
 

 

Marraskuun uutiskirje – Mistä tietää? 

Miten sinä voit? Mistä tietää? Marraskuussa vietetyn valtakunnallisen mielenterveysviikon 

teema nosti keskusteluun sitä, että mistä tietää, ettei voi hyvin ja on aika hakea apua. 

Masennuksen tunnistaminen ja avun saaminen ei ole aina yksinkertaista. Toivomme, että 

pystymme Satakulttuuria-hankkeen aikana myös hälventämään mielen sairauksiin 

edelleen liittyvää häpeää. Mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä. 

Satakulttuuria-hankkeen huippujuttu marraskuun aikana oli varmaankin vanhuspsykiatrian 

osaston arkeen soluttautuneet tanssikummit, josta voit lukea lisää Satakunnan Kansan 

jutusta. Haasteisiin kuuluu korona-tilanteen heikkeneminen, mistä johtuen Taiteen 

rajamailla –seminaari 1.12. on jouduttu perumaan. Seminaari oli tarkoitus striimata, mutta 

nyt joudumme odottamaan Osallisuus teatterin ensi-iltaa Kohti uutta epänormaalia 

jonnekin ensi vuoden puolelle. Toivomme voimia kaikille joulun 2020 odotukseen!  

 

Tanssikummi® matkaoppaana liikkeeseen - Harjavallan sairaalassa nähdään 

taiteen mahdollisuudet   

Syyskuun uutiskirjeessä kerrottiin tanssikummi –toiminnasta Satapsykiatrialla. Pilotti 

päättyi marraskuun lopussa. Palautteen keruu on vielä kesken, mutta nyt jo voi sanoa, että 

toiminta oli pidettyä ja että sille toivotaan jatkoa. Lämmin kiitos tanssikummit Satu 

Hakamäki ja Veera Alaverronen. Kiitos myös Läntinen tanssin aluekeskus ja Suomen 



Kulttuurirahasto! Mielen liike –pilotti oli myös osa Satapsykiatrian kulttuurifoorumin 

toimintaa. Kulttuurifoorumi on perustettu mielenterveyskuntoutujia varten ja se suunnittelee 

ja järjestää mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen. Voit lukea lisää Mielen 

liike -pilotista Satakunnan Kansan jutusta: Vanhuspsykiatrian Tanssikummi liikuttaa mieltä, 

kieltä ja kehoa: ”Varpaiden heilutus tai yhteinen hiljaisuuskin ovat onnistumisia  

 

Satakunta esillä Taidetutka -verkkolehdessä 

Taidetutka nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esittelee kiinnostavia 

toimijoita, tekoja ja ilmiöitä ja syventää keskustelua taiteen merkityksistä. Tuorein numero 

ilmestyi marraskuussa ja se käsittelee outsider-taidetta. 

 

Harjavallan Satapsykiatrian potilastaidetta 

Keväällä 2019 Harjavallan sairaalan kellaritiloista löytyi yllättäen valtava määrä 

suurikokoisia lastulevyille maalattuja taidemaalauksia. Taidetutkan jutussa kerrotaan 

teoksista ja niiden tekijästä E.M. Pikassosta. Voit lukea myös siitä, miten Satapsykiatrian 

kulttuurifoorumi pyrkii edistämään mielenterveystoipujien elämän mielekkyyttä ja 

voimavaroja kulttuurin keinoin. Juttu löytyy täältä: Taidekätkö vuosikymmenten takaa 

tuottaa iloa edelleen ja sen ovat kirjoittaneet Piia Astila, Päivi Kiuru, Erika Grankvist, Juha 

Marila ja Esa Vienamo.  

 

Kohti uutta epänormaalia 

Tiia Takala ja Ari Impola kuvaavat päiväkirjamerkinnöissään vuoden 2019 lopusta syksylle 

2020 ajanjaksoa, jolloin normaali menetti merkityksensä ja suunnitelmat muuttuivat. 

Osallisuus teatterin yhteisövastaava Tiia Takala on kokemusasiantuntijana Satakulttuuria-

hankkeen ohjausryhmässä. Hän tekee myös Osallisuus teatterin laulujen tekstejä ja 

osallistuu aktiivisesti näytelmien käsikirjoittamiseen. Tiia Takalan ja Ari Impolan 

kirjoittaman jutun voit lukea täältä: Kohti uutta epänormaalia. 

 

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaala/art-2000007628535.html
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaala/art-2000007628535.html
http://taidetutka.fi/
http://taidetutka.fi/2020/taidekatko-vuosikymmenten-takaa/
http://taidetutka.fi/2020/taidekatko-vuosikymmenten-takaa/
file://///sisasatshp.fi/pub/shares/Meneillään%20olevat%20hankkeet/SATAKULTTUURIA/Viestintä/Uutiskirjeet/2020/Tiia%20Takala%20ja%20Ari%20Impola%20kuvaavat%20päiväkirjamerkinnöissään%20vuoden%202019%20lopusta%20syksylle%202020%20ajanjaksoa,%20jolloin%20normaali%20menetti%20merkityksensä%20ja%20suunnitelmat%20muuttuivat.


Esittävän erityistaiteen Taidetiistai –tapahtuma katsottavissa YouTubesta 

Taidetiistai tarjosi esittävää erityistaidetta ja taidetoiminnan asiantuntijoita koko lavan 

täydeltä. Esiintymässä olivat Avain-orkesteri, Osallisuus teatteri, HPNN-ryhmä ja 

Satasirkus. Asiantuntijapuheenvuoroja tarjosivat Taikusydän Satakunta -verkosto sekä 

Satasairaalan Satakulttuuria-hanke ja selkokielikoordinaattori. Tapahtuma toteutettiin live-

striiminä ja se on jatkossakin katsottavissa tästä linkistä. 

 

Selkämeri ja minä –elokuvat Luontotalo Arkissa 

Yhteisöelokuvia Selkämerestä ja esteettömyydestä –elokuvaillat järjestettiin 10.11. ja 

17.11.2020. Arkissa nähtiin Selkämeri-elokuvia arkistojen kätköistä 1200 satakuntalaisten 

yhteisöelokuvaa –hankkeen ja Rakkaudella porilaisille –hyvinvointirahan turvin. 

Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Luontotalo Arkin, Satakulttuuria-hankkeen, 

Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen, MEKA TV:n ja Porin meikäläisten kanssa. 

Tapahtumiin oli vapaa ja esteetön pääsy. 

 

Opas kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin 

Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan 

vakiinnuttamista. Taikusydämen julkaisemassa kulttuurihyvinvointitoiminnan 

arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe 

vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan 

toiminnan suunnittelussa. Oppaassa esitellään erilaisia arviointimenetelmiä ja mittareita, 

joita voi hyödyntää arviointityössä. Arviointiopas on tarkoitettu kaikille 

kulttuurihyvinvointitoiminnan parissa työskenteleville. Voit ladata oppaan maksutta 

käyttöösi Taikusydämen sivuilta. 

 

Tulossa: 

22.1.2021 Yhtä monta kulttuuria –tapahtuma Porin Puuvillassa.  

Tapahtuman teemoina: yhdenvertaisuus, kulttuurin moninaisuus, kulttuurihyvinvointi, tasa-

arvo ja sukupuoleen liittyvät asiat. Tapahtuma pitää sisällään infoa, kokemuksia ja 

https://www.youtube.com/watch?v=bNaCiTr--eo&feature=emb_title
https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/opas-kulttuurihyvinvointitoiminnan-arviointiin/


osallistavia pikapajoja sekä kulttuuritohtoreiden jakamia kulttuurihyvinvoinnin reseptejä, 

joilla yleisö pääsee ilmaiseksi johonkin kulttuurikohteeseen. Tapahtuma järjestetään 

yhteistyössä ja mukana ovat mm. seuraavat tahot: Taiteen edistämiskeskus, Satakunnan 

Monikulttuuriyhdistys, Kulttuuritalo Annis, Satakunnan museo ja Porin taidemuseo, 

Nuorten paja, Satakulttuuria-hanke/Satasairaala, Selkokielikoordinaattori/Satasairaala. 

Tapahtuma järjestetään kaikkia koronarajoituksia kuunnellen ja tarvittaessa tapahtuma 

siirretään toiseen ajankohtaan. 

 

 

 

Aurinkoisin terveisin! 

 

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija, outi.lahteenlahti(at)satasairaala.fi, 050 473 5264  

Kirsi Harjula, projektisihteeri, kirsi.harjula(at)satasairaala.fi, 044 707 9164 

 

Hankkeen nettisivut 

FB-sivu: @hytehankkeet 

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

laitathan siitä sähköpostia: outi.lahteenlahti(at)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. 

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