
Kaikukortti valtakunnallisesti   

Kulttuuria kaikille -palvelu kehittää Kaikukorttia 

valtakunnallisesti ja ylläpitää Kaikukortin tukipalvelua.  

Kiinnostuitko Kaikukortista?  

Tutustu vuonna 2018 julkaistuun oppaaseen Kaikille 

kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja 

käyttöönottoon. Opas kertoo mm. millaisia käytännön 

askeleita Kaikukortti-kokeiluun valmistautumiseen ja 

itse kokeiluun liittyy. 

www.kulttuuriakaikille.fi/doc/Hankkeet/ 

Kaikukortti/Opas_Kaikukortin_kokeiluun.pdf 

Otathan yhteyttä Kaikukortin 

tukipalveluun:  

Mira Haataja, vs. hankejohtaja, puh. 040 213 6339 

Aura Linnapuomi, vs. toiminnanjohtaja,  

puh. 040 931 0576 

Seppo Mallenius, it-koordinaattori, puh. 040 554 4321 

Outi Salonlahti, hankekoordinaattori,  

puh. 040 963 9908 

etunimi.sukunimi@cultureforall.fi 

Ajantasaiset yhteystiedot: 

www.kulttuuriakaikille.fi/ 

tietoa_meista_yhteystiedot 

 

www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti 

www.facebook.fi/kaikukortti 

  

 

 

  

 

 

 

 

Elämyksiä 

kulttuurista! – 
Kaikukortilla 

maksutta sisään  

 

 

  

 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/Hankkeet/Kaikukortti/Opas_Kaikukortin_kokeiluun.pdf
http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/Hankkeet/Kaikukortti/Opas_Kaikukortin_kokeiluun.pdf
http://www.facebook.fi/kaikukortti


Mikä Kaikukortti? 

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja 

vaikkapa teatteriin, festivaaleille, kansalaisopistoon tai 

museoon.  

 

 

 

 

 

Kenelle? 
Kaikukortin saa, jos on Kaikukortti-verkostossa mukana 

olevan sosiaali- ja terveysalan toimijan asiakas. Kortti on 

tarkoitettu nuorille, aikuisille ja perheille, jotka ovat 

tiukassa rahatilanteessa eivätkä voi siitä syystä hankkia 

pääsylippuja tai kurssipaikkoja. 

 

Miksi Kaikukortti? 
Kulttuuri on kaikkien, myös tiukassa rahatilanteessa 

olevien henkilöiden perusoikeus.  

 

 

  Missä? 

Kaikukortti on 

käytössä tai 

kokeilussa (tilanne 

9.10.2019) 

• Espoossa 

• Kainuussa 

• Karkkilassa 

• Lappeenrannassa 

• Savonlinnassa  

• Oulussa 

• Kemissä 

• Kempeleessä 

• Lohjalla 

• Kauniaisissa 

• Torniossa 

• Järvilakeudella (Evijärvi, 

Lappajärvi, Kauhava) 

• Keski-Pohjanmaalla ja 

Kruunupyyssä 

Vuoden 2020 aikana 

kokeiluun alustavasti 

ainakin seuraavissa 

paikoissa: 

• Vaasassa 

• Nivalassa 

• osassa Kanta-Hämettä 

• Järvenpäässä 

Kaikukorttia voi käyttää millä tahansa 

Kaikukortti-alueella, tutustu tarkemmin osoitteessa 

www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti. Tavoitteena 

on, että Kaikukortti leviää asteittain pysyvään käyttöön 

koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille.  

Minne kortilla pääsee?  
Kaikukortti-verkostossa on mukana upeaa 

kulttuuritarjontaa, esimerkiksi vuonna 2019: 

• April Jazz 

• Etelä-Karjalan museo 

• Kajaani tanssii 

• Kauniaisten 

kansanopisto 

• Kaustisen kamari-

musiikkiviikon konsertit 

• Kemin 

kaupunginorkesteri 

• Kino Iglu Karkkilassa 

 

• Lohjan teatteri 

• Museo- ja tiedekeskus 

Luuppi 

• Olavinlinna 

• Oulu Sinfonia 

• Sotkamon 

kansalaisopisto 

• Ylihärmän 

nuorisoseuran 

näytelmät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

”Kaikukortti mahdollisti sen, että ylipäätänsä tulin 

Kuhmoon kuuntelemaan kamarimusiikkia. -- Kuhmon 

käynti oli tämän kesän kohokohta.” (Kaikukortin 

käyttäjä Kainuusta, 2016) 

”Onhan se siistiä, kun kerrankin voi antaa jotain ilman 

mitään ehdollistamista.” (Espoon Kaikukortti-

verkoston sote-kumppani, 2015) 

”Organisaationi kannalta koen Kaikukortin 

mahdollisuutena saavuttaa uutta yleisöä ja luoda 

positiivista ja tavoitettavaa imagoa.” (Kainuun 

Kaikukortti-verkoston kulttuuritoimija, 2016) 

Kaikukortti voitti Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia ry:n vuoden 2018 Hyvä 

käytäntö -palkinnon! 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

