Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

Toiminta-ajatus, tehtävä, arvot ja visio
Toiminta-ajatus
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry on vuonna 2012 perustettu yhdistys, joka edistää taide- ja
kulttuurialan saavutettavuutta sekä moninaisuuden huomioimista. Yhdistyksen tavoitteena on, että
kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua taiteen tekijöiksi ja että erilaiset yleisöt tulevat
huomioiduiksi taide- ja kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelua.
Yhdistyksen jäsenet edustavat eri taide- ja kulttuurialojen yhdistyksiä ja järjestöjä. Lisäksi palvelun
toimintaa tukee laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu eri sidosryhmien edustajista ja järjestöistä.

Tehtävä
Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla ja tekee laajaa
yhteistyötä kulttuuritoimijoiden, kansalaisjärjestöjen, valtionhallinnon, oppilaitosten sekä
saavutettavuus- ja moninaisuusalan toimijoiden kanssa. Palvelun tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea
taide- ja kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu toimii alallaan
asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Palvelun toimintamuotoina ovat mm. konsultoinnit, saavutettavuuskartoitusten toteuttaminen,
saavutettavuus- ja moninaisuusaiheisten koulutusten järjestäminen, tiedon välittäminen mm.
verkkosivuilla, sähköpostilistalla ja blogin avulla, sekä erilaisten tieto-, tutkimus- ja ohjemateriaalien
tuottaminen kulttuuritoimijoiden käyttöön. Palvelu osallistuu kehittämistyöhön erilaisissa kokeilevissa
hankkeissa ja tukee kulttuurihallintoa ja viranomaisia alansa kysymyksissä.

Arvot
Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnan lähtökohtana on ajatus Suomesta, jossa kaikilla ihmisillä on
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua monimuotoiseen taide- ja kulttuurielämään sekä tekijöinä
että kokijoina. Suomalainen yhteiskunta on lähtökohtaisesti moninainen ja muodostuu erilaisista
yksilöistä ja yhteisöistä. Erilaisuus voi liittyä esimerkiksi kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin,
sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin,
vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja
vakaumuksiin. Jokainen yksilö kuuluu samanaikaisesti moneen erilaiseen ryhmään ja kantaa
sisällään moninaisuutta.
Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat samanarvoisia taustastaan ja ominaisuuksistaan
riippumatta. Yhdenvertainen taide- ja kulttuurikenttä on saavutettava ja se huomioi erilaisten
tekijöiden ja yleisöjen tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja tarinoita. Erilaisten ryhmien ja
vähemmistökulttuurien kokemukset ja käsitykset ovat osana yhteistä jaettua kulttuuriperintöämme.
Saavutettavuuden toteutuminen taide- ja kulttuurikentällä edellyttää rakennetun ympäristön
esteettömyyden lisäksi saavutettavaa viestintää, osallistumista mahdollistavaa hinnoittelua, tiedon ja
elämysten tarjoamista vaihtoehtoisilla tavoilla eri aisteille sekä ymmärtämisen esteiden poistamista.
Kulttuuritoimijat pääsevät tavoitteisiin tekemällä johdonmukaista strategista työtä palvelujensa
saavutettavuuden parantamiseksi.

Visio
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja ylläpitämä Kulttuuria kaikille -palvelu on vahva
valtakunnallinen toimija, jonka palvelut edistävät yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on
mahdollisuus osallistua tekijänä ja kokijana moninaiseen taide- ja kulttuurielämään.

