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kulttuuri?

Kulttuuri kuuluu kaikille!
Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla, museoissa ja teattereissa
vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty
Kaikukortti, jota kokeillaan tänä vuonna Lappeenrannassa. Kortti on käytössä
myös Espoossa ja Kainuussa.

Mikä on Kaikukortti?
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia
pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille,
konsertteihin, tanssiesityksiin tai
teatteriin. Kortti on henkilökohtainen
eikä se maksa mitään. Kaikukorttia
kokeillaan Lappeenrannassa vuoden
2017 loppuun asti. Kokeiluluonteisesti
Kaikukortin piirissä on myös urheilu
tapahtumia.
Kuka voi saada Kaikukortin?
Voit saada Kaikukortin, jos
• käytät asiakkaana palveluita
sellaiselta lappeenrantalaiselta
sosiaalipalvelujen toimijalta, joka on
mukana Lappeenrannan Kaikukorttikokeilussa.
• sinulla ei tiukan taloudellisen
tilanteen vuoksi ole rahaa hankkia
pääsylippuja
• olet vähintään 16-vuotias.
Mistä voit saada Kaikukortin?
• Voit saada Kaikukortin niiltä
sosiaalialan toimijoilta, jotka ovat
mukana Lappeenrannan Kaikukorttitoiminnassa.
• Pyydä oma Kaikukorttisi
henkilökunnalta.
Kortin saamiseksi sinun ei tarvitse
todistaa tulojasi erillisillä todistuksilla.
Mihin Kaikukortti käy?
Kaikukortilla voit hankkia lippuja
Lappeenrannan Kaikukortti-kokeilussa
mukana oleviin kulttuurikohteisiin,
kuten festivaaleille, kesäteattereihin,
museoihin, sekä urheilutapahtumiin.
Kaikukortin piirissä on suuri osa kohtei
den kulttuuritarjonnasta. Kaikukortilla
voit hankkia paikkoja pienen lapsesi
kanssa myös Lappeenrannan musiik
kiopiston muskareihin.
Lappeenrannan Kaikukortti-toimin
nassa mukana olevat kulttuuri- ja
urheilukohteet kertovat omilla verkko
sivuillaan mihin tapahtumiin, esityksiin

Kaikukortin jakajat
Ohjaamo Lappeenranta
Anni Swanin katu 7,
53100 Lappeenranta
puh. 0400 154 661
Avoinna ti–pe klo 12–16
ohjaamo@lappeenranta.fi
www.lappeenranta.fi/ohjaamo
www.facebook.co
ohjaamolappeenranta
Aikuissosiaalityö, talous- ja
velkaneuvonta / Aikuisten keskus
Valtakatu 51, 53100 Lappeenranta
puh. 0400 235 926
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/
sosiaalityo
Työvoiman palvelukeskus TYP
Koulukatu 5–7, Lappeenranta
puh. 040 835 3134
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/
tyoelamapalvelut
Vanhussosiaalityö
Iso apu -palvelukeskus
Kauppakatu 63, 53100 Lappeenranta
isoapu.palvelukeskus@eksote.fi
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/
sosiaalityo/vanhussosiaalityo
Vammaispalvelut
Iso apu -palvelukeskus
Kauppakatu 63, 53100 Lappeenranta
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/
vammaispalvelut
Saimaan Kriisikeskus
Pormestarinkatu 6 A, 5.krs,
53100 Lappeenranta
puh. 05 453 0020
toimisto@saimaankriisikeskus.net
www.mielenterveysseurat.fi/
lappeenranta
Heikintalo
Ratakatu 41, 53100 Lappeenranta
puh. 045 317 9095, 040 045 1344,
045 317 9096
lpr.klubitalo@heikintalo.net
www.facebook.com/HeikintaloKlubitalo-ry-1517125288567124
heikintalo.hol.es
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Kaikukortin kulttuuri- ja
urheilukohteet Lappeenrannassa
Pulsan kesäteatteri, Rata-ryhmä
RATA-Ryhmä / Pulsan aseman kesäteatteri
Pulsan aseman tie 21, 54390 Pulsa
puh. 050 383 4308
rataryhma@gmail.com
www.facebook.com/rataryhma
Lappeenrannan musiikkiopisto
Koulukatu 36, 53100 Lappeenranta
puh. 0400 770 228
musiikkiopisto@lprmo.fi
Lappeenrannan museot
Lappeenrannan museoiden kaikki kolme
kohdetta, Lappeenrannan taidemuseo,
Etelä-Karjalan museo ja Wolkoffin talomuseo
ovat Kaikukortti-kohteita. Museoiden sisään
pääsyn lisäksi museoissa järjestettävät tapah
tumat ovat Kaikukortin haltijoille maksuttomia.
Tapahtumatiedot löytyvät museoiden nettisivuilta www.lappeenranta.fi/museot
Etelä-Karjalan museo
Kristiinankatu 15,
Lappeenrannan linnoitus
puh. 05 616 2255, 05 616 2261
Avoinna 5.6.–20.8. ma–pe 10–18, la–su 11–17,
22.8.–30.12. ti–su 11–17
KontuFolk 28.–29.7.2017
Konnunsuon juhlalato,
Hirsisaarentie 27, Joutseno
kontufolk@kontufolk.net
www.facebook.com/kontufolk
Aikamoisia akanketaleita (UIT, kesäteatteri)
Lappeenrannan kesäteatteri, Kristiinankatu 2 B
puh. lipunmyynti 09 756 8070 (ma–pe klo 10−17)
www.lappeenrannankesateatteri.fi
www.facebook.com/lprkesateatteri
PesäYsit, Superpesis
Lappeenrannan kesän ykkösjuttu –
Vanhalla kentällä
www.pesaysit.fi
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ja kursseille Kaikukortti käy. Voit
myös soittaa kulttuuri- ja urheilu
kohteeseen ja tiedustella Kaiku
kortin piirissä olevaa tarjontaa.
Tämän esitteen lopussa on
lista Kaikukortin piirissä olevista
kulttuuri- ja urheilutapahtuma
kohteista Lappeenrannassa.
Miten hankit pääsylipun tai
kurssipaikan Kaikukortilla?
Kaikukortilla hankit lipun kulttuuri
kohteen ja urheilutapahtuman
omasta lipunmyyntikanavasta. Kun
hankit lippua, varaudu näyttä
mään Kaikukorttisi ja kertomaan
sen numero. Kaikukortilla et voi
hankkia lippuja verkkokaupasta.
Kaikukortti-lippuja saattaa olla
rajoitettu määrä.
Jos hankit lipun Lippupisteen tai
muun kaupallisen lipputoimiston
kautta, sinun on maksettava
palvelumaksu, vaikka itse pääsy
lippu on maksuton.
Useimpien kulttuurikohteiden ja
urheilutapahtumien lippuja on
mahdollista hankkia myös suoraan
kohteista ilman palvelumaksua.
Ota Kaikukortti mukaasi
Ota Kaikukortti mukaan, kun
menet kulttuuri- tai urheilu
tapahtumaan tai kurssille.
Henkilökunta saattaa pyytää sinua
näyttämään Kaikukortin.
Lippuja myös lapsillesi
Jos perheessäsi on alle 16-vuoti
aita lapsia, voit hankkia Kaiku
kortilla maksuttomia lippuja myös
heille silloin, kun menette yhdessä
samaan tapahtumaan. Muskarit
on tarkoitettu vanhemmalle ja
pikkulapselle yhdessä.
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Yhteisön Kaikukortti

Kaikukortti valtakunnallisesti

Kaikukorttia jakavilla sosiaalialan toimijoilla on
käytössään yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä
voi hankkia yhteisön Kaikukortilla maksuttoman
pääsylipun itselleen silloin, kun hän järjestää pien
ryhmäkäynnin yhdelle tai useammalle asiakkaalle,
jolla on Kaikukortti. Yhteisön Kaikukorttia ei voi
käyttää muskari-toimintaan.

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti
tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja
perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuri
elämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän tai kah
destaan työntekijän kanssa kiinnostaa, kannattaa
kysyä, lähtisikö Kaikukorttia jakavan yhteisön
työntekijä kanssasi johonkin kulttuuri- ja urheilu
tapahtumaan!
Avustaja maksutta sisään
Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat kult
tuuri-ja urheilukohteet ovat sitoutuneet siihen,
että mahdollinen avustaja tai tulkki pääsee aina
maksutta sisään. Avustaja voi olla esimerkiksi
liikkumisesteisen henkilön avustaja, näkövam
maista henkilöä avustava opas tai kehitysvam
maista henkilöä avustava ohjaaja. Tulkki voi olla
esimerkiksi viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki tai
puhetulkki. Mahdolliselle avustajalle on hankittava
oma paikkalippu.
Seuraksi Piristäjäpalvelu
Kaipaatko kulttuurivierailulle seuraa tai tukea?
Voit pyytää mukaasi vapaaehtoisen kaverin
Piristäjäpalvelusta.
Lisätiedot:
SPR:n Lappeenrannan osaston koordinaattori,
puh. 044 3664 145, lappeenrannanpiristajat@
gmail.com

Lisätietoa Kaikukortista valtakunnallisesti:
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
www.facebook.com/kaikukortti
Kaikukortti Lappeenrannassa
Kaikukorttia kokeillaan Lappeenrannassa vuoden
2017 loppuun saakka ja tätä kokeilua koordinoi
Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus
Socom Oy kahden käynnissä olevan hankkeen
voimin, PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yh
dessä rakentamassa ja Kulttuuripolku senioreille.
Lisätietoja Lappeenrannan
Kaikukortti-toiminnasta:
www.eksote.fi > Eksote > Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen > Kaikukortti
Yhteystiedot:
Pirkko Haikara, puh. 040 830 6318,
pirkko.haikara@socom.fi
Päivimaria Seppänen, puh. 044 748 5310,
paivimaria.seppanen@socom.fi
Palaute: kaikukortti.lappeenranta@gmail.com
Pop up -kohteita voit seurata
Kaikukortti-pop up -kohde on Kaikukortti-verkostojen ulkopuolinen toimija, joka tarjoaa erikoisetuja Kaikukortin haltijoille. Kaikukortti-pop up
-kohteita voit seurata osoitteessa
www.facebook.com/kaikukortti

