
Tarinoita ja sitaatteja
Kaikukortista



”Kaikukortti mahdollisti sen, että ylipäätänsä 
tulin Kuhmoon kuuntelemaan kamarimusiikkia.  - -
Minulle Kuhmon [Kamarimusiikin] käynti oli tämän 
kesän kohokohta. Se oli sielulle mannaa! Sanotaan, 
että ihminen ei elä pelkästään leivästä ja minä 
allekirjoitan sen täysin. - - Kuhmo oli nyt minun 
musiikkiterapiani. Kun mieli on hyvä niin kehokin voi 
paremmin. Buranaa yms. ei ole mennyt läheskään niin 
paljon ☺ . Sitä paitsi muutoinkin voimaantuneena
jaksaa taas arjen paljon, paljon paremmin.” 
(Kaikukortin haltija Kainuussa 2016)



”Onhan se siistiä kun kerrankin voi 
antaa jotain ilman mitään 
ehdollistamista.” 

(Espoon Kaikukortti-verkoston 
sote-kumppani 2015) 



”Isolla osalla asiakkaistamme on vaikeuksia 
liikkua yksin kodin ulkopuolella, mutta on 
tullut muutamia mukavia yllätyksiä, että joku 
päässyt lähtemään esim. teatteriin. Eli 
kokonaisuudessaan hyvä juttu tämä 
Kaikukortti!” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
sote-kumppani 2016)



” Näemme tämän todella hienona 
mahdollisuutena tukea päihdekuntoutusta. 
Esimerkiksi kansalaisopiston kurssille osallistuminen 
on auttanut pysymään päihteettömänä. 
Osallistuminen kertautuu positiivisesti muualla, tulee 
suoranaista säästöä ja päihteettömiä vuorokausia. 
Eli että on asia johon viikossa tähtää, tämän myötä 
sitä taloudellista kynnystä ei ole. ” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston sote-kumppani 
v. 2017)



”On ihanaa kun nyt on voinut käydä 
kulttuuritapahtumissa ja on voinut 
viedä lapsetkin, kun ei minulla muuten 
ole mitenkään varaa ostaa koko 
porukalle lippuja.”

(Kaikukortin haltija Espoossa 2015)



”Kulttuurin merkitys 
henkiselle hyvinvoinnille 
ja mielialalle on 
oikeasti suuri”. 

(Kaikukortin haltija 
Espoossa 2015)

”Ilman Kaikukorttia 
maksulliset kulttuuri-
palvelut olisivat minulle, 
pitkäaikaistyöttömälle, 
täysin 
tavoittamattomissa”.

(Kaikukortin haltija 
Espoossa 2015)



”Kaikukortin avulla 
tavoitamme paljon 
sellaisia henkilöitä, jotka 
eivät ole aikaisemmin 
käyneet meille ja/tai joilla 
ei olisi mahdollisuutta 
käydä meillä ilman 
Kaikukorttia.” 
(Espoon Kaikukortti-
verkoston kulttuuritoimija 
v. 2015)

”Tärkeää, että 
asiakkaat saavat tunteen 
osallisuudesta ja kokevat itsensä 
merkittävinä. Asiakkaiden 
kiitokset ovat olleet todella 
ylitsevuotavia tästä ja asiakkaat 
ovat kokeneet kortin saamisen ja 
siitä kertomisen hyvin 
positiivisesti ja monesti 
työntekijänä tulee tunne että se 
myös nostaa heidän 
itsetuntoaan.”
(Espoon Kaikukortti-verkoston 
sote-toimija v. 2015)



”Kaikukortti-kokeilu on 
syventänyt jo 
kehittämisvaiheen aikana 
kainuulaisten sosiaali- ja 
terveys- ja kulttuurialan 
toimijoiden yhteistyötä.”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston kulttuuri-
kumppani, Kuhmon 
kirjastotoimenjohtaja 
Taina Hyvönen 2016)

”Kaikukortti on uusi keino 
toteuttaa Sosiaalihuoltolaissa 
mainittua sosiaalista 
kuntoutusta. Kulttuuripalveluihin 
tutustuminen saattaa herättää 
asiakkaassa kiinnostusta nauttia 
taiteesta, ja osallistuminen voi 
edesauttaa aktivoitumista myös 
muilla elämän osa-alueilla.” 
(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
sote-kumppani, Kainuun soten 
sosiaalityöntekijä Ritva 
Savolainen 2016)



” Kun rahat on tiukalla, 
kulttuuririennoista säästää ensimmäiseksi, 
koska ne eivät ole välttämättömiä. 
On aika eri asia päästä paikan päälle 
sen sijaan, että istuisi kotona tv:n edessä 
seuraamassa taltiointia. 
Kaikukortti on täyden kympin juttu!” 

(Kaikukortin haltija Espoossa 2015)



”Joku soitti meille ja kysyi lippuja 
henkeen ’tulen mihin vaan’; tämä on 
aika koskettavaakin.” 

(Espoon Kaikukortti-verkoston 
Kulttuuri-kumppani 2015)



”Olemme kiitollisia, että 
ollaan päästy pilottiin, on jotain 
konkreettista positiivista annettavaa 
asiakkaalle, matalan kynnyksen 
aktivoivaa toimintaa.” 

(Espoon Kaikukortti-verkoston sote-
kumppani 2015)



”Kaikukortti-toiminta 
on kaupungin kulttuuri-
hyvinvointi-
strategian mukaista 
toimintaa, ja kulttuurin ja 
hyvinvoinnin yhteen 
saattamista 
konkreettisesti.” 
(Kajaanin kaupungin                                                                               
sivistysjohtaja Mikko Saari)

”Kaikukortti 
on Espoossa vakiintunut 
työvälineeksi, jossa 
yhdistyvät kulttuurin ja 
sote-alan tavoitteet 
hyvinvoinnin 
edistämiseksi.”
(Espoon kaupungin kulttuurin 
tulosyksikön eritysasiantuntija 
Helena Sarjakoski)



”Kaikukortti asiakkaiden myötä tilaisuuksien 
kävijämäärä kasvaa. Myös talon tarjoamat 
tapahtumat tulevat tutummiksi ja kynnys 
osallistua madaltuu. Myös toiminnan imago, 
että kulttuuri kuuluu kaikille tulee selvästi 
esille.” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2017)



”Kiitos paljon Kaikukortista! On ihanaa, 
kun on voinut käydä kulttuuritapahtumissa 
ja on voinut viedä lapsetkin, kun ei minulla 
muuten ole mitenkään varaa ostaa koko 
porukalle lippuja.” 

(Espoolainen Kaikukortin haltija v. 2015) 



”Toivottavasti vastaavanlainen palvelu 
jatkuu jossain muodossa Kainuussa!”

(Kaikukortin haltija Kainuussa v. 2016)



”Auttanut erityisesti vähävaraisten 
asiakkaiden elämän sisällön 
tukemisessa ja toiminut ennalta 
ehkäisevänä toimintana päihdetyössä.” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston sote-
toimija v. 2017)



”Kaikukortti luo rakenteen, jonka 
sisällä on aiempaa helpompaa jäsentää myös 
esim. taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksiin ja kulttuurin 
saavutettavuuteen liittyviä muita hankkeita ja 
ohjelmia!” 

(Espoon Kaikukortti-verkoston 
Kulttuuri-kumppani 2015)



”Pitkähköt välimatkat ja matkojen 
tuomat kustannukset rajoittavat monen 
lähtöä kauemmas Kaikukortti 
paikkoihin.” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston sote-
kumppani 2016) 



”[Kaikukortti] voi avittaa 
asiakasta sosiaalisempaan 
elämään ja erilaisiin elämyksiin 
kulttuurin tiimoilta.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
sote-toimija v. 2016)

”Sanonta ’hyvä 
kello kauas kuuluu’ 
toteutuu.”

(Kainuun 
Kaikukortti-
verkoston sote-
toimija v. 2016)



“Tavoitamme yhdessä verkoston kanssa juuri 
näitä asiakasryhmiä. [Kaikukortti on] yksi tapa 
päästä keskustelemaan, joskus kortti on ollut 
vaa´ankielenkin asemassa, toisin sanoen 
pelastanut tilanteen.☺ “

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
sote-toimija v. 2016) 



”Asiakkaat kokevat tasavertaisuutta koska 
heidät otetaan huomioon tällaisella 
erityislaatuisella tavalla ja tarjotaan 
mahdollisuus kulttuuriin.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
sote-toimija v. 2016)



”Nuoria kiinnostavat 
elokuvat, olisi hyvä, jos 
niitä saisi mukaan 
Kaikukortille.”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston sote-toimija v. 
2016)

”Osa asiakkaista ei 
sairauksiensa vuoksi 
kykene osallistumaan 
tapahtumiin.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston sote-toimija 
v. 2016)



“Yhteisökäynnit olisivat hyvä väline saada mukaan 
asiakkaita, jotka eivät muutoin rohkene lähetä 
kulttuuritilaisuuksiin, mutta työaikaa on rajallisesti 
käytettävissä tällaiseen työhön.” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston sote-toimija v. 
2016)



”On ollut ilo todeta, että 
kulttuuri-tarjontamme 
on herättänyt suurta 
mielenkiintoa.”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)

”Organisaationi kannalta 
koen Kaikukortin 
mahdollisuutena 
saavuttaa uutta yleisöä ja 
luoda positiivista ja 
tavoitettavaa imagoa.”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Kursseille on tullut 
uusia opiskelijoita.”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija 
v. 2016)

”Olemme saaneet lisää uusia 
asiakkaita tilaisuuksiin. 
Kunta huomioi näin myös ns. 
vähäosaiset kuntalaiset 
(hyvää toimintaa).”
(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Kynnys osallistua kulttuuripalveluiden 
tarjoamaan ohjelmaan madaltuu 
huomattavasti.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Kaikukortti parantaa 
saatavuutta 
taloudellisesti vaikeina 
aikoina.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)

”Hyväksymällä Kaikukortin käytön 
toiminnassamme, koen edistäväni 
kortin käyttäjien elämänlaatua ja 
edistäväni hyvinvointia. Taiteen 
hyvinvointivaikutusten edistäminen on 
henkilökohtaisesti minulle tärkeä 
arvo, joka lisää työn mielekkyyttä. 
Kaikukortti tukee tätä.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Kaikukortti madaltaa kynnystä 
osallistua sellaiseen 
kulttuuritoimintaan, johon ei 
muuten tulisi osallistuneeksi, ja 
kannustaa hakeutumaan itselle 
entuudestaan tuntemattomien 
kulttuuritoimijoiden tarjonnan 
pariin. ”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)

”Taloudellisesti heikossa 
asemassa olevat kuntalaiset 
voivat käyttää myös maksullisia 
kulttuuripalveluja. Kulttuurista 
saa iloa ja voimia ja kokee 
olevansa osa yhteisöä.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Kaikukortti toimii paremmin suuremmilla 
paikkakunnilla, jossa on laajempaa tarjontaa. Kainuussa 
varsinkin pienillä paikkakunnilla tarjonta on vähäistä ja 
pitkät välimatkat ovat osallistumisen este.”

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”On ollut hienoa olla mukana 
valtakunnallisessa 
hankkeessa. 
Verkostoituminen ja muihin 
toimijoihin tutustuminen 
oman alan ulkopuolelta on 
ollut hieno asia.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2016)

”Olen päässyt tutustumaan myös 
sosiaalialan toimijoihin. Lisäksi 
Kainuun kulttuuritoimijoiden 
verkosto on tiivistynyt.” 

(Kainuun Kaikukortti-verkoston 
kulttuuritoimija v. 2016)



”Alkaa jo uppoamaan eli 
nykyisin asiakkaat 
osaavat/tietävät 
jo kysyä 
"mistä niitä saa" ☺ ”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)

”Hyvä asia, kulttuuri 
kuuluu kaikille!”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)



”Mahdollisuus jakaa 
Kaikukorttia 
vähävaraiselle 
jäsenistöllemme on 
mahtavaa!” 

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)

” Voi olla joskus se 
viimeinen lenkki 
esimerkiksi asiakkaan 
omassa 
päätöksenteossa; 
houkutin.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)



” Mahdollistaa kulttuurin 
puolesta hyvän elämän 
taloudellisesta ahdingosta 
huolimatta.” 

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2017)

” Antaa kuvan, että 
yhteisöllä on kultainen 
sydän, hyvät arvot. 
Mahdollistaa uusien 
kävijöiden saamista.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2017)



” Puheeksi ottamisen 
yhteydessä keskustelua 
saadaan aikaan myös 
kulttuuri tapahtumista 

näinollen uusia 
ulottuvuuksia tarjolla.” 

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 

kulttuuritoimija v. 2017)

” Asiakkaat 
[ovat]mielissään.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
kulttuuritoimija v. 2017)



” Olisi hyvä, jos 
Kaikukorttia pystyi 
käyttämään myös 
liikuntapalveluissa.”

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)

”Olisi hyvä, jos Kaikukortilla 
voisi päästä laajemmin 
nuoria kiinnostaviin 
kulttuuripaikkoihin ja -
tapahtumiin.” 

(Kainuun Kaikukortti-
verkoston 
sote-toimija v. 2017)



”Kaikukortilla on ollut 
mahdollista päästä sellaisiin 
tapahtumiin ilmaiseksi joihin 
ei välttämättä itsellä olisi 
ollut varaa mennä.”

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)

”Virkistystä 
arkeen” 

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)



”On mukavaa,  että saa 
mahdollisuuden osallistua 
erilaisiin tapahtumiin” 

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)

” Suuri apu”

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)



”[Kaikukortti 
merkitsee] 
virkistyshetkiä ja 
hetken arjesta irti 
pääsemistä”

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)

” Todella hyvä että 
annetaan 
mahdollisuus 
tällaiseen”

(Kaikukortin haltija 
Kainuussa v. 2017)


