
 

Tammikuun uutiskirje  

Hyvää alkanutta vuotta 2021! Vuoden ensimmäisen uutiskirjeen aiheita ovat muun muassa 

Taikusydän verkosto ja Harjavallan kulttuurifoorumin toiminta. Satapsykiatrialla 

Harjavallassa on meneillään mm. infonäyttö-pilotti, jossa eri puolilla sairaalaa olevia 

monitoreja hyödynnetään taide- ja kulttuurisisällön esittämiseen. Voisiko esimerkiksi 

erilaisissa odotusauloissa olevia näyttöjä hyödyntää enemmänkin taiteen esittämiseen?  

 

Uutiskirjeen otsikoita 

Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistyy osallistaen 

Voimauttavan sanataiteen ryhmä 

Videotaidetta Harjavallan sairaalan infomonitoreilla 

Taikusydän Satakunnan verkoston toimintaa 

Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan päivittäminen 

Blogi: Kulttuurihyvinvointialan yhteistä ymmärrystä rakentamassa 

Tulossa 

 

 



Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistyy osallistaen 

Satasairaalan perusterveydenhuollon yksikkö ja Satakulttuuria-hanke ovat yhdessä 

Satakunnan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojen, 

kulttuuriverkostojen, järjestöjen, kuntien ja muiden yhdyspintojen kanssa työstäneet 

kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Työpajoja on nyt pidetty kaksi: 17.11.2020 ja 20.1.2021. 

Näissä on työstetty yhdessä keskustellen etätyöalustalla mm. mitä kulttuurihyvinvointi on, 

suunnitelman rakenteesta, kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä kuntalaisille, 

satakuntalaisista kulttuurikohteista jne. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on 

tuoda esille kulttuurihyvinvoinnin merkitystä kuntalaiselle ja avata mahdollisuuksia, miten 

rikkaalla tavalla satakuntalainen kuntalainen voi edistää omaa hyvinvointiaan kulttuurin 

keinoin oman kokemuksensa kautta. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta oma 

hyvinvointi paranee. 

Seuraava työpaja-tapaaminen on 10.3.2021 klo 9-11.30. Ellet ole kutsulistalla, pääset 

mukaan laittamalla viestiä Piialle: piia.astila@satasairaala.fi. 

 

mailto:piia.astila@satasairaala.fi


Voimauttavan sanataiteen ryhmä  

 

Satapsykiatrialla Harjavallan sairaalassa on käynnistynyt voimauttavan sanataiteen -

pilottiryhmä, joka kokoontuu kuusi kertaa tammi-helmikuussa. Ryhmässä tutkitaan ja 

vahvistetaan omia voimavaroja sanojen ja kuvien avulla. Ryhmää ohjaavat 

toimintaterapeutti Erika Grankvist ja sanataideohjaaja Outi Lähteenlahti. Yhteistyössä 

Satakulttuuri-hanke ja Harjavallan Satapsykiatrian kulttuurifoorumi. 



Videotaidetta Harjavallan sairaalan infomonitoreilla 

 

Kuva on Laura Böökin videoteoksesta Camouflage (2017), kesto 4’34’’. Videoteos on esillä 

Satasairaalan Harjavallan sairaalan infomonitoreilla 21.1.-19.2.2021. Laura Böökin 

teoksessa taiteilija sulautuu osaksi Örön saaren maisemia. 

Taidepalvelu LiikKUVAT tuo nykytaidetta Satasairaalan Harjavallan sairaalaan. 

Uusimpana taiteen kanavana toimivat eri puolilla sairaalaa sijaitsevat infomonitorit. Niissä 

pyörii kuukauden ajan taiteilija Laura Böökin videoteos Camouflage. Tammi-helmikuun 

taidekattaukseen kuuluu myös Laura Hapon valokuvanäyttely sairaalan kirjastossa. 

Laura Böökin videotaideteos Camouflage on kuvattu Örön linnakesaarella, Saaristomeren 

kansallispuistossa. Kuvissa taiteilija tekee katoamisharjoituksia: 

Hidastaminen ja herkistyminen ympäristölle vahvistavat kokemusta 

ihmisen paikasta osana haurasta ja monimuotoista luontoa. Tuulet 

muovaavat Örön puita ja kallioita. Yritän sulautua maisemaan, mutta jätän 

siihen väistämättä omat jälkeni. Niin ovat tehneet muutkin, hylkeet ja 

sotilaat, lumikot ja linnut. 

Videoteos on nähtävissä poliklinikan odotusaulan, kirjasto/järjestötilan ja liikuntasalin aulan 

monitoreilla. Myös sairaalaosastoilla on mahdollisuus esittää teos omissa monitoreissaan. 

Samaan aikaan kirjastossa jatkuu Laura Hapon valokuvanäyttely RAJA. 



Taidepalvelu LiikKUVAT on jo usean vuoden ajan vienyt videotaidetta hoitolaitoksiin. 

Sairaaloissa yleistyneet infomonitorit antavat toiminnalle uusia mahdollisuuksia. 

LiikKUVIEN toimintaa tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus ja 

palvelua toteuttaa Kallo Works tuottajanaan Tuuli Penttinen-Lampisuo.  

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

 

Taikusydän Satakunnan verkoston toimintaa 

 

 

Taikusydän ja Kulttuurihyvinvointipooli ovat laatineet kulttuurihyvinvointia edistävät 

kuntavaalimateriaalit kaikkien halukkaiden käyttöön. Materiaalin saa käyttöönsä täältä: 

Kulttuurista hyvinvoivat kunnat - Taikusydämen ja Kulttuurihyvinvointipoolin 

kuntavaalitavoitteet 2021 | Taikusydän (turkuamk.fi) 

Taikusydän Satakunnan verkoston tammikuun etätapaamisessa kuultiin mm. Tanssija 

Taidemuseossa –toimintamallista ja Osallisuus-teatterin mesenaattikampanjasta. 

Satakunnassa ja Porissa toimivalla erityisryhmien Osallisuus-teatterin 

mesenaattikampanjan tavoitteena on äänittää HPNN-ryhmän tekemää omaa musiikkia. 

https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/kulttuurista-hyvinvoivat-kunnat-kuntavaalitavoitteet-2021/
https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/kulttuurista-hyvinvoivat-kunnat-kuntavaalitavoitteet-2021/


Osallisuus-teatterin HPNN on neljän nuoren naisen muodostaman esiintyjäryhmä, joka on 

erikoistunut musiikin tekemiseen ja esittämiseen. Luova Satakunta -sivuston avulla kuka 

tahansa voi tukea pienelläkin summalla satakuntalaisia luovan työn tekijöitä. Katso alla 

olevasta linkistä meneillään olevat kampanjat.  

Linkkivinkkejä: 

AISTIMATKA Porin taidemuseossa (poriartmuseum.fi) 

Yhdessä me selvitään (mesenaatti.me) 

Satakunta (mesenaatti.me) 

 

 

Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan päivittäminen  

Kaikki aiheesta kiinnostuneet kutsutaan Osallisuus Satakunnassa -asiakirjan 

päivitystyöhön. Asiakirja tulee kommentoitavaksi Satakunnan yhteisökeskuksen sivuille 

8.2.-8.3.2021: Tulevaisuuden sote-keskukset tarvitsevat kumppaneita | Satakunnan 

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

 

 

Blogi: Kulttuurihyvinvointialan yhteistä ymmärrystä rakentamassa 

Laura Huhtinen-Hildén kirjoittaa Metropolia ammattikorkeakoulun blogissa (2.2.2021) 

kulttuurihyvinvointialan tulevaisuuden näkymistä. Hän tuo esiin, että Suomessa on 

erinomaiset edellytykset eri alojen ammattilaisten yhteistyössä luoda sellainen 

yhteiskunnallisesti merkittävä kulttuurihyvinvointiala, josta muualla voidaan ottaa mallia. 

Meillä on verkostoja, kehittäjiä, koulutuksia ja tutkimusta. Kulttuuri-, taide-, sosiaali-, ja 

terveysalojen ammattilaiset, kehittäjät ja tutkijat olisi kuitenkin kutsuttava yhteiseen 

dialogiin ja eri tieteenaloja hyödyntävään ajatteluun.  

 

Kulttuurihyvinvointityössä tarvitaan lähes poikkeuksetta moniammatillista yhteistyötä, mikä 

voi onnistua vain aidon dialogin kautta. Kulttuurihyvinvointityön laadun määrittelemiseen 

liittyy ydinkysymys: ”mikä laatu priorisoidaan kulttuurihyvinvoinnissa – keskitytäänkö 

taiteelliseen laatuun vai esim. hyvinvoinnin ja osallisuuden laatuun?”  

 

http://www.poriartmuseum.fi/fin/ajankohtaista/tanssija_talossa/
https://mesenaatti.me/1947/yhdessa-me-selvitaan/
https://mesenaatti.me/luovasatakunta/
https://www.yhteisokeskus.fi/sote/
https://www.yhteisokeskus.fi/sote/


Huhtinen-Hildénin mukaan haasteita kulttuurihyvinvointialalla aiheuttavat mm. se, että 

”yhteiset käsitteet ja niiden takana oleva ymmärrys puuttuvat. (…) edelleen keskusteluissa 

päädytään usein erilaisten ammattitaitojen laadun puolesta todisteluun ja dialogi hyytyy.”  

 

”Kulttuurihyvinvointialan kehittämisessä tarvitaan hyvää vuorovaikutusta, dialogia sekä 

laajaa tiedonmaisemaa, jossa hyödynnetään tieteenalojen yhdyspintoja. Näillä voidaan 

kehittää uusia reittejä kohti kestävää tulevaisuutta ja hyvinvointia.” 

 

Laura Huhtinen-Hildén esittää myös blogissaan kiinnostavan kuvion, jossa kuvataan 

luovan toiminnan ulottuvuuksia sosiaali- ja terveysaloilla sekä näihin liittyvästä 

ammattitaidosta. Missä kohtaa kuviota sinä sijaitset? 

 

Lue lisää: 

Kulttuurihyvinvointialan yhteistä ymmärrystä rakentamassa - Tikissä (metropolia.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 

https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2021/02/02/kulttuurihyvinvointialan-yhteista-ymmarrysta-rakentamassa/?fbclid=IwAR0jGQgQDP6ISLqBIragix3-9J22cHluaO-pNLK8qj1zDWUuYxanUYVwyjA
mailto:piia.astila@satasairaala.fi
mailto:outi.lahteenlahti@satasairaala.fi


 

21.-23.5.2021 Nuori kulttuuri –tapahtuma Porissa 

 

Aika avoin: Yhtä monta kulttuuria –tapahtuma Puuvillan kauppakeskuksessa  

 

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. 

 

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