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Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii kulttuurin edistämiseksi yhteistyössä kuntien ja
yhdistysten sekä luovan alan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.
Sen toimialueeseen kuuluvat Tammela, Forssa, Jokioinen, Humppila, Ypäjä,
Punkalaidun, Urjala, Loimaa, Oripää, Koski TL ja Somero.

TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEET
Kuvion toiminnan tavoitteet
Yhdistyksemme tavoitteena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueemme
kulttuuritoimintaa ja kulttuuria elinkeinona. Yhdistyksemme toimintamuotoja ovat mm.
●
●
●
●
●
●
●

tiedottaminen ja viestintä
toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi
neuvonta ja koulutus
vaikuttaminen
kehittämishankkeiden hallinnointi
palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien
kansainvälisen toiminnan edistäminen

Toiminnan painopisteet vuonna 2019
Kuvion vuoden 2019 toiminnan erityispainopisteitä olivat lasten ja nuorten kulttuuri,
kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä sekä kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen.

Yleiset painopisteemme 2019
●
●
●
●
●
●
●

lasten- ja nuorten kulttuuri
kulttuuri elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen
alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.
kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä.
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Painopisteet näkyivät yhdistyksemme toiminnassa monin eri tavoin
Kuvio järjesti monipuolisesti lasten ja nuorten kulttuuritapahtumia, koulutti alan
osaajia ja auttoi heitä verkostoitumaan erilaisten tilaajatahojen kanssa. Tuotimme
kulttuuritoimintaa sekä laajemmalle yleisölle että erityisryhmille, ja edistimme
kulttuurillista yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä erilaisten väestöryhmien välillä.
Kuntien kulttuuripalveluita vahvistettiin tuottamalla kuntien toiveiden mukaista
kulttuurisisältöä kuntiin ja myös yhteiskunnallisina hankkeina. Erityisesti keskityimme
kuntien kulttuuritoiminnoissa lasten ja nuorten kulttuuriin ja
kulttuuriharrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Erilaisiin toimintamuotoihimme voit
tutustua tarkemmin seuraavilla sivuilla.

Aiempien vuosien painopisteet
● 2014 Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan käynnistäminen
● 2015 Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen,
lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuurimatkailun edistäminen, paikallisten
kulttuuritoimijoiden esiin nostaminen.
● 2016 Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona,
ikääntyneiden kulttuuritoiminta, kuntien kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus.
● 2017 Lasten- ja nuortenkulttuuri, Suomi 100 ja hanke Sata suomalaista tekoa,
tarinoita eri vuosikymmeniltä, kulttuuri elinkeinona, kansainvälisen toiminnan
edistäminen, kulttuuripalveluiden vahvistaminen, kuntien kulttuuritoiminnan
vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen kulttuurilla.
● 2018 Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri elinkeinona, kuntien
kulttuuripalveluiden vahvistaminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus,
vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen, alueen
vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.
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KUVION HALLITUS 2019
Puheenjohtajana toimi Päivi Paija.
Hallituksen jäsenet:
varsinainen

varajäsen

Päivi Paija, puheenjohtaja

Tammelan kunta

Pirjo Poutanen,
varapuheenjohtaja

Tuomas Vesala

Jari Hjelm

Minna Autio

Humppilan kunta

Maria Valta

Tammelan kunta

Minna Aaltonen

Forssan kaupunki

Stiina-Liisa Pirkkamaa

Anu Tujunen

Jokioisten kunta

Eeva Lehtonen

Teija Hämäläinen
/Markus Töhönen

Ypäjän kunta

Outi Rämö

Marja Viskari

Kuhankosken kilta

Juhani Pellonpää

Juhani Kuusisto

Forssan
Mykkäelokuvayhdistys

Eila Heikkilä

Tiina Korsimaa-Simola

Taideyhdistys ITU

Keijo Aho

Liisa Ranki

Lounais-Hämeen
musiikkipäivät

Keijo Koskimies, sihteeri

Tanja Thomsson

Forssan teatteriyhdistys

Antti Niemi

Forssa eläväksi ja
kauniiksi /henkilöjäsen

Kuvion rahastonhoitajana toimi Marjo Kanerva.
Vuonna 2019 hallitus kokoontui 9 kertaa:
15.1., 11.2., 12.3., 21.5., 29.8., 24.9., 22.10., 14.11. sekä 28.11.2019
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Yhdistyksen kevätkokous oli 24.4.2019 Tammelan kunnantalolla.
Syyskokous oli 28.11.2019 Jokioisilla kunnantalolla.
Kuvion hallituksesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
muodostivat yhdistyksen johtoryhmän. Johtoryhmä vastasi työntekijöiden ohjauksesta
ja akuuteista asioista.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli vuonna 2019 viisi kuntajäsentä: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela
ja Ypäjä. Yhdistyksen verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa mukana
ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.
Yhdistyksellä oli vuoden alussa 19 yhteisöjäsentä ja 26 henkilöjäsentä.
Henkilöjäsenmäärä väheni neljällä. Henkilöjäsenmäärä oli 2019 lopussa 22 henkilöä.

Jäsenmaksut ja toimintamaksut
Kuvion vuosittainen jäsenmaksu oli vuonna 2019 henkilöjäsenille 20,- €,
yhteisöjäsenille 50,- €, ja kuntajäsenille perusmaksu 0,20 €/kuntalainen.
Kuviolla on myös kuntajäsenilleen Verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimintamalli LEKA – Leikki & Kasvu. LEKA-lastenkulttuurikeskuksen kautta kunta saa
Kuviolta lisää ammattimaisesti tuotettua lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa. Vuonna
2019 LEKA-toimintamallin jäsenmaksu kunnalle oli 2,- € /vuosi jokaista alle 18vuotiasta kuntalaista kohti.

Jäsenedut
Yhdistyksemme tavoitteena on jatkuvasti kehittää jäsenillemme suunnattuja palveluita.
Jäsenetujamme ovat mm.:
● mahdollisuus toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä
● maksuttomat neuvontapalvelut mm. avustusten hakuun
● kutsu kevät- ja syyskokouksiin, joissa päätetään Kuvion toiminnasta
● alennus AXSU Center Oy:n suuren keittiösalin vuokrasta
● AV-tapahtumatuki ja neuvonta sekä kamera/videokameran
vuokrausmahdollisuus
● tiedotus erilaisista mahdollisuuksista taiteessa, kulttuurissa ja
kulttuurimatkailussa
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● mahdollisuus yhteismarkkinointiin ja saada omat/yhteisön tiedot osaksi
yhdistyksen nettisivuja
● ilmainen tiedottaminen yhdistyksen sähköisessä tapahtumakalenterissa,
yhdistyksen uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa
● osallisuus yhdistyksen hankkeissa, joissa ei vaadita omavastuuosuutta
● yhteisö- ja henkilöjäsenillä on mahdollisuus varata yhdistyksen toimistolta
kaappitilaa ja työpistettä kulttuuritoiminnan tueksi
● koulutusmahdollisuuksia ja tutustumisretkiä
● seutukunnallinen yhteistyöverkosto

HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsee AXSU Center Oy:n tiloissa Saksankadulla
Forssassa. Toimiston lisäksi yhdistyksellä on tiloissa varasto.
Kuviolla oli vuonna 2019 töissä yksi kokoaikainen työntekijä, vastaava kulttuurituottaja
Minna Lehtola, joka oli työssä Kuviolla 30.9.2019 asti.
Määräaikaisissa työsuhteissa Kuviolla toimi vuoden 2019 aikana yhteensä 14 henkilöä:
Jouni Alho toimi vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittämishankkeen vetäjänä
1.2.–15.7.2019.
Hooper Bosco Dos Santos toimi Tripla-työntekijänä yhdistyksellä 1.3.–30.8.2019.
Minna Lehtolan siirryttyä muihin tehtäviin Minna Autio valittiin yhdistyksen
tiedottajaksi loppukaudeksi lokakuusta alkaen.
Minna Autio valittiin vastaamaan Taidetalo liikkeessä -hankkeen toiminnasta hankkeen
loppuajaksi 1.12.2019 – 31.10.2020 (kulttuurituottajana 50 % työajalla).
Osa-aikaisia projektiohjaajia oli 11 henkilöä, jotka mainitaan hankkeissa.
Näiden lisäksi Kuviolla oli Kultturelli-lehden toimitustyöryhmä sekä LEKA-työryhmä,
joka kokoontui muutaman kerran.
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KUVION TOIMINTATAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ
Kulttuuripalveluiden ja kuntien kulttuuritoiminnan
vahvistaminen
Kulttuuripalveluiden ja kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteena on kehittää yhteistyöllä
ja verkostomaisella toiminnalla kuntien kulttuuritoimintaa.
Kuvio haastaa jäsenkuntiaan kehittymään Kulttuurikunniksi
Yhdistys kokoaa yhteen kuntien kulttuuritoimen edustajia suunnittelemaan ja
toteuttamaan yhteistä toimintaa. Kulttuurivastaavien tapaamisissa Kuvio on kehittänyt
kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja kulttuuriohjelman sekä seutukuntien Kuvion
kulttuuribrändin.
Kulttuuriohjelman ydintavoite on kulttuuria kaikille tasa-arvoisesti. Tavoitteenamme
on tehdä jokaisesta kunnastamme kulttuurikunta. Kulttuurikunta tiedostaa kulttuurin
osana hyvää elämää ja hyvinvointia. Kulttuuripalvelut nähdään alueen
vetovoimatekijänä ja se lisää alueen elinvoimaa. Kulttuurikunta myös edistää kulttuurin
ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta kaikille alueellaan.
Kulttuurikunta tavoittelee osallisuuden ja osallistumisen lisäämistä, avointa tietoa ja
sen saavutettavuutta ja monipuolista yhteistyötä. Kulttuuria kaikille -tavoitetta tukee
Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa alle 18-vuotiaiden toimintaa
ohjaavat seitsemän L-teemaa: liike, lukeminen, luovuus, läsnäolo, luonto, leikki ja laatu.
Teemojen keskiössä on lapsi.
Kuvion seutukuntien kulttuuriohjelma ottaa huomioon myös täysi-ikäiset.
Täydentämällä lapsille suunnattua kulttuurikasvatussuunnitelmaa tuemme Kulttuuria
kaikille -tavoitetta.
Toiminnassamme ikäryhmän 18+ tavoitteena on aktiivinen yhteisön toimija ja
vaikuttaja. Ikäryhmän 30+ toimintojen teemana on kulttuuri osana hyvinvointia ja
hyvää elämää, kun taas ikäryhmälle 50+ kulttuurilla ja taiteella väritetään ja
rikastutetaan arkea. Ikäryhmälle 65+ toiminnan teemana on virkkuna yhdessä, ja
ikäryhmälle 75+ toimitetaan virikettä kodin ja palvelutalon arkeen.
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Tiedottaminen ja viestintä
Kulttuuriyhdistys Kuviolla on brändikäsikirja, jossa on avattu yhdistyksen
kulttuuribrändin ydintä, äänensävyä ja persoonallisuutta. Lisäksi brändikäsikirja
kertoo, millainen on Kuvion graafinen ilme ja olemus. Brändikäsikirjassa käydään läpi
myös Kuvion eri tiedotuskanavia, tietosuojaa ja arkistointia. Samalla yhdistys haastaa
toiminta-alueensa kuntia kulttuurikunniksi, joissa toimintaa kehitetään
vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä sekä teemojemme Kulttuuri on meidän ja Kulttuuria
kaikille mukaan. Brändikäsikirjaa käytetään sekä työntekijöiden että hallituksen
jäsenten perehdytyksessä ja sillä avataan toimintaa muille toimijoille. Kuvion
brändikäsikirja löytyy yhdistyksen nettisivuilta kohdasta Kuvio ja ladattavat tiedostot.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n viestinnän tavoitteena on
● helpottaa tiedonsaantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista ja toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista
● parantaa vuorovaikutusta toimialueemme kulttuuritoiminnan järjestäjien
kesken
● tiedottaa paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille kehittäjätahoille
paikallisesta kulttuuritoiminnasta, sekä
● tiedottaa paikallisille kulttuuritoimijoille valtakunnallisista ja maakunnallisista
tukipalveluista sekä kehittämistoiminnasta.
Kulttuuriyhdistys Kuviolla on nettisivut www.kuvio.org ja siellä tiedotetaan
yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Yhdistyksen nettisivujen ulkoasun on suunnitellut
Kalle Lahtinen/Mainossatama. Yhdistyksen nettisivujen teknisestä toteutuksesta vastaa
Doweb Oy. Yhdistyksen nettisivujen sähköiseen tapahtumakalenteriin on voinut
lähettää tapahtumia sähköpostilla.
Nettisivuilla julkaistiin ajankohtaisia uutisia. Nettisivuilla on avustuskalenteri, josta
löytyy tietoja ja yhdistys vinkkasi myös Facebookissa avoimista avustushauista.
Nettisivuille pääsee muun muassa Forssan seudun matkailun ja Ypäjän kunnan sivuilta.
Nettisivuilta löytyy sähköinen Liity jäseneksi -lomake, ja yhdistyksen toiminnasta voi
antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.
Sosiaalisessa mediassa yhdistys näkyy aktiivisesti Facebook-, Instagram- ja Twittertileillä. Kuviolla on käytössä myös Youtube-kanava.
Kuvio ry tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan myös tiedotuslistalla, jota
hallinnoidaan MailChimp -uutiskirjeohjelmalla. Tiedotuslistalle lisätään henkilöitä
yhteystietoineen, joko sähköposti-ilmoituksella tai täyttämällä Liity tiedotuslistalle -
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lomake tapahtumissa tai internetissä. Yhdistyksellä on erillinen tiedotuslista
hallitukselle.
Yhdistyksellä on A5-esite toiminnastaan. Se esittelee toiminnan tavoitteita,
toimintamuotoa ja strategiaa. Esitettä on suomen, englannin, saksan ja ranskan kielellä.
Yhdistyksellä on esittelytilaisuuksiin käytettävissä roll up ja kuvakirja, jossa esitellään
toimintaa.
Yhdistyksellä on oma Kultturelli Nelli -blogi. Blogissa esitellään seutukuntaa, alueen
ihmisiä ja alueen kulttuuri- ja taidetapahtumia.

Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi
Yhdistyksen toimintaan kuuluu eri toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on vuodesta 2015 lähtien kutsunut säännöllisesti koolle
kuntien kulttuurivastaavia kehittämään yhteistyössä alueen kulttuuritoimintaa sekä
seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä.
Yhdistys antaa kuntalaisille ja yhteistyötahoille myös mahdollisuuden vaikuttaa siihen,
millaista sisältöä lapsille, nuorille ja lapsiperheille LEKA:n kautta tuotetaan ja
toteutetaan. Vaikutustoimintaa varten on perustettu LEKA-työryhmä.

Neuvonta ja koulutus
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry tarjoaa monipuolisesti neuvontaa ja koulutusta kulttuurin ja
taiteen alalla. Toiminnan sisältöä kehitetään alueen tarpeiden ja yhdistyksen resurssien
mukaan.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n palveluihin kuuluu neuvonta ja tuki
kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa, avustusten hakemisessa,
hakemuslomakkeiden täyttämisessä ja hankkeiden hallinnoimisessa. Lisäksi Kuvio on
tiedotuksessaan vinkannut toimijoille hankkeista, avustuksista ja
residenssimahdollisuuksista.
17.1. Avustushaun Sparrausryhmä
Kuvion tiloissa. Avustuksen haun sparrausryhmä järjestettiin taiteilijoille Forssassa
17.1.2019. Osallistujia 5.
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21.3.2019 Palvelumuotoiluajattelulla paremmaksi!
Kuvion järjestämä palvelumuotoilukoulutus järjestö- ja yhdistystoimijoille Loimaan
Työväentalolla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Leader Pirkanmaa, Leader
LounaPlussa sekä Leader Jokivarsikumppanit -yhteisöjen kanssa. Osallistujia oli n. 15–
20.
Koulutuksen ohjelma:
● Tervetuloa palvelumuotoilukoulutukseen – Kuvio ry:n vastaava kulttuurituottaja
Minna Lehtola
● Luento: Palvelumuotoilun ABC – tutkija Milla Mäkinen
● Milla Mäkinen julkaisi vuonna 2018 teoksen Palvelumuotoiluajattelemalla
paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille
● Palvelumuotoilu käytännössä, mitä on tehty ja mitä voi tehdä – tiedottaja
Johanna Veijanen, Leader Pirkanmaa
● Ohjattu palvelumuotoilutuokio, Milla Mäkinen

Vaikuttaminen
Tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa on vaikuttamistyö.
Yhdistys aktivoi yhteisöä mukaan vaikuttamaan alueen kulttuuri- ja taidepalveluihin –
luomaan alueelle kuntalaisten näköistä ja mukaista kulttuuria. Tavoitteena on myös
luoda monipuolisia elämyksiä ja tuoda tutuksi erilaisia ja uusia kulttuurin aloja. Kuvio
halusi myös vahvistaa tietoisuutta taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.
Yhdistys on osallistunut myös Hämeen liiton tilaisuuksiin ja sen kulttuurimatkailun
kehittämiseen. Kanta-Hämeen maakunta palkittiinkin valtakunnallisesti tammikuussa
2019 vuoden matkailukisassa hopealla.
Tämän lisäksi yhdistys on osallistunut kumppanuuspöytiin ja tuonut eri tilaisuuksissa
esille tarvetta monipuolisille yleistiloille, jotka muun toiminnan lisäksi tarjoavat
mahdollisuuden konsertti- ja näyttelytiloille sekä opetustiloille.
Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi yhdistys on työstänyt kuntiin ja
kuntien kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmia. Kulttuurikasvatussuunnitelmat on saatu
valmiiksi Tammelassa, Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä sekä Loimaalla.
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Vaikuttaminen yhteistyössä ja kumppanuuspöydissä
Kuvio on Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Kuviota Lastenkulttuurikeskusten liiton
hallituksen varajäsenenä edusti vuonna 2019 puheenjohtaja Päivi Paija.
Kuvio oli mukana Tammelan kunnan kulttuurikumppanuus -työryhmässä sekä Forssan
maaseutualueen ikäihmisten hyvinvointia kehittyneessä Kumppanuuspöytä 50+ työryhmässä.
Kuvio on mukana Hämeen Setlementin kokoamassa Forssan seudun Järjestösilta yhteistoimintamallissa, ja teki monipuolisesti yhteistyötä Hämeen Setlementin kanssa.
Forssan seudun Järjestösilta yhdistää Forssan seutukunnan (Forssa, Jokioinen,
Humppila, Ypäjä, Tammela) keskeisiä järjestötoimijoita, seurakunnan vapaaehtoistyötä
sekä kuntien ja sote-palveluiden edustajia. Järjestösillan kautta kehitetään ja
tehostetaan yhteistyötä eri sektoreiden välillä, perusteena hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Järjestösilta toimii myös edustuksellisena osana Kanta-Hämeen
järjestöasiain neuvottelukuntaa sekä seudullisen järjestökentän viestintäelimenä ja
edunvalvojana kunnallisilla ja maakunnallisilla areenoilla.
Kuvio on myös Vikke – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen
ohjausryhmän jäsen. Kuvion edustajana ohjausryhmässä on toiminut syksyyn 2019 asti
vastaava kulttuurituottaja Minna Lehtola ja hänen jälkeensä Jussi Pellonpää.

Kehittämishankkeiden hallinnointi
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminnan tavoitteena on hankkeilla vahvistaa ja kehittää
alueen taide- ja kulttuuripalveluita.
Yhdistyksen kulttuuribrändin ydin on Kulttuuria kaikille. Tämä tarkoittaa
kulttuuripalveluita, joissa huomioidaan kaikki ihmiset samanarvoisina sukupuolesta,
iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, vakaumuksesta tai
terveydentilasta riippumatta.
Arvopohja perustuu perustuslakiin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Jokaisella on
oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja nauttia monipuolisesti taiteesta.
Jokaisella on myös oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka
johtuvat hänen luomastaan tuotannosta. Jokaisella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin
ja sivistykseen. Nämä oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja keskeisiä identiteetin,
itsemääräämisoikeuden ja omanarvontunnon kannalta.
Yhdistys on aktiivinen kehittämishankkeiden hallinnoija ja on avoin monipuoliselle
yhteistyölle. Vuonna 2019 yhdistys hallinnoi kuutta hanketta (ks. hankkeet).
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Palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien
Yhdistyksen tavoitteena on räätälöidä palveluita alueen tarpeista lähtien.
Ydintavoitteena on kulttuuritoiminnan kehittäminen kunnan, yhdistysten/järjestöjen,
taiteilijoiden, yrittäjien, kuntalaisten ja muiden luovan alan toimijoiden tukena. Kuvio
haluaa toiminnassaan tukea kokeiluja ja yhteistä ideointia kulttuuritoiminnan
kehittämiseksi. Yhdistys on avoin monenlaisille ehdotuksille, joita mahdollisuuksien
mukaan testataan käytäntöön. Kokeilun myötä nähdään ideoiden toimivuus
käytännössä ja niitä voidaan jatkokehittää palvelemaan alueen toimintaa.
Palvelutoiminnan kehittämisessä huomioidaan vahvasti jäsenten tarpeet.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry näkee etunaan ja voimavaranaan reagoida nopeasti
muuttuviin tilanteisiin, ja yksi tämän mahdollistaja on yhdistysmuoto ja kevyt
hallinnollinen rakenne.

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 toimijoita verkostoitumaan
kansainvälisille markkinoille, huomioimaan kulttuurielinkeinot markkinoinnissaan ja
luomaan yhteistyössä materiaalia kansainväliseen jakoon.
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KUVION TALOUS JA KUVIO LUKUINA
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 vuonna 2019 jäsenmaksuista, varainhankinnasta,
hankeavustuksista ja palvelu- ja osallistumismaksuista sekä muiden tahojen
omavastuuosuuksista hankkeisiin. Toiminnan menot muodostuivat henkilöstön
palkkauskuluista, palveluiden ostoista, tiedotuksesta ja viestinnästä, työpaja- ja muista
kuluista, matkakuluista ja toimistosta. Toteutunut vuoden 2019 taseen loppusumma on
16 073,17 €.

AVUSTUKSET JA HANKKEET 2019
EU:n Maatalousrahasto & LounaPlussa Leader
Taidetalo liikkeessä
Lasten ja nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi
Hankenumero 45753
Toteutusaika 1.11.2017–30.10.2020
Toimintaryhmä: LounaPlussa ry
Hanketuki 90 %, josta 42 % EU, 38 % valtio, 20 % kunta, yhdistyksen omarahoitus 10
%.
Saatu tuki 133 050 €, jäljellä 2019 lopussa 88 300,52 €

Future Crops
Hankenumero 16732
Hankkeen hallinnoijana toimii LUKE
Muut osallistujat: Maa- ja kotitalousnaiset, Kulttuuriyhdistys Kuvio ja LIVIA
Hankkeen toteutusaika 1.5.2016–30.4.2019, jatkoaikaa haettu 30.4.2020 asti.
Kuvion osuus tukisummasta 34 512,00 €, vuoden 2019 lopussa jäljellä 9988,62 €
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kuorohanke (Laululaukat)
Kokonaisrahoitus 10 000,00 €
Toteutusaika 1.5.2018–15.6.2019
Luovis - taide ja kulttuuri tutuksi (Kuorohanke 2)
Rahoitus 6 000,00 €
Toteutusaika 1.5.–31.12.2019

Kulttuurikaruselli
Kokonaisrahoitus 25 000,00 €
Toteutusaika 2.5.2017–29.6.2018, jatkoaika 31.5.2019 asti.

LEKA – Leikki & Kasvu
Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Rahoitus 30 000,00 euroa
Toteutusaika 1.1.2019–31.12.2019

TAIKE Taiteen edistämiskeskus
Vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittämishanke
Kokonaisrahoitus 15 000,00 €
Toteutusaika 1.1.2018–31.12.2019

Kasvua Kulttuurista -hanke
Taike hankki ostopalveluna Kuviolta koulutustilaisuuksien järjestämisen Forssan ja
Kuuma-kuntien alueella.
Rahoitus 2000 €
Toteutusaika loka-marraskuussa 2019
Tukilinja - Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry
Rahoitus 1500 €
Toteutusaika keväällä 2019, haettiin Unelmien teatteripajaan 25 000 euron avustusta,
saatiin 1500 €, jolla maksettiin Kirsi Lindholmin ja Milla Malinin Kilpikonna ja Jänis
projektin esitykseen puvustusta ja rekvisiittaa.
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Projekti oli toteutettu SKR:n Hämeen Rahaston taidetta hoitolaitoksiin apurahalla.
Kesän aikana esitykset olivat tuetun palveluasumisen yksiköissä ja kiertueen
huipennukseksi kehitysvammaisten toritapahtumassa elokuussa Forssan torilla.

Hämeen liitto
Häme-päivän järjestäminen Mahdollisuuksien torin yhteydessä
Rahoitus 3000 €
Toteutusaika syksyllä 2019 (Mahdollisuuksien tori 13.9.2019)

KUVION TALOUSLUVUT
2019

2018

Tuotot (avustukset,
myynnit,
osallistumismaksut)

127.660,50

147125,1 2019
2

2018

Kulut Henkilöstökulut

-65.458,15

51,28
94809,16

64,44

Palveluiden ostot

-36.151,13

28,32
40953,13

27,84

Tiedotus- ja viestintäkulut

-3.932,23

-8472,58

3,08

5,76

-175

0

0,12

Matka- ja osallistumiskulut

%

%

Toimistokulut

-11.547,04

-5602,49

9,05

3,81

Työpajakulut

-809,27

-2716,22

0,63

1,85

Muut kulut

-7.066,70

-1352,3

40,01

0,92
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Omat hankkeet ja toiminta
KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN JA
VAHVISTAMINEN
Kuvio järjesti kulttuuritoimintaa jäsenkunnissaan mm. hankkeidensa puitteissa.
Toimintaa ja tapahtumia tuettiin myös jäsenmaksuilla sekä kuntien LEKA-rahalla.
Yhdistyksen toiminta suunniteltiin vuosille 2014–2024 tehdyn strategian, vuodelle
2019 tehdyn toimintasuunnitelman sekä aktiivisten hankkeiden mukaan.
Aktiivisia hankkeita yhdistyksellä oli yhdeksän. Yhdistykselle oli myönnetty Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston avustus sekä Future Crops (2016–2020)
että Taidetalo liikkeessä (2017–2020) -hankkeeseen. Käytössä oli myös Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoitus lasten harrastustoiminnan saavutettavuuden
kehittämiseen sekä yleisavustus verkostomaiselle lastenkulttuurikeskukselle. Lisäksi
olimme saaneet Taiteen edistämiskeskuksen avustuksen vammaisten
kulttuuripalveluiden kehittämiseen vuosille 2018–2019.

FUTURE CROPS
Future Crops -hanke aloitti toimintansa vuonna 2016. Hankkeen oli tarkoitus päättyä
30.4.2019, mutta sille haettiin jatkoaikaa 30.4.2020 asti. Vuoden 2019 aikana Kuvio oli
edelleen mukana suunnittelemassa ja järjestämässä muun muassa hankkeen Okranäyttelyn osastoa sekä Elonkierron tapahtuman työpajaa ja taltioi kummastakin sekä
valokuvia että videot hankkeen käyttöön. Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet Eliisa
Lintukorpi ja Pirjo Poutanen.
Hanke toteutetaan Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan,
Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita 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 on keskittynyt hankkeessa teemaan, miten kasvit
puhuttelevat ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa.
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Hankkeesta löytyy Youtubesta myös video:
https://www.youtube.com/watch?v=dTSFSs7KAW8

30.8.2019 Taidepuutarha-tapahtuma Jokioisilla Wendlan puistossa
Tapahtumassa 80 osallistujaa, kasviopastus Lukelta, 5-6 kuvataiteilijoita, Jouni Alhon
äänipaja, Maa-ja kotitalousnaisten kakkubuffet.

KASVUA KULTTUURISTA -TAPAHTUMAT
Kuvio järjesti Taiteen edistämiskeskuksen tilaamana Kasvua kulttuurista -hankkeen
koulutus- ja kohtaamistilaisuuksia Forssan seudulla ja Kuuma-kuntien alueella.
Puheenjohtaja Päivi Paija organisoi tapahtumat paikan päällä Forssassa ja Keravalla ja
yhdistyksen tiedottaja Minna Autio hoiti tilaisuuksien järjestämisen, tiedottamisen ja
muun viestinnän yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kasvua kulttuurista on valtakunnallinen tapaamisten kokonaisuus, jolla edistetään
taidekentän työllisyyttä ja tavoitellaan maakuntiin uudenlaista työtä. Samalla
vahvistetaan yhteistyötä luovien alojen ja kuntatoimijoiden välillä.
Näkökulma on lasten- ja nuortenkulttuurissa: tapaamiset on suunnattu erityisesti
lasten- ja nuortenkulttuurista kiinnostuneille taiteilijoille, kulttuuritoimijoille ja
taidekasvattajille, sekä kuntien sivistys-, kulttuuri-, ja vapaa-aikatoimialan
vastuuhenkilöille.

Forssan Kasvua kulttuurista -tapahtumat lokakuussa 2019
Kohti kasvua -tapaaminen 9.10.2019. klo 09.30–15.00
Forssan kirjastotalo, Brander-sali (Wahreninkatu 4, Forssa)
Forssan Kohti kasvua -tapaamiseen osallistui 24 luovan alan toimijaa.
Kohderyhmä
Lasten- ja nuortenkulttuurista kiinnostuneet Hämeen seudun taiteilijat ja
taidekasvattajat
Kohti kasvua on työllistymistä edistävä täsmävalmennus taidealan ammattilaisille.
Aamupäivän aikana kuullaan inspiroivia puheenvuoroja taiteen, kulttuurin ja luovien
alojen tulevaisuudesta alueen eri toimijoilta. Iltapäivän työpajassa pohditaan
valmentaja Elsa Ervastin johdolla, miten sanoittaa oman työn arvo, merkitys ja
vaikutukset. Työskentelyssä keskitytään oman osaamisen tunnistamiseen,
sanoittamiseen ja näkyväksi tekemiseen niin itselle kuin tuleville työnantajille. Omaa
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työtä ja osaamista pohditaan toiminnallisten harjoitteiden kautta sekä itsenäisesti että
vuoropuhelussa muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma

● Tervetuloa
Kristiina Juusti, Kulttuuri- ja koulutusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus
● Katsaus alueen lasten- ja nuortenkulttuuriin
Päivi Paija, puheenjohtaja, Kulttuuriyhdistys Kuvio
● Taiteen rooli uudessa OPS:ssa (etäyhteydellä)
Marianna Räsänen, FM draamaopettaja, Osuuskunta Kuje
● ELY-keskuksen rahoitus- ja neuvontapalvelut luovalle alalle
Tuomo Kauha, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Hämeen
ELY-keskus
● Kysymykset ja keskustelu
Osallistujien omia kokemuksia työllistymisestä lasten- ja nuortenkulttuurin
kentällä
● Valmennus: Oman osaamisen ja asiantuntijuuden tunnistaminen, sanoittaminen
ja näkyväksi tekeminen
Elsa Ervasti, valmentaja (FM, TeM)

Ideakipinöinti-tapaaminen 23.10.2019 klo 9–12
Forssan kirjastotalo, Brander-sali (Wahreninkatu 4, Forssa)
Forssan seudun Ideakipinöintiin osallistui 31 luovien alojen ja kuntatoimijaa, joista 22
oli luovien alojen toimijoita ja 9 kunta-alalta.
Kohderyhmä
Hämeen seudun kuntatoimijat eri toimialoilta sekä alueen taiteilijat ja taidekasvattajat
Yhteinen verkostoitumistilaisuus kuntien edustajien kanssa, jossa kysyntä ja tarjonta
kohtautetaan: kunta-alan edustajat kertovat toimialansa tarpeita sekä tulevaisuuskuvia
ja taidekentän toimijat esittelevät omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan. Työskentely
etenee lyhyiden esitysten muodossa ja päivä päättyy toiminnalliseen yhteistyömuotojen
ja uusien toimintatapojen luomiseen.

Ohjelma

● Tervetuloa
Merja Ekqvist, Ylijohtaja, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
● Kulttuuriyhdistys Kuvion tervehdys, puheenjohtaja Päivi Paija
● Kuntatoimijoiden ja organisaatioiden esittelypuheenvuorot
● Kysymykset
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● Taidekentän esittelypuheenvuorot
● Kysymykset
● Yhteistyösuunnistus
Fasilitaattorina Elsa Ervasti
● Yhteenveto

Kuvio toteutti Forssan Kasvua kulttuurista -tapaamiset yhteistyössä Etelä-Suomen
AVI:n, Hämeen ELY-keskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Forssan kaupungin
kanssa. Laaja-alaisella yhteistyöllä luotiin uusia verkostoja, tuoreita näkökulmia ja
innovatiivista osallisuutta luovan alan ja kuntatoimijoiden yhteistyöhön.

Keravan Kasvua kulttuurista -tapaamiset marraskuussa
2019
Kohti kasvua -tapaaminen
21.11.2019. klo 09.00–15.00
Keravan kirjasto, Satusiipi (Paasikivenkatu 12, Kerava)
Keravan Kohti kasvua -tapaamiseen osallistui 26 luovien alojen toimijaa Kuumakunnista.
Kohderyhmä
Lasten- ja nuortenkulttuurista kiinnostuneet Keski-Uudenmaan taiteilijat,
kulttuuritoimijat ja taidekasvattajat
Kohti kasvua on työllistymistä edistävä täsmävalmennus luovien alojen ammattilaisille.
Aamupäivän aikana kuullaan inspiroivia puheenvuoroja taiteen, kulttuurin ja luovien
alojen tulevaisuudesta alueen eri toimijoilta. Iltapäivän työpajassa pohditaan
valmentaja Elsa Ervastin johdolla, miten sanoittaa oman työn arvo, merkitys ja
vaikutukset.
Työskentelyssä keskitytään oman osaamisen tunnistamiseen, sanoittamiseen ja
näkyväksi tekemiseen niin itselle kuin tuleville työnantajille. Omaa työtä ja osaamista
pohditaan toiminnallisten harjoitteiden kautta sekä itsenäisesti että vuoropuhelussa
muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma

● Tervetuloa
Olli Päärnilä, Uudenmaan ELY-keskus
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Anu Laitila, toimialajohtaja, vapaa-aika ja hyvinvointi, Kerava
TE-toimiston palvelut kasvun tukemiseksi
Jarmo Hartikainen, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut
Uudenmaan liiton tervehdys
Tarja Haili, Uudenmaan liitto
Taiteen suhde uuteen OPS:iin (etäyhteydellä)
Marianna Räsänen, Osuuskunta Kuje
Katsaus Villa Artun nuortenkulttuuritoimintaan (etäyhteydellä)
Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu
Keuken palvelut kasvun tukena
Sari Virta, asiakkuuspäällikkö, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus
Kysymykset ja keskustelu
Osallistujien omia kokemuksia työllistymisestä lasten- ja nuortenkulttuurin
kentällä
Valmennus:
Oman osaamisen ja asiantuntijuuden tunnistaminen, sanoittaminen ja näkyväksi
tekeminen
Elsa Ervasti (FM, TeM)

Ideakipinöinti-tapaaminen
28.11.2019 klo 10–14.30
Keravan kirjasto Pentinkulma-sali (Paasikivenkatu 12, Kerava)
Keravan Ideakipinöintiin osallistui 34 toimijaa. Heistä kuntatoimijoita oli 7, luovien
alojen toimijoita 27.
Kohderyhmä
KUUMA-seudun kuntatoimijat eri toimialoilta sekä Keski-Uudenmaan taiteilijat,
kulttuuritoimijat ja taidekasvattajat
Ideakipinöinti on yhteinen verkostoitumistilaisuus kuntien edustajien kanssa, jossa
kysyntä ja tarjonta kohtautetaan: kunta-alan edustajat kertovat toimialansa tarpeita
sekä tulevaisuuskuvia ja taidekentän toimijat esittelevät omaa asiantuntijuuttaan ja
osaamistaan.
Työskentely etenee lyhyiden esitysten muodossa ja päivä päättyy toiminnalliseen
yhteistyömuotojen ja uusien toimintatapojen luomiseen.
Ohjelma

● Ilmoittautuminen ja kahvit
● Tervetuloa
Merja Ekqvist, ylijohtaja, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
● Kuntatoimijoiden ja organisaatioiden esittelypuheenvuorot
● Kysymykset
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● Taidekentän esittelypuheenvuorot
● Kysymykset
● Yhteistyösuunnistus
Fasilitaattorina Elsa Ervasti
● Yhteenveto
Kuvio toteutti Keravan Kasvua kulttuurista -tapaamiset yhteistyössä Etelä-Suomen
AVI:n, ELY-keskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Keravan kaupungin kanssa. Laajaalaisella yhteistyöllä luotiin uusia verkostoja, tuoreita näkökulmia ja innovatiivista
osallisuutta luovan alan ja kuntatoimijoiden yhteistyöhön.

LAULULAUKAT-KUOROKERHOHANKE JA
LAULULAUKAT – LASTEN KUOROKONSERTTI
FORSSAN FEENIKSISSÄ 22.5.2019
Osallistujia oli 638.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella keväällä
2019 kuorokerhoja seutukunnan alakoululaisille. Mariina Niittymäki ja Juhani
Kähkönen kiersivät kouluilla ja kertoivat kuorokerhoista sekä innostivat mukaan myös
lasten vanhempia ja opettajia. Kuoro- kerhojen ja konsertin ideana oli “Kaikki laulaa!”
Kaikki laulaa -kuorokerhot järjestettiin 4.2.-22.5.2019 välisenä aikana Forssan,
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kouluilla. Kerhoon osallistui yhteensä 106
lasta. Laulamisen lisäksi kerhoissa harjoiteltiin esiintymistä, opeteltiin koreografiaa,
askarreltiin tapahtumajuliste ja tehtiin muuta konserttiin liittyvää materiaalia.
Konserttia varten sävellettiin kaksi kappaletta: Laululaukat ja Seutukunta. Konsertin
nimen keksivät ja vaikutteita biisiin antoivat seutukunnan lapset. Taustaorkesterina
toimi Laululaukat-orkesteri ja konsertissa esiintyy myös tanssiryhmä Fresh.
Kuorokerhon ja konsertin järjesti Kulttuuriyhdistys Kuvio. Järjestelyissä mukana oli
myös Forssan Kulttuuri-Axel ry. Toimintaa sponsoroivat OP Humppila ja Hämeenmaa.
Vastuullisena ohjaajana Mariina Niittymäki, Juha Kohonen sekä Juhani Kähkönen.
KAIKKI LAULAA Youtubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=6NLAQcsLCcA
ja SEUTUKUNTA:
https://www.youtube.com/watch?v=6oU3DSsK8d8
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LEKA LASTENKULTTUURIKESKUS
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry aloitti 16.8.2016 LEKA - leikki ja kasvu, verkostomainen
lastenkulttuurikeskus -toimintamuodon. Samalla yhdistys haki ja hyväksyttiin
valtakunnallisen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäseneksi. Vuonna 2019 Kuvio
toimi varajäsenenä lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa, jossa yhdistystä
edustaa Kuvion puheenjohtaja.
Vuonna 2019 lasten- ja nuorten kulttuurissa vahvistettiin verkostomaisen LEKA - leikki
ja kasvu -lastenkulttuurikeskuksen toimintaa. Kulttuurituottaja Minna Lehtola oli
mukana Tammelan kulttuurikasvatussuunnitelman päivittämisessä. Suunnitelman
yhteyteen lisättiin vuosikello. Myös Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin
ja otettiin käyttöön vuonna 2019.
Kuviolla on seutukunnallinen lastenkulttuurikasvatusmalli, jonka keskiössä on lapsi.
Kulttuurikasvatustamme ohjaa seitsemän L-teemaa: leikki, liike, lukeminen, läsnäolo,
luovuus, laatu ja luonto. Kulttuurikasvatussuunnitelmien tavoitteena on vahvistaa
lasten oikeuksia taide- ja kulttuurielämään (YK:n lapsen oikeuksien sopimus) sekä
niiden saavutettavuutta.
Koijärven Luovis-kerho kokoontui ajalla 15.1.2019-21.5.2019. Kerho kokoontui 14
kertaa. Osallistujia oli 16. Ohjaajina Koijärven koululla olivat Kirsi Lindholm ja Tiina
Leppämäki. Helmikuussa 2019 luovislaiset saivat ensi-iltaan Kaunotar ja Hirviö näytelmästä oman, hienon versionsa, jonka Jouni Alho kävi kuvaamassa.Näytelmää
esitettiin kerran päivänäytöksenä koululaisille ja päiväkodin väelle sekä kerran
kotiväelle koulun salissa. Lisäksi esitys vietiin myös Koijärven seurakuntatalolle, jossa
se esitettiin menestyksekkäästi kertaalleen.Kerhossa harjoiteltiin erilaisia luovia tapoja
ilmaista itseään niin teatteritaiteen kuin kuvataiteenkin keinoin. Keväällä toteutettiin
lasten oma lyhäri, jonka lapset saivat itse käsikirjoittaa, kuvata, puvustaa, lavastaa ja
osin myös editoida.
My First Band esiintyi Forssan ala- ja yläkoululaisille 30.1.2019. Osallistujia 618.
Rap-työpaja (Lukukeskus) järjestettiin 30.1.2019 Forssan yläkoulun 7 lk oppilaille.
Osallistujia 103.
Sirkuskoulu 14.2.2019 pidettiin Ypäjän yläkoulun oppilaille. Osallistujia 77.
Sitku tuli Konserttikeskuksen kautta esiintymään Humppilan ja Jokioisten koululaisille
20.2.2019. Osallistujia 815.
Bändikerho ajalla 4.3.201913.5.2019 Tammelassa Letkun koululla. Bändikerho
kokoontui 8 kertaa. Osallistujia oli 10.
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"Millainen on hyvä kuva? -työpaja Forssan ala- ja yläkoululaisille. Työpaja
järjestettiin 15 kertaa ajalla 1.4.-5.4.2019. Osallistujia oli 162.
Kuvion Valonvälähdyksiä -näyttely Vinkkelissä oli ajalla 1.4.2019 - 6.4.2019. Näyttely
oli kaikenikäisille. Osallistujia oli 260.
Garageband-sovelluskoulutus
oppilaille. Osallistujia 59.

ajalla 25.3.-15.4.2019 Humppilan ala-asteen 6. lk

Taikuri Timo Tiikkainen esiintyi Tammelassa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen
oppilaille 16-17.4.2019. Osallistujia oli 589.
Valograffiti-työpajat
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti touko-kesäkuussa Forssan seudulla Valograffitityöpajoja. Ohjaajina toimivat Elina Tiainen ja Johannes Rantanen.
Työpajoista löytyy tarkempaa tietoa nettisivuilta:
http://www.valograffiti.fi/?page_id=105
Työpajoja oli nuorisotoimien tiloissa: Ypäjällä 6.5. klo 15-17 non-stop paja, Humppilassa
6.5. klo 19-21 työpaja, Jokioisilla 9.5. klo 18-20 työpaja. Osallistujia 16.
Seutukunnallisessa koulujen Päättärin tapahtumassa Forssassa 1.6. klo 19-22 oli myös
Valograffiti non-stop -työpaja
Ypäjänkylän koulun päätösjuhla 29.5.2019. Esiintymässä Elli Lukander, Osallistujia
100.
Kuvio järjesti 9.6.2019 Humppila-kotiseutupäivässä lapsille Taidelaboratorion
värilaboratorion klo 12–15 Päivänpaisteen päiväkodilla. Osallistujia oli 35.
Elämyksellisessä ja innostavassa Värilaboratoriossa® tutkittiin värejä oikeita koeputkia ja pipettejä
apuna käyttäen. Nuoret laborantit saivat käyttöönsä aidot laboratoriotakit sekä tutkimustulosten
kirjaamista varten lomakkeet ja muistiinpanovälineet.

Höpinätötterö -konsertti järjestettiin 16.6.2019 Heinämessuilla Forssassa.
Osallistujia 104. Patricia Tikka oli kesätyöllistettynä Kuvion osastolla messuilla.
Taikuri Timo Tiikkainen esiintyi Ypäjällä 18.6.2019. Osallistujia oli 126.
Juhannustaikaa -työpaja järjestettiin Ypäjän Hyrsynkulman lavalla yhdessä
Hyrsynkulman kyläyhdistyksen kanssa 20.6.2019. Jukka Grönfors oli pitämässä
sirkustyöpajan. Osallistujia oli 20.
Tanssityöpaja Forssassa 27.6.2019. Osallistujia 38.
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Valon välkähdyksiä -näyttely oli esillä Jokioisten tietotalon näyttelytilassa ajalla 1.7.5.8.2019. Osallistujia 50.
Brasilialaisia rytmejä: Hooper Santos soitti trumpettia Humppilassa 7.7.2019 ja
Tammelassa 20.7.2019.
Sirkuskoulu sunnuntaina 11.8.2019 yhteistyössä Teuro - Kuuslammin kyläyhdistyksen
kanssa klo 12-17 Teuron koulun liikuntasalissa.Ohjaajana Jukka Grönfors ja Heidi Aho.
Musamestarit laulatti ikäihmisiä Forssan Tyykihovissa 19.8.–23.8.2019. Osallistujia 13.
Tamperelainen Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus sai TAIKElta avustuksen
Musamestarit-konseptille, jossa sävelletään yhdessä ikäihmisten kanssa.
Musamestareissa palvelutaloon tuodaan viikon ajan joka päivä 45 min työpaja: viiden
kokoontumiskerran aikana luodaan oma, uusi biisi. Yhdessä tehdään sanoitus, sävellys
ja sovitus, viimeisellä kerralla biisi äänitetään ja kutsutaan paikallismedia todistamaan
uuden kappaleen syntyä.
Sadonkorjuujuhla Humppilassa 24.8.2019. Osallistujia 45.
Ypäjän Pertunpäivien ohjelman toteutuksessa Kuvio tuotti Taidelaboratorion
Värilaboratorion seurakuntatalolla 24.8.2019 sekä Hooper Santoksen esiintymisen
toritapahtumassa. Osallistujia 25.
Metsäjamit- tapahtuma järjestettiin Saaren Kansanpuistossa Suomen luonnon päivänä
31.8.2019 klo 11.00-16.00. Kuvion työpajoja järjestivät Jukka Grönfors sirkustyöpajan ja
Liisa Lehtimäki taidetyöpajan. Osallistujia oli 110.
Mahdollisuuksien tori- tapahtumassa 13.9.2019 oli lastenkulttuuria järjestetty
irlantilaisen tanssin työpajan ja Syötävän taiteen -pajan muodossa.
Mikaelin tapahtumassa Tammelassa 25.9.2019 tarjottiin Taidelaboratorion
Värilaboratorio -työpaja. Tapahtuma oli Tammelan kunnantalolla. Osallistujia 50.
Jokioisten Joulunavaus -tapahtumassa 30.11.2019 lapsille tarjottiin Taidelaboratorion
Värilaboratorio työpaja. Tapahtuma oli Jokioisten kunnantalolla. Osallistujia 20.
Joulupukin juna -tapahtumassa Jokioisten Museorautiellä esiintyi 7-8.12.2019.
Osallistujia 200. Katja Karisukki esiintyi Kuvion tukemana 7.12.2019.
Ypäjän Joulunavaus -tapahtumassa Pertunkaaressa esiintyi 30.11.2019. Osallistujia oli
30. Tapahtuman järjesti Kulttuuripuomi ry.
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TAIDETALO LIIKKEESSÄ -HANKE
Hiihtolomaleirit 2019
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti hiihtolomalle LUOVIS-leirejä eri teemoin lapsille ja
nuorille.
Luovisleiri sirkuskoulu 25.2.2019 klo 12-16 Humppilan Kirkonkulman liikuntasalissa.
Ohjaajana: Jukka Grönfors.
Luovisleirillä teatteria ja kuvataidetta 27.2-28.2.2019 Koijärvellä Forssassa. Osallistujia
21. Ohjaajina: Kirsi Lindholm ja Tiina Leppämäki
Toiminta oli 5.-9.-luokkalaisille.
Luovisleirillä showtanssia 26.2.2019 klo 12-16 Humppilan Kirkonkulman
liikuntasalissa. Ohjaajana: Cinde Karisukki.
Luovisleiri sirkuskoulu 2.3..2019 klo 10-14 Ypäjän Annantien liikekeskus. Ohjaajana:
Jukka Grönfors.
Leirimaksu on 5€/päivä ja se sisältää eväät/ruokailun. Leirit ovat avoimia kotikunnasta
riippumatta.

Kesälomaleirit 2019
25.6-3.7.2019 Sirkuskoulu Forssassa
Osallistujia 38.
24.6.-28.6.2019 Kuvataidepainotteinen päiväleiri Tammelassa
Osallistujia 27.
4.–5.7.2019 Taideseikkailu-yöleiri perheille Jokioisten Elonkierrossa
Leiri sisälsi liikettä, kuvataiteita ja yhteisötaiteita, ja kesti torstaista klo 12 perjantaihin
klo 12 asti. Lapset saivat osallistua leirille vanhempien tai isovanhempien kanssa, yli 6vuotiaat ilman vanhempia. Leirimaksu 30 € sisälsi ruokailut, tarvikkeet ja yöpymisen.
Leiri ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
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KUVION YHTEISTYÖHANKE WAHREN-OPISTON
KANSSA 2019–2020
Kuvio sai LounaPlussa ry:ltä teemahankerahoitusta kamerakaluston hankintaan 3500 €.
Kalusto hankittiin Scandinavian Photolta Ruotsista. Jussi Pellonpää suoritti
tarjousvertailut asiantuntemuksellaan, ja tästä seurasi jatkohanke Wahren-opiston
kanssa.
Marraskuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Kulttuuriyhdistys Kuvio järjesti
yhteistyössä Wahren-opiston kanssa dokumenttielokuva-hankkeen.
Kuvion kurssimuotoinen opetus sisälsi kaksi käsikirjoituskurssia, sekä kuvaus- että
editointikurssin, joihin osallistujia oli yhteensä 20 henkilöä.
Kurssien tuottajana ja hankkeen alkuunpanijana toimi Juhani O. Kuusisto ja sen
teknisestä toteutuksesta sekä kurssien opetuksesta vastasivat Antti Latva ja Jussi
Pellonpää.
Hankkeen lopputuloksena syntyi dokumenttielokuva Wahren-opisto: Ensimmäinen
sata, joka on nähtävissä mm. Wahren-opiston kotisivulla (https://wahrenopisto.fi/).
Elokuvan ensiesitys oli maaliskuussa 2020 ForssaTV-kanavalla.

Kuvion kansainvälinen leiri 18.8.-25.8.2019
Kuvio ry:llä oli ajalla 18.8.-25.8.2019 Taidetalo liikkeessä -hankkeesta kansainvälisiä
vieraita mm. Portugalista, Taiwanista ja Sveitsistä. Osallistujia yhteensä 9 kpl.
Maanantaina 19.8. klo 17.00 pidettiin Tammelan opiston mökillä tutustumisilta. Illan
ohjelmaan kuului Hooper Santosin soittoa, leiriläisiin tutustumista, pientä purtavaa ja
KVT-järjestön toiminnan esittelyä. Osallistujia 20.
KVT-leiriläiset tutustuivat Tammelan nuoriin Manttaalin nuorisotiloissa 20.8.2019. He
kertoivat kotimaastaan. Osallistujia 30. Kvt-leiriläiset osallistuivat Tammelan
nuorisopalveluiden kanssa lasten ohjaukseen Portaan kerhossa 21.8.2019 ja Teuron
kerhossa 22.8.2019. Osallistujia 53.
Lisäksi kvt-leiriläiset kävivät Tammelan koulukeskuksessa kertomassa kotimaistaan
äidinkielen 8-luokan tunnilla 23.8.2019. Osallistujia 28. Tämän lisäksi he tutustuivat
Lounais-Hämeen nähtävyyksiin ja suunnittelivat Mahdollisuuksien torin toteutusta.
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VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE
Vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittäminen (2018–2019)
Kulttuuria kaikille Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella
Taiteen edistämiskeskus myönsi Kuviolle vuosille 2018–2019 avustusta kaiken ikäisten
vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Toiminnassa kartoitettiin
alueen vammaisyhteisöjen, asumisyksiköiden ja päivä-/työtoiminnan tiedot, tarpeet ja
toiveet.
Suurin osa yksiköistä sijoittuu Forssaan. Tammelassa ja Ypäjällä sijaitsee mm. omat
asumisyksiköt ja Ypäjän asumisyksikön yhteydessä on myös päivätoimintaa. Myös nämä
yksiköt otettiin toiminnassa huomioon. Lähtökohtana oli tarjota ja kehittää vammaisten
kulttuuripalveluita sinne, missä heistä suurin osa on ja toimii. Osa hankkeen
toiminnasta järjestettiin yksiköiden tiloissa, osa toiminnasta oli torilla ja Yhteisötalolla.
Suosituin kokoontumispaikka oli yksiköt.
Hankkeen toimintaa koostettiin videolle. Tässä on linkki videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=hz5RedH-Ft8
Hankkeen tiedotuksessa ja viestinnässä on huomioitu osallistujien tieto- ja
henkilösuoja.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Kuvion toiminta-alueella kulttuuripalveluita
vammaisille ja kehittää toimintamallia tukemaan vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa
ja edistää kulttuurin saavutettavuutta.
Tavoitteena Kuvion toiminnassa on Kulttuuria kaikille ja kehittää myös Kuvion
verkostoa ja omaa toimintaa niin, että se vahvistaa ja tukee kulttuuripalveluita
vammaisyhteisöille ja alueen toimijoille. Tässä hankkeessa Kuvio ry otti tavoitteekseen
toimia osa-aikaisena kulttuurituottajana vammaisyhteisöille.
Pilotissa haettiin seuraavia asioita: mitä vammaiset/vammaisyhteisöt tarvitsevat, missä
se on hyvä järjestää ja millaisella yhteistyöverkostolla se voidaan toteuttaa,
mahdollistaa vammaisten/vammaisyhteisöjen osallisuus ja osallistaa heitä. Tavoitteena
oli myös tehdä heidän toimintaansa näkyväksi ja kartoittaa heidän arkensa esteitä
osallisuudelle sekä aktivoida eri toimijoita vahvistamaan yhteistyötä
kulttuuripalveluiden kehittämiseksi vammaisille.
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Toteutus vuonna 2019
Kuvion kulttuurituottaja tuotti kulttuuripalveluita vammaisille ja vammaisyhteisöille
yhteistyössä luovan alan toimijoiden ja Forssan hyvinvointikuntayhtymän kanssa.
Toimintaa suunniteltiin yhdessä vammaisyhteisöjen kanssa.
Valomaalaustyöpajat ja Valon välkähdyksiä -näyttely
Hankkeesta toteutettiin 2019 vammaisten kanssa valomaalauspajoja ja Valon
välkähdyksiä -näyttely keväällä. Näyttelyyn teokset tehtiin valomaalaustekniikkaa
hyödyntäen. Valon välkähdyksiä -näyttely oli esillä Forssan kirjastossa huhtikuussa
2019 ja Jokioisilla heinäkuussa 2019.
Yhteisötalon musiikkiryhmä
Kuvion Tripla-työntekijä ohjasi Yhteisötalolla musiikkiryhmää, johon kaikki halukkaat
saivat osallistua ja osallisina oli myös vammaisia. Ryhmän tarkoituksena oli
erilaisuuden hyväksyminen ja yhdessä toimiminen.
24.8.2019 Monella tapaa tärkeä -vammaisten toritapahtuma
Forssan torilla järjestettiin lauantaina 24.8.2019 klo 10 perinteinen seudullinen
vammaisten toripäivä, jossa yhdistykset esittelivät omaa toimintaansa. Tarkoituksena
on lisätä tietoisuutta vammaisyhteisöjen toiminnasta sekä tuoda yhdistystyötä
muutenkin näkyvämmäksi.
Kehitysvammaisten toritapahtumassa oli pieni teatteriesitys; Kirsi Lindholmin ja Milla
Malinin Kilpikonna ja Jänis projektin esitys. Kuvio oli Tukilinjan avustuksen kautta
hankkimassa esitykseen puvustusta ja rekvisiittaa.
Kuvio ry oli mukana järjestämässä toritapahtumaa. Monella tapaa tärkeä toritapahtumaa on järjestetty jo 7 vuoden ajan. Kuvio oli mukana organisoimassa
tapahtumaan ohjelmaa ja tukemassa vammaisten omaa musiikkiesiintymistä.
Kuviolla oli KVT-leiriläisten kanssa askartelu- ja kuvataidetyöpaja Forssan torilla.
Hankkeella saatiin näkyvyyttä tärkeälle asialle ja autettiin toimijoita kehittämään
toimintaansa.
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Muuta toimintaamme
Mesenaattikampanja Kuviolle
Kuvio kokeili mesenaattikampanjan järjestämistä, jolla oli tarkoitus ideoida uudenlaisia
rahoitusmalleja. Anni Suominen teki mesenaattikampanjan Kuviolle opinnäytetyönään.
Rahoituksella oli tarkoitus pitää Saaren kansanpuistossa lasten tapahtuma SkidiFest,
mutta emme onnistuneet keräämään riittävää rahoitusta. Tapahtuma toteutui lopulta
Kuvion ideoinnin mukaan, mutta MetsäJamit-nimellä Tammelan kunnan järjestämänä.

MUITA TAPAHTUMIA
20.2. ja 13.3.2019 Seutukunnallinen Yhdistysilta
yhteistyössä Hämeen Setlementin kanssa.

8.3.2019 “Volter ja Hilja - Ovat sanasi niin kuin valoa minulle” Kirjallinen viisivuotisjuhlakonsertti
Ainutlaatuinen, tosielämän rakkaustarinaan perustuva kirjallinen konsertti Ravintola
Vanha Värjärissä perjantaina 8.3.2019 klo 19. Kuvio tarjosi tilaisuudessa 5vuotisjuhlavuoden kunniaksi kakkukahvit. Noin 70 ilmoittautunutta ja tilaisuudessa
paikalla oli noin 90 osallistujaa.
Viulisti Laura Kokko, mezzosopraano Essi Luttinen ja pianisti Petri Haapasalo veivät
kuulijat kirjailija Volter Kilven ja hänen puolisonsa Hiljan (o.s. Vanhakartano) avioliittoa
edeltävän kirjeenvaihdon vahvaan ja rakkaudentäyteiseen maailmaan 1900-luvun alun
Suomessa.

Monikulttuuriset musiikki-workshopit Forssan Yhteisötalolla
12./20.3., 26.3., 9.4., 14.5., 28.5. 11.6., 25.6., 9.7. ja 23.7.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n Multicultural music workshopit eli monikulttuuriset
musiikkityöpajat olivat avoimia kaikille. Tärkeintä oli tutustua muihin, jammailla
yhdessä, vaihtaa kuulumisia ja oppia toisilta. Ohjaajana brasilialainen Hooper Santos.
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24.4.2019 Suuri seutukunnallinen Yhdistysilta
Tammelan kunnantalolla (Kuvion kevätkokouksen 2019 jälkeen)
70 osallistujaa
Järjestäjinä Hämeen Setlementti ja Kulttuuriyhdistys Kuvio

4.6.2019 Sastamalan tutustumisretki
Osallistujia 6. Osallistujat kuntien kulttuurivastaavia ja kuvion hallituksen jäseniä
klo 8.30 Lähtö Forssasta
klo 8.45 Lähtö Jokioisten kunnantalo
klo 10.00 Wanhat talot -tapahtuman esittely, Katariina Pylsy, Elävä Maaseutu
klo 11.30 Sastamalan kulttuuripalvelut, Päivi Mäki-Kerttula, Kulttuuritalo Jaatsi
klo 12.00 Tyrvään Pappila, Lounas
klo 13.00 Oma Filmifestivaali, Niko Tiainen, lasten ja nuorten lyhytelokuvafestivaali
klo 14.00 Lähtö kotiinpäin

15.-16.6.2019 Heinämessut 2019
Kulttuurin infopiste Heinämessuilla
Kuvio kokosi seudun kulttuuritapahtumien julisteista ja esitteistä Kulttuurin infopisteen
Heinämessuille.
Höpinätötterö esiintyi Heinämessuilla Kuvion kustantamana (LAKU).

30.6.2019 Hooper Santos & suomalais-brasilialaista musiikkia
Tapulimakasiinilla
klo 15:00–15:30
30 minuuttia suomalais-brasilialaista musiikkia, jossa suomalainen perinne yhdistyi
brasilialaiseen rytmiin. Vapaa pääsy. Osallistujia 15.

Suuri maalaustapahtuma ja kuvataiteen päivä 10.7.2019
Korteniemen perinnetilalla klo 11–17
Korteniemessä vietettiin ensimmäistä kertaa Suomen kuvataiteen päivää.
Korteniemessä juhlistettiin päivää kaikille avoimella kutsulla tulla maalaamaan ja
piirtämään suomalaiseen perinnemaisemaan, jota monet 1910-luvun taiteilijatkin
kuvasivat. Tapahtumassa tehtiin myös yhteisöllinen teos sabluunamaalausta käyttäen.
N. 30 osallistujaa.
Yhteistyössä: Kulttuuriyhdistys Kuvio ry, Tammelan kunta, Metsähallitus ja Eerikkilän
Urheiluopisto.
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Mahdollisuuksien tori Forssassa 13.9.2019
Forssan Mahdollisuuksien tori järjestettiin perjantaina 13.9. klo 17-20 Kehräämön
alueella. Ilmastonmuutos-teemaisen torin avasi Atte Ahokas.Ohjelmassa oli runsaasti
kulttuuriohjelmaa, järjestöjen toiminnan esittelyä ja ruokamyyjiä. Lapsiperheille oli
omaa ohjelmaa taikuriesityksen ja laulukilpailun muodossa. Forssan Mahdollisuuksien
tori on valittu Vuoden Häme-päiväksi.
https://www.fingo.fi/tapahtumat/forssan-mahdollisuuksien-tori
Tapahtumaan saatiin Hämeen liitolta 3000 e avustus. Esiintymässä muusikko Jukka
Poika. Lisäksi siellä järjestettiin lastenkulttuurikeskusavustuksella irlantilaisen tanssin
työpaja ja Syötävän taiteen paja.
Kuvion lisäksi mukana järjestelyissä olivat Fingo ry, Hämeenliitto, Hämeen Setlementti
ry, Suomen punainen risti/ Forssan osasto, Letkun Musiikki ry, Forssan kaupunki,
Forssan kirjasto, Forssan Kuvataidekoulu, Forssan museo, Wahren-opisto, Forssan
musiikkiopisto, Kuhankosken Kilta ry, Piipputerassi, Dogs & Deli, Forssan seudun
hengitysyhdistys ry, Kanta-hämeen luustoyhdistys ry, Arja´s art (poronnahka asusteet),
Naisten pankki, Forssan yrityskehitys, Lounais-hämeen vihreät ry, Vesihelmen
uimaseura, Suomen un women, LHKK/ forssan ammatti-instituutti, Forssan seudun
omakotiyhdistys ry, Forssan seudun palvelukammari ry, Fupun sisustus- ja juhla,
Wiksbergin kartanon viljelypalstat ry, Osuuskunta kestävä, Forssan seudun
kehitysvammaisten tuki ry, Tammelan kunta, Tahdittomat, Danakosha ling, LHJ sekä
Moniapila

22.9.2019 Teatteri Terve tyttö Forssan työväentalolla
Turkulainen teatteriryhmä Teatteri Terve tyttö esitti Musiikkikomedian Taipaleella (Eli
käänny takaisin jos mahdollista), Forssan Työväentalolla, rooleissa Kati Urho, Emmi
Lovén ja Laura Hurme. Teatteriryhmä vastasi kuluista. Yleisöä oli kourallinen. Kuviolta
kahvinkeitossa olivat Marjo Kanerva, Eila Heikkilä ja Outi Rämö.
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KUVIO MEDIASSA VUONNA 2019
● Forssan Lehti 4.12.2019 Minna Autio johtaa Kulttuuriyhdistys Kuviota
● Forssan Lehti 2.10.2019 Kasvua kulttuurista koolle Forssaan
● Seutu-Sanomat 11.9.2019 Tytöt vaikeassa asiassa Planin näyttely Branderin
salissa
● Forssan Lehti 29.8.2019 Mahdollisuuksien torilla torilla ovat teemoina maailma
ja maakunta
● Seutu-Sanomat 28.8.2019 Mahdollisuuksien tori on myös Häme-päivä, Ilmastoa
luodaan monelta kantilta
● Seutu-Sanomat 19.6.2019 Mikko Mäkeläinen: Hyrsynkulman lavan
juhannusetkot-ilmoitus
● Holjat Lehti 1.3.–3.8.2019 Suomen luonnonpäivä -ilmoitus
● Seutu-Sanomat 21.8.2019 Moniaistillinen taide-elämys Wendlan puutarhassa –
Taidepuutarha johdattaa Harmaan Rouvan jäljille
● Seutu-Sanomat 21.8.2019 Yhdenvertaiset oikeudet ovat silti vielä kaukaisia
haaveita, Vammaiset ovat kanssamme katukuvassa
● Forssan Lehti 25.6.2019 Maisemapiiroksia ja sirkustemppuja, Tammelan kunnan
ja Kulttuuriyhdistys Kuvion järjestämällä LUOVIS- kesäleirillä taiteillaan ja
tanssitaan yhdessä.
● Forssan Lehti 13.6.2019 Höpinätöttero Heinämessuilla 16.6.2019 -ilmoitus ja
artikkeli: Lastenmusiikkiorkesteri Höpinätötterö nousee messulavalle
sunnuntaina
● Forssan Lehti 10.6.2019 Lapset taiteilivat Humppila-päivänä
● Seutu-Sanomat 1.5.2019 Valograffitit tutuiksi kevään aikana, Kulttuuriyhdistys
Kuvio järjestää työpajoja
● Forssan Lehti 26.4.2019 Yhteistyö on avain eloonjäämiseen Yhdistys- ja
järjestötyötoiminta tuottaa ihmisten arkeen valtavasti sisältöä. Yhdistysten on
kyettävä tekemään entistä enemmän yhdessä, jotta jäsenkato saadaan
pysäytettyä
● Forssan Lehti 13.4.2019 Kumppanuuspöytä kuulosteli Tammelan nuoria,
Nuorilta pitkä rimpsu harrastustoiveita

34

● Forssan Lehti 11.4.2019 Yhdistysväki suurella joukolla koossa Seudullinen
yhdistysilta tähtää yhteistyön syventämiseen ja tarjoaa paikan kohtaamiselle
● Loimaan Lehti 4.4.2019, Palvelut eivät ole samasta muotista, siksi niitä
muotoillaan
● Seutu-Sanomat 3.4.2019, Lastenlauluja, radiopoppia, sambaa, rockia…
Laululaukat-suurkonsertista halutaan perinne
● Ypäjäläinen huhtikuu 2019, Suuri seudullinen yhdistysilta -ilmoitus
● Forssan Lehti 30.3.2019 Skidimesenaatteja Kuviolle? Joukkorahoituksella
haetaan taide-elämyksiä nuorille luoville sydämille
● Seutu-Sanomat 27.3.2019 Kulttuuriyhdistys Kuvio kokeilee
mesenaattikampanjaa
● Forssan Lehti 14.3.2019 Kulttuurirajat ylittävää jammailua Hooper Santos ja
Multicultural Music Workshop yhteisötalolla
● Forssan Lehti 14.3.2019 Suomalainen musiikki saa seurakseen samban rytmejä
● Forssan Lehti 6.3.2019 Laulu raikaa koulusta toiseen, laulut laukalla koulujen
kuorokerhoissa
● Seutu-Sanomat 6.3.2019 Kuvio juhlii kirjallisella konsertilla
● Forssan Lehti 4.3.2019 Kuvio juhlii kirjallisella konsertilla, Volter Kilpeä Forssan
Kehräämöllä
● Forssan Lehti, 2.3.2019 Kolme aloitetta Jokioisten kunnanvaltuustossa
● Forssa Forssan kaupungin tiedotuslehti 1/2019 ilmoitus Mahdollisuuksien
torista
● Ypäjäläinen maaliskuu 2019, Ilmoitus Volter ja Hilja
● Omamökki 1 Häme Forssan tapahtuma
● Kesäteatteri-uutiset 2019 väritä kesäsi tapahtumilla -yhteisilmoitus
● Forssan Lehti 27.2.2019 Kuvio keikautti kulttuurielämän – Viisi vuotta
kulttuurin hyväksi
● Forssan Lehti 20.2.2019 Häme-päivä pitkästä aikaa Forssaan
● Seutu-Sanomat 20.2.2019 Kulttuuriyhdistys Kuvio tarjoaa hiihtolomalle
monenlaista puuhaa, Sirkusta, teatteria, kuvataidetta ja showtanssia sekä
ilmoitus
●

Opettaja-lehti 8.2.2019 Menneisyys löytyy mullan alta, Mullankaivajat-hanke
(jossa Minna Lehtola toimi osa-aikaisesti)
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