
Uudenmaan liitto ja Kukunori ry kutsuvat sinut / edustajanne perjantaina 
30.8.2019 Red Carpet Film Festivalin yhteyteen kauppakeskus Willaan 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN KULTTUURIMARKKINAT  

Tervetuloa ”Kulttuurihyvinvointia kaikille” – osallistavaan teemapäivään. 
Tilaisuuden tavoitteena on koota yhteen sekä terveyden että sosiaalitoimen, 
hyvinvointialojen toimijoita sekä eri taidealojen ammattilaisia esittelemään osaamistaan ja 
tavoitteitaan, jotta näiden sektorien yhteistyö vahvistuisi.   

Tilaisuudessa on tarkoitus 
• käsitellä haasteita, kehyksiä ja linjauksia, joihin tarttua tematiikan muuntamiseksi 

hyviksi toimintamalleiksi ja käytännöiksi omissa työyhteisöissämme
• esitellä tarpeita, mahdollisuuksia, lainalaisuuksia ja taidealojen osaamista tähän käyttöön

• piirtää kuvaa käytännön haasteista, joita sekä palvelun tarjoajat että tarvitsevat kohtaavat
pyrkiessään yhteistyöhön. 

Ohjelmaa myös osan päivää seuraavat tulevat saamaan maistiaisia sekä pykälistä, toimijoista että 
hyvistä toteutuksista. Kussakin osiossa on sekä ”rakennepuheenvuoro”, ”käytännön toteuttajan 
puheenvuoroja” ja toiminnallisia esittelyjä.  
Autamme myös ”ostajia ja myyjiä” tutustumaan toisiinsa tilaisuuden yhteydessä.   
Kaikkien 11.8. mennessä ilmoittautuneiden kesken tarkennamme ilmoittautuessaan 
törmäyttämistä toivoneiden tapaamisten aikatauluttamiseksi. 
Muistathan mainita oman sektorisi, yhteystiedot sekä toivomasi alan/alat, joiden edustajia haluat 
tavata.   
Tässä linkki ilmoittautumislomakkeeseen. 
Tämä tilaisuus on maksuton. Lounas on omakustanteinen.  

  Tervetuloa! 

   Tarja Haili Markus Raivio 

https://link.webropolsurveys.com/EP/E8262ACD39224696


OHJELMA 

09:00     Lämmittelyä  
Mahdollisuus artisteille esitellä omaa toimintaansa 
lavalla.  5-10 min pituisia toimintaesitteyjä voi varata 
09-10:00 välille etukäteen   
esim: 
o Tapaus Muistilangat; Minna Lamppu, Laura

Huhtinen-Hildén

Terveys ja kulttuuri ne yhteen soppii… 
10:00      Tervetuloa!  

maakuntajohtaja Ossi Savolainen, 
Uudenmaan liitto  

10:10       Erityisasiantuntija Johanna Vuolasto, 
Taiteen edistämiskeskus      
Kehittämistyö Suomessa, 
ministerisuositukset ja toiveet 

10:40       Project Liv, Heidi Lindeman 
Kulttuurivirkistystä pitkäaikaissairaille  lapsille 
ja heidän perheilleen. Esim. unelmapäivät, 
askartelupaketit  sairaaloihin. www.projectliv.fi 

11:00      Tea Geitel, McDanze 
Tanssin vaikuttavuudesta 

Piirretään kuvaa taiteen voimasta  
11:15       Heini Merkkiniemi, Pertin valinta 

Taiteilijat maakuntauudistuksen tukena- 
Tutkimusta, tietoa ja kokemuksia 
taidelähtöisistä menetelmistä ja 
välittäjätoiminnasta 

11:35      Kun sosiaali- ja terveystoimi kohtaa 
kulttuurin  
integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-
Örmälä, Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä, Kulttuuri kuuluu kaikille! 
Lisää hyvinvointia ja terveyttä kulttuurista 
sotessa.         

12:00 – 13:00 omakustanteinen lounastauko 

13:00      Hyvinvointi, ikä ja elinvoima 
muutosjohtaja Timo Aronkytö, 
Uusimaa2019  
sukellus teemaan 

13:15       Eili Ikonen; organisaatiotaiteilija, Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiiri 

13:55      Johanna Sinkkonen, Vantaan kaupunki 
Kulttuurin merkitys ikääntyneiden 
hyvinvoinnin tukena  
millainen on hyvä kulttuurituotanto? 

14:15     KELAn Sote-muutosjohtaja Marjukka 
Turunen 
Miten KELA liittyy kulttuuriin? 

14:35       Johanna Wartio 
    Voimaa elokuvasta – elokuvan soveltava 

käyttö ja dialogi  
Philippe Todaro      
Elvyttävä taikuus - Magical Therapy  

    Paula Julia Rusokallio, Taidesukellus  

15:20       Kasvua kulttuurista -jatkosta 
    johtaja Merja Ekqvist, AVI ja 

läänintaiteilija Laura Arala, Taike 

15:30      Päätössanat; Markus Raivio, Kukunori 

Tämän jälkeen taiteilijoiden ja esiintyjien on  
yhä mahdollista jatkaa oman toimintansa esittelyä. 

Lisätiedustelut: Tarja Haili, Uudenmaan liitto 
040 7741718, tarja.haili@uudenmaanliitto.fi 

http://www.projectliv.fi/
mailto:tarja.haili@uudenmaanliitto.fi
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