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Toiminnanjohtajan katsaus 

 

Helmikuun alussa (3.2.2022) suomalaiset taide- ja kulttuuritoimijat, mukaan lukien 

Kulttuuria kaikille -palvelu, nousivat toistamiseen barrikadeille #Viimeinen sulku – ovet 

auki -mielenilmauksen kautta vaatimaan muun muassa sitä, että taide- ja kulttuurikenttää 

koskevat rajoitukset tulisi purkaa heti ja valtiovalta tukisi alan elpymistä työnteon 

sallimisen lisäksi myös investoinneilla ja tuilla. Kuten edellisessä mielenilmauksessa 

#Mitta on täysi (3.6.2021), huoli ei kohdistunut pelkästään kentän yleiseen taloudelliseen 

ahdinkoon, joka on ollut sulun seuraus monella toimialalla, vaan huolenaiheeksi nousi 

erityisesti freelancer-taiteilijoiden aseman heikkeneminen. Näihin freelancer-taiteilijoihin 

kuuluu myös moni vähemmistöön kuuluva taiteilija, kuten ulkomaalaistaustaiset tai 

vammaiset taiteilijat, joiden toimintaa alalla rajoittavat esimerkiksi kielimuurit sekä 

esteelliset tilat ja toimintaympäristöt. 

 

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n huolena on, että pandemian aiheuttama 

taloudellinen ja sosiaalinen ahdinko tulee heijastumaan haitallisesti myös 

yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä asenteiden koventumiseen alalla. Koronatukien 

lisäksi alalle tarvitaan myös erilaisia keinoja, tukia ja selvityksiä, joiden avulla voidaan 

purkaa rasistisia ja muita syrjiviä rakenteita ja varmistaa, ettei heikossa asemassa 

olevien taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden asemaa heikennetä entisestään. Tarvitaan 

myös taide- ja kulttuurialan johtajia, joilla on vahvaa osaamista ja ymmärrystä 

yhdenvertaisuuskysymyksissä. Inklusiivinen ja normikriittinen johtajuus ovat olleet 

teemana myös Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnassa menneenä vuonna. Kulttuuria 

kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén koordinoi pohjoismaista normikriittistä 

johtajuusverkostoa yhdessä tanskalaisen Amalie Ørum Hansenin kanssa, joka toimii 

Gentoften keskuskirjaston johtavana asiantuntijana. Verkostoon kuuluu 19 taide- ja 

kulttuurialan ammattilaista Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. 

 

Syksyllä 2021 Kulttuuria kaikille -palvelu käynnisti toisen moninaisuusagentti -

koulutuksen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, yhteistyössä Globe Art Pointin 

kanssa. Moninaisuuskouluttaja Arlene Tuckerin koordinoimaan koulutukseen osallistui 10 

kulttuuri- ja taidealan ammattilaista, joista suurin osa oli ulkomaalaissyntyisiä. 

Moninaisuusagenttien avulla taide- ja kulttuurilaitokset sekä taidehallinto voivat kehittää 

toimintaansa antirasistiseksi ja yhdenvertaisuutta edistäväksi. Kulttuuria kaikille -palvelu 

teki vuonna 2021 tiivistä yhteistyötä vuonna 2019 valmistuneiden moninaisuusagenttien 

kanssa erilaisissa koulutuksissa, ja tulevina vuosina tavoitteena on paitsi jatkaa 

yhteistyötä myös tukea moninaisuusagenttien verkostoitumista ja jatkokouluttautumista. 

Taiteilijoiden ja kulttuurialalla toimivien yhdenvertaisuus on myös ollut esillä monissa 

Kulttuuria kaikille -palvelun muissa tapahtumissa ja järjestetyissä keskusteluissa: se 
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onkin vahva painopiste myös yhdistyksen uudessa strategiassa 2022–2024. Joulukuussa 

Kulttuuria kaikille -palvelu sai Koneen Säätiöltä kahden vuoden apurahan hankkeelle 

Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus, jonka 

päätavoite on vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden työn tukeminen ja 

ammatillisen aseman edistäminen. 

 

Pandemia on määrittänyt myös Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria 

kaikille -palvelun toimintaa. Vaikka etätyö ja sulut eivät varsinaisesti haitanneet Kulttuuria 

kaikille -palvelun arjen pyörittämistä vuonna 2021, yhdistyksen yleisavustukseen 

kohdistunut 16 %:n (46 000 euron) leikkaus tarkoitti sitä, että sijaisia ei voitu palkata. 

Tämä puolestaan vaikeutti toiminnan pyörittämistä ja sen sisällöstä viestimistä 

valtakunnallisesti. 

 

Samaan aikaan kun taide- ja kulttuurialan tulevaisuus on ollut uhattuna, kulttuuriin 

merkitys jaksamiselle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle on noussut erityisen tärkeäksi. 

Koronavuosien aikana muotisanaksi noussutta resilienssiä – sitä, miten hyvin ihminen 

pystyy toimimaan muuttuvissa olosuhteissa – on syytä tarkastella myös 

yhdenvertaisuuden ja kulttuurin näkökulmasta. THL:n julkaisemassa ”Koronan 

yhteiskunnalliset vaikutukset” -webinaarisarjaan liittyvässä blogitekstissä (13.8.2021) 

todetaan, että poikkeuksellisessa tilanteessa ”yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet, 

yhteenkuulumisen tunne ja merkityksellisyyden kokemus korostuvat”. Kulttuuri ja luova 

toiminta vahvistaa kirjoittajien mukaan edellytyksiä resilienssille ja osallisuudelle. 

 

Vuonna 2021 osallisuuden vahvistaminen ja kulttuurihyvinvointi olivat tärkeitä teemoja 

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n toiminnassa, erityisesti Kulttuuria kaikille -

palvelun koordinoimassa Kaikukortti-toiminnassa ja siihen liittyvien Kaikukortti kaikuu 

sekä Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeissa. Kaikukorttia ja muita 

vastaavanlaisia osallisuutta ja kulttuurihyvinvointia vahvistavia tukimuotoja tarvitaan 

entistä enemmän nyt, kun pandemian lisäksi myös Ukrainan sota on koetellut ihmisiä ja 

tulevaisuuden uskoa. Huoli Kaikukortin tulevaisuudesta oli syksyllä suuri, kun rahoitus oli 

loppumassa, mutta iloksemme Kulttuuria kaikille -palvelu sai joulukuussa sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä hankerahoitusta Kaikukortti-

toiminnalle ja siihen liittyvän digitaalisen työkalun Kaikukannan kehittämiselle. Vuoden 

2022 alussa käynnistyi kaksi eri hanketta kulttuurihyvinvointiin, osallisuuteen ja tiedolla 

johtamiseen liittyen: Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja 

kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi (Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki, 

joka tulee EU:n NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta) ja Kaikukortti vaikuttaa – tietoa 

kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön (STM). 

 

Vaikka kulttuuritalot olivat vuonna 2021 pitkiä jaksoja kiinni, Kulttuuria kaikille -palvelun 

toiminta oli vilkasta ja monipuolista. Vuonna 2021 Kulttuuria kaikille -palvelun 

henkilökunta luennoi, osallistui keskustelutapahtumiin ja fasilitoi työpajoja yli 70 

tilaisuudessa sekä osallistui muun muassa Satakielikuukauden, #StopHatredNow -
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tapahtumakokonaisuuden, Sateenkaarihistoriakuukauden sekä Disability Day Art & 

Action -festivaalin järjestelyihin. Lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui viiden 

seminaarin ja keskustelutilaisuuden järjestämiseen. Suurin osan tapahtumista olivat 

etätapahtumia, mutta moniin tilaisuuksiin oli verkkoyhteyden lisäksi mahdollista osallistua 

paikan päällä. 

 

Lisää edellä mainituista aiheista ja monista muista toimintamme kohokohdista vuodelta 

2021 kerrotaan seuraavissa luvuissa. Vuosikertomus ja laajempi epävirallinen 

dokumentti ”Historiankirjoihin: mitä kaikkea teimme 2021” julkaistaan verkkosivuillamme 

kohdassa Vuosikertomukset. 

Toiminnan arviointi ja palautteen kerääminen  

Kulttuuria kaikille -palvelu arvioi toimintaansa monin tavoin. Palvelu on kerännyt 

palautetta järjestelmällisesti kaikista omista seminaareistaan ja muista tilaisuuksistaan 

palautelomakkeen kautta. Lisäksi palvelu pyytää aina palautetta tilaajalta Kulttuuria 

kaikille -palvelun tekemistä kartoituksista ja muista tilaustöistä. Kulttuuria kaikille -

palvelun verkkosivulla voi antaa palautetta myös verkkosivujen saavutettavuudesta sekä 

palvelun toiminnasta yleisesti. 

 

Kulttuuria kaikille -palvelulla on sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita toiminnalleen. 

Palvelun kannalta tärkeimmät määrälliset mittarit ovat seminaarien ja tapahtumien 

kävijäluvut, koulutusten osallistujamäärä, tilattujen konsultaatioiden ja koulutusten määrä 

ja vertailu aiempiin vuosiin. Mittaamme palvelun tunnettuutta, tavoittavuutta ja 

asiantuntemuksemme arvostusta. Palautelomakkeilla mittaamme myös kävijöiden ja 

osallistujien tyytyväisyyttä ja koulutusten hyödyllisyyttä. Lisäksi seuraamme ja 

mittaamme viestinnän onnistumista: viestintään liittyviä mittareita ovat esimerkiksi 

verkkosivuston kävijämäärät, uutiskirjeen tilaajamäärät ja seuraajien määrä sosiaalisessa 

mediassa. Tärkeimpänä laadullisena tavoitteena palvelun kaikessa toiminnassa on 

yhdenvertaisuuden toteutuminen, jota mittaamme mm. yhdenvertaisuussuunnitelmassa 

asetettuja tavoitteita seuraamalla ja saadulla palautteella. Kysymme palautelomakkeissa 

erikseen saavutettavuudesta ja moninaisuudesta. 

 

Lisäksi yhdistyksen hallitusten kokoukset ja vuosikokous sekä eri hankkeiden 

ohjausryhmät ovat olleet oman toiminnan arvioinnin tukena. Myös henkilöstön 

työhyvinvoinnin seuranta on tärkeä mittari, ja sitä seurattiin Kulttuuria kaikille -palvelussa 

vuonna 2021 paitsi Työterveyshuollon kautta, esimerkiksi henkilökohtaisissa 

viikoittaisissa Kop kop mitä kuuluu, saako häiritä? -tapaamisissa sekä erimuotoisten 

kehityskeskusteluiden avulla.   

 

https://www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_yhdenvertaisen_kulttuurin_puolesta_ry_vuosikertomukset
https://www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_yhdenvertaisen_kulttuurin_puolesta_ry_vuosikertomukset
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Asiantuntijana kentällä 

Kulttuuria kaikille -palvelun perustehtäviin kuuluu taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä 

sosiaalialan tukeminen saavutettavuus- ja moninaisuuskysymyksissä esimerkiksi 

konsultointien, koulutusten ja erilaisten kartoitusten ja selvitysten kautta.  

 

Saavutettavuus- ja moninaisuusasiantuntijapalveluiden kysyntä on kasvanut vuosi 

vuodelta, erityisesti moninaisuuteen ja antirasismiin liittyen, eivätkä palvelun 

henkilöstöresurssit riitä vastaamaan kaikkiin pyyntöihin. Tästä syystä Kulttuuria kaikille -

palvelu on kouluttanut moninaisuusagentteja. Vuonna 2019 valmistuneiden 

ensimmäisten 11 moninaisuusagentin kanssa palvelu teki 2021 monenlaista 

koulutusyhteistyötä, esimerkiksi Kansallisoopperalle ja Kansallisbaletille järjestetyssä 

koulutussarjassa. Syksyllä 2021 käynnistyi toinen moninaisuusagenttikoulutus, jota 

koordinoi taiteilija ja moninaisuusagentti Arlene Tucker. Helmikuussa 2022 kurssilta 

valmistui 10 uutta moninaisuusagenttia. 

Konsultointi 

Toiminnan laajentuessa yhteistyö- ja konsultaatiopyynnöt ovat myös lisääntyneet. Osa 

konsultaatioista on Kulttuuria kaikille -palvelun yleishyödyllistä toimintaa, eikä niistä peritä 

maksua.  

 

Vuonna 2021 Kulttuuria kaikille -palvelu tuki saavutettavuus- ja 

moninaisuuskysymyksissä erilaisia kulttuuri- ja myös sosiaalialan toimijoita, esimerkiksi 

Suomalaista barokkiorkesteria (FiBO), Tanssin taloa, Jyväskylän kaupungin 

kulttuuripalveluita, KUMU-koulutusohjelmaa Jyväskylän yliopistossa, Helsingin 

tapahtumasäätiötä, Suomen taiteilijaseuraa, Museovirastoa, Oulun vammaisneuvostoa, 

Serlachius-museoita (Mänttä), DanceAbility Finlandia, Savonlinnan Kulttuurikellaria, 

Luostarinmäen museota (Turku), Pertin Valintaa, Ilmastokirkkoa, Suomen harrastamisen 

mallia / Suomen lastenkulttuurikeskusten verkostoa, Tuusulan kaupunginmuseota,  

Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelmaa (Näty), Suomen Benelux-, Lontoon, 

Ranskan ja Saksan- tiede- ja kulttuuri-instituuttien taidehanketta AISTIT / coming to our 

senses, Arkkitehtuurimuseota, Taideyliopiston eri taidelaitoksia, Kuvittajat ry:tä, 

Kulttuurikeskus Ninhoa, Espoon Kaupunginteatteria, Lilla Teaternia, Suomen 

arvostelijain liittoa sekä Itä-Suomen tanssin aluekeskusta. 

 

Kouluttaminen 

Vuosi 2021 oli vilkas vuosi koulutusten ja kouluttamisen kannalta. Kulttuuria kaikille -

palvelu piti yli 72 esitelmää ja työpajaa. Suurin osa tilaisuuksista oli verkossa. Tilattujen 

luentojen ja työpajojen lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti kaksi verkkokurssia: 
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Edistä saavutettavuutta (1.11.–5.12.2021) yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 

Esken kanssa ja Moninaisuusagenttikurssi Strengthening & Advancing our anti-racist 

practices (24.9.2021–11.2.2022) yhteistyössä Globe Art Pointin kanssa. Kulttuuria 

kaikille -palvelu tarjosi myös 38 Kaikukanta-verkkokoulutusta Kaikukortin jakajille ja 

kohteille sekä Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille.  

 

Palvelun henkilökunta koulutti, luennoi, ohjasi työpajoja ja moderoi paneelikeskusteluita 

vuonna 2021 muun muassa Kaikukortista, Kaikukannasta ja ikäihmisten 

kulttuurihyvinvoinnista, taidekoulutusten, taiteen ja kulttuurin tasa-arvosta, 

moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, inklusiivisesta taidekritiikistä, 

yhdenvertaisuussuunnittelusta, yhdenvertaisesta taiteilijapolusta, normikriittisestä 

johtajuudesta, sateenkaarihistoriasta sekä saavutettavuudesta verkossa ja digitaalisissa 

palveluissa.  

 

Esimerkkejä palvelulta tilatuista koulutuksista: 

 

• Sari Salovaara luennoi aiheesta ”Saavutettava kulttuuriperintö” Euroopan 

kulttuuriympäristöpäivät 2021: Rajaton ja avoin -tapahtumassa 4.2.2021. 

• Outi Salonlahti tuotti yhteistyössä moninaisuusagentti Anna Litewka-Anttolaisen 

kanssa seitsemän eri ammattiryhmille räätälöityä moninaisuuskoulutusta 

Kansallisoopperan ja Kansallisbaletin henkilöstölle keväällä 2021. 

• Seppo Mallenius ja Rita Paqvalén toteuttivat 5.10.2021 Suomen kulttuuri- ja 

tiedeinstituutit -verkostolle verkkopohjaisen luennon ja työpajan aiheesta 

”Yhdenvertaisuussuunnitelma arjen työkaluna”. 

• Arlene Tucker piti esitelmän ja työpajan, jonka aiheena oli ”Työllisyys ja 

kotoutuminen” Uudenmaan ELY-keskuksen Osallistavan taiteen käytön 

mahdollisuudet kotouttamisen kentällä -tilaisuudessa 1.12.2021. 

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen 

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry on aktiivinen toimija 

kulttuuripoliittisella kentällä ja osallistuu kulttuuripoliittiseen keskusteluun kirjoittamalla 

lausuntoja erilaisista strategioista, suunnitelmista, lakiehdotuksista sekä ohjelmista. 

Vuonna 2021 Kulttuuria kaikille -palvelun erityisasiantuntija Mira Haataja oli mukana 

kirjoittamassa Kulttuurihyvinvointipoolin 27.8.2021 lausuntoa sosiaali- ja 

terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien 

muuttamisesta.  

 

Kulttuuria kaikille -palvelu jakaa päättäjille ja taide- ja kulttuurihallinnolle tietoa 

yhdenvertaisuuskysymyksistä taide- ja kulttuurikentällä sekä tukee taide- ja 

https://kulttuuriakaikillepalvelu.sharepoint.com/sites/YHDISTYSHALLINTO/Jaetut%20asiakirjat/General/Yhdistysdokumentit/Vuosikertomukset/2021/kulttuurihyvinvointipooli.fi/lainsaadannon-tulee-tukea-iakkaiden-henkiloiden-kulttuuristen-tarpeiden-toteutumista
https://kulttuuriakaikillepalvelu.sharepoint.com/sites/YHDISTYSHALLINTO/Jaetut%20asiakirjat/General/Yhdistysdokumentit/Vuosikertomukset/2021/kulttuurihyvinvointipooli.fi/lainsaadannon-tulee-tukea-iakkaiden-henkiloiden-kulttuuristen-tarpeiden-toteutumista
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kulttuurihallintoa näiden teemojen puitteissa. Vaalivuosina yhdistys julkaisee omat 

tavoitteensa verkkosivuillaan ja jakaa niitä eri viestintäkanaviensa kautta.  

 

Vuonna 2021 palvelu julkaisi kaksi tietokorttia kuntavaaleihin 2021: Kulttuuriala 

yhdenvertaiseksi ja Kulttuurihyvinvointia kuntiin Kaikukortilla. Tietokortit lähetettiin 

puolueille sekä erilaisille kuntapolitiikan avainhenkilöille, ja niitä jalkautettiin myös 

palvelun omien viestintäkanavien kautta. Yhdistyksen puheenjohtaja Mertsi Lindgren ja 

Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén julkaisivat myös 

kuntavaaleihiin liittyvän mielipidekirjoituksen ”Konsten och kulturen hör till varje 

kommuninvånare” (Hufvudstadsbladet 4.6.2021). 

 

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu reagoivat myös 

ajankohtaisiin aiheisiin ja osallistuvat kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Syksyllä vuonna 

2021 yhdistyksen puheenjohtaja Mertsi Lindgren ja Kulttuuria kaikille -palvelun 

toiminnanjohtaja Rita Paqvalén ottivat kantaa hallituksen 12.10.2021 julkaistuun 

budjettiehdotukseen ja siihen liittyviin taide- ja kulttuurikenttään koskeviin leikkauksiin 

kirjoituksellaan ”Leikkausesitys vaarantaa yhdenvertaisuuden!”  

 

”Pandemianjälkeisessä uudessa ajassa yhdenvertaisuuden, 
saavutettavuuden, antirasismin ja moninaisuuden huomioimisen tulisi olla 
keskiössä niin rahoituksessa kuin taide- ja kulttuurikentän 
jälleenrakentamistyössä. [...] Mutta tähän jälleenrakentamistyöhön tarvitaan 
paitsi työkaluja ja yhteistä tahtoa, myös rahoitusta. Tässä haasteellisessa 
ajassa ei tulisi asettaa eri aloja eri asemaan, vaan veikkausvaroja tulisi 
kompensoida, ja sen kautta antaa kentälle aikaa toipua ja vahvistua.” 

 

OKM käynnisti syksyllä 2021 kaksi hanketta, joiden avulla kartoitettiin kulttuurialan 

tulevaisuusnäkymiä ja tuotettiin ratkaisuehdotuksia alan haasteisiin. Hankkeiden 

toteutuksesta vastasivat Taideyliopisto ja Kulta ry. Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui 

aktiivisesti hankkeiden tilaisuuksiin ja tarjosi yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana. 

Toiminnanjohtajaa Rita Paqvalénia haastateltiin Taideyliopiston Taidealan 

jälleenrakentamisohjelma -hankkeen selvitystyötä varten. 

  

https://www.kulttuuriakaikille.fi/index.php?k=18226
https://www.kulttuuriakaikille.fi/index.php?k=18226
https://www.kulttuuriakaikille.fi/index.php?k=18227
https://www.hbl.fi/artikel/konsten-och-kulturen-hor-till-varje-kommuninvanare/
https://www.hbl.fi/artikel/konsten-och-kulturen-hor-till-varje-kommuninvanare/
https://www.kulttuuriakaikille.fi/blogi-2022-leikkausesitys-vaarantaa-yhdenvertaisuuden
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Saavutettavuuskartoitukset  

Tammikuussa 2022 valmistui Espoon Kaupunginteatterin saavutettavuuskartoitus, ja se 

esiteltiin teatterin henkilöstölle kehittämisehdotuksineen. Ensimmäistä kertaa kartoitus 

tehtiin kokonaan etäyhteyksien varassa. Kartoituksessa käytiin läpi teatterin toimintaa 

yhdenvertaisuuden kannalta: strategioita ja suunnittelua, moninaisuutta sisällöissä, 

henkilöstökysymyksiä, viestintää, asiakaspalvelua, hinnoittelua ja tarjonnan 

saavutettavuutta. Esteettömyyden osalta kartoituksen teatterille teki erikseen Invalidiliiton 

Esteettömyyskeskus ESKE. 

Seminaarit ja muut tapahtumat  

Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2021 

aikana viisi keskustelua ja seminaaria, joihin oli mahdollisuus osallistua joko etänä tai 

paikan päällä. Näiden lisäksi palvelu osallistui neljän festivaalin tai 

tapahtumakokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toteutti kaksi 

verkkokurssia yhteistyössä Globe Art Pointin ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn 

kanssa. 

Seminaarit ja keskustelut 

Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui kulttuurienvälisen ja antirasistisen #StopHatredNow -

tapahtuman 17.5.–21.5.2021 suunnitteluun ja järjestelyyn. Vuoden 2021 teemana oli 

Kohti toivon näkymiä. Osana tapahtumaa Kulttuuria kaikille -palvelu fasilitoi 17.5. 

pienryhmäkeskustelua ”Digitaalinen saavutettavuus: Kuinka voimme tehdä 

verkkosivuista ja verkkoviestinnästä saavutettavampaa?”. Fasilitoijina toimivat Mira 

Haataja ja Outi Salonlahti. Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui myös 19.5. pidetyn 

paneelikeskustelun ”Inkluusio ja saavutettavuus tanssin kentän käytäntöinä” 

järjestelyihin.  

 

Englanninkielisen keskustelun moderoi Maija Karhunen Kulttuuria kaikille -palvelusta, ja 

keskusteluun osallistuivat panelistit Anna Mülter, Claire Cunningham, Mikael Aaltonen ja 

Paula Tuovinen. Paneelissa oli kirjoitustulkkaus ja tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle. 

Paneelikeskustelu oli osa #StopHatredNow -festivaalia ja samalla myös 

avajaistapahtuma Yhteisö tanssii -festivaalille. Festivaalin järjestivät Yhteisö tanssii ry – 

Community Dance Association, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kulttuuria kaikille -

palvelu ja Goethe-Institut Finnland. Myös DanceAbility Finland ry osallistui tapahtuman 

suunnitteluun.  
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Ruutukaappaus Maija Karhusen luotsaamasta paneelikeskustelusta ”Practices of Inclusion and 

Accessibility in Dance”. Kuvassa ylhäältä alas vasemmalta oikealle: viittomakielinen tulkki, Anna 

Mülter, Maija Karhunen Mikael Aaltonen, Claire Cunningham ja Laura Norppa. Kuvan oikeassa 

alalaidassa tekstitys 

 

Kulttuuria kaikille -palvelu ja Sateenkaarihistorian ystävät ry järjestivät keskustelun 

Christer Kilhman – en queer ikon? Helsingin kirjamessuilla 30.10.2021. Kihlmanin ja 

hänen, vuonna 1971 julkaistun Ihminen joka järkkyi -teoksensa merkityksestä 

sateenkaarihistoriassa keskustelivat tutkija Mikko Carlson, kirjailija Kai Korkea-aho ja 

Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén. Vuonna 2021 tuli kuluneeksi 

50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen 

rikoslaista. Vaikka homoseksuaaliset teot eivät enää 1971 lähtien olleet rangaistavia, 

sairausluokitus säilyi vuoteen 1981 saakka. Keskustelu Kihlmanista oli osa merkkivuoden 

virallista ohjelmaa. 

 

Marraskuussa 24.–25.11.2021 Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti yhteistyössä 

Museoviraston ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksella toimiva HERIDI-hankkeen kanssa Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, 

kokemukset ja vuoropuhelu -seminaarin, jossa pohdittiin ajankohtaisia kulttuuriperinnön 

merkityskamppailuihin, omistajuuteen, valtaan ja vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä. 

Kansallismuseossa järjestettyä ja suomenkielisellä viittomakielellä tulkattua seminaaria 

oli mahdollisuus seurata sekä paikan päällä että etänä. Kaksipäiväsessä seminaarissa 

esiintyi yli 30 eri alan asiantuntijaa puhujina ja esitelmien ja paneelikeskusteluiden lisäksi, 

seminaarissa esitettiin myös yhdeksän asiantuntijan/tutkijan videopostereita. Kenen 

kulttuuriperintö? -seminaarin tekstitetyt tallenteet löytyvät täältä.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ng_XS8c1QqI&list=PL_OuX3gTiSNkl1tdKaARL4Pp6dDdicN8B
https://www.youtube.com/watch?v=ng_XS8c1QqI&list=PL_OuX3gTiSNkl1tdKaARL4Pp6dDdicN8B
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Toinen kulttuuriperintöön liittyvä seminaari, jonka järjestelyihin Kulttuuria kaikille -palvelu 

osallistui, oli A Queer Perspective on the Future Museums (Queer-katse tulevaisuuden 

museoon) -seminaari WAM Turun kaupungin taidemuseossa 29.11. Seminaari 

järjestettiin yhteistyössä Sateenkaarihistorian ystävät ry:n ja Turun museokeskuksen 

kanssa. ja sen teemana oli miten museoissa voisi työskennellä queer-näkökulman 

kautta. Pääpuhujana ja yhtenä työpajan vetäjänä oli ruotsalainen aatehistorioitsija Pia 

Laskar. Seminaarin ja päivän aikana kuultiin myös puheenvuoroja uusista kotimaisista 

museohankkeista ja niiden suunnitteluprosesseista sekä queer-aineiston tallentamisesta 

ja dokumentoinnista. A Queer Perspective on the Future Museums -seminaarin 

tekstitetyt tallenteet ovat katsottavissa Turun Museokeskuksen Youtube-kanavalla. 

 
Disability Day Art and Action -tapahtuma (DiDa) järjestettiin kansainvälisenä vammaisten 

päivänä 3.12.2021 etänä Musiikkitalolta käsin. Järjestäjinä olivat Tukilinja-säätiö, 

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Kynnys ry, Aula-työkoti ja Kulttuuria kaikille -

palvelu. Kuudetta kertaa järjestetyssä DiDassa olivat tänä vuonna esiintymässä muusikot 

Mikko Herranen ja MC Cepari, kuvataiteilijat Maarit Hedman ja Jussi Rinta-Hoiska sekä 

Utopia-teatteri. Lisäksi ohjelmassa oli paneelikeskustelu aiheesta mentoroinnin merkitys. 

Aihetta ruotivat Teatteri Neon taiteilijat, muusikko Mikko Herranen sekä rekrytoija Petteri 

Tuomimaa. Osana Dida- tapahtumaa jaettiin Vimma-palkinto näyttelijä Petri Poikolaiselle 

roolityöstä elokuvassa ”Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia”. Kansainvälisenä 

vammaisten päivänä päätapahtuma DiDan sateenvarjon alla oli lisäksi ympäri Suomen 

eri tapahtumia, joista tiedotettiin osana DiDan viestintää. Kulttuuria kaikille -palvelu 

kannusti erityisesti museokenttää tekemään vammaisuuteen liittyviä nostoja. 

 

 
Kulttuuria kaikille -palvelun moninaisuuskouluttaja Arlene Tucker ohjaa paneelikeskustelua 

”Pushing Limits – Children’s Culture & Diversity” Tikkurilan kirjastossa Vantaalla 18.11.2021. 

Kuvassa Anna Sidorova, Kaisa Kettunen, Eeva Hytönen, Warda Ahmed, Tania Nathan, & Arlene 

Tucker. Kuvakaappaus.  

https://www.youtube.com/watch?v=um62NJd_Vfg
https://www.youtube.com/watch?v=um62NJd_Vfg
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Verkkokurssit 

Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen 

ESKEn kanssa Edistä saavutettavuutta -pilottikurssin, joka alkoi 1.11. ja kesti viisi 

viikkoa. Kurssi järjestettiin verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Kurssille oli kysyntää 

ja se täyttyi nopeasti. Kokonaisuuden suoritti 17 henkilöä, ja kurssista annettiin runsaasti 

kiittävää palautetta. Suunnitelmana on toteuttaa kurssi joiltain osin päivitettynä  verisona 

keväällä 2022. Kurssilla käsiteltiin saavutettavuutta laajasti esimerkiksi strategisen 

suunnittelun, viestinnän, asiakaspalvelun, hinnoittelun ja rakennetun ympäristön osalta. 

 

Vuonna 2021 käynnistyi Kulttuuria kaikille -palvelun, yhteistyössä Globe Art Pointin 

kanssa, toteuttama Strengthening & Advancing our anti-racist practices - 

moninaisuusagenttikurssi. Tässä toisessa moninaisuusagentti -kurssissa kiinnitettiin 

erityistä huomiota rakenteellisen rasismin tunnistamiseen ja antirasististen menetelmien 

käyttöönottoon. Verkkokurssi sisälsi luentoja, tapaamisia ja työpajoja, ja opiskelijat 

toteuttivat sen järjestämällä verkkopohjaisen moninaisuusklinikan valitsemalleen taide- ja 

kulttuuritoimijalle. Kurssia koordinoi moniaisuuskouluttaja Arlene Tucker ja kouluttajina 

toimi sekä kotimaisia että kansainvälisiä alan ammattilaisia. Kurssilta valmistui 

helmikuussa 2022 kymmenen uutta moninaisuusagenttia. 

Festivaalit ja tapahtumakokonaisuudet 

Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui edellä mainittujen tapahtumien lisäksi seuraavien 

festivaalin tai tapahtumakokonaisuuden järjestämiseen:  

Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso Kansainvälisen 

äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3 välillä. Pohjoismaissa 

tapahtuma on tullut tunnetuksi nimellä Multilingual Month. Satakielikuukautta on 

järjestetty vuodesta 2015 alkaen. 

#StopHatredNow on vuosittainen kulttuurienvälinen ja antirasistinen tapahtuma-

alusta. Vuonna 2021 uutta diskurssia luovan tapahtuman teema oli ”Reshaping 

Horizons of Hope – Kohti toivon näkymiä”. 

Sateenkaarihistoriakuukausi on vuodesta 2018 järjestetty 

tapahtumakokonaisuus, jonka tavoitteena on tarkastella suomalaista historiaa ja 

kulttuuria HLBTIQ-näkökulmista. Sateenkaarihistoriakuukautta koordinoi vuonna 

2021 Sateenkaarihistorian ystävät ry. Kulttuuria kaikille -palvelu tuki 

Sateenkaarihistoriakuukauden viestintää. Vuonna 2021 vietettiin 

sateenkaarihistoriallista merkkivuotta, jonka ohjelmaa koordinoi 

Sateenkaarihistorian ystävät ry. Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui 

merkkivuoden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Disability Day Art & Action -festivaali juhlistaa kansainvälistä vammaisten päivää. 

Festivaalin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kansainvälisestä vammaisten 

https://satakielikuukausi.org/
https://multilingualmonth.org/


 13 / 28 

 

päivästä ja esitellä vammaisten tekemää ja vammaisuutta käsittelevää 

kiinnostavaa taidetta. Kulttuuria kaikille -palvelu on DiDa -taidefestivaalin 

osajärjestäjä. 

Työryhmät ja yhteistyöverkostot 

Kulttuuria kaikille -palvelun henkilökunta on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä erilaisten 

sidosryhmien kanssa. Palvelu on muun muassa ollut perustamassa valtakunnallista 

Kulttuurihyvinvointipoolia sekä pohjoismaista Network of Norm Critical Leadership -

verkostoa. Kulttuuria kaikille -palvelun henkilökunta oli vuonna 2020 jäseninä 

seuraavissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja neuvottelukunnissa:  

 

• Elokuvan saavutettavuusfoorumi (Outi Salonlahti) 

• Kulttuuria minulle 2018–2021-hankkeen (Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry) 

ohjausryhmä (Mira Haataja) 

• Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä (jäsen Mira Haataja, varajäsen Seppo 

Mallenius) 

• Luckanin Tips om tillgänglighet -hankkeen ohjausryhmä (Outi Salonlahti/ Rita 

Paqvalén) 

• Monta polkua musiikkiin, Metropolian täydennyskoulutusohjelma musiikkialan 

pedagogeille, mm. moninaisuuskysymyksiä (ohjaus/sidosryhmä) (Seppo 

Mallenius) 

• New Theatre Helsinki –hankkeen ohjausryhmä (jäsen Maija Karhunen) 

• Näkövammaisten Kulttuuripalvelun osallisuustoimikunta (Outi Salonlahti) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Näkövammaisten kirjastoa koskevan 

lain uudistamistyöryhmä (Outi Salonlahti, 16.8. alkaen Aura Linnapuomi) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 

terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä, 

lyhyemmin kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3), pysyvä 

asiantuntijajäsen Mira Haataja 

• Pohjoismainen normikriittisen johtajuuden verkosto Nordic Network of Norm 

Critical Leadership (verkoston toinen vetäjä Rita Paqvalén) 

• Referensgruppen för lättläst (Rita Paqvalén) 

• Safe Haven Helsinki -ohjausryhmä (Rita Paqvalén, sijaisena Mira Haataja) 

• Sateenkaarihistorian ystävät ry:n -hallitus (jäsen Rita Paqvalén, varajäsen Seppo 

Mallenius) 

• Selkokielen neuvottelukunta (Outi Salonlahti ja 16.8. alkaen Aura Linnapuomi) 

• Suomen kirjallisuuden seura: kirjallisuuden neuvottelukunta 2020–2022 (Rita 

Paqvalén) 

• Vimma-palkinnon valitsijaraati/ Kynnys ry (jäsen Sari Salovaara) 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/ajankohtaista_tapahtumat_dida2020
http://www.kulttuuriakaikille.fi/ajankohtaista_tapahtumat_dida2020
http://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/
https://www.kulttuuriakaikille.fi/pohjoismainen-normikriittisen-johtajuuden-verkosto
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Näyttelyamanuenssi 

Christine Langinauer 

esittelee Vantaan 

taidemuseo Artsin 

turvallisemman tilan 

periaatteet Kulttuuria 

kaikille -palvelun tiimille. 

Kuvassa Sari 

Salovaara, Mira 

Haataja, Rita Paqvalén 

ja Christine Langinauer.  

Kuva: Outi Salonlahti. 

 

 

Kansainvälinen toiminta 

Kulttuuria kaikille -palvelu osallistuu kansainvälisiin verkostoihin ja 

yhteistyöhankkeisiin, joiden tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden 

lisääminen. Vuorovaikutus erityisesti muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa 

toimivien saavutettavuusasiantuntijoiden sekä moninaisuutta edistävien toimijoiden 

kanssa on säännöllistä. Kulttuuria kaikille -palvelun henkilökunta konsultoi vuonna 2021 

toimijoita mm. Tanskassa, Ranskassa ja Liettuassa. 

Vuonna 2021 kansainvälinen yhteistyö toteutui laajimmin pohjoismaisen Norm Critical 

Leadership -verkoston kautta, jota Kulttuuria kaikille -palvelu koordinoi yhteistyössä 

tanskalaisen Gentoften pääkirjaston kanssa. Rita Paqvalénin ja Amalie Ørum Hansenin 

luotsaama verkosto, johon kuuluu 19 kulttuuri- ja taidealan edustajaa 

Ruotsista,Tanskasta ja Suomesta, järjesti vuoden 2021 aikana erilaisia kokouksia, 

työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joista osa olivat myös avoinna jäsenten omille 

työyhteisöille. Kaikki tilaisuudet olivat pandemian takia etänä. 

Korona-tilanne on estänyt palvelun henkilökunnan matkustamisia ulkomaille, mutta 

etätyön myötä on kehittynyt uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Se on myös helpottanut ulkomailla toimivien luennoitsijoiden kutsumista puhujiksi 

seminaareihin. Tämä muutos näkyi myös Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa järjestetyissä seminaareissa, joihin osallistui puhujia ympäri 

maailmaa etäyhteyksien kautta. Myös Arlene Tuckerin koordinoimassa koulutuksessa oli 

luennoitsijoita mm. Yhdysvalloista. Kulttuuria kaikille -palvelun henkilökunta luennoi ja 

osallistui paneelikeskusteluihin etäyhteyksien kautta esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. 
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Palvelu viestii  

Kulttuuria kaikille -palvelun keskeisiä viestinnän välineitä ovat kulttuuriakaikille.fi- 

verkkosivusto sekä sähköpostilista, jonka uutiskirjeen voi tilaajaksi voi rekisteröityä 

verkkosivuston kautta. Sähköpostilistalla jäsenet voivat lähettää listalle tiedotteita, 

kysymyksiä ja kutsuja. Palvelu viestii yhdistyksen jäsenille myös jäsentiedotteella 

muutaman kuukauden välein. Lisäksi palvelu hyödyntää viestinnässään sosiaalista 

mediaa: Facebookia, YouTubea ja Twitteriä.  

Sähköpostilista 

Kulttuuria kaikille -palvelun sähköpostilistalla oli vuoden 2021 lopulla 422 jäsentä. Listalle 

lähetettiin 46 viestiä, joista suurin osa oli Kulttuuria kaikille -palvelun uutiskirjeitä. Suurin 

osan uutiskirjeistä oli joko kaksi- tai kolmekielisiä (suomi, ruotsi ja/tai englanti). 

Verkkosivut 

Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla julkaistiin 15 blogikirjoitusta vuoden 2021 

aikana: näistä kahdeksan oli suomenkielisiä, yksi ruotsinkielinen ja kuusi 

englanninkielisiä. Näiden verkkosivujen lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelun alla toimiva 

Kaikukeskus – Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu ylläpitää Kaikukortti.fi -verkkosivuja.  

Verkkosivun lukuja ja kävijäpiikit 

• 28 716 sivun katselua (97 233 vuonna 2020)  

• 7 099 käyttäjää (34 980 vuonna 2020) 

• 11 051 istuntoa (47 121 vuonna 2020) 

• 79 sivun katselua / päivä 

• 19 käyttäjää / päivä 

• 30 istuntoa / päivä  

• Kävijäpiikit: museoiden tarkistuslistan julkaisu, ilmoitus avoimesta 

moninaisuuskouluttajan työpaikasta 

 

Verkkosivujen kävijämäärässä on tapahtunut laskua. Selkeä muutos kävijämäärässä 

tapahtui marraskuussa 2020, jolloin otettiin käyttöön kysymys evästeiden 

hyväksymisestä, mikä on saattanut vähentää sivuston selailua ja mahdollisia 

robottikäyntejä. Lisäksi vuonna 2020 otettiin käyttöön Kaikukortin omat kotisivut 

www.kaikukortti.fi, ja sen myötä Kaikukorttiin liittyvää tietoa etsivien vierailut ovat 

siirtyneet Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta Kaikukortin omille sivuille. 

http://www.kaikukortti.fi/
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Kaikukortti.fi -verkkosivun lukuja ja kävijäpiikit 

• 66 481 sivun katselua (15 402 ajalla 15.6.2020-31.12.2020)  

• 13 209 käyttäjää (2 645 ajalla 15.6.2020-31.12.2020) 

• 20 893 istuntoa (4 121 ajalla 15.6.2020-31.12.2020) 

• 182 sivun katselua / päivä 

• 36 käyttäjää / päivä 

• 57 istuntoa / päivä  

• Kävijäpiikit: huomattava piikki 2.6.2021 (paljon kävijöitä mm. Helsingistä, Turusta, 

Tampereelta, Espoosta ja Oulusta) 

Sosiaalinen media 

• Kulttuuria kaikille -palvelun Facebook-sivulla oli noin 2630 tykkääjää ja 3600 

seuraajaa. 

• Kaikukortin Facebook-sivulla noin 1080 tykkääjää ja 1180 seuraajaa. 

• Multilingual Month -Facebook-sivulla noin 480 tykkääjää ja 500 seuraajaa. 

• Satakielikuukausi-Facebook-sivulla noin 880 tykkääjää ja 930 seuraajaa. 

• Facebookin suljetussa keskusteluryhässä Vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat & 

liittolaiset oli 170 jäsentä. 

Medianäkyvyys: esimerkkejä 

Kaikukortti sai näkyvyyttä yhteensä 11 mediaosumalla. Kaikukortti oli esillä useissa 

paikallislehdissä, kaupunkien ja kuntien tiedotuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan 

julkaisuissa. Useimmat uutiset liittyivät Kaikukortti-kokeiluihin tai Kaikukortin 

käyttöönottoon tietyillä alueilla. 

 

Kulttuuria kaikille -palvelun Moninaisuusagentti 2.0 -kurssi ja Moninaisuusagentti-toiminta 

sai näkyvyyttä Jenny Jägerhornin artikkelissa Svenska Ylellä 19.11.2021. Artikkelissaan 

”Vad är en mångfaldsagent och hur kan den hjälpa kulturscenen? –  ’Det finns en rädsla 

för att göra fel” Jägerhorn käsitteli moninaisuuden kysymyksiä kulttuurialalla ja 

moninaisuusagentti-toimintaa sekä haastatteli Rita Paqvalénia, moninaisuuskouluttaja 

Arlene Tuckeria ja moninaisuusagentiksi valmistunutta Anna Litewka-Anttolaista. 

 

  

https://www.facebook.com/kulttuuriakaikille/
https://www.facebook.com/kaikukortti/
https://www.facebook.com/multilingualmonth/
https://www.facebook.com/satakielikuukausi/
https://www.facebook.com/groups/319857245655813/
https://www.facebook.com/groups/319857245655813/
https://www.hbl.fi/artikel/konsten-och-kulturen-hor-till-varje-kommuninvanare/
https://www.hbl.fi/artikel/konsten-och-kulturen-hor-till-varje-kommuninvanare/
https://www.hbl.fi/artikel/konsten-och-kulturen-hor-till-varje-kommuninvanare/
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Julkaisut 

Vuonna 2021 palvelu julkaisi omassa julkaisusarjassaan kolme uutta julkaisua. Vuoden 

aikana palvelu työsti ja päivitti museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden 

tarkistuslistaa, joka julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi keväällä 2021. Näiden lisäksi 

Kulttuuria kaikille -palvelu julkaisi myös Avaus-hankkeiden loppuraportin. 

 

 

 

  

Checklista gällande tillgänglighet och 

mångfald i muséer. 

Salonlahti, Outi & Salovaara, Sari (red.). 

Servicen Kultur för allas publikationer 2/2021. 

Servicen Kultur för alla / För kultur på lika 

villkor rf. 1. utgåvan. 

Museoiden saavutettavuuden ja 

moninaisuuden tarkistuslista 

 

Salonlahti, Outi & Salovaara, Sari (toim.). 

Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisuja 

1/2021. Kulttuuria kaikille -palvelu / 

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. 1. 

painos. 
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Kulttuuria kaikille -palvelu työnantajana 

 

 
 

Virkistyspäivän yhteydessä järjestettiin myös origamityöpaja. Kuvassa Seppo Mallenius, Sari 

Salovaara, Rita Paqvalén ja Mira Haataja. Kuva: Outi Salonlahti. 
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Henkilöstö 

Vuoden aikana palvelussa oli useita henkilöstömuutoksia, joten vietimme sekä läksiäisiä 

että perehdyimme ja perehdytimme myös uusia työntekijöitä uusiin tehtäviin. Vuonna 

2021 Kulttuuria kaikille -palvelussa työskenteli 10 henkilöä: 

• Erityisasiantuntija, vs. toiminnanjohtaja 31.3. asti, Mira Haataja 

• Erityisasiantuntija Aura Linnapuomi (vanhempainvapaalla 8.3.2021 asti ja 

hoitovapaalla 27.5.-15.8.2021) 

• Hankekoordinaattori/ suunnittelija Maija Karhunen (määräaikainen) 

• IT-koordinaattori, vs. hankejohtaja 31.3. asti, Seppo Mallenius 

(määräaikainen) 

• Hankekoordinaattori Marjo Oja-Kaukola (määräaikainen) 

• Toiminnanjohtaja Rita Paqvalén (kirjoitusvapaalla 31.3.2021 asti) 

• Siivooja/toimistoavustaja Marjo Rasinkangas (osa-aikainen) 

• Erityisasiantuntija Outi Salonlahti (vanhempainvapaalla 31.5.2021 alkaen) 

• Johtava erityisasiantuntija Sari Salovaara (osa-aikainen) 

• Moninaisuuskouluttaja Arlene Tucker (osa- ja määräaikainen 17.8. alkaen) 

 
Kulttuuria kaikille -palvelu ostaa tieto- ja taloushallintopalvelut ulkopuolisilta toimijoilta. 

Kirjanpitopalvelut on ostettu tilitoimisto AAM – Tilitoimisto OY:ltä (Aira Mertjoki) ja 

tilintarkastuksesta vastasi Nexia Oy (Johanna Hilden). Tietohallintopalveluista vastasi 

Fillarikonsultti Tmi (Timi Mäkinen).  
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Vuosi oli myös täynnä läksiäisiä. Kukaappaus Maija Karhusen läksiäisistä, joita juhlittiin etänä. 
Maija palasi Kulttuuria kaikille -palveluun syksyllä viestintävastaavan sijaisena. Henkilökunta 
hassuissa hatuissa ylävasemmalta alaoikealle: Maija Karhunen, Sari Salovaara, Mira Haataja, 
Marjo Oja-Kaukola, Seppo Mallenius (iso kuva) ja Outi Salonlahti (pieni kuva). 
 

 

Virkistyspäivänä toukokuussa Maija Kerko kertoi Kulttuuria kaikille -palvelun henkilökunnalle 

Lapinlahden ja Pro Lapinlahti -liikkeen historiasta. Kuvassa Outi Salonlahti, Seppo Mallenius, 

Maija Kerko, Rita Paqvalén, Lennu-koira ja Sari Salovaara. Kuva: Mira Haataja. 
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Yhdistyksen hallitus 

Vuonna 2021 Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n puheenjohtajana toimi muusikko 

Mertsi Lindgren ja varapuheenjohtajana Sanni Purhonen (Kulttuuriyhdistys Suomen 

Eucrea ry). Muut hallituksen jäsenet olivat Joni Auvinen (Romanikulttuurikeskus 

Tšeeruno ry), Mikko Karvinen (Teatterin tiedotuskeskus Tinfo), Saara Oranen 

(Lukukeskus ry), Sanni Purhonen (Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry), Roger 

Renman (Kansalaisopistojen liitto KoL ry), Jorge Samaniego Bonnin (Globe Art Point ry) 

ja Elin Sundell (Föreningen Luckan rf). Hallituksen varajäseninä toimivat Barbro Enckell-

Grimm (Lukukeskus ry), Veronica Hertzberg (Föreningen Luckan rf), Jasmin Riihiniemi 

(Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry), Jaana Simula (Globe Art Point ry), Linnea Stara 

(Teatterin tiedotuskeskus TINFO) ja Viljami Wiirilinna (Kansalaisopistojen liitto KoL ry). 

 

Nykyinen hallitus valittiin vuosikokouksessa 2021. Vanha ja uusi hallitus kokoustivat 

vuoden 2021 aikana viisi kertaa. Kokouksista yksi oli järjestäytymiskokous. 

Talous  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2003 alkaen ollut Kulttuuria kaikille -palvelun 

toiminnan pääasiallinen rahoittaja. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen lisäksi Kulttuuria 

kaikille -palvelu on rahoittanut varsinaista toimintaansa myös muilla hankeavustuksilla, 

maksullisilla asiantuntijapalveluilla sekä luentopalkkioilla. Vuonna 2021 ministeriön 

yleisavustus Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n varsinaiseen toimintaan leikattiin 16 

%. Yleisavustus oli leikkauksen jälkeen 242 000 euroa.  

  

Yleisavustuksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhdistyksen toimintaa 

hankkeille myönnettyjen erityisavustusten kautta. Vuoden 2021 aikana Kulttuuria kaikille 

-palvelun hanketoimintaan käytettiin 88 893,29 euroa, josta käytettiin 8433,69 euroa 

Matkalla marginaalista valtavirtaan -Mentorointi ja portinvartijavalmennus vammaisten 

taiteentekijöiden urapolkujen kirittäjäksi -hankkeelle (Koneen Säätiön myöntämä 

hankeavustus), 32 406,69 euroa Kaikukortti kaikuu -hankkeelle (opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämä hankeavustus), 11 180,95 euroa Moninaisuusagenttikurssi 

2.0 ja moninaisuusklinikka -hankkeelle (opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 

hankeavustus) ja 36 871,96 euro Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (sosiaali- ja 

terveysministeriön myöntämä hankeavustus).   
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Varsinainen toiminta ja hankkeet  

Varsinainen toiminta  

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry on vuonna 2013 rekisteröity yhdistys, joka edistää 

taide- ja kulttuurialan saavutettavuutta sekä moninaisuuden huomioimista 

kulttuurikentällä. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallista, ja sen jäseninä on 25 taide- ja 

kulttuurialan yhdistystä ja kattojärjestöä1.  

 

Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua 

taiteen tekijöiksi ja tuottajiksi ja että erilaiset yleisöt tulisivat huomioiduiksi taide- ja 

kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa. Yhdistyksen visiona on Suomi, jossa 

kaikilla on mahdollisuus osallistua moninaiseen kulttuurielämään. Tavoitteidensa 

toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää valtakunnallista Kulttuuria kaikille -palvelua.  

 

Kulttuuria kaikille -palvelu on valtakunnallinen toimija, joka osallistuu sekä kotimaisen 

että kansainvälisen tiedon kartuttamiseen, verkostojen rakentamiseen sekä 

yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvien suunnitelmien 

laatimiseen. 

 
Kulttuuria kaikille -palvelun varsinaista toimintaa toteutetaan suurin osin opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä saadulla yleisavustuksella. Varsinaiseen toimintaan kuuluvat 

konsultoinnit ja neuvonta, luennot, julkaisujen ja ohjemateriaalien tuottaminen sekä 

koulutusten ja seminaarien järjestäminen yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. 

Viestintä on myös tärkeä varsinaisen toiminnan muoto. Palvelu tarjoaa kentän toimijoiden 

käyttöön maksutta tietoa muun muassa verkkosivujensa kautta (www.kulttuuriakaikille.fi) 

ja ylläpitää sähköpostilistaa, jolla tiedotetaan taide- ja kulttuurikentän saavutettavuuteen 

ja moninaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kaikukortin tuki- ja 

kehittämispalvelusta tuli vuoden 2020 alusta pysyvä osa Kulttuuria kaikille -palvelua (yksi 

henkilötyövuosi). Palvelu kehittää Kaikukorttia sekä valvoo ja tukee Kaikukortin käyttöä 

valtakunnallisesti. 

 
. . . . . . . . . . . . . .  
 

 
1 Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsenet ovat vuonna 2021    Deutsch-Finnischer Verein für 

Inklusive Kulturarbeit e.V. (Saksalais-suomalainen inklusiivisen kulttuurityön yhdistys), Finland 

Festivals ry, Globe Art Point ry, Kansalaisopistojen liitto KoL, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, 

Luckan, Lukukeskus ry, Romanikulttuurikeskus Tšeeruno ry, Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen 

EUCREA ry, Suomen elokuvasäätiö, Suomen Jazzliitto ry, Suomen kirjastoseura ry, Suomen 

kulttuuritalot ry, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Suomen museoliitto ry, Suomen 

musiikkineuvosto, Suomen Muusikkojen liitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen 

Taiteilijaseura, Suomen Teatterit ry, Taiteen perusopetusliitto TPO, Teatterikeskus ry, Teatterin 

tiedotuskeskus TINFO ja WIFT Finland - Women in Film & Television Finland. 

. 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/
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Hankkeet 

 

Varsinaisen toiminnan lisäksi osa Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnasta toteutetaan 

hankemuodossa. Hankkeet kustannetaan hankerahoituksella. 

Kaikukortti kaikuu 

Kaikukortti kaikuu -hanke (11/2017–4/2021) oli kolmas Kaikukortin kehittämishanke. 

Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun henkilötyövuosiresurssin lisäksi Kaikukorttia 

kehitettiin hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli levittää Kaikukorttia uusille alueille, 

mallintaa Kaikukortin valtakunnallista tukipalvelua sekä kehittää Kaikukortin 

rekisteröintiä, kirjaamista ja tilastointia. Hankkeen puitteessa toteutettiin myös 

Kaikukortille valtakunnalliset Kaikukortti.fi-sivut. 

 

Kaikukortti kaikuu -hankkeen viimeinen tekninen vaihe oli kansallisen Kaikukortti-

rekisterin Kaikukannan sekä siihen toteutettujen Kaikukorttien jakajien ja Kaikukortti-

kohteiden käyttöliittymien sekä tilastointijärjestelmien käyttöönotto. Kaikukantaan 

rekisteröidään kaikkien Kaikukortti-asiakkaiden demografiset tiedot sekä kulttuuri- ja 

liikuntakohteiden ja opistojen kirjaamat Kaikukorttien käyttötiedot. Kaikukantapilotointi 

käynnistyi 2021. 

 

Uusia Kaikukortti-kokeiluja käynnistyi vuonna 2021 Tampereella, Alavieskassa ja 

Sievissä sekä Pohjanmaalla (Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä ja Vöyrillä). 

Hankkeen lopussa Kaikukortti-toimintaa oli jo noin 50 kunnassa ja useassa 

kuntayhtymässä väestöpohjan ollessa jo noin 1,5 miljoonaa (kaikukortti.fi/alueet/).  

 

”Kaikukortti lisää tasa-arvoisuutta ja tuo hyvän mielen. Sen avulla voi kokeilla 

jotain toivomaansa harrastusta tai uutta kulttuuria/liikuntaa mihin ei ehkä 

muuten olisi ollut mahdollisuuksia.”  

 

Seinäjoen kaupungin aikuissosiaalityön johtaja Riitta Suojanen 

 

https://kaikukortti.fi/
https://kaikukortti.fi/
https://kaikukortti.fi/kaikukanta/
https://kaikukortti.fi/kaikukanta/
https://kaikukortti.fi/etusivu-2/alueet/
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Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hanke 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanke (8/2021–12/2022) on Taiteen 

edistämiskeskuksen koordinoima yhteishanke, jossa Kulttuuria kaikille -palvelun 

hankekumppaneina ovat Aili-verkosto (pilottikunnat Rovaniemi, Seinäjoki ja Espoo) sekä 

Teatterikeskus. Hankkeessa on mukana myös useita taideyhteisöjä. 

 

Kaikukortti-toiminnan avulla Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy edistämään tiukassa 

taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja 

kulttuurihyvinvointia. Kaikukortti on keino edistää taloudellista ja sosiaalista 

saavutettavuutta. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa ikäihmisten 

kulttuuriosallistumisen esteitä sekä löytää keinoja huomioida ikäihmisiä paremmin 

Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa huomioidaan myös ikäihmisten moninaisuus.  

 

Yksi hankkeen tavoitteista oli toteuttaa motivoivia videoita, jotka viestivät siitä, että 

kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille sekä miten kulttuuri ja taide voivat edistää 

ikäihmisten aktiivisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Videoita varten haarukoitiin syksyllä 

2021 joukko asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita, joita haastateltiin koronatilanteen 

vuoksi etäyhteydellä. Videot valmistuvat keväällä 2022 ja niitä jalkautetaan Aili-verkoston 

jäsenille, Kaikukorttiverkostolle, Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyötahoille sekä muille 

sote-toimijoille Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaikukeskuksen viestintäkanavien kautta. 

 

Hankkeessa järjestettiin vuonna 2021 yhteistyössä Aili-verkoston ja Teatterikeskuksen 

kanssa kolme työpajaa Aili-verkoston paikkakunnilla: Rovaniemellä 10.11., Espoossa 

17.11. ja Seinäjoella 10.12. Työpajoissa pohdittiin, miten ikäihmisiä saataisiin Kaikukortin 

ja kulttuurin pariin sekä miten heitä voisi paremmin tavoittaa. Keskustelun aiheina olivat 

myös taiteen ja kulttuurin merkitys ikäihmisille, kulttuurin saavutettavuus ja 

moninaisuuden huomioinen sekä miten nämä asiat vaikeuttavat ikäihmisen 

osallisuuteen.  

 

Työpajoihin kutsuttiin ikäihmisiä, omaishoitajia sekä sote- ja hyte-alan ammattilaisia. 

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työpajojen saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä 

huomiota. Työpajojen yhteydessä teatterialan ammattilaiset järjestivät taiteellisen 

osuuden, joka räätälöitiin osallistujien mukaan. Piste Kollektiivi Rovaniemellä, Teatteri 

ILMI Ö Espoossa ja Loiske Ensemble Seinäjoella esittivät osin osallistavaakin taidetta. 

Ikäohjelmaan liittyvistä hankkeen perusteluista, teemoista, hankkeen edistymisestä ja 

suosituksista viestittiin Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaikukortin omissa 

viestintäkanavissa sekä valtakunnalliselle Kaikukortti-verkostolle ja hankekumppaneille. 

Hankkeen tuloksia kerätään jatkossa Innokylän verkkosivulle.  

 

innokyla.fi/toimintamalli/kulttuurihyvinvointia-ikaihmisille-kaikukortilla
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Moninaisuusagenttikurssi 2.0 ja moninaisuusklinikka 

Kulttuuria kaikille -palvelussa käynnistyi elokuussa 2021 Moninaisuusagenttikurssi 2.0 ja 

moninaisuusklinikka -hanke. Hankekumppanina oli Globe Art Point ry, ja hankkeen 

rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeeseen palkattiin moninaisuuskouluttaja 

Arlene Tucker, joka suunnitteli Moninaisuusagentti-koulutuksen. Sparrauskumppaniksi ja 

vertaistaiteijaksi palkattiin koulutukseen myös moninaisuusagentti ja kuvataiteilija Kemê 

Pellicer. Koulutukseen valikoitui avoimen haun kautta 10 opiskelijaa, jotka aloittivat 

kurssin lokakuussa ja jotka valmistuivat helmikuussa 2022. Hankkeen puitteessa 

pilotoitiin alkuvuodesta myös 2022 matalan kynnyksen moninaisuusverkkoklinikoita, 

joiden tarkoitus on tukea taide- ja kulttuuritoimijoita moninaisuuden huomioimisessa, 

inklusiivisuudessa ja antirasismityössä. Moninaisuusagenttien toteuttamat 

moninaisuusklinikat suunnattiin viidelle eri toimijalle – kahdelle teatterille, yhdelle 

orkesterille, kulttuurikeskukselle ja yhdelle laajalle kulttuurifestivaalille. 

 

Moninaisuusagentit ovat muutoksentekijöitä, jotka tarjoavat taide- ja 

kulttuuriammattilaisille työkaluja antirasistiseen työskentelyyn ja moninaisuuden 

parempaan huomioimiseen. Koulutuksen teemat liittyivät rodullisuuteen, rasismiin ja 

antirasismiin, moninaisuuden tunnistamiseen, osallisuuden esteiden näkyväksi 

tekemiseen, syrjinnän ja mikroaggressioiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen sekä 

yhdenvertaisuustyöskentelyn tukemiseen. Kurssi koostui verkkoluennoista ja -työpajoista 

ja kouluttajina oli taide- ja kulttuurialan ammattilaisia sekä yhdenvertaisuusasiantuntijoita 

Suomesta ja ulkomailta. Luennoitsijoina ja työpajavetäjinä vuonna 2021 olivat mm. 

Ceyda Berk-Söderblom, Sepideh Rahaa, Jerry Koch-Gonzalez, Shadia Rask, Laila 

Mehta sekä Kulttuuria kaikille -palvelun ja Globe Art Pointin asiantuntijoita. Kurssi jatkui 

alkuvuoteen 2022, jolloin kouluttajina toimivat mm. Caroline Suinner ja Meriam Trabelsi 

Ruskeat Tytöt -verkostosta, Koko Hubara Taiteen edistämiskeskuksesta sekä Emmi 

Lahtinen ja Marjo Mäenpää Cuporesta. 

 

Lisätietoja moninaisuusagentti -toiminnasta Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivulla. 

Moninaisuusagenttien ajatuksia ja lisää tietoa heidän toiminnastaan voit lukea myös 

moninaisuusagenttien -blogisarjasta. 

 

https://www.kulttuuriakaikille.fi/moninaisuusagentit
https://www.kulttuuriakaikille.fi/blogi.php?kirjoittaja=Diversity%20Agents
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Moninaisuusagenttien pikkujoulu/hanukka -juhla. Kuvassa Jaana Denisova, Irina 

Duskova, Arlene Tucker, Yunjia Liu, Tal Riva Theodorou, Svenja Fassbender,  

Lisa Kalkowski, Paula Folqués Diago ja Adriana Minhoto. Kuva Adriana Minhoto. 
 

Saadut hankeavustukset vuodelle 2022 

Syksyllä ja loppuvuonna 2021 yhdistykselle myönnettiin 536 000 euroa muihin 

hankkeisiin, joiden toiminta alkaa 2022: 4000 euroa Otto Malmin säätiöltä Kulturell 

delaktighet efter coronan -hankkeelle, 250 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

Kaikukanta 2.0 – Tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin 

edistämiseksi -hankkeelle (kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki) ja Koneen säätiöltä 

282 000 euroa Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden 

yhdenvertaisuus -hankkeelle. Vuoden 2021 lopussa yhdistys sai myös tiedon, että 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli sisällyttänyt hankkeen Kaikukortti vaikuttaa – tietoa 

kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan 

käyttösuunnitelmaehdotukseen, joka oli jätetty sosiaali- ja terveysministeriölle 

28.10.2021. Tarkennetun suunnitelman pohjalta hankkeelle myönnettiin alkuvuodesta 

2022 419 000 euroa neljälle vuodelle. 
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Sisäinen kehittämistyö  

 

Kuvitus: Kristina Vasileva 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Palvelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman painopisteet ja toteutumat vuodelle 

2021 olivat: turvallisemman tilan periaatteiden luominen Kulttuuria kaikille -palvelulle ja 

niiden julkaiseminen verkkosivuille, saavutettavan viestinnän periaatteita sisältävien 

viestintäsuunnitelmien laatiminen, toimintaperiaatteiden kehittäminen sosiaalisen median 

saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi sekä henkilökunnan kouluttaminen 

niistä sekä palvelun uutiskirjeen saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen. 

Näiden lisäksi henkilökunnan antirasistiseen toimintaan ja moninaisuuteen liittyvää 

asiantuntemusta kasvatettiin kannustamalla henkilökuntaa osallistumaan 

moninaisuusagenttikurssin avoimiin luentoihin. Turvallisemman tilan periaatteet olivat 

myös keskeinen pedagoginen työkalu yllä mainitulla kurssilla.  

 

Palvelun ensimmäistä palkkausjärjestelmää kehitettiin eteenpäin yhdessä yhdistyksen 

hallituksen kanssa ja tavoitteena on, että palkkausjärjestelmä astuisi voimaan 2022. 
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Kaikukeskus 

Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelusta, Kaikukeskuksesta, tuli vuoden 2020 alusta 

pysyvä osa Kulttuuria kaikille -palvelua. Kaikukeskuksella on myös keskeinen rooli 

Kaikukortin valtakunnallisen toimintamallin käytön valvojana.  

 

Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu Kaikukeskus jatkoi vuonna 2021 Kaikukortin 

kehittämistä, levittämistä ja paikallisten Kaikukortti-alueiden tukemista. Syksyllä kerättiin 

Kaikukortin Facebook-sivujen kautta ehdotuksia tuki- ja kehittämispalvelun uudeksi 

nimeksi. Ehdotuksia tuli muutamia, ja lopulta päädyttiin valitsemaan nimeksi 

Kaikukeskus. Keskuksen Kaikukortti-tiimiä työllisti vuoden mittaan mm. Kaikukortin 

viestinnän kehittäminen, Kaikukannan jalkauttaminen sekä ratkaisujen löytäminen 

Kaikukannan ja Kaikukortin valtakunnaisen verkkosivun ylläpidon rahoittamiseksi 

vuodelle 2021. Syksyllä tiimi järjesti tapaamisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna 

Sarkkisen kanssa. Antoisa tapaaminen vahvisti tiimin kokemusta siitä, että Kaikukorttia 

pidetään yhä vahvemmin hyvinvointia tukevana ratkaisuna myös valtionhallinnon 

sosiaali- ja terveyspuolella.   

 

Kaikukortti kiinnostaa, ja Kaikukortin leviämiseksi valtakunnalliseksi malliksi 

kiinnostuneille alueille on hyvät edellytykset. Palvelu näkeekin mieluusti Kaikukortin 

mukana tulevissa hyvinvointialueissa osana kulttuurihyvinvointipalveluita. 
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