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JOHDANTO
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kehittää kulttuuritoimintaa ja toimii verkostomaisesti yhteistyössä paikallisten,
maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys kehittää myös kansainvälisiä
yhteistyökuvioita mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen toimintaan kuuluu tiedottaminen, koolle
kutsuminen yhteistyöhön, koordinoiminen, neuvonta, vaikuttaminen ja hallinnointi. Yhdistys on
vakiinnuttanut toimintansa viiden jäsenkunnan alueella ja vuosi 2019 oli yhdistyksen 5-vuotisjuhlavuosi.
Yhdistys perusti verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen LEKA – leikki ja kasvu vuonna 2016.
Lastenkulttuurikeskuksen myötä alueelle on Forssaan, Humppilaan, Jokioisille, Tammelaan ja Ypäjälle
suunniteltu kulttuurikasvatussuunnitelmat ja järjestetty monipuolisesti toimintaa konserteista työpajoihin
lapsille, nuorille ja perheille.
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä, kulttuuri alueellisena ja
laajentuvana elinkeinona sekä kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen. Yhdistyksen tavoitteena on
tarjota ja edistää työmahdollisuuksia alueen taide- ja kulttuuritoimijoille, yhdistyksen jäsenille, alan
opiskelijoille ja itsenäisille toimijoille. Kuvio voi myös palkata määräaikaisia hanketyöntekijöitä toiminnan
tarpeen mukaan. Näitä tarkoituksia varten Kuvio mm. hakee erilaisia hankerahoituksia säätiöiltä ja muilta
rahoitusyhteisöiltä.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta muodostuu kulttuuritoiminnan järjestämistä tukevista palveluista ja
kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. Kuvio tuottaa palveluita tukemaan jäsentensä ja muiden
kulttuurialan toimijoiden toimintaa. Kuvion toimintaa ohjaa Kulttuuria kaikille -teema.

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2020


Vuoden 2020 painopisteet: kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä, kulttuuri alueellisena ja laajentuvana
elinkeinona sekä kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen

Yleiset painopisteet 2020





kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä
kulttuuri alueellisena ja laajentuvana elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin sekä erityisryhmien kulttuurin vahvistaminen
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Aiempien vuosien painopisteet:









2019: Lasten ja nuorten kulttuuri, kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä, kuntien
kulttuuripalveluiden vahvistaminen, kulttuuri elinkeinona, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus,
vammaisyhteisöjen ja kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen, alueen vetovoimaisuuden
vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.
2018: Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri elinkeinona, kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen,
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden
vahvistaminen, alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.
2017: Lasten- ja nuortenkulttuuri (verkostomainen lastenkulttuurikeskus), kulttuuri elinkeinona,
kulttuuripalveluiden vahvistaminen, kuntien kulttuuritoimen vahvistaminen, alueen markkinointi
kulttuuri tekee imagon -teemalla ja Suomi 100 v. -juhlavuosi.
2016: Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona, ikääntyneiden
kulttuuritoiminta, kuntien kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus.
2015: Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, lasten- ja
nuortenkulttuuri, kulttuurimatkailun edistäminen, paikallisten kulttuuritoimijoiden esiin
nostaminen.
2014: Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan käynnistäminen

STRATEGIA 2014–2024
TOIMINTA-AJATUS
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

Toimintamuodot







Tiedottaminen
Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi
Neuvonta ja koulutus
Vaikuttaminen
Kehittämishankkeiden hallinnointi
Palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien
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ARVOT
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Päätöksenteko, valmistelu ja toiminnan toteutus ovat avointa ja läpinäkyvää. Toiminnasta ja sen takana
vaikuttavista asioista tiedotetaan aktiivisesti. Toimintaan on helppo osallistua ja päästä mukaan. Uusia
asioita ja ideoita lähestytään avoimin mielin ja valmiina oppimaan uutta.

Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen
Toiminnan vahvuus on jäsenten ja yhteistyökumppaneiden erilaisuudessa. Muita arvostetaan itsenäisinä
toimijoina ja osaavina päätöksentekijöinä sekä kunnioitetaan omaa ja muiden asiantuntemusta kaikessa
toiminnassa.

Tasa-arvo
Tavoitteena on alueellinen tasa-arvo kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden, kulttuuritoimijoiden
toimintamahdollisuuksien sekä alueen kulttuurielämän rahoituksen suhteen.

STRATEGISET TOIMINTALINJAT 2014–2024
Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana
Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten sitoutumista erilaisiin yhteisöihin. Toiminta kohdistuu
esimerkiksi olemassa olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen
kehittämiseen, ja tavoitteena on yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole.

Monipuoliset ja 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 toiminta-aluetta. Tarkoituksena on myös kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne,
missä sitä ei vielä ole, tai tavoitella kokonaan uusia yleisöryhmiä.
Kulttuuripalveluita kehittämällä vahvistetaan alueen vetovoimaa.

Kulttuuri elinkeinona
Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta, vahvistaa kulttuurimatkailua
sekä tukea luovan alan yrittäjyyttä.
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Strategisia toimintalinjoja voidaan toteuttaa mm.
 kehittämällä palvelutoimintaa ja neuvontaa,
 verkostomaisella työskentelyllä,
 tukemalla jo olemassa olevaa ja innovoimalla uutta,
 löytämällä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja,
 tukemalla eri toimijoiden toimintaa, sekä
 reagoimalla tärkeisiin kulttuuria koskeviin muutoksiin.

TOIMINTA
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta muodostuu tiedottamisesta, toimijoiden koolle kutsumisesta ja
koordinoinnista, neuvonnasta, koulutuksesta ja vaikuttamisesta. Toiminta rakentuu kehittämishankkeista ja
monipuolisista palveluista. Yhdistyksen toimintaan kuuluu LEKA – verkostomainen lastenkulttuurikeskus, ja
yhdistys on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

PAINOPISTEET
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus määrittelee toiminnalleen vuosittain painopisteet, jotka ohjaavat
kyseisen vuoden yhdistystoimintaa. Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat kulttuuri hyvinvoinnin
edistäjänä, kulttuuri alueellisena ja laajentuvana elinkeinona sekä kuntien kulttuuripalveluiden
vahvistaminen.

Yleiset painopisteet 2020





kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä
kulttuuri alueellisena ja laajentuvana elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin sekä erityisryhmien kulttuurin vahvistaminen

Toiminnassa painotetaan kulttuuria hyvinvoinnin lähteenä ja edistäjänä. Tavoitteena onkin Kuvion
kulttuuriohjelman mukaisesti huomioida mahdollisuuksien mukaan kaikki ikäryhmät toiminnassaan.
Kulttuuritoiminta lisää käyttäjiensä terveydentuntoa, virkeyttä ja yleistä hyvinvointia sekä vähentää
terveydenhuollon ja mielenterveystyön kuluja. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta yhtenä tavoitteena on
vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin,
ja Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii omalta osaltaan tämän tavoitteen hyväksi.
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
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verkkoviestinnän mahdollisuuksia palveluiden toteuttamisessa. Kulttuurin markkinoinnissa hyödynnetään
Kultturelli-Nelli -hahmoa.
Kuntien kulttuuripalveluita vahvistetaan jäsenten tarpeiden mukaan. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa
alueen kulttuuripalveluita ja kuntien kulttuuritoimintaa mm. kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisilla
ja hanketoiminnalla sekä mahdollisesti sovittavilla lisäpalveluilla kulttuurin tuottamiseksi.
Lasten- ja nuortenkulttuurissa kehitetään verkostomaista, kuntarajat ylittävää toimintaa ja
kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä edistetään eri ikäisille suunnattua seutukunnallista kulttuuri- ja
taidekasvatussuunnitelmaa.
Toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä otetaan huomioon vammaisyhteisöjen kulttuurien
saavutettavuuden vahvistaminen. Yhdistyksen toimintaa ohjaa Kulttuuria kaikille -ajatus.
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Ikäryhmät
Kuvion kulttuuriohjelman tavoitteena on huomioida ikäryhmät seuraavasti:

Alle 18-vuotiaat


Kulttuurikasvatussuunnitelman seitsemän L:n teemat leikki, liike, lukeminen, luonto, luovuus,
läsnäolo ja laatu osana kulttuuri- ja taidekasvatusta.
o Teemat räätälöidään kuntakohtaisesti vahvistamaan lasten ja nuorten kulttuuri- ja
taidekasvatusta alueella.
o Teemat jaetaan ikäryhmittäin ja ikäryhmä jaetaan seuraavasti: varhaiskasvatus, 1.–2. lk.,
3.–4.lk, 5. –6. lk., 7.lk, 8.–9. lk. ja toisen asteen koulutus.

Nuori aikuinen 18+


Aktiivinen yhteisön toimija ja vaikuttaja.
Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan teemaa osallinen ja osallistuva kulttuurikuntalainen.

Aikuinen 30+


Kulttuuri on osa hyvinvointia ja hyvää elämää.
Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan teemaa kulttuuri ja taide osana arkea ja hyvää
elämää. Kulttuuri on voimavara.

Aikuinen 50+


Väritä arkesi kulttuurilla ja taiteella.
Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan kulttuurin ja taiteen moninaisuutta. Kulttuuri on
arjen rikastuttaja.
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Ikäihminen 65+


Virkkuna yhdessä.
Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Ikäihminen 75+


Virikettä kodin ja palvelutalon arkeen.
Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan, miten kulttuuri- ja taidepalvelut löytävät tiensä
sinne, missä ikäihmiset ovat, eli etenkin koteihin ja palvelutaloihin.
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TALOUS
Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen toiminta rahoitetaan pääasiassa hankeavustuksilla ja
jäsenmaksuilla. Yhdistyksen toimintaa tukevat myös palveluiden myynti eri tahoille, palvelumaksut,
mainosmyynti ja yritysyhteistyö sekä varainkeruutapahtumat.
Tavoitteena on vuonna 2020 kehittää yhdistyksen rahoitusmallia.
.

HENKILÖSTÖ
Kuvio palkkaa tarvittaessa määräaikaisia projekti- ja hanketyöntekijöitä toiminnan tarpeen mukaan.
Tämän lisäksi yhdistys voi palkata satunnaisia projektityöntekijöitä, työpajaohjaajia, kouluttajia ja
esityskiertueiden toteuttajia. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota ja edistää työmahdollisuuksia alueen taideja kulttuuritoimijoille, yhdistyksen jäsenille, alan opiskelijoille ja itsenäisille toimijoille. Sen lisäksi yhdistys
voi tarjota lisää mahdollisuuksia projektityöhön ja ostaa palveluita tarvittaessa eri alojen asiantuntijoilta.
Yhdistyksen toimijat voivat ylläpitää ja kehittää osaamistaan osallistumalla ajankohtaisiin koulutuksiin ja
seminaareihin.

HALLITUS
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus on muodostunut 10–15 jäsenestä: jäsenkuntien edustajat,
yhteisöjäsenten edustajat ja henkilöjäsenet. He edustavat kulttuuritoiminnan eri muotoja ja yhdistyksen
toiminta-aluetta.
Yhdistyksen jäsenkunnat saavat nimetä hallitukseen oman edustajan, muut jäsenet nimetään ehdotuksesta
syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu n. 6–10 kertaa vuoden aikana.
Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa hanke- ja aihekohtaisia työryhmiä.
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TIEDOTTAMINEN
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n viestintä on avointa ja keskustelevaa, ja se
 helpottaa ja tukee tiedonsaantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista ja -toiminnasta
 lisää toimialueen kulttuuritoiminnan järjestäjien välistä tiedonkulkua
 tiedottaa paikallisesta kulttuuritoiminnasta, valtakunnallisista ja maakunnallisista tukipalveluista
sekä kehittämistoiminnoista
 lisää toimijoiden välistä vuorovaikutusta.
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan laajasti toiminta-alueellaan sekä omilla sivuillaan että myös ulkopuolisia
medioita hyödyntäen. Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja esittelee
jäsenyhteisöjään sekä alueellista osaamista.
Yhdistyksellä on Kuvion brändikäsikirja, jossa esitellään yhdistyksen kulttuuribrändiä ja tiedotusta.
Ydintavoite on Kulttuuria kaikille, ja visio on, että kaikki ovat kulttuurin ja taiteen kuluttajia ja Kuvion
toiminta-alueen kulttuurin ja taiteen viestinviejiä. Yhdistyksen toiminta-alue koostuu kulttuurikunnista,
jotka tiedostavat taiteen ja kulttuurin osana hyvää elämää ja kulttuuripalvelut alueellisena
vetovoimatekijänä.
Kuvion verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen tiedotuksessa hyödynnetään LEKA-hahmoja: Lilja, Suitsait
ja Pollock.
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TARJOTTAVAT PALVELUT
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry tarjoaa palveluita toiminta-alueellaan kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi ja
toiminta-alueen ulkopuolelle neuvontana ja koulutuksena. Yhdistys kehittää palveluita tarpeen mukaan
kulttuuria vahvistaen ja toimijoita verkostoiden, toimintakertomuksen strategiset toimintalinjat
huomioiden.
Yhdistyksellä on monipuolinen tarjonta palveluita, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Maksullisia
palveluita ovat mm. tilatut työpajat ja koulutukset. Maksuttomia palveluita ovat mm. neuvontapalvelut.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n palvelut on pääasiassa suunnattu yhdistyksen jäsenille jäsenhintaan. Yhdistys
on avoin monipuoliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa kulttuurin vahvistamiseksi. Hinnoista ja
hinnoittelun perusteista päättää yhdistyksen hallitus.

KUNTA JA KULTTUURI
Kuntien kulttuuripalveluita kehitetään alueen kulttuuria vahvistaen jäsenistön tarpeiden mukaan
yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Kulttuuritoiminnan kehittämisen tavoitteena on kulttuurin keinoin
kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen teemalla Kulttuuria kaikille.
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Palvelut tukevat kunnan kulttuuritoimintaa. Näitä palveluita ovat mm. neuvonta, koulutus,
tutustumismatkat ja taiteen soveltava käyttö.
Kunnat voivat myös tilata Kuviolta lisäpalveluna esimerkiksi kulttuurituottamisen tai muita paikallisia
erityispalveluita.

LEKA – VERKOSTOMAINEN LASTENKULTTUURIKESKUS
LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen
lapsi- ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi
monipuolisesti eri taiteen ja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja
näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja
huomioida toiminnassa kestävä kehitys ja laatu.
LEKA – verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat mm. erilaiset työpajat,
teemalliset esityskiertueet ja alueellisen taidefestivaalin kehittäminen. Alan toimijoille järjestetään
asiantuntija- ja koulutuspalveluita.
Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaan voi vaikuttaa osallistumalla kaikille avoimiin
työryhmätapaamisiin, joista tiedotetaan yhdistyksen tiedotuskanavissa.
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TOIMIJOIDEN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOORDINOINTI
Verkostotapaamiset
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja
luoda uudenlaista yhteistyötä niin, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista
toimintaa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja toimivat tiedonvälittämisen foorumina.

PALVELUT ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN JA 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
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii kulttuurin kehittämisessä kulttuuritoimijoiden välisenä linkkinä ja
tiedotuskanavana paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Yhdistys voi osallistua erilaisiin
kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin, tiedottaa valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä,
järjestää seminaareja ja infoiltoja. Yhdistys toimii myös tarvittaessa toimialueensa edustajana
maakunnallisissa kehittämisryhmissä, jotta alueemme näkökohdat turvataan ja vuorovaikutus kehittyy.
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TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Yhteistiedotus ja -markkinointi
Kuvio kokoaa yhteen paikallisia kulttuuritoimijoita tiedottamaan ja markkinoimaan yhdessä alueen
kulttuuritapahtumista. Palvelu on aloitettu vuonna 2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Kulttuurin
Löytöretket -hankkeen aikana ja sitä on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikuntahankkeessa.

Sähköinen tapahtumakalenteri ja nettisivut
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n nettisivuilla (www.kuvio.org) on sähköinen tapahtumakalenteri.
Tapahtumakalenteria pyritään vuonna 2020 uudistamaan. Tapahtumakalenteri näkyy mm. Forssan seudun
matkailun nettisivuilla. Toimistolta saa tarvittaessa neuvoja ja tukea tapahtumakalenterin käyttöön.
Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin on maksutonta.
Nettisivuilla tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Nettisivujen etusivulla on someseinä, jossa näkyy
yhdistyksen Facebook- ja Instagram-päivitykset. Nettisivuilla on myös Kulttuuri on meidän -someseinä, jolle
kuka vain voi julkaista kirjoittamalla somejulkaisuunsa hastagin #kulttuurionmeidan.
Nettisivuilla esitellään myös alueen osaamista.
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NEUVONTA JA KOULUTUS
Avustusvinkkaus
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry tiedottaa mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisista avustushauista. Yhdistys
neuvoo eri toimijoita ja yksittäisiä henkilöitä avustusasioissa.
Yhdistykseltä voi tilata avustusvinkkauksia erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin.

Koulutus
Kuvio tarjoaa tilauksesta täsmäkoulutuksia esim. eri taiteenaloilta, kulttuurin rahoitusmalleista, uuden
kulttuurilain täytäntöönpanosta sekä muista yhdistyksen toimintakenttään liittyvistä erityisosaamisalueista.
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HANKKEET
Toimintasuunnitelman tässä osassa esitellään painopistealueittain käynnissä olevat ja haetut hankkeet.
Nämä ohjaavat hanketoiminnan kehittämistä.

LASTEN- JA NUORTENKULTTUURI
Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen ovat osa Kulttuuriyhdistys
Kuvio ry:n vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin edistäminen
ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhdistys mm. neuvoo ja avustaa harrastustoiminnan organisoimisessa,
erilaisten työpajojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä esityskiertueiden järjestämisessä.
Toiminnalla tuodaan eri luovia aloja tutuksi lapsille ja nuorille. Yhdistys tarjoaa tukea kuntien
kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimiseen ja koulutusta sekä seminaareja lasten kanssa toimiville.
Yhdistys on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.
Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa Kuvion toiminta-alueelle verkostomainen lastenkulttuurikeskus
edistämään alueen lasten- ja nuortenkulttuuria. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimii Kuvion
alaisuudessa ja edistää kuntien lasten- ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja
kulttuuripalveluiden sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittämistä.

Lasten ja nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi
Hankkeella vahvistetaan Kuvion toiminta-alueella verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ja
kehitetään lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidepalveluita. Hankkeen Liikkuva taiteilijaresidenssi -teemalla
järjestetään leiritoimintaa lapsille sekä töitä taiteilijoille ja nuorille. Leirit ovat kulttuuri- ja taidepainotteisia
ja ohjaajina toimivat taiteilijoiden lisäksi nuoret, joille tarjotaan ennen leiriä toimintaa tukevaa koulutusta.
Toiminnan tavoitteena on luoda alueelle leiriohjaajayhteistyötä ja -verkostoa. Toteutettaessa otetaan
huomioon kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

KULTTUURI ELINKEINONA
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa
taide- ja kulttuurialan työllistymistä ja näkyvyyttä alueella. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös
alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä. Toiminnalla verkostoidaan yrittäjiä
ja toimijoita vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.
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.
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Yhteistyön luomisen alustana käytetään mm. Kuvio NEXUS – Creative Connection -tapahtumaa, jonka
toimintamalli kehitettiin vuonna 2017 Euroopan maaseuturahaston ja LounaPlussan avustuksella.
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FutureCrops – uusia kasveja tuotantoon
Hanke toteutetaan Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun ja EteläPohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja kotitalousnaiset
(MKN), Sarka-museo ja Livia ammattikorkeakoulu. Hanke käsittelee kasveja kulttuurissa ja sen kohteena
ovat elämysten etsijät. Hanke kokoaa yhteen kasvitietoutta, kasveihin liittyvää perinnetietoa, ruoka- ja
ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyy hankkeessa teemaan ”Miten kasvit puhuttelevat
ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa?”

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Saksankatu 1, 30100 Forssa
p. 050 592 1914
toimisto@kuvio.org
www.kuvio.org

facebook.com/kulttuuriyhdistyskuvio
Instagram KuvioRy
Twitter @KuvioRy
issuu.com/kuvio
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Youtube
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