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Valtuutettu Janika Takatalo ym. aloite: Kulttuurikummitoimintaa Turkuun

Helsingissä jokainen vuonna 2020 tai sen jälkeen syntynyt vauva on saanut
oman kulttuurikummin. Vuonna 2020 kummina toimi esimerkiksi Helsingin
kaupunginorkesteri ja vuonna 2021 Helsingin teatterit yhdessä. Jokainen lapsi
kutsutaan kummin toimesta vuosittain vähintään kahteen maksuttomaan tapahtumaan, esimerkiksi vauvasinfoniaan tai nukketeatteriin. Kummius jatkuu,
kunnes lapsi aloittaa koulun.
Kulttuurikummiuden avulla lapsi ja hänen perheensä saavat henkilökohtaisen
kosketuksen kulttuuriin. Toimintaan kuuluvien tapahtumien tehtävänä on tukea lapsen kehitysvaihetta ja perheen hyvinvointia. Moni vanhempi kokee
esimerkiksi yksinäisyyttä pikkulapsivaiheessa, jolloin kaikenlaiset tapahtumat,
joissa kohdata muita samassa elämäntilanteessa olevia, ovat henkisesti hyvin
tärkeitä. Myös korona-aikana syntyneet ja kasvaneet lapset ovat jääneet vaille
erilaisia elämyksiä ja muiden pienten seuraa. Kulttuurikummitapahtumat vastaisivat Turussakin näihin molempiin tarpeisiin.
Kulttuuri kuuluu kaikille ja se tutkitusti luo hyvinvointia. Turussa vuosina
2012–2013 käynnistyneessä verkostoyhteistyössä alueen korkeakoulujen ja
järjestöjen kesken on luotu kulttuurihyvinvoinnin käsite. Kulttuurihyvinvoinnilla
tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että
kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia. Kulttuurihyvinvoinnin perustana on ihmisen oma taide- ja kulttuurisuhde, jonka hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Jo nuorena luotu suhde kulttuuriin auttaa kasvattamaan aktiivisia ja hyvinvoivia kulttuurikansalaisia.
Turussa on onnistuneesti otettu käyttöön muun muassa jo elämyspolku, jonka
avulla jokainen peruskoululainen käy noin kolme kertaa lukuvuodessa eri kulttuurilaitoksissa. Toimintaa on ulotettu myös varhaiskasvatukseen, mutta palvelun piiristä puuttuvat vielä aivan pienimmät. Turussa tulee selvittää, kehittää
ja sen pohjalta ottaa käyttöön Helsingin kulttuurikummitoimintaan pohjautuva
oma malli. Kulttuurikummitoiminta olisi hieno lisä vuoden 2029 -juhlavuotta
kohti kulkevalle kulttuurikaupunki Turulle!
Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat vaadimme, että Turku selvittää,
kehittää ja sen pohjalta ottaa käyttöön Helsingin kulttuurikummitoimintaan
pohjautuvan oman mallin.
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