Elämyksiä kulttuurista! – Kaikukortilla maksutta sisään
Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja vaikkapa teatteriin, festivaaleille,
kansalaisopistoon tai museoon.

Kenelle?
Kaikukortin saa jos on Kaikukortti-verkostoissa 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.

Missä?
Kaikukortti on ollut pysyvässä käytössä Espoossa vuoden 2016 alusta alkaen. Kaikukortilla voi
kokea musiikkielämyksiä mm. Tapiola Sinfonietan konserteissa. Lasten kanssa voi virkistäytyä
vaikkapa Teatteri Hevosenkengässä. Kursseja on tarjolla Espoon työväenopistossa ja
Arbiksessa.
”Olen ollut hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Kulttuurin käyttämiseni on lisääntynyt
melkein 100 %.” (Espoolainen Kaikukortin käyttäjä 2016)
Kainuussa Kaikukorttia kokeiltiin vuonna 2016-2017, ja toiminta jatkuu vuonna 2018.
Nykytanssista voi lumoutua Routa Companyn esityksissä ja kansanmusiikkia kuulla
Musiikkijuhla Sommelossa. Kurssitarjontaa on laidasta laitaan kansalaisopistoissa ympäri
Kainuuta.
”Kaikukortti mahdollisti sen, että ylipäätänsä tulin Kuhmoon
kuuntelemaan kamarimusiikkia.--- Minulle Kuhmon käynti oli
tämän kesän kohokohta.” (Kainuulainen Kaikukortin käyttäjä
2016)
Lappeenrannassa Kaikukorttia kokeillaan vuoden 2018 loppuun.
Kaikukortilla pääsee nauttimaan mm. kesäteatteriesityksistä ja
sukeltamaan musiikin maailmaan Lappeenrannan
kaupunginorkesterin konserteissa.
Savonlinnassa ja Karkkilassa kokeillaan Kaikukorttia vuoden 2018 loppuun. Savonlinnassa
Kaikukortti käy niin oopperajuhlille kuin Kino Lustoon ja Karkkilassa kortilla pääsee vaikkapa
Ruukkimuseo Senkan kohteisiin ja Tanssiopisto Vinhan esityksiin.
Myös Kemissä ja Oulussa valmistellaan Kaikukortti-kokeilua vuodelle 2018.
Kaikukortti käy ristiin eri Kaikukortti-alueiden kesken (poikkeuksena Savonlinnan
Kaikukortti-kokeilu). Eri alueiden Kaikukortti-toimintaan voi tutustua tarkemmin Kulttuuria kaikille
-palvelun Kaikukortti-sivun kautta www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti.
Tavoitteena on, että Kaikukortti-toiminta leviää asteittain pysyvään käyttöön koko Suomeen
toiminnasta kiinnostuneille alueille.

Miksi Kaikukortti?
Kaikukortin tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja
yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea
kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan rakenteellista yhteistyötä. Kaikukortti voi
tukea sosiaalista kuntoutusta ja tuoda uusia yleisöjä kulttuuritarjonnan
piiriin. Kaikukortin avulla kulttuuritoimijat voivat lisätä toimintansa
käyttöastetta ja kasvattaa tunnettuuttaan.
Kaikukortti-toimintamalli voitti Talentia ry:n vuoden 2018 Hyvä käytäntö-palkinnon!
Kaikukortti tukee kuntien ja maakuntien työtä hyvinvoinnin edistämiseksi ja voi toimia
työkaluna kulttuurin saamiseksi mukaan mm. kuntien hyvinvointikertomuksiin, HYTE-työryhmiin,
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreihin sekä maakunnalliseen soteen.
”[Kaikukortti on] auttanut erityisesti vähävaraisten asiakkaiden elämän sisällön
tukemisessa ja toiminut ennalta ehkäisevänä päihdetyössä” (Kaikukorttia jakavan sotetoimijan työntekijä 2017)
”[Kaikukortti] Lisää saavutettavuutta osa-alueella, jota on muuten vaikea arvioida tai
määritellä.” (Kaikukortti-verkostossa mukana olevan kulttuurikohteen työntekijä 2016)
Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön erityisasiantuntija Helena Sarjakoski kertoo, että
Kaikukortti on vakiintunut Espoossa työvälineeksi, jossa yhdistyvät kulttuurin ja sote-alan
tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi. Kainuun soten sosiaalityöntekijä Ritva Savolaisen
mukaan kulttuuripalveluihin tutustuminen saattaa herättää asiakkaassa kiinnostusta nauttia
taiteesta, ja osallistuminen voi edesauttaa aktivoitumista myös muilla elämän osa-alueilla.

Kaikukortti valtakunnallisesti
Kulttuuria kaikille -palvelu koordinoi Kaikukorttia valtakunnallisesti (Kaikukortti kaikuu -hanke
11/2017–12/2019). Kehittämistä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuria kaikille palvelu/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Kiinnostuitko Kaikukortista?
Jos Kaikukortti kiinnostaa, voit esimerkiksi tutustua 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:
Aura Linnapuomi, hankejohtaja, Kaikukortin tukipalvelu, Kulttuuria kaikille -palvelu,
puh. 040 931 0576, aura.linnapuomi@cultureforall.fi
Mira Haataja, hankekoordinaattori, Kaikukortin tukipalvelu, Kulttuuria kaikille -palvelu,
puh. 040 213 6339,
mira.haataja@cultureforall.fi
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
www.facebook.fi/kaikukortti

