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TAKUULLA! -HANKKEET

TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA

 Hanketoimintaa vuodesta 2012, toteuttajat Kuopion 
konservatorio ja Kuopion kaupunki, hankkeiden hallinnoija 
Kuopion konservatorio

 Hankkeissa juurrutetaan taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali-
, terveys- ja opetusalojen arkea 

 Rahoitus OKM, Suomen kulttuurirahasto, Euroopan unioni ja 
Kuopion kaupunki



TAKUULLA-HANKKEISSA KEHITETÄÄN 

KULTTUURISTA HYVINVOINTIOSAAMISTA

 Ennalta ehkäisevää sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää

 Panostetaan kohonneen riskin alueelle  säästöä kunnille

 Pilotit muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen 

 Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan taide-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja 
opetusalojen ammattilaisten yhteistyönä

 Asiakkaiden tarpeet ja lähtökohdat sekä henkilöstön vahvuudet joustavasti 
huomioiden 

 Pilotit samalla täydennyskoulutusta, työhyvinvointia bonuksena

 Mallit siirrettävissä eri kohderyhmille (esim. pilottien toteutuksessa työparimalli: 
musiikki- tai tanssipedagogin ja vastaanottavan työyhteisön edustajan yhteistyö)



TAKUULLA -TYÖPAJAT 2012-16

 Neuvola (Iloa vauvasta!)

 Päiväkoti (4–6-vuotiaat lapset)

 Alakoulu (1–2-luokkalaisten musiikki- ja tanssipajat)

 Alavan sairaalakoulu (lasten ja yläkouluikäisten musapajat)

 Kuopion psykiatrian keskus (musiikki- ja tanssi-ilmaisu)

 KYS (Lasten ja nuorten osastot: veri ja syöpätaudit, vastasyntyneiden teho, nuortenpsykiatria jne.)

 Savon ammatti- ja aikuisopisto, kuntouttava ja valmentava koulutus

 Kuopion Setlementti Puijola ry, Tyttöjen talo

 Kuopion Ensikotiyhdistys ry

 Turvalinkki ry

 Seniorien musiikkituokiot palvelukeskuksissa

 Kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten musiikkipajat

 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset (Kuopio, Siilinjärvi ja Suonenjoki), SPR ja Setlementti Puijola ry

 Etäopetuskokeilut (KYS ja palvelukeskukset)



ESIMERKKI 1

MUSIIKKIPAJAT KYS:N LASTEN VERI- JA 

SYÖPÄTAUTIEN OSASTOLLA

 Toteutuksesta vastaavat yhteistyössä sairaalan lastentarhanopettaja, 
psykologi ja konservatorion musiikkipedagogi 

 Laulamista, leikkimistä, soittamista, myös iPadit käytössä

 Perjantaisin, 90 minuuttia viikossa

 KYS hankkinut soittimia, nuottimateriaaleja ja iPadit

 Monen lapsen keskeytynyt muskari/musiikkiharrastus on jatkunut osastolla

 Yksi nuori aloitti sähkökitaransoiton sairaalassa, kotihoitojakson aikana 
musapaja tarjottiin Skypen välityksellä

 Lkv 2016-17 KYS ostaa musiikkitoimintaa omilla lahjoitusvaroillaan 6 osastolle



ESIMERKKI 2 

KYS:N NUORTENPSYKIATRIAN OSASTOJEN 

BÄNDIPAJAT

 30 kertaa 75-90 min. musiikkipaja

 3 ohjaajaa (musiikkipedagogi + työparit sairaalasta)

 2-8 nuorta, vaihtuvat osallistujat (hoitojaksojen pituus ja nuorten 
terveydentila vaikuttaa osallistumiseen)

 Nuoret saavat valita soittimet itse

 Joka kerta opetellaan uusi biisi

 Myös tekstien kirjoittamista ja omien laulujen työstämistä, äänitteiden 
tekemistä



MUSIIKKIPAJATOIMINNAN VAIKUTUKSIA

Potilaat:

 Toimintakyvyn paraneminen

 Ahdistuksen unohtuminen

 Ilmaisukyvyn kehittyminen

 Ryhmähengen paraneminen

 Musiikillinen kehittyminen 

 musiikkiharrastuksesta innostuminen

Henkilökunta:

 Itsetunnon vahvistuminen

 Osaamisen lisääntyminen

 Työn tekemisen uudet tavat

 Työhyvinvointi



ITÄ-SUOMEN HYVINVOINTIVOIMALA 

(VOIMALA)

 Moniammatillinen yhteistyöverkosto

 Taide ja kulttuuri osaksi sosiaali-, terveys- ja opetusaloja sekä yhteistyöhön    
tekniikan alojen kanssa (esim. arkkitehtuuri ja hyvinvointiteknologia)

 Hyvinvointivoimala on rakentuu TAKUULLA-hankkeiden luomalle pohjalle

 Kulttuuri käsitettynä laajassa mielessä, sisältäen myös liikunnan ja ravitsemuksen

 Luodaan tarve- ja asiakaslähtöisesti uutta osaamista sekä uudenlaisia palveluja

 Eri alojen ammattilaiset yhdessä oppimassa ja kehittämässä omaa työtään

 Taiteesta ja kulttuurista  työkaluja työelämän kehittämiseen  työhyvinvointia ja      
pidempiä työuria  uusia elementtejä ja sisältöjä koulutuksiin



VOIMALAN YHTEISTYÖKUMPPANIT, aiesopimus 

solmittu 2015

 Itä-Suomen yliopisto

 Kuopio Innovation Oy

 Kuopion kaupunki

 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 Savon koulutuskuntayhtymä

 Savonia-ammattikorkeakoulu oy

 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kuopion yksikkö

 Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

 Tukipilari v. 2016 lähtien



VOIMALAN TULEVAISUUS

 Lähtökohta 2015: kehittää kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntäviä 
hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista sekä uutta 
liiketoimintaa 

 Nyt: keskeistä uudenlaisen moniammatillisen toimintakulttuurin luominen, 
tavoitteena on, että luovuus ja taide läpäisevät sote-alojen toiminnan

 Tulevaisuudessa: ammatteihin ja työtehtäviin sisällytetään työmenetelmiä ja 
ammattiosaamista toisilta osaamisaloilta  ”ristiin pölyttävät”, hybridiset ammatit 
ja ammatinkuvat

 VOIMALA generoi uusia innovaatioita, lisää monialaisen osaamisen 
hyödyntämistä eri ammateissa, edistää koulutusta ja työelämää sekä parantaa 
työntekijöiden valmiuksia sopeutua työelämän muuttuviin tarpeisiin. 



KOTIMAINEN HANKEYHTEISTYÖ

 Taideyliopiston Artsequal-hanke

 Taikusydän-hanke:

- Turun seudun, Pirkanmaan ja Itä-Suomen alueverkosto sekä Terveyttä      
kulttuurista ry

- VOIMALA koordinoi Itä-Suomen alueverkostoa

- Etsitään ratkaisuja kulttuuristen hyvinvointipalveluiden pysyvään 
tuottamiseen ja rahoittamiseen 

- Taikusydän-tutkijaverkosto, koordinoija Turun yliopiston Kulttuurin ja 
terveyden tutkimusyksikkö



KANSAINVÄLISET FOORUMIT SYKSYLLÄ

2016

Sarastus-foorumi Torinossa
o Eri tieteen- ja taiteenalojen sekä koulutuksen edustajia

Asia Programme 2015 - Education Cooperation China and 
India Modern Nurse Specialists in maternity and child health 

o Sairaanhoitajat ja kätilöt (ylihoitajat)

Arts Without Borders
o Taideyliopisto Helsinki 19.–22.10. 2016

o Itä-Suomen Hyvinvointivoimala koulutuksen ja työelämän edistäjänä



HANKETOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA 

KUOPION KONSERVATORIOSSA

 Hanketoiminta ei ole taiteen perusopetusta eikä siihen käytetä oppilaitoksen perusrahoitusta. Se on oppilaitoksen 
perustehtävien rinnalla kulkevaa, erikseen rahoitettavaa toimintaa, jossa hyödynnetään oppilaitoksessa olevaa 
musiikki- ja tanssipedagogista osaamista.

 Alkuperäisenä tavoitteena oli osoittaa, että musiikilla voidaan tehdä yhteiskunnassa paljon hyvää, sillä voi olla ja on 
yhä laajeneva merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Haluttiin myös näyttää, että musiikkioppilaitoksen musiikki- ja 
tanssipedagoginen osaaminen on käyttökelpoista myös muissa yhteyksissä kuin oppilaitoksen perustehtävässä. Aluksi 
kohderyhminä olivat lapset ja nuoret, myöhemmin ovat tulleet mukaan seniorit, turvapaikanhakijat ja työikäinen väestö 
(työhyvinvointi).

 Hankevuosien aikana musiikin vaikuttavuutta koskeva tutkimus on edennyt huimasti ja sitä koskeva kokemusperäinen 
tieto lisääntynyt. Asiaa ei kukaan enää kiistä, kysymys on lähinnä rahasta.  Hanketyön painopiste onkin nyt kulttuuristen 
menetelmien vakiinnuttamisessa sote-alojen rakenteisiin, osaksi yhteiskunnan järjestämiä hoito-, hoiva ja 
kuntoutuspalveluita. 

 Hankkeissa on alusta pitäen ollut kysymys pitkäkestoisesta, ammattitaitoisesti suunnitellusta ja toteutetusta musiikki- ja 
tanssipedagogisesta toiminnasta, jolla on vaikuttavuutta ja jota pyritään  juurruttamaan osaksi sote-alojen 
toimintakulttuuria. Perinteinen laitoksiin ja sairaaloihin vietävä esiintymistoiminta on eri asia.

 Hanketyötä on ollut yhdellä opettajalla 1-3 viikkotuntia, ainoastaan projektipäällikkö työskentelee hankkeessa 
päätoimisesti. Opettajat ovat hanketyössä mukana vapaaehtoisesti, oman kiinnostuksensa pohjalta.



MITÄ KUOPION KONSERVATORIO ON SAANUT 

HANKETOIMINNASTA?

 Opettajien pedagogisten  taitojen ja osaamisen kehittäminen: opettajien pedagogiset taidot, rohkeus ja luottamus 
omaan osaamiseen ovat haastavien kohderyhmien ja erilaisten toimintaympäristöjen kohtaamisen ansiosta huimasti 
lisääntyneet. Hanketyötä tehneet opettajat ovat taitavampia ja osaavampia myös omassa perustyössään. 
Oppilaitoksen pedagoginen ajattelu on avartunut.

 Koulutuksen kehittäminen: konservatorion ammatilliseen koulutukseen on sisällytetty suositut yhteisömuusikon valinnaiset 
opinnot, myös yhteistyökumppanit kehittäneet omaa koulutustaan. Hanketoiminta on tarjonnut opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja , opinnäytetöiden aiheita ja osaamisen syventämisen mahdollisuuksia. 

 Työllistämisnäkökulma: hankkeissa voitu tarjota satoja tunteja lisätyötä oppilaitoksen omalle opettajakunnalle, esim. 
nuorille tuntiopettajille, ja hankkeisiin on jonkin verran voitu palkata myös uutta työvoimaa (tosin määräaikaista) 
oppilaitoksen ulkopuolelta. Koemme, että olemme luomassa kulttuurialoille uusia tehtäviä ja työkenttiä ja jopa uusia 
ammattikuvia. Sitä kautta rakennamme nuorille tulevaisuutta ja vahvistamme kulttuurin asemaa.

 Oppilaitoksen suhde tärkeään rahoittajaansa Kuopion kaupunkiin on tiivistynyt, oppilaitos on voinut osoittaa 
monipuolisuuttaan ja pystyvyyttään. Oppilaitoksen imago on kehittynyt myönteisesti, merkitys ja näkyvyys alueella on 
lisääntynyt. Tämä vahvistaa oppilaitoksen asemaa ja tukee sen perustehtävien toteuttamista. 

 Uudenlaisen yhteistyöverkoston rakentaminen suurten paikallisten, alueellisten ja kansallisten  toimijoiden kanssa. 
Kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen ja uudet yhteistyöfoorumit.  Kv-yhteistyössä jaettavana kokemuksia ja 
osaamista, joka yleensä kovasti kiinnostaa kumppaneita.

 Olemme saaneet paljon onnistumisen kokemuksia: olemme kohdanneet vaikeissa tilanteissa ja olosuhteissa eläviä 
lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan, voineet olla heille ainakin vähän avuksi ja antaa heille iloa ja elämänuskoa.



LISÄTIETOJA

www.hyvinvointivoimala.fi

 Projektipäällikkö Eeva Mäkinen

eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi

http://www.hyvinvointivoimala.fi/

