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Kulttuuria
kuntavaaleihin
Kulttuuri- ja taidealan
keskusjärjestö KULTA ry

Kulttuuri
vaikuttaa
K

unnat tukevat kulttuuria ja taidetta
vuosittain suuremmalla summalla
kuin valtio. Erot kuntien välillä ovat suuria:
alle viidestäkymmenestä eurosta per
asukas neljäänsataan euroon per asukas.
Kulttuuriammateissa työskentelee
135 000 henkilöä, ja alan osuus kaikista
työllisistä on 4,9 %. Kulttuuriala on työllistävyydeltään ja arvonlisäosuudeltaan
keskisuuri toimiala. Kulttuurin ja muiden
luovien alojen avulla Suomeen voidaan
luoda lyhyellä aikavälillä yli 10 000
työpaikkaa.

K

ulttuuri tuo ihmiset yhteen. Tarvitsemme yhteisiä kokemuksia ja itsemme
toteuttamista vaikeinakin aikoina. Kulttuurilla ja sivistyksellä on myös itseisarvo.
Kunnilla on tärkeä rooli sekä kukoistavan
kulttuurielämän mahdollistajana että
kulttuuripalvelujen tuottajana.

Kulttuuri vahvistaa
kunnan taloutta

T
Kulttuuripolitiikka on kokonaisuus:
esimerkiksi ammattimainen kulttuuritoiminta ja lasten harrastusmahdollisuudet tukevat toisiaan.

aide ja taiteellinen toiminta edistävät sosiaalista hyvinvointia. Ne lisäävät
osallisuutta, vähentävät syrjäytymistä, tukevat maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäisevät yksinäisyyttä. Erityisen vahvaa näyttöä on kulttuurin ja
taiteen yhteyksistä mielen hyvinvointiin. Siksi kulttuuria ja taidetta on tarjottava
kaikenlaisille ihmisille – ja on tärkeää päästä paitsi kokemaan myös itse tekemään.
Kulttuuri ja taide vahvistavat vaikeuksien sietokykyä ja tuovat onnistumisen
ja merkityksellisyyden kokemuksia. Ne ovat osaltaan kääntämässä kulutuksen
painopistettä kestävään suuntaan: asioihin, jotka kantavat. Siksi jokaisen kunnan
oma kulttuurielämä on tärkeää.

Kulttuuri edistää
ihmisen terveyttä
ja hyvinvointia

Miksi kulttuuri on
kunnan taloudelle
tärkeää?
Kulttuurialat ovat työvoimavaltaisia.
Lisäksi kulttuurilla on voima elvyttää taantuvia paikkakuntia. Väen
väheneminen ja vanheneminen
ovat monin paikoin Suomessa
todellisuus, johon on löydettävä
muitakin vastauksia kuin se, että
viimeinen sammuttaa valot.

Kulttuuri luo lumoja pitovoimaa alueelle

K

ulttuuria kulutetaan, jos sitä on tarjolla. Koska
ihmisten makumieltymykset vaihtelevat, on
kulttuurielämän oltava monipuolista. Laki kuntien
kulttuuritoiminnasta edellyttää, että jokaisella on oikeus
kulttuuriin. Se on viisasta, sillä kulttuuri ja taide lisäävät
alueen elin- ja pitovoimaa sekä edistävät ihmisten
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista sekä lasten ja nuorten
parempaa tulevaisuutta. Lyhytnäköisillä säästöillä voidaan
aiheuttaa kauaskantoisia, pysyviä vahinkoja.

Matkailijoista

40%
on kulttuurin
perässä.

Mitä kunnissa pitäisi konkreettisesti päättää, jotta tämä asia edistyy?
Kunnan kannattaa rahoittaa kulttuuria, sillä sen osuus kunnan menoista on pieni mutta vaikutus alueen kokonaistaloudelle suuri.
Kulttuuriin investoimalla ja sen positiivisia vaikutuksia hyödyntämällä on hyvät mahdollisuudet saada aikaan positiivinen kierre
kunnan taloudessa.

Jyväskylä – kulttuurin
aallonharjalla
Jyväskylä on rohkea kulttuurikaupunki. Meillä on vahva kulttuurinen perintö,
jota uudistamme jatkuvasti. Kulttuurihyvinvointi on meille tärkeää niin
rakennetun ympäristön kuin taidetoiminnan uusien soveltavien tuulien kautta.
Lastenkulttuuri ja ikääntyneille tarjottavat kulttuurikokemukset ovat
olleet Jyväskylälle sydämen asia jo kymmeniä vuosia.
Vahvat kulttuurilaitokset ja monipuolinen taiteen vapaa kenttä tuottavat
kulttuuria kaupunkilaisille ja tarjoavat työtä taiteen- ja kulttuurintekijöille:
kulttuuri elinkeinona on kestävää kehitystä. Tiesitkö, että Jyväskylä on
maailman suurin Alvar Aalto –ulkoilmamuseo kymmenillä kohteillaan
tai että sanat taide ja tiede on kehitetty Jyväskylässä? Jyväskylässä
tiedetään, että kulttuuri on ihmisen parasta aikaa.

Visit Jyväskylä, kuva Julia Kivelä

Kulttuuriammateissa
työskentelee

135 000
henkilöä.

Voit käydä lataamassa nettisivuiltamme kuntavaaliohjelmamme
kokonaisuudessaan sekä tutkittua tietoa kulttuurin ja taiteen
vaikutuksista:

i

www.kulttuurijataide.fi  aineistoja
 kuntavaaliohjelma

i

www.kulttuurijataide.fi  aineistoja
 kooste kulttuurialan työllisyysvaikutuksista

i

www.kulttuurijataide.fi  aineistoja
 kulttuurin ja taiteen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan

“Lisäämme ymmärrystä
toisistamme ja maailmasta,
vahvistamme suomalaista
yhteiskuntaa ja kulttuuria.”

HÄMEENLINNA #ihanlähellä
Designmuseo Iittala, Galleria Kone, Hauhon musiikkijuhlat, Hämeen Keskiaikafestivaali, Hämeen linna,
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Hämeenlinnan Miniteatteri,
Hämeenlinnan Sibelius-seura, Hämeenlinnan Taidemuseo, Hämeenlinnan Teatteri, Hämeenlinnan Uusi
Kesäteatteri, Kino Tavast, Kuninkaallinen, Nukketeatteri, Iittalan
musiikin kesä, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Lasten
taidefestivaali Hippalot, Linnajazz, Mellakka Festival, Museo
Militaria, Naivistit Iittalassa, Retoriikan kesäkoulu,
Sibeliuksen syntymäkoti, Tehdas tanssii,
Vankila, Verkatehdas,Wanaja Festival

• www.jssuomi.fi
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