
Hei

Maailmaa on muotoiltu reippaasti uudestaan viimeisen seitsemän kuukauden aikana. 
Kulttuuri ja sen tekijät ovat kohdanneet vaikeuksia, muutoksia mutta kenties myös jotain 
uuttakin. Julkisuudessa on huomattu, että kulttuurityöntekijät eivät ole jääneet tuleen 
makaamaan.  
 
Kulttuuriala on ollut esillä erityispiirteineen useissa yhteyksissä: tuotantojen muuntau-
tumiskykyyn, taiteen ja kulttuurin merkitykseen ihmisten kohtaamisissa, rahoitushaas-
teisiin kuten myös uusiin mahdollisuuksiin on kiinnitetty huomiota kulttuurialaa laa-
jemmissa piireissä.  Tämä mielenkiinto on positiivinen asia, mutta tarvitsemme erilaisia 
keskusteluja hahmottaaksemme kokonaiskuvaa tulevasta  ja suuntaa mihin olemme 
menossa.

 
Tervetuloa KUTU Talk tapahtumaan keskustelemaan muiden kulttuurialan ammattilais-
ten kanssa mitä alalla on tapahtumassa. Toivoin, että saat työkaluja ja näkemyksiä tule-
vaisuuteen, ja että itse tapahtuma kaikessa virtuaalisuudessan on Sinulle kokemus.

järjestäjien puolesta,

 

Mari Aholainen

Jyväskylän kaupunki  
kulttuuripäällikkö



TAPAHTUMAINFO

Ohjeet ja tapahtuman osoite

KUTU Talk -tapahtumaan voi osallistua tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Tarvit-
set siis internetyhteyden, selaimen ja kaiuttimet tai kuulokkeet valitsemassasi laitteessa.
 
Pääset tapahtuma-alueelle osoitteesta https://vt.360tovisit.com/tour/Noveltive/kutu-talk-1
 
Huom! Suosittelemme käyttämään Chrome, Firefox tai Safari selainta. 

Kirjautuminen

Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanaksi katseluoikeuskoodi, joka löytyy sähköpostiisi 
tulleen lipun yläkulmasta “TICKET CODE” kohdasta sekä QR-koodin alapuolelta 

HUOM!  

Sisäänkirjautumisen sähköpostiosoitteena käytetään ilmoittautumisen yhteydessä annet-
tua sähköpostiosoitetta. Joissain tapauksissa useamman henkilön ilmoittaneille liput me-
nivät vain ilmoittajan sähköpostiin. Mikäli siis oma sähköpostisoitteesi ei toimi sisäänkir-
jautuessa, anna sen henkilön sähköpostiosoite, joka on tehnyt ilmoittautumisesi. 

Sisään tapahtuma-alueelle pääset koputtamalla avausnäkymässä olevaa  
Local Fellow-teosta ja siinä olevaa avaimen kuvaa. 

https://vt.360tovisit.com/tour/Noveltive/kutu-talk-1


OHJELMA 

12:00 

Tervetuloa! Tapahtuma chat avautuu

13:00 

Tapahtuman avaushaastattelu 
Mari Aholainen / kulttuuripäällikkö Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut  
 
Missä ollaan ja mitä tapahtuu luovilla aloilla  koronatilanteessa?   
Anu-Katriina Perttunen / verkostojohtaja Creative Finland

13:30 

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää VOS:sta, mutta et ole uskaltanut koskaan 
kysyä. 
Tuomo Puumala / valtiosihteeri Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pessimistit koronakaranteenissa  
Tommi Rajana / toiminnanjohtaja Puolangan Pessimistit ry

n. 14:10 TAUKO 

14:30 

Keskustelua kulttuurialan koronailmiöistä ja digiloikasta kulttuurintuottamisen 
näkökulmasta 
Jaakko Kemppainen / pelialan läänintaiteilija ja Pasi Toivanen, lehtori Humanistinen 
ammattikorkeakoulu sekä Kyösti Ylikulju / toiminnanjohtaja Jyväskylän Kesä.  

15:00

Voimavaroja ja työvälineitä tuottajan työhön koronakriisin keskellä 
Marjukka Laurola / Luovien alojen työterveyspsykologi, työnohjaaja sekä psyykkinen 
valmentaja. 

15:20 

Keynote Perttu Pölönen: Kulttuuriala 2020-luvulla - synnyttääkö korona kulttuurin 
renessanssin?



TAPAHTUMAINFO

HOKS

Mikäli haluat katsoa/kuunnella streamia ja tutustua samalla tapahtuma-alueen muuhun 
tarjontaan, avaa uusi välilehti selaimessa ja mene uudelleen osoitteeseen  
https://vt.360tovisit.com/tour/Noveltive/kutu-talk-1

Tapahtuman chat 

KUTU chat avautuu stream-ikkunassa jo tunti ennen varsinaista ohjelmaa, kello 12. Tule 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja vaihtamaan kuulumisia. Chat on avoinna läpi 
tapahtuman.  

#kututalk Instagram seinä ja kilpailu 

Julkaise KUTU Talk kuva itsestäsi, porukastanne, kisastudiosta tai mistä tahansa tapahtu-
maan liittyvästä ja liitä kuvan yhteyteen aihetunniste #kututalk. 
 
Kaikkien 11.9. - 14.9. Välisenä aikana aihetunnisteella #kututalk kuvan julkaisseiden 
kesken arvotaan KUTU Talk:n keynotepuhuja Perttu Pölösen kirja “Tulevaisuuden luku-
järjestys” nimikirjoituksin varusteltuna. 
 
Kuviin voi tutustu tapahtuma-tilassa ja täällä. https://walls.io/v55h4

Kysy TAKUsta

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n asiantuntijat päivystävät chatissa ja 
kertovat mielellään lisää TAKUn jäsenpalveluista ja jäsenyydestä. Tule juttelemaan!
Löydät TAKUn chat-huoneen tapahtumatilasta, puhelimen luota. Takulaiset ovat paikalla 
14.9. kello 12–13.

Vieraskirja 

Käy kirjoittamassa terveisesi vieraskirjaan! Varsinaisen palautteen tapahtumasta pyy-
dämme antamaan täällä: https://www.lyyti.fi/questions/6bdd80df7c

Puolangan Pessimistien POP UP -kauppa 

Puolangan Pessimistien Pop up-kauppa palvelee. Löydät perille suunnistamalla tapahtu-
matilassa kohti “2020 Peruttu” -opastetta. Täältä löydät syksyn pessimistisimmät kahvi-
mukit ja tyylikkäimmät Pessimistituotteet. Tuet samalla Puolangan kulttuurielämää. 

https://vt.360tovisit.com/tour/Noveltive/kutu-talk-1
https://walls.io/v55h4
https://www.lyyti.fi/questions/6bdd80df7c


Kulttuuriuutiset 

Joku on jättänyt tapahtuma-alueelle lojumaan lehtiä. Käy kurkkaamassa, mitä kulttuuris-
ta kirjoitetaan juuri nyt! 

Tarjoilut 
 
Kahvia ja pullaa! Olemme lähettäneet sinulle sähköpostitse R-kioskin pullakahvitike-
tin, jolla voit noutaa lähimmältä R-kioskilta kahvin ja pullan. Kuponki on voimassa 
31.12.2020 saakka.  

Tauko

Ohjelmassa on myös tauko. Suosittelemme omatoimista taukojumppaa. Itse tykkäämme 
Tyyne Puustisen Sote-jumpasta ja Sotkiksesta: https://youtu.be/Pzht_DFvYPg

Jäikö jotain näkemättä? 

Sinulla on tallenteeseen katseluoikeus 31.12.2020 saakka! Tapahtuma-alue ja vi-
deostream ovat avoinna loppu vuoden. 

Ongelmatilanne 

Jos et saa tapahtumanäkymää auki selaimellasi, tarkasta mikä selain sinulla on käytössä. 

Suosittelemme käyttämään Chrome, Firefox tai Safari selainta. 

Jos et pääse kirjautumaan sisälle: soita tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 040 5005 
677 (Lotta Nyqvist).

Palaute 

Anna meille palautetta, jotta voimme kehittää KUTU Päiviä ja KUTU talk -verkkotapahtu-
maa edelleen vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kulttuurituottajien tarpeisiin. 
 
Tapahtuman palautelomake löytyy osoitteesta:  
https://www.lyyti.fi/questions/6bdd80df7c

Anna palautteesi 30.9. mennessä. 

Osallistujat

Tapahtuman osallistujalista esillä tapahtuma-alueella 
maanantaina. 



Taide- ja kulttuurialan ammattilainen, kuuluthan jo TAKUun – alan omaan 
ammattijärjestöön?

Ellet vielä ole jäsenemme, liity mukaan nyt! Arvomme kaikkien KUTU Talkin aikana liit-
tyneiden kesken 50 euron lahjakortin Tikettiin.

TAKU on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja alaa opiskelevien akavalainen am-
mattijärjestö. Yhdistämme taide- ja kulttuurialan asiantuntijat.

Jäsenemme toimivat taide- ja kulttuurialalla tuotanto-, johto-, suunnittelu-, koordinointi- 
ja opetustehtävissä. Lisäksi jäseninämme on alan tutkijoita ja taiteilijoita. Mitä enemmän 
meitä takulaisia on, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin ja vaikutamme taide- ja 
kulttuurialan työelämän kehitykseen.
 
Tutustu TAKUun ja toimintaamme verkkosivuillamme, Fabookissa, Instagramissa, Twit-
terissä tai tule juttelemaan kanssamme KUTU Talkin chatissa klo 12–13.

http://taku.fi/
https://www.facebook.com/taku.fi
https://www.instagram.com/taku_ry/
https://twitter.com/taku_fi
https://twitter.com/taku_fi


Päivitä tuottajaosaamistasi Humakissa! 

Syksyn yhteishaussa pääset hakemaan Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon 16.9. kello 
15.00 mennessä. 

Muista myös avoimen AMK:n tarjonta! 

https://www.humak.fi/uutiset/kehita-kulttuurialan-osaamistasi-palkitulla-kulttuurituottaja-ylempi-amk-tutkinnolla/
 https://www.humak.fi/avoin-amk/


Taiteen edistämiskeskus 
PL 1001 
00531 Helsinki 

Centret för konstfrämjande 
PB 1001 
00531 Helsingfors 

Hakaniemenranta 6 · Hagnäskajen 6 
p. ·  tfn 0295 330 700 
 

kirjaamo@taike.fi 
www.taike.fi 
 

 

  

   

Reilun taiteen manifesti 
käynnistyy 5.10. 
Taiteen edistämiskeskus ja joukko taiteilijajärjestöjä käynnistävät 
syksyllä viestintäkampanjan Reilun taiteen manifesti, jolla halutaan 
tuoda esille taidealalla vallitsevia epäselviä palkkiokäytäntöjä sekä 
antaa käytännön työkaluja reiluihin palkkio- ja sopimusneuvotteluihin 
niin taiteilijoille kuin taiteen tilaajatahoille.  
 
Reilun taiteen manifesti käynnistyy verkossa tapahtuvalla Reilun 
taiteen talk show'lla 5.10. klo 15.  
 

Lisätietoja 
• Läänintaiteilija Elisa Lientola, puh. 0295 330894 
• Erityisasiantuntija Saara Vesikansa, puh. 0295 330840 

 

Aluekumppanuuksien päivä 
27.10. 
Taiteen edistämiskeskus järjestää aluekumppanuuksien päivän 
27.10.2020 klo 12.30-15. Päivä on suunnattu kuntien ja maakuntien 
kulttuuritoimijoille sekä keskeisille järjestöille. Tilaisuus järjestetään 
webinaarina ja myös Helsingissä, Hakaniemenranta 6, monitoimitila, 
rajoitetulla yleisöllä.  
 
Tilaisuudessa on kolme livekeskustelua teemoilla Kunnat, kulttuuri ja 
talous, Taiteilijan uusi työnkuva ja Kunnat ja taiteilija. 
 
Keskustelussa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 
Kuntien kulttuuritoimintalain mahdollisuudet? Miten myydä kuntiin 
taidetta? Millaiseen kaikkeen taiteilija-asiantuntijuutta voisi käyttää 
kunnissa? Lisäksi kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreimmat 
budjettikuulumiset. 
 

Lisätietoja 
• Läänintaiteilija Vesa Plath, puh. 0295 330837 
• Suunnittelija Elina Itkonen, puh. 0295 330881 

 

Seuraa Taiken tapahtumakalenteria osoitteessa taike.fi ja sosiaalisen 
median kanavia, joihin tilaisuuksien linkit ilmestyvät lähiviikkoina. 
Tervetuloa langoille! 
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