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Kulttuuri on meidän
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii 11 kunnan alueella, joista 5 kuntaa on yhdistyksen jäsenkuntia.
Kuvio kehittää kulttuuritoimintaa tiedottamalla, kutsumalla koolle toimijoita, koordinoimalla,
antamalla alaan liittyvää neuvontaa, vaikuttamalla ja hallinnoimalla.
Kulttuuriyhdistys Kuvion 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. Kulttuurikuntaa ohjaa tieto siitä, että taide ja
kulttuuri lisäävät alueen elinvoimaa.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:ssä ja kulttuurikunnassa painotetaan
vuorovaikutusta ja yhteistyössä kuntalaisten ja alan toimijoiden
kanssa kehitetään kulttuuritoimintaa ajatuksella
Kulttuuri on meidän.
Kuvio kutsuu kaikki mukaan rakentamaan alueelle
kulttuuribrändiä.

Kulttuuribrändin ydin
Ydintavoite on Kulttuuria kaikille. Kulttuuria kaikille tarkoittaa kulttuuripalveluita, joissa
huomioidaan kaikki ihmiset samanarvoisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästä, kielestä, vakaumuksista tai terveydentilasta riippumatta.
Arvopohja perustuu perustuslakiin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Jokaisella on oikeus
osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteesta ja niiden henkisten ja aineellisten
etujen suojaamisesta, jotka johtuvat hänen luomasta tuotannosta. Jokaisella on oikeus
omaan kieleen, kulttuuriin ja sivistykseen. Nämä oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja keskeisiä
identiteetin, itsemääräämisoikeuden ja omanarvontunnon kannalta.
Suomessa Kuvio luo toiminta-alueestaan imagoa kulttuuriystävällisenä alueena. Ulkomailla
Kuvio kertoo tarinaansa yhteistyön lisääjänä kulttuurin ja taiteen vahvistamiseksi.

Kuvion äänensävy
Kuinka Kuvio puhuttelee kuulijoitaan ja viestintänsä eri kohderyhmiä? Kuinka Kuvion
äänensävy tukee asetettujen bränditavoitteiden toteutumista?
Kuvio puhuttelee yleisöä selkeästi, ystävällisesti ja kohderyhmän huomioiden. Hyödyntäen
tiedotuksessa tarinoita ja tekemällä toiminta-alueen toimijoita tutuksi. Yhdistys haluaa luoda
yhteisöllisyyden tunnetta ja tunnetta siitä, että kulttuuria luodaan yhdessä.
Innostaa yleisöä luovuuteen ja kokeilemaan uutta. Kuvio on lähellä kuulijoita ja rohkaisee
vuorovaikutukseen.
Äänensävy on luonteva, vilpitön, asiantunteva ja lähellä kuulijaa. On ylpeä toiminta-alueestaan ja
alueen osaamisesta. Perusarvo on aitous!

Tältä Kuvio näyttää
Kuvion toiminta-alueella kulttuuripalvelut ovat lähellä kuntalaisia ja kulttuuri- ja taide-elämä on aktiivista. Toiminta-alueella on valtakunnallisesti merkittäviä
kulttuurikohteita mm. Sarka museo, Forssan museo (ensimmäisen Vuoden museo -palkinnon vastaanottaja) ja Nuutajärven lasikylä.
Kuvion toiminta-alueella ihmiset ovat aktiivisia luomaan kulttuuria. Alueella on muun muassa lukuisia harrastajateattereita, joiden tuotanto on ammattilaisten
tasoa.
Kuvion toiminta-alueella on monipuolisesti toimintaa lapsiperheille. Toimintaa tuottavat kunnat, yrittäjät ja yhdistystoimijat. Kuvion LEKA –verkostomainen
lastenkulttuurikeskus täydentää toiminnallaan lapsiperheiden kulttuuripalveluita.
Kuviolla on kulttuuriohjelma huomioi kaikki käytännöt ja ikäryhmät:
Alle 18 –vuotiaat

Kulttuurikasvatussuunnitelman 7L-kirjain teemat: leikki, liike, lukeminen, luonto, luovuus, läsnäolo ja laatu. Teemat
räätälöidään kuntakohtaisesti vahvistamaan lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatusta. 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.

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.

Kuvion brändipersoona
Jos Kuvio olisi henkilö, millainen persoona hänellä olisi?
Kuvio on raikas ja iloinen. Yhdistys on helposti lähestyttävä, huomaavainen ja
vieraanvarainen. Kuvio on aktiivinen toimija ja toimii sydämellä.
Kuvio on idearikas ja innokas kokeilemaan uutta: kokeillaan ja kehitetään.
Kuvio vahvistaa taidetta ja kulttuuria, yhdistys tietää, että taide ja kulttuuri lisää kuluttajien
hyvinvointia. Kuvio tempaisee toimijoita yhteistyöhön ja toimintaan on helppo päästä
mukaan.
Kuvio toivottaa vieraat aidosti tervetulleeksi ja on vieraanvarainen.
Kuviossa on suomalaista Sisua!

Tältä Kuvio näyttää
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n visuaalinen ilme

Kuvion logo
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n logon on suunnitellut vuonna 2014 Tiina
Leppämäki. Yhdistyksen logo on tekstilogo valkoisella taustalla. Logo on
saatavilla yhdistyksen nettisivuilla www.kuvio.org ladattavissa
tiedostoissa.
LOGON TIEDOSTOMUODOT
Pdf-tiedostot ovat vektoroitua grafiikkaa. Niitä käytetään kaikissa
painotuotteissa. Jpg-tiedostot ovat bittikarttoja. Niitä käytetään
sähköisissä julkaisuissa.

LOGON SUOJA-ALUE
Logon ympärille jätetään aina tilaa niin, että logo erottuu selkeästi
muusta sisällöstä. Tyhjää tilaa mitattaessa voidaan käyttää apuna
viereistä mallia.

Typografia käytössä

Yhdistyksen fontti on Adobe Caslon Pro, jota pyritään ensisijaisesti käyttämään yhdistyksen
painotuotteissa ja sähköisissä julkaisuissa.
KORVAAVA FONTTI
Mikäli Adobe Caslon Prota ei ole käytettävissä, fontti voidaan korvata Times New Romanilla,
Calibrilla tai Century Gothic fontilla.

Kuvion värit
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry näkyy raikkaana ja värikkäänä.

PÄÄVÄRIT
Kuvion päävärit ovat raikkaan vihreä ja pinkki.
Vihreä
CMYK
RGB
PANTONE

C45
R154

M0
G202
376C

Y100
B60

K0

C0
R236

M100
G0
226C

Y0
B140

K0

Pinkki
CMYK
RGB
PANTONE

Logossa toistuvia vihreää ja pinkkiä voidaan käyttää myös muuna tehostevärinä yhdistyksen
viestinnässä. Logoa voidaan käyttää myös vesileimana (transparency 20%) tuomaan ilmettä esim.
lomakepohjaan.
CMYK-värejä käytetään kaikissa painotuotteissa. RGB-värejä käytetään sähköisissä julkaisuissa.
Pantone-värejä käytetään osaväripainatuksissa.

Tiedotushahmo KulttuRelli-Nelli
KulttuRelli-Nelli on Mira Kalliolan nimeämä ja Minna Lehtolan vuonna 2017
suunnittelema tiedotushahmo Kuviolle.
Nelli on osa tiedotusta sosiaalisessa mediassa. Nellin mukana tutustutaan Kuvion
toimialueen ihmisiin, kulttuuritapahtumiin ja -kohteisiin.
Kuvio tuotti aikaisemmin blogia nimellä Puheenvuoro kulttuurista. Blogiin pyydettiin eri
toimijoilta tekstejä alaan liittyen. Blogi julkaistiin osana Bulevardia, joka lopetettiin
vuonna 2017.
KulttuRelli-Nelli suunniteltiin blogitiedotukseen, visiona tuottaa sähköinen kulttuurilehti
blogimuodossa. Blogiin kirjoittavat pääasiassa toimiston työntekijät. Tiedotushahmon
kautta blogi ei henkilöidy tiettyyn työntekijään vaan KulttuRelli-Nelli on mukana
menossa, vaikka työntekijät/kirjoittajat vaihtuvat. Halutessaan työntekijä/kirjoittaja voi
tuoda blogissa nimensä esille.
Nellin blogi löytyy osoitteesta:
https://kultturelli-nelli.blogspot.fi
Nellillä on myös oma tiedotuskanava Facebookissa:
https://www.facebook.com/kultturelliNelli

LEKA -leikki ja kasvu
verkostomainen lastenkulttuurikeskus
LEKA -leikki ja kasvu on Kuvion verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen nimi. Nimen on
ideoinut Pirjo Poutanen. Sana LEKA tulee tässä tapauksessa sanoista leikki ja kasvu, mutta
tarkoittaa myös työvälinettä leka ja ruotsinkielistä sanaa leikkiä.
LEKA:n toiminnassa keskiössä ovat lapset ja perheet. Toiminnan tavoitteena on esitellä
kulttuuria ja taidetta monipuolisesti, tehdä se saavutettavaksi ja huomioida kaikki tasaarvoisesti. Toimintaa ohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, UNICEFin lapsiystävällinen kuntamalli ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Laatukäsikirja.
Kuvio avustaa toiminta-alueensa kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamisessa.
Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelmassa keskiössä on lapsi ja toimintaa eri
ikäryhmille kuvastaa 7L-kirjain teema. 7L–kirjainta koostuvat teemoista: leikki, liike, lukeminen,
läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto. Näistä teemoista valitaan kuntakohtaisesti teemat eri
ikäryhmille tukemaan kunnan kulttuuri- ja taidekasvatusta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.
LEKA:n toimintaa tukemaan vuonna 2017 suunniteltiin hahmot tarinallistamaan lasten ja
nuorten kulttuuri- ja taidekasvatusta. Suunnittelijoina olivat Forssan Kuvataidekoulun lapset.
Lasten suunnitelmien pohjalta hahmot kehitti Johanna Nordblad.

LEKA -hahmot
Lilja on tavallinen 11-vuotias tyttö, joka löytää eräänä päivänä isoäitinsä taulusta pudonneen pensselin. Miten maalattu
pensseli voi muuttua ihan oikeaksi? Kaiken lisäksi pensseli on utelias ja kekseliäs, ja sen nimi on Suitsait. Suitsait
hyppysissään Lilja tempautuu mukaan seikkailuihin suitsait sukkelaan. Tiukoissa tilanteissa paikalle läiskähtää <pläts!>
maalitahra Pollock, tuo luovu hullu, joka jakaa mystisiä viisauksiaan. Yhdessä kolmikkomme pelastaa monenkirjavia ja
eriskummallisiakin tilanteita luovuutta käyttäen. He muun muassa taistelevat mörköpelkoa vastaan, kommunikoivat
vieraiden kulttuurien kanssa ja luovat roskasta arvokkaita aarteita. Taideseikkailut alkakoon!
Lilja

esikuvana Samuel Malisen piirros

Sankarittamme Lilja on tavallinen tyttö, joka rakastaa seikkailuja. Hänen paras ystävänsä on hulvaton pensseli Suitsait.
Suitsait hyppysissään Liljasta kuoriutuu oikea taiteen supersankari!
Suitsait

esikuvana Petra Pepper piirros

Isoäidin taulusta pudonnut pensselimme on utelias, ketterä ja nokkela. Hän on aina valmiina seikkailuun ja päätyy usein
kummallisiinkin tilanteisiin. Suitsaitin matkassa kaikki on mahdollista! ”Suitsait ja hups, seikkailuun!”
Pollock

esikuvana June Saviniemen ja Milka Pääjärven piirros

Maaliläiskä Pollock on saanut nimensä taidemaalari Jackson Pollockin mukaan. Abstraktia ekspressionismia edustanut
taiteilija teki maalauksia, joissa oli räiskettä ja läiskiä. Onko se edes taidetta? Juuso-karhukin pystyisi samaan. Kun
tietokoneet ovat tutkineet Pollockin taidetta, siitä on löydetty suurta nerokkuutta ja silmää! Maaliläiskämme Pollock on
luova hullu, jonka arvoitukselliset neuvot saavat kuulijat joskus raapimaan päätään. Pollockin sekopäisen kuoren alla on
kuitenkin viisas ajattelija.
Pollock on kuin satujen pöllö: jakaa viisaita neuvojaan ja näkee metsän puilta. ”Mitä vanhempi sitä nuoremmalta
näyttää. Mikä se on?” Arvaatko sinä jo, mistä on kyse? (Oikea vastaus: muotokuva)

LEKA logot
LEKA:lla on 3 logoa, logot on tehty
lastenkulttuurikeskukselle suunnitelluista hahmoista
Liljasta, Suitsaista ja Pollockista. LEKA:n
pääasiallinen logo on Liljasta tehty logo. Suitsaista
ja Pollockista tehtyjä logoja käytetään tilanteen
mukaan.

Muiden toimijoiden logojen käyttö
tiedotuksessa
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta perustuu yhteistyöhön, hanketoimintaan ja avustuksiin. Tiedotuksessa ja
viestinnässä huomioidaan asianmukaisesti yhteistyökumppanit, hankekohtaisesti avustusten myöntäjät ja muut
mahdolliset rahoittajat.
Yhdistys on kiitollinen monipuolisesta yhteistyöstä, tuesta ja avustuksista. Kuvio on avoin monipuoliselle
yhteistyölle ja ideaehdotuksille. Luodaan yhdessä meidän näköistä kulttuuria, Kulttuuri on meidän.
Yhdistys mainitsee tiedotuksessaan yhteistyökumppanit ja yhteistyön jälkeen asiallisesti kiittää sosiaalisessa
mediassa yhteistyökumppaneitaan.
Tiedotuksessa huomioitavaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omassa tiedotuksessaan leijona logoa, avustuksen saajat käyttävät
tekstilogoa.
Yhteistyökumppaneiden logot, jotka on saatu pyytämällä niitä asianmukaisesti yhteistyökumppaneilta, on
tallennettu Kuvion driveen ja toimiston tietokoneille Logo-nimiseen kansioon. Yhteistyökumppaneiden
logomuutosten myötä kansioon päivitetään uudet versiot logoista.

Näin Kuvio tiedottaa
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n tiedotuskanavat

www.kuvio.org
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on nettisivut www.kuvio org
Nettisivuilla tiedotetaan asianmukaisesti yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Yhdistyksen
nettisivujen ulkoasun on suunnitellut Kalle Lahtinen / Mainossatama. Yhdistyksen nettisivujen
teknisestä toteutuksesta vastaa Doweb Oy.
Nettisivujen Kulttuuri on meidän -logon on suunnitellut Kalle Lahtinen ja logon oikeudet ovat
Mainossatamalla.
Nettisivujen etusivulla on someseinä. Someseinällä näkyy yhdistyksen Facebook- ja Instagrampäivitykset. Nettisivuilla on myös Kulttuuri on meidän someseinä. Kulttuuri on meidän
someseinään saa julkaisun näkyviin kirjoittamalla somejulkaisuunsa hastagi
#kulttuurionmeidan.
Nettisivuilla julkaistaan ajankohtaisia uutisia. Uutisten äänensävy on lähellä lukijaa eli kirjoitettu
yleiskielellä, teksti on aitoa ja siitä välittyy asiantuntijuus.

Sosiaalinen media
Kuvio on vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa päivittäin. Yhdistys
tiedottaa sosiaalisessa mediassa 1) yhdistyksen toiminnasta 2)
avustusvinkkaa 3) vinkkaa residensseistä, koulutuksista ja
valtakunnallista taiteen ja kulttuurin asioista 4) toiminta-alueensa
tapahtumista ja 5) jakaa hyviä ideoita, joita voi ottaa toimintaalueella käyttöön 6) onnittelee toimijoita tunnustuksista,
palkinnoista ja avustuksista sekä 7) toivottaa hyvää juhlapyhää/
valtakunnallista tai kansainvälistä merkkipäivää. Kuvion
sosiaalisen median päivitykset ohjautuvat yhdistyksen nettisivujen
someseinälle.
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

https://www.facebook.com/kulttuuriyhdistyskuvio
https://www.instagram.com/kuviory
https://twitter.com/KuvioRy
https://www.youtube.com/channel/UCfCBgDtQpcox0Pwq4YhLkA

Kuvion tiedotuslista

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry käyttää MailChimp-ohjelmaa tiedotuslistalaisten tiedottamiseen.
Tiedotuslistalle lisätään henkilöitä yhteystietoineen, joko sähköposti-ilmoituksella, liittymällä
tiedotuslistalle täyttämällä yhteystietonsa Liity tiedotuslista -lomakkeelle (tilaisuudessa kiertävä
tai yhdistyksen esitteessä oleva lomake) tai liittymällä tiedotuslistalle nettisivun kautta.
Suostumus liittyä tiedotuslistalle arkistoidaan Kuvion toimiston kansioon.
Yhdistyksellä on oma tiedotuslista Kuvio hallitukselle. Tiedotuslistalle voi lähettää sähköpostia
hallitus@kuvio.org

Kuvion hallitus osana brändiä
Yhdistyksellä on oma tiedotuslista Kuvio hallitukselle. Tiedotuslistalle voi lähettää sähköpostia hallitus@kuvio.org
Tiedotuslistalle lisätään hallituksen jäsenet ja asiasta tiedotetaan hallituksen jäsentä toimikauden alkaessa.
Tiedotuslistalla ovat ainoastaan hallituksen jäsenet. Yhteystieto poistetaan tiedotuslistalta edustajan päätettyä
kautensa Kuvion hallituksessa. Hallituksen tiedotuslistalle postitetaan asiallista tekstiä ja listalla pidetään yllä
yhteisöllisyyttä ja positiivista henkeä.
Hallituksen jäsenet esittävät kehitysideat hallituksen kokousten esityslistalle, ja asiat käsitellään asianmukaisesti
hallituksessa. Hallituksen jäsenet tuovat kehitettävät ideat hallituksen kokouksissa keskusteltavaksi ensin, ennen
kannanottaja mediassa. Kehitysideat ovat aina tervetulleita, jos huomaa, että on osa-alueita, joita tulisi kehittää.
Yhdistys on jatkuvassa muutosprosessissa ja valmis oppimaan uutta.
Hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja sen toimintaa Kuvion tilaisuuksissa ja osallistuessaan tilaisuuksiin Kuvion
edustajana. Positiivinen yhdistyksen markkinointi luo uusia verkostoja ja mahdollisuuksia Kuvion toiminta-alueelle.
Puutteet ovat asioita, joita kehitetään.
Kuvion hallitus tiedostaa roolinsa työnantajana ja on työntekijöidensä tukena. Työntekijöiden esimiehenä toimii
puheenjohtaja. Yhdistykselle on tärkeää työntekijöiden hyvinvointi ja hyvä ilmapiiri, jossa tuetaan työntekijöiden
kehitystä ja luovaa ideointia. Hallitukselle on tärkeää työntekijöiden asiantuntemus, jota tuetaan koulutuksella.
Hallitus tiedostaa perehdytyksen tärkeyden, ja työntekijät perehdytetään työhönsä asianmukaisesti.

Valokuvat
Kuinka Kuvion tavoitebrändi välittyy valokuvissa? Millaisista Kuvion kuvista ihmiset pitävät?
Käytä tätä ohjeistoa, kun ostat valokuvaajien palveluita tai käytät kuvapankkikuvia.
Kuvion valokuvat välittävät viestiä rohkeasta, älykkäästä ja reilusta yhdistyksestä. Kuvion
kuvat ovat jännittäviä, niissä on tunnetta ja ne ovat oivaltavia – jopa niin, että ne voisivat
levitä maailmalle ihmisten ja tiedotusvälineiden jakamina.
Kuvat noudattavat aina Kuvion äänensävyä. Äänensävymme on luonteva, vilpitön,
asiantunteva ja aito. Yhdistys kunnioittaa kuvaajien tekijänoikeuksia ja kuvattavien
yksityisyyden suojaa. Kuvio tuo tiedotuksessaan esille asianmukaisesti kuvaajatiedot, jos
kuvaaja itse ei toisin halua. Yhdistys pyytää luvan kuvattavalta kuvaan ja sen julkaisuun.
Tapahtumissaan Kuvio tiedottaa, että alueella kuvataan sosiaaliseen mediaan. Alle 18vuotiailta tarkistetaan kuvauslupa koululta tai vanhemmalta. Jos kuvauksen julkaisun jälkeen
kuvattava tai kuvaaja pyytää kuvan poistamista tiedotuksesta, yhdistys poistaa kuvan
tiedotuksestaan.
Yhdistys tallentaa kuviaan driveen ja toimiston tietokoneille. Kuviin merkitään päivämäärä ja
kuvaajan etu- ja sukunimi. Kuvat tallennetaan kansioon, jonka nimestä selviää tapahtuma
ja tapahtumapaikka, missä kuva on otettu. Yhdistyksellä on kuvauslupa – ja
kuvankäyttölomake yhdistyksen drivelle Lomakekansiossa ja toimistolla tulostettuna.
Lomakkeita käytetään aina, jos kuvia käytetään markkinointiin tai kaupalliseen käyttöön.
Ohjeistettu kuvankäyttö helpottaa Kuviolle tunnistettavan ja tyyliltään yhtenäisen kuvaarkiston rakentamista.

Kuvakerronta ja kuvakieli
Kuvamaailma on olennainen osa Kuvion yhtenäisen ilmeen rakentamista ja
ylläpitoa. Kuvilla kerrotaan Kuvion toiminta-alueen tapahtumista, ihmisistä ja
välitetään mielikuvaa.
KUVAKERRONTA JA KUVAKIELI
Kuvamaailmaan pätevät samat luonnehdinnat kuin tekstiin. Näin Kuvion sanallinen
ja kuvallinen viestintä ovat linjassa keskenään, tukevat ja täydentävät toisiaan.
Tärkeimmät määritelmät ovat luontevuus, luotettavuus, asiantuntijuus, innostavuus
ja aitous. Asioista kerrotaan ihmisten kautta, Kulttuuri on meidän.
Yhdistys on ylpeä toiminta-alueestaan ja alueen osaamisesta. Alueella kulttuuri- ja
taide-elämä on rikasta.

Luonteva ja luotettava tarkoittaa
• kuvissa on aitoja alueen ihmisiä
• muista olla luonteva, vältä poseerausta
• aina aito alueen ympäristö
• selkeää kuvakerrontaa
Innostava tarkoittaa
• hyväntuulista ja iloista
• tekemisen meininkiä
• toimintaa ja liikettä
• ajatuksia herättävää
• optimistista
• kuviolaista omaperäisyyttä

KUVAUSLUPA JA IHMISTEN KUVAAMINEN
Kuvauslupa pyydetään kaavakkeella, jonka kuvattava/kuvattavan vanhempi
allekirjoittaa. Kuvaaminen julkisilla paikoilla ilman kuvauslupaa on sallittua.
Muista nämä ilman lupaa kuvatessasi:


ei tunnistettavia lähikuvia



ihmiset mieluiten selin tai sivuttain kuvassa, jolloin he eivät ole liian
tunnistettavissa



lähikuvia käsistä tai tekemisestä



hyvänä esimerkkinä tämän sivun alin kuva.

Aito tarkoittaa
• aitoja ihmisiä ja tapahtumia
• epätäydellisyyttä: hassu ilme, yllättävä rajaus
• koskettavuutta
• omaperäisyyttä
Asiantuntijuus tarkoittaa
• rehellistä ja aitoa
• positiivisuutta muttei kiiltokuvamaisuutta
• ammattiylpeyttä

Tietosuoja ja arkistointi
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2017

Yhdistyksen jäsenrekisteri
Yhdistyksellä on jäsenluettelon pitämisvelvoite. Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen on
pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on henkilötietolain
(523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä. Rekisteriseloste on
nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla www.kuvio.org (Kuvio => Rekisteriseloste). Yhdistyksen
rekisterin nimi on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenrekisteri. Rekisteriseloste käydään vuosittain
läpi vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.
Mitkä tiedot ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta?
Yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot ovat yhteystiedot. Yhdistyksellä on
jäsenrekisteri Googlen drivella ja toimiston tietokoneella. Jäsenrekisterin tiedot tarkistetaan
aina kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.
Yhteystiedot käsittävät osoitteen, sähköpostin ja laskutusosoitteen. Puhelinnumero on
vapaaehtoinen. Yhteisö- ja kuntajäseniltä jäsenrekisteriin kirjataan yhteystietojen lisäksi Ytunnus. Yhdistys ei kerää jäsenrekisteriin henkilöjäsenten henkilötunnuksia. Yhdistys esittelee
nettisivuillaan yhteisö- ja kuntajäsenet.

Tietosuoja yhdistyksessä
Yhdistykselle on tärkeää taata toimijoille tietosuoja. Henkilötietoja käsitellään toimistolla seuraavasti:
yhdistys kerää henkilötunnuksen jäsenistään ainoastaan yhdistyksen puheenjohtajalta,
varapuheenjohtajalta, rahastonhoitajalta ja sihteeriltä. Henkilötunnusta tarvitaan PRH patentti- ja
rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen toimija tekee ilmoituksen yhdistysrekisteriin ja
yhdistysrekisteri lähettää rekisteriselosteen, jossa henkilötunnukset näkyvät. Rekisteriseloste
arkistoidaan.
Henkilötunnuksia ei kerätä yhdistyksen jäsenrekisteriin, ilmoituksen kirjaamisen jälkeen
paperi/tiedosto, johon edellä mainittujen toimijoiden henkilötunnukset on kerätty, tuhotaan.
Tiedosto poistetaan ja paperi viedään toimiston Tietosuoja laatikkoon.
Yhdistys kerää myös työntekijöiden henkilötunnukset palkanmaksua varten. Henkilötunnus kirjataan
sopimukseen, joka välitetään Balanssin sähköisen Fivaldi-ohjelman kautta. Fivaldi-tietoturvasta
vastaa Laskentapiste Balanssi. Yhdistys arkistoi työsopimukset.
Yhdistys ostaa teknisen tuen tarpeen mukaan Datapisteeltä.

Arkistointikäytäntö
Kaikkien asiakirjojen pysyvä säilyttäminen ei ole taloudellisesti järkevää eikä tutkimuksen kannalta perusteltua.
Hallintoasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi pöytäkirjat liitteineen, yhdistys seuloo esityslistat, kokouskutsut ja valtakirjat 6 vuoden välein.
Yhdistys säilyttää pysyvästi toimintasuunnitelmat- ja kertomukset, raportit ja vuositilastot.
Talousasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi talousarviot, tilinpäätöstiedot ja tasekirjat, tilintarkastuskertomukset, omaisuusluettelot ja verotusasiakirjat.
Henkilöstöasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi työsuhdeasiakirjat.
Jäsenasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi jäsenrekisterit ja seuloo 6 vuoden välein jäsenhakemukset ja eroamisilmoitukset.
Projektiasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi projektisuunnitelmat ja raportit. Yhdistys seuloo 6 vuoden välein vähämerkityksiset projektityöhön liittyvät asiakirjat.
Tiedotus- ja viestintäasiakirjat
Yhdistys säilyttää pysyvästi jäsenkirjeet.
Muut asiakirjat
Yhdistys kerää lehtileikekirjaan pysyvään säilytykseen yhdistyksestä kirjoitettuja artikkeleita, julisteita ja esitteitä. Niiden yhteydessä mainitaan
julkaisupäivä ja paikka.

Arkistointikäytäntö
Yhdistys arkistoi materiaalin toimistolle siihen asti, kun arkistomateriaalia mahdollisesti tarvitaan
yhdistyksen toiminnassa. Arkistomateriaali seulotaan kuuden vuoden välein ja vanhempi
materiaali siirretään kunnan kotiseutuarkistoon. Yhdistyksen kotikunta on Tammelan kunta.
Arkistoa seulottaessa poistot seulotaan toimistolla tietosuojalaatikkoon.
Yhdistys säilyttää valokuvat sähköisessä muodossa Google Drivella. Valokuviin merkitään
päivämäärä ja valokuvaaja. Yhdistys on koostanut toiminnastaan vuodesta 2016 lähtien
valokuvakirjan. Valokuvakirja arkistoidaan, sähköisiä valokuvia säilytetään ainoastaan drivella
ja ne seulotaan säännöllisesti. Valokuvista säilytetään kuvia, jota ovat laadukkaita,
informatiivisia ja kuvaavat yhdistyksen toimintaa sekä kuvaavat toiminnalle merkittäviä
tapahtumia.

Yhteystiedot
Toimisto
toimisto@kuvio.org
Saksankatu 1, 30100 Forssa
050 407 8823
www.kuvio.org

Minna Lehtola
vastaava kulttuurituottaja
050 592 1914
minna.lehtola@kuvio.org

