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JOHDANTO
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:lle vuosi 2016 on ollut erit-

työstämään kansainvälistä yhteistyötä Saksaan. Yhdis-

täin toimintarikas ja yhdistys on saanut paljon näky-

tys toteutti matkan Saksaan elokuussa ja mukaan lähti

vyyttä mediassa. Toimintasuunnitelmassa vuodelle

kymmenen paikallista toimijaa.

painopisteiksi määriteltiin lasten- ja nuortenkulttuuri,

Yhdistyksen Aluetuottaja hankkeen kautta on edis-

kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona, ikääntyneiden

tetty alueen kulttuurimatkailua ja yrittäjien ja muiden

kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus.

toimijoiden kanssa tuotteistuspajoja.

Vuonna 2016 lasten- ja nuortenkulttuurissa on työs-

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:lle myönnettiin myös

tetty Kylien lapset -hanketta ja hanke jatkuu vuodelle

avustus Kulttuurikuntahankkeelle, jolla vahvistetaan

2017. Hankkeen myötä yhdistys on edistänyt kulttuu-

kuntien kulttuuritoimintaa mm. kulttuuritoimijoiden

rikasvatussuunnitelmien laatimista toiminta-alueensa

tapaamisilla ja yhteistyöllä yli kuntarajojen. Yhteistyös-

kuntiin ja vahvistanut lasten ja nuorten kulttuuria.

sä on esim. suunniteltu kulttuuripassikampanjaa ylä-

Merkittävä saavutus vuodelle on uuden toiminta-

koululaisille.

muodon muodostaminen. Yhdistys tunnusti Leka –

Vuosi on ollut myös valmistelua Suomen satavuotis-

leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuk-

juhlaan. Yhdistyksen Suomi 100 -hankkeelle Sata suo-

sen uudeksi toimintamuodokseen elokuussa 2016 ja

malaista tekoa -tarinoita eri vuosikymmeniltä on kerät-

vuoden loppuun mennessä Tammela, Humppila ja

ty tarinoita vuodelle 2017 ja keruuta jatketaan myös

Jokioinen oli tehnyt virallisen päätöksen toimintamuo-

tulevana vuonna. Tarinankeruu on suunnattu kaikille,

don hyväksymisestä osaksi kunnan toimintaa. Yhdistys

mutta tarinapiirit toteutetaan ikääntyneiden kulttuuri-

liittyi osaksi valtakunnallista Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa.

Verkostomaisen

lastenkulttuurikeskuksen

toimintana muisteluna ja videolle taltiointina. Ikääntyneille alueella on myös ollut esittelyssä Terhokerho.

myötä

Toiminnassa on myös huomioitu monikulttuurisuus.

yhdistys työstää yhä enemmän työpajatoimintaa alueel-

Kuvio on ollut mukana järjestämässä mm. Mahdolli-

la taiteita ja kulttuuria esitellen, työllistäen ja elinkeinoa

suuksien tori -tapahtumaa ja ottanut osaa myös Moni-

tukien.

kulttuurisen itsenäisyyspäivän toteutukseen.

Yhdistyksellä käynnistyi vuonna 2016 Creative Con-

nection -hanke, jonka myötä yhdistykselle lähdettiin

Kuva 1. Levän kylän Lisää ihmisiä -kierrätystaidetyöpaja. Kuvaaja Minna Lehtola.
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TOIMINTA
Pieksämäelle sijaitsevaan verkostomaiseen lastenkult-

Yhdistyksen toiminta suunniteltiin ja toteutettiin vuosille 2014–2024 tehdyn strategian ja vuoden 2016 toi-

tuurikeskus Versoon toukokuussa 2016. Yhdistyksen

toteutuksessa huomioitiin taide- ja kulttuuri yhteisölli-

16.8.2016 Leka –leikki ja kasvu, verkostomaisen las-

kulttuuripalveluiden ja niiden saavutettavuuden kehit-

osaksi valtakunnallista Suomen lastenkulttuurikeskus-

toimintaa eri toimijoita tukien ja jäsenien kulttuuritoi-

Yhdistyksen toimintaan kuului myös yhteisölliset

mintasuunnitelman mukaan. Yhdistyksen toiminnan

hallitus

hyväksyi

uudeksi

toimintamuodokseen

syyden luojana, kulttuuri elinkeinona ja monipuolisten

tenkulttuurikeskuksen. Samalla hallitus päätti liittyä

täminen. Kehittämishankkeet ovat yhdistyksen jatkuvaa

ten liittoa.

mintaa vahvistaen.

tuokiot eri ikäluokat yhdistäen olemalla mukana mm.

Afrikkalaisen illan järjestämisessä Ypäjälle, Terhoker-

Toimintaa edistäviä hankkeita kuluneena vuonna
Aluetuottajamalli

hojen toteuttamisessa ja Koko kylän työpajoja toteutta-

hanke (OKM). Yhdistyksen toimintaan myönnettiin

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry yhteistyössä kuntien ja

olivat

vuodelta

2015

jatkunut

(OKM), Culture Finland (OKM) ja Kylien lapset -

en esim. tulitaiteesta.

avustuksia uusille hankkeille Creative Connection

muiden toimijoiden kanssa järjesti vuonna 2016 kult-

maaseuturahasto) ja Kulttuurikuntahanke (OKM).

markkinointi -pajoja (31.1. ja 17.2. sekä 17.3.). Yhdis-

(Euroopan maaseuturahasto), Future Crops (Euroopan

tuurielämysten ja kulttuurimatkailun tuotteistus ja

Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa edistettiin

tys kokosi toimijat yhteen 17.5.2016 Matka mennee-

mm. Tammelan Letkun kylään bändikoulu, Forssan

Yhdistyksille ja yrittäjille yhdistys aktivoi yhteis-

Kylien lapset -hankkeella, jonka myötä toteutettiin

seen tapahtumaan edistämään kulttuurimatkailua.

Koijärven kylään keramiikkapajoja, Jokioisille sosio-

mainontaa mm. Seutukolmioon ja avustusvinkkausta.

laan terhokerho, Oripäähän mediapaja ja Ypäjälle yh-

majärjestäjien

kulttuurista innostamista Kiipun kylätalolle, Humppi-

Kuvio kutsui vuoden aikana toimijoita koolle tapahtu-

teisötaidetuokio Lisää ihmisiä.

Apoldaan ja Minä toimintani myyjänä? -tilaisuuteen

tiosaamista tuettiin järjestämällä 14.4.2016 Lastenkult-

opiston kanssa toteutti järjestyksenvalvontakurssin.

25.8.2016 Garageband ja Stripdesign -koulutus. Yhdis-

erilaiset työpajat eri ikäisille ja kulttuurivastaavien ko-

alueelle ja aiheen tiimoilta tehtiin tutustumismatka

miettimään yhteistyötä vuoden aikana neljä kertaa.

kokoontumiseen,

matkalle

Saksaan

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammat-

syksyllä 2016. Kuvio yhteistyössä Jokiläänin Kansalais-

tuuriseminaari, 4.5.2016 Kulttuurivoltti koulutus ja

Kunnille tarjottavat palvelut kuluneena olivat mm.

koontumiset. Kuntien kulttuurivastaavat kokoontuivat

tys työsti myös verkostomaista lastenkulttuurikeskusta

Tärkeänä nähtiin Yhdessä teema Suomi 100 -teeman
mukaisesti.
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Painopisteet
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 määritellyt painopisteet:
•
•
•
•
•

lasten- ja nuortenkulttuuri

kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona
ikääntyneiden kulttuuritoiminta
kuntien kulttuuritoiminta

monikulttuurisuus.

Aiempien vuosien painopisteet:
2014
2015

Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan käynnistäminen

Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, lasten- ja nuortenkulttuuri,
kultturimatkailun edistäminen, paikallisten kulttuuritoimijoiden esiin nostaminen.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden 2016 alussa kuusi kuntajäsentä: Oripää, Jokioinen, Forssa, Tammela, Ypäjä ja Humppila. Jäsenkuntina vuodelle 2017 jatkavat kaikki muut kunnat paitsi Oripää. Yhdistyksen verkostomaiseen lastenkulttuurikeskukseen liittyi Tammela, Jokioinen, Humppila ja Forssa.

Yhdistyksen yhteisöjäsenten (yhdistyksiä ja yrityksiä) määrä kasvoi vuodesta 2015 kolmella, yhteensä 29. Henkilöjäsen-

ten määrä kasvoi kahdella, yhteensä 14. Vuonna 2016 yhdistykseen liittyi yhteensä 5 uutta jäsentä. Yhdistyksen hallitus

kokoontui yhteensä 10 kertaa noin kuukauden välein. Hallitus oli lomalla heinä- ja joulukuussa. Tämän lisäksi yhdistyk-

sellä oli kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa.
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Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajan toimi vuonna 2016 Pirjo Poutanen, varapuheenjohtajana Elina Kylämarkula ja rahastonhoitajana Marjo Kanerva.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Yhteisö

Laura From

Eira Rosenberg

Humppilan kunta

Aila Heinilä

Marja Viskari

Kuhankosken Kilta

Maria Valta

Tammelan kunta

Eliisa Lintukorpi

Forssan kaupunki

Sanna Kiertonen

Oripään kunta

aila.heinila(a)kuhankoskenkilta.fi
Päivi Klemelä
paivi.klemela(a)tammela.fi
Keijo Koskimies
keijo.koskimies(a)outlook.com
Mari Kujanpää
mari.kujanpaa(a)oripaa.fi
Juhani Kuusisto

Susanna Kaharinen Forssan Mykkäelokuvayhdistys

juhani.kuusisto(a)surffi.net
Elina Kylämarkula

Eila Heikkilä

Taideyhdistys ITU

Arto Vainio

Ypäjän kunta

Anu Tujunen

Jokioisten kunta

Liisa Ranki

Marjo Kanerva

Lounais-Hämeen musiikkipäivät

liisa.ranki(a)gmail.com

rahastonhoitaja

Heidi Vaittinen

Anja Mikkola

elinakyla(a)gmail.com
Satu Leppälahti
satu.leppalahti(a)ypaja.fi
Stiina-Liisa Pirkkamaa
stiina-liisa.pirkkamaa(a)jokioinen.fi

heidi_halonen1985(a)surffi.net
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Jokioisten Nuorisoseura Tahditt

TALOUS JA HALLINTO
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen toiminta rahoitetaan pääasiassa hankeavustuksilla
ja jäsenmaksuilla. Yhdistyksen toimintaa tukevat myös palvelumaksut, mainosmyynti ja yritysyhteistyö sekä satunnaiset
varainkeruutapahtumat.

Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista (9 %), hankeavustuksista (74 %) ja palvelu- ja osallistumismaksuista

sekä muiden tahojen omavastuuosuuksista hankkeisiin ( 17 %). Toiminnan menot muodostuivat henkilöstön palkkauskuluista (65 %), palveluiden ostoista (9 %), tiedotuksesta ja viestinnästä (3 %), työpaja- ja muista kuluista (6 %), matkakuluista (11 %) ja toimistosta (7 %). Toteutunut 2016 taseen loppusumma on 37019,69 €

Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsi Forssaan Axsus Centerin tiloissa Saksankadun ja Hämeentien risteyksessä .
Vuonna 2016 käynnistettiin lastenkulttuuria tukemaan lastenkulttuurikummi -kampanja. Kampanja saatiin käynnistettyä, mutta se tarvitsisi enemmän resursseja suurempaan tuottoon ja tiedon levittämiseen.

Lastenkulttuurin tukeminen lastenkulttuurikummi -kampanjalla

Yritys- / Yhteiskummi vuosimaksu 150 € / vuosi
•
•
•

yritys tai yhteisö saa laittaa nettisivuille lastenkulttuurikummilogon esille lastenkulttuurin tukijana
yritys tai yhteisö saa oman logon esille Kuvion lastenkulttuuritapahtumiin ja nettisivuille
voi vaikuttaa siihen, mitä toimintaa tuetaan.

Kultakummi vuosimaksu 500 € / vuosi
•
•
•
•

yritys tai yhteisö saa laittaa nettisivuille lastenkulttuurikummilogon esille lastenkulttuurin tukijana
yritys tai 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 taide-

hankintaan.

Yksityinen henkilö 20 €
•
•

saa lastenkulttuurikummiheijastimen

halutessaan saa nimensä esille yhdistyksen nettisivuille lastenkulttuurintukijana.
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Henkilöstö

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on ollut koko vuoden 2016 ajan kaksi työntekijää. Tämän lisäksi yhdistyksellä on ollut
satunnaisia työpajaohjaajia tai se on ostanut palveluita työpajojen toteutukseen / ohjelmapalveluita 22 henkilöltä.

Jäsenedut

Yhdistyksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää jäsenilleen suunnattuja palveluita. Vuoden 2016 myötä jäsenetuihin lisättiin AV -tapahtumatuki ja neuvonta, avustusvinkkaus ja yhteisö-/ henkilöjäsenille mahdollisuus varata yhdistyksen toi-

mistosta kaappitilaa ja työpistettä oman kulttuuritoiminnan tueksi.

TIEDOTTAMINEN
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n tiedotustoiminnan tavoitteena 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 .

Yhdistys tiedotti vuonna 2016 MailChimp -uutiskirjeohjelmalla tiedotuslistalaisille sähköpostiin yhdistyksen toimin-

nasta, avustushauista avustusvinkkauksen muodossa ja kuukausittain yhdistysten jäsenten ja alueen kulttuuritapahtumis-

ta sekä muista kulttuuria edistävistä toiminnoista ja tapahtumista. Yhdistys uutisoi toiminnastaan ja alueen kulttuuritapahtumista kuvio.org -internetsivuillaan ja sanomalehdissä. Tiedotuksessa käytetään päivittäin Facebookia ja kuukausittain Twitteriä, Instagrammia ja YouTubea. Yhdistyksellä on käytössä Periscope, mutta se on vielä vähällä käytöllä teki-

jänoikeuksien ja kuvattavien kuvausluparajoitusten johdosta.

Yhdistyksen nettisivujen sähköinen Tapahtumakalenteri on avoimesti kaikkien käytettävissä ja toimija voi itsenäisesti

lisätä kalenteriin Kuvion toimialueella olevien yleisötapahtumien tietoja. Tapahtumakalenterijärjestelmäksi valittiin

RSEvents Pro!, jonka julkinen käyttöliittymä käännettiin englannista suomeksi ennen käyttöönottoa. Tapahtumakalen-

teria kehitetään jatkuvasti ja kuluneena vuonna mm. Forssan seudun matkailun ja Ypäjän kunnan sivuille liitettiin Kuvi-

on Tapahtumakalenterilogoon linkitys Kuvion sähköiseen Tapahtumakalenteriin.

Yhdistyksellä on toiminnastaan A5-esite, joka esittelee toiminnan tavoitteita, toimintamuotoa ja strategiaa. Esitettä

on suomen-, saksan- ja ranskankielellä. Yhdistyksellä on esittelytilaisuuksiin käytettävissä roll up ja kuvakirja, jossa esi-

tellään vuoden 2016 toimintaa.

Yhdistyksen toimintaa on vuoden aikana esitelty: Hyvinvointimessuilla Ypäjällä, Makkaramessuilla ja Mikaelin päivän

tapahtumassa Tammelassa, Heinämessuilla Forssassa, OKRAssa Oripäässä, Joulunavauksessa Jokioisilla ja Suomi 100

tilaisuuksissa Hämeenlinnassa ja Jokioisilla sekä Yritysaamiaisella Humppilassa. Yhdistystä ja sen Kylien lapset hanketta esiteltiin valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Heurekassa.
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KEHITTÄMINEN
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa kulttuuritoimintaa ja kulttuuria elinkeinona. Yhdis-

tyksen toimintamuotoja ovat:
•
•
•

tiedottaminen

toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi
neuvonta ja koulutus

•

vaikuttaminen

•

kehittämishankkeiden hallinnointi

•

palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien.

TOIMIJOIDEN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOORDINOINTI
Yhdistyksen toimintaan kuuluu eri toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi. Culture Finland kulttuurimatkailun

RoadShow kutsui vuoden 2016 aikana toimijoita viisi kertaa koolle kehittämään kulttuurimatkailua ja tuotteistuspajoja.
Tavoitteena on ollut yhteistyössä työstää hanke edistämään alueen kulttuurimatkailua.

Yhdistys on kutsunut koolle kuntien kulttuurivastaavat Kulttuurikunta -hankkeesta suunnittelemaan kuntarajat ylittä-

vää yhteistyötä neljä kertaa vuoden 2016 aikana mm. teemalla Suomi 100 Yhdessä ja yhteinen kulttuuripassikampanja
yläkouluikäisille.

Lasten ja nuorten toimintaa vahvistamiseksi yhdistys on kutsunut toimijoita seminaariin keskustelemaan mediasta

lasten ja nuorten elämässä.

NEUVONTA JA KOULUTUS
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry palveluihin on vuonna 2016 kuulunut neuvonta avustushakemusten täyttämisessä, hankehakemusten kirjoittamisessa ja hallinnoimisessa. Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen tukea ja neuvontaa sosiaalisen median

käytössä ja tapahtumien kuvaamisessa. Lisäksi Kuvio on tiedotuksessaan vinkannut toimintaa edistävistä hankkeista,
avustuksista ja residenssi mahdollisuuksista.

Toimijat ovat saaneet yhdistykseltä tukea tapahtumien ja työpajojen järjestämiseen sekä organisointiin. Lisäksi yleises-

ti yhdistystoimintaan. Jäsenien toiveesta yhdistys yhteistyössä Jokiläänin Kansalaisopiston kanssa organisoi järjestyksen-

valvontakurssin.

Yhdistys on järjestänyt toiminta-alueellaan Kulttuurivoltti ja Garageband ja Stripdesign -koulutuksen. Näiden lisäksi

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on kutsunut koolle tapahtumajärjestäjiä ja eri toimijoita pohtimaan itseään oman toimintansa
myyjänä.
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VAIKUTTAMINEN
Tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa on vaikuttaminen. Lasten ja nuorten kulttuuria on tavoitteellisesti

edistetty kulttuurikasvatussuunnitelmien työstämiseksi kunnille. Yhdistyksen kulttuurituottaja otti osaa valtakunnalliseen Lastenkulttuurifoorumiin ja Kuvio liittyi osaksi valtakunnallista Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa.

Vaikuttamista toteutetaan myös osallistumalla Kanta- ja Päijät-Hämeen Luovien alojen kulttuurifoorumiin (ELY -

keskus).

KEHITTÄMISHANKKEIDEN HALLINNOINTI
Yhdistyksen tavoitteena on jatkuva kehittäminen ja luoda hankkeita lasten ja nuorten kulttuuria ja hyvinvointia edistäen,

yhteisöllisiä tuokioita ja yhteisöllisyyttä kasvattaen, elinkeinoa tukien mm. kulttuurimatkailun kehittäminen. Erityisesti

toiminnassa huomioidaan kunnat, yhdistykset, yrittäjät ja muut toimijat.

PALVELUTOIMINTA ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on vuoden 2016 aikana kehittänyt palvelutoimintaa tukemaan yrittäjiä ja yhdistyksiä, ottaen

huomioon kulttuurimatkailun ja tukemalla tuotteistamalla palveluita. Yhdistys on tukenut kuntia kehittämällä palveluita

tapahtumien taltioinnista työpajoihin, koulutuksiin ja yli kuntarajat ylittävään toimintaan. Palvelujen ytimenä on yhteistyö ja eri toimijoiden huomioiminen. Palvelutoimintaan kehitettiin mm. AV- ja Sometuki -palvelulla.
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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 sekä tarpeen mukaiset koulutukset.

Vuonna 2015 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti ensimmäistä kertaa yhteistyössä kuntien, koulujen, päiväkotien ja

Louna-kirjaston kanssa esityskiertueen teemalla teatteri ja nukketeatteri Kansan Sivistysrahaston avustuksella. Vuoden
2016 teemana oli tanssi ja vuoden aikana esillä on ollut mm. yhteisötanssia, vannetanssia ja Mash it up -fitnestanssia.

Lasten ja nuorten kulttuuria on vahvasti vuonna 2016 viety eteenpäin Kylien lapset -hankkeen kautta, jonka tavoittee-

na on ollut edistää kulttuuripalveluiden saatavuutta maaseudulla ja kylillä. Hankkeen myötä on pidetty bändikoulua,

yhteisötaidepajoja, musiikkipajoja, muskaria, satujumppaa, mediapajoja, keramiikkapajoja, keppihevospajoja ja tulitaidekursseja kylillä. Hankkeen tuella on myös etsitty vaihtoehtoisia muotoja rahoittaa lasten ja nuorten kulttuuria sekä tukea
myös paikallisia taiteilijoita kiertuetoiminnalla.

Hankkeen myötä yhdistykselle on kehitetty Pop Up -toimintamalli kulttuurielämysten kehittämiseen lapsille ja nuo-

rille.

Kuva 2. Pop Up -toimintamalli lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämiseen. Kuva Pia Näppinen ja Minna Lehtola.
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Verkostomainen lastenkulttuurikeskus

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry otti toimintamuodokseen 16.8.2016 Leka –leikki ja kasvu, verkostomainen lastenkulttuurikeskuksen. Samalla yhdistys päätti liittyä valtakunnalliseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon.

Yhdistyksen verkostomainen lastenkulttuurikeskuksen toiminta toteutuu yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja ohja-

usryhmän ohjaamana. Tavoitteena on edistää kuntiin lasten- ja nuorten kulttuurisuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja

kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittymistä ja vahvistumista.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa rahoitetaan mm. kuntien toimintamaksulla, joka on 2 € / alle 18-

vuotiaasta asukkaasta

Leka –leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen kehittämistehtävät

Yhdistys on määritellyt Leka –leikki ja kasvu verkostomaiselle lastenkulttuurikeskukselle kehittämistehtävät ohjaamaan

keskuksen toimintaa ja edistämään alueellisesti ja paikallisesti eri taiteenaloja ja lastenkulttuuria. Verkostomaisessa lastenkulttuurikeskusmallissa tuotetaan kulttuuripalveluita yhteistyössä eri taidelaitosten, taide- ja kulttuurijärjestöjen sekä

yhdistysten ja taiteilijoiden kanssa. Kehittämistehtävät:
•

Yhteistyömuotojen kehittäminen

(kunnat, varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri ja vapaaaikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuurin toimijat, järjestöt, opistot, yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja perheet)

•
•
•
•

Toiminta yli kuntarajojen

Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen

Lastenkulttuuripalveluiden tukeminen, tuottaminen ja alan yrittäjyyden edistäminen
Leikki ja toimintaympäristöjen kehittäminen

(osallisuus oman ympäristön kehittämiseen ja ympäristökasvatus taiteen keinoin mm. arkkitehtuuri huomioiden)

•

Tarinallinen taidekasvatus

(taidekasvatusmenetelmien kehittäminen ja paikallisten toimijoiden tukeminen;
sanataide ja monilukutaito osana taidekasvatusta)

•

Kuvataidekasvatus

(monipuolinen visuaalisen ilmaisun perustaitojen vahvistaminen, kriittinen kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun ilmiöiden tarkastelu)

•

Kädentaidot

(kädentaitojen kehittäminen ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen toiminnassa; tuetaan paikallisia toimijoita ja
paikallista tekstiiliperinnettä tekstiilikasvatuksen myötä)

•

Musiikkikasvatus

(tutustuminen musiikin monimuotoisuuteen)

•

Draama ja teatterikasvatus

(esiintymistaidon, identiteetin ja itseilmaisun vahvistaminen)

•

Mediakasvatus
(kriittinen medialukutaito, monilukutaidon kehittäminen; kulttuuri, taide ja itseilmaisu mediassa; miten kohdataan,

•

toimitaan ja käsitellään mediassa vastaan tulevaa materiaalia)

Kulttuurikasvatuksen tukeminen

(Tähän sisältyvät kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien, yhteistyön ja eri ikäisille suunnattujen kulttuurikasvatuspolkujen kehittäminen ja tukeminen. Lisäksi kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt ja esitykset; koulutukset ja
kurssit kasvattajille ja opettajille; kulttuurilaitosten, koulujen ja kuntien yhteistyön kehittäminen; lasten luoman kult-

tuurin ja taiteen esille tuominen ja tukeminen.)
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•

Kulttuuriperintökasvatus ja kotiseutukasvatus
(toimintaa, jonka avulla välitetään tietoa kotiseudusta ja sen kulttuuriperinnöstä sekä kotiseudun kulttuuriympäris-

töistä; kotiseutukasvatuksella tuetaan kulttuuristen oikeuksien toteutumista eli oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin;
kotiseutukasvatus on toiminnallista ja elämyksellistä ja sen tavoitteena on synnyttää kokemus kotiseudun merkityksellisyydestä; kotiseutukasvatuksen avulla tuetaan paikallisidentiteetin kehittymistä; tavoitteena on luoda kokemus: olemme osa kotiseutuamme;
kokemusten kautta luodaan halukkuutta huolehtia kotiseudusta ja kulttuuriperinnöstä)

•

Kestävän kehityksen kasvatus

(Tavoitteena on, että sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja vähentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä. Lisäksi huolehditaan, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellaisia tietoja,
taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat, kun otetaan huomioon

•
•
•

mm. eettiset valinnat, ymmärrys ja elämäntapa)

Kansainvälisyys

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen

Lastenkulttuuripalveluiden tukeminen ja kehittäminen.

Leka –leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen määritelmä lapsi ja nuori

Toiminnassa huomioidaan lapset ja nuoret mm. nuoret aikuiset kuten lukiolaiset ja työttömät nuoret. Lastenkulttuurikeskusten palveluja käyttävät eniten 6-10-vuotiaat lapset, Leka haluaa tukea myös murrosikäisiä ja ehkäistä syrjäytymis-

tä.

Leka –leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toiminta

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintamuoto, jota koordinoi yhdistyksen

työntekijä. Toiminta järjestetään verkostomaisesti. Toiminta tuotetaan itsenäisissä jo olemassa olevissa yksiköissä. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus on tukiverkosto eri toimijoille ja yhteistyön lisääjä yli kuntarajojen.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa rahoitetaan mm. kuntien toimintamaksulla, joka on 2 € / alle 18-

vuotiaasta asukkaasta. Yhdistyksen hallitus päätti hakea Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenyyttä.

Lastenkulttuurikeskus voi saada Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosittain 40%:n toiminta-avustuksen. Vuonna

2017 verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaan voi myös hakea rahoitusta kärkihankkeesta.

Toimintaan haetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita myös yritysmaailmasta tukemaan taloudellisesti toimintaa.

Kunta voi hyödyntää verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintoja toimintamaksulla, vaikka se ei olisi Kulttuu-

riyhdistys Kuvio ry:n jäsen.
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Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita ovat:
•

erilaiset työpajat lapsille ja nuorille eri taiteenalat huomioiden

•

esityskiertueet lapsille ja nuorille teemoittain eri taiteenaloja esitellen

•
•
•
•
•
•
•

lasten ja nuorten oman esitys- ja näyttelytoiminnan vahvistaminen ja organisointi
säännöllisen taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoiminnan kehittäminen
alueellisen lasten ja nuorten taidefestivaalin kehittäminen

asiantuntijapalvelut kunnille esim. avustusneuvonta, kulttuurisuunnitelmat ja kulttuuripolut osaksi varhaiskasvatusta ja koulutoimintaa

koulutukset ja seminaarit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
kulttuuripoliittinen vaikuttaminen, yli kuntarajat ylittävät ja valtakunnalliset verkostotapaamiset
kesä- ja leiritoiminnan aktivoiminen.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen periaatteita ovat:
•

tasa-arvoisesti kulttuuria kaikille

•

lisätä tasavertaista saavutettavuutta ja koulutusta mm. vahvistaa kylien kulttuuripalveluita

•
•
•
•
•
•
•

huomioida toiminnassa myös murrosikäiset
syrjäytymisen ehkäiseminen

kestävän kehityksen kasvatus
vahvistaa ja tukea alueen lastenkulttuuria

kehittää alueen kulttuuri- ja taidekasvatusta
jatkuva uusiutuminen

alan tutkimuksen tukeminen ja tiedon hyödyntäminen toiminnassa.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen perusteita ovat:
•

lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään, YK:n lapsen oikeuksien so-

pimus (20.11.1989)
•
•
•
•
•
•
•

lasten oikeuksien toteutumisen edistäminen, UNISEFin lapsiystävällinen kunta -malli

Suomen hallituksen tavoitteena on koko valtion kattava lastenkulttuuriverkosto

vahvistaa alueen lastenkulttuuria, lisätä taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta
yli kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavara “vähemmällä saa enemmän”
syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen

kestävän kehityksen kasvatus osaksi kulttuuria

edistää lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa

•

lastenkulttuuripalveluiden tukeminen ja kehittäminen kunnassa

•

kulttuuri- ja taidekasvatuksen vahvistaminen ja monilukutaidon edistäminen

•

jäsenmaksulla monipuoliset palvelut ilman lisämaksuja.
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Leka –leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen muut tehtävät

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää lapsipoliittisen ohjelman laatimista kuntiin, lastenkulttuurin asemaa kuntien kulttuuritoimessa ja yhteistyön syntymistä paikallisten ja alueellisten toimijoiden välille.

Toiminnan tehtävänä on kehittää ja toteuttaa lasten omaa ja lapsille tarjottua esitystoimintaa sekä yhteistuotantoja

muiden keskusten ja toimijoiden kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tehtävänä on edistää lasten omaa

esitystoimintaa ja luovaa vuorovaikutusta lapsen lähiympäristössä toimivien muiden instituutioiden, päivähoidon, koulun, kirjaston ja verkostossa toimivien lastenkulttuurikeskusten kanssa.

Edistää lasten oman näyttelytoiminnan kehittämistä ja sen yhteydessä tapahtuvaa muuta oheistoimintaa, työpajoja,

opastuksia ja luentoja; näyttelyiden kierrätystä ja yhteistuottamista verkostossa muiden keskusten ja toimijoiden välillä ja
samalla kehittää kiertonäyttelytoimintaa omalla alueella mm. välittämällä näyttelyitä muille alan toimijoille.

Tarkoituksena on yhteistyön ja yhteistuottamisen lisääminen ja edistäminen vakiintuneiden festivaalien sekä eri alueil-

la toimivien lastenkulttuurifestivaalien kanssa jakaen yhteisiä kokemuksia ja kehittämällä festivaaleja esitysten, hallinnon

ja tiedottamisen suhteen. Lisäksi yhteistyön kehittäminen yhteisten seminaarien, luentojen, tapaamisten ja tapahtumien

järjestämiseksi. Tarkoituksena on kehittää eri taiteenaloja koskevan kurssimuotoisen taidekasvatuksen järjestämistä ja
edistää lastenkulttuurikeskusten mahdollisuuksia järjestää edellä mainittua perehdytystä ja kurssitusta.

Tavoitteena on kartoittaa sellaisen ammatillisen koulutuksen määrä, joka perehdyttää opiskelijat lastenkulttuurin eri

osa-alueisiin ja antaa yleisiä valmiuksia toimia lastenkulttuurin alalla ja kehittää toimintatapoja paikallisen, alueellisen ja

valtakunnallisen yhteistyön edistämiseksi taidekasvatuksessa. Huomioiden opetusministeriössä laadittavan luovuus- ja
kulttuurikasvatusstrategian tavoitteet.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus edistää yhteyksiä alan oppilaitoksiin ja kansallisiin sekä kansainvälisiin lasten-

kulttuurin tutkijaverkostoihin alan tutkimustoiminnan, tutkijoiden ja kentän yhteistyön kehittämiseksi. Levittää alan

uusinta tietoa muiden toimijoiden käyttöön tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta. Leka perehdyttää päiväkotien,

esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja järjestökentän taide- ja kulttuurialalla työskenteleviä eri taiteenalojen ja

lastenkulttuurin tuntemukseen - toimii linkkinä, välittäjänä ja kehittäjänä alueensa eri lastenkulttuuritoimijoiden välillä

yhteisten hankkeiden edistämiseksi (mukaan lukien monitaiteelliset yhteishankkeet).

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 kulttuu-

rialan työllistymistä. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä.

Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toteuttaa käynnissä olevia hankkeita ja pyrkii käynnis-

tämään 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.

Aluetuottaja -hanke

Yhdistys on hallinnoinut aluetuottaja hanketta vuodesta 2015 lähtien ja hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeen

myötä yhdistykselle on mm. kehitetty avustusneuvontaa ja avustusvinkkausta. Hankkeessa kehitettiin tuottajataiteilijayhteistyötä ja aluetuottajatoimintamallia.

Aluetuottaja toimii Kuvion toimialueella taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien tukena ja apuna. Aluetuottaja voi toimia tai-

teilijan ja muiden kulttuuritoimijoiden apuna esimerkiksi toiminnan kehittämisessä, rahoituksen hakemisessa, myynnissä ja markkinoinnissa, kiertuejärjestelyissä ja muissa toimintaan liittyvissä erityisosaamista vaativissa tai aikaa vievissä
tehtävissä sopimuksen mukaan. Tuottajan tehtäviin voi kuulua mikä tahansa taiteen tuottamiseen ja esille saattamiseen
liittyvä työ itse taiteen tekemistä lukuun ottamatta. Tarkoituksena on vapauttaa taiteilijan aikaa muista töistä taiteen

tekemiseen ja turvata näin työrauhaa ja taiteellisen työn laatua. Hankkeessa keskityttiin aluetuottajan palveluiden tuotteistamiseen ja toimintamallin pilotoimiseen

Culture Finland

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry vastasi Culture Finland Kanta–Hämeen aluekoordinaatiohankkeessa kulttuurimatkailun

kehittämisestä omalla toimialueellaan painottuen Lounais–Hämeeseen. Hankkeen toiminta suunniteltiin Lounais–
Hämeessä tiiviissä yhteistyössä muun Kanta–Hämeen Culture Finland aluetiimin (Jonna Piiroinen, Anna Vesen, Minna
Takala) ja Forssan seudun matkailun (Mari Noromies) kanssa alueen yrittäjien toiveet ja tarpeet huomioiden. Kevätkaudella 2016 yhteistyö tiivistyi myös Someron kaupungin kanssa.

Hankkeen aikana muun muassa vahvistettiin verkostoyhteistyötä, tehtiin kulttuurimatkailua tutuksi alueen matkailuyrittäjille, järjestettiin tuotteistustyöpajoja, kansainvälistymisvalmennus ja vaikutettiin kehittämissuunnitelmiin.
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Future Crops –uusia kasveja tuotantoon

Future Crop -hanke aloitti toimintansa vuoden 2016 aikana ja hanke kestää vuoteen 2019 asti. Hanke toteutetaan Hä-

meen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyö-

kumppaneita hankkeessa 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 puhuttele-

vat ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa. Vuonna 2016 hanketta esiteltiin mm. OKRA -maatalousnäyttelyssä ja Pellonpierrannepäivillä Jokioisilla 18.8.2016.

Hanke esittelee tietoa, elämyksiä ja liiketoimintaa tulevaisuuden erikoiskasveista, luo kestävyyttä ja kilpailukykyä kasvi-

pohjaisten raaka-aineiden lähteeksi. Hanke vastaa kysynnän muutoksiin ja tuo elämyksellisyyttä erikoiskasvituotannosta.

Hankkeen tavoitteet ovat
•
•
•
•
•

nettisivut www.luke.fi/futurecrops

verkostoja ja kokemuksien vaihtoa

liiketoimintaideoita alan aktivoinnilla
erikoiskasvituotannosta kulttuuria

maakuntien erikoisuudet esille, erikoiskasvit osaksi bioyhteiskuntaa.

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 talout-

ta, 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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Vuoden 2016 aikana hankkeen tiimoilta yhdistys toteutti innovointileirin Saksaan Apoldaan 25. - 30.8.2016. Matkal-

le lähti mukaan 10 eri toimijaa Kuvion toiminta-alueelta. Matkan aikana tutustuttiin mm. Apoldan Kulturfabrikin toi-

mintaan, Erfurtin yrityskeskukseen ja 3D -tulostamiseen erikoistuneeseen yritykseen. Tämän lisäksi osallistuttiin

Neckerodan valtakunnalliseen käsityötapahtumaan, jossa oli verkostoitumista ja leikkimielistä toimintaa teatteriharjoit-

teita hyödyntäen. Lisäksi Freyburgissa tutustuttiin yhdistysvoimin toiminnassa pidettävään linnaan. Tämän lisäksi matkalla oli järjestettyjä luentoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa esiteltiin maavärejä, Bauhaus ajattelua, aurinkokellon mah-

dollisuuksia, maahanmuuttajien yritystukea ja teatterimuotinäytös yrittäjyyttä sekä kansainvälisen oopperakoulun leirin
näytöksestä nauttimista.

Hankkeesta voi lukea lisää, hankkeen blogista: https://creativeconnectionhanke.blogspot.fi/2016/06/luovat-alat-

kohti-saksaa.html

Kuva 3. Creative Connection -hankkeen matkalaiset Freyburgissa.

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.
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Konkreettisina toimenpiteinä laaditaan mukana olevien kuntien yhteinen kulttuuristrategia tai -ohjelma, luodaan

uusia yhteistyökäytäntöjä, kuntarajat ylittäviä kulttuuripalvelumalleja ja kehitetään kulttuuripalveluiden tuottamiseen
liittyvää osaamista koulutuksella. Hanke alkoi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Kuva 4. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa valmistautunut vuonna 2016
vuoden 2017 tulevan satavuotisen Suomen juhlintaan. Kuva Minna Lehtola.
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Liite 1. Strategia 2014–2024

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.

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.

Yhteisötyöpaja Levän koululla 4.2.2016.

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.

Kulttuuri elinkeinona
Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja
kulttuurin työllistävää vaikutusta. Vahvistaa
kulttuurimatkailua ja tukea luovan alan yrittäjyyttä.
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Liite 2. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta vuonna 2016

Pvm
2015 - 2016

Toiminto
Bändikoulu lapsille

Paikkakunta
Letku

Osallistujien
määrä

5 - 7 hlöä / kerta Kylien lapset -hanke

Kulttuurielämysten ja kulttuurimatkailun13.1.2016

tuotteistus- ja markkinointityöpaja

Hanke

Muuta
n. 20 kertaa ja max. 7
osallistujaa

Culture Finland /
Forssa

n. 15 Aluetuottaja

Culture Finland kulttuurimatkailun
14.1.2016

RoadShow

Riihinmäki

Culture Finland
11 kunnan kulttuuritoimen edustajaa kutsuttu

19.1.2016

Kuntien kulttuurivastaavien tapaaminen

Humppila

21.1.2016

Tapahtumajärjestäjien tapaaminen

Forssa

10 Aluetuottaja
5 hlöä Yleinen

Culture Finland kulttuurimatkailun
26.1.2016

RoadShow

Hämeenlinna

4.2.2016

Lisää ihmisiä -yhteisötaidepaja

Levä

Kulttuurielämysten ja kulttuurimatkailun

Tammela,

17.2.2016

tuotteistus- ja markkinointityöpaja

Mustiala

29.2. -

Matka maailman taiteeseen, kulttuuripassi-

30.4.2016

tehtävä

n. 20 Kylien lapset -hanke
Culture Finland /
n. 15 Aluetuottaja

Forssa

2 Kylien lapset -hanke

Taikuri lehmä ja Tuula Jalasvirta13.3.2016

Kreanderin yhteisötanssituokio

Culture Finland

60 koko tilaisuus
Teuro

27 tanssissa

Kulttuurielämysten ja kulttuurimatkailun
17.3.2016
17.3.2016

Culture Finland /

tuotteistus- ja markkinointityöpaja

Ypäjä

n. 16 Aluetuottaja

Konserttikeskus Mikko Perkoila musiikki-

Teuro,

pajat

Kuuma

kaksi kertaa muskari ja kerran satujumppa

Teuron perhe-

59 Kylien lapset -hanke

maaliskuu-

Muskari sekä 17.3. että 28.3. ja satujumppa kerhon

toukokuu

14.4.2016

yhteydessä

14.4.2016

Lastenkulttuuriseminaari

Jokioinen

n. 25 Kylien lapset -hanke

14.4.2016

Taideteos yhteisöstä ja ympäristöstä

Koijärvi

n. 44 Kylien lapset -hanke

21.4.2016

Kuntien kulttuurivastaavien tapaaminen

Ypäjä

27.4.2016

Mediapaja 5. ja 6. luokkalaisille

Humppila

56 Kylien lapset -hanke

28.4.2016

Mediapaja 5. ja 6. luokkalaisille

Oripää

50 Kylien lapset -hanke

4.5.2016

Kulttuurivoltti -koulutuskiertue

Tammela

11.5.2016

Terhokerho

Humppila

50 Kylien lapset -hanke

25.5.2016

Ihanat keppihevoset -työpaja

Jokioinen

n. 12 Kylien lapset -hanke

28.5.2016

Koko kylän keramiikkapaja

Koijärvi

n. 22 Kylien lapset -hanke

18.8. ja
23.8.2016

yht. 25 Kylien lapset -hanke

8 Aluetuottaja

n. 18 Kylien lapset -hanke

Forssa
Keramiikkauunin käytön koulutus

11 ja 10

Koijärvi

yht. 21 Kylien lapset -hanke

Ypäjä
25.8.2016

Mediapaja

Levä

9 Kylien lapset -hanke
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paikalle.

Pvm
25.8.2016

Toiminto

Paikkakunta

Osallistujien
määrä

Hanke

Garageband ja Stripdesign -koulutus

Forssa

17 Kylien lapset -hanke

30.8.206

Matka Saksaan Apoldaan

Saksa

12 hanke

4.9.

Aikuinen ja lapsi keramiikkakurssi

25.8. -

Muuta

Creative Connection Forssa,

2 aikuista

Koijärvi

11 lasta Kylien lapset -hanke
12 osallistujaa

3.9.2016

Ypäjä Talent

Ypäjä

n. 23 katsojaa Kylien lapset -hanke

Mahdollisuuksien tori
(Afrikkalaista tanssitarinankerrontaa lapsil-

Järjestettiin ensimmäistä

3.9.2016

le)

Forssa

6.9.2016

Kulttuurivastaavien tapaaminen

Tammela

10.9.2016

Mansikki

Jokioinen

n. 1500 Kylien lapset -hanke

kertaa tällä alueella.

7 Kulttuurikunta -hanke
4991 osallistuja
n.160 talkoolaista Kylien lapset -hanke

Paikallisen taiteilijan esityskiertue:

168 lasta ja

23.9.2016

Sanna Mansikkaniemi ja Frutos de some

Forssa, Koijärvi

30.9.2016

Mikaelin päivän keppihevoset työpaja

Tammela

31 aikuista Kylien lapset -hanke
30 Kylien lapset -hanke

Riihivalkama
4.10.2016
10.10.2016

Mediapaja

Koijärvi

Kylien lapset -hanke

Paikallisen taiteilijan esityskiertue:

Riihivalkama,

Sanna Mansikkaniemi ja Frutos de some

Porras

220 Kylien lapset -hanke

3 esitystä

Tammela,
Portaan kylä ja
12.10.2016

Mediapaja

Myllykylä

32 lasta
2 aikuista Kylien lapset -hanke

Jokioinen

Järjestetään ensimmäistä

29.10.2016

Kyläkahvila

Kiipun kylätalo

18 Kylien lapset -hanke

15.11.2016

Minä toimintani myyjänä?

Forssa

16

15.11.2016

Afrikkailta

Ypäjä

43

19.11.2016

Kyläkahvila

Kiipun kylätalo

20 Kylien lapset -hanke

23.11.2016

Mash it Up -tanssityöpaja

Forssa, Kuhala

Kylien lapset -hanke

24.11.2016

Brittijoulu Ypäjällä

Ypäjä

26.11.2016

Vannetanssi -työpaja ja esitys

Jokioinen

26.11.2016

Suomi 100 -tarinapaja/ joulukoristelupaja

Jokioinen

kertaa
8 esiintyjää, järjestäjää

Jokioinen
Järjestetään ensimmäistä
5
n. 800 Kylien lapset -hanke
Suomi 100 / Kylien
26. -

35 lapset -hanke

Tammela

27.11.2016

Yhteisöllinen tulitaidekurssi

Letku

5 Kylien lapset -hanke

3.12.2016

Piparkakkutikkarin koristelu -työpaja

Kiipu

70 Kylien lapset -hanke

6.12.2016

Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä

Forssa

80 Kylien lapset -hanke

19.12.2016

Koko kylän tulitaidepaja osa 2

Letku

24 Kylien lapset -hanke

31.12.2016

Suomi 100 -tarinapaja

Tammela

5 Suomi 100 -hanke

23

kertaa

Liite 3. Yhdistyksen toiminnasta kerrottu mediassa vuonna 2016
Media

pvm

Otsikko

Hanke

Forssan lehti

13.1.2016 Tapahtumakirjo juhlii Miina Sillanpäätä

Lastenkulttuuriseminaari

Forssan lehti

10.2.2016 Kohti meidän juhlavuotta (Suomi 100v.)

Suomi 100

Seutu Sanomat

10.2.2016 Legendaarinen Tamppi avaa ovensa

Yleinen

Forssan lehti

17.2.2016 Kuvio hakee kummeja lastenkulttuurille

Kylien lapset -hanke

Hämeen ELY-keskus uutiskirje

8.4.2016 Suomen 100-vuotis juhlavuotta tehdään innolla yhdessä

Suomi 100

Lastenkulttuurin uutiskirje

1.2.2016 Lastenkulttuuriseminaari Miina Sillanpään 150 -juhlavuoden kunniaksi Kylien lapset -hanke

Yle radio/ Yle häme

14.4.2016 Radiossa lähetys tapahtumasta ja Kuviosta

Lastenkulttuuriseminaari

Forssan lehti

15.4.2016 Einsteinin avulla selfietä pohtimaan

Kylien lapset -hanke

Ensin oli teksti, sitten kuva ja video, nyt livestreamaus
Yle radio/ Yle häme
Ypäjäläinen
Loimaan lehti

15.4.2016 - nyt viestintä lyö läpi

Kylien lapset -hanke

toukokuu/2016 Hyvinvointipäivän mainos

Kylien lapset -hanke

25.4.2016 Hyvinvointipäivään ehtii vielä mukaan

Kylien lapset -hanke

Seutu Sanomat

4.5.2016 Nostalgiamusiikkia entisille nuorille (+Tampin Tusina mainos)

Varainkeruu

Forssan lehti

7.5.2016 Kulttuuri kuvioi koulujen perusopetusta

Kulttuurivoltti

Forssan lehti

7.5.2016 Liikuntaa, aurinkoa ja hyvinvointia

Kylien lapset -hanke

Oskar osui oveluudella, Hyvää oloa löytyy myös harrastuksista ja
Loimaan lehti

11.5.2016 ihmisten tapaamisesta

Kylien lapset -hanke

Kertomisen arvoiset tarinat juhlajakoon, Kulttuuriyhdistys Kuvion
hanke Sata suomalaista tekoa on mukana Suomi100 -ohjelmassa
Kerro oma tarinasi paikallisista ihmisistä ja tapahtumista Kuviolle
Forssan lehti
Kesäteatteri uutiset

14.5.2016 tämän vuoden aikana. Lopputuloksena yhteinen tarinaketju.
nro 6 kesä 2016 Yhteismainos Väriä arkeen

Suomi 100
Yleinen

Forssan lehti

17.5.2016 Härkätielle vetovoimaa yhteistyöllä

Matka Menneeseen

Forssan lehti

19.5.2016 Pellonpää Kuvion leipiin

Yleinen
Creative Connection -

Forssan lehti

19.5.2016 Hyrrästä herui rahaa neljälle (Kulttuuriyhdistys Kuvio ry)

Forssan lehti

23.6.2016 Suomi 100 -hanke.

hanke

"Muistatko kun Saaren kansanpuistossa silloin juhannuksen...?"
Suomi 100

Auranmaan viikkolehti

2.9.2016 Uutinen: Oripään Sivistyslautakunta: Oripää eroon Kuviosta

Forssan lehti

1.9.2016 Forssaan ensimmäinen Mahdollisuuksien tori

Forssan lehti

4.9.2016 Mahdollisuuksien tori: Toritunnelmaa lisätyllä todellisuudella

Kylien lapset -hanke /
Creative Connection
Kylien lapset -hanke /
Creative Connection
Kylien lapset -hanke /
Forssan lehti

4.9.2016 Mahdollisuuksien tori: Brassiryhmien lämpö läikähti

Creative Connection

Forssan lehti

7.9.2016 Leka -hanke: Verkostosta tukea lastenkulttuurille

Kylien lapset -hanke

Forssan lehti

13.9.2016 Häme antoi 16 Suomi100-avustuksia: Kuvio saanut Suomi 100-tuen
September

TheEx-infoletter

Suomi 100
Creative Connection -

2016 Creative Connection Inspiration week
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hanke

Media

pvm

Otsikko

Hanke
Creative Connection -

Apoldaer Allgemeine
Forssan Lehti

Elokuu 2016 Deutsche, Finnen und Polen treffen sich in Apolda
5.10.2016 Kuttuurityötä uusin kuvioin seutukunnalla

hanke
Kulttuurikunta-hanke

Forssan Lehti

25.10.2016 Humppila haluaa lisää vetovoimaa (Kuvion kirjoittama hankehakemus)

Seutu Sanomat

26.10.2016 Afrikkalainen ilta lämmittää syysmasentuneet sydämet

Yleinen

Forssan lehti

27.10.2016 Hämeen Suomi100-hankkeet

Suomi100

Hämeen ELY-keskus uutiskirje

28.10.2016 Vaikutteita ja yhteistyötä Saksasta

Creative Connection hanke
Creative Connection Hämeen ELY-keskus uutiskirje
Ypäjäläinen

28.10.2016 Leka - leikki ja kasvu: Yhdessä lasten leikkiä ja kasvua tukien
2.11.2016 Artikkeli: Afrikkalainen ilta / KulttuuriPuomin syksy

hanke
Yleinen

Seutu-Sanomat

23.11.2016 Tulitaiteen luomoa Letkulla

Suomi100

Forssan Lehti

14.12.2016 Yleisönosastokirjoitus: "vain tahroja paperilla, älä siis suutu".

Suomi 100

Seutu-Sanomat

21.12.2016 Tulitaiteen lumoa Letkulla

Yleinen

Forssan Lehti

31.12.2016 Mennyttä juhlitaan nykyhetkeä unohtamatta

Suomi 100
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Liite 4. Yhdistykselle myönnetyt avustukset 2014–2016

Avustushaut 2014–2016
Hakemus
jätetty

Rahoittaja

Kohde

Haettu
(euroa)

Myönnetty
(euroa)

Joulukuu
2014

Kansan sivistysrahasto

Lastenkulttuurin pilottikiertueet

4 000 €

2 000 €

Joulukuu
2014

Taiteen edistämiskeskus

Ikääntyneiden kulttuurisuunnitelma ja yhteisötaiteilijat

8 000 €

4 000 €

Tammikuu
2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuuritoiminta kunnissa ja alueilla

Kylien lapset

65 000 €

50 000 €

Tammikuu
2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuurimatkailu / Hakijana Linnan kehitys

Culture Finland aluekoordinaatio KantaHämeessä

40 000 €

25 000 €

Helmikuu
2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän
tuki

Aluetuottajamallin kehittäminen ja pilotointi

40 000 €

30 000 €

joulukuu
2015

Valtioneuvoston kanslia

100 suomalaista tekoa

Suomi
100v.
logo

Myönnetty

tammikuu
2016

Maaseuturahasto, LounaPlussa

Creative Connections
-hanke

64 245€

64 245€

Helmikuu
2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuuritoiminta kunnissa ja alueilla

Kulttuurikunta -hanke

30 000€

27 000€

toukokuu
2016

Hämeen liiton maakuntarahasto

Sata suomalaista
tekoa (Suomi 100)
SuomiDoc

5 000€

2 000€
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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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