TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
KULTTUURIHYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
1.

Jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen
ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa

2.

Maakunta turvaa ihmisten kulttuuriset oikeudet osana
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja

3.

Kunnat ottavat taiteen ja kulttuurin osaksi hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä

4.

Kulttuurihyvinvointia edistetään yhteistyössä kaikilla hallinnon tasoilla

5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä lisätään

Pirkanmaan alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma

taiteen ja kulttuurin käyttöä
6.

Taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta parannetaan

7.

Taide- ja kulttuuriala toimii yhteiskunnan kehittäjänä
yhteistyössä muiden toimialojen kanssa

8.

Ihmisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle luodaan lisää mahdollisuuksia

9.

Tietoa kulttuurihyvinvointipalveluista kootaan yhteen

10. Kulttuurihyvinvoinnin koulutusta ja tutkimusta lisätään
11. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisille mahdollistetaan vakaammat työolot

LUE LISÄÄ!
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma
löytyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on tehty laajalla yhteistyöllä tulevaisuuden tarpeita ja maakuntauudistusta
ennakoiden. Prosessin vastuutahoina toimivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus.

http://www.pshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Terveyden_edistaminen/Alueelliset_suunnitelmat
http://www.taike.fi/taidetoimii
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PIRKANMAA ON EDELLÄKÄVIJÄ

KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

Kulttuurinen vanhustyö, taide- ja kulttuurikasvatus ja räätälöidyt taideja kulttuuripalvelut ovat monissa Pirkanmaan kunnissa juurtuneet

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointi-

kokeiluiden kautta pysyväksi toiminnaksi. Alueelliseen hyvinvoinnin ja

suunnitelma on strateginen asiakirja, jonka

terveyden edistämiseen sijoittuva kulttuurihyvinvointisuunnitelma

tavoitteena on

on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

• mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien
toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille

MITÄ KULTTUURIHYVINVOINTI ON?

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• luoda yhteistyötä toimialarajojen yli

Taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä

Suunnitelma on työväline sekä päätöksentekoon

elämää. Niitä voidaan käyttää myös tavoitteellisesti edistämään

että käytännön tasolle. Kunnissa kulttuuri-

terveyttä ja hyvinvointia. Taiteen ja kulttuurin vaikutuksista on

hyvinvoinnin edistämisen tulisi nivoutua

runsaasti tutkimustietoa.

osaksi hyvinvointikertomustyötä.
Kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan keskiössä on
ihminen ja hänen osallisuutensa taiteeseen ja kulttuuriin.
Jokaisella tulee olla mahdollisuus ilmaista itseään ja harjoittaa
kulttuuritoimintaa sekä osallistua erilaisiin kulttuurin ja taiteen
ilmenemisen muotoihin.
Kulttuurihyvinvoinnin arvopohja perustuu yhdenvertaisuuden
toteutumiseen yhteiskunnassa ja ihmisten mahdollisuuksiin

YHTEISTYÖ

toimia, tulla hyväksytyksi ja näkyväksi omassa elinpiirissään ja

Kulttuurihyvinvoinnin luominen vaatii ammattimaista ja

yhteiskunnassa omana itsenään.

pitkäjänteistä yhteistyötä toimialarajojen yli. Mukaan
tarvitaan niin julkinen sektori, yritykset kuin järjestöt ja
yhdistyksetkin.

KULTTUURIHYVINVOINTISUOSITUS

Hallinnon rakenteiden muuttuessa toimijoiden on tehtävä

Pirkanmaa ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön suosituksen, jossa

yhdessä työnjako, jotta kulttuurihyvinvointipalvelut saadaan

jokaiselle ihmiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista

järjestettyä tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyötä kehittämään

vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Suositus koskee kaikenikäisiä

tulee perustaa alueellinen kehittämisfoorumi.

ihmisiä. 100 minuuttia voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että
osallistumisesta taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä.
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