
 

 

 

Loviisan kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma 

 

1. ALKUSANAT – KULTTUURIN STRATEGINEN ASEMA 

 

Tämän kulttuuripoliittisen ohjelman tavoite on määritellä Loviisan kaupungin kulttuuritoimen 

tulevaisuuden linjauksia. Alkusanoissa esitellään kulttuurin asemaa kaupungin strategia-

asiakirjoissa, seuraavaksi kuvaillaan lyhyesti kulttuurin nykytilaa ja lopuksi hahmotellaan 

kehitystyön painopistealueet vuosille 2015–2020. 

Kulttuuri sisältyy joko suoraan tai epäsuorasti moniin keskeisiin Loviisan kaupungin 

kehittämisasiakirjoihin. On tärkeää, että kulttuuripoliittinen ohjelma on linjassa näiden kanssa.  

 

Kaupungin visio; ”Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä”, lupaa paljon. Kulttuuri eri 

muodoissaan tarjoaa elämyksiä kuntalaisille ja matkailijoille, lapsille ja vanhuksille – jokaiselle 

varallisuudesta riippumatta! Lisäyksenä visiolle todetaan mm. seuraavaa: ”Loviisa mahdollistaa 

monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja 

kulkuyhteyksien avulla.” Lause on osa valtuuston hyväksymää visiota, eli se on nähtävä 

Loviisan tahtotilana ja kehitystyön suuntana. 

 

Yksi kaupunkistrategian neljästä painopisteestä on vetovoimaisuus ja kilpailukyky. 

Monipuolinen kulttuurielämä lisää tunnetusti alueen vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja 

asukkaiden elämänlaatua. Vetovoimaisuuden ja kulttuurin yhteys korostuu myös elinkeino-

ohjelmassa, jossa on lueteltu seudun kilpailutekijät. Yksi niistä on ”seudun idyllisyys ja 

kulttuuri mahdollistajana ja houkuttimena”. Luovat alat, niiden kehittäminen sekä ko. alojen 

tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen nostetaan esille osana juuri vetovoimaisuuden 

rakentamista. Ohjelmassa todetaan myös, että ”kulttuuriperinteen vaaliminen on seudun 

menestystekijä”. 

 

Matkailun kehittämissuunnitelmassa on kolme päälinjaa, joiden kautta Loviisaa lähdetään 

kehittämään ja markkinoimaan. Yksi niistä on ”Culture & Art City” ja kaksi muuta ovat ”Slow 

City” sekä ”Love City”. 

  

Kulttuurielämän kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kulttuurin merkitys ja 

positiiviset vaikutukset on havaittu ja kirjattu erilaisiin ohjelmiin. Loviisan kaupungin päättäjät 

ovat sitoutuneita takaamaan kulttuurille toimivat edellytykset kehittyä ja kukoistaa. Seuraava 

tärkeä askel on huolehtia siitä, että kulttuuri saa paitsi ansaitsemansa huomion, myös riittävän 

arvostuksen ja tarvittavat resurssit ja läpäisee koko kaupungin hallinnon. 

 

Kulttuuri on jo Loviisan käyntikortti, yhteistyössä kehittämällä siitä saadaan valttikortti! 

  

  

 

 



 

Kulttuuri on tärkeää, mm. koska… 

 

• kulttuuri lisää hyvinvointia ja ennaltaehkäisee pahoinvointia 

• kulttuuri edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta 

• kulttuuri tukee kasvua, edistystä ja dynaamisuutta sekä luo työpaikkoja 

• kulttuuri markkinoi Loviisaa 

• monipuolinen kulttuurielämä tekee paikkakunnasta viihtyisän ja houkuttelevan, myös 

ulkopuolisten silmissä. 

 

2. LOVIISA KULTTUURIKAUPUNKINA 

 

Loviisa kulttuuripoliittisena kehittämiskohteena 

 

Loviisa on kaksikielinen, kulttuuriperinnöltään kansallisesti merkittävä rannikkokaupunki. 

Loviisa sijaitsee noin 90 kilometriä Helsingistä itään, ja toimi aikoinaan Ruotsin itäisimpänä 

linnoitettuna rajakaupunkina Vanhan Kuninkaantien varrella.  

 

Kaupunki mielletään tänään idyllisenä pikkukaupunkina ja luovan työn kehtona. Loviisan 

vanhojen talojen ympärille rakentunut tapahtuma on nostanut kaupungin puutalot sekä perinne- 

ja korjausrakentamisen valtakunnalliseen julkisuuteen. Kaupungin imago on muuttunut niin 

ulkopuolisten kuin loviisalaistenkin silmissä. 

 

Loviisa tunnetaan tänään paitsi viehättävästä keskustasta ja idyllisistä puutalokortteleista myös 

ruukki- ja saaristolaismiljöistä, kartanoista ja maaseudusta sekä lukuisista kesätapahtumista. 

Paikkakunnalta löytyy paljon kulttuurialan osaamista, luovia ihmisiä ja ajatuksia sekä vireätä 

yhdistystoimintaa, joiden panos kaupunkikuvan muokkaajana on ollut – ja on – merkittävä. 

 

Loviisan kulttuuritoiminnan kenttä vuonna 2014 

 

Kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimi... 

 

… YLLÄPITÄÄ kirjastoja ja museoita. 

Kirjastojen ja museoiden rooli kulttuuriperinteen vaalijana ja välittäjänä on tärkeä. 

Kirjastoissa ja museoissa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia sekä lapsille ja nuorille 

suunnattua, kulttuurikasvatuksellista toimintaa. 

 

… TUOTTAA JA JÄRJESTÄÄ tapahtumia ja muuta kulttuuritoimintaa. 

Kaupungin kulttuuritoimen järjestämiä tapahtumia ovat esimerkiksi vuotuiset 

kalenterijuhlat, Sibeliuspäivät ja muut konsertit, lasten ja nuorten kulttuuritapahtumat, 

kyläjuhlat ja muut eri kaupunginosiin sidotut tapahtumat.  

Muuta kulttuuritoimintaa ovat esimerkiksi kerhot ja retket sekä Loviisan kaupungin 

soittokunnan toiminta. 



 

...TUKEE paikallisia kulttuurialan toimijoita. 

Vierasateljeen, Porvoonseudun musiikkiopiston ja elokuvateatteri Kino Marilynin toimintaa 

tuetaan vuosittaisella määrärahalla.  

Kulttuuriavustuksilla tuetaan alueella toimivien yhdistysten toimintaa ja erilaisia hankkeita. 

 

YHTEISTYÖTÄ  

kaupungin muiden toimialojen, seurakuntien, kolmannen sektorin, naapurikuntien ja muiden 

tahojen kanssa. 

 

Myös kaupungin muut toimialat järjestävät ja tukevat kulttuuritoimintaa: 

 

 KANSALAISOPISTOT tarjoavat kuntalaisille laajan kurssivalikoiman, johon sisältyy mm. 

taide- ja taitoaineiden opetusta eri ikäryhmille. 

 MATKAILUTOIMI osallistuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä auttaa 

matkailijoita löytämään Loviisan kulttuuritapahtumat ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät 

kohteet. 

 KOULUT JA PÄIVÄKODIT toteuttavat lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta tahoillaan ja 

osin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. 

 KEHITYS- JA ELINKEINOPUOLELLAKIN korostetaan kulttuurin merkitystä ja mm. 

luovat alat on nostettu yhdeksi kehityskohteeksi. 

 

Aktiivinen kolmas sektori rikastuttaa kulttuuritarjontaa: 

 

Lukuisat seurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt tekevät arvokasta ja tärkeää kulttuurityötä. 

Kulttuuriaktiivien ansiosta Loviisasta löytyy nykyään monipuolinen kulttuuritarjonta, jossa 

taiteen eri osa-alueet ovat hyvin edustettuina sekä harrastelija- että ammattilaistasolla. 

Lukuisista toimijoista on mahdotonta mainita kaikkia, mutta seuraavaksi esimerkinomainen 

poiminta: 

 

 KUVATAIDETTA voi harrastaa yhdistysten järjestämillä kursseilla, ja ammattilaisten töitä 

puolestaan voi ihailla gallerioissa ja näyttelyissä. Kaupungista löytyy kuvataiteen harrastajia 

ja osaajia perinteisistä suuntauksista valokuvaukseen ja nykytaiteeseen saakka. 

 MUSIIKKI on Loviisassa laajalti edustettuna, halutaanpa sitten laulaa, soittaa tai nauttia 

konserteista. Porvoonseudun musiikkiopisto tarjoaa loviisalaisillekin mahdollisuuden 

musiikin tavoitteelliseen opiskeluun, ja Musiikkikoulu Sonante järjestää 

vapaamuotoisempaa opetusta. Kaupungista löytyy useita kuoroja, musiikkiyhdistyksiä, 

yhtyeitä ja ammattimuusikoita. Seurakunnat ja muutkin toimijat järjestävät konsertteja. 

 TANSSIA laidasta laitaan voi harrastaa Loviisanseudun tanssiopistolla. 

Kansantanssiyhdistykset puolestaan vaalivat paikallista tanssiperinnettä. 

 NÄYTTÄMÖTAITEESTA saa nauttia etenkin kesäisin. Loviisasta löytyy peräti kolme 

kesäteatteria: Lurens, Loviisan teatteri sekä Ruukinmyllyn kesäteatteri. Jos itse mielii 

näyttämölle, se onnistuu helposti pestautumalla mukaan kahden ensiksi mainitun 

kesäteatterin näyttelijäkaartiin. Liljendal-revyy hauskuttaa yleisöä keväisin. 

 ELOKUVATEATTERI Kino Marilynissä voi katsella elokuvia upeissa puitteissa. 



 Värikkäät ja tasokkaat KULTTUURITAPAHTUMAT kuuluvat olennaisesti Loviisan 

kesään, ja ne elävöittävät muitakin vuodenaikoja. Laajasta tapahtumatarjonnasta 

poimittakoon esimerkiksi Agricola-päivän juhla Pernajassa, Liljendal-päivät, Loviisan 

avoimet puutarhat, Ruotsinpyhtään Bluegrass-festivaali, Laivasillan tapahtumat, Kuningas 

saapuu Loviisaan, Loviisan laulujuhlat, Rauhan foorumi, Ruusujen hurmaa ja Loviisan 

Wanhat talot.  

 KULTTUURIPERINNETTÄ vaalitaan museotoimen lisäksi useissa yhdistyksissä mm. 

ylläpitämällä museoita, lisäämällä ihmisten kiinnostusta ja tietämystä perinneveneitä tai  

-rakentamista kohtaan sekä toimimalla muilla tavoin perinteiden ja kulttuurimiljöiden 

arvostuksen, tutkimuksen ja säilyttämisen edistämiseksi. Opastoiminnalla on tärkeä rooli 

perinteiden ja historian elävöittämisessä sekä kaupungin tunnetuksi tekemisessä. 

 Kirjakahvila ja lukupiirit huolehtivat kirjaston ohella KIRJALLISUUDEN esille 

tuomisesta. 

 Kaupunkiin on yksityisten kulttuuriaktiivien ansiosta saatu myös oma 

KULTTUURIKESKUS, joka tällä hetkellä toimii tarkoitusta varten saneeratussa Almin 

talossa. Talo tarjoaa näyttelytiloja ja hienot puitteet erilaisten pienempien 

kulttuuritapahtumien  järjestämiselle. Loviisan taidekeskuksen tukiyhdistys ry on aktiivisesti 

tarjonnut kaupunkilaisille korkealuokkaisia kulttuurielämyksiä näyttelyistä konsertteihin ja 

lastenkulttuuriin. 

 

3. KULTTUURIPOLIITTISET SUUNTAVIIVAT – MITÄ HALUAMME TEHDÄ? 

  

Tavoitteemme: Loviisaa kehitetään kulttuurikaupunkina. Jokaiselle on oltava tarjolla 

kulttuurielämyksiä elämän kaikissa vaiheissa. Kulttuuri ei ole tarpeetonta ylellisyyttä, vaan 

luonnollinen osa ihmisten arkea. Kulttuuri on menestystekijä, joka huomioidaan kaupungin 

päätöksenteon kaikilla tasoilla. 

Keskeiset arvot: saatavuus, tasa-arvo, läheisyys. 

 

 

Kaupungin kulttuuritoiminnan kehittämisen painopisteet 2015–2020: 

 

Lapset ja nuoret 

Kulttuurielämykset ovat Loviisassa jokaisen lapsen ulottuvilla. Kasvatamme kulttuurikaupunki 

Loviisassa uuden kulttuurinystävien sukupolven. 

 Työ kouluissa ja päiväkodeissa asetetaan etusijalla. 

 Luodaan perusopetukselle ”kulttuuripolku”, jolla taataan tavoitteellinen kulttuurikasvatus. 

Jokainen vuosiluokka tutustuu yhteen paikallistason kulttuurimuotoon, esim. elokuvaan, 

kuvataiteeseen, musiikkiin, historiaan tai tanssiin. 

 Vapaa-ajalla järjestetään perhetapahtumia. 

 

Seniorit 

Aktiivisilla senioreilla on mahdollisuus itse päättää minkä tyyppiseen kulttuuritoimintaan he 

osallistuvat, mutta myös niille senioreille, jotka eivät itse voi tulla kulttuurin pariin, on tuotava 

kulttuurielämyksiä.  



 Kulttuuria sisällytetään jatkuvasti hoito- ja hoivatyöhön, ja yhteistyötä vanhustenhuollon 

kanssa priorisoidaan. 

 Kulttuuritoimintaa tarjotaan mm. hoitoyksiköissä, ja kirjasto vie kirjoja vanhuksille, joiden 

on hankala liikkua omatoimisesti. 

 

Kirjasto 

Kirjastot tarjoavat asukkaille tietoa, kulttuuria, elämyksiä ja osaavaa palvelua. Kirjastot ovat 

kaikille avoimia kohtaamispaikkoja. Kirjastoilla on tärkeä tehtävä lasten lukuinnon 

edistämisessä.  

 Kirjastoverkko säilytetään ja kirjastojen merkitystä tieto- ja kulttuurikeskuksina 

vahvistetaan yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.  

 Sähköisten medioiden merkitystä korostetaan painetun materiaalin ohella. 

 

Museot 

Museot vaalivat, kertaavat ja jäsentävät kulttuuriperintöämme sekä auttavat meitä ymmärtämään 

nykypäivää ja ympäröivää maailmaa. Kulttuurihistoriallinen omaleimaisuutemme heijastuu 

kaupungin museokokoelmissa. 

 Museoiden merkitystä turisti- ja kulttuurikohteena korostetaan. Markkinointia tehostetaan. 

 Interaktiivisuus, elämykset ja pedagoginen toiminta elävöittävät historiaa. 

 

Hyvä saavutettavuus ja lähikulttuuri 

 

Kynnyksen kulttuurielämyksiin tulee olla matala ja kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua eri 

kulttuuritoimintoihin. Kustannukset tai etäisyys eivät saa olla esteenä osallistumiselle.  

 Kulttuuritapahtumia järjestetään kaikissa kaupunginosissa, jotta kaikki kaupungin asukkaat 

pääsevät hyvin mukaan kulttuuritoimintaan. Loviisaa kehitetään kylien kaupunkina. 

 Lähikulttuuria ja yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa priorisoidaan. 

Paikallistason yhteistyö lisää kulttuuritarjontaa ja luo työllistymismahdollisuuksia 

kaupungin kulttuurinharjoittajille. 

 Eri kaupunginosien kulttuurinen erityisluonne ja Loviisan ainutlaatuiset miljööt tuodaan 

esille ja niitä kehitetään yhteistyössä paikallisyhteisöjen, kuten Ruotsinpyhtään 

ruukkialueen, saaristokulttuurin jne., kanssa. 

 

Moninaisuus ja yhteistyö 

Monipuolinen kulttuuritoiminta on tärkeä osa tämän päivän positiivista Loviisa-kuvaa. Suuren 

osan tarjonnasta tuottavat yksityiset toimijat ja kolmas sektori.  

 Koska Loviisa haluaa profiloitua kulttuurikaupungiksi, kulttuuritoimen vuosittainen 

avustussumma nostetaan samalle tasolle kuin vapaa-aikatoimen avustus. 

 Kulttuurisektori saa vahvemman aseman kaupungin hallinnossa. Sillä tulee, kuten tähänkin 

asti, olla oma lautakunta, jonka statusta nostetaan. 

 Ammattia harjoittavien taiteilijoiden huomioimiseksi nimetään vuosittain ”Loviisan vuoden 

taiteilija”.  



 Ihanteellista olisi, jos kaupungilla olisi oma kulttuuritalo kokoontumispisteenä eri 

taidemuodoille ja kulttuurista kiinnostuneille.  

 

 

 

 

 

”Pieni on kaunista” 

Luotamme Loviisan ainutlaatuisuuteen,  

olemme ylpeitä siitä,  

ja haluamme vahvistaa sitä. 

Tuomme esiin pienen kulttuurikaupungin  

charmin. 

Haluamme jatkaa työtä sen eteen,  

että Loviisa kykenee toteuttamaan visionsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liite 1, organisaatiokaavio: Kulttuurin paikka kunnan organisaatiossa 

 

 
 

 Sivistyskeskus on yksi kaupungin neljästä keskuksesta. Sivistyskeskusta johtaa sivistystoi-

menjohtaja. 

 Kulttuuri-, museo- ja kirjastotoimi muodostavat yhden sivistyskeskuksen alaisista vastuu-

alueista. Vastuualuetta johtaa kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö.  

 Vastuualue jakaantuu pienempiin yksiköihin, joita ovat mm. kulttuuritoimisto, museot ja kir-

jastot.  

 Vastuualueen toimintaa ohjaa ja valvoo kulttuurilautakunta.  

  

Sivistyskeskus 

Kulttuuritoimi 

Kulttuuritoimisto 
(avustukset, tapahtumat 

jne.)  

Sibeliuspäivät 

Vierasateljee 

Musiikkiopisto 

Soittokunta 

Elokuvateatteri 

Museotoimi 

Komendantintalo 

Ruukin pajamuseo 

Viirilän kotiseutumuseo 

Kirjastotoimi 

Pääkirjasto 

Lähikirjastot (3 kpl)  

Kirjastoauto 



Liite 2 

 

Kulttuuri-, museo- ja kirjastotoimen laissa määritellyt tehtävät  

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on 

myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tuke-

vaan opetukseen taiteen eri aloilla. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992.) 

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historias-

taan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saa-

tavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolvil-

le, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu-

toimintaa. (Museolaki 877/2005.) 

Kirjastotoimen tehtävänä ja tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää väestön yhtäläisiä 

mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 

kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi 

tavoitteena on edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten 

sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 904/1998.) 

 


