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Lähde!
Taiteesta voimaa arkeen
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KENELLE
> Sosiaali- ja terveysalan
asiakkaille ja ammattilaisille
> Taiteen ammattilaisille
> Kaikille kuntalaisille

- Asiakas

SISÄLTÖ
Taiteen integroiminen
sote-palveluihin -toimintamallit:
1. Taidekummitoiminta
työpolun edistäminen
taiteen keinoin.
2. Hyvinvoinnin tilat
Julkiset sisä- ja ulkotilat sekä niihin
liittyvä osallistava ideointi.
3. Sosiaalisen taiteen
residenssit.
Pysyvä ja pop up-malli.
TÄRKEÄÄ
> Laaja-alainen hyvinvoinnin
edistäminen taiteen keinoin.
> Taiteen ja soten ammattilaisten
yhteistyö ja -kehittäminen.
> Laadukkaat taiteelliset prosessit.

K

www.lahdetaide.ﬁ

www.facebook.com/lahdetaide/

#lahdetaide

@lahdetaide

kuvitukset työpajoissa syntyneiden materiaalien pohjalta

C

Lähde! on yhteistyön avaaja
ja kehittäjä. Lähde! tuo taiteen
osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähde! -tukee taiteen
hyvinvointia edistävää käyttöä
toimintamalleillaan.

“tätä
lisää!”

GRANO_PAINOAINEISTO_Lahde_kortit_Aihiomo_032019.pdf

3

10.3.2020

8.38

Miten
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Lähde!
työpolut
tukevat
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2017–2020

Lähde! työpolut

“soudetaan
venettä samaan
suuntaan.”

Taidekummitoiminta
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Lähde! taidekummi toimii
läheisessä yhteistyössä soteammattilaisen esim. etsivän
nuorisotyöntekijän kanssa.
Toiminta voi olla yksilö- ja
ryhmämuotoista. Kohtaaminen
on tilanteesta riippuen kertaluontoista tai prosessinomaista.
KENELLE
Sote-palveluiden asiakkaille:
> Omaa suuntaa etsiville
nuorille
> Peilausyhteyttä kaipaaville
aikuisille
> Taiteesta kiinnostuneille

www.lahdetaide.ﬁ

www.facebook.com/lahdetaide/

SISÄLTÖ
Yksilöllisesti räätälöitävä taidekummitoiminta pitää sisällään seuraavaa:
1. Tunnusteluvaiheen
taiteen keinoin ja sotepalveluohjauksen.
2. Osaamisen kartoittamisen
ja vahvistamisen
taiteen keinoin esim. osana
nuorten työpajaa.
3. Siirtymisen työ- tai opiskelupolulla eteenpäin.
TÄRKEÄÄ
> Yhteyden luominen.
> Näkyväksi tuleminen itselle
ja toiselle.
> Luottamuksen vahvistuminen
tulevaan.
#lahdetaide

@lahdetaide

kuvitukset työpajoissa syntyneiden materiaalien pohjalta

- Työpajaohjaaja
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Lähde!
hyvinvoinnin
tilat
kohtaamiseen
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2017–2020

“Voi
osallistua
ilman sanoja.
Mahtavaa!”

Lähde! hyvinvoinnin tilat
Luonnon, taiteen ja toiminnan ääreen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lähde! tilakonsepti sisältää
hyvinvointia tukevan ja
taidetta tarjoavan fyysisen
ympäristön sekä toiminnallisen
sisällön suunnitelman, pilotoinnin ja jalkauttamisen suuntaviivat.
Konseptointityötä toteutetaan
monialaisena taiteen, soten ja
kunnan yhteistyönä. Suunniteltavat tilat voivat olla julkisia
ulko- ja sisätiloja esim. puistot ja
aulatilat.
KENELLE
> Sote-palveluiden asiakkaille
> Kuntalaisille
> Luovasta ja toiminnallisesta
suunnittelusta pitäville
www.lahdetaide.ﬁ

www.facebook.com/lahdetaide/

SISÄLTÖ
Tilakonseptin vaiheittainen ja
osallistava prosessi:
> Alkuideoiden, toiveiden ja
huomioiden tiedonkeruu.
> Ryhmän ja yksillöllisten
vahvuuksien tunnistaminen.
> Yhteisten teosten tai
rakenteiden osallistava
suunnittelu ja toteutus
yhdessä taiteilijan kanssa.
> Vuosikellon toteuttaminen.
TÄRKEÄÄ
> Yhdenvertaisen osallisuuden
vahvistuminen.
> Me-hengen syntyminen.
> Arvostava suhtautuminen
yhteisiä tiloja kohtaan.
#lahdetaide

@lahdetaide

kuvitukset työpajoissa syntyneiden materiaalien pohjalta

- Sote-ammattilainen
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Mitä arkeen
taiteen
keinoin?
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Lähde!
sosiaalisen
taiteen residenssi
yhdistää
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2017–2020

Lähde! sosiaalisen
taiteen residenssi

“Sain uusia
näkökulmia
toimintaamme.”
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Lähde! sosiaalisen taiteen
residenssitoiminnassa
taiteilijan prosessilähtöinen
työskentely tulee osaksi
yhteisön arkea. Yhteisön
jäsenet ovat toiminnan
keskiössä. Taiteilijat voivat
olla joko kotimaisia tai
kansainvälisiä.

SISÄLTÖ
Taiteilija elää arkea yhteisön asuintai työympäristössä joko lyhyt- tai
pitkäkestoiseti.

KENELLE
> Sote-palvelun asiakkaille
esim. kehitysvammaisille,
mielenterveyskuntoutujille
ja ikäihmisille
> Taiteen hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille

TÄRKEÄÄ
> Onnistumisen kokemukset.
> Yhteinen huumori.
> Luottamuksen ilmapiiri.
> Laadukkaat taiteelliset prosessit.

Taitelija toteuttaa esteetöntä ja
osallistavaa taiteellista toimintaa
yhdessä asiakkaiden kanssa
pysyvänä tai pop-up -toimintana.
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www.lahdetaide.ﬁ

www.facebook.com/lahdetaide/

#lahdetaide

@lahdetaide

kuvitukset työpajoissa syntyneiden materiaalien pohjalta

- Sote-ammattilainen

Taide yhteisöissä

