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Ohjeet uusien kumppaneiden valintaan Kaikukortin paikallisille vastuuhenkilöille  
24.3.2021 / Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu  

Uudet Kaikukortin jakajat 

1. Onko alueen Kaikukortin jakajien määrä sopiva ja riittävä? Onko esimerkiksi palvelujen ulkopuolella 

henkilöitä, joilla on tiukka taloudellinen tilanne ja jotka hyötyisivät Kaikukortista? 

2. Onko alueella kiinnostuneita ja erityisesti Kaikukortin kohderyhmää tavoittavia sote-toimijoita, jotka 

haluaisivat mukaan Kaikukortti-toimintaan?  

3. Huom. Kaikukortin jakajat valitaan yhteistyössä Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kanssa. Kriteerinä on 

se, että sote-toimijan asiakkaat ovat pääsääntöisesti kaikki taloudellisesti tiukassa tilanteessa.  

4. Esimerkkejä kumppaneista: 

• etsivä nuorisotyö / seniorityö 
• kotiin tehtävä perhetyö 
• kuntouttava työtoiminta 
• maahanmuuttajapalvelut 
• päihde- ja mielenterveyspalvelut, kuten kuntouttavat asumispalvelut 
• sosiaalitoimisto 
• vammaispalvelu 
• talous- ja velkaneuvonta 
• työvoiman palvelukeskus 
• seurakuntien diakoniatyö 

• järjestöt, esimerkiksi: 

o klubitalo 

o monikulttuuriset toimintakeskukset. 

5. Aikataulu: Uusia kortinjakajia voi ottaa mukaan paikalliseen Kaikukortti-verkostoon ainoastaan vuoden 

alusta. On tärkeää, että paikallisissa asiakasesitteissä ja paikallisilla verkkosivuilla on vuoden alussa ajan 

tasalla olevat tiedot kortinjakajista. Mahdolliset uudet, vuoden alussa aloittavat kortinjakajat kannattaa 

neuvotella mukaan toimintaan syksyn aikana. 

 

Uudet Kaikukortin kulttuurikohteet  

1. Onko alueen Kaikukortin kulttuurikohteiden määrä riittävä? Onko tarjonta mahdollisimman monipuolista? 
Onko tarjontaa hyvin ympäri vuoden? Onko Kaikukortin piirissä myös nuoria potentiaalisesti kiinnostavaa 
tarjontaa, kuten kevyttä musiikkia ja elokuvia?  

2. Onko alueella kiinnostuneita kulttuuritoimijoita, jotka haluaisivat mukaan Kaikukortti-toimintaan? 
3. Esimerkkejä kumppaneista: 

• kesäteatteri 

• kansalais- ja työväenopisto 

• festivaali 

• kulttuuritalo 

• museo jne. 

• elokuvafestivaali / elokuvakerho 

• rockfestivaali 

• Osa alueista tekee yhteistyötä liikuntatoimijoiden kanssa. Liikuntatoimijoiden tulee sitoutua samaan 

toimintamalliin kuin kulttuuritoimijoiden. 

4. Aikataulu: Uusia kortin kulttuurikohteita voi ottaa mukaan paikalliseen Kaikukortti-verkostoon mieluiten 

aina vuoden alusta. Jos kuitenkin uusia kulttuurikohteita otetaan kesken vuotta, on tärkeä varmistaa, että 

paikalliselle verkkosivulle päivitetään uuden kohteen tiedot heti ja paikallisiin painettuihin asiakasesitteisiin 
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vuoden lopussa (seuraavan vuoden toimintaa varten). Mahdolliset uudet kumppanit kannattaa neuvotella 

mukaan toimintaan syksyn aikana. 

Muuta: sitoutuminen toimintamalliin, sitoumukset, kumppaneiden perehdytys 
1. Sitoutuminen toimintamalliin:  

• Uusien kumppaneiden tulee sitoutua yhteiseen valtakunnalliseen Kaikukortin toimintamalliin.  

Saatavilla: www.kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit.  

2. Sitoumukset: 

• Paikalliset vastuuhenkilöt vastaavat sitoumuksista uusien kumppaneiden kanssa. Mallipohjat 

kohdesitoumuksiin ovat saatavilla: www.kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit.  

3. Uusien kumppaneiden perehdytys: 

• Uudet kumppanit tulee perehdyttää Kaikukortti-toimintaan. Perehdytyksen yhteydessä 

vastuuhenkilö käy uusien kumppanien kanssa läpi paikallisen Kaikukortti-verkoston kokoonpanon 

esimerkiksi paikallisen asiakasesitteen ja paikallisen verkkosivun avulla, Kaikukortin valtakunnallisen 

toimintamallin ym. periaatteita. Uusi kumppani saa Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun tuottamat 

perehdytysdiat ja käsikirjan (joko kortinjakajille tai kortin kulttuurikohteille), jotka ovat saatavilla:  

www.kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille sekä 

www.kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille.   

Kysyttehän tarkennuksia tarvittaessa Kaikukortti-yhteyshenkilöltänne Kulttuuria kaikille -palvelusta! 

Yhteystiedot: www.kaikukortti.fi/yhteystiedot  
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