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Kulttuuri – strategia – kulttuuristrategia
• Vuonna 2015 valmistunut strategia-asiakirja maakunnan kulttuurin kehittämiseen, voimassa
vuoteen 2025. Päivitys käynnissä.
• Verkkokysely strategian nykytilasta ja tulevaisuudesta 12/2020. Vastauksia n. 90 kpl.
• Väline maakunnan kehittämiseen
• Mahdollisuus yhteistyön tekemiseen
• Kulttuuri, taide, luovat alat
• Mikä tärkeää? Mitä kohti pyritään?
• Mahdollisuudet koronan luomassa ”uudessa maailmassa”?

Mitkä ovat 2020-luvun tärkeimmät teemat
varsinaissuomalaisessa kulttuurin ja luovien alojen toiminnassa?
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

kulttuurin saavutettavuus
yhteistyö
kulttuurihyvinvointi
lastenkulttuuri
rahoitus
kestävä kehitys/ekologisuus
paikallisuus
yhteisöllisyys
monimuotoisuus
lasten, nuorten ja aikuisten kulttuurin harrastaminen ja sen tukeminen

• Myös: ilo, ennakkoluulottomuus sekä ylpeys ja innostus omasta osaamisesta!

• Neljä pääteemaa: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus,
resurssiviisaus
• Tavoitteet pääasiassa hyviä ja valideja edelleen.
• Kehitettävää: viestintä, tutuksi tekeminen, seuranta, konkretia
• Toimijoiden vaihtuvuus on haaste ja mahdollisuus
• Organisaatioiden omat strategiat vs. maakunnallinen kulttuuristrategia
• Käytettävyys: esim. hankehakemuksia tehdessä, toimintalinjauksia
perusteltaessa, kunnan kulttuuri- tai hyvinvointityötä kehitettäessä,
kulttuurin ja matkailun suhteen edistämisessä

Vastuullisuus: kulttuuri luo
hyvinvointia läpi elämän

Yhteistyötaidot: yhdessä
kulttuuritekoja

• Edistynyt:
• kulttuurin ja taiteen koulutus (erit. rakenteet) ja
kehittämistyö
• taiteilijoiden moniammatillinen yhteistyö

• Edistynyt:
• yleisötyö, kehitetään yhä saavutettavampia
kulttuuripalveluja myös erityisryhmille
• kulttuurin ammattilaisten ja harrastajien
yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus

• Heikosti edistynyt:
• ”kulttuuri on kunnissa resursoitu keskeiseksi
osaksi perus- ja hyvinvointipalveluita”.
• lastenkulttuuritarjonnan ja kulttuurikasvatuksen
osalta edelleen tehtävää.

• Heikosti edistynyt:
• yhteistyötä tulisi kehittää edelleen ja erilaisia
verkostoja muodostaa toimijoiden välille

• Tulevaisuudessa:
• kulttuurin ja taiteen koulutusta ja
kehittämistyötä vahvistettava entisestään
• lisää taiteen kohtaamista laitoksiin ja
yhteisöihin.

• Tulevaisuudessa:
• uusia yhdessä tekemisen muotoja otettava
käyttöön.
• entistä enemmän tukea verkostoitumiseen ja
yhdessä tekemiseen.

Saavutettavuus:
kulttuuri kuuluu kaikille

Resurssiviisaus: vauhtia
luovan talouden kasvulle

• Edistynyt:
• kulttuurikasvatussuunnitelmat toteutuvat
varsinaissuomalaisissa kouluissa entistä
paremmin

• Edistynyt:
• yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin,
yritysten ja oppilaitosten kanssa

• Heikosti edistynyt:
• kulttuuripalveluiden alueellinen tasa-arvo sekä
fyysinen ja sosiaalinen saavutettavuus 
kuntien palvelutarjonta eriarvoistuu

• Heikosti edistynyt:
• yrittäjyyden edellytyksiä tulisi entisestään
lisätä ja esteitä karsia
• luovan talouden potentiaalin hyödyntäminen ja
vahvistaminen vielä melko vaisua

• Tulevaisuudessa:
• taiteen vieminen sinne, missä ihmiset ovat
• kulttuurin kokonaissaavutettavuus koko
maakunnan alueella

• Tulevaisuudessa:
• luovuuden merkitys kasvaa, kun materiaaliset
ym. resurssit pienenevät
• yhä lisää vahvaa yhteistyötä kolmannen
sektorin, yritysten ja oppilaitosten kanssa

Kohti tulevaa
• Päivitetty kulttuuristrategia: tarkempi fokusointi, valinnat ja nostot
• Lisätään tietoisuutta strategian sisällöstä
• Säännöllinen seuranta vuosittain kulttuurifoorumissa
• Uusi valtuustokausi, uudet kuntastrategiat mahdollisuutena kulttuurille

