


Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä
• Aika: ma 15.3.2021 klo 17.00-19.00
• Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Asialista
• Kokouksen avaus
• Edellisen kokouksen muistio
• Ajankohtaiset kulttuurin kuulumiset, kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen
• Orivesi – Villasukkapääkaupungiksi yhdessä, hankekoordinaattori Ulpu Aho
• Muut asiat
• Seuraava kokous

Oriveden kaupunki



Ajankohtaista
THL terveyden edistämisen määräraha / Kulttuurilla hyvinvointia
Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus -hanke
Tampereen kaupunki vetovastuussa, mukana useita Pirkanmaan kuntia,
kesto 3 vuotta

Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri
palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä
heidän kokonaisvaltaista hyvinvointia oikea-aikaisesti. > Ennaltaehkäisevä
lähetekäytäntö.
Tavoitteena on luoda kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenteet
tasapuolisen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi.
Kohderyhmä on laaja ja kohdistuu eri-ikäisiin ja eri elämänvaiheissa oleviin
ihmisiin. Hyvät mahdollisuudet tavoittaa niitä, joihin korona on pahimmin
vaikuttanut.
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Ajankohtaista

OKM / Pirkanmaan kulttuuritoiminnan alueellinen
kehittämistehtävä: Taide ja kulttuuri virtaa –hanke, kesto 2 vuotta
Kehitetään tapoja tukea taiteellisen työn tekemistä Pirkanmaalla: mm.
välittäjämallin luominen, erilaisten toimintatapojen kehittäminen.
Hankkeen vetovastuussa on Tampereen kaupunki (Kulttuuripalvelut) ja
mukana 14 Pirkanmaan kuntaa (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala,
Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne,
Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi). Hankkeen vaikutukset
hyödyntävät laajasti koko Pirkanmaan aluetta.
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Ajankohtaista
Lääkärilehti / Katsausartikkeli 5.3.2021 9/2021 vsk 76 s. 564 - 568
Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen
• Taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu runsaasti

laadullista ja määrällistä tutkimusnäyttöä.
• Taide voi lievittää kipua ja vähentää lääkehoidon tarvetta.
• Hyvinvoinnin merkitykset ja määritelmät ovat kulttuurisesti

ehdollistuneita; nykyisin myös kulttuuripolitiikkaa ja taiteen taloutta on
alettu arvioida hyvinvointivaikutusten perusteella.

• Pahoinvointia, kärsimystä ja kipua käsittelevä taide voi tuottaa
hyvinvointia ja laajentaa käsitystämme normaalista.

• Taidetta voidaan hyödyntää potilastyössä, lääkärien työhyvinvoinnin
tukemisessa ja lääkärinkoulutuksessa.

Mari Aholainen, Saara Jäntti, Annika Tammela, Jani Tanskanen
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Ajankohtaista

Mämmilän Meininkit 7.-13.6. (sarjakuvaviikko)
• Oriveden Vanhat talot ja pihat 12.-13.6. > virtuaalitapahtumana FB
Ilmoittautuminen käynnissä
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Kiitos!


