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Taidetta  on neljäntoista pirkanmaalai-
sen sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, joka ke-
hittää toimijoiden mahdollisuuksia juurruttaa kulttuuri-
toiminta kiinteäksi osaksi sote-palvelurakenteita. 

%TAIDETTA -toimijat ovat toteuttaneet vuosina 2015-
2016 TEIJO –tee itse taidetta ja osallistu –hankkeen.  
%Taidetta hankkeen perustana onkin luottamukselli-
nen ja vuorovaikutteinen yhteistyö kulttuuri- ja sote 
-kumppanien välillä, laaja asiantuntemus erilaisten 
sote- ja kulttuurirakenteiden lainalaisuuksista, osal-
listujien elämäntilanteista ja toimintaympäristöistä.  

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja  
monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan  
toteuttamiseksi sote- ja kulttuurisektorien yhteistyönä.

Hanke on osa hallitusohjelman kulttuurin kärkihan-
ketta ja sitä rahoittaa TAIKE sekä hankkeessa mukana 
olevat toimijat.
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%TAIDETTA -hanke jakautuu kumppanien väliseen  
kehittämistyöhön sekä taidetoimintakokeiluihin, joiden 
tuloksena laaditaan kirjauksia ja monistettavia ”hyviä 
käytäntöjä” toiminnan juurruttamiseksi.

1) Strateginen ajattelu ja argumentointi 
     Tavoitteellisuus / Suunnitelmallisuus / Vaikuttavuus 

2) Kestävät rahoitusmallit 
      - budjettien kirjausmallit - kenen budjetista ja miltä riviltä

3) Yhteistoiminnan ja palvelun tuottamisen rakenteet       
      - palvelujen myyminen, ostaminen ja sopimuksellisuus

4) Jatkuvuus 
- Kulttuurin ja hyvinvoinnin TEIJO-aluekeskus 2020         
(sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteinen alueellinen 
TEIJO - kulttuurin ja hyvinvoinnin koordinaatio- ja 
osaamiskeskus)

Kehittämistyön pääteemat eli  Ankkurit ovat:









%TAIDETTA-hankkeen taiteellisessa kokeilutoiminnassa
vuoden 2017 aikana toteutetaan yhteensä noin 2800 
tuntia yhteisötaiteilijoiden ja soveltavan taiteen ammatti-
laisten fasilitoimaa ja ohjaamaa taidetoimintaa eri mittai-
sina, osa-aikaisina residenssijaksoina ja freelancer-työnä. 
Toimintaa toteutetaan Pirkanmaan alueen hoiva-, päih-
de- ja kuntoutuslaitoksissa, asuin- ja toimintakeskuksissa, 
lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa, Parkinson- 
yhdistyksen ryhmissä sekä vankilassa.  

Hanke työllistää yhteensä 20 taiteilijaa ja kulttuurin  
ammattilaista osa-aikaisesti tai tuntiperusteisesti sekä 
mahdollistaa osallistumisen yhteiseen kehittämistyöhön. 
Taiteilijoilla on pitkälle vietyä osaamista työskentelystä 
jonkun tietyn ikä- tai erityisryhmän kanssa, mikä hyödyn-
netään aina uuden toiminnan pohjana. 

Kokeilutoimintaa ohjaa yhdessä asetettu tavoite tukea 
osallistujien hyvinvointia ja elämänlaatua ja mahdollis-
taa oman taiteen tekeminen ja kokeminen sekä laitos- 
ympäristöissä asuvien eri-ikäisten ihmisten osallisuus  
kulttuurielämään.

Kaikessa toiminnassa on aktiivisesti mukana myös  
sote-kumppaneiden henkilökuntaa; lähihoitajia,  
fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, virikeohjaajia, perhe- ja  
sosiaalityöntekijöitä, vankilatyöntekijöitä, vapaaehtoisia 
sekä hallinnollista henkilökuntaa ja johtoa. Ta
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Kulttuuritoimijat
Kulttuuriosuuskunta Uulu / 
musiikki
Kulttuurikeskus PiiPoo / 
teatteri ja draama, nukke- 
teatteri, sirkus, kuvataide, 
musiikki - monitaiteisuus
Sorin Sirkus / 
sirkus  
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / 
yhteisötanssi
Teatteri Telakka /
teatteri ja draamamenetelmät 
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Hankkeen hallinnoijana toimii Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry
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Sote-toimijat 
Kangasalan kunnan  
ikäihmisten asumispalvelut  
ja kotihoito 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Kylmäkosken vankila  
Lempäälän Ehtookoto ry 
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry 
Pirkanmaan senioripalvelut /
Tampereen vanhuspalveluyhdistys ry
Nauha ry / 
Villa Hockey huumekuntotuskoti 
Sopimusvuori ry 
Tampereen Parkinson-yhdistys ry



Hankkeen hallinnoijana toimii Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry

Hallitusohjelman kärkihanke:
Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena 
on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 
ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. 
Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kult-
tuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada taide- ja 
kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnute-
tuksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
teita ja hyvinvoinnin seurantaa. 



“Jotta tulisi 

muutosta, pitää 

tehdä asioita 

toisin!”

Lue lisää:
www.kulttuuripiipoo.fi

Ota yhteyttä: 
Toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu 

pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi 
040 043 3722

Tuottaja Veera Jukkara
veera.jukkara@kulttuuripiipoo.fi
040 866 7600
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