MAHDOLLISELLA ERITYISRAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT TERVEYTTÄ
JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT HANKKEET
1) Kehitysvammalaitoksissa, palvelutaloissa, erityisryhmäkodeissa, erityislaitoksissa,
vanhainkodeissa ja toimintakeskuksissa sekä mielenterveyskuntoutujien parissa
toteutettavat kokonaisvaltaista elämänlaatua parantavat työpajat ja osallistavat
esitykset
Hanke järjestää kehitysvammaisten laitoksissa, palvelutaloissa, erityisryhmäkodeissa,
vanhainkodeissa, erityislaitoksissa ja toimintakeskuksissa osallistavia musiikki-, maalaus-,
liikunta- ja teatterityöpajoja sekä osallistavia, nostalgisia musiikkiteatteriesityksiä.
Toteutusmuodon valinnassa huomioidaan kohderyhmien omat toiveet ja intressit:
hankkeeseen osallistuvat kehitysvammalaitokset, palvelutalot, erityisryhmäkodit,
vanhainkodit, erityislaitokset ja toimintakeskukset saavat itse ehdottaa haluamaansa
esitys- tai työpajamuotoa.
2)

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevä, hyvinvointia ja sosiaalista integraatiota edistävä t
työpajahanke

Hanke edistää JOPO-nuorten sosiaalista luottamusta, persoonallista itseilmaisua,
sitoutumis- ja keskittymiskykyä, vastuunottoa sekä asiayhteyksien ymmärtämistä ja
sisäistämistä. Kohderyhmään kuuluvat nuoret pääsevät hankkeen osallistavan
elokuvatyöpajatoiminnan kautta toteuttamaan kokonaisvaltaisesti itseään ja kehittämään
taitojaan.
Hanke toteuttaa JOPO- luokille työpajoja, joiden sisältöteemat ovat seuraavat:
sirkustyöpajat, kehon huollon/ tanssiliikunnan työpajat, elokuvatyöpajat,
valokuvaustyöpajat, sarjakuvatyöpajat, teatterityöpajat, musiikkityöpajat ja taikuustyöpajat
Hankkeet toteuttavat ajalla 1.1.2020-31.12.2020 työpajoja yhteensä 100 h.
3) Vastaanottokeskuksiin toteutettava osallistava työpaja- ja esityshanke
Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista
edistävä musiikin-, tanssiliikunnan-, kehon huollon ja sirkustoiminnan työpaja- ja
esityshanke
Toiminnan kuvaus
Hanke toteuttaa valtakunnallisesti vastaanottokeskuksissa interaktiivisia, osallistavia
tanssiliikuntaa, kehon huoltoa ja liikunnallista sirkusta sisältäviä työpajoja. Hanke tavoittaa
oivallisesti maahanmuuttajat ja suomalaiset taiteilijat hedelmälliseen vuoropuheluun, joka
luo turvallisuutta sekä ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista.
Miksi hanke on tarpeellista toteuttaa ja edistää täten maahanmuuttajien kotoutumista?
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuottanut toimintaohjelman kulttuurin
hyvinvointivaikutusten edistämiselle. Ohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan tasoilla. Kaksi toimintaohjelman painopistealueista on kulttuuri osallisuuden,
yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä sekä taide ja kulttuuri osana

sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toimintaohjelma kokoaa kulttuurin hyvinvointi- ja
terveysvaikutuksia seuraavasti:
1) Koettu hyvinvointi ja elämänlaatu lisääntyvät kulttuuritoiminnan myötä.
2) Kulttuuri lisää sosiaalista yhdessäoloa, sosiaalista pääomaa ja aktivoi kanssakäymiseen
3) Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa johonkin itseään
tukevaan yhteisöön, saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa tilanteita ja ympäristöään
paremmin
4) Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saatujen uusien kokemusten,
kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä
Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin
sekä välillisesti vastaanottokeskusten ohjaajiin. Toiminta koskee välittömästi 400
turvapaikanhakijaa ja maahanmuuttajaa sekä välillisesti 15 vastaanottokeskusten
ohjaajaa.
Hanke toteuttaa ajalla 1.1.2020-31.12.2020 työpajoja 80h ja osallistavia esityksiä 15 kpl.
4) Lasten alueellisen taidekasvatus- ja esityshankkeen kehittäminen
PerformanceSirkusyhdistys ry on perustamassa uuteen Kaapelitehtaan toimitilaansa
lasten ja varhaisvarhaisnuorten taide- ja virikekulttuurikeskus MiniKaapelia. Hankkeessa
tarjotaan alueen päiväkodeille, peruskouluille ja lasten ja varhaisvarhaisnuorten järjestöille
tiloja, tapahtumia ja monipuolista, ohjattua taidetoimintaa.
TAUSTA JA IDEA
PerformanceSirkusyhdistys ry:llä on takanaan pitkä ja monimuotoinen kokemus ja
tietotaito lasten ja varhaisnuorten kulttuurityön toteuttamisesta Suomessa. Olemme olleet
lastenkulttuurin asialla jo kulttuuripääkaupunkiprojekteissa (Helsinki 2000, Turku 2011) ja
Korkeasaaren eläintarhan kanssa toteutettiin monivuotinen yhteistyöhanke vuosina 1997–
2009. Osana Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa PerformanceSirkus tuottaa
kuluvalla toimintakaudella taidekasvatus- ja yhteistyöesityshanketta helsinkiläisten
päiväkotien Runon ja Hertan kanssa. Vuosina 2016 - 2018 PerformanceSirkus toteutti 38
lasten ja varhaisvarhaisnuorten taidetyöpajaa sekä yhteensä 45 lastenteatteriesitystä
Kaapelitehtaal-la, tapahtumissa, päiväkodeissa ja kouluissa.
Tavoitteena on toteuttaa koko hankkeen puitteissa vuosien 2020–2022 aikana 350
taidetyöpajatuntia, joista vuonna 2020 toteutuisi 80 tuntia. Koko hankkeen suunniteltu
toteutusajankohta on 1.5.2020–31.12.2022, josta vuonna 2020 tapahtuva suunnittelu-,
toteutus- ja kehitystyö on kriittisen tärkeässä asemassa.
Ajalla 1.1.–30.4.2020 suunnittelu-, koordinointi- ja organisointityö
Ajalla 1.5.2020–31.12.2020 kehityshankkeen toteutus, kehitys ja vaikuttavuuden arviointi
kokemusten ja palautteen perusteella, toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen mallinnus,
juurrutus ja levittäminen yhteistyöverkostolle

