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SUURESTI 

Seinäjoen kaupungin kulttuuri-
palvelut on vuosien aikana kerros 
kerrokselta kuoriutunut näkyväksi 
ja yhä uskottavammaksi toimijak-
si. Olemme tehneet valtavasti töitä 
tämän eteen. Olemme uskaltaneet 
kurottaa kohti mahdottomiltakin 
tuntuneita unelmia ja niistä on 
tullut totta. Suurena voimavarana 
tähän kaikkeen on ollut poikkeuk-
sellisen sitoutunut ja innostunut 
työyhteisömme, jolla on ollut aina 
aito kehittämisen ja eteenpäin me-
nemisen halu. 

Rohkaistuimme kirjoittamaan 
edelliseen kulttuuriohjelmaan nä-
kyviin tavoittelemiamme asioita. 
Meidät huomattiin ja ajatuksem-
me tunnistettiin. Olemme näin 
päässeet mukaan vaikuttamaan 
kaupunkimme toimintaan laaja 
-alaisesti. 

Toimintaympäristö, jossa työsken-
telemme, on muuttunut. Meillä on 
uudet, näyttävät tilat Taide- ja kult-
tuurikeskus Kalevan Navetassa, 
henkilöstön määrä on kasvanut 
ja osaamisen edellytykset muut-
tuneet. Pandemia toi työhömme 
mukanaan pysyvästi uudenlaisia 
toimintatapoja.

Nyt käsillä olevan ohjelman taus-
talla on pitkä prosessi. Aloitimme 
ohjelmatyötä ensin omin voimin. 
Päädyimme kuitenkin ottamaan 
avuksemme strategia- ja muu-
tostyön monipuolisen osaajan, 
kunta- ja kulttuurialan hyvin tun-
tevan ammattimentori Kati Huo-
vinmaan. Se kannatti! Kati kiritti 
ajatteluamme ja rohkaisi meitä va-
linnoissamme. Kulttuuriohjelma 
valmistui yhteisten, teemoitettu-
jen työpajojen ja Katin meille anta-
mien välitehtävien myötä.

Tämän ohjelman tarkoituksena on 
piirtää yhteiset suuntaviivat ja kat-
soa tulevaisuuteen: mitä me Sei-
näjoen kulttuuripalveluilla tavoit-
telemme vuoteen 2026 mennessä. 
Toimintaohjelma avaa arvojam-
me ja kertoo kulttuuripalveluiden 
toiminta-ajatuksesta sekä niistä 
teoista, jotka aikaansaavat visiom-
me todeksi. 

Lämmin kiitos kaikille mahtaville, 
kyseenalaistaville ja uskaltaville 
ihmisille, jotka saitte aikaan tämän 
toimintaohjelman. Tervetuloa etsi-
mään yhteisiä kanin- koloja ava-
ruuden kulttuuripääkaupunkiin!

SEINÄJOELLA 14.2.2022
Kulttuuritoimenjohtaja
Leena Kråknäs



ARVOMME
Mielen rohkeus 

Rohkeus on kaikkien sisältä 
löytyvä voima. Rohkeutta on 
monenlaista: rohkeutta kokeil-
la ja uskallusta epäonnistua, 
rohkeutta sietää epävarmuutta, 
laittaa itsensä likoon ja pysäh-
tyä. Se on lupa unelmoida isos-
ti, lupa epäonnistua ja uusiutua, 
ja katsoa eteenpäin. Rohkeus 
on arvo, johon kannustamme 
myös kaupunkilaisia. 

Yhdenvertaisuus 

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kult- 
tuuri ja taide on tärkeä osa ih-
misten hyvinvointia. Tuotam-
me mahdollisimman saavu-
tettavia sisältöjä ja tarjoamme 
kulttuuripalveluita erityisesti 
heikoimmassa asemassa ole-
ville. Tasa-arvo, avoimuus ja 
oikeudenmukaisuus ovat meil- 
le tärkeitä arvoja sekä työyh-
teisössämme että sen ulko-
puolella.

Yhteistyön voima 

Uskomme vahvasti yhteistyö-
hön. Toimimme aktiivisesti 
verkostoissa ja haemme ennak-
koluulottomasti uusia kump-
panuuksia. Viemme kulttuuri- 
hyvinvoinnin sanomaa sitke-
ästi eteenpäin. Kannustamme 
avoimeen keskusteluun sekä 
työyhteisömme sisällä että sen 
ulkopuolella - minne ikinä työ 
meitä kuljettaa. Meille on tär-
keää olla luotettava, osaava ja 
arvostettu kumppani.

Merkityksellisyys

Merkityksellisyys on työmme 
perusta. Työmme tuo valoa ja 
iloa kaupunkilaisten arkeen, 
työkaluja vaikeiden asioiden 
työstämiseen, mahdollisuuksia 
kehittyä. Merkityksellisyys aut-
taa meitä jaksamaan työssä, 
myös vaikeimmissa vaiheis-
sa. Teemme laadukasta työtä 
ja kehitämme jatkuvasti osaa-
mistamme. Roolimme töissä 
voi vaihdella, mutta olemme 
kuitenkin kaikki saman asian 
puolella.



TOIMINTA-
AJATUKSEMME
Vaikutamme arvaamattoman suuresti. 
Käsittelemme vaikeitakin asioita ja tuemme 
moniäänisyyttä kaupungissamme. Luomme 
tilaa kulttuurille ja happirikasta maaperää 
asukkaille - olemmehan avaruuden 
kulttuuripääkaupunki.

VISIO 2026 
Olemme vaikuttavin kunnallinen 
kulttuuripalveluiden kokonaisuus.



Näillä
KEINOILLA  
JA TOIMINTA-
TAVOILLA
saamme vision 
toteutumaan

1. Ilmiöt

• Näytämme, tuotamme ja 
välitämme ilmiöitä.

• Luomme uusia ja moni- 
puolisia tuotantokonsepteja 
ja tuemme paikallista taide- 
ja kulttuurikenttää ilmiöiden 
mahdollistamiseksi.

• Ilmiöitämme jo olemassa 
olevaa.

• Työstämme vaikeat tilanteet 
ja haastavat hetket lopulta 
voimavaraksemme.

• Pääsemme tasolle 2.0  
markkinointiviestinnässä.

2. Aktiivisuus & suunnitelmallisuus

• Kehitämme uusia toiminta-
malleja ja metodeja, 
unohtamatta sisäistä 
oppimista ja välittämistä. 
Jaamme osaamistamme 
eteenpäin.

• Jalostamme toimintamme 
suuntaa ja koukutamme 
kävijöitä vakituisiksi 
asiakkaiksemme.

• Lisäämme voimakkaasti 
vaikuttamista sekä 
opettelemme uudenlaisia 
vaikuttamistapoja uusille 
tahoille.

• Haluamme rikkoa oman 
työkuplamme ja etsimme 
työhömme vaikutteita laaja-
alaisesti.

• Tuomme 
kulttuurihyvinvointi-
suunnitelman osaksi 
seinäjokisten arkea, 
julkisen taiteen osaksi 
kaupunkikehittämistä ja 
otamme asukaslähtöisyyden 
mukaan kaikkeen 
ajatteluun.



3. Rohkeat sisällöt
• Emme pyytele 

toimintaamme anteeksi, 
vaan tavoittelemme 
työhömme perustellusti 
rohkeita sisältöjä; 
suunnittelemme ja 
tarjoamme uudenlaisia 
keskustelualustoja 
yhteiskunnalliseen 
keskusteluun taiteen ja 
kulttuurin keinoin.

• Rohkeita sisältöjä luomalla 
tulemme olemaan sekä 
näyttävin taidekohde että 
vaikuttavin kunnallinen 
kulttuuripalveluiden 
kokonaisuus. Olemme 
valmiita tekoihin, jotka 
myönteisellä tavalla 
hirvittävät.

• Uskallamme luopua 
jostain vanhasta, 
jotta saamme tilaa 
uudelle vahvistamaan 
visioitamme.

4. Kuuleminen + vuorovaikutus
• Kuulemme asiakkaitamme 

ja toteutamme eritasoisia 
asiakaskyselyjä sekä 
hyödynnämme kyselyissä ja 
kuulemismenetelmissä alan 
asiantuntijoita. Teemme 
tätä säännöllisesti ja 
suunnitelmallisesti.

• Kiinnitämme 
erityistä huomioita 
saavutettavuuteen ja 
esteettömyyteen. Meille 
kaikki ovat tervetulleita.

• Teemme töitä sen eteen, 
että asiantuntijuuttamme 
arvostetaan tulevaisuudessa 
vielä nykyistäkin enemmän, 
joten lisäämme omassa 
kaupunkiorganisaatiossamme 
kulttuurin vaikutuksesta 
viestittämistä, kaikille 
tulosalueille.

• Kysymme kysymyksiä 
vastausten sijaan  
– mitä haluaisit, että 
mahdollistaisimme? 
Vastausten kautta mietimme 
keinovalikoimaamme. 
Panostamme palautteeseen 
– mitä siitä seuraa, että 
on kysytty ja kuultu? 
Otamme haltuun uusia, 
helppoja ja mahdollistavia 
palautteenantokanavia ja 
-prosesseja. Kuulemme 
asiakkaitamme.



LYHYESTI MEISTÄ
Seinäjoen kaupungin kulttuuri-
palvelut on monialaisen ja vai-
kuttavan yhteistyön mestari. 
Tuomme kulttuurin osaksi kau-
punkilaisten koko elämänkaarta. 
Huolehdimme siitä, että kulttuuri 
on osa kaikkien seinäjokisten hy-
vinvointipalveluita. 

Kulttuuripalveluiden toiminta 
edustaa edelläkävijyyttä. Ha-
luamme olla visionääri yhdessä 
kaupunkilaisten kanssa. Madal-
lamme asukkaiden kynnystä 
osallistua kulttuuritoimintaan 
mm. tarjoamalla tukea kulttuu-
ritoimintaan avustuksin ja neu-
voin. Kulttuuripalvelut on avoin 
uudelle ja muutokselle.

Työmme näkyy ja kuuluu Taide- 
ja kulttuurikeskus Kalevan Na-
vetalta eri puolille Seinäjoen kau-
punkia ja sen rajojen ulkopuolelle.  
Seinäjoen kulttuuripalveluihin 
kuuluvat myös Lastenkulttuuri-
keskus Louhimo ja Seinäjoen tai-
dehalli.

Seinäjoen kulttuuripalveluilla 
työskentelee (kevät 2022) vakitui-
sessa työsuhteessa 14 hlöä, mää-
räaikaisilla sopimuksilla 12 hlöä. 
Vuoden 2022 talousarvioon on 
varattu kulttuuripalveluiden työn 
toteuttamiseen 5,3 miljoonaa eu-
roa, josta jaettavia avustuksia 
63%, työntekijöiden palkkoihin 
18% ja toimitilakuluihin 8 %.




