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Lasten ja nuorten maakunta 
• Joka viides pohjoispohjalainen alle 15 vuotias
• Keski-ikä 40,2 vuotta
• Keski-iältään kymmenen nuorimman kunnan 

joukossa viisi kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: 
Liminka nuorin. 

Pohjois-Pohjanmaa

Hyvinvoinnin haasteita
• Korkea nuorisotyöttömyys
• Korkea yleinen ja lasten pienituloisuusaste; Niukkuus 
• Korkea sairastavuus; Mielenterveyden ongelmat
• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden haasteet
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Hytejohtaminen Yhteistyö Verkostot Osallisuus



Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointisopimus 2019-2025

Hyvinvointi-
käsitys

Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, 

hyväksytyksi ja ymmärretyksi 

ihmisenä enkä yksittäisten 

tarpeideni kautta.



POHJOIS-POHJANMAAN 

KULTTUURIHYVINVOINNIN ALUEVERKOSTO

#POPkultaTaiteesta ja kulttuurista 

voimaa hyvinvointiin

Koordinointi Pohjois-Pohjanmaan liitto

Aluesuunnittelija Auli Suorsa 

auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi

Tilaa uutiskirje!

Tätä tavoittelemme

• Pohjoispohjalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat laaja-alaisesti.           

Taide ja kulttuuri osana elämän jokaisessa vaiheessa. 

• Taide ja kulttuuri suunnitelmallisena osana hyte- ja sote-toimintaa. 

• Uudenlaiset ratkaisut, yhteistyömuodot ja rahoittamismallit.

• Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät 

käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan. 

https://us19.campaign-archive.com/?u=6c34c1a94fd35509d16def564&id=4031f416e4


Taiteesta ja kulttuurista 

voimaa hyvinvointiin

Tähän keskitymme

• Matalan kynnyksen kohtaamiset ja monialainen yhteistyö 

• Tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen 

• Toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen

• Viestintä ja vaikuttamistyö 



Tekemisen meininkiä maakunnassa .... 

• Aktiivisia pilotteja ja hankkeita, myös vakiintunutta toimintaa

• Kulttuuri- ja taide tiiviinä osana hyte-yhteistyötä 

• Kulttuuri- ja taidekasvatus osana hyvinvointisopimuksen sivistysteemaa

• Kulttuuriohjelma Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle / PPL  

• Taideohjelma tulevaisuuden sairaalalle / PPSHP

• Taide tulevaisuuden sairaalassa –seminaari 11.12.2019
(www.pohjois-pohjanmaa.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri)

• Hyte/kulttuurihyte osana tulevaisuuden sote-keskuksen toimintaa 

…..POPkulta verkosto keskeisenä toimijana

Taiteesta ja kulttuurista 

voimaa hyvinvointiin



Mielipaletti 18-35-vuotiaille
Mielen ja kehon hyvinvointia, uusia ystäviä ja vertaistukea, 
mukavaa tekemistä ja uusia taitoja, voimavaroja arkeen taide -
ja luontotoiminnan kautta. 

Taiteesta ja kulttuurista 

voimaa hyvinvointiin

info@hyvanmielentalo.fi



Kiitos !
Kuva: Auli Suorsa 


