
OYSkulta

Tukea toipumiseen, 
kauneutta kohtaamiseen, 

luovuutta läsnäoloon



Kulttuuri ja taide edistävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. 
Ne ovat osa hyvää hoitoa, hoitoympäristöä ja henkilöstön 
hyvinvointia uudessa OYS2030 sairaalassa.  

OYSin kulttuuri- ja taidesuunnitelma, OYSkulta tukee 
älykästä hoitopolkua muistuttaen inhimillisen ja laadukkaan 
kokemuksen merkityksellisyydestä. Luovat työskentely- ja 
toimintatavat edesauttavat potilaan ja asiakkaan empaattista 
kohtaamista, yhteistä oppimista ja yhteisöllisyyden arvostamista. 

Soveltava taiteellinen, tieteellinen ja hoidollinen tutkimus 
tuo sairaalaan uudenlaista erikoisosaamista. Uusimpien 
tutkimustietojen ja parhaiden toimintakäytäntöjen jakaminen 
edistää pohjoista kulttuurihyvinvointia.

Kulttuuri ja taide tekevät sairaala- ja hoitoympäristöstä 
helpommin lähestyttävän. Jo aulassa välittyy tunne siitä, että 
olet hyvissä käsissä.
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Toimenpideklovneria

Sairaalaklovnit ovat kohtaamisen ja osallisuuden ammattilaisia. Koulutetut klovnitohtorit kiertävät 
OYSin lastenosastoilla tuoden hyvää mieltä ja vapauttavaa naurua keskelle sairaalan arkipäivää. OYSissa 
hyödynnetään toimenpideklovnerian kehitystyötä. Klovnien läsnäolosta on saatu loistavia kokemuksia. 

sairaalaklovnit.fi     /     Kuva: Tiina Mäki / OYS Valokuvaus

Kansalliset ja kansainväliset monialaiset 
tutkimushankkeet mahdollistavat uudenlaisen 
huippuosaamisen kehittymisen.

Luova hoito kannustaa henkilökuntaa, 
alan opiskelijoita ja taiteen ammattilaisia 
tuomaan kulttuurin ja taiteen kokemus- 
ja tutkimustiedon osaksi jokapäiväistä 
hoitotyötä.

Laadukkuus, hoidollisuus: oppiva, soveltava

Innovatiivinen 
tutkimustoiminta
tuottaa hoitopolulle kulttuuri-
hyvinvointia tukevia pieniä 
ja suuria arjen tekoja.

sairaalaklovnit.fi


Kaverihahmo Kuura Kettu

Kuura Kettu on OYSin lapsipotilaiden oma, iloinen ja rohkaiseva kaverihahmo. Sairaanhoitaja Tiina 
Kummalan PPSHP:n innovaatioalustalla esittämä ajatus maskotista toteutettiin lapsille ja nuorille suunnatun 
ideahaasteen kautta. Lastensairaalan potilaat valitsivat lempihahmokseen Emma Klasilan ideoiman ja 
graafikko Elina Warstan viimeistelemän Kuura Ketun.  

Kuva: Tiina Mäki / OYS Valokuvaus

Taiteen ammattilaisten läsnäolo tukee 
vuorovaikutusta ja tarjoaa kanavia vaikeidenkin 
tunteiden käsittelyyn. Osallisuus, tasa-arvoinen 
kohtaaminen ja yhdessä tekeminen lisäävät 
yhteistä ymmärrystä.

Luova yhteistyö lisää aktiivisuutta 
ja kehittää uusia toiminta- ja 
työmenetelmiä hoitotyöhön.

Hoidollisuus, osallisuus: kohtaava, oppiva

tukee potilaan ja 
henkilöstön kohtaamista 
ja jaksamista.

Yhteisöllinen 
taidetoiminta



Virkistävä valoukkojen vierailu

Marraskuinen pimeys väistyi loistavien hymyjen tieltä lasten syöpäosaston ikkunoissa - Valoukot olivat 
ilmestyneet! Lumo-valofestivaali toi Valoukot-esityksen OYSin potilaiden luo saaden lämpimän ja 
innostuneen vastaanoton. 

ouka.fi/lumo     /     Kuva: Valoukot / Lumo Light Festival, 2020, Sanna Krook / Oulun kaupunki

Luennot, esitykset ja näyttelyt 
tarjoavat inspiraatiota ja irtiottoja 
arjesta. Kulttuurihyvinvointia tukeva 
verkosto tähtää hyvän elämänlaadun 
ylläpitämiseen.

Luova verkosto mahdollistaa 
esteettömän ja saavutettavan 
kulttuuriohjelman luomisen.

Osallisuus, tarinallisuus: tunteva, kohtaava

edistää hoitoympäristön 
viihtyisyyttä ja 
monimuotoisuutta.

Monialainen 
ohjelmatoiminta

ouka.fi/lumo


Voimauttavat luontoaiheiset valokuvat

Anni Kinnusen luontoaiheiset valokuvat ovat modernisti toteutettuja kunnianosoituksia luonnolle. 
A3-kerroksen leikkaussaleihin integroidut teokset viittaavat vanhoihin opetustauluihin luoden 
visuaalisesti rauhallisen ja mielenkiintoisen kiintopisteen.

Kuva: Antti Suistola, OYS valokuvaus

Kokoelma ja sen näyttävät julkisen taiteen 
teokset peilaavat historiaa ja luotaavat 
tulevaisuuteen.

Luova työ- ja hoitoympäristö 
ilmentää pohjoisuutta, älykkyyttä ja 
innovatiivisuutta. 

Tarinallisuus, laadukkuus: tunteva, oppiva

vahvistaa sairaalan 
omaleimaisuutta ja 
alueellisuutta.

Elämyksellinen 
kokoelmatoiminta
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