Kysely Kaikukortin haltijoille 22.9.-27.10.2017
Hyvä Kaikukortin haltija!
Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Kainuussa nyt toista vuotta. Tämän kyselyn tavoitteena on saada
tietoa siitä, miten käyttökelpoisena koet Kaikukortin, ja mitä Kaikukortti sinulle merkitsee. Sinulta
saadut vastaukset ja palaute ovat ensiarvoisen tärkeitä Kaikukortti-toiminnan kehittämisen kannalta.
Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.
Kyselylomakkeen on laatinut, ja kyselyn toteuttaa Kaikukortin kehittämistyötä valtakunnallisesti
koordinoiva Kulttuuria kaikille -palvelu. Kulttuuria kaikille-palvelu käyttää kyselyn tuloksia ja aineistoa
Kaikukortin kehittämis- ja arvioimistyössä. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti eikä sinua voi
tunnistaa vastaajaksi.
Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastaathan alla oleviin kysymyksiin valitsemalla sinulle
sopivin vaihtoehto. Muutamassa kohdassa voit vastata omin sanoin kysymykseen.
Kyselyn lopussa on tietoa kyselyyn liittyvästä arvonnasta.
Vastaathan kyselyyn mieluiten heti, mutta viimeistään 27.10.2017.
Palautathan täytetyn kyselyn viimeistään 27.10.2017. Jos täytät paperisen kyselyn jossakin
Kaikukorttia jakavassa yhteisössä, voit palauttaa sen henkilökunnalle (esimerkiksi suljetussa
kuoressa). Jos haluat, voit lähettää paperisen täytetyn kyselyn suoraan meille viimeistään
27.10.2017 osoitteeseen Kaikukortti-kysely, Tallberginkatu 1 / 48, 00180 Helsinki.
Kiitämme sinua lämpimästi jo etukäteen vastauksistasi!
Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Mira Haataja puhelimitse (0402136339) tai sähköpostitse
mira.haataja(a)cultureforall.fi.
Ystävällisin terveisin
Kulttuuripassin jatkohankkeen hankekoordinaattori Mira Haataja

1. Syntymävuosi

2. Sukupuoli
Merkitse vain yksi soikio.
Mies
Nainen
Muu
3. Postinumero

4. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii sinun elämäntilanteeseesi?
Merkitse vain yksi soikio.
Työssäkäyvä / yrittäjä
Työtön / lomautettu
Opiskelija / koululainen
Työkyvyttömyyseläkkeellä / pitkäaikaisesti sairas
Eläkkeellä iän / työvuosien perusteella tai työttömyyseläkkeellä
Omaa kotitaloutta hoitava
Muu
5. Mistä paikasta sait Kaikukortin?
Merkitse vain yksi soikio.
Etsivä nuorisotyö (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo
tai Suomussalmi)
Kainuun sote:n TYP, Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kajaanin, YläKainuun, Sotkamon tai Kuhmon toimipiste)
Kainuun sote:n kuntouttava työtoiminta (Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo
tai Suomussalmi)
Kainuun sote:n sosiaalitoimisto (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi,
Sotkamo, Suomussalmi tai Vuolijoki)
Kainuun sote:n kuntouttavat asumispalvelut ja avokuntoutus (Eljaskartano, Kuntoutuskoti
Taipale, Sotkamon kuntoutuskoti, Valkaman kuntoutusyksikkö tai Suomussalmen kuntoutuskoti)
Kainuun sote:n Perhetyö Kainuu (perheen kotiin tehtävä työ)
Puolangan sosiaalitoimisto
Puolangan kuntouttava työtoiminta
Puolangan Nuorten valmennuspaja Sarka
Puolangan Perhetyö (perheen kotiin tehtävä työ)
Kajaanin Päiväkeskus ry
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Klubitalo Tönäri / Nuorten Ystävät ry
Monikulttuurinen toimintakeskus Monika / Kainuun Nuotta ry
Muu:
6. Mistä kuulit Kaikukortista ensimmäisen kerran?
Merkitse vain yksi soikio.
Mediasta
Kaikukortin verkkosivuilta tai esitteistä
Ystäviltä tai sukulaisilta
Kaikukorttia jakavasta toimipaikasta
Kulttuuria kaikille -palvelusta
Muu:

7. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

En samaa
enkä eri mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

Kaikukorttia on
helppo käyttää.
Olen saanut
riittävästi tietoa
Kaikukortin
kulttuuritarjonnasta.
8. Kaikukortilla hankittavat liput ovat olleet maksuttomia. Kajaani Infon kautta hankittaviin
lippuihin on kuitenkin lisätty palvelumaksu (0,50 euroa). Mitä mieltä olet siitä, että
Kaikukortilla hankittavien lippujen palvelumaksut täytyy maksaa itse?
Merkitse vain yksi soikio.
Palvelumaksut eivät haittaa minua lainkaan.
Palvelumaksut haittaavat minua hieman.
Palvelumaksut haittaavat minua jonkin verran
Palvelumaksut haittaavat minua paljon.
Palvelumaksut haittaavat minua erittäin paljon
En osaa sanoa.
9. Kertoisitko omin sanoin, mitä Kaikukortti merkitsee sinulle?

10. Mitkä olivat syysi hankkia Kaikukortti?
Voit valita monta vaihtoehtoa seuraavista. Voit myös vastata omin sanoin.
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen.
Mahdollisuus taide- ja kulttuurielämyksiin.
Mahdollisuus maksuttomaan ajanvietteeseen.
Mahdollisuus lähteä ihmisten pariin.
Mahdollisuus tehdä yhdessä asioita tuttavien tai ystävien kanssa.
Minulle tarjottiin Kaikukorttia.
Muu:
11. Kävitkö kulttuuritilaisuuksissa Kaikukortin saamista edeltävän 12 kuukauden aikana?
Kulttuuritilaisuuksilla tarkoitamme muun muassa konsertteja, teatteriesityksiä, näyttelyitä ja
elokuvia.
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Kyllä. Vastaathan sekä kysymykseen 12 että 13.
Ei. Siirry kysymykseen 13.

12. Kuinka monta kertaa kävit kulttuuritilaisuuksissa Kaikukortin saamista edeltävän 12
kuukauden aikana?
Merkitse vain yksi soikio.
Yhden kerran
Kaksi kertaa
3 - 5 kertaa
6 - 10 kertaa
1-3 kertaa kuukaudessa
Kerran viikossa tai useammin
Olen käynyt, mutta en muista lukumäärää
13. Entä oletko käynyt joskus aiemmin kulttuuritilaisuuksissa?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Kyllä
Ei
14. Mistä lähtien Kaikukortti on ollut sinulla käytössä vuonna 2017?
Merkitse vain yksi soikio.
Helmikuusta alkaen
Maaliskuusta alkaen
Huhtikuusta alkaen
Toukokuusta alkaen
Kesäkuusta alkaen
Heinäkuusta alkaen
Elokuusta alkaen
Syyskuusta alkaen
Lokakuusta alkaen
En muista
15. Oliko sinulla Kaikukortti myös vuonna 2016?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Kyllä
Ei
16. Kuinka monta kertaa olet käyttänyt Kaikukorttia tänä vuonna 2017?
Merkitse vain yksi soikio.
Kerran
kaksi kertaa
3-5
6 kertaa tai useammin
En vielä kertaakaan

17. Uskotko, että Kaikukortti tulee lisäämään kulttuuritilaisuuksissa käyntiesi määrää tai
kansalaisopiston kursseille osallistumistasi?
Merkitse vain yksi soikio.
Kyllä.
Ei.
En osaa sanoa.
18. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Täysin
samaa
mieltä
Kaikukortin
kulttuurikohteiden
tarjonta on
mielestäni
kiinnostavaa.
Minulle on tärkeää,
että Kaikukortilla voi
myös harrastaa
kansalaisopistoissa.
Kaikukorttiverkostossa on tänä
vuonna 2016
riittävästi
kulttuurikohteita
mukana.
Sosiaaliset
kontaktini ovat
lisääntyneet ainakin
hieman Kaikukortin
myötä.
Koen kuuluvani
vahvemmin
johonkin yhteisöön
Kaikukortin myötä.
Kaikukortti on
vaikuttanut
myönteisesti
elämänlaatuuni.
Uskon, että
Kaikukortti tulee
vaikuttamaan
myönteisesti
elämänlaatuuni.

Jokseenkin
samaa mieltä

En samaa
enkä eri mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

19. Mitkä tekijät mahdollisesti estävät sinua käyttämästä Kaikukorttia?
Voit valita monta vaihtoehtoa seuraavista. Voit myös vastata omin sanoin.
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Liian pitkä matka.
Julkisia liikennevälineitä on huonosti tarjolla.
Matkakustannukset ovat liian suuret.
Minulla ei ole autoa, jota voisin hyödyntää.
En löydä tietoa Kaikukortin kulttuuritarjonnasta riittävän helposti.
Lipun tai kurssipaikan hankkiminen Kaikukortilla on hankalaa.
Minulla ei ole sopivaa seuraa jonka kanssa jonka kanssa voisi käydä yhdessä.
Kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen tuntuu vieraalta ajatukselta.
Tarjonnan väärä ajankohta (esim. aukioloajat).
Tarjontaa ei ole omalla kielelläni.
Kaikukortin kulttuuritarjonta ei kiinnosta minua.
Kaikukortin kulttuuritarjonta ei ole kannaltani riittävän esteetöntä ja saavutettavaa.
Minua kiinnostava kulttuuritarjonta oli loppuunmyyty.
Kaikukortilla ei ollut enää saatavilla lippuja tai kurssipaikkoja minua kiinnostavaan
kulttuuritarjontaan.
Huono terveydentila.
Ajan puute.
En osaa sanoa.
Ei mikään.
Muu:
20. Tuleeko sinulla mieleen jokin ominaisuus, jonka haluaisit lisätä Kaikukorttiin?
Voit kirjoittaa oman vapaamuotoisen vastauksen tähän.

21. Oletko osallistunut Kaikukortilla pienryhmäkäynteihin tai kahdenkeskiseen käyntiin
yhdessä työntekijän kanssa?
Merkitse vain yksi soikio.
Kyllä, olen osallistunut.
Ei, en ole osallistunut.
En, mutta haluaisin osallistua Kaikukortilla pienryhmäkäyntiin tai kahdenkeskiseen
käyntiin työntekijän kanssa.

22. Kaikukortti on toistaiseksi voimassa vuoden 2017 loppuun. Aiotko hankkia jatkossa
Kaikukortin?
Merkitse vain yksi soikio.
Kyllä, aion hankkia jatkossa Kaikukortin.
En aio hankkia jatkossa Kaikukorttia.
En osaa sanoa aionko hankkia jatkossa Kaikukortin.

Kysely loppui tähän. Lämmin kiitos osallistumisestasi
kyselyymme!
23. Voit antaa tässä meille vapaamuotoisesti palautetta Kaikukortista.
Voit antaa palautetta myös sähköpostiosoitteeseen kaikukortti(a)cultureforall .fi

Lähetä
Palautathan täytetyn kyselyn viimeistään 27.10.2017. Jos täytät paperisen kyselyn jossakin
Kaikukorttia jakavassa yhteisössä, voit palauttaa sen henkilökunnalle (esimerkiksi suljetussa
kuoressa). Jos haluat, voit lähettää paperisen täytetyn kyselyn suoraan meille viimeistään 27.10.2017
osoitteeseen Kaikukortti-kysely, Tallberginkatu 1 / 48, 00180 Helsinki.

Arvonta
Arvomme 2 kpl R-kioskin lahjakorttia (a´20 €) halukkaiden kyselyyn vastanneiden kesken.
Jos haluat osallistua arvontaan, lähetä meille yhteystietosi 27.10.2017 mennessä
sähköpostiosoitteeseen kaikukortti(a)cultureforall.fi ja teksti "Kainuun Kaikukortti-kysely" tai
postiosoitteeseen "Kainuun Kaikukortti-kysely", Kulttuuria kaikille -palvelu, Tallbergintie 1 / 48, 00180
Helsinki.
Emme julkaise yhteystietojasi emmekä käytä yhteystietojasi muuhun kuin tähän arvontaan.
Ilmoitamme voittajille sähköpostilla. Onnea arvontaan!

Aiemmat Kaikukortti-kyselyt
Ensimmäinen Kainuun Kaikukortti-kysely toteutettiin Kainuussa syksyllä 2016. Kyselyraportti
valmistuu syksyn 2017 aikana. Ensimmäinen Kaikukortti-kysely toteutettiin Espoon Kaikukorttikokeilun yhteydessä syksyllä 2015. Raportti kyselystä on saatavilla osoitteessa:
www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_julkaisut_julkaisusarja.

Palvelun tarjoaa

