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Odotuksia taidehankkeesta 

 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Potilaille suunnattuja 

taidekokemuksia 

potilaiden hyvinvointia 

lisääviä kokemuksia 

Positiivisia 

odotuksia 

Potilaille sopivaa 

kattogalleriaa 

  

Uutta sisältöä 

potilaiden elämään 

 

  

Virkistystä potilaille   

Taide-elämyksiä   

Uusia kokemuksia   

Kattogalleria 

Viihtyisää ympäristöä 

  

Positiivisia 

kokemuksia 

  

Hyvinvointia 

Positiivisia 

kokemuksia 

  

Kattogalleria   

Ei juurikaan odotuksia Ei odotuksia Ei odotuksia 

Vähän odotuksia   

Ei juurikaan odotuksia   

Ei tiennyt mitä tulossa   

Ei erityisiä odotuksia   

Positiivisia 

kokemuksia 

Ylimääräistä työtä 

  

Järjestäjän työpanosta Negatiivisia odotuksia negatiivisia 

odotuksia 

Suuremmat odotukset   
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Ajatuksia  taidehankkeen jälkeen 

 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Positiivinen ja 

monipuolinen 

kokemus 

Lisäsi potilaiden 

hyvinvointia 

Henkilökunnan 

ajatuksia 

taideprojektin 

jälkeen 

Taulut elävöittivät 

huoneita. 

Toi yhteistä toimintaa  

  

Toi sisältöä potilaan 

elämään 

  

Taidetoiminta saisi 

jatkua  

  

Positiivinen kokemus   

Kanssakäymistä 

potilaiden kanssa 

  

positiivinen kokemus    

Taidetta kaikille 

Projekti toi huomiota 

  

 Lisää taide- ja 

kulttuuritoimintaa 

Sai henkilökunnan 

innostumaan 

 

Kulttuuri ohjaaja 

innosti kaikkia 

taidetoimintaan 

  

Kaikki eivät ehkä 

saaneet elämyksiä 

Kaikki evät hyötyneet 

projektista 

 

Toi virkistystä, mutta 

ei kaikille 

  

Osa projektista 

onnistui, osa ei. 

  

Projektin teho näkyy 

myöhemmin 

  

Osa taiteesta ei ollut 

sopivaa 

  

Projekti jäi vajaaksi   

Kaikki eivät 

hyötyneet projektista 

  

Projekti toteutui 

myöhään 

  

Toi 

hoitohenkilökunnalle 

liikaa töitä 

Projektin hyödyt evät 

näkyneet 

 

Taide ei ollut 

potilaille sopivaa 

  

Taide ei ollut sopivaa   
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Mieleen jääneet asiat 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Näyttelyt Hoitohenkilökunnan 

innostus 

Hoitohenkilökunnan 

kokemus 

taideprojektista 

näyttely   

näyttelyt   

Näyttelyt   

Näyttelyt 

Taulut eivät 

miellyttäneet 

  

Yhdessä tekeminen 

Kulttuuriohjaaja 

Esitykset 

Potilaiden hyvinvointia 

lisäävät keinot 

 

Esitykset 

Henkilökunnan 

innostus 

  

esitys   

Esitykset   

Kulttuuriohjaajan 

innostus 

Ulkopuolisen avun 

tarve 

 

Kulttuuriohjaaja   

Kulttuuriohjaaja 

Esitys 

  

kulttuuriohjaaja 

esitys 

potilaiden hyvinvointi 

  

koirat   

Koirat 

Esitykset 

  

taulut kattogalleria  

taulut   

Positiivinen ajatus   
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Kehitysehdotuksia osastonne taidetoiminnasta 

Pelkistetty ilmaus alakategoria yläkategoria 

Nimetty henkilö 

ohjaamaan 

taidetapahtumia 

Ulkopuolinen apu Vuodepotilaiden 

hyvinvointia 

edistäviä tekijöitä 

Virikrtyöntekijän apua, 

koska potilaat ei pääse 

talon tapahtumiin 

  

Paikka näyttelyille 

Kulttuuriohjaaja 

osastolle 

  

Ulkopuolinen apu 

kulttuuritoiminnan 

järjestämiseen 

  

Ulkopuolinen apu 

potilaiden iloksi 

  

Viriketoimintaa kaikille 

Yhteistä toimintaa 

Iloista taidetta 

Yhteistä toimintaa  

lisää näyttelyitä Näyttelyitä  

Näyttelyitä potilaille 

tutuista asioista 

  

Näyttelyitä 

Yhteistä toimintaa 

  

Potilaille sopivia tauluja Taide ikäihmiselle 

sopivaa 

 

Tauluja potilaille tutuista 

aiheista 

  

Yhteistä toimintaa 

Esityksiä 

Esityksiä  

Esiintyjiä 

Teema toimintaa 

  

Teema toimintaa   
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Vapaa sana 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

Kaikki saivat jotain 

elämyksiä projektista 

Lisäsi potilaiden 

hyvinvointia 

Hoitohenkilökunn

an ajatuksia 

taideprojektista 

Lisää taidetta   

Onnistunut projekti   

Kulttuuriohjaaja 

onnistui työssään 

  

Toi onnistumisen 

kokemuksia kaikille 

Osanottajat 

onnistuivat projektissa 

Innosti 

hoitohenkilökuntaa 

 

Hanke toi uusia 

ajatuksia 

  

Kattogalleria oli 

onnistunut, mutta 

taulut voisivat olla 

helpompia ymmärtää. 

Lisää ulkopuolista 

apua 

  

Ulkopuolista apua 

tarvitaan 

Hoitajilla paljon 

työtä 

Ulkopuolista apua 

tarvitaan 

 

Kokonaisuutena 

onnistunut projekti 

Ulkopuolista apua 

tavitaan 

  

Vei hoitotyöltä 

aikaa, mutta piristi 

kaikkia 

  

Taulut 

vaikeaselkoisia 

Kattogallerian 

vaikutukset eivät olleet 

hyvinvointia lisääviä 

 

Jotkut taulut 

vaikeasti 

hahmotettavissa ja 

ahdistivat potilaita  

  

Taulut herättivät 

negatiivisia ajatuksia 

potilaissa 

  

 

 


