
 

Maalis-huhtikuun uutiskirje: keväträntää ja hiottuja timantteja 

Tässä uutiskirjeessä kerromme mm. hankkeen kyselyn tuloksista, Taiteen rajamailla –

seminaarista sekä Satapsykiatrian Harjavallan sairaalan näyttelystä: Hiottu timantti, ihana 

sametti. Tätä kirjoitettaessa ulkona sataa räntää, mutta juuri on tullut tieto siitä, että kohta 

pääsee taas museoihin. Toki pitää muistaa maskit ja turvavälit. Aurinkoista kevättä kaikille! 

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija 

 

Kuva: Pixabay 



Hankkeen kulttuurihyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä lähes 100 

henkilöä 

 

Kyselyn avulla saimme monipuolisen kuvan kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisen haasteista, 

mahdollisuuksista ja tulevaisuuden toiveista Satakunnassa. Kiitos vielä kerran kaikille 

kyselyyn vastanneille!  

Korona vienyt mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen kokemiseen 

Asiakaskyselyyn vastasi 43 henkilöä, joista 43 % oli Porista. Lisäksi vastauksia tuli 

seuraavista kunnista: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kankaanpää, Nakkila, Rauma ja Ulvila. 

Suurin este kulttuurin ja taiteen harrastamiselle tällä hetkellä on koronaviruspandemia 

(95,3 % vastaajista). Seuraavaksi isoimpia esteitä olivat: hinta (62,8 %), en jaksa lähteä 

(55,8%), ei ole kaveria, jonka kanssa mennä (48,8 %), liian pitkä matka tai ei julkista 

liikennettä (41,9 %).  

Kysyimme myös, mitä kautta satakuntalaiset saavat tiedon kiinnostavista kulttuuri- ja 

taidetapahtumista. Ehdottomasti suurin osa (90 %) haki tietoa tapahtumista sosiaalisen 

median kanavien kautta. Lisäksi tietoa saatiin mm. nettisivujen (67,4 %), netin sähköisten 

tapahtumakalentereiden (60,5 %), sanomalehtien (55,8 %) ja ilmaisjakeluiden (54,5 %) 

kautta. 

Kulttuuri- ja taide-elämyksiä, joita vastaajat haluaisivat kokea, jos siihen ei olisi mitään 

estettä: 

 Taidetta arkipäiväisissä tilanteissa, kuten rautakaupan aulassa, ruokakaupan 

käytävällä jne.  

 Pienryhmiä, mahdollisuus kokea esim. 5 kertaa kokoontuvia taideterapiaryhmiä 

 Lapsille ja nuorille suunnattua osallistavaa sirkustaidetta 

 Kaikenlaisia taide-ja kulttuurikokemuksia 

 

Ammattilaiskysely: miten kulttuurihyvinvointi osaksi rakenteita? 

Ammattilaiskyselyyn vastanneista 60 % oli sote-alan ja 25 % kulttuurialan ammattilaisia. 

Muut 15 % olivat sote- ja kulttuurialan yhdyspinnoilla toimivia tai esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen edustajia. Yli puolet vastaajista työskenteli Porissa. Porin lisäksi 



vastauksia saatiin seuraavissa kunnissa työskenteleviltä: Eura, Eurajoki, Harjavalta, 

Jämijärvi, Kankaanpää, Rauma, Säkylä ja Ulvila.  

Jos taide ja kulttuuri olisi integroitu pysyvästi toiminnan rakenteisiin, niin se olisi luonteva 

osa arkea, eikä vain jotain ylimääräiseltä tuntuvaa ja ulkoapäin tulevaa. Vastauksissa tuli 

myös esiin, että terveydenhoidolle koetaan muutenkin olevan riittämättömät resurssit. 

Miten kulttuuri ja taide rakenteisiin ja pysyväksi osaksi arkea? Vastaajat esittivät 

ratkaisuvaihtoehdoiksi mm. seuraavia: kulttuurivastaavat sote-alan palveluihin, 

kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin, hyvinvointikaveritoiminta, kulttuuriluotsi-, 

kulttuurikaveri ja vastaavat toimintamallit, osallistava budjetointi ja yhteiskehittäminen 

alueellisessa kehittämistyössä. 

Lisäksi tuotiin esiin seuraavia asioita, jotka olisivat tärkeitä kulttuurihyvinvoinnin 

vahvistamiseksi Satakunnassa:  

 Tietoisuuden lisääminen mahdollisuuksista, hyvä tiedotus tärkeää 

 Koulutus ja tietoisuus kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä kokonaishoidossa 

 Tutkimusnäyttöä vaikuttavuudesta 

 Kulttuuri osaksi hyvinvoinnin tukemista, kuntoutusta ja ennaltaehkäisevää toimintaa 

 Moniammatillinen yhteistyö – esim. taiteilijat mukaan toimintaan, asiakkaiden 

kuuleminen 

 Enemmän kohtaamispaikkoja sote-ja taidepuolen ihmisille 

 Suunnitelmallista yhteistyötä ja jatkuvuutta lisää 

 Rahaa ja resursseja 

 Alueelliset suunnitelmat ja strategiat kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämiseksi sote-

palveluihin: kun rakenteet ja toimintamallit kunnossa, toimintaa on hyvä lähteä 

toteuttamaan ja juurruttamaan 

 

 



Taiteen rajamailla –seminaari – elokuvia, kokemustoimijoita, 

asiantuntijoita 

 

Erityisryhmien elokuva- ja teatteriseminaari siirtyi koronan vuoksi joulukuulta tälle keväälle. 

Luvassa on kokemustoimijoita, asiantuntijoita, videoterveisiä ja elokuvien ensi-iltoja.  

Kuulemme myös, miten erityistaidetoiminta on selviytynyt yli vuoden kestäneistä 

koronasuluista ja –rajoitteista. 30-vuotisjuhlapäivä meni koronan vuoksi ohi, mutta 31 

vuotta yhteisöelokuvia Satakunnasta on sekin juhlimisen arvoinen asia! Maanantaina 

17.5.2021 on kulunut tasan 31 vuotta Satakunnan erityisryhmien ensimmäisen 

yhteisöelokuvan ensi-illasta. 

Satakulttuuria-hankkeen projektisuunnittelija vierailee Taiteen rajamailla –seminaarissa 

juttelemassa hankkeesta, Taikusydän Satakunnan verkostosta ja ehkä vähän 

sanataiteestakin. Mukana ovat myös mm. läänintaiteilija Esa Vienamo, Anne Vuorenpää 

Kehitysvammaisten Tukiliitosta, Osallisuus teatterin Tiia Takala, Me Itse ry:n 

puheenjohtaja Jaana Nordlund sekä taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari Impola. 

Musiikista vastaa HPNN. Esiintyjälista täydentyy vielä. 

Tervetuloa! Seminaaria voi katsoa YouTubessa linkistä. 

https://www.youtube.com/channel/UCJgAgy9QmRVoc5ZqBqjxxfg


  

Harjavallan sairaalan uudet näyttelyt: Hiottu timantti, ihana sametti 

 

Miska Allonen: Sarjasta Kulutettu (hiottu timantti ja ihana sametti), 2021, valokuva. 

 

Näyttely Satasairaalan Harjavallan sairaalan kirjastossa ja infomonitoreilla 

19.4.–14.6.2021 

Saara Ekström: Tailor, videoteos, 2016 

Miska Allonen: Kulutettu (hiottu timantti ja ihana sametti), valokuvia, 2021 

Hiottu timantti, ihana sametti 

Harjavallan sairaalassa avautui Miska Allosen ja Saara Ekströmin taidenäyttely, jonka 
keskiöön nousevat juhlavat kankaat, taitava käsityö, kulutustottumukset ja pari iloista 
lintua. 
 
Taidepalvelu LiikKUVAT avasi kolmannen taidenäyttelyn Satasairaalan Harjavallan 
sairaalassa. Sairaalan infomonitorilla esitetään valokuva- ja mediataiteilija Saara 
Ekströmin elokuvallinen teos Tailor. Samanaikaisesti sairaalan kirjastossa on esillä 
kuvataiteilija Miska Allosen valokuvasarja Kulutettu (hiottu timantti ja ihana sametti). 



Turkulaisen Saara Ekströmin (s. 1965) mustavalkoisessa teoksessa seurataan räätälin 
käsien taidokasta liikettä. Pääosaan nousee katsojan silmien edessä valmistuva tumma 
takki. Käsityöläisen suuren vaivannäön lopuksi leikkisät undulaatit pyrähtävät takin 
olkapäille. Teoksen pienieleisen mutta taidokkaan äänimaiseman on luonut 
kansainvälisesti palkittu äänisuunnittelija Heikki Kossi. 
 
Tamperelaisen Miska Allosen (s. 1993) lämpimän punainen valokuvasarja on nyt ensi 
kertaa kokonaisuudessaan näytteillä. Kuviin on sommiteltu perinteisten 
asetelmamaalausten aiheita, kuten hedelmiä ja astioita. Niiden joukkoon on eksynyt myös 
hyvin tuttuja ja arkisia käyttötavaroita, kuten kuluneet lenkkitossut ja kirjava joukko 
muovipurnukoita. 
 
Näyttelyn teoksia yhdistää se, että ne kunnioittavat kaunista, taidokasta ja vakavaakin 
kulttuuriperintöä, mutta eivät kuitenkaan suhtaudu aiheisiinsa jäykän muuttumattomasti. 
Teoksia voi tarkastella myös hitaan tekemisen ja nopean teollisen tuotannon 
kommentaareina. 
 

 

Saara Ekström: Tailor, 2016, video, kesto 13’23’’, kuvaaja Thom Vink. 

 

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. 

Lisätiedot: info@liikkuvat.fi, (www.liikkuvat.fi) –sivuilta.  



Yhteisöllinen runo 

Runo on tehty OLKA-pisteen vapaaehtoisten etäkahveilla 27.4.2021. Kirjasi ja tiivisti 

Outi/Satakulttuuria-hanke. 

 

Pienet ilot 

on ollut hiljaisempaa, selvä se 

 

olla luonnon keskellä 

olla yksin 

saaressa  

heittää pieniä kiviä  

kuunnella kun kuuluu plumps 

 

kirjapinoja, hyviä ruokia, käsitöitä 

hevosia, koiria, lapsenlapsia 

krookuksia 

 

Metsäjärvellä Köyliössä 

neljä ystävystä 

sanoinkuvaamaton hiljaisuus 

pienet ilot on nyt suurimpia 

  



Tulossa: 

 Taiteen rajamailla -seminaari 17.5.2021 klo 12-15. Seminaaria voi katsoa 

YouTubessa linkistä.  

 Yhtä monta kulttuuria –tapahtuma 8.10.2021 klo 11-19, Porin Puuvillan 

kauppakeskuksessa. Tapahtuman teemana on yhdenvertaisuus, kulttuurinen 

moninaisuus, kulttuurihyvinvointi, tasa-arvo, ja sukupuolettomuus. 

 24.8.2021 klo 13-15 Taikusydän Satakunnan verkoston tapaaminen. Lisätiedot ja 

pyynnöt liittyä Taikusydän Satakunnan verkoston sähköpostilistalle: 

outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 

 

Aurinkoisia kevätpäiviä 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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