
Hyvinvointia

Maakunta ja kunta  
tulevaisuudessa

kulttuurista

Pirkanmaalla tavoitteena on 
taata jokaiselle mahdollisuus 
osallistua kulttuuriin  
sata minuuttia viikossa 
kiinnostuksen ja kykyjensä 
mukaan riippumatta taustasta, 
tuloista, terveydestä, 
asuinpaikasta tai mistään 
muustakaan tekijästä.



Tanssi parantaa liikuntakykyä ja moto-
riikkaa, laulaminen hengittämistä ja taide 
kognitiivista toimintaa ja prosesseja. Kult-
tuuri vähentää ahdistuneisuutta sekä fyysi-
siä ja psykologisia oireita. Taidetoiminnan 
on todettu vähentävän kipu- ja unilääk-
keiden tarvetta. Aktiivisesti taiteeseen ja 
kulttuuriin osallistuvilla on todennäköisyys 
elää pidempään kuin osallistumattomilla. 
Taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvoin-
tivaikutusten lista on siis pitkä.

kemista. Kulttuurihyvinvointi on myös kaik-
kien oikeutta päästä osalliseksi kulttuurista. 
Taide ja kulttuuri ovat ihmisoikeuksia.

Kulttuuri kuuluu kaikille
Kulttuurihyvinvointi koskee kaikkia. Sik-
si sen palvelutarjontakin on laaja. Kuntien 
kulttuuripalvelut, kuten kirjastot, museot 
ja tapahtumat muodostavat kulttuuripalve-
lujen arkisen ytimen. Kun ne ovat lähellä, 
esteettömiä, maksuttomia sekä saavutetta-
via, olemme jo pitkällä. Erityistä huolenpi-
toa tarvitsevat ne ihmiset, joiden tarpeisiin 
yhteiset palvelut eivät riitä. Ne, jotka ovat 
pitkäaikaisen hoivan piirissä, tarvitsevat 
luokse tulevia palveluita kuten kotikirjastoa 
tai musiikkituokioita osastolla. Kehitysvam-
maisten päivätoiminta on yhden ihmisryh-
män tärkeä kanava kulttuuriin. Kulttuuri on 
myös sosiaali- ja terveyspalveluiden mene-
telmä. Mielenterveyskuntoutuja saa roh-
keutta sosiaalisen sirkuksen ryhmästä tai 
tekee kokemuksiaan näkyväksi piirtämällä 
sarjakuvaa. Musiikki, tanssi tai kuvataide 
ovat yhtä lailla kuntoutuksen välineitä.

Kulttuurihyvinvointi on myös 
kaikkien oikeutta päästä 
osalliseksi kulttuurista.  
Taide ja kulttuuri ovat 

ihmisoikeuksia.

Pirkanmaalla tehdään töitä, jotta kulttuurin 
hyvinvointivaikutukset tavoittaisivat jokaisen asukkaan.

Taide on myös enemmän. Se itkettää ja 
naurattaa, tuo mielihyvää ja on osa ihmi-
senä olemista. Se on nostalgiaa ja muistoja, 
mielikuvitusmaailmoja ja nykyisyyden ko-

Kulttuuri- 
palvelut  

hyvinvointia  
luomassa



Maakunnan ja  
kunnan tehtävät
Maakunta
• Huolehtii kulttuuristen oikeuk-

sien toteutumisesta osana  
sosiaali- ja terveyspalveluja

• Maakunnallisen identiteetin  
ja kulttuurin edistäminen

• Tukee kuntia kulttuurihyvinvoin-
nin kehittämisessä osana hyvin-
voinnin ja terveyden edistämistä

Kunta
• Hyvinvointia ja terveyttä edistä-

vät ennaltaehkäisevät palvelut
• Vastaa osaamisen ja  

sivistyksen edistämisestä
• Liikunnan, kulttuurin ja  

muiden vapaa-ajan palveluiden 
järjestäminen

100 minuuttia  
kulttuuria

Sata minuuttia on noin 1% viikon ajas-
ta. Se voi koostua esimerkiksi yhdestä 
elokuvasta, kahdesta jaksosta draa-
maa, tanssitunnista tai 15 minuutista 
musiikkia päivässä.

Kulttuuri- 
hyvinvointisuunnitelma

Pirkanmaalla on otettu ensimmäisenä Suo-
messa käyttöön alueellinen kulttuurihy-
vinvoinnin suunnitelma. Sen tavoitteena 
on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien 
toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja 
siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. 
Suunnitelma sisältää suosituksen, jossa jo-
kaista ihmistä kannustetaan osallistumaan 
taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sata mi-
nuutin ajan viikossa. Jokaisella ihmisellä on 
vapaus itse määritellä, millä tavoin hänen 
osallistumisensa taiteeseen ja kulttuuriin 
tapahtuu. Osallistuminen voi olla taiteesta 
ja kulttuurista nauttimista, sen kokemista 
sekä tekemistä. 

Mitä kaikkea  
kulttuuri on?
Kulttuuri- ja taidetoimintaa ovat niin muse-
ossa, konsertissa, teatterissa tai elokuvissa 
käyminen kuin kirjan lukeminen, kuoros-
sa laulaminen, tanssiminen tai ohjattuun 
taidetoimintaan osallistuminen. Luova 
tekeminen ja taiteeseen osallistuminen 
avaavat väylän kulttuurin hyvää tekeville 
vaikutuksille. Osallistuminen voi olla niin-
kin yksinkertaista kuin kotona piirtäminen 
tai lempimusiikin kuuntelu. Jokainen tie-
tää parhaiten itse sen, minkälainen taide ja 
kulttuuri lisää omaa hyvinvointia!
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Onnea,  
kulttuuri lisää  

sinunkin hyvinvointiasi!

Viihde Musiikki

Kirjallisuus Kulttuuri- 
tapahtumat

Katson 
sarjoja

Teen  
itse

Käyn  
näyttelyissä

Käyn  
kirjastossa

Katson 
elokuvia

Käyn  
teatterissa

Käyn  
oopperassa

Luen 
kirjaa

Millaisesta
kulttuurista  
sinä pidät?

Kotona

Käyn  
konserteissa

Paikan 
päällä

Kuuntelen 
äänikirjoja

Harrastan 
musiikkia

Liikenteessä

Kuvataide

Testaa kulttuurin kulutuksesi!


