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3. Elämyksiä ja kokemuksia



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on miljardiluokan

kysymys

• Liikkumattomuus maksaa 3-4 miljardia vuodessa

• Lihavuuden kustannukset ovat 300 milj. euroa / vuosi

• Alkoholihaittojen kustannukset ovat 4-6,5 miljardia 7 vuosi
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Turkulaisten hyvinvoinnin koonnos

• Turkulaiset pärjäävät hyvin

• Haasteita

– Työikäisten työkykyisyys eläkkeelle asti, iäkkäiden 
toimintakyky, yksinäisyys, osallisuus

– Lasten ylipainoisuus ja lihavuus

– Koettu terveys

– Elintavat: tupakka ja alkoholin liikakäyttö

– Elämänlaatu

– Turun sisällä alueiden välillä suuria eroja

• Suurimmat haasteet liittyvät sosiaaliryhmien välisiin eroihin ja 
niiden kaventamiseen

– Potentiaali on suurin, vaikutukset potentiaaliset parhaimmat ja 
menestys taattu kaikissa vertailuissa, mikäli alemmissa 
sosiaaliryhmissä tavoitettaisiin sama taso kuin ylemmissa jo on

• Ei siis mahdoton tavoite

6THL / Murto/Pentala/Kaikkonen/5/20158.5.2015





Tyytyväisyydessä kirjastopalveluiden riittävään 

saatavuuteen tarpeisiin nähden tapahtunut tasoittumista 

alueiden välisissä eroissa

8.5.2015THL / Murto/Pentala/Kaikkonen/5/20158



Miettinen FCG 2016



Hyvinvointia kulttuurista

• Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää onnellisuuden kokemuksia ja 

elämän mielekkyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti terveyteen, 

elämänlaatuun ja pidentää elinikää

• Aktiivinen osallistuminen on merkittävää: enemmän 

kulttuuritoimintaan osallistuvilla terveysvaikutukset ovat suuremmat 

kuin vähän osallistuvilla.



• Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys oleellisia!

• Enemmän aktiivisuutta – suuremmat vaikutukset

• Vähälläkin vaikutusta jos ei ole ennen harrastanut

• Sosiaalista pääomaa omaavat harrastavat enemmän, joka 
lisää sosiaalista pääomaa - kierre toimii myös päinvastoin, 
valitettavasti

… mutta positiivinen kokemus tai elämys voi johtaa 
positiiviseen kierteeseen ja aktiivisuuden lisääntymiseen

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten 
”löydöksiä”



• Kulttuurin harrastaminen vähentää terveysriskejä

• Kulttuuriharrastukset tukevat yhdessäoloa ja kanssakäymistä

• Kulttuurikokemus virkistää aisteja sekä tuottaa elämyksiä ja 
hyvää oloa

• Kulttuuri vähentää stressiä sekä parantaa elämänlaatua ja 
työkykyä

• Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että kulttuuri tuo iloa 
arkeen

• Kulttuurin harrastaminen pidentää elinikää

Koe & Eläydy Tee itse & Kokeile



Hyvinvointia kulttuurista

• Kirjallisuuskatsaus / Sanna Nummelin 

www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut/tutkimuskatsauksia/1_2011

• Lähteinä mm. Hyyppä & Liikanen 2005, Hyyppä 2007, Hyyppä etc. 

2006 Kilroy etc. 2007, Liikanen 2003, Konlaan 2001, Särkämö etc. 

2008, Matarasso 1997, Clift etc. 2001, Bygren etc. 1996, 2009, Cohen 

etc. 2006

http://www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut/tutkimuskatsauksia/1_2011


Ei vapaa-ajan 

toimenpiteiden 

kohteena

Harkitsijat Kiinnostuneet Harrastavat Aktiivit

Vapaa-ajallaan passiiviset Vapaa-ajallaan aktiiviset

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aktiivisuuden edistämisen kohderyhmät



• lisätään aikuisväestön omaehtoista harrastamista

• aktivoidaan, osallistetaan sekä motivoidaan kulttuurin ja liikunnan 

harrastamiseen ihmisten päivittäisessä elinympäristössä

• lisätään tietoisuutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista

• ohjataan kuntalaisia sellaisten palvelujen piiriin, jotka ovat juuri 

heille mahdollisia ja kiinnostavia sekä palkitsevia

Aktiivisuuden edistäminen



Turku edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 

aktiivista elämäntapaa. 

Turku edistää ja parantaa kaikkien, 

erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, 

hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Turku kannustaa asukkaita ottamaan vastuuta 

itsestään ja läheisistään ja hyödyntämään 

ennaltaehkäiseviä palveluja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

kaupungin keskeinen strateginen tavoite.

Turku tekee hyvää



Elämykset ja kokemukset

• Elämys on subjektiivinen kokemus

• Puitteiden luominen elämykselle 

• Toiselle yhteisöllisyys näyttäytyy merkittävänä elämyksenä, toiselle 

fyysinen voimien koettelu, kolmannelle uuden taidon oppiminen



Liikunta ja 

kulttuuri







Pohdittavaksi

• Ymmärränkö todella asukkaita ja asiakkaita, ja näenkö asiat heidän 

näkökulmastaan? Mitä tarjoan heille?

• Käytänkö eri toimenpiteiden yhdistelmiä rohkaistakseni ihmisiä lisäämään 

aktiivisuuttaan?



Aktiivisuus elämäntavaksi!



Kiitos!


