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Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelman 
taustaa 

 
• Kauhajoen kulttuurin aiemmat kehittämisohjelmat ovat vuosilta 
 2007 sekä 2011. 
• Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelman ajatuksia viitoittaa vuoden 2019 

alussa hyväksytty Kauhajoen kaupungin strategia ja visio.  
• Ohjelman teemat ovat muotoutuneet Kauhajoen kulttuuritoimijoiden 

tapaamisissa vuosina 2017 - 2019.  
• Kehittämisohjelman pohjana on luonnollisesti uudistunut laki kuntien 

kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018), joka painottaa eri-ikäisten 
kuntalaisten kulttuurisen hyvinvoinnin merkitystä aktiivisuuden ja 
yhteisöllisyyden tukijana sekä kuntien uusia tehtäviä ja yhteistyön 
tekemisen tapoja.  
 



Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelman 
taustaa 

 
• Etelä-Pohjanmaan liiton päivittämä ”Jotakin parempaa” –kulttuuristrategia 

2019 – 2025 antaa maakunnallisen näkökulman kaupunkimme kulttuurin 
kehittämisohjelmaan. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 

 



Kulttuuri kuuluu kaikille! 

 
• Kaikilla asukkailla on oikeus päästä osalliseksi kulttuurista. 

• Ohjelma nojaa  

– kulttuurin tiedostettuun hyvinvointimerkitykseen kuntalaisille. 

– kulttuuripalveluiden ja kulttuuria tekevien merkitykseen kaupungille 
imagotekijänä. 

– kulttuuria tekevien vaikutukseen kaupunkilaisten yhteisöllisyyden 
edistäjänä.  

• Kulttuurin kehittämisohjelma ohjautuu Kauhajoen kaupunkiorganisaation 
näkökulmasta.  

 



KOOLLA on väliä – Kauhajoki 
Kohdaten – Kehuen – Kekseliäästi – Kannattavasti 

 
Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelma nojaa Kauhajoen kaupungin 
strategisiin painopisteisiin 2025 
 
Kasvun konstit - 4 KOOTA  
* Kohdaten – Kaupunki toimii kuntalaisten kohtaamisten alustana, terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkein tehtävämme 
* Kehuen – Markkinoinnin ja viestinnän avulla tuomme paikkakuntaamme 

tunnetuksi 
* Kekseliäästi – Ideointi, kokeilut ja kehittäminen ovat toimintatapamme 
* Kannattavasti – Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on 

ykkösprioriteettimme 

 



KAUHAJOKI – kulttuurilla vetovoimaa 

 
Tavoite 2025 

• Tunnettu ja vetovoimainen musiikki-, kulttuuri- ja luontopitäjä. 

• Kulttuuri tunnustetaan sektorirajat ylittäen hyvinvoinnin lähteenä ja 
kaupungin vetovoimatekijänä 

 

Toimenpide 2025 

• Kulttuurin näkyvyys, tiedotus ja markkinointi  

   => yhteisesti eri toimijoiden kanssa 

• Konkreettisesti: keskustassa esiintymislava, joka tarjoaa esiintymispaikan 
erilaisille tapahtumille 

 



SANSSIN KULTTUURITALO  
    – kuntalaisten olohuone 

 
 

Tavoite 2025  
• Sanssin kulttuuritalo = toiminnallinen kulttuurikeskus, kuntalaisten 

olohuone  jossa kohtaavat eri toimijat ja ideat kulttuurin saralla:  
  * talossa toimii opetuspalveluiden pienryhmäopetusta päiväsaikaan 
  * talon valtaa kansalaisopiston ryhmät (käsityön kovien materiaalien 

  työstö, kielet, liikunta jne) 
  * talossa toimii useat yhdistykset, kulttuuritoimijat ja taiteilijat 
 
Toimenpide 2025  
• Kaupungin kulttuuripalveluiden henkilöresurssi säilytetään vakinaisena. 
• Kaupungin kulttuuripalveluiden avustukset säilytetään. Lisäksi pohditaan 

muita kaupungin avustusmuotoja (fasiliteettien laina, markkinointiresurssi 
ym.) sekä osallistavan budjetoinnin keinoja. 

• Huomioidaan myös kulttuurin ”ammatillistuminen” laajan 
harrastajajoukon tukena esim. kuorojen ja teatterien opettajien/ohjaajien 
rekrytoiminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 



KULTTUURIHYVINVOINTI 
 

 

Tavoite 2025  
• Kauhajoella tunnustetaan aktiivisesti ja poikkihallinnollisesti kulttuurin 

merkitys jokaisen asukkaan ja paikkakunnalla vierailevan hyvinvoinnille.  
• Yhteistyö- ja toimintatavat kulttuurisen hyvinvoinnin huomioimiselle ovat 

vakiintuneet osaksi arkea.  
 
Toimenpide 2025 
• Yhteistyö ja toimintatavat ikäihmisten kulttuurisen hyvinvoinnin 

huomioimisessa luodaan laajassa yhteistyössä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kanssa. 

• Toimintaan haetaan tukevia hankkeita sekä edistetään aktiivisesti eri 
toimijoiden välisiä keskusteluita. 
 


