KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 2022-2025

Kulttuuri on olennainen osa suomussalmelaisuutta. Kulttuuri on nostettu yhdeksi kärjeksi myös
kunnan strategiassa. Strategian mukaan Suomussalmella on vahva identiteetti ja elävä
omaleimainen kulttuuri. Elämme luonnon rytmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaalimme puhdasta
luontoa, sivistystä ja elävää kulttuuriamme, elämme luonnon rytmissä ja olemme osa sitä. Vilkas
tapahtuma- ja kulttuuritarjonta on osa suomussalmelaisuutta.
Kulttuuri hyvinvointisuunnitelman painopistealueissa ja kehittämiskohteissa:

1. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen – kuuntelemalla kuntalaisia vahvistetaan
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
Kunnan kulttuuritoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Kulttuuritoimi
järjestää säännöllisesti (1–2 krt/vuosi) keskustelutilaisuuksia kulttuuritoiminnasta. Näissä
tilaisuuksissa kuntalaiset voivat kertoa omia ideoitaan ja toiveitaan siitä, minkälaisia
kulttuuritapahtumia kuntaan haluttaisi. Osallisuutta vahvistetaan myös kulttuuriavustusten
myöntämisen kautta. Avustuksia voi hakea kunnassa toimivat yhteisöt tai yksittäiset kuntalaiset
omien kulttuuriprojektiensa ja tapahtumien järjestämiskustannuksiin. Kulttuuritoimi voi myös olla
kumppanina tilaisuuksien järjestämisessä. Kuntalaisten ja järjestöjen panos kunnan
kulttuuritoimintaan on merkittävä voimavara, joka monipuolistaa ja elävöittää kulttuuritarjontaa.
Samalla juuri tämä kuntalaisten oma toiminta vahvistaa kunnan kulttuurielämän omaleimaisuutta.
Kulttuuritoimen kautta tarjotaan kulttuuria monipuolisesti eri kohderyhmille. Vanhusten
palveluasumisyksiköihin, vammaispalvelukeskukseen ja kuntoutuskodille järjestetään
mahdollisuuksien mukaan musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä. Kulttuuria pyritään viemään eri
puolille kuntaa, myös sivukylille, yhdessä yhteistyökumppaneiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.
Varhaiskasvatukseen ja kouluille järjestetään vierailuesityksiä. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa
kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Yhteisölliset tapahtumat, kuten
Taiteiden yö, Ämmän kesäillat ja Uuden vuoden vastaanotto, tarjoavat monenlaisia
kulttuurielämyksiä kaiken ikäisille kuntalaisille. Kaiku-kortin kautta mahdollistetaan vähävaraisiksi
itsensä kokeville kuntalaisille pääsy kulttuuritapahtumiin sekä osallistuminen Kianta-opiston
kursseille, esimerkiksi musiikki- ja kuvataideryhmiin.

2. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö – huomioidaan Suomussalmen luontoarvot, turvallisuus ja
viihtyisyys päätöksenteossa
Taide ja kulttuuri lisäävät kunnan viihtyisyyttä lisäämällä elinympäristön esteettisyyttä. Kunnassa on
aloitettu prosenttitaidehankinnat uuden yhtenäiskoulun rakentamisen yhteydessä.
Prosenttitaideperiaatetta toteutetaan jatkossa uudiskohteissa mahdollisuuksien mukaan. Taidetta ja
kulttuuria viedään ihmisten arkiseen elinympäristöön erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden
muodossa aktiivisesti.
Ympäristötaideteos Soiva Metsä palvelee kuntalaisia ja matkailijoita kesäkaudella. Soiva Metsä on
luontoon sijoitettu musiikillinen polku, jonka varteen on rakennettu ihmisen kokoisia soittimia.
Soittimia saa soitella kulkiessaan polkua eteenpäin. Soiva Metsä vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja
kunnostusta. Soiva Metsä on ainutlaatuinen luonto- ja kulttuurikohde.

3. Suunnitelmallinen päätöksenteko – hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut

Suomussalmella on mahdollista harrastaa ja osallistua hyvin monenlaiseen kulttuuritoimintaan.
Kainuun musiikkiopiston toimipiste tarjoaa eri ikäisille mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin
harrastamiseen. Kianta-opiston kautta voi osallistua kursseille, joissa on teemoja laajasti taiteen eri
osa-alueilta. Kirjasto palvelee kuntalaisia sekä pääkirjastolla aukioloaikoina ja omatoimikirjastona
että kirjastoauto Ranstakan kautta. Kirjastolla toimiva Galleria Kieppi toimii erilaisten
taidenäyttelyiden järjestämispaikkana ympäri vuoden. Kotiseutumuseo palvelee kesäisin sekä
kuntalaisia että matkailijoita. Kotiseutumuseolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös
erilaisia kulttuuritapahtumia.
Yhteistyösopimus Teatteri Retikan kanssa luo vankan pohjan kunnan kulttuuritoiminnalle. Teatteri
Retikka tuottaa vuosittain ainakin kesäteatteriesityksen ja pikkujoulushown, sekä hoitaa tekniikan
kunnan tilaisuuksissa sopimuksen mukaan. Kesäteatterialueen kehittämiseen on panostettu.
Alueella on kesäteatteritoiminnan lisäksi kesän aikana konsertteja ja muita vierailuesityksiä
vaihtelevasti. Alueen käytöstä vastaa kulttuuritoimi.

