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• päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat

• vammaispalvelujen asiakkaat

• koskee kaikenikäisiä

• alueena koko Satakunta

Välillisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvat

• sote-ammattilaiset ja kulttuurintuottajat

• koulutusta sote-ammattilaisille

• kaikille avoimia tilaisuuksia

Hanke saa rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden 
edistämisen määrärahasta.

Kohderyhmä:

Hankkeen 
päätavoitteena on 

lisätä sote-palvelujen 
asiakkaiden 

hyvinvointia ja 
terveyttä tuomalla 
kulttuurin keinoin 

laatua ja mielekkyyttä 
kuntalaisten elämään.

Satakulttuuria-hanke 1.1.2020-31.10.2022



Työ jatkuu Kestävän kasvun Satakunta –hankkeen puitteissa 6-12/2022
Rahoitus hankkeeseen tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

• Edistetään edelleen tietoisuutta kulttuurihyvinvoinnin 

mahdollisuuksista ja pohjustetaan 

kulttuurihyvinvointitoiminnan jatkuvuutta.

• Kulttuuriresepti-pilotin jatko + sisältömarkkinointikampanja 

9-12/2022

• Kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja kulttuurihyvinvoinnin 

palveluketjun työstäminen

• Kuvataidetyöpajoja Satapsykiatrialle, osallistujina sekä 

henkilökunta että potilaat 9-11/2022

• Kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä –tilaisuus 8.12.2022

• Mediataiteen demopäivä Satasairaalassa 8.12.2022 

kohderyhmä sekä asiakkaat että ammattilaiset

• Kestävän kasvun Satakunta –jatkohakemus vuosille 2023-

2025

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/satakunta-suomen-kestavan-kasvun-ohjelma


Kulttuuriresepti

Kulttuurireseptin pilotointi aloitettiin keväällä 2022 Satakulttuuria-hankkeessa ja pilotti jatkuu 
Kestävän kasvun Satakunta-hankkeessa vuoden 2022 loppuun asti.

• Kulttuurireseptin avulla voidaan lisätä kulttuurin saavutettavuutta ja mataloittaa osallistumisen 
kynnystä kohderyhmille, joilla on haasteellinen tilanne elämässä ja lisätä näin hyvinvointia.

• Jaetaan sote-palveluista: OLKA-piste, Harjavallan sairaalan toiminnalliset terapiat, Porin 
perusturva, Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa ja uutena Satakunnan Syöpäyhdistys.

• Lisää kulttuurikohteita mukaan: Porin museoiden ja Emil Cedercreutzin museon lisäksi Pori 
Sinfonietta ja Rakastajat teatteri.

• Reseptiläinen saa halutessaan kulttuurikaverin kulttuurikäynnille mukaan: OLKA-pisteen ja 

Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan vapaaehtoiset sekä Satapsykiatrian kokemusasiantuntijat.

• Kerätään kokemuksia tulevaisuutta varten. Reseptiläinen täyttää palautteen käynnin jälkeen.
• Hahmotellaan palautteen perusteella kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta: Miten ohjataan 

asiakkaat kulttuuri- ja taidepalveluihin. Kulttuurihyvinvoinnin palvelupolku ja palvelutarjotin.



Kulttuuriresepti -pilotti

• Sisältömarkkinointi-kampanja: 

• Satakunnan Kansan digiartikkeli videolla 28.9. ja 

printtiartikkeli Sydän-Satakunta ja Porilaine 29.9. 

Linkki videoon:
https://drive.google.com/file/d/1dPpUJcpbe8Yu16BuXsQvSkfs35uZcI4b/view?usp=sharing

Linkki lehtijuttuun:
Hae resepti ja nauti elämys – saat kulttuurikaverin kaupan päälle - Mainos - Satakunnan 

Kansa

• Mikä olisi tulevaisuuden malli Satakunnassa? 

https://drive.google.com/file/d/1dPpUJcpbe8Yu16BuXsQvSkfs35uZcI4b/view?usp=sharing
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000009089076.html


Kaikukortti: Sosiaalipalveluista tarjotaan Kaikukortti taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville henkilöille kulttuuriin 
osallistumiseksi: Etusivu - Kaikukortti » Kaikukortti

Kaikukortilla käynnissä kolme hanketta: Hankkeet - Kaikukortti » Kaikukortti

Hyvinvointilähete: (Lapin sairaanhoitopiirissä kokeilussa)

- Ei diagnoosia vaativat varhaisvaiheen palvelut, varhaisvaiheen tukimuoto

-> yksinäisyys, syrjäytyminen, mielialaoireet, elintapamuutos

Kulttuuriresepti: Vapaaliput kulttuuriresepteinä, esim. Turussa lääkärit

Kulttuurilähete: Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, 
neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä toimintamalli: Toimintamalli: Kulttuurilähete, 
Tampere | Taikusydän (turkuamk.fi)

Kimmoke-ranneke Turussa: tietyt Kelan etuudet oikeuttavat saamaan rannekkeen, jolla pääsee ilmaiseksi tai 
alennuksella osallistumaan sekä kulttuuri- että liikuntapalveluihin. Kimmoke-ranneke | Turku.fi

Aktiivi-passi Tampereelle: Kimmoke-rannekkeen tapainen – tietty summa ladataan matkakortille ja sillä pääsee sekä 
kulttuuri- että liikuntakohteisiin.

Senioriranneke (Turku): Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Se kannustaa liikkumaan 
oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee myös Turun kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. 
Ranneke on voimassa kuusi kuukautta latauspäivästä. Rannekkeen hinta on 40 euroa / 6 kk. Lue lisää 
Seniorirannekkeesta.

https://kaikukortti.fi/
https://kaikukortti.fi/etusivu-2/hankkeet/
https://hyvinvointilahete.fi/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/miksi-laakarit-jakavat-kulttuuriresepteja/
https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/toimintamalli-kulttuurilahete-tampere/
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kimmoke-ranneke
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/rannekkeet/senioriranneke


Kulttuurireseptin palautetta

Otteita palautteista:

- ”Museovierailu toi iloa ja piristystä 

elämään.”

- ”Herätti kiinnostuksen osallistua 

kulttuuritoimintaan.”

- ”Mielellään lisää tällaisia reseptejä.”

- ”Mukavaa vaihtelua arkeen, kiva että on 

tämmöinen mahdollisuus varsinkin niille, 

jotka ei muuten kävisi museossa.”



Kulttuurireseptin tilastointia

Reseptejä jaettu syyskuuhun -22 mennessä

- jaettu yhteensä 32 kpl: Satakulttuuria-hanke jakanut: 4 kpl 
(24.5.Harjavalta), Satapsykiatria toiminnalliset terapiat: 10 kpl, 

OLKA-piste 18 kpl. 

- käytetty yhteensä 10 kpl: Satakunnan museo & museon 

toimipisteet 9 kpl, Emil Cedecreutzin museo 1 kpl.

- Yhtään vierailua kulttuurikaverin kanssa ei ole tehty.

- Sisältömarkkinointikampanjan ja uuden reseptipohjan myötä 

reseptejä jaettiin 41 kpl. 12.10.22 Terveyden ja hyvinvoinnin 
päivässä Porin Nuorisotalolla.

Olka-pisteen tilastointi jaetuista resepteistä 6.10.2022:

- sairaanhoitaja ja 2 tukiperhelasta 

- diakoni ja asiakas 

- sairaalan työntekijä ja täysin varaton henkilö 

- Parasta liikkua-hanke ja 13 mielenterveyskuntoutujaa 

- vapaaehtoinen/sairaanhoitaja ja tuettava henkilö 

- yksi sairaalan työntekijä ja perheessä tukea tarvitseva yht. 24 kpl



31.10.2022

• Kulttuurihyvinvointi on sitä, että kulttuuri ja taide vähentävät 

yksinäisyyttä ja lisäävät onnellisuutta elämässä. Jokaisella on 

kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on 

kulttuurihyvinvointia. 

• Kulttuuri ja taide ovat osa hyvää elämää. Hyvän kirjan lukeminen, 

musiikin kuunteleminen tai soittaminen, taulun maalaaminen, 

teatterin harrastaminen antavat iloa ja voimaa elämään. 

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa yksilön tai yhteisön kokemusta siitä, että 

kulttuuri tai taide lisäävät hyvinvointia.

Mitä on kulttuurihyvinvointi –video (kesto 1:55): 

https://youtu.be/ozHinZx5Dzc

Kulttuurireseptin sisältömarkkinointikampanjassa tehtiin video 

kulttuurireseptin hyödyntämisestä ja merkityksestä hyvinvointiin:

https://drive.google.com/file/d/1dPpUJcpbe8Yu16BuXsQvSkfs35uZcI4b/v

iew?usp=sharing

Kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille

https://youtu.be/ozHinZx5Dzc
https://drive.google.com/file/d/1dPpUJcpbe8Yu16BuXsQvSkfs35uZcI4b/view?usp=sharing


Kiitos!


