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Suomussalmi

• Noin 8000 asukkaan kunta Kainuussa

• Väestö vähenee ja ikääntyy

• Pitkät välimatkat 

• Taiteen ammattilaisten kapea kärki, yhteisön ja yhdistysten merkitys korostuu 

• Kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuuripalveluiden yksikkö, jossa työskentelee kulttuurituottaja

• Lisäksi kirjastopalvelut ja kansalaisopisto omissa yksiköissään

• Vuonna 2017 uudistunut kuntastrategia:

» Omaleimaista kulttuuria hyödynnetään elinkeinotoiminnassa

» Laadukkaalla sivistystyöllä ja kulttuuritoiminnalla vahvistetaan yhteisön 
identiteettiä ja alueen omaleimaisuutta



Lain toimeenpano

Kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistäminen

– Säännöllinen kulttuuritarjonta 

 Vierailuesitykset, tapahtumat ja tilaisuudet, näyttelyt, museotoiminta

– Kirjastopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto

– Eri väestöryhmien huomioiminen palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa

 Erityisryhmät: palvelu- ja hoitokodit, lapset ja nuoret, vähävaraiset, ei kulttuuria 
harrastavat, jne.

– Verkostojen hyödyntäminen: Kainuun lasten- ja nuorten kulttuurikeskus (kulttuurikasvatus), Kajaanin 
kaupunginteatteri (alueteatteritoiminta), Kulttuuria kaikille-palvelu (Kaikukortti) 

– Kuntalaisten ajatusten kuuleminen



Edellytysten luominen ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
– Tilat
– Esitysten ostaminen
– Avustukset
– Ammattilaisten verkottaminen osaksi yhteisöä

 ohjaaminen esim. yhteisöllisissä produktioissa

– Yhteistoiminta, Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry (Teatteri Retikka)
– Uusien mahdollisuuksien löytäminen yhteistyössä

Kulttuurin ja taiteen harrastamisen sekä niihin liittyvän kansalaistoiminnan edistäminen
– Kianta-Opisto ja kirjasto
– Kulttuurin kohdeavustukset vipuvoimana
– Kulttuuritoimiston ja yhdistysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö
– Tilat
– Kulttuuritoimiston tuki
– Tunnustuspalkinto



Mahdollisuuksien tarjoaminen kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen 
taide- ja kulttuurikasvatukseen

– Taiteen perusopetus: musiikki, teatteritaide, tanssi, kuvataide ja käsityö

– Varhaiskasvatuksen ja koulujen kulttuurikasvatus (mm. Konsertti joka kouluun-toiminta, alueteatterin 
vierailuesitykset ja Taidetestaajat)

Kulttuuriperinnön ylläpitämisen ja käytön sekä paikallista identiteettiä tukevan ja kehittävän 
toiminnan edistäminen

– Kotiseutumuseo

– Raatteen Portin talvisotanäyttely

– Kotiseutuarkisto



Kulttuurin ja taiteen edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa

– Taiteen ja kulttuurin tuominen osaksi ihmisten arkea (kulttuuripalveluiden ulkopuolella olevat 
mukaan)

– Kulttuurin hyödyntäminen osana elinkeinotoimintaa (mm. Hossan ja Raatteen historia)

– kulttuurihankkeet

– Kuntastrategia: ”Palveluja kehitetään paikallisten yhteisöjen kanssa aktiivisella kumppanuudella”

Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen ja muiden kulttuuriin 
ja taiteeseen liittyvien toimien toteuttaminen

– Ystävyyskuntatoiminta: Kalevala, Venäjä (kulttuurivaihto)

– Maahanmuuttajien oma kulttuuri, esim. venäläisväestön lauluryhmä



Kehittämistehtävä

Pienen kunnan näkökulmasta:

– Tulisi nähdä kulttuurisen tasa-arvon edistäjänä

– Kunnissa vähäiset resurssit kulttuurille  Linkityksen vahvistaminen kuntalaisten ja kulttuurin välillä 
(aktivointi)



Kiitos!


