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JOHDANTO
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii verkostomaisesti tiiviissä yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten
ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on vakiinnuttanut toimintansa viiden jäsenkunnan
alueella ja tavoitteena on kasvattaa jäsenistöä ja yhteistyötä vuoden 2017 aikana. Kuviolla on yksi
täysipäiväinen ja yksi osa-aikainen työntekijä, lisäksi satunnaisia ohjaajia ja kouluttajia. Tavoitteena
on säilyttää työntekijämäärä ja palkata määräaikaisia projektityöntekijöitä toiminnan tarpeen mukaan.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta muodostuu kulttuuritoiminnan järjestämistä tukevista palveluista ja kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. Kuvio tuottaa palveluita tukemaan jäsentensä ja muiden
kulttuurialan toimijoiden toimintaa mm. avustus-, neuvonta- ja koulutuspalveluilla. Lisäksi yhdistys
kehittää yhteistoimintaa mm. yhteismarkkinointia ja kumppanuuspöytä toimintaa.
Vuonna 2017 yhdistys kehittää etenkin lasten- ja nuortenkulttuuria ja verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa alueella. Lasten- ja nuortenkulttuurissa kehitetään verkostomaista yli kuntarajat ylittävää toimintaa, kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja edistetään eri ikäisille suunnattujen
kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelmien laatimista osaksi kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden
toimintaa.
Yhdistys liittyy vuonna 2017 Suomi 100 vuotta -juhlaan omalla Suomi 100 -hankkeellaan Sata
suomalaista tekoa - tarinoita eri vuosikymmeniltä. Hankkeessa kerätään tarinoita/ tapahtumia/ tekoja eri vuosikymmeniltä Kuvion toiminta-alueelta. Tarinoita julkaistaan vuoden 2017 joka kuukausi
Forssan lehdessä ja nuoret haastetaan Suomi doc -lyhytdokumenttikilpailun kautta tarinoimaan
omasta asuinympäristöstään.
Tämän lisäksi Kuvio muut painopisteet vuoden 2017 kehittämistoiminnassaan ovat:
 kulttuuri elinkeinona
 kansainvälisen toiminnan edistäminen
 kulttuuripalveluiden vahvistaminen
 kuntien kulttuuritoiminnan vahvistaminen
 alueen imagon kohottaminen kulttuurilla.

Kuva 1. Yhdistyksen järjestämä lastenkulttuuriseminaari 14.4.2016 Jokioisten Tietotalolla.
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STRATEGIA 2014–2024
Toiminta-ajatus

Toimintamuodot



Kulttuuriyhdistys Kuvio ry vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä
elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.






Toimialue
Toimialueeseen kuuluvat:
 Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela.
 Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa,
Koski TL ja Somero.
 Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

Tiedottaminen
Toimijoiden koolle kutsuminen ja
koordinointi
Neuvonta ja koulutus
Vaikuttaminen
Kehittämishankkeiden hallinnointi
Palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien

Arvot
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.
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Strategiset toimintalinjat 2014–2024
Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana
Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten sitoutumista 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.

Strategisia toimintalinjoja voidaan toteuttaa mm. kehittämällä palvelutoimintaa ja neuvontaa, verkostomaiselle
työskentelyllä, tukemalla jo olemassa
olevaa ja innovoiden uutta. Löytäen
vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja tukemalla eri toimijoiden toimintaa ja
reagoimalla tärkeisiin kulttuuria koskeviin muutoksiin.

Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut
Toiminnan tavoitteena on turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin
taide- ja kulttuurielämyksiin, turvata asukkaille
mahdollisuus uusiin elämyksiin ja poistaa
osallistumisen esteenä olevia ennakkoluuloja
sekä vähentää fyysisiä ja taloudellisia osallistumisen esteitä.
Toiminnalla voidaan esimerkiksi helpottaa
näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toimintaaluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne, missä sitä ei
vielä ole, tai sillä voidaan tavoitella kokonaan
uusia yleisöryhmiä.

Kuva 2. Yhteisötyöpaja Levän koululla 4.2.2016.

Kulttuuri elinkeinona
Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja
kulttuurin työllistävää vaikutusta. Vahvistaa
kulttuurimatkailua ja tukea luovan alan yrittäjyyttä.
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Mittaaminen ja arviointi
Toimintakentän muutosta suhteessa strategisiin toimintalinjoihin mitataan vuosittain jäsenistölle
tehtävän kyselyn perusteella. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta kerättävän palautteen perusteella.

Strateginen toimintalinja

Mittari

Tietolähde

1. Kulttuuri yhteisöllisyyden
luojana

Osallistujat säännöllisessä
harrastustoiminnassa

Jäsenkysely

Vapaaehtoisten lukumäärä
yhteisön toiminnassa

Jäsenkysely

Kulttuuritarjonnan lajit

Jäsenkysely

Kulttuuritapahtumien ja harrastusryhmien lukumäärät

Jäsenkysely ja tilastointi

Osallistujamäärä kulttuuritapahtumissa

Jäsenkysely

2. Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuripalvelut

Kävijämäärä kulttuurikohteissa
Harrastajamäärä harrastustoiminnassa
3. Kulttuuri elinkeinona

Itsensä taiteellisella työllä elättävien määrä.

Jäsenkysely

Henkilötyövuodet jäsenyhteisöissä ja Kuviossa kulttuurialan työtehtävissä

Jäsenkysely
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TOIMINTA
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta muodostuu tiedottamisesta, toimijoiden koolle kutsumisesta ja
koordinoinnista, neuvonnasta, koulutuksesta ja vaikuttamisesta. Toiminta rakentuu kehittämishankkeista ja monipuolisista palveluista.

Painopisteet
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus määrittelee toiminnalleen vuosittain painopisteet, jotka ohjaavat
kyseisen vuoden yhdistystoimintaa. Vuonna 2017 painopisteitä ovat
 lasten- ja nuortenkulttuuri (verkostomainen lastenkulttuurikeskus)
 kulttuuri elinkeinona
 kansainvälisen toiminnan edistäminen
 kulttuuripalveluiden vahvistaminen
 kuntien kulttuuritoiminnan vahvistaminen
 alueen markkinointi kulttuuri tekee imagon -teemalla ja
 Suomi 100v. juhlavuosi.
Lasten- ja nuortenkulttuurissa kehitetään verkostomaista yli kuntarajat ylittävää toimintaa, kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja edistetään eri ikäisille suunnattujen kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelmien laatimista osaksi kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden toimintaa. Lasten- ja nuortenkulttuurissa on vuosittainen teemallinen painopiste; vuonna 2015 se oli teatteri, vuonna 2016 tanssi
ja vuonna 2017 se on satuooppera.
Kulttuuria elinkeinona kehitetään maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja
verkostoitumisen tuella. Yhdistys kehittää palveluita ja järjestää koulutuksia tukemaan luovan alan
toimijoita ja yrittäjiä toiminta-alueellaan. Yhdistys edistää alueen kulttuurimatkailua, tuotteistamista
ja hyödyntää toiminnassaan paikallisten luovan alan ammattilaisten ammattitaitoa. Erityisesti tarkastellaan verkkoviestinnän mahdollisuuksia sähköisen tapahtumakalenterin kehittämisessä ja
siihen liittyvien palveluiden toteuttamisessa.
Kansainvälisen toiminnan edistämisen myötä vahvistetaan alueella jo olemassa olevia kansainvälisiä suhteita ja luodaan uusia verkostoja ja mahdollisuuksia. Toiminnassa otetaan huomioon monikulttuurisuus esimerkiksi työpajoissa ja avoimen taiteen päivää kehittäessä.
Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alueen kulttuuripalveluita ja kuntien kulttuuritoimintaa kuntien
kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisilla ja hanketoiminnalla.
Suomi 100 -juhlavuonna yhdistys kerää tarinoita hankkeella Sata suomalaista tekoa –tarinoita eri
vuosikymmeniltä ja tuo sen myötä paikallista kulttuuriperintöä, historiaa, tapahtumia, toimijoita ja
henkilöitä esille. Tarinoita julkaistaan vuoden 2017 aikana Forssan lehdessä ja materiaalia hyödynnetään jatkossa kulttuuriperintökasvatuksessa ja alueen markkinoinnissa.
Aiempien vuosien painopisteet:
2014
2015
2016

Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan käynnistäminen
Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, lasten- ja nuortenkulttuuri,
kulttuurimatkailun edistäminen, paikallisten kulttuuritoimijoiden esiin nostaminen.
Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona, ikääntyneiden kulttuuritoiminta, kuntien kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus.
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Talous

Hallitus

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen
toiminta rahoitetaan pääasiassa hankeavustuksilla ja jäsenmaksuilla. Yhdistyksen toimintaa tukevat myös palvelumaksut, mainosmyynti ja yritysyhteistyö sekä satunnaiset
varainkeruu tapahtumat.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus muodostuu 10–15 jäsenestä: jäsenkuntien edustajat,
yhdistysjäsenten edustajat ja yksittäiset henkilöt. He edustavat kulttuuritoiminnan eri muotoja ja yhdistyksen toiminta-aluetta.
Yhdistyksen jäsenkunnat saavat nimetä hallitukseen oman edustajan, muut jäsenet nimetään ehdotuksesta syyskokouksessa. Hallitus
kokoontuu noin kuukausittain

Vuoden 2017 aikana tavoitteena on kehittää
yhdistyksen rahoitusmallia toiminnan ja talouden tueksi.

Tiedottaminen
Kulttuuriyhdistys Kuvion ry:n tiedottaminen


helpottaa ja tukee tiedonsaantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista
ja -toiminnasta



lisää toimialueen kulttuuritoiminnan
järjestäjien välistä tiedonkulkua



lisää tiedonsaantia paikallisesta kulttuuritoiminnasta erilaisille paikallisille,
alueellisille ja valtakunnallisille kehittäjätahoille



lisää tiedonsaantia valtakunnallisista
ja maakunnallisista tukipalveluista ja
kehittämistoiminnasta paikallisille kulttuuritoimijoille.

Kuva 3. Vierailu Pieksämäen Nukkekotiin ja verkostomaiseen
lastenkulttuurikeskus Versoon.

Henkilöstö
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on vuodesta
2014 lähtien ollut yksi työntekijä ja syksystä
2015 lähtien 1,5–2 työntekijää. Tämän lisäksi
yhdistyksellä on ollut satunnaisia työpajaohjaajia, kouluttajia ja esityskiertueiden toteuttajia. Yhdistyksen tavoitteena on vuoden 2017
aikana säilyttää 1,5–2 työntekijää ja ostaa
palveluita tarvittaessa eri alojen asiantuntijoilta.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan omilla nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sähköpostin välityksellä ja muuta mediaa hyödyntäen. Kuvio ylläpitää sivuillaan tapahtumakalenteria ja kulttuuriluetteloita kuten jäsenkuntien kulttuuritoiminta ja ammattilais- ja taitajapankkia.

Henkilöstö ylläpitää ja kehittää osaamistaan
osallistumalla vuosittain koulutuksiin ja seminaareihin. Yli kuukauden mittaisiin työsuhteisiin rekrytoidaan työntekijä avoimella haulla.

8

PALVELUT
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry tarjoaa palveluitaan toiminta-alueellaan toimialueensa kulttuuritoiminnan
vahvistamiseksi ja toiminta-alueen ulkopuolelle neuvontana ja koulutuksena kehitystoiminnastaan.
Palveluita kehitetään jatkuvasti jäseniltä tulevien tarpeiden ja toiveiden mukaan, hanketoimintaa
hyödyntäen.
Palvelut ovat maksullisia niiden tarjoamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Kulttuuriyhdistys
Kuvio ry:n tarjoaa palveluita pääsääntöisesti jäsenilleen.

TIEDOTTAMINEN
Tapahtumatiedotus
Kuviolta voi ostaa tapahtumatiedotusta valmiille tapahtumalle tapahtuman ulkoiseen ja sisäiseen
viestintään. Palvelu toteutetaan tilaajan kanssa yhdessä laaditun tiedotussuunnitelman mukaan.
Palvelu voi sisältää mm. yhteydenpidon ja tiedotteen kirjoittamisen medialle, nettisivujen ylläpidon,
tiedottamisen sosiaalisessa mediassa ja Youtubessa, visuaalisen ilmeen ja markkinointimateriaalin
tilaamisen ja jakelun, tiedottamisen tapahtuman järjestäjien välillä.
Kulttuurin Löytöretket –yhteistiedotus ja -markkinointi
Kuvio kokoaa yhteen paikallisia kulttuuritoimijoita tiedottamaan ja markkinoimaan yhdessä jo valmiista paikallisista tapahtumista. Kuvio koordinoi, kutsuu koolle ja yhteistiedottaa. Kulttuurin Löytöretket voivat olla alueellisia tai johonkin kulttuurin osa-alueeseen keskittyviä. Palvelu on kehitetty
vuonna 2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Kulttuurin Löytöretket -hankkeen aikana.
Sähköinen tapahtumakalenteri
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n nettisivuilla (www.kuvio.org) on sähköinen tapahtumakalenteri, johon
toimijat voivat maksutta itse lisätä tapahtumia tai toimittaa kuvan kanssa toimisto@kuvio.org sähköpostiin. Toimistolta saa tarvittaessa neuvoja ja tukea tapahtumakalenterin käytöstä. Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin on maksutonta.
Tapahtumatiedon toimittaminen julkaistavaksi
Kuvion tapahtumakalentereiden päätarkoituksena on saada tieto tapahtumista leviämään mahdollisimman laajalle yleisön keskuuteen. Yhdistys toimittaa tilauksesta tapahtumakalenteritietoa julkaistavaksi myös muissa sähköisissä kalentereissa ja julkaisuissa tai tilauksesta toimittaa painetun
kalenterin. Yhdistys pyrkii yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään tapahtumatiedon kulkua
automaattisesti netissä julkaistavien tapahtumakalenterien välillä ja siihen liittyvien palveluiden
tuottamisessa.
Tapahtumakalenteri sähköpostiin
Resurssien salliessa Kulttuuriyhdistys Kuvio toimittaa tapahtumakalenteria myös suoraan tilaajien
sähköpostiin.
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TOIMIJOIDEN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOORDINOINTI
Verkostotapaamiset ja kumppanuuspöydät
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia ja kumppanuuspöytiä. Tapaamisten
aiheita voivat olla esimerkiksi tapahtumajärjestäjien yhteistyö, lasten- ja nuortenkulttuurin kehittäminen, kuntien kulttuuritoiminta, kulttuurin perustuva elinkeinotoiminta, kulttuuritoiminnan lisääminen kuten tanssitaide tai edistäminen alueella, muu toimijakenttää kiinnostava aihe kuten eri taidemuotojen esittely.
Kumppanuuspöytä on toimintamalli, joka kokoaa yhteisen pöydän ääreen samasta aiheesta kiinnostuneet toimijat kuten julkinen sektori, järjestöt, yrittäjät, seurakunnat ja vapaaehtoiset. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja luoda uudenlaista yhteistyötä. Yhteisestä keskustelusta ja
ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa. Tapaamiset toimivat myös tiedonvälittämisen foorumina.
Kumppanuuspöytä on kaikille avoin foorumi ja osallistujat ovat keskenään tasavertaisia.

NEUVONTA JA KOULUTUS
Avustuspalvelu
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ylläpitää avustuskalenteria ja tiedottaa ajankohtaisista avustushauista
netin, sosiaalisen median ja uutiskirjeen välityksellä. Yhdistys neuvoo eri toimijoita ja yksittäisiä
henkilöitä sopivan rahoittajan löytämisessä ideoilleen ja toiminnalleen jokaisessa avustuksen hakemisen vaiheessa ja myöntävän päätöksen jälkeen hankkeen toteutuksessa.
Kuviolta voi myös ostaa avustushakemuksen laatimispavelun. Siihen kuuluu projektisuunnitelman
kirjoittaminen haastattelun tai keskustelun pohjalta sekä hakemuksen kokoaminen rahoittajan ohjeiden mukaan. Kuvio voi järjestää avustustenhakukoulutuksia ja avustusklinikoita jäsentensä
avustustenhakutaitojen kehittämiseksi.

Yhdistysneuvonta
Yhdistysneuvonta on jäsenpalvelu yhdistystoimintaan, sen käytäntöihin ja yhdistyslakiin liittyvissä
asioissa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry neuvoo myös yhdistystoiminnan muutos- ja perustamistilanteissa ja niihin liittyvissä ongelmissa.

VAIKUTTAMINEN
Kulttuuri monialaisessa kehittämistoiminnassa
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n edustaja voi toimia kulttuurialan asiantuntijana, välittäjänä ja edustaa
kulttuurialaa toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa, hankkeissa ja muussa yhteistoiminnassa.

Edunvalvonta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry voi toimia linkkinä ja tiedotuskanavana valtakunnallisen ja maakunnallisen kulttuuritoiminnan kehittämistoiminnan ja paikallisten kulttuuritoimijoiden välillä. Yhdistys voi
osallistua erilaisiin kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin, tiedottaa sähköpostilistallaan valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä, järjestää seminaareja ja infoiltoja ja toimii tarvittaessa
toimialueensa edustajana maakunnallisissa kehittämisryhmissä vuorovaikutuksen turvaamiseksi.
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KEHITTÄMISHANKKEIDEN HALLINNOINTI
Hankehallinnointi
Kuviolta voi ostaa hankehaun ja hankehallinnoinnin kehittämishankkeelle. Hankehaku ja hallinnointi sisältävät hakemuksen laatimisen ja myöntävän päätöksen myötä hankkeen koordinoinnin, tiedotuksen ja loppuraportoinnin.
Kunta ja kulttuuri
Autamme asiantuntemuksellamme kuntien kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Henkilökuntamme seuraa aktiivisesti kuntien kulttuuritoiminnan kehitystä ja
uusia tuulia kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi kulttuurin keinoin. Neuvontapalvelun aiheina
voivat olla esimerkiksi kunnan tehtävät kulttuurialalla, kunnan kulttuuritoiminnan järjestämistavat,
toiminnan mittarit, kuntien ja yhdistysten yhteistyö ja kumppanuus, hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön käytännöt, kouluyhteistyö, kulttuuri sosiaali- ja terveystyössä, luovat toimialat, kulttuurimatkailun kehittäminen, taiteen soveltava käyttö, kunnille myönnettävät avustukset kulttuurityöhön.

PALVELUTOIMINTA ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN
Tapahtuman järjestäminen
Kulttuuriyhdistys Kuvio voi tilauksesta järjestää tapahtumia tai vastata jostain tapahtumatuotannon
osa-alueesta.
Palvelu on taiteilijoille, tapahtumanjärjestäjille, kulttuurilaitoksille ja muille kulttuurialan toimijoille
toiminnan helpottamiseksi tarjottava kulttuurituotannon palvelu. Tarjoamme tukea rahoituksen keruun neuvontaan, markkinointiin, myynnin neuvontaan, produktioiden tuottamiseen, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ammattitaidolla.
Palvelu räätälöidään vastaamaan tarvetta. Laajuudeltaan palvelu voi olla yhden tunnin mittainen
konsultaatiokäynti, yksittäisen tehtävän esim. tiedotuksen hoitaminen tai vuosia kestävä kumppanuus. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kulttuurituotannon ammattilaisten palveluihin myös
sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät voi palkata tai tarvitse kulttuurituottajaa ympärivuotisesti tai kokoaikaisesti.
Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palvelut
Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat erilaiset työpajat, teemalliset esityskiertueet ja alueellisen taidefestivaalin kehittäminen. Lastenkulttuurikeskus kehittää
kulttuuri- ja taidekasvatuksen säännöllistä harrastustoimintaa toiminta-alueellaan Pop up toimintamalliaan hyödyntäen. Alan toimijoille järjestetään asiantuntija- ja koulutuspalveluita.
Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi monipuolisesti eri taiteenja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja
kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja huomioida toiminnassaan kestävä kehitys.
Virkkuna yhdessä
Palvelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa taideprojekteja ammattilaisen johdolla
kouluissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, työpaikoilla ja muualla, missä
ihmiset kokoontuvat. Yhteisötaiteilija työskentelee sovitun ajan tietyn ryhmän kanssa toteuttaen
yhteisötaideteoksen yhdessä ryhmäläisten kanssa.
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HANKKEET
Lasten- ja nuorten kulttuuri
Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen on osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu harrastustoiminnan organisoimisessa neuvominen ja avustaminen, erilaiset työpajat, joilla tuodaan eri luovia aloja
tutuksi lapsille ja nuorille ja esityskiertueet koko toiminta-alueella.
Vuonna 2015 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti ensimmäistä kertaa yhteistyössä kuntien, koulujen,
päiväkotien ja Louna-kirjaston kanssa esityskiertueen teemalla teatteri ja nukketeatteri Kansan
Sivistysrahaston avustuksella. Seuraavana vuonna 2016 teema oli tanssi ja vuonna 2017 se on
satuoopperaa. Merkittävä osa vuonna 2017 lasten ja nuorten kulttuuria on Suomi 100 -juhlavuoden
toiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja oman Suomi 100 -hankkeen kautta. Yhdistys haastaa hankkeessaan Sata suomalaista tekoa –tarinoita eri vuosikymmeniltä nuoret Suomi doc lyhytdokumenttikilpailun kautta tarinoimaan omasta asuinympäristöstään.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa Kuvion toiminta-alueelle Leka –verkostomainen lastenkulttuurikeskus edistämään alueen lasten- ja nuortenkulttuuria. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
toimii Kuvion alaisuudessa ja edistää kuntiin lasten- ja nuorten kulttuurisuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittämistä.

Kuva 4. Kulttuurivoltti koulutus Tammelassa 4.5.2016.

Muu lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämistoiminta
Muita lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämishankkeita suunnitellaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa ja hankkeisiin haetaan rahoitusta eri lähteistä.
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Kulttuuri elinkeinona
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja
ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla
myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä.
Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toteuttaa käynnissä olevia hankkeita ja
pyrkii käynnistämään uusia. Erityisesti taiteilija-ammattien kehittämisessä yhdistys toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti työllistymisen mahdollistamiseksi toimialueella. Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten
kehittäjien kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kuuluu Hämeen Ely-keskuksen koollekutsumaan
Luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin. Toiminnassa
huomioidaan vuonna 2017 mm. aineettomat oikeudet ja luovan alan yrittäjien mentorointi.

FutureCrops –uusia kasveja tuotantoon
Hanke toteutetaan Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun
ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja
kotitalousnaiset (MKN), Sarka ja Livia. Hanke käsittelee kasveja kulttuurissa ja sen kohteena ovat
elämysten etsijät. Hanke kokoaa yhteen kasvitietoutta, kasveihin liittyvää perinnetietoa, ruoka- ja
ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyy teemaan, miten kasvit puhuttelevat ihmisiä
nykyään eri taidemuodoissa.

Kansainvälisen toiminnan edistäminen
Kansainvälisen toiminnan edistämisen tavoitteena on luoda uusia verkostoja ja hankkeita
rikastuttamaan alueen kulttuuria elinkeinona ja tukemaan monikulttuurisuutta.
Kansainvälisen toiminnan edistämiseksi Kuvio aktivoi toiminta-alueellaan toimimaan yhteistyössä
verkostoituessa kansainvälisille markkinoille, huomiomaan kulttuuri elinkeinona markkinoinnissa ja
luoden yhteistyötä yhteisen materiaalin luomiseen kansainväliseen jakoon.

Creative Connection -hanke
Creative Connection -hankkeen tavoitteena on edesauttaa, vahvistaa ja tukea alueellista luovan
alan toimintaa ja taloutta, kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö, kehittää uusia ideoita, tapahtumia, toimintamalleja ja kontakteja ja alustaa uusia innovaatioita luovan alan ammattilaisten
toiminnan tueksi. Hankkeen myötä yhdistys kokoaa yhteen luovan alan toimijoita ja tiedottaa kansainvälisistä mahdollisuuksista.
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Kulttuuripalveluiden ja kuntien kulttuuritoiminnan vahvistaminen
Kulttuuripalveluiden ja kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteena on kehittää yhteistyöllä ja
verkostomaisella toiminnalla kuntien kulttuuritoimintaa.
Yhdistys kokoaa yhteen kuntien kulttuuritoimen edustajia suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä
toimintaa.

Kulttuurikunta -hanke
Kulttuurikunta -hankkeen tavoitteina ovat monipuolisten kulttuuripalveluiden turvaaminen kaikille
alueen asukkaille nyt ja tulevaisuudessa, identiteettien vahvistaminen, kulttuurin soveltavan käytön
lisääminen, hallinnonalojen rajat ylittävä yhteistyö ja yhdistysyhteistyö kulttuurialalla.
Konkreettisina toimenpiteinä laaditaan mukana olevien kuntien yhteinen kulttuuristrategia tai ohjelma, luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä, kuntarajat ylittäviä kulttuuripalvelumalleja ja kehitetään
kulttuuripalveluiden tuottamiseen liittyvää osaamista koulutuksella.

Alueen imagon luominen kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä
Kuvion toiminta-alueella on rikas kulttuuriperintö ja kulttuurielämä. Alueella on mm. vanhat
käsityöteollisuuden ja lasiteollisuuden perinteet. Lisäksi alueella on rikas arkkitehtuuriperinne ja nykyään kirjava joukko eri taiteen edustajia ja tapahtumia.
Alueen perinne ja nykyisyyden osaaminen tulee nostaa vahvemmin ihmisten tietoisuuteen ja osaksi markkinointia. Tavoitteita ovat kohottaa alueen imagoa kulttuurilla ja kulttuuriperinteellä, tehdä
paikalliset ja muut ihmiset tietoiseksi alueen osaamisesta, potentiaalista ja rikkaasta perinteestä ja
tapahtumatarjonnasta.

Sata suomalaista tekoa -tarinoita eri vuosikymmeniltä
Hanke on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n Suomi 100 -hanke, jolle on myönnetty valtioneuvoksesta
viralliset tunnukset. Hankkeessa kerätään tarinoita Kuvion toiminta-alueelta eri vuosikymmeniltä ja
tarinoita mm. julkaistaan vuonna 2017 kuukausittain Forssan lehdessä. Hankkeen tavoitteena on
koota yhteen ja kohottaa paikallista identiteettiä ja osaamista. Hankkeen myötä lapsille ja nuorille
järjestetään Suomi doc -lyhytdokumenttielokuvakilpailu.
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JÄSENEDUT, JÄSEN- JA PALVELUMAKSUT 2017
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallituksen päättämät jäsenmuodot ja -edut, jäsen- ja palvelumaksut vuodelle 2017.

Yhdistyksen jäsenmuodot



Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenmuodot ovat
 Yhteisöjäsen 30 € /vuosi
 Henkilöjäsen 15 € /vuosi
 Kuntajäsen 0,20 € /asukas /vuosi
 Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen kuntajäsen 2 € /vuosi alle 18vuotias asukas
 Kannattava yhteisöjäsen 150 € / vuosi
ja kannattava henkilöjäsen 50 € / vuosi



osallisena yhdistyksen hankkeissa,
joissa ei vaadita omavastuuosuutta
yhteisö-/ henkilöjäsenille mahdollisuus
varata yhdistyksen toimistolta kaappitilaa ja työpistettä kulttuuritoiminnan
tuekseen.

Lastenkulttuurin tukeminen lastenkulttuurikummi -kampanjalla
Yritys- / Yhteiskummi vuosimaksu 150 € /
vuosi
 yritys / yhteisö saa laittaa nettisivuille
lastenkulttuurikummilogon esille lastenkulttuurin tukijana
 yritys / yhteisö saa oman logon esille
Kuvion lastenkulttuuritapahtumiin ja
nettisivuille
 voi vaikuttaa siihen, mitä toimintaa
tuetaan.

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistys ja yritys,
joka haluaa edistää alueen kulttuuria. Henkilöjäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa
toimia kulttuurin edistämiseksi. Kuntajäseneksi ja verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen kuntajäseneksi voi liittyä yhdistyksen
toiminta-alueella oleva kunta. Kannattavaksi
yhteisö- ja henkilöjäseneksi voi liittyä, mikä
tahansa yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kultakummi vuosimaksu 500 € / vuosi
 yritys / yhteisö saa laittaa nettisivuille
lastenkulttuurikummilogon esille lastenkulttuurin tukijana
 yritys / yhteisö saa oman logon esille
Kuvion lastenkulttuuritapahtumiin ja
nettisivuille
 voi vaikuttaa siihen, mitä toimintaa
tuetaan
 Saa vuoden aikana yhden neuvontapalvelun esim. yhdistyksen / yrityksen
tapahtuman järjestämiseen tai taidehankintaan.

Jäsenedut
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenedut ovat
 mahdollisuus toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä, joka päättää yhdistyksen toiminnasta
 maksuttomat neuvontapalvelut
 kutsu kevät- ja syyskokouksiin, joissa
päätetään Kuvion toiminnasta
 alennus Axsus centerin suuren keittiösalin vuokrassa. Vuokra on Kuvion
jäsenille 10 € / palaveri ja 25 € / ilta.
Ei-jäsenille vuokra on 15 € / palaveri
ja 30 € / ilta. Tilan osoite on Saksankatu 1, 30100 Forssa
 AV-tapahtumatuki ja neuvonta 35 € /
2h + 0,44 € / km kilometrikorvaus
 tieto erilaisista mahdollisuuksista taiteessa, kulttuurissa, kulttuurimatkailussa ja yhteismarkkinoinnissa
 ilmainen tiedottaminen yhdistyksen
sähköisessä tapahtumakalenterissa

Yksityinen henkilö 20 €
 Saa lastenkulttuurikummiheijastimen
 Halutessa saa nimensä esille yhdistyksen nettisivuille lastenkulttuurintukijana
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Yhdistyksen palvelumaksut 2017
Palvelu

Jäsenhinta

Hinta ei-jäsenille

maksuton

maksuton

Puhelinneuvonta

maksuton

maksuton

Sähköinen tapahtumakalenteri

maksuton

maksuton

Henkilökohtainen neuvonta- ja koulutustapaaminen

maksuton

ainoastaan jäsenpalvelu

AV-tuki

35 € / 2h ja matkakulut 0,43 € / km

ainoastaan jäsenpalvelu

maksuton

ainoastaan jäsenpalvelu

35 € / 2h ja matkakulut 0,43 € / km

ainoastaan jäsenpalvelu

Koulutus- ja neuvontapalvelut

35 € / 2h ja matkakulut 0,43 € / km

ainoastaan jäsenpalvelu

Kuvion muu toiminta

pyydä tarjous

tiedustele

Tiedotuslista (e-mail)
uutiskirje

Avustuspalvelu
neuvonta
hakemuksen kirjoittaminen
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KUVALUETTELO
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3.
Kuva 4.
Logo
Logo

Yhdistyksen järjestämä lastenkulttuuriseminaari 14.4.2016 Jokioisten Tietotalolla.
Kuvaaja Minna Lehtola.
Yhteisötyöpaja Levän koululla 4.2.2016. Kuvaaja Minna Lehtola.
Vierailu Pieksämäen Nukkekotiin ja verkostomaiseen lastenkulttuurikeskus Versoon
31.5.2016. Kuvaaja Minna Lehtola.
Kulttuurivoltti koulutus Tammelassa 4.5.2016. Kuvaaja Minna Lehtola.
Suomalaisia tarinoita. Suunnittelija Minna Lehtola.
Lastenkulttuurikummi 2017. Suunnittelija Minna Lehtola.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Saksankatu 1, 30100 Forssa
p. 050 407 8823
toimisto@kuvio.org
www.kuvio.org
facebook.com/kulttuuriyhdistyskuvio
Instagram KuvioRy
Twitter @KuvioRy
issuu.com/kuvio
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Youtube
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