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KULTTUURI ON OIKEUS
Kulttuuri on kaikkien kuntalaisten peruspalvelu. Taide ja kulttuuri antaa asukkaille elämyksiä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta

ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää. Kunnan
tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. 

 

LÄHIKULTTUURI RAKENTUU TÄÄLLÄ
Lähikulttuuri on oman paikkakunnan kulttuuritoimijoiden - kunnan, taide- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen, taiteilijoiden ja
yrittäjien tuottamaa. Monialainen yhteistyö synnyttää omaleimaista ja voimakasta kulttuuria. Elinikäinen kulttuurikasvatus

rakentaa kuntalaisten hyvinvointia ja avaa omien juurien ja kulttuuriperinnön ymmärtämistä. Paikallinen kulttuuri on
yhteinen asia. 

 

KANNONKOSKEN PAIKALLINEN KULTTUURITOIMINTA ON
kirjasto          näyttelyt          elokuvanäytökset          museo          kansalaisopisto

harrasteryhmät          työpajat          kurssit          tapahtumat          järjestöt
yhdistykset          teatteri           konsertit          retket           

ja paljon muuta
 

KULTTUURITOIMI JALKAUTUU
Kulttuurivastaava toimii Kannonkoskella myös järjestöyhdyshenkilönä. Vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi emme järjestä

keväällä 2021 yhteistä järjestöiltaa. Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat voivat kuitenkin kutsua kulttuurivastaavan
vierailulle omaan kokoukseensa (kokoontumisrajoitukset huomioiden). Kulttuurivastaava voi olla tukena tapahtumien

suunnittelussa, tiedottamisessa ym.
 

KORONA KURITTAA EDELLEEN
Korona pandemia on valitettavasti edelleen osa arkipäiväämme ja vaikuttaa voimakkaasti mm kulttuurialaan. Elämme

kuitenkin toivossa, että viimeistään syksyllä pääsemme järjestämään yhteisiä tapahtumia.  Olemmekin mukana Euroopan
KULTTUURIYMPÄRISTÖPÄIVILLÄ  2021 ja suunnitelmissa on mm 
SYYSMARKKINAT JA NUOTTALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖPÄIVÄ
Näistä lisää tietoa seuraavassa kulttuuritoimen uutiskirjeessä. 

 
Kulttuurivastaavan tavoitat sähköpostitse osoitteesta tarja.alainen@kannonkoski.fi

tai puhelimitse 044-4596151 Otahan rohkeasti yhteyttä!

 
Kevätterkuin Tarja A.

 

 



UUSI KULTTUURILAKI 
Vuoden 2020 maaliskuussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki. Laki nostaa esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmia,

joita mitataan Kulttuurin TEA-viisarilla. 

 
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166 / 2019)

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa.
Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
 

uoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa

 
 tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen

 
edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa

 
edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja

alueellista elinvoimaa
 

edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia

 
 


