
ALUEEN X KAIKUKORTTI-
VERKOSTON

PALAUTEKOKOUS PP.KK.VVVV

Tänne järjestäjän nimi/nimet ja mahdolliset logot



Kaikukortti-toiminnassa on tarkoitus järjestää vuosittain palautekokous paikalliselle Kaikukortti-verkostolle. VOITTE TULOSTAA TÄMÄN SIVUN ITSELLENNE MUISTIIN
Olemme tehneet mallipohjan, jota voitte halutessanne käyttää palautekokouksessa runkona. 
On tärkeää, että kokoukseen kutsutaan kaikki kortinjakajat ja kortin kulttuuri- ja mahdolliset liikuntakohteet. 
Muistattehan laittaa meille Kulttuuria kaikille -palveluun kutsun palautekokoukseenne. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan. Jos emme pääse osallistumaan kokoukseen, kuulemme 
mielellämme jälkikäteen kokouksessa saamaanne palautetta ja mahdollisia kysymyksiä. Muistattehan laittaa niitä meille tiedoksi, kiitos paljon! 
Muutama huomio esityksestä: Muokatkaa punaisella kirjoitetut kohdat alueen tiedoilla. LOPUKSI POISTAKAA TÄMÄ DIA. ☺

Dia 3: Onko ohjelma ok? Laittakaa aikataulu otsikkoon. 

Kohta 2: Voitte laittaa tänne paikallisia Kaikukortin välitilastoja kootusti näkyviin. Halutessanne voitte laittaa vertailuja muiden alueiden Kaikukortti-tilastoihin. Tilastokoostetta kaikilta alueilta 
löytyy täältä: www.kaikukortti.fi/lisatietoa/kaikukortin-tilastot. 

Kohta 3. Yleinen kuulumis- ja tunnelmakierros. Huom. Tälle on tärkeää antaa eniten aikaa kokouksessa. Palautteen kuuleminen on yleensä antoisaa, ja hyvä mahdollisuus saada sote- ja 
kulttuuritoimijat kuulemaan toistensa ajatuksia. 
Keskustelun tueksi apukysymyksiä, esim.: millaista palautetta kortti on saanut; millaiseksi kortti koetaan työvälineenä; ovatko ohjeet selkeät ja riittävät; miten kortinjakajapuolella: onko tullut 
ajatuksia/kokemuksia siitä, miten kortinhaltijoita innostetaan kortin käyttöön, kaipaavatko työntekijät lisää vinkkejä kortin käyttämiseen esim. ryhmätilanteissa; kulttuuri- ja liikuntapuolella: 
sujuuko käytön rekisteröinti hyvin, onko asiakkaita tullut loppuunmyytyihin esityksiin / onko 5 %:n yläraja tullut täyteen, pitääkö sanoa paljon ei-oota, ym.

Kohta 4. Viestinnästä: voitte kertoa ja / kysyä esim. millaisia keinoja käytetään Kaikukorttiin liittyvän kulttuuri- ja liikuntatarjonnan esille tuomiseen ja kysyä, kaivataanko 
esim. omaa Kaikukortti-Facebookia, ym. 

Kohta 5. Keskustelu uusista mahdollisista kortinjakajakohteista: Kokeilu aloitetaan aina tietyllä rajatulla määrällä kortinjakajia. Jos alueella on halua haarukoida mukaan uusia sote- ja hyte-
kohteita, asiassa on tärkeä kuulla myös paikallisia kulttuurikohteita. Lisäksi kannattaa mainita, että uusista kortinjakajakohteista tehdään päätös yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. 
Uusia kulttuuri- ja liikuntakohteita voi toki haarukoida mukaan, mutta toimijoiden tulee sitoutua samaan yhteiseen Kaikukortin toimintamalliin. Ei oteta uusia kumppaneita kesken vuotta, jotta 
asiakasesite on ajan tasalla (saavutettavuus) ja jotta kumppaneiden perehdytys on varmasti ajan tasalla.

Kohta 6. Nykyisten kumppaneiden halukkuus jatkaa vuonna 20XX? Kysytään yleisesti, haluavatko kumppanit jatkaa ensi vuonna. Voidaan asettaa esim. tietty DEADLINE ilmoittamiselle, jos eivät 
halua jatkaa, etenkin jos kaikki kumppanit eivät ole mukana palautekokouksessa.

Kohta 7. Kaikukortti valtakunnallisesti, Kaikukeskuksen kuulumisia: Jos Kulttuuria kaikille -palvelun osallistuja (Aura, Marjo, Mira tai Seppo) pääsee paikalle, hän pitää osuuden 7. Jos ei pääse, 
voitte näyttää silti diamme, kuten päivitetyt materiaalit, nykyiset Kaikukortti-alueet karttana ja seuraavassa diassa eri alueiden Kaikukortti-verkkosivujen osoitteet sekä vuoden 2021 
valtakunnallisia tilastoja. Voitte kertoa myös meidän muita kuulumisia. Kannattaa kysyä ennen palautekokousta ajankohtaisia kuulumisia meiltä, kiitos paljon!

Kohta 8. Muut asiat
Kohta 9. Seuraava palautekokous ja loppukierros. Mikä tunnelma osallistujille jäi?
Kertokaa, että esitys (ja muistio?) lähetetään kaikille kumppaneille.

Ohjeita

http://www.kaikukortti.fi/lisatietoa/kaikukortin-tilastot


Ohjelma

ALUEEN X KAIKUKORTTI-VERKOSTON PALAUTEKOKOUS, esim. klo 9.00-11.30

1. Tervetuloa ja lyhyt esittäytymiskierros
2. Alueen vuoden 20XX Kaikukortti-kokeilun (kokonais)tilastoja 
(ja vertailuja muihin Kaikukortti-tilastoihin)
3. Yleinen kuulumis- ja tunnelmakierros 
Mahdollinen kahvi- ja verryttelytauko
4. Viestinnästä
5. Keskustelu uusista mahdollisista kortinjakajakohteista
6. Nykyisten kumppaneiden halukkuus jatkaa vuonna 20XX?
7. Kaikukortti valtakunnallisesti: Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun kuulumisia
8. Muut asiat
9. Seuraava palautekokous ja loppukierros



1. Tervetuloa ja lyhyt esittäytymiskierros



2. Alueen vuoden 20XX Kaikukortti-kokeilun 
(kokonais)tilastoja (ja vertailuja muihin Kaikukortti-
tilastoihin)



Otsikko tähän



3. Yleinen kuulumis- ja tunnelmakierros



Kahvi- ja verryttelytauko



4. Viestinnästä



5. Keskustelu uusista 
mahdollisista kortinjakajakohteista



otsikko



6. Nykyisten kumppaneiden halukkuus jatkaa 
vuonna 20XX?



KAIKUKORTTI VALTAKUNNALLISESTI 

Kaikukeskuksen* - Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun
kuulumisia

* Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun uusi nimi.

Nimi

Some: 
#kaikukortti
#KulttuuriaKaikille



Kaikukortti.fi-verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa 
Kaikukortista, esimerkiksi materiaaleja ja ohjeita.



Kortinjakajien, kortin kulttuuri- ja liikuntakohteiden 
sekä vastuuhenkilöiden tärkeitä materiaaleja 
päivitetty Kaikukortti.fi -sivulle

• Kaikukortti.fi -sivulla saatavilla esim. tulostettavat muistilistat kortinjakajille ja kortin 
kulttuuri- ja liikuntakohteille sekä Kaikukantaohjeita. Käsikirjat tulossa pian.

• Ilmoitamme päivityksistä vastuuhenkilöille lähtevässä uutiskirjeessä: 
vastuuhenkilöiden on tärkeä jakaa uutiskirje kumppaneille

• Kaikukortin toimintamalli on päivitetty ja viety Kaikukortti.fi-verkkosivuille. 
Toimintamallia kevennettiin, sillä suurin osa tiedosta tulee olemaan käsikirjoissa. 
Toimintamallissa täsmennettiin ylärajaa uimahallien osalta, sisällöllisesti ei uutta 
muuten. Poikkeus koskien uimahalleja: 

• Isot uimahallit (vähintään 5 rataa): Kaikukortti-käynneille voi asettaa 20 käynnin ylärajan 
siten, että päivässä ainakin 20 henkilön tulee voida käydä uimassa Kaikukortilla. 

• Pienet uimahallit (enintään 4 rataa): Kaikukortti-käynneille voi asettaa 5–10 käynnin 
ylärajan siten, että päivässä ainakin 5–10 henkilön tulee voida käydä uimassa Kaikukortilla.



Kaikukortti-alueet vuonna 2022
- väestömäärä alueilla n. 1,62 miljoonaa

Kaikukortti käytössä: Espoo, Järvilakeus (Kauhava, Evijärvi, 
Lappajärvi), Kainuun maakunta, Karkkila, Kauniainen, Kemi, 
Kempele, Keski-Pohjanmaan maakunta ja Kruunupyy, 
Lappeenranta, Lohja, Nivala, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, 
Tornio, Vaasa

Kaikukortti kokeilussa:
Imatra, Järvenpää, osa Kanta-Hämeen maakunnasta (kokeilu 
päättyi 31.12.2021, päätös jatkosta osalla kunnista kesken), 
Seinäjoki, Tampere, osa Pohjanmaan maakunnasta (Korsnäs, 
Mustasaari, Närpiö ja Vöyri) sekä Sievi ja Alavieska

Kaikukortti tulossa kokeiluun:

Kaikukortti toimii ristiin eri alueiden välillä.
Paikalliset Kaikukortti-verkostot sitoutuvat 
yhteiseen valtakunnalliseen toimintamalliin. 

Päivitetty 14.1.2022

Kaikukortti maantieteellisesti 



Kaikukortti Espoossa: espoo.fi/kaikukortti

Kaikukortti Järvilakeudella: kauhava.fi/palvelut/kulttuuri/hyvinvointia_kulttuurista/kaikukortti

Kaikukortti Kainuussa: sote.kainuu.fi/kaikukortti

Kaikukortti Karkkilassa: karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti

Kaikukortti Kauniaisissa: kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Kemissä: kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Kempeleessä: kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä: soite.fi/kaikukortti

Kaikukortti Lappeenrannassa ja Imatralla: eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti

Kaikukortti Lohjalla: lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Nivalassa: nivala.fi/kaikukortti

Kaikukortti Oulussa: ouka.fi/kaikukortti

Kaikukortti Rovaniemellä: rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Yleiset-kulttuuripalvelut/Kaikukortti

Kaikukortti Savonlinnassa: savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Torniossa: tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Vaasassa: vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Alavieskassa ja Sievissä: sievi.fi/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Järvenpäässä: jarvenpaa.fi/matkailu-ja-kulttuuri/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Kanta-Hämeessä: hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kaikukortti 

Kaikukortti-kokeilu Pohjanmaalla: obotnia.fi/fi/kulttuuri/kaikukortti/

Kaikukortti-kokeilu Seinäjoella: seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikohteet/kaikukortti/

Kaikukortti-kokeilu Tampereella: tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Paikalliset Kaikukortti-verkkosivut eri alueilla, tilanne 14.1.2022

http://www.espoo.fi/kaikukortti
https://www.kauhava.fi/palvelut/kulttuuri/hyvinvointia_kulttuurista/kaikukortti
https://sote.kainuu.fi/kaikukortti
http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti
https://www.kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kaikukortti
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kaikukortti
http://www.kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti
http://www.soite.fi/kaikukortti
http://www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti
http://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaikukortti
https://www.nivala.fi/kaikukortti
http://www.ouka.fi/kaikukortti
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Yleiset-kulttuuripalvelut/Kaikukortti
https://www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti
http://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti
http://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kaikukortti/
http://www.sievi.fi/kaikukortti
http://www.jarvenpaa.fi/matkailu-ja-kulttuuri/kulttuuri/kaikukortti
http://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kaikukortti
http://www.obotnia.fi/fi/kulttuuri/kaikukortti/
https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikohteet/kaikukortti/
http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti


Kulttuuri- ja liikuntatoimijat mahdollistajina

Kaikukortti-verkostossa on mukana laaja joukko 
kulttuuri- ja urheilutoimijoita, jotka tarjoavat 
kortinhaltijoille maksuttomia pääsylippuja ja 
kurssipaikkoja.

Iso kiitos Kaikukortin tarjonnasta kuuluu verkostomme 
hienoille kulttuuri- ja liikuntatoimijoille. Pyrimme 
nostamaan teitä esille viestinnässä, myös kutsumalla 
mukaan esim. esiintyjiksi tapahtumiimme! Myös 
alueellisesti on hyvä nostaa esille paikallisia toimijoita, 
esim. paikallisella Kaikukortti Facebook-sivulla. Voitte 
hyödyntää halutessanne valtakunnallista Kaikukortin 
Facebook-sivua (facebook.com/kaikukortti).

Kaikukeskus luo Korona-exit -suunnitelman vuodelle 
2022. Yksi tavoite on käydä neuvotteluita erilaisten 
rahoittajatahojen kanssa siitä, miten kaikukortti-
verkostossa mukana olevia taide- ja kulttuurilaitoksia 
voidaan tukea – myös taloudellisesti. On tärkeä 
varmistaa että Kaikukortilla voidaan jatkossakin tukea 
kortinhaltijoiden kulttuuriosallistumista

Kuva: Teatteri Hevosenkengän 
mainos some-
kampanjasssamme vuonna 
2020: Kulttuurikohteita esiteltiin 
Instagramissa ja Facebookissa.

http://www.facebook.com/kaikukortti/


Paikalliset Kaikukortti-tilastot on saatavissa suoraan Kaikukannasta

Kaikukannan hallintasivustolle (kaikukanta.fi/admin) kirjautumisen jälkeen avautuu 
vastuuhenkilön, Kaikukortin jakajan tai Kaikukorttikohteen (kulttuuri- tai 
liikuntatoimija tai opisto) etusivu. Etusivulta pääsee katsotaan oman toimialueen 
ajantasaisia tilastoja Dashboard-linkin kautta. 

Jos haluatte uusia tilastoja, niin toiveet voi esittää oman Kaikukorttialueen 
vastuuhenkilölle, joka toimittaa tiedot Kaikukortti-tiimille.

Paikalliset Kaikukortti-tilastot

https://kaikukanta.fi/admin


Valtakunnallisia Kaikukortti-tilastoja 2021  1/3

Jaetut Kaikukortit kortinhaltijan 
sukupuolen mukaan vuonna 2021 Yhteensä Yhteensä %

Nainen 6148 55,1 %

Mies 4336 38,8 %

Ei tietoa vastaajan sukupuolesta (tyhjä) 602 5,4 %

Muu 79 0,7 %

Yhteensä 11165 100,0 %

Tilastokoostetta kaikilta kaikukortti-alueilta löytyy täältä: 
kaikukortti.fi/lisatietoa/kaikukortin-tilastot. 
Ohessa muutamia tilastokoosteita.  

http://www.kaikukortti.fi/lisatietoa/kaikukortin-tilastot


Valtakunnallisia Kaikukortti-tilastoja 2021  2/3

Jaetut Kaikukortit kortinhaltijan iän mukaan vuonna 2021 Yhteensä Yhteensä %

0-17 vuotiaat (kortin saa, jos täyttää samana vuonna 16 v.) 192 1,7 %

18-24 vuotiaat 1469 13,1 %

25-35 vuotiaat 2665 23,9 %

35-65 vuotiaat 5210 46,7 %

66-75 vuotiaat 726 6,5 %

76 vuotiaat tai yli 248 2,2 %

Ei tietoa vastaajan iästä (tyhjä) 655 5,9 %

Yhteensä 11165 100,0 %

Huom. Ikäryhmät eivät ole tässä keskenään samankokoisia. Tarkempia ikäjakaumia saa pyynnöstä Kaikukeskuksesta.



Valtakunnallisia Kaikukortti-tilastoja 2021 3/3

Kaikukortin käyttöaktiivisuus vuonna 2021* Yhteensä Yhteensä %

Rekisteröidyistä korteista 1 kerran käytettiin 1 552 42,5 %

Rekisteröidyistä korteista 2 kertaa käytettiin 655 17,9 %

Rekisteröidyistä korteista 3 - 5 kertaa käytettiin 673 18,4 %

Rekisteröidyistä korteista yli 5 kertaa käytettiin 776 21,2 %

Yhteensä 3 656 100,0 %

Kaikukortin käyttöaste vuonna 2021, keskiarvo**
3656/11165 

korttia = 32,7 %

* Yksi Kaikukortin käyttökerta voi olla myös opiston kurssipaikka/kausikortti.

** Huom. Vuonna 2021 covid-pandemia vaikutti eri tavalla eri Kaikukortti-alueisiin, osassa alueita kortin 
käyttöaste oli yli 40 %, osassa alle 10 %.



Koronan vaikutukset 
kulttuuritoimintaan ja korona-exit

Korona-ajan rajoitukset 31.5.2022 saakka
• Kaikukortin valtakunnallisen toimintamallin mukaan kulttuuritoimijalla on aina mahdollisuus 

asettaa yläraja Kaikukortin haltijoille per esitys, joka ei saa olla pienempi kuin 5 prosenttia 
lipuista. Korona-aikana tämän ylärajan voi laskea tarvittaessa 3 prosenttiin, jos tapahtumaan 
myytävien lippujen määrä tippuu poikkeusjärjestelyjen takia huomattavasti.
• Esim. jos esitykseen on tarjolla 50 lippua, vähintään 1–2 lippua tulee olla tarjolla Kaikukortin 

haltijoille.
• Lisäksi jos esitys on maksimissaan 30 hengelle, Kaikukortilla hankittavien pääsylippujen 

ylärajaksi voi asettaa 0–1 paikkaa.
• Toimintamallissa listatut muut mahdollisuudet asettaa yläraja säilyvät ennallaan.
• Mikäli kulttuuri- ja liikuntatoimija lähettää suoria lähetyksiä esityksistään ja järjestää vaikkapa 

etäopastuksia näyttelyihin, kannustamme huomioimaan tarjonnassa myös Kaikukortin haltijoita.
• Tarkista ajankohtaiset korona-ajan rajoitukset: kaikukortti.fi/koronapoikkeukset/

• Kaikukeskus luo Kaikukortille Korona-exit -suunnitelman vuodelle 2022.

https://kaikukortti.fi/koronapoikkeukset/


Viimeistään syksyllä muistettavaa

• Päätökset jatkosta, jos meneillään Kaikukorttikokeilu tai alueen 
Kaikukorttitoiminta on määräaikaista

• Mikäli Kaikukortti-toiminta jatkuu, on edessä mm.
• mahdollisten uusien kumppaneiden haarukoiminen 

mukaan toimintaan
• uusien asiakasesitteiden painaminen ja paikallisen verkkosivun 

päivittäminen
• uusien Kaikukorttien painaminen. Huom. niissä on nykyisin QR-koodit, 

jotka paikalliset vastuuhenkilöt saavat Kaikukeskuksesta.



Muita yleisiä kuulumisia

• Kaikukeskus on ollut vuoden 2020 alusta pysyvä osa Kulttuuria kaikille -
palvelua – käytännössä yksi henkilötyövuosi ilman erillistä 
lisä(hanke)rahoitusta. 

• Uusia hankkeita käynnistymässä keväällä 2022
• Aiheena mm. Kaikukanta 2.0: kortinhaltijan liittymä, kortinhaltijoiden 

toimijuuden lisääminen, tiedolla johtaminen.
• Haaveena yhä vaikuttavuustutkimus.
• Kaikukortti kaikuu -hanke päättyi 30.4.2021. 
• Tällä hetkellä käynnissä Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -

hanke (8/2021–12/2022), kuuluu Taiteen edistämiskeskuksen 
koordinoimaan kokonaisuuteen, mukana kulttuurisen seniori- ja 
vanhustyön Aili-verkosto ja Teatterikeskus ry.

• Vuonna 2022 aiheita Kaikukortti tulevilla hyvinvointialueilla.

http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti/hyvinvointia-kulttuurista-ikaihmisille-hanke
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1382070
https://ailiverkosto.fi/index.html
http://www.teatterikeskus.fi/


Olkaa yhteydessä meihin!

• Jos on mieltä askarruttavia kysymyksiä, olkaa ihmeessä yhteydessä 
Kaikukeskukseen!

• Kun saatte palautetta Kaikukortista, laittaisitteko myös meille tiedoksi, 
kiitos paljon!

• Muistakaa, että meiltä Kulttuuria kaikille -palvelusta saa tukea 
yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyen: 
www.kulttuuriakaikille.fi. Sparraamme esim. 
yhdenvertaisuussuunnitelmia, meiltä voi tilata 
saavutettavuuskartoituksia.

http://www.kulttuuriakaikille.fi/


Kysyttävää? 

Kiitos! 
Iloista vuoden jatkoa! 
Toivottavat Kaikukeskuksen väki Aura, Marjo, Mira ja Seppo 

Yhteystiedot: www.kaikukortti.fi/yhteystiedot

http://www.kaikukortti.fi/yhteystiedot


8. Muut asiat



9. Seuraava palautekokous ja loppukierros


