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Kangasalan kulttuuriohjelma on tehty kulttuuripalveluiden kehittämiseksi. Siinä on määritelty 
painopisteet ja tavoitteet sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Sen tarkoituksena on toimia 
kulttuuripalveluiden työvälineenä vuosien 2021-2025 toiminnan suunnittelussa.
 
Kangasalan kulttuuriohjelman avulla edistetään kangasalalaista kulttuuritoimintaa ja 
vahvistetaan kulttuurin keskeistä roolia kuntalaisten arjessa ja hyvinvoinnissa yhteistyössä 
eri kulttuuritoimijoiden kanssa sekä muiden kaupungin palvelukeskusten, -alueiden 
ja -yksiköiden kanssa. 

Kangasalan kulttuuriohjelman tavoitteena ovat monimuotoiset kulttuurihyvinvointipalvelut, 
joilla tuetaan eri väestöryhmien yhdenvertaista mahdollisuutta kehittää ja toteuttaa itseään 
ja yhteisöään taiteen ja kulttuurin keinoin. Ohjelmassa on otettu huomioon laki kuntien 
kulttuuritoiminnasta (166/2019), joka astui voimaan 1.3.2019.

Kulttuuriohjelmalla määritetään niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan 
kaupunkistrategiassa mainittu visio Hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. 
Oleellinen osa visiota on pyrkiä siihen, että kaikki kangasalalaiset olisivat siihen 
osallisia ja sen toteuttajia. Myös laaja joukko kangasalalaisia on osallistunut kulttuuriohjelman 
laatimiseen vastaamalla kulttuuritoimintaan liittyviin kyselyihin kevään 2020 aikana.
Kyselyt tehtiin erikseen eri ikäryhmille ja niihin tuli yhteensä 680 vastausta.
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Kulttuuriohjelmalla tuetaan ja vahvistetaan kaupunkistrategiaa sekä 
sen tavoitteiden toteutumista. Kulttuuriohjelman kannalta keskeisimmät tavoitteet ovat:

Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia
•  Hyödynnämme historiaamme ja tunnettuuttamme
•  Vaalimme ympäristöämme: harjut, järvet ja lintuvedet ovat vahvuuksiamme
•  Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, 
    taidetta, tapahtumia ja museoita
 
Kehitämme Kangasalan imagoa
•  Nostamme oksalla ylimmällä -brändin vahvemmin esiin
•  Kehitämme viestintää ja markkinointia sekä lisäämme näkyvyyttä

Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme
•  Edistämme aktiivista toimintaa, lisäämme avustuksilla kolmannen sektorin vaikuttavuutta
•  Kuulemme aidosti palautteen ja kehitämme toimintaa
•  Osallistumme rohkeasti monenlaisiin hankkeisiin
•  Osallistuva kaupunkilainen, osallistava kaupunki

Kangasala – Kehittyvä
kesäpäivän kulttuurikaupunki
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Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019). Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoite-
taan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta 
ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Kunta voi tuottaa kulttuuritoiminnan palvelut itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa, tai 
yhteistyössä kolmannen tai yksityisen sektorin kanssa. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämises-
sä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.
 
Laissa säädetään, että kunnan tulee
1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- 
ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja 
kehittävää toimintaa;
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita 
kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kunta kulttuuritoiminnan
edistäjänä
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Kulttuuri kuuluu kaupungin peruspalveluihin. Se tuottaa hyvinvointia, tukee fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä, lisää yhteisöllisyyttä, tuottaa onnistumisen kokemuksia ja ehkäisee 
syrjäytymistä. 

Kulttuuritoiminta on saavutettavissa kaikille ikään, erityisyyteen tai taloudelliseen tilanteeseen 
katsomatta. Kangasalla on monipuolista tapahtumatuotantoa ja kulttuuritarjontaa.
Kangasalla on hyvät mahdollisuudet kulttuurin harrastamiseen ja ammattimaiseen toimintaan.

Kulttuuri tukee kaupungin elinvoimaa. Se lisää kaupungin vetovoimaa ja kaupunkilaisten hyvin-
vointia ja viihtyisyyttä. Kulttuuri tukee paikallista yritystoimintaa luoden sille lisäkysyntää.

Kangasalan kulttuuriperintö on osa kangasalalaiseksi kasvamista. Se huomioidaan niin varhais-
kasvatuksen kuin perusopetuksenkin kuin lukionkin toimintaa suunniteltaessa.

Kangasalan  
kulttuuripalveluiden visio 
vuodelle 2025
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1. Kulttuuri osana arjen hyvinvointia
2. Kulttuuriperinnön vaaliminen
3. Tapahtumatuotanto on elämyksiä ja yhdessä tekemistä
4. Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten parantaminen 
5. Toimiva yhteistyö ja viestintä

Painopisteet määrittävät kulttuuriohjelman rungon. 

Jokaiselle painopisteelle on määritelty omat tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Tavoitteiden saavuttamista seurataan 
mm. tilastoimalla tapahtumien kävijämääriä, arvioimalla tapahtumilla saavutettua 
hyötyä sekä keräämällä palautetta ja toimimalla saadun palautteen mukaan.

Kulttuuripalvelut toteuttaa ohjelmaa tehden yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden 
kanssa sekä hyödyntäen myös erilaisia hankerahoituksia.

Kulttuuriohjelman
painopisteet

Kulttuuriohjelma 
elää ja muuttuu 

ajan ja sitä 
toteuttavien 

henkilöiden mukaan 
niin kuin kulttuurikin. 

Me elämme 
kulttuurimme 

keskellä ja saamme 
siitä elinvoimaa.
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Kulttuuritilaisuuksiin – kulttuurihar-
rastuksiin, vapaaehtoistoimintaan, 
yhdistyksiin ja seuroihin, käsityö-
kerhoihin, kuoroihin, tapahtumiin ja 
vastaaviin – osallistuessaan ihminen 
kokee olevansa osa yhteisöä. Ihmis-
ten välinen yhteenkuuluvuus tuot-
taa läsnäolon kokemuksen, jolla on 
suuri hyvinvointivaikutus.

Kulttuuritarjonta on saavutetta-
vaa, kun kulttuuritoimintaan voi-
daan osallistua mahdollisimman 
helposti ja esteettömästi. Kaikilla 
tulisi olla yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet toimia taiteen ja kulttuu-
rin tekijöinä ja kokijoina yksilöllisis-
tä ominaisuuksistaan riippumat-
ta. Yhdenvertaisuuden toteutumi-
nen edellyttää usein vähemmistö-

jen tarpeiden erityistä huomioon 
ottamista palveluita ja tukimuotoja 
suunniteltaessa. Muun muassa kult-
tuuriluotsitoiminnalla edistetään 
kulttuurin saavutettavuutta. Toi-
minta on tarkoitettu henkilöille, jot-
ka kaipaavat tai tarvitsevat seuraa 
tai tukea kulttuurikohteissa käymi-
seen. 

Kaikille kaikkea = ei kenellekään 
mitään. Erityistarpeiden huomioi-
minen nousee esille tarkasteltaessa 
erilaisia ikäryhmiä. Nuoret kohde-
ryhmänä jää usein huomioimatta, 
kun heidät tilastollisesti integroi-
daan lapsille suunnattuun toimin-
taan sen sijaan, että heille järjestet-
täisiin kohdennettua toimintaa. 

Ikäihminen pystyy nauttimaan mu-
siikista tai seuraamaan teatteriesi-
tystä, mutta fyysiset rajoitteet ovat 
usein esteenä toimintaan osallis-
tumiselle. Elämykset tulee tällöin 
mahdollistaa viemällä toiminta sin-
ne missä ikäihminen on.  

Laki digitaalisten palvelujen tar-
joamisesta astui voimaan 1.4.2019. 
Saavutettavuusvaatimusten lisäksi 
laissa säädetään julkisen hallinnon 
digitaalisten palvelujen järjestämi-
sestä, joita voidaan hyödyntää tar-
jotessa kulttuuritoimintaa entistä 
laajemalle kohderyhmälle.

Kulttuuri osana 
arjen hyvinvointia1



Tavoite:
Parannetaan kulttuurin fyysistä, psyykkistä ja taloudellista 
saavutettavuutta kohderyhmien yksilöllisellä huomioinnilla.

Toimenpiteet:
•  Kehitetään sähköisiä palveluita
•  Järjestetään tapahtumia myös keskustan ulkopuolella
•  Aloitetaan kulttuuriluotsitoiminta
•  Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää 
huomioimalla saavutettavuusnäkökulma
•  Toteutetaan ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelmaa
•  Järjestetään pääsymaksuttomia tapahtumia
•  Toteutetaan Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa

Lasten ja 
nuorten hyvinvointi 

tarkoittaa 
koko perheen 
hyvinvointia.
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Kangasalla on vahva ja historialli-
sesti merkittävä kulttuuriperintö. 
Kansallismaisemat harjuineen ja 
järvineen, kartanoiden kuninkaalli-
nen historia, kivikirkko verikivineen, 
Sarsan kivikautinen historia, auto-
museot, kansanmusiikkiryhmät, he-
vostallit ja lukuisat tunnetut taitei-
lijat ovat muovanneet Kangasalle 
erittäin omaleimaisen ja vaikutta-
van kulttuuriperinnön, josta kanga-
salalaiset voivat olla ylpeitä.

Kangasalan näkötorneilta ja kar-
tanoilta avautuvat näköalat ovat 
vetäneet puoleensa tunnettuja tai-
teilijoita jo 1700-luvulta alkaen. So-
rolan kartanon maille vuonna 1910 
rakennettu Kangasalan Lepo- ja 
Matkailijakoti Oy, nykyään Kanga-
salan Lepokoti on majoittanut sato-

Kulttuuriperinnön 
vaaliminen2

ja historiallisesti merkittäviä runoi-
lijoita, kirjailijoita, käsikirjoittajia, 
säveltäjiä ja kuvataiteilijoita, kuten 
Jalmari Finnen, Jean Sibeliuksen, 
Tauno Palon ja Essi Renvallin, jot-
ka ovat inspiroituneet Kangasalan 
luonnosta omilla taiteenaloillaan.

Kangasalan urkutehdas oli Suomen 
ensimmäinen urkutehdas, joka val-
misti vuosina 1844–1983 yli 1000 
urut ja yli 8000 urkuharmonia. Yhä 
noin puolet Suomen kirkoissa soivis-
ta uruista ja suurin osa pohjoismais-
ten kirkkojen uruista, kuten myös 
suuri osa Suomen kouluissa soineis-
ta urkuharmoneista on rakennettu 
Kangasalla. Urkutehtaan merkitys 
Kangasalan tunnettuuden vahvis-
tamisessa on ollut suuri.

Kangasalan kulttuuriohjelman teh-
tävänä on vaalia tätä koko valtakun-
nallisestikin merkittävää kulttuuripe-
rintöä ja kehittää nykyaikaisia keino-
ja ja toimintatapoja sen tuomiseksi 
osaksi kuntalaisten hyvinvointia.

Kangasalla 
on vahva ja 

historiallisesti 
merkittävä 

kulttuuriperintö. 



Tavoite:
Lisätään Kangasalan kulttuuriperinnön tunnettuutta.

Toimenpiteet:
•  Kehitetään museopalveluja yhtenäisellä viestinnällä ja sähköisillä 
palveluilla
•  Lisätään Kangasalan urkuperinteen tunnettuutta mm. 
inventoimalla urkutehtaan jäämistöä ja kehitetään näyttely- ja 
tapahtumatoimintaa sen ympärille 
•  Kiinnitetään huomiota paikallisuuteen tapahtumayhteistyössä
•  Hyödynnetään luontoa, näkötorneja ja harjuja tapahtumatuotannossa
•  Tehdään monipuolista yhteistyötä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa
•  Jatketaan seutumuseoyhteistyötäKangasalla 

on vahva ja 
historiallisesti 

merkittävä 
kulttuuriperintö. 

Yhä noin puolet 
Suomen kirkoissa soivista 

uruista ja suurin osa 
pohjoismaisten kirkkojen 

uruista, kuten myös 
suuri osa Suomen kouluissa 
soineista urkuharmoneista 

on rakennettu 
Kangasalla.
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Kulttuuripalveluiden tapahtuma-
tuotannolla vahvistetaan kaupun-
gin imagoa ja tuetaan matkailua 
sekä asukkaiden viihtyvyyttä luo-
den Kangasalle niin veto-, pito- 
kuin lumovoimaakin. Tapahtumilla 
myös tuetaan paikallista elinkeino-
elämää ja paikallista yritystoimin-
taa luoden niille lisäkysyntää.

Tapahtumatuotannossa otetaan 
erityisesti huomioon tapahtuman 
eri kohderyhmien ja ikäryhmien tar-
peet ja toiveet. 

Tapahtumatuotanto 
on elämyksiä ja yhdessä 
tekemistä

3

Osallistamalla kaupunkilaisia myös 
tapahtumien suunnitteluun ja to-
teuttamiseen luodaan yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja laajennetaan ta-
pahtumasta saatavaa kokemusta. 

Tapahtumia järjestetään laajasti niin 
sisä- kuin ulkotiloissakin ympäri Kan-
gasalaa sisältäen myös pääsymak-
suttomia matalan kynnyksen tapah-
tumia sekä virtuaalitapahtumia. 

Paikallisiin tapahtumatuottajiin 
kuuluu niin yhdistyksiä kuin yrityksiä-
kin, ja tarjontaa on monipuolisesti. 

Tapahtuma-
tuotanto 

ottaa huomioon 
eri kohderyhmien ja 

ikäryhmien 
tarpeet ja 

toiveet 



Tavoite:
Kehitetään kulttuuripalveluiden tapahtumatuotantoa.

Toimenpiteet:
•  Vahvistetaan yhteistyötä eri tapahtumatuottajien kanssa
•  Osallistetaan kaupunkilaisia tapahtumatuotantoon
•  Kehitetään turvallista tapahtumatuotantoa
•  Kehitetään markkinointia ottaen huomioon kaupungin brändi ja visio
•  Huomioidaan tapahtumatuotannossa kaupungin kulttuuriperintö
•  Huomioidaan palaute toiminnan kehittämisessä
•  Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia

Tapahtuma-
tuotannolla 

vahvistetaan 
kaupungin imagoa, 

lisätään matkailua ja 
asukkaiden 

viihtyvyyttä. 

Tapahtuma-
tuotanto 

ottaa huomioon 
eri kohderyhmien ja 

ikäryhmien 
tarpeet ja 

toiveet 
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Kulttuurin harrastajilla, ammattitai-
teilijoilla sekä taiteen perusopetus-
ta järjestävillä toimijoilla on erilaiset 
tarpeet toiminnalleen.

Taiteen perusopetus on yksilöllis-
tä, tasolta toiselle etenevää ope-
tusta, joka samalla antaa oppilaille 
valmiuksia hakeutua oman taiteen-
alansa ammatilliseen tai korkea-as-
teen koulutukseen. Taiteen perus-
opetuksen tavoitteena onkin kas-
vattaa kangasalalaisia lapsia kult-
tuurin tekijöiksi ja kuluttajiksi. Tä-
män hetkinen tilanne Kangasalla ei 
vastaa oppimisympäristölle asetet-
tuja vaatimuksia. Tavoitteen saa-

Kulttuuritoimijoiden 
toimintaedellytysten 
parantaminen

4

vuttaminen vaatii mm. nykyaikai-
set ja toimivat tilat eri taiteenalo-
jen tarpeisiin myös saavutettavuus 
huomioon ottaen. 

Kangasalan taiteen perusopetuksen 
oppilasmäärät ovat pieniä suhtees-
sa seudun keskiarvoon. Kulttuuripal-
veluiden tavoitteena on lisätä kun-
taosuuspaikkoja ja muuta toiminta-
tukea, jotta päästäisiin lähemmäksi 
seudullista keskiarvoa. Tavoitteena 
on myös erilaisilla yhteisillä kaupun-
kitapahtumilla ja viestintäkanavilla, 
sekä eri tahojen yhteistyöllä tukea 
taiteen perusopetuksen toimijoiden 
tunnettuutta kaupungissa. 

Paikallisyhdistykset järjestävät hyvin-
vointia edistäviä harrastus- ja virkis-
tystoimintoja, kuten erilaisia kulttuu-
ri- ja liikuntaryhmiä, retkiä, tapahtu-
mia ja kerhoja sekä antavat neuvon-
taa ja vertaistukea erilaisiin elämän-
tilanteisiin. Yhdistyksiä tuetaan mm. 
muita edullisemmilla tilavuokrilla. 

Kulttuurilain mukaan kunnan tulee 
luoda myös edellytyksiä ammatti-
maiselle taiteelliselle työlle ja toi-
minnalle. Kangasala-talo luo upeat 
puitteet niin esittävän kuin kuvatai-
teenkin ammattilaisille. Myös kult-
tuuripalvelut hyödyntävät ammat-
titaiteilijoita tapahtumatuotannos-
sa ja muussa toiminnassa.



Tavoite:
Parannetaan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä.

Toimenpiteet:
•  Kehitetään yhteistyötä taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa
•  Kunnostetaan ja kehitetään vapaa-aikatiloja ja hyödynnetään 
niitä monipuolisemmin 
•  Kehitetään virtuaaligalleriatoimintaa
•  Kehitetään Taidetila Terran toimintaa
•  Selvitetään mahdollisuuksia taiteilijaresidenssitoiminnalle
•  Toteutetaan Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa

Taiteen 
perusopetuksen 
tavoitteena on 

kasvattaa 
kangasalalaisia lapsia 
kulttuurin tekijöiksi ja 

kuluttajiksi. 
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Kuntien kulttuuritoiminta pohjau-
tuu kuntarajat ylittävään ammatti-
laisten ja harrastajien yhteistyöhön. 
Pirkanmaan kuntien välisellä yhteis-
työllä on merkittävä rooli, sen kaut-
ta saadaan lisäresursseja ja asian-
tuntijuutta kulttuuripalvelujen ke-
hittämiseksi. Se myös lisää osalli-
suutta ja tukee yhdenvertaisuutta 
kaventaen hyvinvointieroja kunta-
laisten välillä. Kangasalan kulttuu-
ripalvelut osallistuu seudullisen yh-
teistyön kehittämiseen mm. erilais-
ten hankkeiden kautta.

Yhteistyöverkosto kaupungin pal-
veluiden välillä on avainasemassa 
toiminnan kehittämisessä kokonais-
valtaisesti. Se mahdollistaa kult-

Toimiva 
yhteistyö ja viestintä5

tuuritoimintojen saavutettavuuden 
parantamisen, ja eri kohderyhmät 
pystytään ottamaan huomioon laa-
ja-alaisemmin. 

Paikallisyhdistykset ovat suuressa 
roolissa alueen kulttuuritoiminnas-
sa ja niiden kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä tapahtumatuotannos-
sa. Kulttuuripalvelut myöntää har-
kinnanvaraisia avustuksia kulttuu-
rijärjestöille edistääkseen erilaisten 
yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa 
ja parantaakseen eri väestöryhmien 
hyvinvointia. 

Kangasala-talolla on suuri rooli Kan-
gasalla esittävän taiteen saralla.  Se 
tuottaa vuosittain lukuisia konsert-

teja, elokuvanäytöksiä sekä muita 
tilaisuuksia eri kohderyhmille. Kan-
gasala-talo on myös kulttuuripalve-
luiden tärkeä yhteistyökumppani.

Paikallisyhdistykset 
järjestävät hyvinvointia 

edistäviä harrastus- 
ja virkistystoimintoja.



Tavoite:
Kiinnitetään huomiota toimivaan yhteistyöhön ja viestintään.

Toimenpiteet:
•  Osallistutaan monipuolisesti seudullisiin hankkeisiin ja työryhmiin
•  Kehitetään kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä ja viestintää
•  Kehitetään kaupungin palvelualueiden välistä yhteistyötä
•  Vahvistetaan kulttuurikortteli-brändiä 
•  Lisätään sähköisiä palveluja ja huomioidaan niissä saavutettavuus

Pirkanmaan 
seudun kuntien 

välisellä yhteistyöllä 
tuetaan kuntalaisten 
yhdenvertaisuutta ja  

kavennetaan 
hyvinvointieroja.

Paikallisyhdistykset 
järjestävät hyvinvointia 

edistäviä harrastus- 
ja virkistystoimintoja.
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• Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)
• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (705/2019)
• Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998)
• Museolaki (314/2019)
• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
• Tekijänoikeuslaki (404/1961)
• Kuntalaki (410/2015)
• Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä  Euroopan 
neuvoston puiteyleissopimuksesta (50/2018)

Kulttuuritoimintaa 
säätelevät lait ja asetukset
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• Kangasalan kaupunkistrategia (viitattu 25.9.2020)  
kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kangasalan_kaupunkistrategia2025_ 
paivitetty22.9.2020.pdf
• Kangasalan laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2020 
(viitattu 20.08.2020) https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hyvinvointi/
•  Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma (viitattu 16.7.2020)  
https://www.tampere.fi/tiedostot/p/gS5Dfh9gp/pirkanmaan_kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf 
• Kangasalan kaupungin elinkeino-ja matkailuohjelma 2020-2024 (viitattu 16.7.2020) 
https://www.businesskangasala.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kangasala_EMO.pdf
• Lumoava Kangasala: Ympäristö ja taideohjelma (viitattu 5.11.2020)
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/11/Lumoava_Kangasala_2020.pdf
• Keväällä 2020 toteutetut laajat kyselyt kaupunkilaisille Kangasalan kulttuuritoiminnasta

Kulttuuriohjelman
taustamateriaalit




