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Hyvinvointivoimala vuoden 2018
taidekasvatusteko
Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan työ on palkittu vuoden
2018 taidekasvatustekona. Kuopion konservatorion organisoima VOIMALA-yhteistyöverkosto on yhdistänyt
alueen kuntia, oppilaitoksia ja muita toimijoita monialaisuuteen: verkosto on kehittänyt sosiaali- ja terveyspalveluita kulttuurin avulla.

Savonian rooli Hyvinvointivoimalassa
Mäkinen muistuttaa: moniammatillisen

Kuvaaja: Kiia Hämäläinen

T

aidekasvatusteon valitsi kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Raija
Vahasalo. Hänen mukaansa
Hyvinvointivoimalan valinta perustuu sen
laajuuteen ja innovatiiviseen ja rohkeasti
sektorirajat ylittävään toimintaan. VOIMALA on löytänyt uuden luovan tavan
edistää kulttuuria eri toimialoilla.
Verkoston kehitysjohtaja Eeva Mäkisen mukaan palkinnon perusteluissa mainitaan tasa-arvo taiteen saavuttavuudessa. Kehitetty Takuulla-yhteistyömalli tukee
kulttuuristen oikeuksien tasavertaista toteutumista.
– Oivalsimme heti alussa, että monialaisella yhteistyöllä tavoitetaan myös ne
asiakasryhmät, jotka eivät eri syistä muuten pääsisi osallistumaan. Vakiinnutamme näin taide- ja kulttuuriosaamista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta,
toimintaa ja johtamista. Toisaalta liitämme
kulttuurialojen koulutuksiin elementtejä
sosiaali- ja terveysaloilta.
Mäkinen korostaa, että Voimala-verkosto lisää sosiaali-, kulttuuri-, opetus- sekä
lapsi- ja nuorisoalojen asiantuntijoiden
yhteistyötä. Verkosto tuottaa monialaista
osaamista, jota voidaan hyödyntää terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.
– Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluja vahvistetaan erityisesti niissä
asiakasryhmissä, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muuten vaarassa jäädä
toteutumatta, esimerkiksi syrjäytymisuhan
alla olevat nuoret ja ikääntyvät.

Teksti: Jouni Vornanen

Verkosto tuottaa monialaisia palvelukokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

yhteistyön kehittämisessä Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut keskeinen kumppani, koska siellä tarjotaan Voimala-työn
keskiössä olevien sosiaali-, terveys- ja kulttuurialojen koulutusta.
– Savonia on myös ainoa oppilaitos
Itä-Suomessa, jossa koulutetaan musiikkipedagogeja ja tanssinopettajia.
Kuopion konservatorion ja Savonian
yhteistyössä toteuttamassa musiikin erityispedagogiikan hankkeessa (MEOK
2010–2013) luotiin maaperää kulttuurihyvinvointityölle. Koulutukseen osallistuneita musiikkipedagogeja on hyödynnetty
Voimalan TAKUULLA! – Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeissa v. 2012
alkaen.

Savonian asiantuntijoita on kaikissa Voimalan työryhmissä. Johtoryhmän puheenjohtajana on koulutusvastuujohtaja Salla
Seppänen.
Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa on
mukana yhdeksän kumppania: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys
ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä,
Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö,
Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
ja Kuopion Invalidit ry:n Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Yhteistyötä hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio. ❒

