
KULTTUURIN 
KIIHDYTIN
Saate/ohje 
Tämä työpaja virittää yhteiseen kehittämiseen ja keskusteluun. Tavoitteena on löytää yhteinen 
näkemys tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla taiteen ja kulttuurin asemaa voidaan vahvistaa 
omassa kunnassa. Pohjana työlle toimii Itä-Suomen yhteinen haku Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi ja sen prosessin aikana syntyneet suunnitelmat ja asiakirjat. 

 
Työpajaa varten tarvitset: 
• Kolme pöytää istuimineen 
• Kolme kirjuria, jotka ovat vastuussa kunkin pöydän keskustelujen vetämisestä 
 sekä muistiinpanojen tekemisestä 
• Tusseja ja post it -lappuja ideointivaiheeseen 
• Intoa ja avointa mieltä 

 
Työpajan vetäjille ja kirjureille: 
• Ole avoin kaikille ideoille . 
• Kannusta ja innosta . 
• Anna jokaiselle vuoro kertoa oma ideansa . 
• Pyritään ennemmin laatuun kuin suureen lukumäärään . 
• Kuunnellaan ja kunnioitetaan toistemme ideoita ja pyritään kehittämään ideoita yhdessä. 
• Seuraa käytettyä aikaa. 

• Pöytäkeskusteluissa kunkin ruudun kohdalla keskitytään ensin hetki ideoimaan runsaasti ja   
 lopuksi keskustellen pyritään muodostamaan yhteinen vastaus esitettyyn aiheeseen.  
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Tunnustaminen ja tunnistaminen
Peli rakentuu kolmeen teemalliseen keskusteluun. Se toteutetaan oppimiskahvila-menetelmällä, jossa keskustelijat vaihta-
vat pelin aikana pöytää. Kussakin pöydässä on kirjuri, joka pohjustaa ja johdattaa keskustelua. Keskustelujen jälkeen (n. 
30-40 min) vaihdetaan pöytää. Ainoastaan kirjuri pysyy omassa pöydässään, muut liikkuvat ryhmänä seuraavaan pöytään. 
Keskustelu jatkuu sen jälkeen, kun uuden pöydän kirjuri on ensin lyhyesti kertonut aiemman pöytäseurueen ajatukset. 

”Villi kortti” -keskustelussa visioidaan ilman rajoitteita eli kaikki on mahdollista. Keskustelussa neuvotellaan yhdestä viiteen 
yhteistä ehdotusta, joiden pohjalta rakentuu yhteinen visio ja tahtotila .

MINÄ VÄITÄN… Puhekuplissa esitetään Saimaa-ilmiön kulttuuristrategiaan ja hakukirjaan pohjaavia väittämiä, joita peila-
taan oman kunnan näkökulmasta. Voidaanko olla samaa mieltä, vai muuttuuko väittämä?

Tunnistaminen ja tunnusta-
minen on taiteen tekijöiden 
toimintaedellytysten ja 
kulttuurin peruspalveluiden 
tukemista.

Kunnassamme kehite-
tään monipuolisia 
kulttuuri -, liikunta ja 
hyvinvointipalveluja sekä 
kannustetaan eri ihmis-
ryhmiä osallistumaan. 

Kunnassamme on moni-
muotoinen ja elinvoimai-
nen kulttuurien kirjo.

Ymmärrys muista kulttuu-
reista lisää alueen asukkai-
den suvaitsevaisuutta. 

Kulttuuria tulee käyttää ja 
nostaa esiin läpi koko kau-
punki-organisaation elinvoi-
masta ja kaavoituksesta 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin. 

Itäsuomalaisesta kulttuu-
ri-identiteetistä voi olla 
ylpeä.

Taiteilijan tulee saada 
oikeudenmukainen palkka 
tehdystä työstä, tuemme 
kulttuuriyrittäjyyttä kaikis-
sa muodoissaan.

PÖYTÄ • PÖYTÄ • PÖYTÄ • P
ÖY

TÄ
 •

Kulttuurin tekijät/toimijat 
Ketkä ovat alueemme lupaavat ja vakiintuneet toimijat?

Mesenaatit ”sytyttäjät” 
Mitkä tahot tai tekijät voisivat toimia tai jo toimivat 
kulttuurin puolestapuhujina ja tukijoina?

Paikalliset vetonaulat
Mitkä tapahtumat, kulttuurikohteet yms. ovat 
vetovoimaisia?

VILLI KORTTI
Onko joitain toimijoita/henkilöitä/ilmiöitä, jotka 
ansaitsisivat enemmän huomiota?
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Uusi yhteistyö ja itäsuomalaiset verkostot 
Peli rakentuu kolmeen teemalliseen keskusteluun. Se toteutetaan oppimiskahvila-menetelmällä, jossa keskustelijat vaihta-
vat pelin aikana pöytää. Kussakin pöydässä on kirjuri, joka pohjustaa ja johdattaa keskustelua. Keskustelujen jälkeen (n. 
30-40 min) vaihdetaan pöytää. Ainoastaan kirjuri pysyy omassa pöydässään, muut liikkuvat ryhmänä seuraavaan pöytään. 
Keskustelu jatkuu sen jälkeen, kun uuden pöydän kirjuri on ensin lyhyesti kertonut aiemman pöytäseurueen ajatukset. 

”Villi kortti” -keskustelussa visioidaan ilman rajoitteita eli kaikki on mahdollista. Keskustelussa neuvotellaan yhdestä viiteen 
yhteistä ehdotusta, joiden pohjalta rakentuu yhteinen visio ja tahtotila .

MINÄ VÄITÄN… Puhekuplissa esitetään Saimaa-ilmiön kulttuuristrategiaan ja hakukirjaan pohjaavia väittämiä, joita peila-
taan oman kunnan näkökulmasta. Voidaanko olla samaa mieltä, vai muuttuuko väittämä?

Itäsuomalainen yhteistyö ja 
verkostot tarjoavat kulttuurin-
tekijöille mahdollisuuksia 
kehittää toimintaansa, laajen-
taa markkinoitaan ja ponnis-
taa yhteisin voimin kansainvä-
lisille markkinoille. 

Monimuotoinen, vireä 
kulttuuri- ja taidekenttä 
muodostaa toimintaympä-
ristön, joka houkuttelee niin 
uusia toimijoita kuin 
kulttuurinnälkäisiä matkai-
lijoita.Vastuullinen toiminta on 

kantava ajatus palvelutar-
jonnassa ja kulttuuritoimin-
nassa. 

Itäsuomalaiset kulttuuriver-
kostot ja osaaminen on 
kytkettävä kansallisiin ja 
kansainvälisiin verkostoihin 
nykyistä tiiviimmin, jolloin 
myös osaamisen ja luovuuden 
kehittyminen ja jakaminen 
vahvistuu alueelta ulos ja 
alueelle päin.

Tarvitsemme kanssakäymis-
tä helpottavia rakenteita ja 
uusia malleja yhteyksien 
rakentamiseen, sekä 
rohkeutta ajatella aiempaa 
kansainvälisemmin.

Tarvitsemme vahvaa luovan 
alan ekosysteemiä, jotta 
yrittäjyys ja työllisyys lisään-
tyvät. Ekosysteemiajattelu 
vaatii aktiivista eri toimijoiden 
kuuntelemista ja mahdolli-
suuksien tarjoamista.

Taidekentän uudessa eko-sys-
teemissä jokaisella toimijalle 
löytyy oma elintila koosta tai 
luonteesta riippumatta. 

PÖYTÄ • PÖYTÄ • PÖYTÄ • P
ÖY

TÄ
 •

Nimetään ”Luottokumppanit”
Keiden toimijoiden, organisaatioiden tai tahojen kanssa 
teemme jo yhteistyötä?

Yhteistyöprojektit, joissa onnistuttu
Nimeä onnistuneita hankkeita/projekteja. 

Tunnistetaan kiinnostavia yhteistyötahoja, joiden 
kanssa ei vielä ole kontaktia

VILLI KORTTI
Pelottavan rohkeat ja uudet ideat yhteistyön 
lisäämiseksi yli toimialojen.
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Kunta alustana 
Peli rakentuu kolmeen teemalliseen keskusteluun. Se toteutetaan oppimiskahvila-menetelmällä, jossa keskustelijat vaihta-
vat pelin aikana pöytää. Kussakin pöydässä on kirjuri, joka pohjustaa ja johdattaa keskustelua. Keskustelujen jälkeen (n. 
30-40 min) vaihdetaan pöytää. Ainoastaan kirjuri pysyy omassa pöydässään, muut liikkuvat ryhmänä seuraavaan pöytään. 
Keskustelu jatkuu sen jälkeen, kun uuden pöydän kirjuri on ensin lyhyesti kertonut aiemman pöytäseurueen ajatukset. 

”Villi kortti” -keskustelussa visioidaan ilman rajoitteita eli kaikki on mahdollista. Keskustelussa neuvotellaan yhdestä viiteen 
yhteistä ehdotusta, joiden pohjalta rakentuu yhteinen visio ja tahtotila .

MINÄ VÄITÄN… Puhekuplissa esitetään Saimaa-ilmiön kulttuuristrategiaan ja hakukirjaan pohjaavia väittämiä, joita peila-
taan oman kunnan näkökulmasta. Voidaanko olla samaa mieltä, vai muuttuuko väittämä?

Kunnan tulee mahdollistaa 
ratkaisuja eri toimijoiden 
tarpeisiin. Tätä voidaan 
täydentää siemenrahoituksel-
la ja muilla käynnistymistä ja 
verkostoitumista tukevilla 
rahoituskeinoilla.

 Kulttuuri edistää paikallis-
ten asukkaiden hyvinvoin-
tia, houkuttelee uusia 
asukkaita ja kulttuuritoimi-
joita sekä vahvistaa mieli-
kuvaa kunnasta elinvoimai-
sena kulttuurikuntana.

 Kunnan tärkeä rooli on 
myös toimia viestinviejänä 
ja edunvalvojana ulospäin.

 Itä-Suomen toimijoita yhdis-
tää ajatus kulttuurista 
pelkkää kulttuurialaa laajem-
pana kysymyksenä ja pyrki-
mys rikkoa perinteisten 
toimialojen ja siilojen rajoja, 
sekä kehittää uusia toiminta-
malleja esimerkiksi luovan 
talouden vahvistamiseen eri 
muodoissaan.

Kunnan elinkeinopuolella on 
merkittävä rooli luoda siltoja 
ja uudistaa yhteistyötä 
esimerkiksi matkailuyritys-
ten, erilaisten palvelutuotta-
jien ja kulttuuripalveluiden 
välille.

Kunta on alusta, joka tarjoaa 
varsinaisille tekijöille raken-
nusaineita ja työkaluja toteut-
tamista varten, saattaa 
toimijoita yhteen ja kannustaa 
rohkeasti eteenpäin yhdistä-
mään taiteellista, kaupallista 
ja asukastoimintaa.

Kulttuuri on tärkeässä osassa 
alueen elinvoimaisuuden, 
vetovoimaisuuden ja hyvin-
voinnin edistämistä eri aloilla 
ja niiden väleillä.

PÖYTÄ • PÖYTÄ • PÖYTÄ • P
ÖY

TÄ
 •

Kulttuuritilat
Mitä meiltä löytyy, mitä puuttuu?

Tapahtumapaikat
 Missä tapahtuu ja järjestetään? Julkiset tilat, 
yksityiset tapahtumatilat?

Tunnistetaan  luovimmat teot ja 
tapahtumat
Mitä uutta, innovatiivista ja erilaista on tekeillä tai 
syntymässä?

VILLI KORTTI
Pelottavan rohkeat ja uudet ideat esim. julkisten ja 
puolijulkisten  sekä tyhjien tilojen hyödyntämiseen.
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Loppukeskustelu 
Lopuksi kokoonnutaan yhteen, ja kirjurit esittelevät teemallisten keskustelujen lopputulokset kaikille osallistujille. 
Tiivistetään yhdessä kuva nykytilasta ja tunnistetaan mahdolliset esteet.

Muodostetaan yhdessä kuva nykytilasta

Mitkä ovat mahdollisia esteitä kehittymiselle?



KULTTUURIN 
KIIHDYTIN    
Loppukeskustelu 
Lopuksi kokoonnutaan yhteen, ja kirjurit esittelevät teemallisten keskustelujen lopputulokset kaikille osallistujille. 
Tiivistetään yhdessä kuva nykytilasta ja tunnistetaan mahdolliset esteet.

Yhteiset visiot ja tahtotila (villit kortit) 

Yhteiset visiot ja tahtotila (villit kortit) 


