
 

Helmikuun uutiskirje – mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla kyselyyn 

Kutsumme kaikki kiinnostuneet vastaamaan Satakulttuuria-hankkeen 

alkukartoituskyselyyn. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin ammattilaisilta kuin 

asiakkailtakin. Jokainen vastaus on arvokas! Kiitos, jos voit välittää tietoa kyselystä 

omassa organisaatiossasi.  

Helmikuussa Harjavallan sairaalassa avautuu uusia näyttelyitä. Sairaalan kirjastossa voi 

tutustua Taina Sahlanderin Mykkä kosketus - valokuvanäyttelyyn ja infonäytöillä Taija 

Goldblattin videoteokseen Olemisesta / On Being. Toivomme kaikille aurinkoista talven 

jatkoa ja terveyttä! 

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija 

 

Uutiskirjeen otsikoita 

Tervetuloa vastaamaan hankkeen kyselyyn 

Harjavallan sairaalan uudet näyttelyt: Ajan ja äärettömyyden hipaisuja 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumi esillä Lääkärilehdessä 

Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan päivittäminen 

Tulossa 

 



 

Millainen tunnelma sinulla on tänään? Minkä kuvan valitsisit kuvaamaan fiilistäsi? Onko 

jossain kuvassa jotain sellaista, jota kaipaisit lisää elämääsi? Olemme käyttäneet 

etäpalavereissa esimerkiksi tämäntapaista fiiliskuvaa ryhmän alkuvirittelyyn. Kuvat: 

Pixabay. 

 

Tervetuloa vastaamaan kulttuurihyvinvointi-kyselyyn! 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 min. Kysely on avoinna 16.3.2021 asti. 

Ammattilaisille ja asiantuntijoille: Ammattilaisten ja asiantuntijoiden kulttuurihyvinvointi-

kyselyyn vastaamaan pääset tästä.  

Asiakaskohderyhmälle ja kaikille satakuntalaisille: Asiakaskohderyhmän ja 

satakuntalaisten kulttuurihyvinvointi-kyselyyn pääset vastaamaan tästä.  

Kyselyllä halutaan kartoittaa toiveita ja tarpeita kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi 

Satakunnassa. Jokainen vastaus on arvokas! Kyselyllä kerättävää tietoa hyödynnetään 
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hankkeen toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Kyselyn vastaukset käsitellään 

nimettömästi. 

Ammattilaiskyselyyn toivomme vastauksia sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan ammattilaisilta 

ja asiantuntijoilta sekä muilta kulttuurihyvinvoinnin parissa työskenteleviltä.  

Asiakaskyselyyn toivomme vastauksia kaikilta satakuntalaisilta. Hankkeen erityistä 

kohderyhmää ovat päihde-, mielenterveys- ja vammaispalvelujen asiakkaat. 

 

Harjavallan sairaalan uudet näyttelyt: Ajan ja äärettömyyden hipaisuja 

 

Taina Sahlander: Sarjasta Mykkä kosketus, 2009-2016, valokuva. 
 
 

Taija Goldblatt: Olemisesta – On Being, videoteos, 2018 Taina Sahlander: Mykkä 

kosketus, valokuvia, 2009-2016. Näyttely Satasairaalan Harjavallan sairaalan kirjastossa 

ja infomonitoreilla 23.2.–18.4.2021. Harjavallan sairaalassa avautuu Taija Goldblattin ja 



Taina Sahlanderin taidenäyttely, joka irtautuu suorittamisesta ja keskittyy olemisen 

hetkeen.  

Sairaalan kirjastoon tulee esille valokuvaaja Taina Sahlanderin teossarja Mykkä kosketus. 

–Etsin maailman kauneutta läheltä ja kuvaan kuralätäkön estetiikkaa. 

Sahlander kertoo tekevänsä kameran kanssa kävelylenkkejä, jotka saattavat kestää 

tunteja, mutta yltävät vain muutaman sadan metrin päähän kotiovelta. Myös itse 

kuvaaminen tapahtuu usein hyvin läheltä kohdetta, kameran makro-objektiivilla. 

Samanaikaisesti Harjavallan sairaalan infomonitoreilla esitetään Taija Goldblattin 

videoteos Olemisesta. Goldblattin teos on toteutettu animaationa, joka yhdistää vapaalla 

kädellä toteutettua kynän jälkeä ja kameralla taltioituja hetkiä. 

–Piirtäminen on minulle sekä tekemistä että olemista, olotila johon 

uppoudun. Teos on syntynyt tästä kokemuksesta, mutta haluan antaa 

katsojalle vapauden tehdä siitä omia tulkintojaan. 

Taidenäyttelyt Harjavallan sairaalassa on toteutettu yhteistyössä Satapsykiatrian 

kulttuurifoorumin, Satakulttuuria-hankkeen ja LIIKkuvat-taidepalvelun kanssa. LiikKUVIEN 

toimintaa tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Taike ja palvelua toteuttavat Kallo Works ja 

Poike Productio tuottajanaan Tuuli Penttinen-Lampisuo. Vuoden 2021 näyttelyt on 

kuratoitu yhdessä Valokuvakeskus Nykyajan näyttelykoordinaattori Liisa Mäkisen kanssa. 

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

 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumi esillä Lääkärilehdessä 

 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumi on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 

ammattilaisia, asiantuntijoita, kokemusasiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kutsuttavia 



taiteilijoita ja kulttuurin ammattilaisia. Kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää kulttuurin 

kokemisen ja tekemisen mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujille. Yksi esimerkki 

kulttuurifoorumin toiminnasta on yllä mainittu valokuva- ja videotaideteosten esittäminen 

Harjavallan sairaalassa. 

Kulttuurifoorumin toiminta Harjavallan sairaalassa on monialaista ja uudenlaista toimintaa, 

jonka myötä on mahdollista saada hyvinvointikeskeisyyttä, toipumisorientaation ajatusta ja 

kulttuurihyvinvointia yhdistettyä psykiatriseen hoitoon. Kulttuurihyvinvointi vaatii 

onnistuakseen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä, mikä Satapsykiatrin 

kulttuurifoorumissa on hienosti oivallettu. Satakulttuuria-hankkeen yhtenä tavoitteena on 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumityön mallintaminen ja levittäminen. 

Lisää Satapsykiatrian kulttuurifoorumista voit lukea Lääkärilehden jutusta: 

Lääkärilehti - Työntekijöiden aloite toi tanssia, musiikkia ja kuvataidetta 

Satapsykiatriaan (laakarilehti.fi) 

 

Osallistu Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan päivittämiseen 8.3. mennessä 

Kaikki aiheesta kiinnostuneet kutsutaan Osallisuus Satakunnassa -asiakirjan 

päivitystyöhön. Asiakirja on kommentoitavana Satakunnan yhteisökeskuksen sivuilla 8.2.-

8.3.2021: Tulevaisuuden sote-keskukset tarvitsevat kumppaneita | Satakunnan 

yhteisökeskus (yhteisokeskus.fi) Lisätiedot: milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi 

 

Tulossa: 

10.3.2021 klo 9-11.30 satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelma –

työpaja etänä 

Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa kuvataan kulttuurin ja luovuuden vaikutusta ja niiden 

yhteyttä satakuntalaisten hyvinvointiin. Työpaja on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Lisätiedot ja linkkipyynnöt työpajaan: piia.astila@satasairaala.fi 

18.3.2021 klo 13-15 Taikusydän Satakunnan verkoston tapaaminen – etänä 

Lisätiedot ja pyynnöt liittyä Taikusydämen sähköpostilistalle: 

outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 
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21.-23.5.2021 Nuori kulttuuri –tapahtuma Porissa 

 

 

Kuva: Pixabay. 

 

Aurinkoisia talvipäiviä kaikille! 

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 

FB-sivu (Taikusydän Satakunta): Taikusydän Satakunnan alueverkosto.  

Mikäli et vielä ole uutiskirjeen tilaaja, mutta haluaisit olla tai jos et enää halua vastaanottaa 

uutiskirjettä, laitathan siitä sähköpostia: outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 

Satakulttuuria-hanke on Satasairaalan hallinnoima. Hanke saa rahoitusta Sosiaali- ja 

terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen toiminta-aika on 

1.1.2020-31.10.2022. 
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