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Yhdessä enemmän

• Kohtaamisia , sisältöä, mielekästä 
tekemistä

• Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta 
ja kulttuurikuntoa, mielihyvää ja 
sopivasti haasteita

• Mahdollisuus osallistua ja lähteä 
liikkeelle

• Yhteisöön kuulumisen tunne –
luotsit tietää vähän enemmän 
minne kannattaa mennä







• Kulttuuri; tanssi, elokuva, museo, kokoelmatyö 

• Liikunta

• Ympäristö

Luotsien erikoistumiset



Taideannoksia ja kulttuurin herkkupaloja



Luotsitoiminnan tilaa tutkitaan

• Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE. Yhteistyössä 
mm. Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut & SPR Lappeenrannan 
piristäjäpalvelu

• Projektityöntekijä (YTT) Marko Nousiainen

• Kohteena kulttuuriluotsi, -kaveri, -kummi, -väärti ja piristäjätoiminta 
koko Suomessa

• Luotsitoiminnan paikalliset erityispiirteet, vaikuttavuus, mallit. 

• Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

• Valmistuu tammikuussa



Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan tila 
Suomessa -esiselvitys 1.9.16-31.1.17
• Kulttuurinen vapaaehtoistoiminta toimintaan osallistuvien, siitä tuen 

saavien, toimintaa organisoivien sekä yhteiskunnan voimavarana

• 4 näkökulmaa luotsitoimintaan:

Toimintaan osallistuvat:
luotsit

Toiminnasta tuen saavat:
luotsattavat

Toimintaa organisoivat:
koordinaattorit

(kunnat,
SPR, setlementit)

Yhteiskunta:
vaikutukset mm. hyvinvointiin, osallisuuteen, tasa-arvoon/saavutettavuuteen



Kysely luotsitoiminnan koordinaattoreille 2016

• 27 kulttuuriluotsi, -kaveri, 
-ystävä, -väärti tai 
piristäjätoimintaa harjoittavaa 
paikka- tai seutukuntaa 

• Myös liikunta- ja 
ympäristöluotsit

• Vastaukset 14 paikkakunnalta: 
51,85%



Kysely luotsitoiminnan koordinaattoreille

• Toimintaa koordinoi: järjestöt tai yhdistykset (n=6), kunnat 
(n=7) tai kunnallinen liikelaitos (n=1)

• Paikkakunnilla toimi (vuonna 2015) 802 koulutettua luotsia

• Keikkoja oli 3825 (LPR, ei tietoa, 1189 piristettävää)
• Mediaani: 57 

• Rahaa käytettiin toiminnan pyörittämiseen 268 328 € (arvio)
• Eniten Jyväskylässä: 103 500€

• Vähiten Lahdessa: 0€

• Mediaani: 2500€



Toiminta on vakiintumassa 
Minä vuonna luotsitoiminta on alkanut paikkakunnallanne? 
(n=14)



Kuinka kuvailisit luotsitoiminnan tämänhetkistä tilaa 
paikkakunnallanne? (n=14)

Toiminta aktiivista: Jyväskylässä, Rovaniemellä, Sotkamossa, Tampereella ja 
Helsingissä



Luotsitoiminnan tavoitteena on vaikuttaminen

• Tasa-arvo: kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, mahdollistaa ja 
kannustaa kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistumiseen, mm. fyysisesti, 
henkisesti ja taloudellisesti

• Hyvinvoinnin lisääminen: tarjota mielekästä tekemistä luotseille ja 
luotsattaville, aktivoida ja innostaa sekä edistää osallisuutta, turvallisuutta 
ja henkistä hyvinvointia

• Kulttuurikohteiden asiakasmäärien, kulttuuritarjonnan ja kulttuurin 
arvostuksen lisääminen

• Liikunnan harrastamisen ja ympäristötietoisuuden lisääminen

• Sote-alan opiskelijoiden ammatillisen kasvun edistäminen

• Palvelujen kehittäminen



Toiminta painottuu* vanhuksiin

muu: omaishoitajat
*Ryhmä, jolle on suunniteltu 
erityisiä palveluja tai tiedotusta



Luotsitoiminta ei ole vain luotsausta
Missä muussa 
toiminnassa 
luotsit ovat 
mukana?
(n=13)

ei missään

luotsitoiminnan kehittäminen

kuntien/järjestöjen työryhmät

luotsitoiminnan markkinointi

teatterit ja orkesterit

kirjastot ja museot, kokoelmatyö

kirjastot ja museot, yleisötyö

kerhojen/työpajojen järjestäminen

päätöksentekoon vaikuttaminen

muu



Haasteet: Missä määrin koette seuraavien seikkojen 
haittaavan luotsitoimintaa? 1=en ollenkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=selvästi, 5=paljon (n=12)

luotsauskohteissa ei tiedetä riittävästi

keikkoja ei ole niin paljon kuin luotsit haluaisivat

hoitohenkilöstö ei ole riittävästi tietoinen

tieto luotsattavien erityistarpeista ei välity

toiminnan kehittämiseen ei jää aikaa

kulttuurin hyvinvointivaikutuksia ei tiedosteta

luotsauskohteiden henkilöstö kokee 
vapaaehtoisten häiritsevän

liikkuminen kohteisiin on hankala järjestää

uusia kohteita on vaikeaa saada mukaan

työntekijöiden vaihtuvuus



Johtopäätöksiä

• Luotsitoiminta kasvaa ja laajenee, 
alueellisesti ja sisällöllisesti

• Toiminnassa painottuvat kulttuuri ja sen 
vaikutukset vanhusten hyvinvointiin

• Toiminta voidaan aloittaa otona, mutta 
laajeneminen/vakiintuminen edellyttää 
pysyviä henkilötyöresursseja.

• Luotsien osaamista mahdollistaa hyödyntää 
monenlaisissa teemoissa: tärkeintä 
resurssia eli intoa toimimiseen enemmän 
kuin kysyntää!



Johtopäätöksiä

• Tiedotus on yksi pullonkaula

• Ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä ei ole ristiriitoja

• Kulttuurilaitoksia on helppoa saada lähtemään mukaan luotsauskohteiksi




