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Virittäytyminen iltapäivään –
kulttuurihyvinvoinnin kokemus
• Tänään aamulla herätessäsi sinulla oli

varmastikin omat aamurutiinit. Kenties syöt
aamuisin puuroannoksen, lisukkeena voileipä
kahvilla tai teellä. Jollakin toisella aamu alkaa
pienellä joogatuokiolla tai koiran kanssa lenkillä
raikkaassa ilmassa. Toiselle on tärkeä saada
lukea päivän lehti paperiversiona tai tabletilta.

• Tämä kaikki on kulttuurin vaikutusta kokemuksen
kautta ja tuottaa juuri sinulle hyvää oloa.
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Kulttuurihyvinvointi
• Viittaa yksilölliseen tai yhteisöllisesti jaettuun

kokemukseen siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät
hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen.

• Kyseessä myös ilmiö, jossa kulttuuri ja taide
kantavat tai välittävät erilaisia hyvinvointiin
liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia.
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Kulttuurihyvinvointi
• Taide ja kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja

elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija
ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja
oikeuksia.

• Jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova,
itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento
riippumatta iästään tai elinolosuhteistaan.
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Kulttuurihyvinvointi
• Ytimessä on

ihmisen
merkityksellinen
toiminta taiteen ja
kulttuurin parissa,
mikä sisältää myös
arjen
kulttuurisuuden.

• Luomme joka
päivä jokainen itse
kulttuuria omilla
elintavoillamme.
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Miksi kulttuurihyvinvointia?
• Elinikä pitenee ja väestö vanhenee –

kulttuurin ja vuorovaikutuksen merkitys lisääntyy,
yhteisöllisyyden tarve lisääntyy

• Sosiaalisen pääoman korostuminen
• Hyvinvointi ja terveys korostuvat jatkossa yhä enemmän
• Luovuus synnyttää työtä ja hyvinvointia –

työn digitalisointi peilaa luovuuden –
ihmiset etsivät elämään merkityksellisyyttä

(Sitra Megatrendit 2020 mukaillen)
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Hyvinvointia kulttuurista
• Jokainen meistä kommunikoi, on luova ja tutkii

ympäristöään omalla tavallaan riippumatta iästä,
elinympäristöstä tai terveydentilasta.

• Kulttuurin ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa meille
hyötyä, mutta se tekee sen silti. Kun teemme taidetta tai
osallistumme kulttuuritoimintaan, se lisää
hyvinvointiamme.

• On tärkeää tiedostaa kulttuurihyvinvoinnin vaikutukset ja
mahdollisuudet meissä itsessämme, elinympäristössämme
ja yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuurin ja
taiteen merkitys on valtaisa voimavara joka kunnassa,
maakunnassa, koko Suomessa. Tämä kevät on sen
osoittanut erityisesti!
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Kulttuuripalvelut kaikkien saatavilla
• Vuonna 2019 voimaan tullut laki kuntien

kulttuuritoiminnasta luo hyvät puitteet kunnille. Sen
tavoitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia ja
terveyttä sekä osallisuutta kulttuurin keinoin.

• Laki edistää yhdenvertaisuutta ja luo edellytyksiä
paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle
kulttuurin ja taiteen keinoin.

• Kunnan tehtävänä on esimerkiksi edistää
kulttuurista vuorovaikutusta ja kulttuuriperinnön
ylläpitämistä.

•
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Satakulttuuria-hanke – terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen
sotepalveluissa kulttuurin keinoin
1.1.2020-31.10.2022
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• Päämääränä on parantaa sote-palvelujen
asiakkaiden hyvinvointia, voimavaroja ja
osallisuutta tuomalla kulttuurin keinoin
laatua ja mielekkyyttä kuntalaisten
elämään.

• Hanke lisää kohderyhmien mahdollisuutta
osallistua kulttuurielämyksiin niin kokijana
kuin tekijänä, kulttuurin ammattilaisen
ohjauksessa.

• Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan
polkuja kulttuurikokemuksiin yhteistyössä
kulttuurin ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä:
• päihde- ja mielenterveyspalvelujen

asiakkaat
• vammaispalvelujen asiakkaat
• välillisesti sote-ammattilaiset ja

kulttuurintuottajat
• alueena koko Satakunta

Hankkeen kuvaus:

Yhteistyössä
Satasairaalan,
alueen kuntien

ja mm.
järjestöjen ja

kulttuuritoimijoi-
den kanssa



29.9.2020 Outi Lähteenlahti10

• Hankkeessa lisätään sote-palvelujen
asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä
kulttuurin keinoin.

• Kulttuuri on merkittävä
hyvinvointitekijä. Kulttuuri kuuluu
kaikille.

• Kulttuuri- ja taide-elämyksiä
suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä niin asiakkaiden kuin
sote- ja kulttuuriammattilaistenkin
kanssa.

Nettisivu: https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-
hankkeet/satakulttuuria

FB-sivu: @hytehankkeet

Projektisuunnittelija Outi Lähteenlahti

puh. 050-4735264

outi.lahteenlahti@satasairaala.fi

Satakulttuuria-hankkeen ydinviestit



Satakuntalaisten
kulttuurihyvinvointisuunnitelma –
kulttuuria kaikille
”Ei kukkaan henkelläs elä”

• Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa
avataan kulttuurin ja luovuuden vaikutusta ja niiden
yhteyttä hyvinvointiin. Samoin kuvataan kulttuurin ja
taiteen vaikutusta satakuntalaisissa hyvinvointipalveluissa.

• Lisäksi tuodaan esille, miten kulttuurihyvinvointi vaikuttaa
ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuurin tulee aina
olla saavutettavaa kaikille ikäryhmille, joten tässäkin
kehittämishankkeessa tuodaan esille monenlaisia
mahdollisuuksia ikäryhmittäin.
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Satakuntalaisten
kulttuurihyvinvointisuunnitelma
• Viitekehyksenä on kulttuurihyvinvoinnin esiin nostaminen

palvelumuotoilun kautta. Ihmisistä lähtevää ajattelua ja
toiminnan kehittämistä luodaan työpajoissa, joiden kautta
saadaan tietoisesti vaikuttavia ja hyviä käytäntöjä
kulttuurihyvinvoinnin toimintamalleiksi Satakunnassa jo
olemassa olevien toimintatapojen lisäksi. Osallisuuden
huomiointi on tärkeää ja se toteutuu suunnitelman
laatimisessa eri ryhmien yhteistyön kautta.
Kulttuurihyvinvoinnin vaikuttavuuden oivaltaminen väestön
ja asiantuntijoiden kesken on tavoite, johon
”Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointi – kulttuuria kaikille”
tavoittelee.

• Kulttuurihyvinvoinnin keskiössä on ihminen, kuntalainen.
Kulttuurihyvinvointisuunnitelman avulla kunnilla on
mahdollisuus vahvistaa kulttuurihyvinvointipalveluitaan
vaikuttavilla käytännöillä ja viestiä niiden olemassaolosta.
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Syysiloa!

Valon ja varjojen leikki
2020

piia.astila@
satasairaala.fi

@PiiaAstila
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