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Kiinnostaako kulttuuri? 

Kulttuuri 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 
ja teatteriin. Kortti on henkilökohtainen, eikä se 
maksa mitään. Kaikukortti on voimassa yhden 
vuoden kerrallaan.

Kaikukortilla voit hankkia Kempeleen Kaikukortti-
tarjonnan lisäksi maksuttomia pääsylippuja myös 
muiden Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaan. 

Lisätietoja:

www.kaikukortti.fi



Kuka voi saada Kaikukortin Kempeleessä?

Voit saada Kaikukortin, jos 
• olet Kempeleen Kaikukortti-toiminnassa mukana

olevan sosiaali- ja terveysalan tai hyvinvointitoimi-
alan toimijoiden asiakas.

• olet lisäksi tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä
syystä hankkia pääsylippuja.

• olet vähintään 16-vuotias.

Mistä voit saada Kaikukortin Kempeleessä? 

• Kaikukorttia jakavat Kempeleessä tässä esitteessä
listatut sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointitoimi-
alan toimijat.

• Pyydä oma Kaikukorttisi henkilökunnalta.
• Sinun ei tarvitse todistaa tulojasi kortin

saamiseksi.



Mihin Kaikukortti käy? 

Kaikukortilla voit hankkia lippuja Kaikukortti-
toiminnassa mukana oleviin kulttuurikohteisiin, 
kuten festivaaleille, konsertteihin, teattereihin 
ja museoihin. Kaikukortin piirissä on suurin osa 
kohteiden kulttuuritarjonnasta. 
Kempeleen Kaikukortti -toiminnassa mukana
olevat kulttuuritoimijat on listattu tähän 
esitteeseen.

Lisäksi Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat 
kulttuurikohteet kertovat omilla verkkosivuillaan 
mihin tapahtumiin ja esityksiin Kaikukortti käy. 
Voit myös soittaa kulttuurikohteeseen ja 
tiedustella Kaikukortin piirissä olevaa tarjontaa.

Voit käyttää Kaikukorttia myös muilla 
Kaikukortti-alueilla. 



Miten hankit pääsylipun Kaikukortilla? 

Hanki lippu Kaikukortilla kulttuurikohteen omista 
lipunmyyntikanavista. Kun hankit lipun, varaudu 
näyttämään Kaikukorttisi ja kertomaan sen tunnus 
(kirjain- ja/tai numerosarja). 

Et voi hankkia lippuja verkkokaupasta 
Kaikukortilla.

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

Useimpien kulttuurikohteiden lippuja on 
mahdollista hankkia myös suoraan kohteista ilman 
palvelumaksua.

Kaikukortti-pääsylippuja saattaa olla rajattu määrä.



Ota Kaikukortti mukaasi 

Ota Kaikukortti mukaasi, kun menet 
kulttuuritilaisuuteen. 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 
tapahtumaan. 

Yhteisön Kaikukortti 

Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän tai kahdestaan 
työntekijän kanssa kiinnostaa, kannattaa kysyä, 
lähtisikö Kaikukorttia jakavan yhteisön työntekijä 
kanssasi johonkin kulttuuritilaisuuteen!



 

Kaikukorttia jakavilla sosiaali- ja terveysalan toimijoilla 
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.

Avustajalle maksuton lippu 

Kaikukortti-kulttuurikohteissa 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 
perheiden 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

Facebook:

www.facebook.com/kaikukortti



Lisätietoja Kempeleen Kaikukortti-toiminnasta: 

www.kempele.fi/kaikukortti

Yhteystiedot:

Reijo Kinnunen
vs. kirjasto- ja kulttuurijohtaja 
p. 050 463 6457
reijo.kinnunen@kempele.fi

Eeva Moilanen
sosiaaliohjaaja
p. 050 316 9673
eeva.moilanen@kempele.fi

Palautesähköposti: 
kaikukortti@kempele.fi



Kaikukortin kulttuurikohteet Kempeleessä

Kaikukorttia voit hyödyntää alla mainituissa paikoissa 
Kempeleessä.

Kempeleen Kiri

www.kempeleenkiri.fi

Sarkkirannantie 20, 90440 Kempele
p. 040 728 9338
Naisten superpesisottelut

Kempeleen kunta

www.kempele.fi/kulttuuri

Kempeleen kirjasto
p. 050 463 6457 ja 050 316 9409
Kunnan järjestämät kulttuuritapahtumat
(Kempele Akatemia, Pirilä-sali tai Kirkonkylän koulun D-talo)



Kempele-opisto

www.kempele.fi/kempeleopisto

Honkasentie 15 B, 90450 Kempele
p. 050 463 6423 ja 050 463 6431

Yksi Kempele-opiston kurssi ilmaiseksi lukuvuoden  
aikana. Etuus ei koske musiikin yksilöopetusta eikä 
taiteen perusopetusta. Kaikukortin rinnalla ei voi olla 
muita Kempele-opiston maksuetuuksia  samanaikaisesti.

Kempeleen vasemmisto ry, Kempeleen 
työväentalo

kempele.vas.fi/kempeleen-tyovaentalo/

Koskelantie 24, 90440 Kempele
p. 040 549 5081

Työväentalon omat tanssit ja tapahtumat



Nuu-teatteri 

http://nuuteatteri.net

Kempeleen Nuorisoseurantalo
Kirkkotie 19, 90440 Kempele 
p. 046 618 9198

Nuu-teatterin esitykset

Virkistysuimala Zimmari

www.kempele.fi/zimmari

Pekurintie , 90450 Kempele
p. 050 316 9406

10 kerran uintisarjalippu henkilökohtaiseen käyttöön. 
1 sarjalippu / Kaikukortti-vuosi.



Kaikukortin jakajat Kempeleessä

Kaikukortin voi saada seuraavista paikoista:

KEMPELEEN TERVEYSKESKUS 

www.kempele.fi/mielenterveysjaperheneuvola 
Kirkkotie 21, 90440 Kempele

Neuvolan perhetyö 
Kempeleen terveyskeskus, sisäänkäynti B1 ovesta, 
2. kerros
p. 044 497 2228
• Neuvolan perhetyöntekijä
• Lapsiperheiden kotipalvelu

Mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut 
Kempeleen terveyskeskus, sisäänkäynti B1 ovesta, 
2. kerros
p. 050 463 6385
• Mielenterveysneuvolan työntekijät
• Perheneuvolan työntekijät



IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO

KEMPELEEN ETSIVÄ NUORISOTYÖ

KEMPELEEN SEURAKUNNAN DIAKONIATOIMISTOT

www.kempeleenseurakunta.fi

Kirkonkylän diakoniatoimisto
Kirkkotie 11, 90440 Kempele
p. 040 779 0365 ja 040 770 7431

Kokkokankaan diakoniatoimisto
Kissaojantie 12, 90450 Kempele
p. 040 779 0368 ja 040 779 0367

www.kempele.fi/ikahoiva
Voimatie 6, 90440 Kempele 
p. 040 158 4020

www.kempele.fi/etsivanuorisotyo
Honkasentie 15, 90450 Kempele
p. 050 316 3741 ja 050 595 6922



KEMPELEEN SOSIAALITOIMISTO

www.kempele.fi/sosiaalipalvelut
Voimatie 6, 90440 Kempele
Työllisyysyksikkö 
p. 044 497 2201
Aikuissosiaalityö
p. 050 316 9673
Vammaispalvelut
p. 050 463 6301
Lapsiperheet
p. 044 497 2281

OHJAAMO KEMPELE

ohjaamot.fi/web/ohjaamo-kempele
Zeppeliinintie 1, 90450 Kempele (Zeppelin, 2. krs.)
p. 040 611 6885 ja 040 182 1244

ZYTKÄRI
www.kempele.fi/zytyke
Voimatie 6, 90440 Kempele
p. 050 463 6405 ja 050 463 6397






