
Kulttuuriluotsien kanssa kirjastoon ja taide-elämyksiin  

15.4.2016 

 



Taide tekee hyvää ja kulttuuri kuuluu kaikille 



Kulttuuriluotsitoiminnalla 

• Mahdollistetaan kulttuuri ja taide-elämyksiä kaupunkilaisille, tehdään 
käyntejä kohteisiin vapaaehtoisvoimin 

 

• Innostetaan yhteisöjä käyttämään paikallisia kulttuuripalveluita, 
yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa 

 

• Tuetaan aktiivista ja monipuolista vapaaehtoisjoukkoa käyttämään itse 
kulttuuria, laadukkaan elämän osana 

 

• Viedään matkalaukkunäyttelyitä mm palvelutaloihin, päiväkeskuksiin, 
innostetaan henkilökuntaa osallistumaan ja osallistamaan myös 
erityisryhmiä 

 

• Edistetään osallistumista ja elämysten toteutumista,  

 kulttuuri- ja taideosallisuus ovat ihmisoikeuksia 



Kulttuuriluotsausketju JKL 

 Tilaus 
• Itse, omainen, sh, opettaja, 

kodinhoitaja, luotsi 

• Missä ja milloin? Keitä?  

• Mitä erityistä huomioitava? Miten 

mennään? 

• Räätälöinti, ajankohtainen tarjonta 

• Ehdottaminen ja innostaminen 

Välitys 
• Luotsin etsiminen: puhelin, 

viestit, sähköposti, FB  

• päivystykset, tapaamiset 

• Ennakointi 

• Vapaaehtoiset, eri tavoin  

aktiiviset tai erikoistuneet luotsit 

 Käynti 
• Kohteessa luotsaus, apuna, 

vertaisoppaana, avustajana, 

kaverina 

• Taideannos, kulttuurikäynti 

• Nouto/saattaminen  

• Luotsattavan kotona: 

matkalaukku, muisteluhetki  

Jälkihuolto 
• Jakamista, muistelua, iloa, 

virkistystä, oppimista 

• Halu kokea uudelleen, itsenäinen 

käynti? 

• Ei aina toteudu 

• Markkinointi, postituslista  

 

IDEA 



 



Jyväskylän yhteistyömalli 

• Mukana kaikki museot ja sinfonia orkesteri, kaupungin teatteri ja 
kirjasto, Keski-Suomen tanssin ja elokuvakeskukset, säätiöt 

 

• Kaikki voittaa: Lisää kävijöitä kohteisiin, paikalliset innostuneet luotsien 
informoivat yhteisöjään tapahtumista, vapaa tai alennettu pääsylippu 
luotsin kanssa, mukana maahanmuuttajia ja erityisryhmäläisiä 

 

• Toiminta edullista, koordinaattorin kuluja jaetaan mm Kulttuuripalvelut, 
taidemuseo ja Vapari. Kohteiden oma työpanos, osana yleisötyötä. 

 

• Yhteistyöverkostot,  Valikko, tapahtumat, yhdistykset, potilasjärjestöt. 
Vanhusvapaaehtoisverkosto yhteistyössä mm Gerocenter, Srk, Spr, 
Oiva, Vapari 

 



Saattamista, avustamista, auttamista vai 
osallistamista? 

 



Vapaaehtoistyöllä merkitystä elämään  

• Ystäviä ja uusia sosiaalisia verkostoja, uusia tehtäviä  

• Molemminpuolista voimaantumista 

• Elinikäistä oppimista 

• Vertaistukea tai sisältöä eläkepäiviin 

• Kasvua ja itseluottamuksen nousua 

• Kokeneita vapaaehtoisia arvostetaan ja pyydetään 
asiantuntijoiksi, mm ottavat kantaa kulttuuripalveluiden 
puolesta 

• Edistää työllistymistä, kokemuslisää CVhen 



 

 

 

 



Toiminta leviää 
Eri painotuksia kiinnostusten, toimijoiden,  

kohteiden ja vapaaehtoistoimijoiden tarpeiden mukaan 

• 2006 Jyväskylä: Kulttuuriluotsi 

• 2010 Kuopio: Kulttuuriluotsi 

• 2011 Turku: Kulttuurikaveri  

• 2012 Lahti: Kulttuurikummi  

 Vantaa: Kulttuuriluotsi  

 Oulu: Kulttuurikaveri  

 Hanko: Kulturlots, Kulttuuriluotsi  

 Kemiö: Kulturvän, Kulttuurikaveri 
 Rovaniemi: Kulttuuriväärti 

• 2013 Helsinki: Kulttuurikaveri, Kulturkompisar  

 Mikkeli: Kulttuurikaveri  

 Järvenpää: Kulttuuriluotsi 

 Tampere: Kulttuuriluotsi 

• 2014 Eurajoki: Kulttuurikaveri  

 Espoo: Kulttuurikaveri  

 Lappeenranta: Piristäjä  

 Kokkola: Kulttuuriystävä 

• 2015 Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi, Kouvola: 
Kulttuurikaveri 

• 2016 Savonlinna: Kulttuuriluotsi 



 

Jyväskylän ja Tampereen luotsit Vapriikissa 2013 



Kulttuuriluotsit  

• tuovat uusia asiakkaita museoille, taidelaitoksille ja kulttuuritapahtumille 

• antavat palautetta toiminnasta ja palveluista 

• ovat kulttuuripalveluiden ja -tapahtuminen palveluiden markkinoijia ja 
imagon rakentajia  

• madaltavat asenteellista kynnystä museoita ja kulttuurilaitoksia kohtaan  

• tuovat oman erityisosaamisensa, kokemuksensa ja työpanoksensa museoille 
ja kulttuurilaitoksille yhteisön käyttöön  

• kartuttavat kansalaisten sosiokulttuurista pääomaa  

 

• kulttuuriluotsitoiminta synnyttää uusia verkostoja ja edistää hallinnon rajat 
ylittävää yhteistyötä mm. soten ja yritysten kanssa sekä lisää koko kaupungin 
ja sen museoiden ja taidelaitosten valtakunnallista tunnettavuutta 
innovatiivisten ratkaisuiden tuottajana ja yhteistyökykyisenä toimijana 
 



• Syvä tyytyväisyys 

• Yksin tai yhdessä 

• Itsetietoisuuden – tuntemuksen  
lisääntyminen  

• Kosketus itseen ja omaan 
kokemushistoriaan 

• voimaantuminen 

 

 

 

Toiminnan taustalla omat taide-elämykset, kokemukset luonnossa 



       Kulttuuriluotsit Jyväskylässä  
 
• Motivoituneita vertaisohjaajia 

 
• Toiminnasta runsaasti sosiaalisia kontakteja 

 
• Life long learning 

 
• Monipuolisesti eri kulttuurialoista kiinnostuneita 

 
• Eri järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöitä 

 
• Esteettömyyden asiantuntijoita  
 
• Osallistuvat kulttuuri- ja hyvinvointikeskusteluun  

 
• Yhteisöllinen näkökulma – yhdessä tekemisellä hyvinvointia – 
      taide ja kulttuuri terveyden edistäjinä 
  
• Uusi yhdistelmä museopedagogiikkaa - taidekasvatusta – kulttuuriperintökasvatusta – 

vapaaehtoistyötä 
 

• Innokkaat vapaaehtoiset antavat palveluista helposti palautetta, toiminta haastaa ja 
inspiroi yhteisöjä 

 

 
 

 

 



Kulttuurinuotta -kerho Kotikaaren palvelutalossa 



 



Lukupiiri 

• Tapaa noin kerran kuussa taidemuseolla 

• Yhdessä päätetään mitä luetaan, nykykirjoista klassikoihin 

• Pieni kirjallisuusfriikkien ryhmä  

• Haastaa omat lukukokemukset 

• Osa kirjoittaa itse 

• Kirjallisuus/kirjastoluotsi 

• Keski-Suomen päivän 18.4.2012 

Harri Tapper Lukupiirin vieraana 

• Satu Grönroos kirjailijavieraana 

  taidemuseolla 

 

 

http://kulttuuriluotsi.ning.com/photo/piia-kulttuurinuotan-vetaejae/next?context=user


Lukemista kaikille 

 
 

• Luotsien Lukupiirin kirjavinkkaus:  

 Näistä kirjoista en luovu Lainan 
päivänä 2013,  

      Lukumaratoni 2014 

 Huhtasuon kirjastossa ja 
päiväkeskuksessa 

 

• Kirjastoautoluotsaukset 
vanhuspalveluille 2013 – 2014 

 

• Kysy kulttuuriluotsauksesta -
päivystykset ja neuvontaa 
kaupungin kirjastolla maanantaisin 
2014 ja 2015 
 
 



 



 



• Näistä kirjoista en luovu kiertue 



Taide, kulttuuri ja kirjastot vanhustyön tukena 

• Lukeminen kuuluu kaikille. Vanhustyön eri järjestöt ja kunnalliset 
palvelut yhteistyössä, uusia malleja esim 
http://www.kuopio.fi/web/kulttuuri-ja-kirjasto/kulttuuri-vanhustyon-
tukena  

• Sisältörikasta elämää loppuun asti 

• Kirjallisuus on ollut monen iäkkään ainoa saatavilla oleva ja sallittu 
taidelaji-> sivistys 

• Kirjat ovat merkittävästi tukeneet lasten ja nuorten kasvua, kun muuta 
informaatiota ei ollut olemassa 

• Muistelumenetelmät  

• Osaattori http://www.osaattori.fi/fi/  

• http://www.kansalaisareena.fi/Taidetta_ika_kaikki.pdf Helsingissä 
yhdistetty kulttuurin ja sosviraston työntekijä Jenni Räsäsen tutkimus 
Taidetta ikä kaikki. 
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Kulttuuriluotsien erikoistumiset 

• Tanssiluotsit 

• Elokuvaluotsit 

• Ympäristöluotsit 

• Kirjastoluotsit, 
lukupiirit 

• Albumit auki 

 



Elokuvaluotsit 2010 



 

Kuvailutulkkauskoulutus 



Harjoitellaan eritysherkän ihmisen kohtaamista 

 



Kokoelmanäyttely 2000 kaupungin hankinnoista  
Jyväskylän taidemuseoon 

Yhteisöllinen  
oppimisprojekti.  
Suunnittelu, kuratointi,  
ohjelman kokoaminen  
yleisölle, mukana luotsit, 
henkilökunta, taiteilijat,  
opiskelijat  
 
Perjantaiporinat jatkuu 

 



 

Kulttuuriluotsit taiteilee itse – näyttelyt kirjastolla&käsityön museolla 



Kulttuurisuunnistus 2009 -   

  

 



 



Ryijy muistelusalkku Ystäväpiirissä 



Vapaaehtoistyön periaatteita 

Luottamuksellisuus, palkattomuus, 
sitoutuneisuus, tasa-arvoisuus, vakuutukset, 
vastavuoroisuus, motivoituneisuus, tuki, ilo, 
palkitsevuus 



Kankaan alueen ideointia, Hyvinvointia Huhtasuolle 



Löydetty – ympäristötaidepolku 

Aktivoitiin kulttuuriluotseja ympäristöajatteluun ja  
kaupunkiluontokokemuksiin, tuloksena käyntikohde  
lähipalvelutalon asukkaille, paikallishistoriatuntemus, 
ympäristötilaisuuksia, kulttuurisuunnistuskohde 2014 



Kaupungintalon kierrokset 



Albumit auki - kuvat ja tarinat talteen 

 



Korpilahden luotsit 
Kolmiomittaustornissa 

• Rikas kulttuurihistoria, mm Halonen ja 
Galen-Kallela, Matti Korpilahti  

 

• Yhteistyö Vanhan Korpilahden 
kotiseutuyhdistyksen kanssa 

 

• 2 kulttuurikävelyreittiä 2012 

• Säännöllisesti käyntejä palvelutaloon, 
ääneen lukua ja matkalaukkunäyttelyitä 

 

• 2013  -> Lukupiiri kirjastossa 

• 2014 Leikkikalu ja koulumuistelusalkut 

 

• Kulttuurivaihto Gävleen syksy 2015, 
innostamista Suomen kieleen 
hallintoalueella, lukupiirissä ja vierailua 
suomenkielisten luona, kerhoissa ja 
vanhainkodissa 



 



Gävlen vaihto 2015 



• Korpilahti Sironen, luotsit kahvilla 



 

Omin käsin -näyttelysuunnittelua Suomen käsityön museossa 



 

2015 syksystä lisäksi lähiympäristöihin  

Yhteistyössä  MSL, Kuoma, Japa, Kansalaisopisto 

FB Jyväskylän ympäristöluotsit, Luotsaten.blogspot 



Vaikutuksia 

• Kulttuuriluotsauskertoja v 2015 1272 kpl sekä 
luotsattavia ja luotseja käynneillä yht 6271 
hlöä, liikuntaluotsauksia 330kpl 

 

• Palkinnot:  

o 2009 Pedaalin Vuoden museoteko 

o 2014 NCK  Årets pris 
Kulttuuriperintökasvatuksen palkinto 





 
 
 
 
 
 
 

KIITOS! 
Kulttuuriluotsit 

Art and culture companions 
Kulturkompis 

 
 

Kulttuuriluotsien välitys 
 Koordinaattori 
Hanne Laitinen 

 hannemari.laitinen@jkl.fi  
050 3381114  

 

 

 

  
http://www.valli.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisut__pdf/Oppaat__p

df/Osaaja-raportti_nettiin.pdf  

Luotsit mukana toiminnan esittelyssä, mm. Kirjahyllypyörällä. 
Kiertue Pyöräilyviikolla 8.- 13.5.2016 
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