
 

 

 

Kulttuuri- ja liikuntakohteet Savonlinnassa 
 

 Kino Lusto, www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kulttuuritoimi/kino_lusto  

puh (015) 345 100 

 Linnalan opisto, www.linnala.fi puh (015) 51 180 

 Lusto - Suomen Metsämuseo, www.lusto.fi. puh (015) 345 100 

 Olavinlinna, www.kansallismuseo.fi/olavinlinna p 0295 33 6942 

 Riihisaari - Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus - Savonlinnan maakuntamuseo, 
www.savonlinna.fi/riihisaari puh 044 417 4466 

 Savonlinnan Orkesteri Savonlinnan Orkesteriyhdistys r.y. www.savonlinnanor-
kesteri.fi puh 044 714 7460 

 Savonlinnan Teatteri www.savonlinnanteatteri.fi puh (015) 510 010 

 Uimahalli PikkuSaimaa 

www.savonlinna.fi/asukas/liikunta_ja_ulkoilu/uimahalli 

puh 044 417 4226 

 

Kiinnostaako kulttuuri? 

Elämyksiä kulttuurista 

Kaikukortilla maksutta sisään 
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Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla, 

museoissa ja teattereissa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Rat-

kaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. 

Mikä on Kaikukortti?  
Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi museoihin, 

konsertteihin, teatteriin ja lisäksi kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Kortti on 

henkilökohtainen, eikä se maksa mitään. Kaikukortti on voimassa yhden vuoden 

kerrallaan. 

Kaikukortilla voit hankkia Savonlinnan alueen Kaikukortti-tarjonnan lisäksi mak-

suttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja myös muiden Kaikukortti-alueiden kult-

tuuritarjontaan. Lisätietoa osoitteesta www.kaikukortti.fi 

Kaikukortin jakajat Savonlinnassa 
 Sosterissa korttia jakavat useat toimialat mm. neuvola, kouluterveyden-

huolto, lasten ja nuorten yksikkö ja aikuispsykiatria. 

 Savonlinnan Seurakunta 

 Savonlinnan Kriisikeskus 

 Savonlinnan kaupunki, Etsivä nuorisotyö 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kulttuuritoimi/kino_lusto
http://www.linnala.fi/
http://www.lusto.fi/
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http://www.savonlinna.fi/riihisaari%20puh%20044%20417%204466
http://www.savonlinnanorkesteri.fi/
http://www.savonlinnanorkesteri.fi/
http://www.savonlinnanteatteri.fi/
http://www.savonlinna.fi/asukas/liikunta_ja_ulkoilu/uimahalli
http://www.kaikukortti.fi/


 

Kuka voi saada Kaikukortin? 
Voit saada Kaikukortin, jos 

 olet Savonlinnan Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan sosiaali- ja terveys-

alan toimijan asiakas. 

 olet lisäksi tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja 

tai kurssipaikkoja ja 

 olet vähintään 16-vuotias. 

Mistä voin saada Kaikukortin? 
Kaikukorttia jakavat Savonlinnassa tässä esitteessä listatut sosiaali- ja terveysalan 

toimijat. 

 Pyydä oma Kaikukorttisi henkilökunnalta. 

 Sinun ei tarvitse todistaa tulojasi kortin saamiseksi. 

Mihin Kaikukortti käy? 
Kaikukortilla voit hankkia lippuja Kaiku-

kortti-toiminnassa mukana oleviin kult-

tuurikohteisiin, kuten teattereihin ja 

museoihin. Kaikukortin piirissä on suurin 

osa kohteiden kulttuuritarjonnasta. Uu-

tena kohteena on Uimahalli PikkuSai-

maa. Kaikukortilla voit hankkia kurssi-

paikkoja myös osaan Linnalan kansalais-

opiston tarjonnasta. Savonlinnan Kaiku-

kortti-toiminnassa mukana olevat kult-

tuuri- ja liikuntatoimijat löytyvät esit-

teen lopusta. 

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat 

kulttuuri- ja liikuntakohteet kertovat 

omilla verkkosivuillaan omasta Kaikukorttitarjonnastaan. Voit myös soittaa ja tie-

dustella tarjonnasta. 

Voit käyttää Kaikukorttia myös muilla Kaikukortti-alueilla 
Lisätietoa ja linkit eri alueiden Kaikukortti-sivuille osoitteessa www.kaikukortti.fi 

Kaikukortilla voit hankkia lippuja mm.  Ateneumin taidemuseoon, Kiasmaan ja Si-

nebrychoffin taidemuseoon eli Suomen Kansallisgallerian museoihin Helsingissä. 

Miten hankin pääsylipun tai kurssipaikan Kaikukortilla? 
Hanki lippu Kaikukortilla kulttuurikohteen omista lipunmyyntikanavista. Kun hankit 

lipun, varaudu näyttämään Kaikukorttisi ja kertomaan sen tunnus (kirjain- ja/tai 

numerosarja). Kaikukorttipaikkoja saattaa olla rajoitettu määrä. Et voi hankkia lip-

puja verkkokaupasta. 

Jos hankit lipun Lippupisteen tai muun kaupallisen lipputoimiston kautta, sinun on 

maksettava palvelumaksu, vaikka itse pääsylippu on maksuton. 

Jos haluat osallistua kansalaisopiston kurssille, ilmoittaudu kurssille tavalliseen ta-

paan etukäteen ja ilmoita lisäksi Kaikukorttisi kirjain- ja/tai numerosarja kansalais-

opiston toimistoon. 

Kaikukortti-pääsylippuja ja -kurssipaikkoja saattaa olla rajattu määrä. 

Ota Kaikukortti mukaasi  
Ota Kaikukortti mukaasi, kun menet kulttuuritilaisuuteen tai kurssille. Henkilö-

kunta saattaa pyytää sinua näyttämään Kaikukortin ja henkilökunta voi pyytää si-

nua todistamaan henkilöllisyytesi. 

Yhteisön Kaikukortti 
Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän tai kahdestaan työntekijän kanssa kiinnos-

taa, kannattaa kysyä, lähtisikö Kaikukorttia jakavan yhteisön työntekijä kanssasi jo-

honkin kulttuuritilaisuuteen!  

Lisätietoa osoitteesta www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti 

http://www.kaikukortti.fi/
http://www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti

