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Onko työyhteisösi toiminnassa mukana 
vapaaehtoisia?
https://flinga.fi/s/FYG4PB9 

Millaisissa tehtävissä vapaaehtoiset jo 
toimivat työyhteisössäsi? 

Millaisissa tehtävissä vapaaehtoisten 
kokemus voisi täydentää työyhteisösi 
toimintaa?

Mitä haluaisit kysyä yhteistyöstä 
vapaaehtoisen kanssa? 

Miten vapaaehtoiset osallistuvat 
toiminnan suunnitteluun työyhteisössäsi?
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Mitä kulttuuriluotsitoiminta on? 

- kulttuuriluotsi on vapaaehtoinen, jota voi pyytää maksutta 
tueksi ja seuraksi kulttuurikohteisiin 

- kulttuuriluotsit osallistuvat myös kulttuuripalveluiden 
tutuksi tekemiseen ja museon kokoelmien hoitoon 

- tavoitteena edistää kulttuurin ja taiteen sosiaalista ja 
taloudellista saavutettavuutta ja tasavertaisia 
mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin.

- tarjoaa yhteisöllistä toimintaa vapaaehtoisille 

- lähtöisin Jyväskylästä (2006) 

- Toimintaa yli 20 paikkakunnalla eri nimellä ja eri 
painotuksin sekä kunnan että järjestöjen koordinoimana



Yhteisöllisyys, osallisuus, saavutettavuus

• kulttuuri- ja museopalvelut sekä yhteinen 
kulttuuriympäristömme kuuluvat kaikille 
kuntalaisille

• tuo kuntalaisen äänen kulttuuritarjontaan ja avaa 
ovia niille, jotka eivät muuten tulisi 
kulttuurikohteissa vierailleeksi 

• kulttuuriluotsin ei tarvitse olla ennestään kulttuurin 
suurkuluttaja: vapaaehtoisen tiedot ja taidot, 
yhteistyö henkilökunnan kanssa
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Erilaisia tapoja toimia kulttuuriluotsina



Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallinen 
kehittämishanke

- OKM:n rahoittama valtakunnallinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää 
kulttuuriluotsitoimintaa järjestävien kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden 
valtakunnallista yhteistyötä ja jakaa hyviä käytäntöjä

- Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2018 – 30.9.2019

- Hankkeen toteutti Tampereen kaupungin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE yhteistyössä 
verkostoon kuuluvien kuntien kanssa



Valtakunnallinen koordinaatio aikajanalla



• yhteinen viestintämateriaali
• vapaaehtoisille suunnatut 

viestintätyöpajat ja tulosten 
jakaminen

• Kuntien haastattelut ja 
vierailut

• Tarpeiden kerääminen 
aloitusmateriaalipakettiin
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• kuntien toiminnan 
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Valtakunnalliseen verkostoon kuuluvien kuntien 
määrä ja hankkeen toimintaan osallistuneet ja 
verkostoon liittyneet kunnat
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Kulttuuriluotsitoiminnan merkitys

Asiakkaalle: 

• Edistää kulttuurin taloudellista ja 
sosiaalista saavutettavuutta

• Parantaa tietämystä 
kulttuuritarjonnasta

• Parantaa onnistuessaan osallistujien 
elämänlaatua ja hyvinvointia

• Lisää sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä 

• Edistää tasa-arvoa

Kulttuurikohteille: 

• rikastaa toimintaa

• moniammatillisen yhteistyön 
mahdollisuudet

• vapaaehtoisten elämänkokemus 
ja tietotaito tuo uutta 
näkökulmaa omaan työhön

Vapaaehtoisille: 

• Edistänyt hyvinvointia

• Lisännyt kulttuurin ja 
liikunnan 
harrastamista

• Mielekästä tekemistä ja 
mahdollisuus käyttää 
taitoja ja kokemusta



Lähde: Nousiainen, Marko 2017: Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa, TAITE & AILI, Tampere

Miksi osallistua kulttuuriluotsitoimintaan?



Luotsien merkitys kulttuurikohteille

• tuovat uusia asiakkaita kulttuurikohteille ja -tapahtumille

• antavat palautetta toiminnasta ja palveluista kohteille

• ovat kulttuuripalveluiden ja -tapahtuminen markkinoijia ja imagon 
rakentajia 

• madaltavat asenteellista kynnystä kulttuuri- ja taidelaitoksia kohtaan 

• tuovat oman erityisosaamisensa, kokemuksensa ja aikansa sekä 
ideansa yhteisön käyttöön 

• kulttuuriluotsitoiminta synnyttää uusia verkostoja ja edistää 
hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä 

• Luotsien mukaan ottaminen kulttuurikohteiden toimintaan voi 
poikia uusia ideoita



Edellytykset onnistuneelle kulttuuriluotsitoiminnalle
Kokemuksia Jyväskylästä ja Tampereelta

• vertaistuki, yhteisöön kuuluminen: yhteiset tapaamiset ja  
kokemusten jakaminen luotsauksista

• koulutus, täydennyskoulutus ja tutustuminen uusiin kohteisiin

• ammattilaisten positiivinen suhtautuminen vapaaehtoisiin

• ajankohtaiset tiedot kulttuuritarjonnasta



Tietokortit: perustiedot 
kulttuuriluotsitoiminnasta

• Tietokortit kulttuuriluotsitoiminnan aloittamisesta 
kiinnostuneille: 

• Kuinka aloittaa toiminta
• Koordinointi ja yhteistyö
• Toiminnan käynnistäminen
• Toiminta käytännössä

• Tietokortit julkaistaan Taikusydämen, Kansalaisareenan ja 
Kulttuuria kaikille –palvelun sivuilla

• Tavoitteena auttaa alkuun aiheen parissa

• Myös ruotsinkielinen versio



Lisätietoja:

Valtakunnalliset kulttuuriluotsitoiminnan verkkosivut:

Yleistiedot, tietoa kulttuurikohteille ja luotsin varaajille sekä tutkimustuloksia ja materiaaleja

www.kansalaisareena.fi/luotsit

Kulttuuriluotsin matkassa –blogi:

Kirjoituksia kulttuuriluotsitoiminnasta eri näkökulmista.

www. kulttuuriluotsinmatkassa.blogspot.com

Innokylä:

Kulttuuriluotsitoimintamalli sekä THL:n Sokra-hankkeen arvio osallisuuden toteutumisesta 
kulttuuriluotsitoiminnassa

https://www.innokyla.fi/web/malli8753512

http://www.kansalaisareena.fi/luotsit
https://www.innokyla.fi/web/malli8753512
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KIITOS!!

Esityksen kuvat: Laura Talvitie, Pilvi Nissilä, Katri Leppisaari ja Saana Säilynoja, Hanne Laitinen

Jos olet kiinnostunut aloittamaan kulttuuriluotsitoiminnan kunnassasi tai jos 
teillä on jo toimintaa ja haluaisit keskustella aiheesta, ota yhteyttä vielä 
syyskuun 2019 aikana katri.leppisaari@tampere.fi tai p. 040 146 1239

mailto:katri.leppisaari@tampere.fi

