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JOHDANTO
Vuosi 2014 oli Kulttuuriyhdistys Kuvion ensimmäinen toimintavuosi. Ensimmäisen vuoden
aikana muodostettiin yhdistyksen pysyvän toiminnan pohja: sille luotiin viestintä- ja
sopimustyökaluja, päätettiin strategia, toimintamuodot ja suunniteltiin muut pysyvän
toiminnan edellyttämät toimintatavat. Tapahtumista nostettakoon erityisesti esiin helmikuussa
Tammelassa järjestetty kulttuuriseminaari. Kuvio sai rahoitusta kahteen toisiaan tukevaan
hankkeeseen, Kulttuurin Kuvioihin ja Kulttuurin Löytöretkiin (työnimellä Kulttuurin
RoadShow). Lisäksi haettiin lukuisia muita rahoituksia pysyvän toiminnan ja
kehittämistoiminnan turvaamiseksi.

TOIMINTA
Kulttuuriseminaari 26.2. - Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen
Kulttuuriyhdistys Kuvio järjesti 26.2. Tammelassa kulttuuriseminaarin Taiteen ja kulttuurin
vaikutuksista hyvinvointiin ja talouteen. Seminaari oli samalla yhdistyksen perustamiseen
johtaneen, Taideyhdistys Idun hallinnoiman Kulttuurin Kuviot -hankkeen loppuseminaari.
Seminaarissa olivat puhumassa muun muassa yhteiskuntatieteilijä ja kuvataiteilija Tiina
Tuurna, läänintaiteilija Jarmo Julkunen, Päivi Klemelä ja Elina Kylämarkula. Illan musiikista
vastasi Sanna Mansikkaniemi. Esiintymässä oli myös kansantanssiryhmä Tahdittomat.
Osallistujia iltaseminaarissa oli 30.
Internetsivut ja logo
Kevään aikana yhdistykselle tehtiin myös internetsivut ja logo. Logo ja graafiset ohjeet
tilattiin Tiina Leppämäeltä. Internetsivut teki Jos Helmich.
Kulttuurin Kuviot -hanke ja uusien toimintamuotojen kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministerön osarahoittama Kulttuurin Kuviot -hanke käynnistyi
ostopalveluna rahoituksen saaneelle Jokioisten kunnalle. Jokioisten kunta on työn teettäjä,
joka saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta. Työn suorittaja on Kulttuuriyhdistys
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Kuvio. Rahoitushakemuksen kunnan puolesta oli tehnyt Taideyhdistys Itu Kulttuuriyhdistys
Kuvio perustamista edeltäneen esiselvityshankkeen aikana. Kulttuurin Kuviot -hankkeen
tarkoituksena oli käynnistää ja vakiinnuttaa Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminta vahvistamaan
kulttuuritoimintaa ja lisäämään yhteistyötä kuntien, yhdistysten ja muiden kulttuurialan
toimijoiden välillä alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus vuosille 2014 ja
2015 on yhteensä 27 000 euroa.
Syksyllä 2014 yhdistykselle laadittiin strategia. Strategian valmistelutyöryhmään kuuluivat
Tanja Thomsson, Jos Helmich, Elina Kylämarkula ja Ellinoora Auvinen. Työryhmän laatima
esitys käsiteltiin hallituksessa, jonka jälkeen siihen kerättiin alueen kulttuuritoimijoilta
kommentteja internetlomakkeen avulla, sähköpostitse ja Kulttuurin Löytöretkien
suunnittelutapaamisissa eri puolilla toimialuetta. Hallitus teki strategiaan tämän jälkeen
korjauksensa ja hyväksyi sen. Strategiassa määriteltiin yhdistyksen missio, arvot,
toimintamuodot ja toimintalinjat. Strategia-asiakirja on toimintakertomuksen liitteenä.
Syyskuusta alkaen Kuvio alkoi tarjota avustusneuvontaa toimialueensa kulttuuritoimijoille. Se
tiedotti sähköpostilistansa kautta kulloinkin haettavissa olevista avustuksista, auttoi sopivan
rahoittajan löytämisessä ja auttoin jäseniään tarvittaessa kädestä pitäen rahoitushakemusten
tekemisessä. Syksyn aikana henkilökohtaista neuvontapalvelua käytettiin vielä vähän.
Yhteensä neuvontapalvelua käytti puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa kuusi
kulttuuritoimijaa. Lisäksi internetsivujen ja sähköpostin kautta tapahtuvaa neuvontaa
seurasivat kymmenet. tahot
Uutena toimintamuotona aloitettiin toimijatapaamiset, joissa kulttuuritoimijoita kutsutaan
yhteen keskustelemaan tietystä aihepiiristä. Marraskuussa Forssassa järjestettiin Kuvion
toimialueen yhteinen musiikkitoimijoiden tapaaminen, jossa keskityttiin erityisesti
konserttitoiminnan koordinoinnin haasteisiin. Tapaamisessa nousi esille erityisen vahvana
toive Kuvion ylläpitämästä tapahtumakalenterista. Paikkakuntakohtaisia toimijatapaamisia
järjestettiin Kulttuurin Löytöretket -hankkeen puitteissa jokaisen Kuvion jäsenkunnan
alueella.
Kuvio perusti kaikille avoimen sähköpostilistan, jonka kautta se tiedottaa kulttuurialan
toimijoille suunnatuista asioista. Sähköpostilistalla tiedotetaan haettavissa olevista
avustuksista, lähiseuduilla olevista kulttuurialan toimijoille suunnatuista koulutuksista,
Kuvion omasta toiminnasta ja yhteistyökumppaneitten tarjoamista mahdollisuuksista.
Loppuvuodesta

Kuvio

aloitti

neuvottelut

Visit

Finlandin

kulttuurimatkailun
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kehittämisohjelman Culture Finlandin ja Hämeen Ely-keskuksen kanssa Culture Finland
-aluekoordinaattorin ja aluetiimin saamiseksi Kanta-Hämeeseen tukemaan kulttuurimatkailun
kehittämistyötä. Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen puolella tällainen aluekoordinaattori ja
aluetiimi jo olivat. Yhteistyötä tehtiin myös Forssan seudun matkailun kanssa.
Yhteistyöverkostot rakentuivat paikallisella tasolla Kulttuurin Löytöretkien, tiedottamisen ja
muun toiminnan kautta. Valtakunnallisesti projektipäällikkö loi syksyn seminaareissa suhteet
lasten- ja nuortenkulttuuritoiminnan kehittäjiin ja keskusteli Kuvion toiminnasta ja
toimialueen kulttuurista muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton, Suomen
kulttuurirahaston ja Visit Finlandin kulttuurimatkailun kehittämisohjelman edustajien kanssa.
Maakunnallisista verkostoista yhteistyö aloitettiin muun muassa Hämeen Ely-keskuksen
(kulttuuriyrittäjyys ja kulttuurista hyvinvointia), Hämeen-liiton (kulttuurimatkailu) ja Taiteen
edistämiskeskuksen Hämeen ja Varsinais-Suomen toimipisteiden kanssa.
Kulttuurin Löytöretket
Kulttuurin Löytöretket sai Hämeen kulttuurirahastolta 20 000 euron avustuksen työnimellä
Roadshow. Hankkeen toteutusaika on käytännössä 1.4.2014–31.12.2015. Tarkoituksena on
nostaa paikallisia kulttuuritoimijoita esiin ja tehdä heitä tunnetuksi. Hankkeen puitteissa
toimitettiin kesän 2014 kulttuurikalenteri, joka julkaistiin kesäteatterilehden välissä. Lehden
painos oli 27 000 kappaletta.
Syksyllä 2014 järjestettiin jokaisessa Kuvion jäsenkunnassa kulttuuritoimijoiden tapaaminen,
joissa Kuvion toiminnan esittelyn ohella suunniteltiin vuonna 2015 toteutettavia Kulttuurin
Löytöretki -tapahtumia. Tarkoituksena oli nostaa paikallisia kulttuuriosaajia esiin
olemassaolevien tapahtumien yhteydessä, paikallisten kulttuuriosaajien itse haluamalla
tavalla. Näissä tapaamisissa Kulttuurin Löytöretkille valikoitui kuusi päätapahtumaa tai
-yhteistyökampanjaa, jotka ovat Harmaan Rouvan jäljillä Jokioisilla 17.4.–30.9.2015, Forssaviikko 18.-24.5.2015, Oripään kotiseutupäivät ja syyskonsertit 4.-5.7.2015 ja syyylokakuussa, Tammelan Kirppiskierros 15.-16.8.2015, Pertunpäivät ja autosuunnistus Ypäjällä
18.-23.8.2015 ja Löytöretki Jouluun Humppilassa 28.-29.11.2015.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Kulttuuriyhdistys Kuvion perustamiskokous pidettiin 4.12.2013 Humppilassa 29 osallistujan
voimin. Yhdistys merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 4.3.2014.
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Jäsenrekisterissä oli joulukuun 2014 lopussa 20 yhteisöjäsentä, 10 henkilöjäsentä ja kuusi
kuntajäsentä. Kuntajäseniä olivat vuonna 2014 Forssa, Humppila, Jokioinen, Oripää,
Tammela ja Ypäjä.
Kuvion hallitukseen kuuluivat Tammelan kunnan edustaja, puheenjohtaja Päivi Klemelä
(varalla Eija Laine), varapuheenjohtaja ja Taideyhdistys Idun edustaja Elina Kylämarkula
(varalla Katja Koffert), Jokioisten kunnan edustaja, hallituksen sihteeri Stiina-Liisa Pirkkamaa
(varalla Anu Tujunen), Oripään kunnan edustaja Taija Lehtinen (varalla Hannele Rouhiainen),
Forssan kaupungin edustaja Keijo Koskimies (varalla Eliisa Asikainen), Humppilan kunnan
edustaja Laura From (varalla Eira Rosenberg), Ypäjän kunnan edustaja Satu Leppälahti
(varalla Pirkko Lipponen), Lounais-Hämeen musiikkipäivien edustaja Liisa Ranki (varalla
Marjo Kanerva), Lounais-Hämeen Kirjanystävien edustaja Jos Helmich (varalla Raili
Tuovila) sekä henkilöedustajat Laura Jänisniemi, Tanja Thomsson (varalla Tiina Leppämäki),
Elina Kinnunen, Olla-Riitta Aarikka, Pirjo Poutanen ja Alma Jantunen. Hallituksen
rahastonhoitajana toimi Marjo Kanerva.
Hallitus kokoontui noin kuukauden välein, yhteensä 11 kertaa. Kokoukset olivat eri puolilla
toimialuetta. Niitä pidettiin Ypäjällä, Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Oripäässä,
Nuutajärvellä ja Loimaalla.
Hallitus perusti vuoden aikana seuraavat työryhmät:
• Kulttuurimatkailun avustushakemustyöryhmä toimi ajalla 2.1.–31.1. ja siihen
kuuluivat Päivi Klemelä, Mari Rauhaniemi, Hannele Rouhiainen, Stiina-Liisa
Pirkkamaa, Jos Helmich, Soili Mahlanen ja Keijo Koskimies.
• Kulttuuriseminaarityöryhmän tehtävänä oli valmistella 26.2. pidetty kulttuuriseminaari
ja siihen kuuluivat Päivi Klemelä, Marjo Kanerva, Eliisa Asikainen, Elina
Kylämarkula, Jos Helmich, Eira Rosenberg, Eija Laine ja Stiina-Liisa Pirkkamaa.
• Tiedotusryhmään nimettiin syksyllä 2014 Keijo Koskimies, Pirjo Poutanen ja
Ellinoora Auvinen ja se kokoontui syksyn aikana yhden kerran.
• Strategiatyöryhmä
kokoontui
lokakuussa
neljä
kertaa
valmistelemaan
strategiaehdotusta. Siihen kuuluivat Tanja Thomsson, Jos Helmich, Elina Kylämarkula
ja Ellinoora Auvinen.
Kulttuuriyhdistys Kuvio palkkasi projektipäällikön ajalle 8.9.2014–28.2.2015 kehittämään
alueellista kulttuuritoimintaa Kulttuurin Kuviot ja RoadShow hankkeiden puitteissa.
Työtehtävään valittiin kulttuurituottaja Ellinoora Auvinen.
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