
Kultur på recept 

För att motverka långtidssjukskrivningar har läkare i Helsingborg i Skåne ordinerat kulturupplevelser så som 
körsång och keramikkurser åt sina patienter. Projektet har gått under namnet kultur på recept. Även 
forskningsresultat visar att deltagande i kulturevenemang främjar hälsan. I Sverige kan patienter som lider av 
stress, olika former av depression eller långvariga smärttillstånd i stöd- och rörelseorganen få kulturreceptet. 
Man kan även ordineras t.ex. teaterbesök eller att handarbeta. (Helsingin Sanomat) 

Även Åbo deltog under kulturhuvudstadsåret i ett försök där läkare under år 2011 skrev över 5000 
kulturrecept, som berättigade fritt inträde till kulturhuvudstadsårets evenemang.  

Samarbete mellan social- och hälsovårdsverket och kulturbranschen för att förbättra människors 
välbefinnande är något som intresserat Wasa Teater, Kuntsi museum för modern konst och Österbottens 
museum. I januari-februari går Vasas egna ”Kultur på recept” helhet av stapeln. Tyvärr kan man inte ännu få 
något recept av läkaren på hälsocentralen men vi erbjuder välbefinnande kulturupplevelser genom olika 
workshops och diskussionsguidningar. Helheten är riktad till vuxna. 

Vi bjuder er till Kultur på recepts informationstillfälle för att höra mer 
om evenemangen. Informationstillfället ordnas i Vasa Konsthall 
torsdag 17.1.2013 kl. 11. 

Välkommen! 

 

Kulttuuria reseptillä  

Lääkärin määräämä kuorolaulu tai keramiikkakurssien kaltaiset 
kulttuuririennot ovat olleet mukana pitkäaikaisten sairauspoissaolojen 
torjunnassa skånelaisessa Helsingborgin kaupungissa. Hankkeen nimi on 
kulttuuria reseptillä. Tutkimustulostenkin valossa kulttuuritapahtumiin 
osallistuminen edistää terveyttä. Ruotsissa reseptin voi saada potilas, jolla 
on stressiä, eriasteisia depressioita tai pitkään kestäneitä tuki- ja liikuntaelinten kipuja. Reseptiin voi kuulua 
myös esimerkiksi teatterikäyntejä tai käsitöiden tekemistä. (Helsingin Sanomat) 

Myös Turku osallistui kulttuuripääkaupunkivuonna kokeiluun, jossa lääkärit jakoivat vuoden 2011 aikana yli 
5000 kulttuurireseptiä, jotka oikeuttivat ilmaiseen sisäänpääsyyn kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin.  

Sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuurialan yhteistyö ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi on 
mielenkiintoinen hanke, josta Wasa Teater, Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo ovat 
olleet kiinnostuneita. Tammi-helmikuussa ohjelmassa onkin Vaasan oma ”Kulttuuria reseptillä”-
kokonaisuus, johon valitettavasti ei vielä saa terveyskeskuslääkäriltä reseptiä, mutta jossa keskitytään 
kulttuurin tuottamaan hyvinvointiin erilaisten työpajojen ja keskusteluopastuksien keinoin. Kokonaisuus on 
aikuisille suunnattu.  

Kutsumme teidät Kulttuuria reseptillä-kokonaisuuden tiedotustilaisuuteen kuulemaan asiasta lisää. 
Tiedotustilaisuus järjestetään Vaasan Taidehallissa torstaina 17.1.2013 klo 11.  

Tervetuloa!  


