
Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntaohjelma 2020–2025

LÄNSIRANNIKON KULTTUURI- JA LIIKUNTAMETROPOLI



• Parannetaan ulkoilun ja 
arkiliikkumisen edellytyksiä

• Liikunnallinen 
kokonaisaktiivisuus nousee 
kaikissa ryhmissä

• Kulttuuripalvelut ovat 
paremmin saavutettavissa 

• Esittävien taiteiden 
valtionosuusjärjestelmän 
uudistus

• Kehitetään rakentamisen 
prosenttiperiaatetta

• Edistetään lastenkulttuuria

• Suomen 
onnellisimmat asukkaat

• Wasa Station
• Hyvinvoiva juniorista 

senioriin
• Vaasa Events
• Osallisuus
• Vapaa-ajan ja kulttuurin 

mahdollisuudet

• Kulttuuri- ja liikuntakentän 
lait ja suositukset 
määrittelevät toimintaa

• Taata terveellinen elämä ja 
hyvinvointi kaiken ikäisille

• Taata elinikäiset 
oppimismahdollisuudet

• Taata kestävä kaupunki ja 
asuinyhdyskunnat

• Väestörakenteen muutos
• Digitalisaatio
• Terveys ja hyvinvointi 

korostuvat
• Ilmastonmuutos, kestävä 

kehitys, vertais-, jakamis- ja 
kiertotalous

• Sosiaalisen pääoman 
korostuminen

• Eriarvoisuus lisääntyy
• Työn ja vapaa-ajan murros

Nämä asiat vaikuttavat kulttuurin 
ja liikunnan tekemiseen ja tukemiseen

Hallitus-
ohjelma

Kaupunki-
strategia

Lait ja 
suositukset

Mega-
trendit

Kestävä 
kehitys



Vaasanseudun 
Areenat Oy

Liikunta-
palvelut

Seurat ja 
yhdistykset
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Wasa Teater

Kulttuuri- 
ja kirjasto-
palvelut

Vaasan 
kaupungin-

orkesteri

Me teemme ja 
tuotamme kulttuuria 
ja liikuntaa Vaasassa!



KUNTALAISET

ASIAKASARVOT
• Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille
• Kulttuuri ja liikunta 

hyvän arjen vauhdittajana
• Tapahtumarikas ympäristö 

ja kestävä kaupunki

PROSESSIT
• Osallisuuden lisääminen
• Kaupunkikulttuurin kasvattaminen
• Palveluiden saatavuuden ja 

saavutettavuuden vahvistaminen
• Yhteiskunnan 

muutoksiin vastaaminen

RESURSSIT JA 
OSAAMINEN
• Laadukkaat ja monipuoliset puitteet 

harrastamiseen, oppimiseen, tekemiseen 
ja kokemiseen

• TaiKon-Akatemia
• Liikkuva ja hyvinvoiva 

varhaiskasvatus ja perusopetus
• Wasa Station



AMMATTILAISET

ASIAKASARVOT
• Ammattimaisesti ylläpidetyt 

kulttuurilaitokset
• Laaja kulttuuri- ja urheilukollegio
• Taide ja urheilu itseisarvona

PROSESSIT
• Luovan alan tekijöiden tukeminen
• Monipuolinen panostus kulttuurin, taiteen, 

urheilun ja liikunnan olosuhteisiin 
• Paikallista kulttuurikenttää koskevan 

tilastoinnin kehittäminen
• Pitkän tähtäimen suunnittelu
• Suomen suurimmat panostukset 

kulttuuriin

RESURSSIT JA 
OSAAMINEN
• Vahvat, alueellisesti toimivat kulttuuri- 

ja liikuntalaitokset kahdella kielellä
• Monikielisyys
• Vaasanseudun Urheiluakatemia
• Merkittävät museokokoelmat
• Wasa Station



YHTEISÖT, YHDISTYKSET JA URHEILUSEURAT

ASIAKASARVOT
• Reilu kumppanuus 

ja aktiivinen dialogi
• Laadukkaat ja monipuoliset puitteet 

toiminnan järjestämiseen 
• Vuorovaikutus yritysten kanssa

PROSESSIT
• Uudet ja monipuoliset yhteistyötavat 

ammattilais- ja harrastajayhteisöjen 
kanssa

• Ajatushautomotyö ja kokeilut
• Verkostoituminen ja foorumit
• Hankkeet ja uudet rahoitusmallit

RESURSSIT JA 
OSAAMINEN
• Laaja toimijakenttä
• Osaamisen hyödyntäminen
• Avustukset
• Korkeakouluyhteistyö
• Wasa Station



Länsirannikon vahva ja näkyvä 
taide-, kulttuuri-, urheilu- ja 

liikuntakaupunki

Kulttuuri ja 
liikunta ennalta- 

ehkäisevänä 
voimana ja 

hyvinvoinnin 
lähteenä

Vahva imago
Monipuoliset 
tekemisen ja 
kokemisen 

puitteet



KULTTUURI JA TAIDE
TOIMENPITEET
• Wasa Station – Länsirannikon merkittävimmän musiikki- ja kongressikeskuksen 

avajaiset 2023 / 24
• Kaupunginorkesterin toiminnan kehittäminen jokaiselle kaupunkilaiselle
• Oopperan uudet tuotantomallit
• Kaupunginteatteri – talo täynnä tarinoita; kaikille avoin teatteritalo, joka puhuttelee ja 

vaikuttaa korkeatasoisella taiteella
• Wasa Teater ja Bock’s Ernst Salonger –  aktiivinen ja avoin kulttuuritalo, 

draamapedagogiikan edelläkävijä
• Museoissa luodaan yhteistyössä Nuorisovaltuuston kanssa uusia, nuoria kiinnostavia 

toimintamalleja
• Kirjasto kulttuuritalona sekä tekemisen ja kokemisen paikkana
• Kulttuurilaitosten alueellisen toiminnan kehittäminen
• Monikielisen yleisön tavoittaminen

MITTARI
• Wasa Stationin toteutuminen
• Katsoja-, kuulija- ja kävijämäärät
• Oopperatuotannon toteutuminen
• Alueellisen toiminnan toteutuminen ja määrä
• Nuorille suunnatun museotoiminnan määrä
• Kulttuurilaitosten alueellisen toiminnan laajuus ja määrä
• Asiakaspalaute
• Englanninkielisen viestintämateriaalin määrä

LIIKUNTA JA URHEILU
TOIMENPITEET
• Wasa Station - uusi tapahtuma - ja urheiluareena
• Keskusta-alueen uudet liikuntatilat
• Skeittipuisto
• Ulkokuntoilun puitteiden lisääminen
• Öjbergetin ympärivuotinen käyttö
• Eteläisen kaupunginselän ympärireitti

MITTARI
• Wasa Stationin toteutuminen
• Skeittipuiston toteutuminen
• Uusien ulkokuntoilupaikkojen määrä
• Ympärireitin toteutuminen

MONIPUOLISET TEKEMISEN 
JA KOKEMISEN PUITTEET



KULTTUURI JA TAIDE
TOIMENPITEET
• Maailmanluokan kulttuuritarjontaa huippuluokan kulttuurilaitoksissa
• Wasa Station - Länsirannikon uusi musiikki ja kongressikeskus
• Vaasa Events - uusi konsepti käyttöön matkailuun ja tapahtumiin
• Kulttuurimatkailun monipuolisempi tuotteistaminen
• Julkisen taiteen periaatteiden laadinta ja prosenttiperiaatteen toteuttaminen
• Kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisääminen (katu)taiteen keinoin
• Cultural planning -kulttuurisuunnittelu aluekehittämisen uutena menetelmänä 

käyttöön
• Alueellisesti ja valtakunnallisesti näkyvämmän viestinnän ja markkinoinnin 

toteuttaminen

MITTARI
• Kansainvälisesti ja kansallisesti korkeatasoinen kulttuuritarjonta
• Wasa Stationin toteuttamispäätös
• Valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien määrä
• Asiakaspalaute
• Kulttuurimatkailutuotteiden määrä
• Toteutuneiden julkisen taiteen projektien määrä, periaatteet kyllä / ei
• Cultural planning –hankkeiden määrä ja vaikuttavuusvertailu normi 

aluekehityshankkeisiin nähden
• Valtakunnallisen näkyvyyden määrä, kampanjat ja markkinointibudjetti

LIIKUNTA JA URHEILU
TOIMENPITEET
• Kansainvälisiä ja kansallisia otteluita ja kilpailuja uudistuneessa Vaasan Sähkö

Areenassa, Botniahallissa, Elisa Stadionilla, Kaarlen kentällä ja uudella Wasa Stadionilla

MITTARI
• Kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen ja otteluiden määrä
• Wasa Stationin toteuttamispäätös
• Vaasan Sähkö Areenan valmistuminen
• Menestyneiden urheilijoiden määrä

VAHVA IMAGO



KULTTUURI JA TAIDE
TOIMENPITEET
• Kaikukortilla saavutettavampaa kulttuuria ja liikuntaa
• Erityisryhmien ja perheiden taidetoiminnan kasvattaminen
• Sote- ja kulttuuripalveluiden yhteistyön laajentaminen ja tiivistäminen: yhteiskehittämistyöryhmä 

toiminnassa, kulttuurisen vanhustyön vahvistaminen, aktiivinen kulttuurikummi- ja luotsitoiminta käynnissä
• Taikon-Akatemian toiminnan laajentaminen
• Opistojen hyvinvointihaastekampanjan toteuttaminen ja Kurssikamu-toiminnan elvyttäminen
• Kulttuuripolun laajentaminen varhaiskasvatukseen
• Lasten ja nuorten harrastepassin käyttöönotto
• Opiskelijan kulttuuri- ja liikuntakortin käyttöönotto
• Yhteistyösopimuksen toteuttaminen opiskelijajärjestöjen kanssa tapahtumajärjestämiseen liittyen
• Uusia digitaalisia kulttuuripalveluita otetaan käyttöön ja lisätään näin kulttuurin saavutettavuutta
• Tehdään kulttuuritoiminnan systemaattisempaa tiedonkeruuta ja vaikutusten arviointia
• Monilukutaidon edistäminen ja Koko Vaasa lukee -toiminta pysyväksi brändiksi

MITTARI
• Korttien / passien toteutuminen, määrä ja käyttöaste
• Ryhmä- ja osallistujamäärät
• Kulttuurikummien määrä ja käyntikerrat
• Taiteen perusopetuksen kautta saatujen kurssien / 

osaamispisteiden määrä Taikon-Akatemiassa
• Kurssikamujen ja kontaktien määrä ja kesto
• Asiakaspalaute
• Digitaalisten kulttuuripalveluiden määrä ja käyttöaste
• TEA-viisaarikyselyyn ja muihin valtakunnallisiin kyselyihin 

osallistuminen, tiedonkeruun ja arvioinnin mittareiden asettaminen
• Laina- ja ryhmäkäyntimäärät
• Tarjotun TYKY-toiminnan määrä

LIIKUNTA JA URHEILU
TOIMENPITEET
• Vipinää vekaroille –hankkeella varhaiskasvatuksen arjen liikunnallistaminen
• Kaikukortilla saavutettavampaa kulttuuria ja liikuntaa
• Lasten ja nuorten harrastepassin käyttöönotto
• Opiskelijan kulttuuri- ja liikuntakortin käyttöönotto
• Sähköisen asioinnin lisääminen

MITTARI
• Korttien / passien toteutuminen, määrä ja käyttöaste
• Move-testit
• TIMMI-järjestelmään luodaan uusia palveluita

KULTTUURI JA LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄNÄ 
VOIMANA JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ




