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Mikä on Kaikukortti?
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja esim. konsertteihin,
urheilutapahtumiin ja teatteriin sekä museoihin. Kortti on henkilökohtainen ja
maksuton. Kortti on voimassa tällä hetkellä vuoden 2020 loppuun
Lappeenrannassa ja Imatralla. Lappeenrannan ja Imatran Kaikukorttitarjonnan
lisäksi voit hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja myös muiden
Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaan.
Korona on aiheuttanut muutoksia pääsylippujen määrään ja esityksiin mm.
turvavälien toteuttamiseksi. Älä tule sairaana esityksiin!
Kuka voi saada Kaikukortin?
Voit saada Kaikukortin jos käytät asiakkaana palveluita sellaiselta
lappeenrantalaiselta sote-toimijalta, joka on mukana Lappeenrannan ja
Imatran Kaikukorttitoiminnassa, sinulla on niin tiukka taloudellinen tilanne että
et pysty hankkimaan pääsylippuja ja olet vähintään 16-vuotias.
Voit käyttää Kaikukorttia myös muilla Kaikukortti-alueilla. Lisätietoja ja linkit
eri alueiden Kaikukortti-sivuille: www.kaikukortti.fi.
Kaikukortilla voit hankkia lippuja myös Ateneumin taidemuseoon, Kiasmaan ja
Sinebrychoffin taidemuseoon eli Suomen Kansallisgallerian museoihin
Helsingissä.
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 16vuotiaille 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.
Yhteisön Kaikukortilla ei voi osallistua opistojen kursseille.

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. Lapset tai lapsenlapset eivät kuitenkaan voi osallistua kanssasi
opistojen kursseille.
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.
Mistä voi saada Kaikukortin?
Pyydä Kaikukortti omalta työntekijältäsi. Kortin saamiseksi sinun ei tarvitse
todistaa tulojasi erillisellä todistuksella.
Mihin Kaikukortti käy?
Kaikukortin piirissä on Lappeenrannan ja Imatran kulttuurikohteita esim.
konsertteja, museoita, teatteriImatra sekä urheilutapahtumia ja
kansalaisopistoja. Lappeenrannan ja Imatran Kaikukortilla voit hankkia lippuja
muiden Kaikukortin alueiden tapahtumiin. Lappeenrannan ja Imatran
Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat kulttuuri- ja urheilukohteet ilmoittavat
omilla verkkosivuillaan, mihin tapahtumiin Kaikukortti käy. Lisäksi kohteet ovat
Eksoten verkkosivuilla ja tässä esitteessä.
Lisätietoa valtakunnallisesta Kaikukortista sekä kortin hankkimisesta itselle,
lapselle ja lapsenlapselle sekä työntekijän yhteisökortista saat osoitteesta:
http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/hyvinvoinnin-ja-terveydenedistaminen/kulttuurihyvinvointi/Sivut/default.aspx

Musiikkiopiston muskari -toiminta ei kuulu Kaikukortti-tarjontaan.

Miten hankit pääsylipun tai kurssipaikan Kaikukortilla?
Lipun kulttuurikohteeseen tai urheilutapahtumaan hankit tapahtuman omasta
lipunmyyntikanavasta. Kun hankit pääsylippua Kaikukortilla, varaudu
todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään Kaikukortin numero. Kaikukortilla
ei voi hankkia lippuja verkkokaupasta.
Seuraksi kulttuurikaveri
SPR:n Lappeenrannan osaston koordinaattori, puh. 044 3664 145,
lappeenrannanpiristajat@gmail.com
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 Kaikukorttisivuille pääset Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukortti-sivun kautta:
www.kaikukortti.fi.
Lisätietoa Kaikukortista valtakunnallisesti: www.kaikukortti.fi
www.facebook.com/kaikukortti
Tietosuoja
Nimesi kirjoitetaan ainoastaan henkilökohtaiseen Kaikukorttiisi. Sinulta ei
kerätä Kaikukortti-rekisteriin nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta, osoitetta
eikä puhelinnumeroa. Kun saat Kaikukortin, sinulta kysytään joitakin
taustatietoja, esimerkiksi äidinkieltäsi. Taustatietojen antaminen on
vapaaehtoista. Kulttuuritoimijat eivät ota ylös nimeäsi, osoitettasi tai
puhelinnumeroasi, kun hankit lipun Kaikukortilla. Kansalaisopistot ovat
poikkeus: jos ilmoittaudut opiston kurssille, täytyy sinun antaa henkilötietosi
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteissa:
https://kaikukortti.fi/etusivu-2/tietosuojaseloste/

Kaikukortin luovuttajat Lappeenrannassa:
Aikuissosiaalityö, aikuisten keskus, Valtakatu 51, Lpr, p. 0400 235926,
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalityo
Heikintalo, Kahilanniementie, 53130 Lpr, p. 0400 451344,
heikintalot@gmail.com, www.heikintalo.fi
Kuntouttava päivätoiminta/toimintakeskus Veturi, Ratakatu 28, Lpr,
p. 040 1944882
Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 9, Lpr, p. 040 357 8690 tai 040 6513814
Ohjaamo Lappeenranta, Anni Swanin katu 7, p. 0400 154661,
ohjaamo@lappeenranta.fi, www.lappeenranta.fi/ohjaamo
Saimaan Kriisikeskus, Kirkkokatu 1, Lpr, p.05 4530020,
toimisto@sairaankriisikeskus.fi, www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta
Vammaispalvelut, Iso apu-palvelukeskus, Kauppakatu 63, Lpr,
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut
Vanhussosiaalityö, Iso apu-palvelukeskus, Kauppakatu 63, Lpr, p. 05 3522370
ja kotihoito keskusta-pohjoinen, Valto Käkelänkatu 3 D, p. 040 1274258
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/sosiosiaalityo ja www.eksote.fi/kotihoito
Terveyssosiaalityö, EKKS, Valto Käkelänkatu 1, Lpr, p. 044 7915533,
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalityö/terveyssosiaalityöntekijät
Työvoiman palvelukeskus TYP, Koulukatu 5-7, Lpr p. 040 8353134,
www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/tyoelamapalvelut

Kaikukortin kulttuurikohteet ja urheilutapahtumat
Lappeenrannassa:
Lappeenrannan kaupunginorkesteri
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
Liput: Asiakaspalvelukeskus Winkki
Villimiehenkatu 1, ma – pe klo 8:30 – 16:30
tai
konserttipäivänä tuntia ennen konsertin alkua p. 05 616 2220
tai
K- Citymarket, Toikansuontie 4
Teatterin lipunmyynnistä myös liput kaupunginorkesterin konsertteihin
Kaivokatu 5 (kauppakeskus IsoKristiina,3.krs)
2 tuntia ennen esitystä. p. 05 616 2290, teatteri@lappeenranta.fi
Huom. Koronan takia rajoituksia!

Lappeenrannan musiikkiopisto
Koulukatu 36, Lappeenranta, p.0400 770228,
musiikkiopisto@lprmo.fi;
Musiikkiopiston konsertit ovat maksuttomia (vapaaehtoinen maksu).

Joutsenon Opisto, Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno,
p. 045 8442993, opisto@joutsenonopisto.fi.
Tiedustele kurssitarjontaa opiston toimistosta.
Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Pohjolankatu 27, Lappeenranta,
p. 044 5664553, toimisto@ekko.fi, www.ekko.fi.
Tiedustele kurssitarjontaa opistojen toimistoista.

Lappeenrannan taidemuseo
Etelä-Karjalan museo
Wolkoffin talomuseo
Ratsuväkimuseo
www.lappeenranta.fi/museot
Museossa on vaihtuvia näyttelyitä.
Koronan takia Wolkoffin talomuseo ei ole avoinna. Ratsuväkimuseo on avoinna
vain erikseen tilattuna ryhmille.

Kulttuuritila Nuijamies
Valtakatu 39, 53100 Lappeenranta, p. 044 986 2924
kulttuuritila@nuijamies.fi
www.nuijamies.fi
Nuijamiehen leffaillat kuuluvat Kaikukortin kulttuurikohteisiin
Katso leffojen alkamisajat Nuijamiehen nettisivuilta ja facebook-sivulta.

Veiterä
www.veitera.fi
atengeemaili@gmail.com
Jääpalloa pääset katsomaan näyttämällä Kaikukorttisi portilla. Kaikukorttilaiset
ovat erittäin tervetulleita seuraamaan jääpalloa! Muista pukeutua lämpimästi!
Pesä Ysit Superpesis
Pesäpalloa pääset katsomaan näyttämällä Kaikukorttisi portilla
pesaysit@hotmail.com
www.pesaysit.fi

Kaikukorttiverkostossa Imatran kulttuuripalvelujen piirissä olevat kohteet ja
korttien luovuttajat on esitetty Imatran Kaikukorttiesitteessä. Toiminta on
alkanut helmikuun 2020 aikana ja Imatra on mukana Kaikukorttitoiminnassa
kuluvan vuoden ajan.

Ota yhteyttä!
Tuula Helén,
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
Valto Käkelänkatu 14 A, 53130 Lappeenranta
040 5158806
tuula.helen@eksote.fi
www.eksote.fi
Päivi-Linnea Pötry,
kulttuuritoimenjohtaja
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
040 594 9856
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
www.lappeenranta.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

www.eksote.fi

