
 

Joulukuun uutiskirje – mitähän vuosi 2021 tuo tullessaan? 

Kiitos kaikille työtovereille ja yhteistyökumppaneille vuodesta 2020! Monenlaisia 

kohtaamisia, uuden oppimista ja verkostoitumista on tapahtunut. Satakulttuuria-hanke on 

mukana Satakunnan hankeyhteistyön joulukalenterissa, joka löytyy Facebookista 

Satakunnan hankeyhteistyö profiilista. Toivomme kaikille tunnelmallista joulua sekä 

hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta vuonna 2021!  

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija 

 

Uutiskirjeen otsikoita 

Taikusydän Satakunnan verkosto siirtyy Satasairaalan koordinoitavaksi 

Laura Hapon valokuvateokset avaavat Harjavallan sairaalan uuden taidenäyttelysarjan 

Lue blogista: Mitä on kulttuurihyvinvointi  

Tulossa 2021  

https://www.facebook.com/Satakunnan.hankeyhteistyo
https://www.facebook.com/Satakunnan.hankeyhteistyo


 

Taikusydän Satakunnan verkosto siirtyy Satasairaalan koordinoitavaksi 

Taikusydän Satakunnan alueverkoston koordinointi siirtyy Kulttuuriosuuskunta Kallolta ja 

Annukka Ketolalta Satasairaalalle ja Outi Lähteenlahdelle. Alueverkoston tavoitteena on 

kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin 

saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää 

keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä. Verkosto edistää moniammatillista ja 

monitaiteista yhteistyötä, sekä etsii ja jakaa uusia toimintamalleja.  

Taikusydämen valtakunnalliset sivut löytyvät (www.taikusydan.turkuamk.fi) -sivuilta. 

Taikusydän Satakunnan verkostolla on oma FB-sivu, joka on tarkoitettu alueverkoston 

jäsenille ajatusten ja ideoiden vaihtoon sekä yhteydenpitoon. FB-sivu löytyy nimellä 

Taikusydän Satakunnan alueverkosto. Lisätiedot Taikusydän Satakunnan verkostosta ja 

liittymispyynnöt: outi.lahteenlahti@satakulttuuria.fi 

https://www.facebook.com/groups/281812595971597
mailto:outi.lahteenlahti@satakulttuuria.fi


 

Laura Hapon teos Kerran vuodessa timantteja (2016). Näyttelyä ripustamassa 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin Päivi Kiuru ja LiikKUVAT-palvelun tuottaja Tuuli 

Penttinen-Lampisuo. Kuva: Sari Riihimäki.  

 

Laura Hapon valokuvateokset avaavat Harjavallan sairaalan uuden 

taidenäyttelysarjan 

Laura Happo: RAJA 

Satasairaala / Harjavallan sairaalan kirjasto 

Avoinna 22.12.2020-19.2.2021 

Taidepalvelu LiikKUVAT toteuttaa neljän taidenäyttelyn sarjan Satasairaalan Harjavallan 

sairaalassa. Kokonaisuuden avaa tamperelaisen valokuvataiteilija Laura Hapon näyttely 

RAJA, joka avautuu yleisölle juuri ennen joulua.  

 

Taidepalvelu LiikKUVAT vie taidetta sellaisten ihmisten luo, joiden omat 

liikkumismahdollisuudet ovat rajalliset. Palvelu on erikoistunut valokuvataiteen ja 

videotaiteen esittelyyn hoitolaitoksissa. LiikKUVIEN toimintaa tukevat Suomen 

Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus ja palvelua toteuttaa porilainen Kallo Works 



osuuskunta tuottajanaan Tuuli Penttinen-Lampisuo. LiikKUVAT tekee yhteistyötä 

Valokuvakeskus Nykyajan ja Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkin kanssa. 

LiikKUVAT –taidenäyttelyt ovat osa Satapsykiatrian kulttuurifoorumin toimintaa. 

Kulttuurifoorumi on monitoimijainen ja –ammatillinen verkosto, joka on perustettu 

mielenterveyskuntoutujia varten ja joka suunnittelee ja järjestää mahdollisuuksia kulttuurin 

kokemiseen ja tekemiseen. Valokuva- ja videotaidenäyttelyitä tukee myös Satasairaalan 

hallinnoima Satakulttuuria-hanke, joka saa rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön 

terveyden edistämisen määrärahasta. 

Lisätietoa LiikKUVAT-palvelusta löytyy (www.liikkuvat.fi) –sivuilta.  

 

Lue blogista: Mitä on kulttuurihyvinvointi  

Kulttuurihyvinvoinnin lisääminen voi olla eri ammattialojen työn tavoitteena. Metropolia 

AMK:n, THL:n, Itä-Suomen yliopiston, OKM:n sekä Lapin yliopiston asiantuntijat 

määrittelevät Yhteiskuntapolitiikka-blogissa kulttuurihyvinvointia. Määritelmä kutsuu yhteen 

kaikki kulttuurihyvinvoinnin parissa työskentelevät tahot ja ammattialat. 

 

Kulttuurihyvinvointi on hyvinvointia, joka syntyy kulttuurisessa yhteydessä. 

Kulttuurihyvinvointi perustuu jokaisessa ihmisessä olevaan kauneudentajuun, 

kuvittelukykyyn ja moraaliseen mielikuvitukseen. Kulttuuri viittaa ihmisen toimintaan ja siitä 

jäävään jälkeen. Ihmisten jättämät jäljet, kuten kirjat, pelit, rakennukset, laulut ja taulut tai 

yhtä lailla sattumat tai kohtaamiset ihmisten ja koneiden kanssa voivat ohjata kohti uutta. 

Koettu hyvinvointi vahvistuu, kun ihminen saa toteuttaa ominta itseään niin, että siitä 

syntyy omaa olemassaoloa vahvistavia merkityksiä, reittejä arkitodellisuuden ohi, 

osallisuuden kokemuksia ja myötätuntoista yhteenliittymistä itsensä ulkopuolella olevan 

inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden kanssa. (Huhtinen-Hildén, Isola, Berden, 

Hiltunen & Salonen 2020) 

(Valtakunnallinen Taikusydän uutiskirje) 

Lue lisää (www.blogi.yplehti.fi) -sivulta.  



Tulossa: 

20.1.2021 klo 9-12 satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelma –työpaja  

Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa kuvataan kulttuurin ja luovuuden vaikutusta ja niiden 

yhteyttä satakuntalaisten hyvinvointiin. Lisätiedot: piia.astila@satasairaala.fi 

 

26.1.2021 klo 9-11 Taikusydän Satakunnan verkoston tapaaminen – etänä 

Lisätiedot: outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 

 

22.1.2021 Yhtä monta kulttuuria –tapahtuma Puuvillan kauppakeskuksessa 

siirtyy toiseen ajankohtaan 

 

28.1.2021 klo 13-15 Satasoten kick off –tapahtuma  

Tiedätkö jo mikä on Satasote, mitä hankkeissa tehdään ja mikä tulee muuttumaan. Kick off 

–tapahtumassa 28.1. klo 13-15 kerrotaan tärkeimmät asiat sote-uudistuksesta. Tapahtuma 

järjestetään etänä ja lisätietoa sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät (www.satasote-fi) -sivulta. 

 

21.-23.5.2021 tulossa Nuori kulttuuri –tapahtuma Porissa 

 

mailto:piia.astila@satasairaala.fi
mailto:outi.lahteenlahti@satasairaala.fi
https://satasote.fi/tapahtumat/satasote-kick-off/


 

 

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija, outi.lahteenlahti@satasairaala.fi, 050 473 5264  
Kirsi Harjula, projektisihteeri, kirsi.harjula@satasairaala.fi, 044 707 9164 
 
Hankkeen nettisivuille pääse tästä 

FB-sivu: @hytehankkeet 
 
Mikäli et vielä ole uutiskirjeen tilaaja, mutta haluaisit olla tai jos et enää halua vastaanottaa 
uutiskirjettä, laitathan siitä sähköpostia: outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 
Kiitos! 
 
Satakulttuuria-hanke on Satasairaalan hallinnoima. Hanke saa rahoitusta Sosiaali- ja 
terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen toiminta-aika on 
1.1.2020-31.10.2022. 

mailto:outi.lahteenlahti@satasairaala.fi
mailto:kirsi.harjula@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/satakulttuuria
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/satakulttuuria
mailto:outi.lahteenlahti@satasairaala.fi

