
Kulttuurista hyvinvointia 

Kulttuurikysely 
Alkuvuodesta kerättiin kuntalaisten arviota 

kulttuuritarjonnan nykytilasta, toiveita tulevasta 

sekä tietoa, miten kulttuuria yleensä 

harrastetaan.  Kulttuuripalveluiden tilaa kartoitti 

osaltaan myös syyskuinen kuntalaiskysely.  

Kirjallisuuden saatavuus arvioitiin kunnassa 

hyväksi, monissa muissa taiteenaloissa katsottiin 

löytyvän kehitettävää. Mm. teatteritoimintaa 

toivottiin ympärivuotiseksi ja paikallishistoriaa 

sekä kotiseututietoutta paljon nykyistä 

enemmän.  

Hautausmaan sekä kyläjuhlien kulttuurikävelyt 

ovatkin keränneet kymmenittäin osallistujia.  

Hyvin alkanutta perinnettä kannattaa jatkaa. 

Kansalaisopisto tarjoaa keväällä 

kulttuurihistoriaan painottuvaa kävelyä pitäjällä. 

Keväällä toden näköisesti myös tehdään 

arkeologinen kenttäkävely Punkalaitumen 

esihistoriallisilla paikoilla. 

Kulttuurin terveysvaikutukset  
Musiikin on todettu lievittävän ahdistusta, 

alentavan verenpainetta ja vaikuttavan 

alentavasti jopa potilaan kipulääkityksen 

tarpeeseen.  

Säännöllisesti draamakasvatukseen 

osallistuneiden oppilaiden havaittiin sietävän 

stressiä hyvin ja olevan ongelmanratkaisukykyisiä. 

Lisäksi he pitivät koulunkäynnistä.  

Sairaaloiden pitkiä valkoisia käytäviä on tuunattu 

hyvin tuloksin värikkäin seinämaalauksin ja 

veistoksin. 

Kulttuuri vaikuttaa positiivisesti ihmisen 

kokemukseen terveydestä.  

100 minuuttia viikossa 
Taiteen edistämiskeskus julkaisi keväällä yhdessä 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa laatimansa 

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman.  

Se suosittelee taiteen ja kulttuurin tuomista myös 

osaksi sote-palveluita. Leikitellen voisikin kysyä, 

voiko terveyskeskuksesta jatkossa saada 

lähetteen kuoroon tai tanssikurssille.  Ja kyllähän 

se on mahdollista, kulttuurilähetteenä tunnettua 

kokeilua on testattu ainakin Tampereella.  

Jokaisen mahdollisuuksien rajoissa on suositus 

100 minuutista kulttuuria viikoittain.   Kulttuuria 

voi harrastaa monella tapaa: Osalle sopii tehdä 

itse vaikka osallistuen opiston kurssille tai 

kuoroon, osa nauttii näyttelyssä kiertäen ja 

tarkkaillen.  

Kuntaan on suunnitteilla galleriatila, jossa 

voidaan järjestää paitsi kuntalaisten omia 

näyttelyitä myös esim. vaihtuvaa 

museotoimintaa.  Galleriatila toteutuu 

mahdollisesti vuoden 2018 aikana. 

Lukeminen on aina muodissa 
Lukeminen on varsinainen yhteiskunnallinen 

terveysteko. Se kehittää mm. keskittymiskykyä, 

kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, ymmärtää 

merkityksiä, empatiaa ja sanavarastoa.   

Kaiken lisäksi kirjallisuudella myös menee lujaa. 

Suomalaista kertomakirjallisuutta käännetään 

enemmän kuin koskaan aiemmin.  

Tekstin ilmiasut ovat moninaistuneet ja saatavuus 

helpottunut: Sähkökirjoja voi ladata 

verkkokirjastosta tabletille tai lukea puhelimella. 

Myös Piki-verkkokirjastosta saa nykyään 

äänikirjoja.  Esim. ajomatkalla moni kuunteleekin 

kirjaa radion asemesta.  Kirjaston 

omatoimikäyttäjän on mahdollista hakea 

painettua aineistoa palveluaikojen ulkopuolella 

esim. myös sunnuntaisin.  

Lukuharrastuksen ei tarvitse päättyä esim. näön 

heikkenemiseen tai palvelutaloon muuttoon. 

Kirjaston kotipalvelu toimittaa kirjakasseja, jos on 

itse estynyt asioimasta kirjastossa. Äänikirjoja on 

saatavissa laajalti sekä verkossa että kirjaston 

kautta.  

Lapsille ja nuorille, joilla on lukihäiriö, on 

saatavilla sähkökirjoja, joista tekstin etenemistä 

voi seurata ruudulta samaan aikaan, kun 

kuuntelee tekstiä.  


