Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelma 2019 - 2022
Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelman 2019 - 2022 avulla edistetään kulttuuripalvelujen hyvää
toimintaa ja käyttöä sekä tuetaan kaupunkistrategian 2019 - 2022 toteutumista pääasiassa kolmella
kasvuteemalla: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa, Tulevaisuus on nuorissa ja Osaajista
elinvoimaa.

Ohjelma rakentuu kolmesta pääteemasta: kulttuurin ja taiteen itseisarvo, kulttuuri osaamisen ja
luovuuden edistäjänä sekä kulttuuri terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Konkreettiset toimenpiteet
ja niiden vastuutaho kuvataan ohjelman liitteessä. Erillisiä mittareita ohjelmaan ei ole sisällytetty.
Mittareita on esitetty kaupunkistrategiassa ja sivistystoimen talousarviossa.

Kulttuuriohjelma velvoittaa kaupungin kulttuuriyksiköitä toiminnan suuntaamisessa. Vapaa kenttä ja
muut kulttuuritoimijat ovat kulttuuriyksiköille tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Kulttuurikaupunki Kajaani
Kajaani on kaupungin kokoon nähden vilkas ja tarjonnaltaan monipuolinen kulttuurikaupunki.
Vahvimmilla kulttuurialoilla ja -toimijoilla on vuosikymmenien historia ja moni toiminta on saanut
alkunsa jo 1900-luvun alkupuolella – kirjastotoiminta jopa 1800-luvulla. Valtakunnallisesti Kajaani
tunnetaan parhaiten kaupunginteatteristaan (kunnallistettu vuonna 1978) ja heinäkuisesta Kajaanin
Runoviikosta.

Kaupungin nykyisistä vuosittaisista kulttuuritapahtumista Kajaanin Runoviikko on alkanut vuonna
1977. Kajaani Tanssii -tapahtuma on nykymuotoisena järjestetty vuodesta 1991 alkaen.
Metsähallituksen johdolla yhteistyössä järjestetty Linnanvirta-tapahtuma alkoi vuonna 2015.
Yksityiset tahot ovat viime vuosina järjestäneet toukokuussa Kajaanin Kevät -tapahtuman,
heinäkuussa Paltaniemipäivät ja Kajaanin Musiikkijuhlat sekä kesäkaudella ajankohdan vaihdellessa
Barokki Soi -tapahtuman ja Ärjän taidefestivaalin.

Kun Kaukametsän sali valmistui vuonna 1988, kaupunki panosti usean vuoden ajan voimakkaasti
kulttuurin ostopalveluihin järjestämällä konsertteja ja vierailevia teatteriesityksiä. Nykyään kulttuurija kongressikeskuksen kahta salia käyttävät kulttuuritilaisuuksiin pääasiassa kaupungin ulkopuoliset
tilaisuuksien järjestäjät.

Maakuntakeskuksena Kajaani tarjoaa kulttuuripalveluja myös kuntarajojen ulkopuolelle Kainuun
Museon, Kainuun musiikkiopiston ja kaupunginteatterin toimesta. Kajaanin taidemuseo on ainoa
ammatillinen taidemuseo maakunnassa ja Kaukametsän opisto on vapaan sivistystyön ohella myös
tilauskoulutusten järjestäjä. Osa kajaanilaisista yhteisöistäkin toimii maakunnallisesti tai laajemmin.
Kulttuuritoimijat tuntevat kaupungissa hyvin toisensa ja edellytykset yhteistyölle ovat olemassa.
Suurimpana haasteena kulttuuritoiminnan menestykselle on rahoituksen riittävyys, mikä ilmenee
sekä toiminnallisina rajoitteina että markkinoinnin vähäisyytenä.

Kaupungin omien kulttuurilaitosten lisäksi taiteen ammattilaisyhteisöjä toimii Kajaanissa lähinnä
teatteri- ja tanssitaiteen aloilla, merkittävimpinä Kulttuuriosuuskunta G-voima, Vaara-kollektiivi,
Routa Company, Kajaani Dance ja uusimpana Kulttura Kainuun lasten ja nuortenkulttuurikeskus.
Ammattitaiteilijoina kaupungissa toimii lisäksi mm. muusikoita, kuvataiteilijoita ja valokuvaajia.
Kulttuuritilaisuuksien järjestäjinä toimii monia yhdistyksiä ja yhteisöjä.

Kajaanissa on ymmärretty kulttuuripalvelujen merkitys alueen vetovoimaisuuden sekä ihmisten
hyvinvoinnin ja osaamisen edistämisessä. Menestyäkseen kulttuurikaupunkina Kajaanin on arvioitava
kulttuuripalvelujensa sisältöjä ja kehitettävä tarjontaa aktiivisesti kysynnän suuntaisesti. Viime
vuosina on muun muassa kehitetty kirjaston toimintoja, poistettu museoista pääsymaksut, poistettu
musiikkiopiston pääsykokeet, korotettu kulttuuriavustusten määrää, ja kansalaisopiston
kurssitarjontaa on muutettu vastaamaan kysyntää. Kulttuuritoimijoiden avoin yhteistyö on edellytys
entistä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Kulttuurimatkailu Kajaaniin kohdistuu pääasiassa tapahtumiin tai teatterin näytöksiin. Kaupungista
puuttuu vetovoimainen jatkuvasti avoinna oleva kulttuurikohde. Kulttuurimatkailun vahvistamiseksi
tarvitaan tapahtumien lisäämistä, nykyisten kohteiden kehittämistä sekä palveluiden paketointia.
Kaupunginteatterin esitystilojen sijoittamisesta kaupunki tekee periaatepäätöksen
kulttuuriohjelmakauden alussa.

1. Kulttuurin ja taiteen itseisarvon vaaliminen
Taiteella ja kulttuurilla on oma itseisarvonsa, jota kaupungin tulee tukea. Taide ja kulttuuri ovat
avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan perustekijöitä ja sillanrakentajia. Omaleimainen ja vireä
kulttuurielämä vahvistaa paikkakunnan henkistä ilmapiiriä, lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista
vuoropuhelua, synnyttää keskustelunavauksia ja luo kaikille saavutettavaa kaupunkitilaa.

Taiteen ja kulttuurin harjoittamisella on monia välillisiä – ja vaikeasti mitattavia – vaikutuksia
ympäristöönsä. Ne lisäävät luovuutta, synnyttävät yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat alueen kulttuuriidentiteettiä ja vetovoimaa. Taide voi olla portti myös uusiin kulttuureihin ja muualta tuleville portti
suomalaisuuteen.

Taide ja kulttuuri ovat monimuotoisia ja alati muuttuvia aloja. Monimuotoisuudelle ja uudistumiselle
on annettava mahdollisuuksia ja eri alojen toimijoille on luotava kohtaamispaikkoja.
Kulttuuriohjelmaa laadittaessa keskusteltiin, voisiko kulttuurialaa kehittää kulttuurituottajan avulla,
jonka tehtävinä olisivat kulttuuritoiminnan koordinointi ja tapahtumatuotannon edistäminen.

2. Alueen osaamisen ja luovan potentiaalin vaaliminen
Kulttuuripalvelut lisäävät kaupungin elinvoimaa ja näkyvyyttä. Vahvistamalla mielikuvaa Kajaanista
kulttuurikaupunkina voidaan luovan alan osaajia ja yrityksiä houkutella muuttamaan kaupunkiin ja
työskentelemään täällä. Kulttuurilaitokset työllistävät itsekin luovan alan toimijoita ja taiteilijoita
toiminnassaan.

Kaupungin houkuttelevuutta voidaan lisätä verkostoitumalla kulttuurialan toimijoiden kanssa ja
tarjoamalla heille toimivan ja kehittyvän ympäristön. Tulevaisuutta rakennetaan hyödyntämällä sekä
alueen historiaa, perinteitä ja vahvuuksia että uuden monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden
mahdollisuuksia. Kulttuuritoiminnassa on annettava tilaa uusille avauksille.

Kulttuurilaitokset tekevät yhteistyötä kaikkien Kajaanissa toimivien oppilaitosten kanssa. Lasten ja
nuorten kulttuuri- ja taidemyönteisyyttä tuetaan mahdollistamalla heidän osallistumisensa ja
oppimisensa kulttuuria edistävissä ympäristöissä. Nuorten kulttuurille, tapahtumille,
kohtaamispaikoille ja harrastuksille tulee luoda edellytyksiä. Kulttuurilaitokset voivat edistää eri
tahojen yhteistyötä toimimalla olohuoneina ja kohtaamispaikkoina.

Kulttuuripalveluista on suoraa etua matkailuelinkeinolle, mutta palvelut ovat hyödynnettävissä
kaikilla yrityksillä sekä työntekijöiden että asiakkaiden virkistykseen.

3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin avulla
Kulttuuritoiminnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille on alettu tunnistaa ja tunnustaa 2010-luvun
aikana. Henkilö, joka saa kokea osallisuutta ja osallistua luovaan toimintaan, kokee

merkityksellisyyttä elämässään, kehittää omaa luovuuttaan ja osaamistaan sekä haluaa vahvistaa
myönteisten kokemusten siivittämänä näitä kokemuksia edistäviä rakenteita ja käytänteitä.

Kulttuuri ja taide antavat jo sellaisenaan ihmisen elämään merkityksellistä sisältöä. Osallisuus,
osallistuminen, yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä palvelujen saavutettavuus kulttuurin ja taiteen
alalla liittyvät vahvasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kaupungin kulttuurilaitosten tulee
huomioida nämä näkökulmat vuosittaisissa toimintasuunnitelmissaan. Tässä työssä on keskeistä
yhteistyömuotojen löytäminen SOTE-palveluiden, kolmannen sektorin ja vapaan kentän kesken sekä
huomioida kulttuuriohjelman kirjoittamisen aikana Kainuun Liitossa valmisteltu maakunnallinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Teknologisilla ratkaisuillakin voidaan lisätä osallisuutta sekä
palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta.

LIITE: Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelman toimenpiteet tulosyksiköittäin

Kulttuuriohjelman liitteessä esitellään yksikkökohtaiset kulttuuripalveluja edistävät ja kaupunkistrategian toteuttamista tukevat toimenpiteet. Erillisiä
mittareita toimenpiteiden taustalle ei aseteta, vaan toimenpiteiden tarkoitus on tukea kaupunkistrategian toteutumista eri kasvuteemojen osalta. Näin
toimenpiteet edistävät kaupunkistrategiaan määritettyjen tavoitteiden ja mittareiden edistymistä. Kukin yksikkö vastaa osaltaan toimenpiteiden
toteuttamisesta ja aikataulutuksesta. Resurssointi huomioidaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Toimija

Toimenpide

Kainuun Museo

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Näyttelyitä toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Yleisöpalautteissa tulleita näyttelytoiveita toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan.
Osallistavaa toimintaa pyritään järjestämään esimerkiksi
hankerahoituksella.
Aineistoja avataan yleisön nähtäviksi vuodesta 2020 alkaen.
Innovatiivisiin hankkeisiin osallistutaan resurssien mukaan.
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Kuvien käytöstä opinnäytetöihin ei peritä käyttömaksua vuodesta 2019
alkaen.
Näyttelyihin on vapaa pääsy.
Ryhmille tilauksesta järjestettävät opastukset ovat virka-aikaan
maksuttomat.
Museo on osa koulujen kulttuuripolkua.
Museo tarjoaa nuorille TET-harjoittelupaikkoja, työssäoppimispaikkoja
ja kesätyöpaikkoja.

OSAAJISTA ELINVOIMAA
Museo on avoin yritysyhteistyölle.
Näyttelyihin järjestetään pyydettäessä kieliopastuksia ja selkokielisiä
opastuksia.
Näyttelyistä tarjotaan kirjallisesti tietoa myös vierailla kielillä.
Kajaanin taidemuseo

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Järjestetään säännöllisesti uusimpia taidemuotoja esitteleviä
näyttelyitä, mm. mediataidetta.
Yhteistyössä Kainuun Museon kanssa hankitaan uusi ja ajanmukainen
kokoelmanhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa paremmin myös
saavutettavuuden toteutumista.
Vuonna 2018 julkaistua saavutettavuussuunnitelmaa noudatetaan ja
päivitetään.
Aloitetaan asiakasraatityöskentelyn kokeilu vuonna 2019.
Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa vuonna 2021 avattavan
kirjastogallerian suunnittelussa.
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Järjestetään lapsille/nuorille suunniteltu omatuotantoinen nykytaiteen
näyttely 2019-2022.
Kaupungin julkisten tilojen taidekokoelman teoksia sijoitetaan lisää
kouluille ja päiväkoteihin.
Kulttuuripolku-yhteistyötä perusopetuksen kanssa kehitetään
toimivammaksi.
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyötä yritysten kanssa, mm.
sponsoriyhteistyö, näyttelyt oppimisympäristönä ja maksulliset
opastukset.
Toiminnassa tuodaan esiin luovan alan ammattilaisten työtä.

Pelialan ammattilaisten kanssa tuotettu VR-todellisuus esillä vuonna
2019.
RESURSSIVIISAUTTA LUONTOKAUPUNGISSA
Järjestetään ekologisiin ja luontoteemoihin keskittyvä nykytaiteen
näyttely 2019-2022.
Toiminnassa ja hankinnoissa noudatetaan ekologisia ja resurssiviisaita
periaatteita.
Kainuun musiikkiopisto

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Kehitetään mahdollisuuksien mukaan nykyistä opetustarjontaa
vastaamaan paremmin toimialueen asiakkaiden tarpeisiin.
Oppilasvalinnat tapahtuvat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman
pääsykokeita.
Esiintymistapahtumia järjestetään Kaukametsän lisäksi mm.
oppilaitoksissa, seurakunnissa, kirjastossa ja palvelukodeissa.
Kehitetään sähköistä asiointia ja markkinointia tavoittamaan 90 %
asiakkaista vuosien 2019 – 2022 aikana.
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Opettajien ja oppilaiden osallisuutta edistetään yhteisellä toiminnalla
esim. bändi -, kamarimusiikki- ja pelimanniviikonloput.
Tehdään säännöllistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen
asteen opetuksen sekä muiden kulttuurilaitosten kanssa
(kulttuuripolku, lastenkonsertit ja musiikkinäytelmät, taiteiden väliset
yhteistyöprojektit, yhteisiä oppilaita jne.).
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Järjestetään konsertteja, esityksiä ja näytöksiä omana toimintana ja eri
kulttuurilaitosten välisenä yhteistyönä mm. Oulun konservatorion,
muiden musiikkioppilaitosten, KAO:n, Kajaanin lukion ja seurakuntien
kanssa.
Opettajien konsertit ja mahdollisuuksien mukaan myös orkestereiden

konsertit viedään Kajaanin lisäksi muihinkin toimipisteisiin.
Kehitetään Venäjän (Kostamuksen ja Pietarin) kanssa yhteistyötä, jossa
on mukana musiikkiopiston oppilaita ja opettajia.
Huolehditaan musiikkiopiston opettajien täydennyskoulutuksesta sekä
oppilaitoksen sisäisen yhteistyön kehittämisestä toteuttamalla
lukuvuosisuunnitelman mukaisesti koulutus ja muut toiminnalliset
tapahtumat.
Edistetään opettajien osaamista pitämällä musiikkiopiston harjoitus-,
esiintymis- ja opetustilat sekä välineistö hyvässä kunnossa.
Kaukametsän opisto

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Vuokrataan liiketila Kauppakadulta (yhteistyössä Nuorkauppakamarin
kanssa) ja elävöitetään kaupunkikeskustaa sekä parannetaan ihmisten
mahdollisuuksia osallistua opiston kursseille.
Tarjotaan lukuvuosittain kaupunkistrategian painopisteiden mukaisia
kursseja kaikissa oppiaineissa (luonto, hyvä elämä, nuoret ja osaajat).
Jatketaan maksuttomien keskustelufoorumien, luentojen ja
seminaarien järjestämistä säännöllisesti ajankohtaisista ja paikallisesti
kiinnostavista aihepiireistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden (mm.
kirjasto, teatteri, yhdistykset) kanssa.
Noudatetaan opetuksessa elinikäisen oppimisen periaatetta, joka
sisältyy lakiin vapaasta sivistystyöstä. Luku- ja kirjoitustaidottomille
aikuisille maahanmuuttajille järjestetään suomen kielen ja kulttuurin
opetusta yhteistyössä paikallisen viranomaisverkoston (TE-toimisto,
varhaiskasvatus, perusopetus, Maahanmuuttajapalvelut/
Vastaanottokeskus) kanssa.
Ajantasaistetaan opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
kolmen vuoden välein.
RESURSSIVIISAUTTA LUONTOKAUPUNGISSA
Arvioidaan toimintaa vuosittain ekologisesta, sosiaalisesta ja
taloudellisesta näkökulmasta. Uusitaan Kestävän kehityksen

sertifikaatti kolmen vuoden välein.
Laaditaan osana kestävää kehitystä Kaukametsän
turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Tarjotaan opetussuunnitelman mukaisesti lasten ja nuorten taiteen
perusopetusta kuvataiteessa ja käsitöissä.
Täydennetään lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmaa laatimalla paikallinen sanataiteen
opetussuunnitelma. Täydennetään muiden taiteenalojen
opetussuunnitelmia tarpeen mukaan yhteistyössä kulttuuritoimijoiden
kanssa (esim. teatteritaide ja sirkustaide).
Tarjotaan lapsille ja nuorille avoimen kansalaisopiston kursseja kaikilla
ainealueilla (mm. liikunta, ravitsemus, kädentaidot). Mahdollistetaan
lasten osallistuminen kursseille vanhempiensa kanssa.
Mahdollistetaan perusopetuksen oppilaille TET-jaksot (1-5 pv) opistolla.
Edistetään kulttuurimyönteisyyttä kehittämällä oppilaitosten ja muiden
toimijoiden välistä yhteistyötä (mm. varhaiskasvatus ja perusopetus).
Osallistutaan Kulttuuripolun päivittämiseen.
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus taitojensa kehittämiseen ja
osaamisensa esille tuomiseen säännöllisesti vaihtuvissa näyttelyissä ja
tapahtumissa eri toimitiloissa (mm. kirjastot).
Osallistutaan yleisötapahtumiin ja pop-up-tilaisuuksiin (mm.
musiikkiopisto, kirjasto, nuorisotoimi, harrastemessut, Linnanvirta).
Mahdollistetaan KAMK:n opiskelijoille opetusharjoittelujen
suorittaminen kansalaisopistossa ja kehitetään mahdollisuutta
opiskelijoiden toimia opintojen ohella kansalaisopiston tuntiopettajina.
Huolehditaan opettajien osaamisen kehittämisestä (mm. digitaalisuus,
verkostoituminen) mahdollistamalla koulutuksiin ja hankkeisiin
osallistuminen.

Kehitetään opiston sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta uudistamalla
aineryhmätyöskentelyä.
Kulttuuritoimi

TULEVAISUUS ON NUORISSA
Päiväkodeille ja kouluille tarjotaan Kaukametsän salin vapaa käyttö
arkisin.
Päiväkotilapsille ja koululaisille tarjotaan 4 - 6 maksutonta tilaisuutta
vuosittain yksin tai yhteistyössä mm. Vaara kollektiivin tai Roudan
kanssa.
Kulttuuripolku-toiminnan yhteydessä tanssiesitykset 5. luokkalaisille
Kajaani Tanssii – festivaalin yhteydessä.
Kajaanin Runoviikko työllistää nuoria kesätyöseteliläisiä ja yhden
kajaanilaisen nuoren kesätyöntekijän. Kaukametsän salin tekniikassa on
nuoria työkokeilussa.
HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Järjestetään tilaisuuksia vanhusten palvelukoteihin, eri laitoksiin mm.
vankilaan vuosittain, myös Kajaanin Runoviikon yhteydessä.
Tarjotaan maksuttomat kävelykierrokset Kajaanin Runoviikon
yhteydessä Kajaanin Matkailuoppaiden kanssa sekä runovartit
yhteystyössä Kainuun Lausujien kanssa.
Kaiku-kortti -hankkeessa mukana kaikki kulttuuritapahtumien
tilaisuudet, joita on noin 120 vuosittain.
Kaupungin viralliset juhlat, itsenäisyyspäivän juhla ja veteraanijuhla,
järjestetään yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa.
Osallistutaan kaupungin yhteismarkkinointiin.
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Valtakunnalliset tapahtumat edistävät alueen tunnettuutta ja
elinkeinoelämää.
Uudistetaan Kaukametsän kokoustarjontaa, kokouspaketit ovat
valmistelussa.

Huolehditaan Kaukametsän kokoustekniikan päivittämisestä ja siihen
liittyvästä tekniikasta.
Kaupunginkirjasto

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Tarjotaan kaupungin yhdistyksille ja vapaan sektorin toimijoille
maksuttomia tiloja monipuoliseen käyttöön vuodesta 2021 alkaen.
Osallistetaan käyttäjät mukaan tilojen ja sisältöjen suunnitteluun.
Avataan yhteistyössä taidemuseon kanssa matalan kynnyksen
kirjastogalleria ammattilaisten ja harrastajien vaihtuville näyttelyille
vuodesta 2021 alkaen.
Jalkaudutaan tapahtumiin (esim. kirjastoauto Markkinakadulla ja
Linnanvirralla kesällä -18).
Uusitaan Kainet-kimpan verkkokirjasto ja siirrytään avoimen koodin
kirjastojärjestelmään vuosina 2019 – 2020.
Liitytään Pohjois-Suomen alueelliseen eKirjastoon vuonna 2019.
Tarjotaan parempaa saavutettavuutta omatoimikirjastojen avulla.
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Panostetaan nuorten monilukutaidon tukemiseen. Haetaan uusia
ideoita, jatkuvuutta ja vaikuttavuutta tähän työhön lapsille ja nuorille
suunnattujen hankkeiden avulla.
Kirjasto tarjoaa nuorille TET-harjoittelupaikkoja, työssäoppimispaikkoja
ja kesätyöpaikkoja.

Kaupunginteatteri

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Monipuolinen ohjelmisto ottaa huomioon paikallisuuden ja erilaiset
ihmisryhmät lapsiperheistä varttuneisiin katsojiin.
Toteutetaan osallistavia uusia avauksia, esim. esityksen valmistamisen
rinnalla kulkevat prosessit mm. maahanmuuttajien kanssa 2019 ja
perhetyöntekijöiden kanssa 2019-20.
Toteutetaan erilaisia yleisötyön muotoja, kuten seminaarit yhteistyössä
kansalaisopiston ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry:n kanssa,

työpajat ja koulutustapahtumat esim. kouluissa, etsivän nuorisotyön
piirissä, KAOlla ja AMKssa.
Järjestetään jalkautuvia esityksiä eri kohderyhmille (mm. pienet lapset,
vanhukset): esityksiä viedään sinne missä ihmiset ovat.
Edistetään saavutettavuutta: Kaiku-kortti, teatterireseptit,
teatterikaveritoiminta.
RESURSSIVIISAUTTA LUONTOKAUPUNGISSA
Toteutetaan ympäristöteemaan liittyviä esityksiä.
Osallistutaan kaupunkitapahtumiin (Linnanvirta, Kekri ym.).
TULEVAISUUS ON NUORISSA
Toteutetaan laadukas lasten- ja nuortenteatteriohjelmisto.
Järjestetään teatterikasvatusta eri ikäryhmille, yhteistyö koulujen
kanssa, kulttuuripolku.
Toteutetaan osallistavia taidehankkeita, joiden kohderyhmänä nuoret.
Rekrytoidaan nuoria ammattilaisia, harjoittelijat mm. KAOlta.
Tehdään yhteistyötä Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus
Kultturan kanssa.
Toteutetaan vuosittain yhteistuotannot Kajaanin seurakunnan
nuorisotyön kanssa.
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Toteutetaan henkilökunnan pedagoginen ja muu kouluttautuminen,
uudet avaukset ja toimintatavat.
Otetaan ohjelmistoon kiinnostavia vierailijoita ja esitysvierailuja.
Markkinointi ja tiedotus toteutetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti:
mielikuvat, maine, matkailun edistäminen, kulttuurikaupunki-imago,
teatteri vetovoimatekijänä, näkyvyys mediassa.
Teatteri lisää alueen elinvoimaisuutta: sivistystehtävä korkeatasoisen
esitystoiminnan kautta, vapaa-ajan aktiviteetti ja elämänlaadun

edistäjä, elämysten tarjoaja, kohtaamispaikka.
Sivistyslautakunta

HYVÄÄ ELÄMÄÄ ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA
Sivistyslautakunta huolehtii resurssien riittävyydestä
kulttuuriyksiköiden kulttuuritoimintaan.
Kaiku-kortti-toimintaa laajennetaan koskemaan kansalaisopiston
kurssitarjontaa tiettyjä kursseja koskien / prosenttiosuutta hyödyntäen
ja lisäksi hankitaan uusia yhteistyötahoja kortin jakamiseen.
Kajaanin kaupunki on mukana valmistelemassa Oulu2026 Euroopan
kulttuuripääkaupunki -hakua.
Selvitetään kulttuurikoordinaattorin toimen tarpeellisuus ja mahdollista
toimenkuvaa yhdessä Kainuun Liiton kanssa.

TULEVAISUUS ON NUORISSA
Harrastetakuurahoitusta jatketaan psyko-sosiaalisen tuen muotona esija perusopetuksen lapsille.
Lasten kulttuurikeskustoiminnan eli Kultturan rahoitus on vuonna 2019
10 000 euroa. Rahoitusta kasvatetaan vuodesta 2020 alkaen.
Otetaan käyttöön OKM:n kehittämä harrastepassi yhteistyössä
nuorisopalvelujen sekä Kultturan kanssa.
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

TULEVAISUUS ON NUORISSA
Kulttuuriavustusten määrää kasvatetaan siten, että Kajaani Dancelle
annetaan muiden ammatillisten taidetoimijoiden tapaan
erillisavustusta vuosittain (10 000 euroa vuonna 2019).
OSAAJISTA ELINVOIMAA
Kulttuuriavustusten suuruus on vuonna 2018 nostettu 24 000 euroon,
josta Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinto oli 1 000 euroa.
Kulttuuritapahtumien järjestäjät voivat saada tukea myös tapahtumaavustuksista.

