
POPKULTA VERKOSTON TAPAAMINEN 20.10.2022 /  

YHTEENVETO  
 

Kulttuurista hyvinvointia Kempeleessä / kulttuuri- ja kirjastojohtaja Anne Toppari 

Kulttuuri on vahvasti osa Kempeleessä tehtävää hyte-työtä, koska: 

- Kulttuurijohtaja on kunnan hyteryhmän jäsen ja kulttuuri mukana hyvinvointikertomuksessa. 

- Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on omaksuttu ja vaikuttavuus ymmärretään.  

- Kunnassa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä, jossa kulttuuri vahvasti mukana. Tämän kautta 

saatu resurssitehokkuutta ja monipuolisempia palveluita.  

- Tärkeänä tavoitteena tarjota palveluja yhdenvertaisesti myös erityisryhmille.  

Toimintaesimerkkejä: Kempele Akatemian tunteja myös esim palvelutaloihin, Elämyksiä etänä (Pohde), yh-

teisötaideprojekti (osuuskunta ILME), kirjakassi (yhteistyö Lions club), kaikukortti, lukudiblomi, kulttuurifoo-

rumi, taide kulttuuriympäristössä jne.  

 

Tutustu Kempeleen kulttuurimaisemaan pyö-

räillen! Kunnassa on seitsemän pyöräilyreittiä 

erilaisissa maisemissa, eripuolilla kuntaa.  

Lisää Kempeleen kulttuuripalveluista tämän 

linkin takaa: Kulttuuri - Kempeleen kunta.  

 

 

 

Lautta - luova lähtö hyvään mieleen hankkeen esittely ja luovatuokio 

Ohjelmassa: Teetä, sympatiaa ja siveltimiä tapaamiset, Jännitystä luovimassa – taideryhmä, Taidetuuletin tai-

devierailut ja kokeilut, Kahdenkeskinen tapaaminen luovuusluotsin kanssa 

 

Luovuusluotsit: 

Virve Saaranen 044 334 6143  

Katri Aaltio 044 334 6136 

Anni Paalanen  044 721 4277 
etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi 

https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/tuotantokeskus
https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/tuotantokeskus
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri.html
mailto:etunimi.sukunimi@hyvanmielentalo.fi


Luovuuden merkitys toipumisessa / Kokemuksesta asiantuntijuutta  

Hyvän mielen talo välittää kokemustoimijoita, joilla on omaa tai läheisenä 

saatua kokemusta mielenterveyshäiriöiden kanssa elämisestä sekä halua 

hyödyntää kokemuksiaan mielenterveystyössä. lisätietoja: Päivi Isojärvi, 

paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi p. 041 466 7683. 

Tapaamisessa mukana olleen kokemusasiantuntija Pia Rantasen esittäytyminen tämän linkin takaa.  

Hyödynnä kokemustoimijaa oman organisaatiosi toiminnassa ja kehittämistyössä. Lue lisää 

mahdollisuuksista ja ohjeet kokemustoimijan tilaamiseen Kokemustoimintaverkoston sivuilta. 

 

Oulu2026 ohjelmahakuinfo /Inka Hyvönen, tuottaja ja Mirja Syrjälä, osal-

lisuuskoordinaattori / Oulu 2026  

Kulttuuripääkaupunkivuoden uusi ohjelmahaku on käynnistynyt ja kestää jou-

lukuun alkuun. Valintakriteerit ja arviointiperusteet hakijan oppaassa 

www.oulu2026.eu/ohjelmahaku. Hakulomake on avoinna 3.10.-9.12.2022 

23:59 (EET) osoitteessa https://oulu2026.rimbert.fi/  

Hakulomakkeessa voi ilmoittaa etsivänsä kumppania hankkeen toteuttami-

seen. Voi laittaa tiedusteluja Oulu 2026 sähköpostiin. Ohjelmassa on jo nyt 

kulttuurihyvinvoinnin teemaan liittyviä hankkeita esimerkiksi Hyvän mielen 

talolta, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta / Oys2030 

Ajankohtaista aiheesta Kulttuuri Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnassa  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on nyt Pohde! 

Kulttuuri on nostettu vahvasti mukaan elintapaohjaukseen unen, liikunnan ja ravitsemuksen rinnalle. Katso 

Elintapaohjauksen tarkistuslista (Stm). Näin on myös Pohteen hytetyössä. Tällä hetkellä työn alla on palve-

lupolkujen ja -tarjottimien rakentaminen, hyvinvointilähetteen kehittäminen ja hyvinvointikertomuksen 

laadinta. Näitä varten on analysoitu kuntien hyvinvointikertomuksia ja koottu teemallisia tietopaketteja. 

Sellainen tehty myös vapaa-aika ja kulttuuriteemasta. Esimerkkejä palvelutarjottimista: Oulun kaupunki, 

Nivala/kulttuuriapteekki, Etelä-Pohjanmaan tarjotin. Kehittämistyössä vielä monia ratkaistavia kysymyksiä. 

Kulttuurihyvinvointi on kuitenkin vahvasti mukana siinä.  

Toiminta- ja osallistumisvinkkejä ja linkkejä: 

- Tallenna palvelusi jo nyt Lähellä.fi palveluun. Infotilaisuus 17.11. teams ja 1.12. Vuolle talo. 

- Liity järjestöverkostoon ja osallistu kehittämistapaamiseen 22.11.  

- Vaikuta yhteiskehittämisen sivun kautta.   

Merkkaa kalenteriin: 
30.11. klo 15-16 turinatuokio. 

Uutiskirjeet julkaistaan 3.11. ja 12.12.  

Vuoden 2023 ensimmäinen tapaaminen 23.2. klo 12:30. Merkkaa jo kalenteriin! 

Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumiin Pyhäjärvellä 2.11. 

Kulttuuriasiaa on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 7.-8.11.  

 

POPkulta verkoston lokakuun 2022 tapaaminen toteutettiin Teamsissä. Mukana oli 23 verkostolaista.  

https://www.hyvanmielentalo.fi/toiminta/kokemusasiantuntijatoiminta/kokemusasiantuntijoiden-esittaytymiset/riippuvuussairaan-aiti.html
https://kokemustoimintaverkosto.fi/kokemustoiminta/
http://www.oulu2026.eu/ohjelmahaku
https://oulu2026.rimbert.fi/
https://stm.fi/-/elintapaohjauksen-tarkistuslista-julkaistu
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/lahella-fi-palvelun-info-tilaisuudet-jarjesto-ja-seurakuntatoimijoille-4/
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/tulevaisuuden-sote-keskus-hankkeen-kehittamisohjelmien-ja-jarjestoverkostojen-yhteistapaaminen-4/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tapahtumat/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointifoorumi-2022/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tapahtumat/pohjois-pohjanmaan-maakuntapaivat/

