
KULTTUURIOHJELMA 2019-2025
Alavuden kaupungin

Hyvää ja kaunista



Kulttuuri elinvoiman, hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistajana
 
Yleisesti on tunnustettua, että kulttuuri luo elämän laatua, 
vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.   Kulttuuri 
tarjoaa ihmisille mahdollisuuden itsenä toteuttamiseen ja 
kehittämiseen sekä toisten kohtaamiseen.  Lisäksi   kulttuu-
ri luo elinvoimaa:  Kulttuurialat tarjoavat työpaikkoja ja yri-
tysmahdollisuuksia ja  kulttuuritapahtumilla voidaan lisätä 
paikkakunnan näkyvyyttä ja vahvistaa esim.  matkailun ve-
tovoimaa.  Lisäksi on hyvä muistaa, että kulttuuri on tärkeää 
itsensä vuoksi.

Mielikuva kulttuurielämästä Alavudella
 
Syksyllä 2018 järjestettiin kansalaisopiston ja kulttuuripalve-
lujen toimesta kaikille avoin  Iloonen  kökkä. Päivien aikana 
mietittiin kansalaisopiston ja kulttuuripalveluiden roolia ja  
ideoitiin toimintaa yhteisöpedagogi Mika Ijäksen ohjaukses-
sa.  Iloosen   kökän loppuraporttiin. Mika Ijäs on  poiminut  
päivien  annista seuraavia näkökulmia: 
 
”Ihmiset mieltävät kotiseutunsa kulttuurin hyvin monipuo-
liseksi. Mielikuvissa tarjonta tunnistetaan moninaiseksi ja 
se mielletään usein laadukkaaksi.  Päitä aletaan rapsutella 
kuitenkin silloin, kun pohditaan toimintamuotojen luonteita. 
Yhtäältä perinteikkyys koetaan myönteiseksi arvoksi, mutta 
toisaalta se liitetään herkästi myös hiipuvuuden, jonkinlaisen 
nurkkakuntaisuuden ja urautuneisuuden käsitteisiin. Nämä 
mielikuvat pääsevät usein voitolle ja tulevat yllätetyiksi sil-
loin, kun tarjonnan todellinen monipuolisuus paljastuu ihmi-
selle jossakin tilanteessa.”

Hyvää ja kaunista Alavudella
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
166/2019: 
 
Kunnan tehtävänä on järjestää 
kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän 
toteuttamiseksi kunnan tulee:

1) edistää kulttuurin ja taiteen yh-
denvertaista saatavuutta ja moni-
puolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimai-
selle taiteelliselle työlle ja toimin-
nalle;

3) edistää kulttuurin ja taiteen har-
rastamista sekä niihin liittyvää kan-
salaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuu-
rin ja taiteen eri muotojen ja alojen 
tavoitteelliseen taide- ja kulttuuri-
kasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpi-
tämistä ja käyttöä sekä paikallista 
identiteettiä tukevaa ja kehittävää 
toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta 
osana asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä, osallisuutta ja yhteisölli-
syyttä sekä paikallista ja alueellista 
elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaiku-
tusta ja kansainvälistä toimintaa ja 
toteuttaa muita kulttuuriin ja taitee-
seen liittyviä toimia.



Visio
Alavus on tunnettu ja  

kasvava maaseutukaupunki

Elinvoimainen Alavus

Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio

Hyvinvoiva asukas Osaava asukas

Strategiatavoitteet

Arvot
AVOIMUUS ROHKEUS YHTEISÖLLISYYS VASTUULLISUUS

Kuvio 1:  Alavuden kaupungin visio, strategiatavoitteet ja arvot.

”Ristiriita syntyy ilmeisesti juuri kulttuurielämän monipuolisuu-
den ja tavoittavuuden välille: on monta ryhmää ja toimijaa, 

mutta niiden koetaan ilmeisesti puuhastelevan vähän pienissä 
porukoissa ja omissa oloissaan. Tästä olisi päästävä eroon ja 

se edellyttää uusia tapoja tuoda nämä nurkkakunnat yhteisiin 
tilanteisiin arvioimaan ja kehittämään yhdessä sekä omia että 

toistensa toimintoja.” (Ijäs 2018)

Kultuuriohjelman tavoite

Kulttuuriohjelma on   kaupunkistrategiaa täydentävä 
asiakirja, jossa tuodaan esiin kulttuurin mahdollisuuksia 
strategiatavoitteiden toteuttamisessa. Kulttuuriohjelma 
tekee myös näkyväksi vahvan kulttuuriperinnön, nykyi-
sen laajan toiminnan ja  yhteistyöverkoston, minkä  poh-
jalta on hyvä lähteä hakemaan kehitysharppausta vuo-
teen 2025.  Alavuden kaupungin visio, strategiatavoitteet 
ja arvot luovat perustan kulttuuriohjelmalle (Kuva 1).
 

Kultuuriohjelman valmisteluprosessi

Kulttuuriohjelman työstäminen alkoi syksyllä 2018 kansa-
laisopiston ja kulttuuripalvelujen järjestämässä, kaikille 
avoimessa, Iloonen Kökkä-työpajassa. Myös kaupungin 
hyvinvointilautakunnan ja johtoryhmän jäsenet ovat an-
taneet evästystä ohjelmaan. Varsinaisesta työstämisestä 
on vastannut hyvinvointipalvelujen henkilöstö.
 



Alavutelaisen kulttuurin peruspilarit

Kotiseututyö ja kult-
tuuriperintö 

• Kotiseudun kehittämi-
nen paikallisten eri-
tyispiirteiden pohjalta

• Paikallisen omaleimai-
suuden kehittäminen

• Paikalliskulttuurin 
vaaliminen, edistämi-
nen ja esilletuonti

Mahdollistava ja osal-
listava toiminta 

• Kaupunki luo edellytyk-
siä asukkaiden omaeh-
toiselle toiminnalle ja 
toiminnan esiintuon-
nille

• Ollaan valmiita myös 
spontaanin toiminnan 
tukemiseen

Mahdollisuus nauttia 
kulttuurista 

• Kaupunki yhdessä yh-
teistyöverkoston kanssa 
luo edellytyksiä asuk-
kaiden monipuolisille 
kulttuurielämyksille 
erityisryhmät huomioi-
den

• Vuosittain toistuvia 
tapahtumia ja uusia 
kokeiluja

Rohkeasti tekevä

• Kulttuurista elinvoimaa
• Harrastajasta yrittäjäksi
• Digitalisaation mahdol-

lisuuksien hyödyntämi-
nen
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TEKNISET PALVELUT

HYVINVOIVA 
ASUKAS  

Vetovoimainen kaupunki

Kulttuurin yhteistyöverkosto Alavudella

KUUDESTAAN RY
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KULTTUURIPALVELUT
• Tukee ja kehittää kulttuurin yhteistyöverkoston toimintaa mm. järjestä-

mällä verkostotapaamisia, toiminta- ja kohdeavustuksin, toimintatiloja 
järjestämällä, markkinointiyhteistyöllä ja neuvonnalla.

• Uudistaa avustusjärjestelmää siten, että mahdollistetaan uuden, ajassa 
olevan ja ihmisiä innostavan toiminnan kokeilut

• Hyödyntää verkoston osaamista ja voimavaroja monipuolisen ja vetovoi-
maisen kulttuuritarjonnan luomiseksi

• Koordinoi kaupungin omaa tapahtumatuotantoa ja tuottaa tapahtumia 
yhteistyössä kaupungin muiden palvelualojen kanssa

• Käynnistää kehittämishankkeita sekä seuraa ja hyödyntää maakunnallisia- 
ja valtakunnallisia hankkeita

• Ylläpitää ja kehittää Taidekeskus Harrin toimintaa
• Vastaa kaupungin taide- ja keräilykokoelmista ja tuo kokoelmia nähtäville  

• Tarjoaa luovaa toimintaa ja yhdessä tekemistä nuorisotiloilla. leirillä ja retkillä 
nuorten toiveiden suuntaisesti

• Kannustaa ja auttaa lapsia ja nuoria kulttuuritapahtumien ja -toimintojen  suunnit-
telussa ja toteuttamisessa (Festarit yms).

• Kannustaa ja auttaa nuoria kulttuuritapahtumien ja -toimintojen pariin (esim. 
Ohjaamo, Paja 66)

• Tarjoaa harrastetiloja, avustuksia, ohjausta ja neuvontaa kulttuuriryhmille
• Tuottaa ja kehittää monialaista yhteistyötä kulttuurista nuorisotyötä tekevien 

kanssa

NUORISOPALVELUT
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KIRJASTO
• Edistää aineistoillaan monipuolista lukutaitoa
• Tuottaa lukuintoa lisääviä tapahtumia 
• Tarjoaa tietoa ja elämyksiä
• Luo esiintymismahdollisuuksia kulttuurituotta-

jille
• Kehittää erityisryhmille palveluita
• Hyödyntää kirjastoautoa monipuolisesti
• Tiivistää yhteistyötä Eepos-verkoston ja muiden 

toimijoiden kanssa 

LAKEUDENPORTIN 
KANSALAISOPISTO

Alavus – Kuortane – Ähtäri

13 000 opetustuntia vuodessa 

• Suunnittelee kysyntää vastaavia kursseja
• Kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa
• Luo uusia ajanmukaisia oppimis- ja harrastemuotoja
• Luo harrastusmahdollisuuksia kaikille ikäryhmille
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• Ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää ope-
tusta, joka antaa valmiuksia hakeutua musiikin 
ammatilliseen ja korkea- asteen koulutukseen

• Edistää hyvän musiikkisuhteen kehittymistä ja 
elinikäistä taiteen harrastamista

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO JA  
TAITO ETELÄ-POHJANMAA

• Opetusta, kursseja ja erilaisia tapahtumia eri 
ikäryhmille

• Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi, taiteen perus-
opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, Alavuden toimipiste Taito Etelä-Pohjanmaa, Alavuden toimipiste Oura

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Taito Etelä-Pohjanmaan ry:n toimin-
nan jatkuvuuden ja kehityksen turvaaminen Alavudella.

 Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston ja Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n näky-
vyyden lisääminen paikkakunnalla. Tiiviimpi verkostoyhteistyö.
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• Taidekeskus Harrin kehittämisohjelma; yläkerran 
saattaminen näyttelytilaksi ja ulkoalueet viihtyisiksi

• Kotiseutuarkiston järjestäminen projektirahoituksella
• Elokuvateatterin laajennus
• Toivo Kuula – laulukilpailu  

v. 2020, 2024, 2028
• Folkmusiikki tapahtuma
• Selvitetään mahdollisuutta taiteilijaresidenssin perus-

tamiseen
• Tilat esittävälle taiteelle esim. kaupungintalohank-

keen yhteydessä
• Alavus-opaskurssi
• Tanssitaiteen sekä lasten ja nuorten kulttuurin kehit-

täminen
• Kirjaston omatoimikäytön kehittäminen
• Kansainväliset hankkeet

Hankkeet 2019-2025
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