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Kiinnostaako kulttuuri ja liikunta?  
 
Kulttuuri ja liikunta kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus 
käydä konserteissa, festivaaleilla, museoissa ja  
teattereissa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin 
tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti.

Mikä on Kaikukortti?
 
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja 
esimerkiksi festivaaleille, konsertteihin, teatteriin, 
uimahalliin sekä soveltavan ja terveysliikunnan  
ryhmiin. Kortti on henkilökohtainen, eikä se maksa 
mitään.  
 
Kaikukortilla voit hankkia Vaasan alueen Kaikukortti-
tarjonnan lisäksi maksuttomia pääsylippuja myös 
muiden Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaan.



Kuka voi saada Kaikukortin Vaasan alueella? 

Voit saada Kaikukortin, 
 
 - jos olet Vaasan Kaikukortti-toiminnassa mukana  
olevan sosiaali- ja terveysalan toimijan asiakas. 
- olet lisäksi tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä  
syystä hankkia pääsylippuja ja 
- olet vähintään 16-vuotias. 

Mistä voit saada Kaikukortin Vaasan alueella?
 
Voit saada Kaikukortin niiltä sosiaali- ja terveysalan  
toimijoilta, jotka ovat mukana Vaasan Kaikukortti-
toiminnassa ja joiden palveluja käytät asiakkaana.

- Pyydä oma Kaikukorttisi henkilökunnalta.
- Sinun ei tarvitse todistaa tulojasi kortin saamiseksi 
 
Esitteen lopussa on lista Kaikukortin jakajista Vaasan 
alueella.



Miten hankit pääsylipun Kaikukortilla? 

Hanki lippu Kaikukortilla kulttuurin- ja liikuntakoh-
teen omista lipunmyyntikanavista. Kun hankit lipun, 
varaudu näyttämään Kaikukorttisi ja kertomaan sen 
tunnus (numeroyhdistelmä). Et voi hankkia lippuja verk-
kokaupasta Kaikukortilla. Kaikukortti-lippuja saattaa 
olla rajoitettu määrä.

Jos hankit lipun Lippupisteen tai muun kaupallisen 
lipputoimiston kautta, sinun on maksettava  
palvelumaksu, vaikka itse pääsylippu on maksuton.

Ota Kaikukortti mukaasi 

Ota Kaikukortti mukaasi, kun menet kulttuuri- tai 
liikuntatilaisuuteen. Henkilökunta saattaa pyytää sinua 
näyttämään Kaikukortin. Lisäksi henkilökunta voi 
pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.



Lippuja myös lapsille 
 
Jos sinulla on alle 16-vuotiaita lapsia tai lapsenlapsia, 
voit hankkia Kaikukortilla maksuttomia lippuja myös 
heille silloin, kun menette yhdessä samaan tapahtu-
maan. 

Mihin Kaikukortti käy? 

Kaikukortilla voit hankkia lippuja Kaikukortti-toimin-
nassa mukana oleviin kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, 
kuten festivaaleille, teattereihin, museoihin, uimahalliin 
sekä soveltavan ja terveysliikunnan ryhmiin.  

Vaasan alueen Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat 
kulttuuri- ja liikuntatoimijat on lisätty tähän esitteeseen. 
Voit käyttää Kaikukorttia myös muilla Kaikukortti-
alueilla.  
 
Lisätietoja ja linkit eri alueiden Kaikukortti sivuille:    
www.kaikukortti.fi. 



Tietosuoja 
 
Nimesi kirjoitetaan ainoastaan henkilökohtaiseen 
Kaikukorttiisi. Sinulta ei kerätä Kaikukortti-rekisteriin 
nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta, osoitetta eikä 
puhelinnumeroa. Kun saat Kaikukortin, sinulta ky-
sytään joitakin taustatietoja, esimerkiksi äidinkieltäsi. 
Taustatietojen antaminen on vapaaehtoista.  
Kulttuuritoimijat eivät ota ylös nimeäsi, osoitettasi tai  
puhelinnumeroasi, kun hankit lipun Kaikukortilla.  
 
Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa 
www.kaikukortti.fi 



TEATTERI 

Vaasan kaupunginteatteri 
www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudul-
la/vaasan-kaupunginteatteri/
Pitkäkatu 53, 65100 Vaasa
Puh. 06 325 3961

Kaikukortilla ilmainen narikka.

Kaikukortti-lippuja myönnetään per esitys korkeintaan  
5 % katsomopaikkojen määrästä, joten suosittelemme varaa-
maan liput ennakkoon. Lippuja voi varata teatterin myynti-
palvelusta sähköpostitse (vkt@vaasa.fi), puhelimitse (06 325 
3961) tai teatterin lippukassalta. 
 
Ilmoitathan varauksen yhteydessä Kaikukorttisi  
numeron. Varatut liput voi lunastaa teatterin lippukassalta 
viimeistään 30 minuuttia ennen esityksen alkua. Lunas-
tuksen yhteydessä esitä Kaikukorttisi sekä henkilöllisyys 
todistuksesi.  
Huom! Kaikukortti ei käy Netticket.fi-verkkokaupassa.

Vaasan Kaikukortti-verkostossa mukana oleva 
kulttuuri- ja liikuntatarjonta vuonna 2020



FESTIVAALI

Vaasan Kuorofestivaali 
www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudul-
la/vaasan-kuorofestivaali-xxviii/
20.-24.05.2020  
 
Kaikukortilla ilmainen narikka kaupungintalolla. 

KULTTUURITALO

Skafferiet at Ritz 
www.kulturskafferiet.com 
Kirkkopuistikko 22A, 65100 Vaasa
Puh. ma-pe 8-16, +358 44 5030 031 



Kuntsin modernin taiteen museo 
Sisäsatama, 65100 Vaasa
Puh. +358 40 183 0440 
kuntsi.info@vaasa.fi

Tikanojan taidekoti 
Hovioikeudenpuistikko 4, 65100 Vaasa 
Puh. +358 40 182 8702
tikanoja.info@vaasa.fi

Pohjanmaan museo 
Museokatu 3, 65100 Vaasa
Puh. +358 6 325 3800 
museoinfo@vaasa.fi

Vaasan taidehalli 
Vaasan kaupungintalo  
Senaatinkatu 1D, 65100 Vaasa 
Puh. +358 40 182 3839 
museoinfo@vaasa.fi 

https://vaasankaupunginmuseot.fiMUSEOT



  

Vanhan Vaasan museo 
Kauppiaankatu 10, 65380 Vaasa 
Puh. +358 6 325 3800 
museoinfo@vaasa.fi

MUSIIKKI 

Vaasan kaupunginorkesteri 
www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudul-
la/vaasan-kaupunginorkesteri/ 
Vaasan kaupungintalo (2. krs.)
Senaatinkatu 1, 65100 Vaasa
Puh. 06 325 3750 
 
Kaikukortilla ilmainen narikka. 

Kaikukortilla saa lippuja kaikkiin Vaasan  
kaupunginorkesterin kevään 2020 konsertteihin. 
 Liput voi varata Studio Ticketistä kaikkiin kevään konsert-
teihin. Liput voi lunastaa kaupungintalon lipunmyynti-  
pisteestä (3.krs juhlasalin aula) konserttipäivänä,  
viimeistään 30 min ennen konsertin alkua.  
Lipunmyyntipiste aukeaa tunti ennen konsertin alkua. 



  

Käytännön tietoa koskien konsertissa käymistä löytyy 
orkesterin sivuilta: www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-
vaasassa-ja-seudulla/vaasan-kaupunginorkesteri/tervetu-
loa-konserttiin/

LIIKUNTA

Vaasan uimahalli 
Hietalahdenkatu 8, 65100 Vaasa
Palvelupiste puh. +358 40 635 8118 
www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/
uimahalli/

Soveltavan ja terveysliikunnan ryhmät
www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/
soveltava-liikunta/ 

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut
Tatjana Asplund, liikuntasuunnittelija
puh. +358400893665
tatjana.asplund@vaasa.fi



Vaasan Setlementtiyhdistys
 Työllistämisprojekti -Urapalvelut
 Yksinhuoltajaien vanhempi-lapsiryhmä-  
     Taimitarha
 Dementiakoti- Hopearanta
 Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö- 
     Kultanummi
 Vanhemmuutta tukevaa perhetyötä- Arkipaja  

www.vaasansetlementti.fi

Vaasan kaupunki:
 Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisointti
 Kotouttamispalvelut
  Nuorisopalvelut:
         Etsivä nuorisotyö
         Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut -Reimari
         Nuorten työpaja -Varikko
 
www.vaasa.fi

Vaasan Kaikukortin jakajat 2020:



Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys 
www.pspy.fi 
Varastokatu 10, 65100 Vaasa

Vaasan Bestis ry / Bestis työpaja  
www.vaasanbestis.fi 
Opistokatu 13, 65100 Vaasa
Puh. 050 3555709 

Pohjanmaan TE-palvelut:

Ohjaamo Pohjanmaa 
 www.ohjaamot.fi 
 Raastuvankatu 30, 2 krs, 65100 Vaasa 
  (Nuorisotalo Kultsa)
 Palvelupuh: 040 545 6725 
 ohjaamo.pohjanmaa@te-toimisto.fi
 Aukioloajat: ma-to 10-16, 
 pe puhelin päivystys 12-14
 



Kaipaatko seuraa Vaasan kulttuuri- ja 
 liikuntakohteisiin? 

Kulttuuri- ja liikuntaluotsi 

Kulttuuri- ja liikuntaluotsit ovat koulutettuja,  
vapaaehtoisia vaasalaiseen kulttuuri- ja  
liikuntatarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia.
 Luotsien tehtävänä on toimia rohkaisijoina, oppaina ja 
kavereina erityistä kannustusta tarvitseville ihmisille, 
joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuuri- tai liikunta-
kohteisiin. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan 
taustalla on ajatus siitä, että kulttuurin ja liikunnan kuu-
luu olla kaikkien saatavilla.

Kulttuuri- ja liikuntaluotsin kanssa voi mennä 
ilmaiseksi tai alennuksella teatteriin, konserttiin, 
museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin. 
Kulttuuri- tai liikuntaluotsin voi pyytää seuraksi joko 
itselle, tutulle tai ryhmälle. Kulttuuri- ja liikuntaluotsin 
seura on ilmaista, mutta omat matkansa tai  
alennuslipun kukin kustantaa itse.



Kulttuuri- ja liikuntaluotsiksi voit ryhtyä käymällä ensin 
Pohjanmaan yhdityksen Keikka-apu hankkeen järjestämän 
vapaaehtoistyön peruskurssin. Tämän jälkeen voit tulla 
mukaan kulttuuri- ja liikuntaluotsin koulutukseen, jonka 
järjestää Pohjanmaan yhdistykset yhteistyössä Vaasan 
kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa.   
 
Keikka-apu 
 
Vapaaehtoinen Keikka-auttaja auttaa sinua  
(Vaasan ja Mustasaaren alueella) kun haluat esimerkiksi 
ulkoiluseuraa, asiointi (kauppa-/virastokäynnit),  
kahvila-, kirjasto-, kulttuuriseuraa tai seuraa hengellisiin 
tapahtumiin esim. kirkkoon ja seurakuntiin. 

Yhteys ja lisätietoja
 koordinaattori Marina Sippus, 044 9747 427  
 marina.sippus@pohy.fi. 
 arkisin klo: 9-16



Yhteisön Kaikukortti 
 
Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän tai kahdestaan 
työntekijän kanssa kiinnostaa, kannattaa kysyä, läh-
tisikö Kaikukorttia jakavan yhteisön työntekijä kanssasi 
johonkin kulttuuri- tai liikuntatilaisuuteen! 
 Kaikukorttia jakavilla sosiaali- ja terveysalan toimi-
joilla on käytössään yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä, 
vapaaehtoinen tai muu yhteisön edustaja voi hankkia 
yhteisön Kaikukortilla maksuttoman pääsylipun 
itselleen ja alle 16-vuotiaille asiakkailleen silloin, kun 
hän järjestää pienryhmäkäynnin yhdelle tai useammalle 
asiakkaalle. Yli 16-vuotiailla asiakkailla on oltava omat 
Kaikukortit mukana pienryhmäkäynneillä. Pienryhmä 
on esimerkiksi 2–5 henkilöä. 

Avustaja maksutta sisään

Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteissa asiakkaan 
mahdollinen avustaja tai tulkki pääsee aina maksutta 
sisään. Avustaja voi olla esimerkiksi liikkumisesteisen 
henkilön avustaja, näkövammaista henkilöä avustava 



opas tai kehitysvammaista henkilöä avustava ohjaaja.
Tulkki voi olla esimerkiksi viittomakielen tulkki,  
kirjoitustulkki tai puhetulkki. Kaikukortin haltijan on 
hankittava avustajalleen tai tulkilleen oma paikkalippu.

Kaikukortti valtakunnallisesti

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti 
tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja per-
heiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja 
harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortti on käytössä usealla paikkakunnalla  
Suomessa. Voit käyttää Kaikukorttiasi millä tahansa 
Kaikukortti-alueella. Eri alueiden Kaikukortti-sivuille 
pääset Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukortti-sivun 
kautta: 
 
 www.kaikukortti.fi

 www.facebook.com/kaikukortti



Kaikukortti Vaasassa

Lisätietoja Vaasan Kaikukortti-toiminnasta:  

www.vaasa.fi/kaikukortti 

Yhteystiedot ja palautteet

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut 
Kaikukortti-toiminnan vastuuhenkilö  
(kulttuurikohteet): Leena Nyqvist
Yhteistiedot: leena.nyqvist@vaasa.fi
puh. +358400668197

Vaasan Setlementtiyhdistys ry
Kaikukortti -toiminnan vastuuhenkilö 
(sote-toimijat): Anne Kytölä
Yhteistiedot: anne.kytola@vaasansetlementti.fi 
puh. +358406211737 





www.facebook.com/ 
kaikukortti


