorganisaaƟot
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan väli äjäorganisaa ot toimivat tulevaisuudessa kun en, kaupunkien, taidetoimikun en tai maakun en organisaa oiden osana. Ne saavat rahoituksensa ka o-organisaa onsa budje sta ja täydentyvät yksityisten yritysten tarjoamilla välitys-, ohjelma- ja manageripalveluilla.
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7. Resurssit ja rahoitus
Ei (muisƟhäiriöisille) voida viedä kuoroa, ei voida viedä amatööripuhallinorkesteria, vaan ammaƫlaisia, jotka Ɵetävät mitä tekevät ja yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa pystyvät tekemään säännöllistä, tuƩua ja turvallista työtä niiden vanhusten parissa. Ja tää on se haaste, eƩä miten tähän saadaan se pysyvä ratkaisu
eikä vaan projekƟa projekƟn perään. (Olli Hirvonen, haasta elu, 2011.)
Opetus- ja kul uuriministeriön Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a-toimintaohjelma
ajaa voimakkaas kaikkien hallinnon tasojen huomion ja resurssien suuntaamista
kul uurin hyvinvoin työhön ministeriöistä aina alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä yksi äisiin laitoksiin ja yksiköihin. Toimintaohjelman toimenpide-ehdotukset
ulo uvat val onhallinnon tasosta eli lainsäädännöstä ja ministeriöiden strategioista
aluehallintoon, kun en strategisiin tavoi eisiin ja kansalliseen projek rahoitukseen.
Val onhallinnon ohjaus on voimakas vaikutuskeino, joten on syytä odo aa e ä työ
tuo aa myös näkyviä tuloksia, jotka yle yvät ennen pitkää paikallisellekin tasolle.
(Liikanen 2010, 12─21.)
Toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksissa taiteen ja kul uurin hyvinvoin vaikutukset tulevat asialistalle kaikkialla ministeriöistä yksi äisiin paikallisiin sosiaali- ja
terveyspalveluita tarjoaviin yksiköihin. Tämä tarkoi aa konkree sia muutoksia esimerkiksi kun en ja hoitoyksiköiden budje eihin, kaupunkien ja kun en järjestämän
koulutuksen kehi ämiseen ja jopa rakentamiseen. Toimenpide-ehdotuksissa on mukana myös aikataulu, joka yltää pisimmillään vuoteen 2014. (Liikanen 2010, 12─21.)
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Toimintaohjelmaan sisältyy monia uudistuksia, joiden toteutuminen on vielä alkuvaiheessa ja epävarmaa. Alan toimijat Varsinais-Suomessa suhtautuvat varovaisen
toiveikkaas tulevaisuuteen. Vaikka lupauksia muutoksista on ilmassa, toiveikkuutta voimakkaampi yhteinen kokemus vaiku aa olevan pelko jatkuvuudesta erityisesTurun kul uuripääkaupunkivuoden pää ymisen jälkeen, kun monet kul uuria ja
hyvinvoin a ansiokkaas yhdistäneet hankkeet pää yvät. Resurssit ja rahoitus ovat
luonnollises kaiken uudenlaisen toiminnan edellytys, ja niiden puu eeseen esitetään pääsääntöises kahta ratkaisua: uudenlaisia sektorirajat yli äviä budje eja sekä
projek rahoituksen suuntaamista taiteen ja kul uurin hyvinvoin työhön.

7.1 Projektimuotoinen taiteen ja kulttuurin hyvinvointityö
Tällä hetkellä vuonna 2011 taiteen ja kul uurin hyvinvoin työ on lähes täysin projeken ja projek rahoituksen varassa. Tämä tarkoi aa käytännössä sitä, e ä taiteilijat ja
muut kul uuriamma laiset saavat palkkansa projek rahoituksesta, eivät esimerkiksi
kun en tai yksi äisten hoitolaitosten budjeteista. Projek t toimivat pääsääntöises
siten, e ä eri henkilöt hoitavat niissä hallinnon ja taiteellisen sisällön. Projek hallinto
huoleh i esimerkiksi palkkojen maksusta, vies nnästä, aikatauluista ja projekteihin
lii yvästä raportoinnista ja tutkimuksesta. Näin toimimalla sekä hoitohenkilökunta
e ä taiteilijat vapautuvat tekemään juuri oman erityisalansa töitä, eikä heidän tarvitse käy ää aikaa hallintoon.
Projekteissa on hyvät ja huonot puolensa. Hyviä puolia on juuri edellä maini u selkeä
työnjako varsinaisten sisältöosaajien ja projek hallinnon välillä. Projek amma laiset
ovat usein myös amma maisia hallinnoijia ja rahoituksen hakijoita. Ilman heitä toimintaa olisi huoma avas vähemmän, sillä rahoitushakemusten tekeminen on hyvin
työlästä ja vaa i teknistä osaamista, jota muiden alojen amma laisilta ei väl ämä ä
löydy. Projek t ovat yleensä myös amma maises budjetoituja, joten materiaaleihin, palkkoihin, matkoihin ja muihin erilaisiin kustannuksiin on vara u rii ävä määrä
rahaa.
Projekteissa ei siis pitäisi päätyä esimerkiksi yhteisötaiteilija Pia Bartschin kuvailemaan
lanteeseen, jossa taiteilijan apuraha rii ää kyllä materiaaleihin ja matkoihin, mu a
ei enää palkkaan. Bartschin mukaan projekteissa työskentely on taiteilijalle ideaali lanne, sillä palkkaus on yleensä kohdallaan ja taiteilija voi keski yä omaan työhönsä
hallinnon sijaan. Näkökulma on hyvin erilainen verra una muihin amma kun in,
joissa projek työ nähdään yleises taloudellises epävarmana ja katkonaisena. Taiteilijatkin ovat toki huolissaan toimeentulostaan ja tulevaisuudestaan, mu a heidän
näkökulmastaan projek t ovat kuitenkin henkilökohtaisia apurahoja turvallisempi ja
mielly ävämpi vaihtoehto. Lyhyillä apurahoilla tehtävät omat projek t jäävät helpos
kesken ja työ puoli ehen. Projek rahoitus on pitempää ja tekeminen suunnitelmalli-
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sempaa. Jatkuvuus ja projek en tulosten hyödyntäminen ovat kuitenkin tärkeitä kaikille osapuolille amma sta riippuma a. (Pia Bartsch, haasta elu, 2011.)
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn projek muotoisuuden varjopuolia on se, e ä
projekteilla on alku ja päätepiste. Projek n tavoi eena voi olla esimerkiksi yhteistyömallin kehi äminen organisaa oiden välille, kuten Hymykuopissa tai etynlaisen käytännön juurru aminen organisaa oihin, kuten KUVA-hankkeessa, jossa vanhuksille teh in kul uurisuunnitelmia hoitosuunnitelmien yhteyteen. Käytäntöjen ja
yhteistyön kehi äminen on pitkäjänteistä työtä, joka jää helpos kesken projek en
pää yessä, vaikka kyse olisi monivuo sesta projek sta. Varsinais-Suomen Taiteesta
tulevaisuuden hyvinvoin a-seminaarin yleisö oli yleises huolissaan juuri toiminnan
jatkuvuudesta tulevaisuudessa, kun Turku 2011-hankkeet pää yvät.
Toinen projek maailman ongelma on rahoituksen hakemisen työläys. Monialaiset
projek t ja tekijäverkostot ovat kaikkien kanna ama käytäntö, jota myös projek rahoituksen saaminen yleensä vaa i. Rahoitushaku on kuitenkin vaa vaa ja työlästä.
Siihen käyte ävät resurssit ovat aina pois jostakin muuta työstä, oli projek a koordinoiva organisaa o mikä tahansa. Lisäksi esimerkiksi koulutusorganisaa ot ja jopa
saman korkeakoulun eri yksiköt kilpailevat rahoituksista keskenään. (Ulla Halkola,
haasta elu, 2011.)
Rahoitus näy ää olevan ongelma lähinnä taiteen ja kul uurin kohdalla, sillä edes
perusrahoitus ei ole taa ua. Terveys- ja hyvinvoin sektorienkin resurssit ovat niiden kokoon nähden niukat, mu a niiden toiminta-alueen kokonaisrahoitus on siitä
huolima a moninkertainen kul uuriin verra una. Suurimmat kysymykset sosiaalija terveystoimessa lii yvätkin lähinnä siihen, miten resurssit jaetaan eri toimintojen
kesken ja mistä löydetään niiden rajoissa asiakkaille sopivaa kul uuritarjontaa. Myös
asenteet kul uurin hyötyjä ja toiminnan vaiku avuu a kohtaan vaiku avat päätöksentekoon: palkataan mieluummin hoitaja kuin taiteilija, kun valintoja on tehtävä ja
henkilökunnan työtaakka tuntuu jo valmiiksi liian kovalta. Ratkaisu on yleensä tämä,
vaikka taiteilijan työpanos saa aisi pitemmän päälle parantaa myös henkilöstön työhyvinvoin a ja vähentää hoidon tarve a. (Wiveka Kauppila, haasta elu, 2011.)
Kansallista projek rahoitusta taiteen ja kul uurin hyvinvoin työhön on jaossa myös
vuodelle 2012 ja siitä eteenpäin. Alueellisten taidetoimikun en jae avaksi tulee opetus- ja kul uuriministeriön rahoitusta, mu a sen määrä on pieni verra una esimerkiksi maakun en kehi ämisrahoihin ja erityises EU-projek rahoituksiin. Euroopan
Unionin rahoituksia ohjaavat unionin aluepoli ikka ja puiteohjelmat, joten kansalliset
toimintaohjelmat eivät vaikuta niiden jakoperusteisiin. Opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman tavoi eet antavat selväs ymmärtää, e ä kansallista projek rahaa suunnataan jatkossa en stä laajemmin taiteen ja kul uurin hyvinvoin työhön.
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7.2 Sektorirajat nurin ja yhteistyö toimimaan
Varsinais-Suomen Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a -seminaarin tulevaisuustyöpajassa rahoitusta poh nut ryhmä nos tärkeimmäksi tulevaisuuden visioksi sen, e ä
taiteen ja kul uurin hyvinvoin palvelut tuotetaan aina inhimillisyyden näkökulmasta.
Ensisijainen toteutuskeino tämän vision toteu amiseksi oli työpajaryhmän mukaan
sektorikohtaisista budjeteista eroon pääseminen. Ryhmä siis näki, e ä sektoreihin
jae u hallinto johtaa myös sektorikohtaisiin tavoi eisiin, kilpailuun resursseista ja
omien etujen ajamiseen. Yhteinen, esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kul uuri- ja liikuntatoimen muodostama hallintokunta taas voisi o aa tavoi eekseen hyvinvoinnin ja
toimia sen tavoi een eteen omien raja ujen alueidensa sijaan. (Liite 3, Kooste Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoin a -seminaarin työpajoissa muotoilluista visioista ja
toimenpiteistä.) Ylihoitaja Tuulia Koponen pukee asian sanoiksi näin:
OrganisaaƟot kuitenkin kaƩoo vaan omasta näkökulmastaan. -- Jos ajatellaan,
eƩä mekin ollaan molemmat Turun kaupungilla töissä, Olli on kulƩuuritoimessa
ja mä oon sosiaali- ja terveystoimessa. Meillä pitäis olla vaan Turun kaupunki Oy,
ja tehdä töitä Turun kaupunkilaisten hyväksi. (Tuulia Koponen, haasta elu, 2011)
KUVA-hanke a yhdessä tehneet Tuulia Koponen ja Olli Hirvonen ovat muutenkin voimakkaas sektorirajojen yli ämisen kannalla. He ovat oman yhteistyönsä kau a huomanneet, miten se todella voi toimia loistavas ja tuo aa etuja kaikille osapuolille.
Heidän näkökulmastaan projek t olisi jo syytä unohtaa ja siirtyä pysyvään, sektorirajat kumoavaan rahoitusmalliin. Kuten Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmassakin todetaan, kul uuri todella tuo aa hyvinvoin a (Liikanen 2010, 64-66).
Parhaimmillaan se voi jopa vähentää hoidon tarve a laitoksissa ja siten keventää hoitohenkilökunnan työtaakkaa. Turun kaupungin kul uurikoordinaa ori Olli Hirvonen
toteaa, e ä KUVA:n ja Evivan kaltaisten hankkeiden kau a tulee toivo avas myös
käytännön tasolla todiste ua, e ä toiminta säästää rahaa, eikä kuluta sitä (Olli Hirvonen, haasta elu, 2011).
Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmassa kannatetaan sektorien välistä yhteistyötä ja niiden rahoituksen yhdistämistä (Liikanen 2010, 53). Ylihoitaja Tuulia
Koponen perää tämänkaltaisten, ylhäältä tulevien ohjausmenetelmien lisäksi myös
ak ivista ote a arkiseen työhön. Sektorien välistä yhteistyötä voi tehdä myös ruohonjuuritasolla ja arkisen työn osana, jos on ak ivinen ja luova. Esimerkkinä hän mainitsee
Kaskenlinnan sairaalan käytävägallerian, jossa on jatkuvas vaihtuva taidenäy ely, sekä
puistonpenkit, jotka oli saatu sairaalaa ympäröivään puistoon vain yhdellä puhelinsoitolla Viherliikelaitokseen. Koposen neuvo on, e ä kaikkeen ei tarvita tuhansia euroja ja
kaupungin sisäisten resurssienkin hyödyntäminen onnistuu helpos , kun vain istutaan
alas ja mie tään yhdessä miten asia voitaisiin järjestää. Luovuus on val a myös silloin,
jos resurssit ovat niukat ja asiakkaista kiinnostavaa toimintaa ei ole tarjolla.
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Täähän on ilmaista: Mennään patsaskävelylle, hyvänen aika, eihän me tarvita ku
invataksit ja mennään johonkin puistoon, katsotaan patsaat ja tullan takaisin hoitoyksikköön kahville. (Tuulia Koponen, haasta elu, 2011.)
Paras ratkaisu taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn kannalta olisi, e ä se huomioitaisiin sekä projek rahoituksissa e ä kaupunkien, kun en ja vielä niitäkin pienempien
yksiköiden budjeteissa. Näin mahdollisimman monet toimijat saisivat mahdollisuuden vaiku aa työn sisältöihin ja järjestämiseen. Sekä suunni elusta e ä toteutuksesta tulisi näin aidos moniamma llista ja hallinnon eri tasot läpäisevää. Hoitohenkilökunta pääsisi hoitolaitoksissa suunni elemaan toimintaa omasta näkökulmastaan ja
asiakkaidensa tarpeiden perusteella. Lisäksi heillä olisi mahdollisuus palkata taiteen ja
kul uurin amma laisia toteu amaan sitä kanssaan. Projek amma laisilla olisi sil
edelleen mahdollisuuksia kehi ää ja kokeilla uusia malleja ja käytäntöjä projek rahoituksen avulla. Lisäksi taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan yleistyminen ja käytäntöjen arkipäiväistyminen organisaa oissa saisi ehkä vähitellen muute ua yleistä
asenneilmapiiriä sekä toisi toiminnan hyötyjä esiin laajemmin.
Opetus- ja kul uuriministeriön toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksissa näkökulma on val onohjauksessa sekä alueellisessa ohjauksessa ja suuntautuu siis ylemmältä hallinnon tasolta alemmille (Liikanen 2010, 10–11). Varsinais-Suomen Taiteesta
tulevaisuuden hyvinvoin a -seminaarin työpajaryhmä ehdo aa myös käänteistä vaiku amista: hyvistä paikallisista hankkeista saatua kokemusta on mahdollista hyödyntää tutkimuksessa ja pää äjiin vaiku amisessa. Tällä toivotaan olevan myönteinen
vaikutus myös rahoituksen myöntämiseen. (Liite 3, Kooste Taiteesta tulevaisuuden
hyvinvoin a -seminaarin työpajoissa muotoilluista visioista ja toimenpiteistä.) Kun
polii nen tahto la kerran on jo olemassa, pitäisi panostaa käytäntöön eli jatkuvuuden mahdollistamiseen rii ävän rahoituksen ja budjetoinnin avulla.

7.3 Tulevaisuuden visio: pitkiä projektirahoituksia ja
budjetointia ilman sektorirajoja
Visio kuvaa toivo avaa tulevaisuu a ja tässä myös osi ain siihen johtavia toimenpiteitä. Taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnan rahoitusta ja budjetoin a koskevasta
aineistosta voidaan ivistää seuraava tulevaisuudenvisio. Otsikoiden alle on lista u
asioita, joita haasta elu- ja työpaja-aineiston informan t pitävät muutoksen edellytyksinä.
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Projektirahoitus
Projek rahoitus säilyy tulevaisuudessa osana taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn
rahoitusmalleja ja sitä on hae avissa monelta eri hallinnon tasolta ministeriöistä
taidetoimikun in ja paikallishallintoon. Rahoitus on pitkäaikaista eli se mahdollistaa
pitkäjänteisen työn ja jatkuvuuden kehi ämisen. Projek rahoitus mahdollistaa myös
jatkossa moniamma llista yhteistyötä taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan sekä projek amma laisten välillä. Sen avulla voidaan luoda ja pilotoida jatkuvas myös uusia
työmenetelmiä.

Budjetointi
Sektorirajat yli ävä budjetoin poistaa rajanvedon sosiaali-, terveys-, kul uuri- ja liikuntasektorien väliltä ja mahdollistaa niiden välisen yhteistyön ilman mustasukkaisuu a omista rahoista. Uudenlainen budjetoin tekee sektorien välisestä yhteistyöstä luovaa, luontevaa ja joustavaa sekä luo näin kokonaan uuden hyvinvoin sektorin
korvaamaan vanhat ukkarajaiset sektorit.
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8. Saajat, antajat ja kokijat
KulƩuuripalvelut ja tapahtumat eivät ole pelkästään vanhuksille ja poƟlaille, vaan
ne on myös henkilökunnalle. (Tuulia Koponen, haasta elu, 2011.)
Opetus- ja kul uuriministeriön Taiteesta ja kul uurista hyvinvoin a -toimintaohjelmassa todetaan, e ä jokaisella on oikeus tehdä itse taide a ja osallistua kul uuritoimintaan riippuma a asuinpaikasta, elin- ja työympäristöstä oman halunsa, kykyjensä
ja voimavarojensa mukaises koko elämänsä ajan. (Liikanen 2010, 10.) Tähän yksilölliseen oikeuteen ivistyy taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn paikallisen tason todellisuus, tavoi eet ja kehi ämisen paikat. Kaikilla ei todellakaan toistaiseksi ole oikeu a
tehdä taide a ja osallistua kul uuritoimintaan, vaan monia ihmisryhmiä, hoitolaitoksia ja kokonaisia paikkakun a on jäänyt toiminnan ulkopuolelle.
Halut, kyvyt ja voimavarat kul uuritoimintaan osallistumiseen ovat yksilökohtaisia. Erityises ihmisen joutuessa lanteeseen, jolloin hän ei voi itse pää ää asuinpaikkaansa tai hoidon tarve estää häntä liikkumasta itsenäises muiden ihmisten
ja harrastusten parissa, mahdollisuudet yksilölliseen ja omien toiveiden mukaiseen
kul uuritoimintaan osallistumiseen vähenevät. Sil sekä sairastuessa e ä elämän
loppuvaiheissa kul uuri ja hyvinvoin kulkevat käsi kädessä. Kul uuri voi tukea paranemista ja yksilön omanarvontuntoa, tehdä arjesta merkityksellistä ja parantaa elämänlaatua.
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8.1 Hyvinvointia kaikille osapuolille
Taide ja kul uuri tuo avat hyvinvoin a kasvavassa määrin osana sosiaali- ja
terveysalan toimintaken ää. Siellä toiminnan osapuolina ovat paitsi asiakkaat ja po laat, myös henkilökunta ja taiteilijat itse sekä omaiset. Toisinaan myös hoitoyksikköä
ympäröivä maailma, kuten naapuruston asukkaat, yritykset tai ohikulkijat ovat osallisina taiteen ja kul uurin hyvinvoin toiminnassa. Esimerkiksi vanhainkodissa pidettävä joululaulu laisuus voi hyvin olla avoin myös lähiseudun asukkaille ja siten luoda
yhteisöllisyy ä ja kohtaamisia sekä tuo aa iloa laajemminkin.
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin työ ei siis tuota hyvinvoin a aina vain varsinaiselle
kohderyhmälle, vaan parhaimmillaan kaikille sen vaikutuspiirissä oleville, myös sivustakatsojille. Hoitolaitoksessa järjeste ävä kul uuriohjelma voi olla antoisaa asukkaille ja tarjota samaan aikaan hoitohenkilökunnalle parempaa työhyvinvoin a. Esimerkiksi TYKS:n lastenklinikalla työskennelleet sairaalamuusikot koe in henkilökunnan
keskuudessa hyvinvoin a lisääväksi ja iloa tuo avaksi lisäksi arkiseen työhön (Wiveka
Kauppila, haasta elu, 2011).
Toiminnalla saa aa siis olla toteu ajia useista eri amma kunnista. Lisäksi sillä voi
olla monia eri kohderyhmiä, kuten eri-ikäisiä ja erilaisissa elämän lanteissa olevia
sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon asiakkaita. Tämän selvityksen haastateltavat
työskentelevät pääasiassa vanhusten ja lasten parissa, mu a myös muille ryhmille
kuten työyhteisöille, opiskelijoille tai harrastusryhmille voidaan tarjota taiteen ja kulttuurin hyvinvoin palveluita.
Moniamma llisissa ryhmissä samat henkilöt voivat olla monessa eri roolissa. Esimerkiksi hoitohenkilökunta voi osallistua kul uuritoimintaan sekä olla mukana järjestämässä ja mahdollistamassa sitä. Samalla hoitajat voivat myös itse saada toiminnasta
sisältöä elämäänsä. Kohderyhmätkään eivät ole pelkkiä kohteita, vaan ihmisiä, joilla
on omat halunsa, toiveensa ja etonsa. Jokainen osallistuja on samaan aikaan asiakas, osallinen ja oman hyvinvoin nsa asiantun ja (Anu Taivainen, haasta elu, 2011).

8.2 Osallisuuden tunteita ja elämän merkitykselliseksi
tekemistä
Taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn tavoi eet vaihtelevat tekijästä riippuen. Yhteisötaiteilija ei väl ämä ä pidä tavoi eenaan suoraa hyvinvoinnin lisäämistä, vaan esimerkiksi ihmisten elämän rikastu amista ja uusien näkökulmien löytämistä. Tätä kau a toiminta silminnähden vaiku aa välillises myös mukanaolijoiden hyvinvoin in, vaikka se
ei olisikaan toiminnan päällimmäinen tavoite. (Pia Bartsch, haasta elu, 2011.) Monet
projek amma laiset korostavat kuitenkin sitä, e ei kul uuri ole virkistystoimintaa,
vaan sillä on aidos vaikutusta hyvinvoin in ja tätä vaikutusta tulee pitää esillä.
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Hyvinvoin vaikutuksia voidaan tavoitella juuri moniamma llisessa työssä, jossa mukana on sekä taiteen tai kul uurin e ä terveys- ja hyvinvoin alojen amma laisia.
Muita moniamma llisen taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn tavoi eita voivat olla
esimerkiksi toiminnan yksilöllinen soveltaminen elämänkaaren eri vaiheisiin, alueellinen saavute avuus tai tärkeimpänä merki ävyyden, tärkeyden ja osallisuuden tunteet. Niistä yhdessä syntyy myös hyvinvoin vaikutuksia.
Tämän selvityksen aineistossa on mukana mielipiteitä ja näkemyksiä laajalta asiantun jajoukolta, joista suurimmalla osalla on pitkän aikavälin kokemusta taiteen ja
kul uurin hyvinvoin työstä. Heitä kaikkia yhdis kuitenkin yksi tavoite, joka tuli selväs esiin myös verkostoitumisseminaarin aineistossa: elämän merkityksellisyyden ja
arvokkuuden tukeminen ja säily äminen. Sitä kaipasivat niin hoitajat po lailleen kuin
projek amma laiset omille kohderyhmilleen ja taiteilijat yhteisöille, joiden parissa
työskentelivät. Tämän tavoi een toteu amiseksi ei kehitelty erillistä visiota, vaan sen
toteutumisen näh in olevan riippuvaista muiden osa-alueiden toteutumisesta: kun
tarjolla on monipuolisia ja yksilöllisiä taiteen ja kul uurin hyvinvoin palveluita, eri
alojen välinen yhteistyö toimii ja kul uuri sekä taide ovat arjessa läsnä. Näin voidaan
myös saavu aa kokemuksia merkityksellisestä elämästä ja tukea niidenkin ihmisten
omanarvontuntoa, joilla se muuten on heikentynyt.
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9. Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia
– polku tulevaan Varsinais-Suomessa
Alla esitetyt toimenpide-ehdotukset on iviste y tämän selvityksen aineistosta ja
lukujen lopussa olevista tulevaisuuden visioista. Jokaisen teeman lopussa listataan
lisäksi konkree sia toimia, jotka on poimi u alueen vaiku ajien antamista lausunnoista selvitykseen.
Koulutuksen kehiƩäminen sosiaali,- terveysja kulƩuurialalla
Tavoi eena on moniamma llisen yhteistyön sekä taiteen ja kul uurin hyvinvoin työn omaksuminen osaksi amma taitoa ja amma -iden tee ä.
Keinoja:
• lisää moniamma llista täydennyskoulutusta Turun amma korkeakoulun ja Turun
yliopiston tarjontaan
• Varsinais-Suomen korkeakoulujen ja koulutusalojen välinen yhteistyö toimivaksi
• aloja yhdistäviä soveltavia kursseja mukaan myös tutkintoon johtavaan koulutukseen
• opetussuunnitelmiin uusia jaksoja tai vanhojen muokkausta
• aloja yhdistävät ja moniamma lliset opintokokonaisuudet mukaan opetussuunnitelmiin sekä toiselle asteelle e ä korkea-asteelle.
Käynnissä olevia toimia:
• Turun amma korkeakoululla on käynnissä useita monialaisia hankkeita, joissa luodaan uusia koulutus- ja toimintamalleja. Esimerkkeinä Turun amma korkeakoulun
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Taideakatemian lausunnossa maini in mm. sairaala- ja hoivamusiikkityön täydennyskoulutus, monialaiset erikoistumisopintojaksot, art-based methods -opintojakso
perusopiskelijoille sekä kehi eillä oleva ”Taiteen terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset” -opintomoduuli.
• Turun amma korkeakoulussa edistetään kehi ämistehtäväaja elua, jossa toteute avat hankkeet sidotaan kokonaisuuksiin. Tällä hetkellä kehi ämistehtävien teemoina ovat mm. sairaala- ja hoivamusiikkityö sekä soveltava taide. Yhteistyössä ovat
mukana TYKS, Ko kunnas-palvelutalo sekä Runosmäen vanhainko .
Yhteisen tahtoƟlan ja yhteisymmärryksen edistäminen ja moniammaƟllisen
yhteistyön vakiinnuƩaminen kulƩuurin hyvinvoinƟtyöhön osallistuvilla aloilla
Tavoite koskee sekä taide- ja kul uurialan e ä sosiaali- ja terveysalan amma laisia.
Keinoja:
• pitkäjänteinen yhteistyö
• toiminnan suunni elu yhdessä moniamma llisissa ryhmissä
• muiden alojen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen
• yhteiset tavoi eet ja erilaisten tavoi eiden yhteen sovi aminen
• rii ävät resurssit ja niiden oikeudenmukainen jakaminen
• edo aminen tehokkaaksi: media, kaupungin sisäinen edotus ja henkilökohtaiset
verkostot ruohonjuuritasolla
• edotus sekä toiminnan hyödyistä ja vaiku avuudesta e ä konkree sista toimista
Käynnissä olevia toimia:
• Kaikki lausunnon antaneet kunnat ja kaupungit (Turku, Naantali, Kaarina, Raisio,
Lai la ja Oripää) kertovat sektorien välisen yhteistyön ivistämisen olevan jo käynnissä ja listaavat siihen lii yviä isompia ja pienempiä toimenpiteitä.
• Raision kaupunki paino aa lausunnossaan myös kun en ja kaupunkien välisen,
sektorirajat yli ävän yhteistyön mahdollisuu a.
Yksilöllinen, arjessa mukana oleva taide- ja kulƩuuritoiminta saataville kaikille
iästä ja asuinpaikasta riippumaƩa
• Taide ja kul uuri on ote ava osaksi hoitosuunnitelmia pysyväs myös KUVA-hankkeen jälkeen ja muissakin kunnissa kuin Turussa.
• Palvelut on kohdenne ava tasapuolises : kaikki hoitomuodot ja alueet on ote ava
huomioon.
• Yksi äisiin laitoksiin suuntautuvista projekteista on vähitellen päästävä eroon ja
siirry ävä kaikkea hoitoa koskevaan normiin.
• Taiteen ja kul uurin korjaavimmat vaikutukset ovat saavute avissa muualla kuin
jo laitoshoidossa olevien parissa, joten mahdollisimman monen arkeen pitäisi saada
annos kul uuria.
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Käynnissä olevia toimia:
• Turku 2011-sää ön luoma kul uurivapaaehtoistyö sekä saavute avuustoiminta
jatkuvat Turun amma korkeakoulun yhteistyöhankkeessa.
• Kaarinan kaupungin lausunnossa todetaan, e ä koska kaupungilla ei ole omia kulttuurilaitoksia tai organisaa oita, toimintaa viedään eri väestöryhmien normaaleihin
toimintaympäristöihin.
• Kaarinan kaupunki edistää saavute avuu a viemällä kul uuritarjontaa toimintakyvyiltään rajallisen yleisön luo sekä pitämällä kul uuritapahtumat lähes aina maksu omina.
Rahoitus- ja resurssiongelmien ratkaisu
• pysyviä rahoitusratkaisuja tai pitempiä projekteja
• rahoitus osaksi budje eja
• sektorirajat alas ja yhteistyö toimimaan
• ennen edellisten toteutumista: luovuu a ja ennakkoluulo omuu a aja eluun ja
yhteistyömuotoihin!
Taiteesta ja kulƩuurista hyvinvoinƟa -Ɵetoisuuden ja
uskoƩavuuden kasvaƩaminen
• edellytys edellisten tavoi eiden onnistumiselle
• nykyistä pitkäjänteisempää työtä – vaa i aikaa ja resursseja
• lisää poikki eteellistä tutkimusta
• lisää julkisuu a asialle – sekä tutkimustuloksille e ä käytännön toiminnalle
• jatkuvuuden varmistaminen aja elun muutoksen ja edon levi ämisen avulla.
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Turun kaupungin sosiaali- ja
terveystoimi

Salon kaupunki / valtakunnallinen
hanke
Anu Taivainen
Projek päällikkö

1.kausi:Tea erikorkeakoulun
Kokos-palvelut
2. Kausi: Aalto-yliopiston pienyrityskeskus Aalto-Yliopisto, Pienyrityskeskus

Hymykuopat

Kolmas
lähde

Koulu aa ja tukee yhdistyksiä, seuroja
ja järjestöjä palvelutuotannon kehittämisessä, vahvistaa liiketoiminta- ja
palveluosaamista, tuo aa etoa hyvinvoin palvelujen erilaisista malleista.

Kehitetään kul uurin ja hyvinvoinnin
malleja eri yhteisöissä ja ympäristöissä.

Vanhuksille suunnitellaan henkilökohtaiset kul uurisuunnitelmat, tavoi eena
mallin pysyvä käy ö ja levi äminen.

Lapset, senorit (kotona
ja laitoksissa asuvat),
paikallisyhdistykset

Vanhukset yksilöllises .

Hoitolaitokset (vanhainkodit)

Kohderyhmä

1. Kausi: Allianssi ja SLU 2. Yhdistykset, seurat ja
Kausi: Suomen
järjestöt
Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Suomen Liikunta
ja Urheilu SLU ry, Teatterikorkeakoulu, Kokospalvelut, Sosiaalikehitys
Oy

11 yhdistystä Turusta,
Salosta, Kouvolasta, Forssasta ja Hankasalmelta.

Kul uuritoimi, Turku
2011
ohjelma

Turku 2011

Tutkii 2011 -ohjelman ja myös laajemmin
kul uurin hyvinvoin a ja tervey ä edistäviä vaikutuksia.

Lääke eteellisen e ikan professori
Veikko Launis
Turun yliopiston lääke eteellinen
edekunta

TIUKU =
Tieteen ja kulttuurin Turku
– hyvinvoiva
kaupunki

KUVA – KulƩuuria vanhusten
arkeen

Esi ävän taiteen tekijät,
vali u Framil ry:n avoimen haun kau a.

Vie kul uurihoitopake eja hoitolaitoksiin. Toteu aa turkulaisissa vanhainkodeissa työpaja- ja esityskokonaisuuksia.

Framil ry / Marja Susi
info.framil@gmail.com

Yhteistyökumppanit

Kulho (myöhemmin osaksi
Hymykuopat
-hankeƩa)

Tavoite / toiminnot

ToteuƩaja / alue

ProjekƟ

Koostetaulukko Varsinais-Suomen alueen kulttuuri- ja hyvinvointihankkeista / Tilanne keväältä 2011

Liite 1

ESR Lapin Elyn
kau a

ESR ja Lapin ELY
(Kolmas lähdepilo hanke)

Turku 2011

Osa valtakunnallista EU
-rahoi eista
Hymykuopat
-hanke a

RahoiƩaja
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Pirkko Routasalo / Turun AMK /
Terveysala

Turun AMK / Kuvataiteen koulutusohjelma
kaisa.lehto@turkuamk.fi

Meiju Niskala
Taiteellinen johtaja

2000 & 11
OMAKUVAA

Turku 365

Turun AMK /
Taideakatemia (koordinaa ori)

Music in Health Se ngs: Koulu ajien
koulutus

musicare@turkuamk.fi

Osallistaa turkulaiset tekemään omakuvia työpajoissa ja näy ää niiden avulla
Turun kasvot näy elyissä.

Taidelähtöisten työpajojen pilotoin ja
moniamma llinen yhteistyö

Kehi ää taidelähtöisiä menetelmiä ja
moniamma llista imityötä sosiaali- ja
nuorisotyössä.

Care Music- hanke, Turun osahanke:
sairaala- ja hoivamusiikkityö amma na

Musicare ESR: Musiikki ja hyvinvoin työpake : yhteisömusiikkipedagogien
valmennus

Turun amma korkeakoulu/Taideakatemia yhteistyössä Musicareverkostossa.

Hyvä arki vanhukselle

MIMO

Sairaala- ja hoivamusiikkityön
kehiƩämistehtävä: Kolme
hankeƩa
Turun osahanke: TYKS
lapsi- ja aikuispo laat,
Ko kunnas-palvelutalo,
Runosmäen vanhainko

TYKS lastenklinikka,
Ko kunnas-palvelutalo,
hoitohenkilökunta,
musiikin opiskelijat.

Turku 2011

Turku 2011

Kaarinako , Palveluko
Iso-Heikki ja Ko kunnas.

Turkulaiset

Asukkaat hoitolaitoksissa sekä opiskelijat

Turun kaupunki (Nuori13-17 -vuo aat nuoret
soasiankeskus) ja Humak Suomessa ja Virossa.
(Suomi), Viljandin kulttuuriakatemia, Von Krahl
–tea eri ja PWP Partners
(Viro)

Ins tute de Musique et
Santé (Paris), The Royal
Northern College of
Music
(Manchester), Music network (Dublin), Lahden
amk, Sibelius-Akatemia

Musicare-verkosto:

Turku 2011

Päivikki ja
Sakari
Sohlbergin
sää ö

Central Bal c
INTERREG IV A
2007–2013

EAKR

Leonardo TOI

ESR
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Olemisen monet
tarinat

AMK:n Taideakatemia koordinoi;
Pääskyvuoren koulu, musiikkiopisto Arkipelag ja Turun museokeskus
toteu avat.

OSLA

Turun yliopiston koulutusja kehi ämiskeskus Brahea

katja.korpi@turkuamk.fi,
050 5985 221

Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteydenotot: Anu Suosalo / p. 040 733
2403, lasten@aurinkojuhla.net
www.aurinkojuhla.net

Leikkivallankumous

Turun kaupunki / kul uuriasiainkeskuksen kanslia

Kul uurikuntoilun keskuspuistohanke (Turun kaupunki) ja Itämeren alueen Terveet kaupungit ry

KulƩuurikuntoilun keskuspuisto

Tavoi eena on edistää yhteisöllistä hyvinvoin a kehi ämällä oppilashuollon
mielenterveyden osaamista antamalla
valmiuksia tunnistaa ja kohdata nuorten
mielenterveydellisiä ongelmia. Yhdistää
mielenterveydelliset, valokuvaterapeu set ja draamalliset työmenetelmät.

Turku 2011,
tea eriryhmä 3T

Nuoret

Lapsille ja nuorille
suunna u

Hanke tuo aa uusia historian opettamisen malleja sekä työtapoja taideopetukseen.

Turkulaiset

Lapset, koulut,
päiväkodit

Turku 2011

Turku 2011

Turku 2011

Tavoi eena on lisätä lasten itsensä tuottamaa kul uuritoimintaa heidän erilaisissa kasvuympäristöissään, kouluissa,
päivähoidossa, kerhoissa ja kodeissa.

Edistää kaupunkilaisten fyysistä, henkistä
ja sosiaalista hyvinvoin a sekä kehi ää
Aurajoen ympäristöä.

Turun kaupungin sosiaali- ja tervey- Taiteellisten tavoi eiden lisäksi Keskistoimi.
ikäisten hiukset on prosessi, joka lisää
eri lähtökohdista ja kul uuritaustoista
maisa.kuusela@turku.fi
ponnistavien keski-ikäisten turkulaisten
Maisa Kuusela
hyvinvoin a ja osallistumista.

Keski-ikäisten
hiukset

Turku 2011

Turku 2011

Osarahoitus
tulee Opetusministeriön
avustuksesta
Kul uurin
terveydellisiä
ja hyvinvoinvaikutuksia
edistävään
toimintaan.
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Helsingin yliopisto /
Palmenia

TAIKA 1

Turun sosiaali- ja terveystoimi (lääkärit), Turun
peruspalvelulautakunta
(päätös)

Lääkärit määräävät
lippuja kulƩuuritapahtumiin

KulƩuuri tekee
Turku 2011 -sää ö ja ohjelhyvää - Turku 2011 mahankkeet
-hyvinvoinƟohjelma
2008–2012

Suomen Taiteilijaseura ry
Petra Havu
+358 40 775 2715
petra.havu@ar sts.fi

Kuvataide- ja
musiikkiala hyvinvoinƟpalvelujen
tuoƩajana

Projek päällikkö Anu-Liisa
Rönkä, anu-liisa.ronka@
helsinki.fi, 050 588 0772

Tarja Lapila ja Andrea Vannucchi

Mistä Ɵetäisin mikä
on sinulle mieleen

”Kul uuri tekee hyvää” on Turku
2011 -tunnuslause, joka kuvaa kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaa
ja koko ohjelmakokonaisuu a. Turku
2011 -hyvinvoin ohjelma kokoaa kulttuuripääkaupunkivuoden hyvinvoin a
edistäviä vaikutuksia.

Tuo aa hyvinvoin a kul uurin avulla.

Esiselvityshanke

Tavoi eena viedä taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöihin työhyvinvoinnin kehi ämiseksi. Mm. valokuvaterapian, musiikin ja foorumitea erin
hyödyntäminen työyhteisöjen jännitteiden purkamisessa.

Turkulaiset

Ohjelmahankkeet,
turkulaiset

Turku 2011
-sää ön
yhteistyökumppanit

Työyhteisöt

Turun sosiaali- ja terveystoimi (lääkärit), Turun
peruspalvelulautakunta
(päätös)

Diakonia AMK, Lahden
AMK, Lapin yliopiston
yhteiskuntatutkimuksen
laitos, Tea erikorkeakoulun koulutus- ja kehi ämispalvelut, Taideakatemia

Kul uuriresep t
kustannetaan
lippukiin- östä,
joka Turku 2011
-sää öllä on kuhunkin ohjelmahankkeeseen.

ESR ja Lapin ELY
(Kolmas lähdeesiselvityshanke)

ESR

Liite 2
Haastattelujen kysymysrunko
Taustaa
Millä alalla toimit ja missä asemassa?
Mitä kokemuksia sinulla on kul uurin ja hyvinvoinnin yhdistävästä toiminnasta?
Millaisia kul uuri- ja taidetoiminnan muotoja olet kuullut käyte ävän sosiaali- ja
terveysalalla? Mitä sinne voisi vielä tarjota? Kenelle kohdistaa?
Kuka voi mielestäsi toteu aa toimintaa?
Tavoi eet – mihin pyritään? Odotukset?
Rahoitus
Millaisista rahoitusmalleista olet kuullut?
Mitä kokemuksia?
Mitä ongelmia näet nykyisissä rahoitusmalleissa?
Mikä olisi mielestäsi hyvä tapa rahoi aa toimintaa tulevaisuudessa?
Resurssit
Ketkä toimintaa järjestävät, ja mitä aloja he edustavat?
Miten työt on tuntemissasi tapauksissa jae u eri alojen välillä?
Miten toiminnan tavoi eet pitäisi määritellä?
Kuinka työnjako olisi mielestäsi järkevä toteu aa?
Millaisia parannusehdotuksia keksit nykyisiin käytäntöihin?
Verkostot
Mistä alallasi saa etoa toiminnasta / työmahdollisuuksista?
Onko etoa tarjonnasta / toiminnasta rii äväs tarjolla?
Mitä kau a etoa saadaan?
Miten kontak t toimivat?
Miten taide- ja kul uurialan sekä sosiaali- ja terveysalan välistä edonkulkua voisi
parantaa?
Jos saisit pää ää, miten kul uuri- ja hyvinvoin toimintaa pitäisi mielestäsi tulevaisuudessa koordinoida?
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Liite 3
Kooste Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia -seminaarin työpajoissa
muotoilluista visioista ja toimenpiteistä
Verkostot ja Ɵedotus

Resurssit ja rahoitus

Saajat, antajat ja

Työnjako ja roolit

Tietoisuus soveltavan
taiteen käytöstä, hyödystä ja tavoi eista
paranee ja se on monipuolises esillä edotusvälineissä. Toiminnalla on jatkuvuu a ja
etoa kerätään, levitetään ja tallennetaan
toimivas . Toiminta
nähdään yleises tärkeänä ja arvokkaana.
Muutosvastarinta on
lieventynyt.

Monipuolista ja yksilölHyvinvoin palvelut
tuotetaan inhimillisyy- listä kaikkien saatavilla
den näkökulmasta aina. olevaa arjen hyvinvoinKul uurihyvinvoin työ
kul uuria
on oltava osa laitosten
(ja sektoreita yli äviä)
budje eja. Kehi ämistoimien ja hankkeiden
tulee tukea, kehi ää ja
ylläpitää organisaa oita, rakenteita ja tuottajakuntaa ja niiden
hyötyä arvioidaan ja
julkilausutaan. Taiteilija
on oman alansa asiantun ja, joka ansaitsee
asianmukaisen palkan
tai rahoituksen.

Kul uuri on tärkeäksi
mielle y ja hyvin rahoite u osa hyvinvoin a

• Sektoribudjetoinnista
eroon

• Koulutusta enemmän
eri alojen toimijoille

Koulutuksen kehi äminen

• Taidetoimikunnissa
osaamista ja tarpeita
väli ävät pankit

• Kul uuripalvelut
enemmän saavute avaksi (kuljetus, kul uurikaverit)

Rahoitusmallien kehittäminen

kokijat

• On ruve ava rohkeas pyytämään rahaa; hinnoi ele työsi
• Taitelijat käyvät
esi elemässä omaa
työtään poten aalisille
asiakkaille

• Osallistujien elämänkaari ja yksilöllisyys
huomioitava

• Hyvinvoin lautakun en perustaminen
(jäsenten satunnaisvalinta ?)
• Taitelijat tuo eistavat
oman palvelunsa kun en tarpeen mukaan
• Tyky-päivien seuranta
amma järjestöjen
taholta
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Työssäkäyvän henkilöstön mo voin
Yhteistyön koordinoin, edo aminen
Polii nen tahto la

Liite 4
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia ─ verkostosta voimaa ja väyliä
-seminaarin ohjelma

Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia ─ verkostosta voimaa ja
väyliä
Verkostoitumistilaisuus taiteen, kulttuurin ja hyvinvointialan toimijoille
15.9.2011
OHJELMA
9.00–9.15
Tervetuliaissanat ja päivän avaus
Henri Terho, pääsihteeri, Varsinais-Suomen taidetoimikunta
Meiju Niskala, esitystaiteilija
9.15–9.45
KulƩuuri tekee hyvää!
Maija Perho
Sosiaalineuvos
9.45͵10.15
Miten taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä voi tutkia?
Marja-Liisa Honkasalo
Kul uurin ja terveyden professori, Turun yliopisto
10.15͵10.40
Tauko
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10.40–11.00
KulƩuuri yhdistää, taide puolustaa – miten kulƩuurityöläiset tukevat hoitotyön
arkea
Anu Taivainen
Projek päällikkö
Salon kul uuripalvelut/Hymykuopat-hanke
11.00͵11.20
Eviva: Vapaa-ajasta hyvinvoinƟa
Hankekoordina orit Miika Neulaniemi, Sanna Forsell ja Toni Ekroos
11.20͵11.40
Katsaus Turku 2011-jatkotyöryhmän toimintaan
Risto Ruohonen
Ylijohtaja, Val on taidemuseo
11.40͵12.00
Taiteesta tulevaisuuden hyvinvoinƟa Varsinais-Suomessa – Aineistoa selvitykseen
seminaarin työpajoista
Kaisa Lehto
12.00–13.00
Lounastauko
Lounas on omakustanteinen. Rakennuksessa toimii Amica-ravintola Cafe Sigyn.
13.00͵14.30 Työpajat
Ryhmä 1: Verkostot ja edotus
Ryhmä 2: Resurssit ja rahoitus
Ryhmä 3: Työnjako ja roolit
Ryhmä 3: Saajat, antajat ja kokijat
14.30͵15.15
Kahvitauko ja työpajojen tulosten kommentoinƟ
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15.15͵16.00
Yhteenvetoa, keskustelua ja tulevaisuusvisioita
16.00
Seminaarin päätös
IlmoiƩautuminen:
h ps://www.webropolsurveys.com/S/0BC7CC5AF6185963.par
Lisä edot:
Kaisa Lehto, tuo aja, Turun AMK:n Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma
040 355 0297
kaisa.lehto@turkuamk.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään
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