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Kunnan tehtävä § 3

 Järjestää kulttuuritoimintaa

– Saavutettavuus ja monipuolinen käyttö

– Edellytysten luominen

– Harrastamisen ja kansalaistoiminnan edistäminen

– Tavoitteellinen taide- ja kulttuurikasvatus

– Kulttuuriperintö ja identiteetti

 Osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa

 Vuorovaikutus ja kansainvälisyys

 Paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien 
tarpeet
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Kuopio järjestää kulttuuritoimintaa (1)

 Kulttuuri palveluna on merkittävä työllistäjä 

 Kuopion omat kulttuuri- ja taidelaitokset palvelun tuottajina

– Muusikot, näyttelijät, kirjasto- ja museotyöntekijät, taiteellinen suunnittelu ja 
hallinto

 Yksityiset palvelun tuottajat; kaupungin järjestöavustukset

– Konservatorio, Kuopio Tanssii ja soi, Anti Festival, Tanssiteatteri Minimi, Tanssin 
aluekeskus Itä-Suomi, Victor Barsokevits -valokuvakeskus, 

Lastenkulttuurikeskus Lastu, ISAK ry, Ars Libera, Vestäjät

– Perinneyhdistykset (KIS, Riuttala, Aholansaari, Minna Canthin talo…)

 Vapaa kenttä 

– Stipendit, työskentelyapurahat, palkinnot, tilatuki, taidehankinnat

– Taidehankintojen %-periaate

– Voimala; kulttuuri ja taide osana hoivatyötä; taide osana työhyvinvointia
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Kuopio järjestää kulttuuritoimintaa (2)

 Harrastus- ja kansalaistoiminta
– Palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa on otettu käyttöön kuntalaisten 

osallistaminen muun muassa taidelähtöisen kansalaistieteen keinoin (esim. 
kummitaiteilijatoiminta, fasilitointi, asiakasraadit ja asiakaskyselyt)

– Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

– Lapset ja nuoret painopisteenä;
• Perusopetuksen tavoitteellinen kulttuurikasvatussuunnitelman avulla 

kulttuurikasvatus saavutettaa kaikki koulut riippumatta sijainnista
• Kulttuurinen nuorisotyö ja Kulttuurikeskus 44, nuorisovaltuusto
• Ilmainen tai alennettu maksu nuorille; 

 Taide- ja kulttuurilaitokset asukkaiden sisätoreina ja toiminta-alustoina
– Kuopion Musiikkikeskus, Kaupunginteatteri, uutena Kirjasto-Museo ”Tiedon ja 

tarinoiden kortteli”
• Kirjaston merkitys käytetyimpänä kulttuuripalveluna; verkosto + mobiili

– Asukastuvat ja kylätalot paikallisina alustoina

 Taiteen aluekeskukset (Sotku, VB, Kino Kuvakukko)
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Kuopio järjestää kulttuuritoimintaa (3)

 Lasten ja nuorten kulttuurikasvatus

– Taiteen perusopetus (Kansalaisopisto ja Konservatorio)

– Varhaiskasvatuksen tavoitteellinen kulttuurikasvatus (Kulttuurikaruselli)

– Perusopetuksen tavoitteellinen kulttuurikasvatus (Kulttuuripolut)

– Nuoriso-orkesterit; kaupunginorkesterin kummilapsitoiminta

– Elokuvakerhotoiminta

 Kulttuuriperintö ja paikallinen identiteetti

– KIS ja KLYY; Riuttala, Aholansaari, Minna Canthin talo, VB-keskus

– Kuopio 250 vuotta (2025); ”Vanha Kuopio” (Kuninkaankatu)

• Henkinen perintö; Kustaa III, Snellman, Minna Canth…

– ”Lupa tehdä toisin”, ”Tärkeilyvapaa vyöhyke”, ”I love Kuopio”, 
”Karvahattu-kampanja”
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Hyvinvoiva Kuopio: Hyvinvointi ja elinvoima 
strategisina tavoitteina

 Kulttuuri ja taide osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa
– Hyvinvointia kulttuurista -ajattelumalli (Hyyppä, Liikanen)

– Voimala; kulttuurin ja taiteen terveysvaikutukset, kulttuuri työllistäjänä sote-
palveluissa (myös työhyvinvointi paranee)

– Taidelaitokset ja yhdistykset työnantajina
– Kansainväliset tapahtumat ja kulttuurivaihto vetovoimatekijänä

• Esim. Shanghai Pudong yhteistyö: kulttuuri avaa ovia elinkeinoelämälle
– Koulujen kansainvälisyyskasvatus (8 ystävyyskoulua)

– Vapaan kentän toimijat ja tapahtumat
• Työllisyys ja matkailutulot (=vientitulo)
• Viihde ja kulttuuri

 Wellness business
– Wellness City, Ari-Veikko Anttiroiko 2018

– https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Anttiroiko%20Wellness_
City.pdf

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Anttiroiko Wellness_City.pdf
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Mitä vielä voisi tai pitäisi tehdä

 Kehittämistehtävä edellyttää vielä yhteistä pohdintaa

 Kulttuurinen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, osaaminen ja 
resurssit, verkostomainen työskentely
– Kattava kirjastolaitosverkosto toiminta-alustana

– Uudenlaiset oppimisympäristöt esim. koulu- ja palvelukeskus 
asukkaiden yhteisenä sisätorina sekä oppimis- ja innovaatioympäristönä

 On käynnistetty selvitys kulttuurihyvinvointiverkoston luomiseksi 
Pohjois-Savon kuntien ja kulttuuritoimijoiden välillä
– Tavoitteet nousivat esille maakunnallisesta hyvinvointikertomuksesta

– Kulttuuri vanhustyön tukena –työryhmä, Kulttuurisen vammaistyön -
yhteistyöryhmä, Nuoriso-hyvinvointiryhmä sekä tapaus- ja 
hankekohtaisesti organisoidut yhteistyöryhmät

– Kuopio on mukana AILI-verkostossa (kulttuurinen seniori- ja vanhustyö)
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Kuopio alueellisen vastuun kantajana

 Kuopio oli yksi kunnista, joka sai kirjastolaissa säädetyn 
kehittämistehtävän ja Kuopio Itä-Suomen keskuskuntana otti 

tämän tehtävän vastaan

– Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen 
kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten 
kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. 

– Kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii yhteistyössä muiden 
kehittämistehtävää hoitavien yleisten kirjastojen, valtakunnallista 
kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston ja muiden kirjastojen 
kanssa.

 Kuopio hakee museolaissa määriteltyä kehittämistehtävää



KIITOS MIELENKIINNOSTA!


