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Kurkistuksia kulttuurihyvinvointiin 

Kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä 
 

Tule kuulemaan, miten voit lisätä omaa tai asiakkaasi hyvinvointia ja arjessa jaksamista kulttuurin ja taiteen 

keinoin. Päivän aikana Satasairaalan talvipuutarhassa on Mediataiteen demopäivä, jossa voit tutustua ke-

hitteillä oleviin mediataideteoksiin, jotka on suunniteltu hoitolaitosympäristöihin.  

 

Tilaisuudessa kuullaan myös Satakulttuuria-hankkeen toteutuksista. Tilaisuuden järjestää Kestävän kasvun Sa-

takunta –hanke, joka saa rahoitusta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). 

 

Aika  8.12.2022 klo 12.15-15.30 

Paikka Satasairaala, N2 auditorio  

etäyhteysmahdollisuus 

Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki) 

  

 

Kohderyhmä Tilaisuuteen ovat tervetulleita sote- ja kulttuurialan ammattilaiset, kokemusasian-

tuntijat, järjestötoimijat ja kaikki kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista kiin-

nostuneet. 

 

Tavoite Tilaisuuden tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurihyvinvoinnista ja siitä, miten 

kulttuuria ja taidetta voidaan hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  

 

Sisältö   Ohjelmassa on mm. puhetta kulttuurihyvinvoinnista ja sen tulevaisuudesta  

hyvinvointialueella. Satapsykiatrian kulttuurifoorumin esittely, taide-elämyksiä,  

kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa sekä kahvitarjoilu. Tarkempi ohjelma  

päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.  

   

Ilmoittautuminen 1.12.2022 mennessä 

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta. 

 Muut kuin Satasairaalan työntekijät ilmoittautuvat tästä linkistä: 

https://link.webropol.com/s/Kulttuurihyvinvointia 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 etäosallistumisohjeet toimitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan  

päätyttyä 

 

Tarjoilu  Kahvi-/teetarjoilu  
Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdollisesta  

erityisruokavaliosta.  

 

Lisätiedot Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Outi Lähteenlahti  

sähköpostitse outi.lahteenlahti@satasairaala.fi 

 

 

 

 

Tervetuloa! 

 
 

 

 

 

 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2020-04/Satasairaala%20kartta%201.4.2020.pdf
http://hrm3app.sisasatshp.fi:81/cas/login?service=http%3A%2F%2Fhrm3app.sisasatshp.fi%2Fhrm%2Fssologin
https://link.webropol.com/s/Kulttuurihyvinvointia
mailto:outi.lahteenlahti@satasairaala.fi
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Kurkistuksia kulttuurihyvinvointiin 
8.12.2022 klo 12.15-15.30 

Satasairaalaa, N2 auditorio 

Juontajana Satasairaalan selkokielikoordinaattori Riikka Törnroos 

Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia 

 

12.15-12.25  Avaussanat 

 Hanketoiminnan päällikkö, hankejohtaja Mari Niemi, Satasairaala 

 

12.25-12.40 Taide ja kulttuuri mielenterveyskuntoutujan tukena 

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin puheenjohtaja, toimintaterapeutti Erika Grankvist 

Satasairaala  

 

12.40-13.00 Mediataidetta hoitolaitosympäristöissä 

Tuottaja, kirjoittaja Tuuli Penttinen Lampisuo, Poike productio 

 

13.00-13.30  Ennaltaehkäisevät sisällöt tukevat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa – kulttuuri-

hyvinvointi matkassa mukana 

Länsi-Suomen yhteistyöalueen aluekoordinaattori Piia Astila, THL  

 

13.30-14.15 Tauko 

13.30-14 Tutustuminen mediataiteeseen 

14.00-14.15 Kahvi- ja teetarjoilu 

 

14.20-14.35 Museot hyvinvointia tukemassa  

Yleisötyön intendentti Mirja Ramstedt-Salonen, Porin taidemuseo 

Porin kaupungin museopalvelut 

 

14.35-14.55 Kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille 

Hankekoordinaattorit Paula Kaukiainen ja Outi Lähteenlahti, Satasairaala  

Koordinaattori Susanna Lehtimäki, Satakuntaliitto 

Kestävän kasvun Satakunta –hanke 

 

14.55-15.15 Kulttuurikokemusasiantuntijoiden puheenvuoro ja musiikkia 

Kulttuurikokemusasiantuntijat Sauli Toivonen ja Mikko Lieskivi 

 

15.15-15.30  Keskustelua ja kiitokset 

 

Mediataiteen demopäivä Satasairaalan talvipuutarhassa 
8.12. esim. klo 11-16 (kellonaika tarkentuu vielä) 

 

Mediataiteen Demopäivässä esitellään monimuotoisia mediataideteoksia ja niiden valmistuspro-

sessia. Kaikki teokset ovat vielä keskeneräisiä, joten tapahtuma tarjoaa yleisölle ja teosten tekijöille 

ainutlaatuisen mahdollisuuden vuoropuheluun ja kommentointiin. Teosten tekijöitä kiinnostaa teos-

ten kehittäminen hoitolaitosyleisöjen tarpeita ja näkemyksiä huomioiden. Sairaalan henkilökun-

nalle ja muille yleisöille päivä antaa uusia ideoita siitä, millaisia taideteoksia hoitolaitosympäris-

töissä voisi olla esillä. 
 

 


