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JOHDANTO
Vuonna 2015 Kulttuuriyhdistys Kuvion
toimintaa leimasi toimintamallien luominen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen.
Se oli yhdistyksen toinen kokonainen
toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi, jolloin sillä oli ympärivuotinen työntekijä.

maan rajalla. Näistä kuusi on yhdistyksen jäseniä. Yhteisö- ja henkilöjäseniä
oli 10 kunnan alueelta. Kulttuuriyhdistys
Kuvio toimi kaikkien toimialueensa 11
kunnan alueella suurimman painopisteen ollessa jäsenkunnissa.

Alueellisen kehittämistoiminnan painopisteenä olivat paikallisten toimijoiden
tunnetuksi tekeminen, lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuurimatkailun edistäminen sekä kulttuuritoimijoiden toimeentuloedellytysten kehittäminen. Kuvion
toimintamuotoihin kuuluivat kehittämisja hanketoiminta, yhteistyön fasilitointi ja
koordinointi, neuvontapalvelut, tiedottaminen, vaikuttaminen ja yhteistyön
koordinointi.

Kulttuuriyhdistys Kuvion missiona on
vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla sekä kulttuurin asemaa
ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Sen
jäsenenä on alueen kuntia, yhdistyksiä,
luovan alan yrityksiä, taiteilijoita ja muita
yksityishenkilöitä. Rahoituspohja muodostuu jäsenmaksuista (joista suurin osa
tulee alueen kunnilta), hankerahoituksesta ja palvelumyynnistä.

Toimialue muodostui 11 kunnasta KantaHämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkan-

Tapuliryhmän myyntinäyttely
Jokioisten Tapulimakasiinissa
syyskuussa 2015. Kuvaaja Minna
Lehtola.
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TOIMINTA
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimintaa
suunniteltiin ja toteutettiin vuosille
2014–2024 tehdyn strategian sekä vuodelle laaditun 2015 toimintasuunnitelman pohjalta. Toiminta muodostui näin
yhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa
pääosin kehittämishankkeista. Jäsenille
tarjottavia, myytäviä palveluita kehitettiin
ja pilotoitiin osana hanketoimintaa.

Painopisteet
Kulttuuriyhdistys Kuvio valitsee vuosittain
joitakin toiminnan painopisteitä, joihin se kyseisenä vuonna erityisesti keskittyy. Vuonna
2015 toiminnan painopisteitä olivat

•

oman käynnistyvän toiminnan
kehittäminen,

•

paikallisten toimijoiden tunnetuksi
tekeminen,

•

lasten- ja nuortenkulttuuri,

•

kulttuurimatkailun edistäminen ja

•

kulttuuritoimijoiden toimeentuloedellytysten kehittäminen.

Näitä painopisteitä toteutettiin hanketoiminnalla.

Talous, hallinto ja henkilöstö
Talous
Taloudenhoidon periaatteet kirjattiin helmikuussa 2015 vahvistettuun talous- ja johtosääntöön. Yhdistyksen tulot muodostuivat
jäsenmaksuista (8,5 %) hankeavustuksista
(84,5%) ja mainos-, palvelu- ja osallistumismaksuista (7 %). Toiminnan menot muodostuivat henkilöstön palkkauskuluista (62%),
palveluiden ostoista (9%), tiedotuksesta ja
viestinnästä (9,5%), työpaja- ja muista kuluista (0,5%), matkakuluista (4,5%) ja toimistosta (7%). Kunkin tulon ja kulun kohdalle on merkitty myös sen prosenttiosuus yhdistyksen kokonaisbudjetista.
Luvuissa ei näy yhteistyökumppaneiden
osuutta verkostomaisista hankkeista, mikä
on osassa hankkeita ollut merkittävä merkittävä. Hanketoiminnan osuus taloudesta oli
91,44 %. Toteutunut vuosibudjetti oli suurudeltaan 81 809,55 euroa. Tulos oli 4540,43
euroa ja taseen loppusumma 63 275,51 euroa.
Toimisto
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsi
lokakuun loppuun asti Jokioisten Tietotalolla. Loka–marraskuun vaihteessa toimisto
muutti suurempaan toimistohuoneeseen
Forssaan Axsus Centerin tiloihin Saksankadun ja Hämeentien risteykseen (Saksankatu
1).

4

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Jäsenet
Yhdistyksellä oli kuusi kuntajäsentä: Oripää,
Jokioinen, Forssa, Tammela, Ypäjä ja
Humppila. Yhteisöjäseniä (yhdistyksiä ja
yrityksiä) oli joulukuussa 26 ja henkilöjäseniä 12. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana
yhteisöjäsenten osalta kuudella jäsenellä,
henkilöjäsenten osalta kahdella ja kuntajäsenmäärä pysyi samana.

Hallitus
Hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa noin
kuukauden välein. Kulttuuriyhdistys Kuvion
hallitukseen kuuluivat:
puheenjohtaja
Päivi Klemelä, Tammelan kunta
varajäsen Eija Laine
Olla-Riitta Aarikka
varajäsen Kari Raiskio
Laura From, Humppilan kunta
varajäsen Eira Rosenberg
Jos Helmich, Lounais-Hämeen Kirjan ystävät
varajäsen Raili Tuovila
Keijo Koskimies, Forssan kaupunki
varajäsen Eliisa Asikainen
Elina Kylämarkula, Taideyhdistys ITU
varajäsen Katja Koffert
Satu Leppälahti, Ypäjän kunta
varajäsen Pirkko Lipponen
Taija Lehtinen (31.7. asti) ja Mari Kujanpää
(1.8. alkaen), Oripään kunta
varajäsen Hannele Rouhiainen
Pirjo Poutanen
varajäsen Sirpa Kurppa

sihteeri
Stiina-Liisa Pirkkamaa, Jokioisten kunta
varajäsen Anu Tujunen
Liisa Ranki, Lounais-Hämeen Musiikkipäivät
varajäsen Marjo Kanerva (rahastonhoitaja)
Tanja Thomsson
varajäsen Keijo Wääri
Heidi Vaittinen, Jokioisten Nuorisoseura
Tahdittomat
varajäsen Anja Mikkola

Johtoryhmä
Hallitus nimesi johtoryhmän, jonka tehtävänä oli työvaliokunnan tapaan valvoa hallituksen päätösten toimeenpanoa, toimia työntekijöiden tukena työtehtävien priorisoinnissa
ja valmistella hallituksen kokouksissa käisteltäviä asioita. Johtoryhmä kokoontui noin
kahdesti kuukaudessa. Siihen kuuluivat Päivi Klemelä, Marjo Kanerva, Ellinoora Auvinen, Tanja Thomsson ja osan vuotta Elina
Kylämarkula ja Olla-Riitta Aarikka.

Henkilöstö
Kulttuuriyhdistys Kuvio palkkasi projekteihin
määräaikaista henkilöstöä seuraavasti.
Kuukausipalkkaiset työntekijät:
Ellinoora Auvinen, projektipäällikkö
Hankkeet: Kulttuurin Kuviot, Kulttuurin Löytöretket, Aluetuottaja sekä Culture Finland
Kanta-Hämeen aluekoordinaatiohanke. Työsuhde kesti koko vuoden
Minna Lehtola, kulttuurituottaja
1.9.2015 alkaen
Hankkeet: Kylien lapset, Lastenkulttuurikiertueet, Virkkuna yhdessä
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Annamari Karjalainen, yhteisötaiteilija
1.11.–31.11.2015
Virkkuna yhdessä
Keikkatyöntekijät:
Jouko Nuora, kuvittaja, Kulttuurin Löytöretket
Li Qi, muusikko, Kulttuurin Löytöretket
Teemu Mastovaara, muusikko, Kulttuurin
Löytöretket
Aleksi Karjalainen, kuvittaja, Virkkuna yhdessä

Tiedottaminen
Kulttuuriyhdistys Kuvion tiedotustoiminnan
tarkoituksena on
•

helpottaa tiedon saantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista ja
-toiminnasta,

•

parantaa tiedonkulkua kulttuuritoiminnan järjestäjien kesken toimialueella,

•

parantaa tiedonsaantia paikallisesta
kulttuuritoiminnasta erilaisille paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille
kehittäjätahoille

•

parantaa tiedonsaantia valtakunnallisista ja maakunnallisista tukipalveluista ja kehittämistoiminnasta paikallisille kulttuuritoimijoille

Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia olivat sähköpostilista, kuvio.org -internetsivut,
sanomalehdet, Facebook, jaettavat esitteet,
radiojutut.

Sosiaalinen media
Yhdistys viestii Facebookissa, Twitterissä ja
Instagramissa. Facebookissa julkaistiin kevätkaudella kulttuuritoimintaa koskevia tilapäivityksiä, linkkejä ja kuvia viikottain ja
syyskaudella päivittäin.

Sähköinen tapahtumakalenteri
Kevät- ja kesäkaudella Kulttuuriyhdistys Kuvion internetsivuille luotiin koko alueen yhteinen tapahtumakalenteri, jonne toimijat
voivat itse lisätä tapahtumia ja josta voi
syötteiden avulla poimia tapahtumatietoja
julkaistavaksi myös muissa medioissa. Tapahtumakalenteriin voi kuka tahansa lisätä
Kuvion toimialueella olevien yleisötapahtumien tietoja. Tapahtumakalenterijärjestelmäksi valittiin RSEvents Pro!, jonka julkinen
käyttöliittymä käännettiin englannista suomeksi ennen käyttöönottoa. Tapahtumakalenteri nousi kesän ja syksyn aikana Lounais-Hämeen kattavimmaksi tapahtumakalenteriksi. Tapahtumia julkaistiin kalenterissa
Kulttuuriyhdistys Kuvion koko toimialueelta.

Kesäkalenteri
Kulttuuriyhdistys Kuvio tuotti painetun
kesäkalenterivihkosen, johon kuka tahansa
saattoi ilmoittaa toimialueella järjestettävien
tapahtumien tietoja. Kalenteri kattoi tapahtumat kesäkuun alusta elokuun loppuun. Tapahtumakalenterin taitosta vastasi Piia Näppinen Mainostoimisto Muusta. Kalenterin
painos oli 3000 kpl ja sitä jaettiin kesän aikana eri puolilla toimialuetta ja Suomea.
Kulttuurikalenteri on yleisön keskuudessa
tunnetuin ja eniten kiitosta saanut Kulttuuriyhdistys Kuvion tuotteista.
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Internetsivut

Yleisesitteet

Kuvio.org-internetsivuja kehitettiin Kuvion
palveluista viestimisen ja alueen tapahtumista tiedottamisen välineenä.

Kulttuuriyhdistys Kuviolla oli taitettu A5-esite, joka esitteli toiminnan tavoitteita, toimintamuotoa ja strategiaa. Esitettä jaettiin sidosryhmille käteen ja sitä oli jaossa eri puolilla toimialuetta.

Sähköpostilista
Kulttuuriyhdistys Kuvion tiedotuslistalle
koottiin toimialueen kulttuurista kiinnostuneita toimijoita. Sille pääsi kuka tahansa liittymään Kuvion järjestämissä tapahtumissa ja
internetsivuilla. Tiedotuslista on MailChimp
uutiskirjeohjelmassa.

Hanke-esitteet
Kulttuurin Löytöretket ja Kylien lapset -hankkeille tehtiin omat esitteensä, joissa kerrottiin toiminnasta.
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KEHITTÄMINEN JA HANKKEET
Kulttuurin Kuviot 2014–2015
Kulttuurin Kuviot 2014–2015 -hanke toteutti
yhdistyksen toiminnan painopistettä ”oman
toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen”.
Sen päähallinnoija oli Jokioisten kunta ja
sen toteutuksesta vastasi Kulttuuriyhdistys
Kuvio ry. Hankkeen tarkoituksena oli aloittaa
Lounais–Hämeen, Pirkanmaan ja VarsinaisSuomen naapuruskuntien välisen, alueellisen kulttuuriyhdistyksen toiminta. Se keskittyi siis Kuvion oman, käynnistyvän toiminnan kehittämiseen.
Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö Ellinoora Auvinen 4,5 kuukauden ajan vuonna
2015. Tärkein tehtävä oli rakentaa yhdistykselle pysyvän toiminnan mahdollistava toimintamalli ja kehittävän ja verkostomaisen
toiminnan edellyttämät rakenteet. Vuonna
2015 hankkeen puitteissa tarjottiin suunnitelman mukaisesti rahoitusnauvontaa ja

muita avustuksiin liittyviä palveluita, otettiin
käyttöön yhteinen avoimen datan periaatteella toimiva sähköinen tapahtumakalenteri, kehitettiin tiedotuskäytäntöjä, järjestettiin
toimijatapaamisia toimialueen kunnissa, lisättiin maakunnallista yhteistyötä kulttuurialan kehittämiseksi ja kulttuuritoiminnan
edellytysten parantamiseksi alueella.
Hankkeen tavoitteiden mukaisesti yhdistyksen toiminta kattaa laajasti kulttuurin edunvalvonnan, tiedottamisen ja kulttuuritapahtumien koordinoinnin. Se edesauttaa uusien
kolmannen sektorin palvelumallien syntymistä julkisten ja yksityisten toimijoiden
sekä kulttuurialan välille toimialueella.
Kaksivuotisesta hankkeesta on tehty erillinen raportti, jonka saa pyydettäessä Kulttuuriyhdistys Kuvion toimistolta.
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Kulttuurin Löytöretket
Kulttuurin Löytöretkien tarkoituksena oli
vuodelle 2015 asetettujen painopisteiden
mukaisesti nostaa esiin paikallisia kulttuuriosaajia ja kulttuuritoimintaa. Päärahoittajana
oli Suomen Kulttuurirahasto, joka myönsi
hankkeelle avustuksen työnimellä Kulttuurin
Roadshow. Toiminnan valmistelu oli aloitettu
yhteistyössä toimialueen tapahtumanjärjestäjien ja kulttuurin tekijöiden kanssa jo edellisen vuoden puolella, mutta yleisölle näkyvät tapahtumat olivat 17.4.–29.11.2015.
Kulttuurin Löytöretket muodostui kuudesta
kulttuuritoimitoimintaa esittelevästä päätapahtumasta tai tapahtumasarjasta. Päätapahtumat valittiin kaikille avoimissa kulttuuri-

toimijoiden kokouksissa syksyllä 2014. Päätapahtumien järjestelyistä vastasivat paikalliset kulttuuritoimijat. Kulttuuriyhdistys Kuvio
huolehti koordinoinnista, yhteistiedotuksesta
ja -markkinoinnista ja se oli tarvittaessa järjestäjien tukena ja apuna.
Kulttuurin Löytöretkille tehtiin kaikkien osatapahtumien yhteinen ohjelmalehtinen. Sen
painos oli 3000 kpl. Lisäksi yhteistiedotukseen kuuluivat julisteet, mainokset, tiedotus
sosiaalisessa mediassa ja tapahtumasarjan
internetsivut Kulttuuriyhdistys Kuvion internetsivujen yhteydessä. Kuvituksesta vastasi
forssalainen sarjakuvataiteilija Jouko Nuora
ja graafisesta suunnittelusta Pia Näppinen.

Päätapahtumat
17.2.–30.9. Harmaan Rouvan jäljillä, Jokioinen
Jokioisilla kulttuuritoimijat halusivat kehittää
Kulttuurin Löytöretkissä yhteistiedotustaan
sen sijaan, että järjestäisivät vain yhden tapahtuman. Uuden erilaisia tapahtumia yhdistävän yhteistyömarkkinoinnin punaiseksi
langaksi valittiin Jokioisten kartanossa kummitteleva Harmaa Rouva, joka näyttäytyi tavalla tai toisella kaikissa yhdeksässä mukana olevissa tapahtumassa. Yhteistiedotuksen puitteissa järjestettiin yleisölle myös
Harmaan Rouvan havaintohaaste, jossa kysyttiin kunkin tapahtuman osalta miten Harmaa Rouva näkyi tapahtumassa. Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä odotettua enemmän ja vastanneiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Mukana Harmaan
Rouvan jäljillä oli yhdeksän tapahtumaa.

18.–24.5. Forssa-viikko
Forssa-viikko toi esiin paikallista, pysyvää
kulttuuritoimintaa ja erityisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä mielenterveydelle. Mukana
oli 22 kulttuuritapahtumaa eri järjestäjiltä.
Pääjärjestäjänä oli Forssa Eläväksi ja kauniiksi ja yhteistyössä oli mukana Kulttuurinyhdistys Kuvion lisäksi muun muassa Forssan seudun mielenterveysseura Mental
Heath Week -ohjelmallaan ja yksittäisten tapahtumien järjestäjät. Kulttuurin Löytöretkien kunniaksi tapahtuman ohjelmassa painottuivat kulttuurisisällöt.

4.–5.7. Oripään kotiseutupäivät ja syyskonsertit
Oripäässä vietettiin perinteistä kotiseutupäivää heinäkuun alussa. Ohjelmaa kuului
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muun muassa ryijynäyttely, perinneruokaa,
vihdantekoa Hartmanin perinnemäkillä sekä
museonäyttelyitä. Syksyllä järjestettiin tunnelmallinen kantele- ja haitarimusiikkikonsertti Ateljeekoti Villa Villessä pienen kunnan kulttuuritoiminnan rikastamiseksi.

15.–16.8. Tammelan Kirppiskierros
Tammelan taitajat näyttäytyivät suuren suosion saaneen, nyt toista kertaa järjestetyn
kirppiskierroksen ohjelmassa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kierrettiin lauantaina
kirppiskohteita Etelä-Tammelassa ja sunnuntaina Pohjois-Tammelassa. Tapahtuma
aktivoi alueen asukkaita, mökkiläisiä tai muita kiinnostuneita tuomaan esiin ja myymään
myös pieniä käsin tehtyjä tuotteita, kuten
koruja ja koriste-esineitä. Kulttuurielämyksiä
sai kokea myös reittien varrella mm. tutustumalla museoihin, kuuntelemalla musiikkia
tai osallistumalla taiteentekoon. Aurinkoinen
viikonloppu sai ihmiset hyvin liikkeelle tutustumaan 30 nähtävyyteen, myyntikohteeseen
ja tapahtumaan eri puolilla Tammelaa.

18.–23.8. Pertunpäivät, Ypäjä
Ypäjän kotiseututapahtuma kokosi perinteiseen tapaan ohjelmaa alueen tapahtumanjärjestäjiltä. Kulttuurin Löytöretkien erikoisohjelmana järjestettin Kulttuuriyhdistys Puomin ja Ypäjän kunnan yhdessä koordinoima
Pertunpäivien kulttuurpitoinen autosuunnistus. Mukana oli yhdeksän kulttuurikohdetta
eripuolilta pitäjää. Autosuunnistuksen aikana kilpailtiin neljässä sarjassa: 1) eniten
kohteita kiertänyt, 2) menestys rasteilla olevissa kilpailuissa, 3) hauskin ajoneuvo tai
näyttävin seurue sekä 4) ihanneaika.
Kierros sai niin yleisöltä kuin kohteiden ylläpitäjiltäkin paljon kiitosta. Leikkimielinen
autosuunnistus onnistui saamaan liikkeelle
myös paikallisia ihmisiä tutustumaan ensi
kertaa oman pitäjänsä kulttuurikohteisiin.

28.–29.11. Löytöretki Jouluun, Humppila
Humppila on vahva kädentaitajien pitäjä.
Ensi kertaa järjestetty Löytöretki Jouluun
avasi yhdeksän käsityö-, muotoilu- ja tapahtumakohdetta yleisölle kahdeksi päiväksi.
Vakiintuneiden käyntikohteiden lisäksi mukana oli harvemmin avoinna olevia kohteita.
Löytöretkellä oli mahdollisuus päästä muun
muassa kokeilemaan lasinpuhallusta, osallistua yhteisötaidetyöpajaan, näkemään
maan johtavien suunnittelijoiden teoksia,
osallistumaan Valoilmiö-tapahtumaan ja hypistelemään harrastajien työnäytteitä.
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Lasten- ja nuortenkulttuuri
Yleistä lastenkulttuurin
kehittämisestä

Toiminnan perustana on lasten ja nuorten
kulttuuristen oikeuksien turvaaminen:

Lasten- ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittäminen on tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta,
turvata ja kehittää laadukasta kulttuurikasvatustoimintaa, kehittää esityskiertueverkostoa, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä
yhteistoimintaa eri toimijoiden kesken ja lisätä henkilöiden taiteen ja kulttuurin tuntemusta.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus artikla 31:
Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaaaikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
Opetus- ja Kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma.
Taide ja kulttuuri vahvistavat lasten ja nuorten luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa
sekä kykyä käyttää ja muuttaa kulttuuria.
Edistää lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia kulttuuriosallistumiseen ja lisätä
kulttuurikompetenssia.

Yhteistoiminnalla tuloksena luodaan uusia
työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia
taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja lisätään koordinoitua yhteistyötä kulttuuripalveluiden turvaamiseksi eri puolilla Kuvion toimialuetta.

Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen
perusoikeus, jonka toteutuminen ja perusta
luodaan taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla. (Opetusministeriön taiteilijapoliittinen
ohjelma v. 2003)

Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan muoto
lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksessa on koordinoiminen, koolle kutsuminen, tiedottaminen, neuvonta, vaikuttaminen
ja kouluttaminen.

Kulttuuriyhdistys Kuvion lasten- ja nuortenkulttuurin toiminnassa huomioidaan lasten
ja nuorten ideat ja mielipiteet, tuetaan ja
tuodaan esille lasten itse luomaa kulttuuria
ja taidetta sekä osallistetaan lapset ja nuoret oman toiminnan kehittämiseen.

Kylien lapset -hanke
Hankkeen tavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kulttuuriyhdistys Kuviolle käytettäväksi vuosille
2015-2016 valtionavustuksen 50 000€ Kylien lapset -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kuntien keskustaaja-

mien ulkopuolella asuville lapsille ja nuorille
mahdollisuus laadukkaisiin lähikulttuuripalveluihin. Hankkeen aikana luodaan ja jalkautetaan pysyviä toimintamalleja kulttuurin
harrastamiseen kokien ja itse tehden hajaasutusalueilla ja sivutaajamissa, joissa kulttuuripalveluiden äärelle on pitkä matka.
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Kylien lapset -hankkeen tavoitteet:
•

Parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saatavutettavuutta syrjäseuduilla.

•

Turvata ja kehittää laadukasta kulttuurikasvatustoimintaa myös kylien
lapsille.

•

Kehittää esityskiertueverkosto hajaasutusalueilla toimivien yhdistysten
ja muiden vapaa-ajantoimintaa järjestävien kesken.

•

Vahvistaa yhteisöllisyyttä kylällä ja lisätä yhteistoimintaa kulttuuri- ja
kylätoimijoiden kesken.

•

Lisätä asukkaiden taiteen ja kulttuurin tuntemusta.

•

Luoda uusia työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan ammattilaisille.

•

Lisätä koordinoitua yhteistyötä kulttuuripalveluiden turvaamiseksi eri
puolilla Kuvion toiminta-aluetta.

Kylien lapset infot, syksy 2015
Hankkeesta järjestettiin vuonna 2015 infotilaisuuksia, sovittiin henkilökohtaisia tapaamisia ja tiedotettiin avoimesti yhteistyökumppaneiden hausta. Kylien lapset -infot
järjestettiin vuoden 2015 aikana Ypäjällä,
Humppilassa, Oripäässä, Tammelassa ja
Urjalassa.
Infojen ohjelma eteni hankkeen lyhyestä
esittelystä ja hankkeelle tehdyn esitteen
jaosta yleiseen keskusteluun, jossa pohdittiin, mitä alueelle kaivataan ja mitä halutaan
kehittää. Infokeskustelujen pohjalta hankkeelle muotoutui neljä teemaa. Teemat ovat

1. Ympäristötaide tai yhteisötaideteos -kiertue kyliin 2. Pop up -kulttuuripajat vaihtelevin taiteenlajiteemoin 3. Taidetta kodissa/
taide- ja kulttuurikasvatus sosiaalisessa mediassa ja verkossa/ Mediakasvatus 4. Suomi 100v.

Letkun kylä, Tammela
Kylien lapset -hankkeen toiminnassa haluttiin huomioida kylien lasten ääni ja tämän
vuoksi mm. Kuvion kulttuurituottaja vieraili
Letkun koululla Tammelassa (18.9.). Vierailun aikana lapsilta tuli useita eri ehdotuksia
soittamisesta urheiluun, mutta myös yksinkertainen toive: olla kotona. Lapsien ja kylätoimijoiden toiveet huomioiden ensimmäinen pop up -kulttuuripaja järjestettiin 28.10.2015 Letkun koululla klo 13.00-14.30. Aiheen oli bändikoulu ja opettajana Timo Seppänen.
Opettaja oli pop up -pajan jälkeen positiivisesti yllättynyt oppilaistaan ja tehdyistä järjestelyistä. Osallistujat olivat hänen mielestään hyvä ryhmä. Oppilaiden palautteen
keskiarvo oli 4 tähteä yhdestä viiteen arvoasteikolla. Kommentteina oli lisää tätä, kivaa
ja tykkään! Puitteet soittamiselle, soittimet ja
henki: kaikki onnistuivat. Yhdessä soittamista koulun yhteydessä olevana harrastustoimintana tarvitaan ja se toimii.
Letkulla pop up -paja johti syksyllä 2015 viikottaiseen ohjattuun bändikoulutoimintaan
Letkun koululla Timo Seppäsen johdolla ja
se jatkuu vielä keväällä 2016. Realistinen
mahdollisuus on saada nuorten letkulaisten
bändi soittamaan Letkurockiin vuonna 2016
kuten paikallinen musiikkiyhdistys haaveilee.
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Levä, Ypäjä
Kylien lapset -hankkeen myötä Kuvion kulttuurituottaja vieraili myös Levän koululla juttelemassa kylien lasten kanssa (8.10). Siellä toiveet olivat lennokkaita perinteisestä
tanssimisesta, tiedekerhoon, miekkailuun,
vuoristorataan, banaanipuuhun ja yksinkertaiseen toiveeseen lisää ihmisiä kylään.
Koulun vanhempainyhdistys esitti toiveen
kirjastoautovierailusta, jota koululla ei säännöllisesti ole ja vuoden teema koulussa oli
kirjallisuus.
Yhteistyössä Levän koulun vanhempaindyhdistyksen, Ypäjän kunnan ja Forssan kirjaston kanssa koululla järjestettiin kirjastoauto vierailu 26.11.2015. Vierailulla haluttiin
kannustaa yhdistyksiä ottamaan ja kuntia
järjestämään mahdollisuuksien mukaan kertaluontoisia kulttuuripalveluita tarpeen mukaan. Lisäksi yhteistyössä suunniteltiin 4.2.2016 tulevaan talviriehaan yhteisötaidetuokio: Lisää ihmisiä. Yhteisötaidetuokion
yhteyteen suunniteltiin myös perehdyttämistä miekkailuun ja lajin kokeilemista.

Lastenkulttuurikummikampanja
Hankkeen kautta ruvettiin myös suunnittelemaan ja kehittämään lastenkulttuurikummi
-kampanjaa, jolla kulttuuria tuotteistamalla
aktivoidaan paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä,
eri toimijoita ja yksittäisiä henkilöitä tukemaan paikallista lasten- ja nuortenkulttuuria.
Josta kampanjan onnistuessa mahdollisesti
kehitetään taloudellista tukiverkostoa Kuvion toiminta-alueen lasten- ja nuortenkulttuurille.

Toiminta jatkuu vuonna 2016
Kylien lapset -hanke jatkuu vuonna 2016
monipuolisin pajoin ja koulutuksin mm.
hankkeen kautta järjestetään lastenkulttuuriseminaari 14.4.2016.

Esityskiertueet lapsille ja nuorille
Kulttuuriyhdistys Kuvio haluaa elävöittää
lasten ja nuorten kulttuurielämää järjestämällä heille eri teemoin erilaisia esityskiertueita yli kuntarajojen. Kansan Sivistysrahasto myönsi 2000€ lastenkulttuurin esityskiertuetoiminnan kehittämiseen Kuvion toiminta-alueella.
•

Avustuksen toiminnan tavoitteeksi
asetetiin:
lisätä lastenkulttuuritoimintaa helpot-

tamalla ammatillisesti tuotettujen esitysten ja työpajojen tilaamista,
•

lisätä lastenkulttuuritietoutta mm.
budjetointia tekevien keskuudessa,

•

järjestää kiertueita siten, että sama
esitys tai työpaja kiertää alueella yli
kuntarajojen,

•

lisätä perheille suunnattua, vapaaajalla tapahtuvaa lastenkulttuuritarjontaa ja
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•

parantaa tasapuolisesti kaikille
alueen lapsille tarjottavaa lastenkulttuuritarjontaa yhteistyössä koulujen
ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Kulttuuriyhdistys Kuvio järjesti yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa Molli -esityskiertueen
marraskuussa ja sen kolme esitystä tavoitti
yhteensä 473 katsojaa ja Joulu tulla jollottaa
-esityskiertueen joulukuussa ja sen kolme
esitystä tavoitti yhteensä 407 katsojaa. Esi-

tyskiertueet tavoittivat yhteensä 880 pääasiassa lasta ja nuorta Kuvion toimintaalueella.
Esityskiertueiden positiivisen vastaanoton
myötä Kulttuuriyhdistys Kuvio asetti tavoitteeksi järjestää vuosittaisia esityskiertueita
lapsille ja nuorille yli kuntarajojen ja eri teemojen ympärille. Kansan Sivistysrahaston
avustamalle esityskiertueelle valittiin teemaksi teatteri ja nukketeatteri, vuoden 2016
teemaksi valittiin tanssi.

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut, Virkkuna yhdessä -hanke
Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden kehittämisen tarkoituksena on edesauttaa ikääntyneiden hyvinvointia ja rikastuttaa heidän
elämäänsä kulttuurilla.
Kulttuuri on voimavara arkeen ja tämän
vuoksi yhdistyksenä Kuvio haki avustusta
Taiteen edistämiskeskukselta Virkkuna yhdessä -kulttuuripalvelun luomiseen. Taike
myönsi 4000 euron avustuksen kulttuuripalvelun kehittämiseen.
Hankkeen aikana luotiin Virkkuna yhdessä
kulttuuripalvelu. Palvelun lähtökohtana ovat
yhdessä suunnitteleminen, oleminen ja tekeminen iäkkäiden kanssa yhteisötaiteilijan
johdolla.
Mitä Virkkuna yhdessä yhteisötaide tarkoittaa?
Virkkuna yhdessä yhteisötaidetuokiossa:
•

taiteilija työskentelee tietyn yhteisön
kanssa valitun aiheen ympärillä

•

yhteisötaidetta voi olla: teatteri,
tanssi, kuvataide, musiikki jne.

•

työskentely tapahtuu aina yhteisön
ehdoilla

•

olennaista on ihmiset, vuorovaikutus
ja mukana oleminen.

Virkkuna yhdessä -kulttuuripalvelun tavoitteet:
•

vahvistaa iäkkään identiteettiä ja tukea persoona

•

toteuttaa myötäelävä ja voimaannuttava vuorovaikutus

•

avoin ja yhdessä tekemisen ilmapiiri

•

tunteiden ja tarpeiden tunnustaminen ja kuuleminen

•

arvokas ja rikas vanhuus

Virkkuna yhdessä -kulttuuripalvelu tarjoaa
Iäkkäille palveluita tarjoaville toimijoille taiteen toimintamuodon ja tuokion hyödynnettäväksi. Iäkkäille se tarjoaa yhdessä olemista ja voimavaraa kulttuurista. Yhteisötaiteen
ammattilaisille Kuvion kautta verkoston ja
tuen hyödynnettäväksi oman toiminnan to-

14

TOIMINTAKERTOMUS 2015

teuttamiseen ja työn keskittymiseen enemmän toiminnan toteuttamiseen kuin koordinointiin.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry palkkasi yhteisötaiteilijaksi marraskuussa 2015 Annamari
Karjalaisen pilotoimaan Virkkuna yhdessä
-palvelun. Annamari Karjalainen järjesti yhteisötaidetuokion Intalan kartanolla Jokioisilla, Letkun kylätalolla, Louna-kirjastoilla ja
Löytöretket jouluun -tapahtumassa.

Palvelu saavutti positiivista palautetta, mutta
toi esiin myös kehitettäviä aiheita kuten yleisen tietoisuuden lisääminen yhteisötaiteesta, eri toimijoiden kouluttamisen, mitä kulttuuripalvelu on ja miten yhteisö voi tukea
sen periaatteita ja toimivuutta omassa toiminnassaan. Pilotointi oli opettavainen ja loi
tarvetta jatkohankkeille.

Kulttuuri elinkeinona
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa työllistymistä taide- ja kulttuurialalla. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa.
Hankkeen aikana tuotteistettiin tuottajan
palveluita
Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kulttuuriyhdistys Kuvio toteuttaa käynnissä olevia
hankkeita ja pyrkii käynnistämään uusia.
Erityisesti taiteilija-ammattien kehittämisessä Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii osana maa-

kunnallisia ja valtakunnallisia verkostoja
työllistymisen mahdollistamiseksi toimialueellaan.
Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien
kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio kuuluu Hämeen Ely-keskuksen koollekutsumaan luovien alojen kehittämisfoorumiin, Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin, pitää yhteyttä Taiteen edistämiskeskuksen eri toimipisteisiin ja seuraa aktiivisesti alan kehitystä
sähköisissä medioissa ja seminaareissa.

Culture Finland aluekoordinaatiohanke
Kulttuurimatkailun kehittämisen tarkoituksena on lisätä ja parantaa alueella tarjottavien
kulttuurimatkailutuotteiden määrää ja laatua.
Toiminnan tarkoituksena on tuoda lisää tuloja alueen matkailu- ja kulttuuritoimijoille.
Kulttuuriyhdistys Kuvio toimi loppuvuodesta
2014 aktiivisesti jotta Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama Culture Finland

aluekoordinaatio saataisiin käynnistettyä
myös Kanta–Hämeessä, joka oli viimeisiä
maakuntia Suomessa, josta se vielä puuttui.
Yhteistyö Visit Finlandin, Hämeen Ely-keskuksen ja Hämeen liiton kanssa tuotti tulosta tammikuussa 2015, kun Hämeenlinnan
seutu Linna Kehitys Oy:n johdolla, Riihimäen kaupunki ja Kulttuuriyhdistys Kuvio
laativat yhdessä aluekoordinaatiohanke-
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suunnitelman, hakivat ja saivat sille rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen päähallinnoijana toimi Linnan Kehitys
mutta kaikki kolme toimijaa ovat yhteisvastuullisesti mukana toiminnan kehittämisessä.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä kulttuurimatkailun merkitystä ja kulttuurimatkailutuotteiden saavutettavuutta yrittäjille tarjottavilla koulutuksilla, tuotteistustyöpajoilla ja

uusien hankkeiden aktivoinnilla. Tarkoituksena on lisätä kulttuurimatkailutuotteiden
myyntiä.
Toiminta oli hyvin vähäistä kevätkaudella ja
pääsi aktivoitumaan kunnolla vasta loppuvuodesta Ypäjällä pidetyn Culture Finland
road shown myötä. Suurin osa hankkeen
yrittäjille suunnatusta toiminnasta toteutuu
alkuvuodesta 2016.

Aluetuottajamallin kehittäminen ja pilotointi
Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamassa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan
taiteilijoille ja ammatillisille kulttuuritoimijoille
tarjottavia aluetuottajapalveluita. Tarkoituksena on tarjota taide- ja kulttuurialantoimijoille mahdollisuus saada ammattitaitoisen
tuottajan palveluita myös lyhytkestoiseen,
osa-aikaiseen ja kausiluonteiseen tarpeeseen.
Projektipäällikkö Ellinoora Auvinen työskenteli hankkeessa neljä kuukautta vuonna
2015. Hankkeessa tuotteistettiin tuottajan
palveluita myytäviksi tuotteiksi ja tarjottiin
niitä asiakkaille. Syksyllä 2015 toimintaan

kuuluivat muun muassa neuvontaklinikat.
Tuottajapalveluiden tarkoituksena on vapauttaa taiteilijan työaikaa taiteelliseen työskentelyyn ja parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta muun muassa paremmalla tiedotuksella, markkinoinnilla ja tapahtumasuunnittelulla.
Hankkeessa etsitään myös rahoitusmallia
palvelun turvaamiseksi hankkeen jälkeen.
Taiteilijoilta ja muilta ammatillisilta kulttuuritoimijoilta voidaan periä noin puolet palvelun
tuotantokustannuksista ilman, että hinta
nousee liian korkeaksi palvelun ostamiseksi.
Hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2016.
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PALVELUT
Palvelut ovat jäsenille ja ei-jäsenille tarjottavia maksullisia tai maksuttomia asiantuntijapalveluita. Niiden tarkoituksena on tukea
asiakkaan omaa toimintaa ja toimintaedellytyksiä kulttuurialalla. Palvelumaksuilla katetaan niiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Vuonna 2015 keskityttiin vielä palvelutoiminnan luomiseen, uusien palveluiden kehittämiseen ja palvelutuotannon laajentamiseen.
Ostopalvelutoiminta oli vielä pilottivaiheessa
erittäin vähäistä. Uusia palveluita kehitettiin
ja pilotoitiin osana hanketoimintaan ja ne tulevat palvelutarjottimelle vuonna 2016.

Avustuspalvelut

suunnitelman kirjoittaminen
haastatteluun/keskusteluun pohjautuen
sekä hakemuksen kokoaminen rahoittajan
ohjeiden mukaan.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ylläpiti avustuskalenteria internetsivuillaan ja tiedotti ajankohtaisista avustushauista sähköpostilistansa
kautta.
Se tarjosi neuvontaa avustusten hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvontatilanteissa keskityttiin muun muassa sopivan
rahoittajan löytämiseen, toiminnan rahoituskelpoisuuden arviointiin sekä projektisuunnitelman ja rahoitushakemuksen tekemiseen.
Kuvio tarjosi maksutonta puhelinneuvontaa
kaikille sitä pyytäville toimialueella ja sen
ulkopuolella sekä maksutonta face-to-face
-neuvontaa jäsenilleen.
Kuviolta voi myös ostaa avustushakemuksen laatimispavelun, johon kuului projekti-

Syksyllä 2015 tarjottiin jokaisessa jäsenkunnassa mahdollisuus varata henkilökohtainen, luottamuksellinen neuvonta-aika, jolloin
Kuvion työntekijä oli kunnassa auttamassa
avustuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tapahtumakalenteripalvelut
Kuvio tuotti alueen tapahtumia yhteen kokoavan painetun kesäkalenterin sekä loi toimialueen yhteisen sähköisen tapahtumakalenterin, joka mahdollistaa myös avoimen
datana jakamisen. Lue tapahtumakalentereista lisää Tiedotus-osiosta.
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Strategia 2014–2024
Toiminta-ajatus
Kulttuuriyhdistys Kuvio vahvistaa jäsentensä
toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin
asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä,
yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Toimintamuodot
•

Tiedottaminen

•

Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi

Toimialue

•

Neuvonta ja koulutus

Toimialueeseen kuuluvat:

•

Vaikuttaminen

•

Kehittämishankkeiden hallinnointi

•

Palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien

•
•
•

Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen,
Forssa ja Tammela.
Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa,
Koski TL ja Somero.

Arvot

Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Päätöksentekomme, valmistelu ja toiminnan
toteutus on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja sen takana
vaikuttavista asioista.
Toimintaamme on helppo osallistua ja päästä
mukaan.
Lähestymme uusia asioita ja ideoita avoimin
mielin ja olemme valmiita oppimaan uutta.
Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen
Toimintamme vahvuus on jäsentemme ja yhteistyökumppaneittemme erilaisuudessa. Arvostamme muita itsenäisinä toimijoina, osaavina päätöksentekijöinä ja kunnioitamme omaa
ja muiden asiantuntemusta kaikessa toiminnassamme.
Tasa-arvo
Pyrimme alueelliseen tasa-arvoon.
Sivu 1 (2)
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Strategiset toimintalinjat 2014–2024

3. Kulttuuri elinkeinona

1. Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana

Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta.

Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin.
Toiminta voi kohdistua esimerkiksi olemassa
olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien,
paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen, tai tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden
synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole.
2. Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut
Toiminnan tavoitteena on turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin taideja kulttuurielämyksiin, turvata asukkaille mahdollisuus kokea silloin tällöin jotain itselle kokonaan uutta ja poistaa osallistumisen esteenä
olevia ennakkoluuloja sekä vähentää fyysisiä
ja taloudellisia osallistumisen esteitä.

Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi kehittämällä uusia palvelutoiminnan muotoja,
edistämällä niiden käyttöönottoa ja myyntiä, kehittämällä alueen kulttuuritoimijoiden
liiketoimintaedellytyksiä, auttamalla löytämään uusia asiakasryhmiä, monipuolistamalla tulopohjaa esimerkiksi avustusten
hyödyntämistä tai markkinointia lisäämällä
ja parantamalla ammatillisen
toiminnan
edellytyksiä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.

Toiminnalla voidaan esimerkiksi helpottaa näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toiminta-aluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan
synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole, tai
sillä voidaan tavoitella kokonaan uusia yleisöryhmiä.

Sivu 2 (2)
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Kunta- ja yhteisöjäsenet 2015
Ateljee Heljä

Lasisirkus

Ateljee Hulmi, Nunatek Oy

Lounais-Hämeen Kirjan ystävät

Birgitan paja

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät

Forssa Eläväksi ja kauniiksi

Majatalo Myötätuuli, Tmi Hyvä Olla

Forssan kaupunki

Nuutajärven Galleria Osuuskunta

Forssan Kultuuri-Axel

Oripään kunta

Forssan Mykkäelokuvayhdistys

Taideyhdistys Itu

Forssan teatteriyhdistys

Tammelan kunta

Humppilan kunta

Tammelan Nuorisoseura Aura

Härkätien Teatteriyhdistys

Teatteriyhdistys Tuntematon

Jokiläänin kansalaisopiston opistolaisyhdistys

Tintti Desing

Jokioisten kunta

Urjalan asema

Kuhankosken Kilta

Vekkilän Museotila

Kulttuuri Puomi

Ypäjän kunta

Kultuuripajasto

Ypäjän Musiikkiteatteri

Kyläsepän kulttuuripäivien tuki

Ypäjänkylän kyläyhdistys

Listassa ei ole Kulttuuriyhdistys Kuvion henkilöjäseniä.
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