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JOHDANTO
Vuosi 2017 on ollut yhdistykselle, seutukunnalle ja valtakunnalle värikästä Suomi 100 juhlaa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toteutti juhlavuoden kunniaksi tarinahankkeen Sata suomalaista tekoa -tarinoita eri vuosikymmeniltä.
Hankkeessa kerättiin tarinoita Kuvion toiminta-alueelta ja julkaistiin niitä Forssan lehdessä ja somessa. Lasten ja nuorten kanssa
Hämeen liiton avustuksella tarinoista tehtiin
elokuvia ja järjestettiin SuomiDoc -kilpailu.
Pääpainopiste yhdistyksen toimintasuunnitelmassa juhlavuonna oli lapsissa ja nuorissa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella
alueelle työstettiin kulttuurikasvatussuunnitelmia ja monipuolista toimintaa kulttuuri- ja
taidekasvatus huomioiden.
Yhdistyksen LEKA -leikki ja kasvu, verkostomainen lastenkulttuurikeskus aloitti toimintansa viiden kunnan alueella. Järjestäen konsertteja, esityksiä, kerhoja ja esitellen alueelle
sirkuskoulua.
Yhdistys otti vuonna 2017 aktiivisesti osaa
valtakunnallisen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toimintaan ja valittiin varajäseneksi liiton hallitukseen tulevalle 2018
vuodelle. Kuvio esitteli toimintaansa ja
hankkeitaan valtakunnallisessa Lastenkulttuurifoorumissa.
Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella
yhdistys teki selvityksen seutukunnan kulttuuripalveluista vammaisyhteisöille ja tavoitteena on vuonna 2018 jatkaa palveluiden kehittämistä ajatuksella Kulttuuria kaikille.
Vuosi 2017 toi myös yhdistyksen palveluihin ja toimintaan useita uusia asioita. Yhdistys järjesti ensimmäistä kertaa seutukuntia
yhdistävän Yhdistysten illan, jossa vieraana
oli myös japanialaisia yhdistystoimijoita.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry suunnitteli ja toteutti Euroopan maaseuturahaston, Leaderin
ja LounaPlussan tuella Creative Connection hankkeessa Kuvio Nexus -viikon. Viikolle kutsuttiin taiteilijavieras Japanista ja Ranskasta.
Lisäksi viikolla oli eri puolilta maailmaa kansainvälisiä vapaaehtoisia mm. Venäjältä, Taiwanista, Puolasta ja Unkarista sekä paikallisia
toimijoita suunnittelemassa kestävän kehityksen huomioivaa taidetapahtumaa. Viikko huipentui Avantgarde Fashion show tapahtumaan ja näyttelyyn Tapulimakasiinissa.
Kulttuurikuntahankkeella vahvistettiin ajatusta kulttuurikunnasta brändinä, kulttuurista
hyvinvoinnin edistäjänä ja osana hyvää elämää. Hanke loi ajatuksen: Kulttuuri on meidän, luodaan yhdessä kuntalaisten kanssa
seutukunnan näköistä kulttuuria.
Kiitollisin mielin vuoden lopussa vastaanotimme maakunnallisen tunnustuspalkinnon
toiminnastamme kulttuurin ja taiteen alalla.

Kuva 1. Tulevaisuusverstas Forssan Ehtootorilla kesällä 2017. Kuvaaja Minna Lehtola.
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TOIMINTA

toukokuussa ja lokakuussa Alexander Reichsteinin luento taiteen ja leikin yhdistämisestä
projekteihin lasten kanssa. Lisäksi yhdistys järjesti avoimen tutustumismatkan Kemiönsaareen ja Sagalund lastenkulttuurikeskukseen.
Yhdistyksen toimintaan kuului myös palveluja yhteisöille ja yrityksille mm. seutukuntien
Yhdistystenilta toukokuussa ja yhteismainonta kampanjat mm. Kesäteatterilehteen,
Forssan lehteen ja Seutusanomiin. Yhdistys
esitteli ensimmäistä kertaa omaa ja jäsenyhteisöjen toimintaa Forssan Heinämessuilla ja
loppuvuodesta toteutti Kulttuurijoulukalenterin, joka sai erittäin positiivisen vastaanoton.
Ikäihmisille yhdistys järjesti loppuvuodesta
Yhteislauluiltoja ja Suomi 100 -vuoden kunniaksi Tuntematon Sotilas elokuvanäytöksiä.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti myös yhteistyössä Tammelan Marttojen kanssa Vaatevallankumous tapahtuman, jossa esiteltiin
suomalaisia vaatteita eri vuosikymmeniltä.
Näytös huipentui avantgarde asuihin, jotka
mainostivat tulevaa Kuvio Nexus -viikkoa. Kuvio Nexus -viikko toteutettiin elokuussa 2017
ja sen huipentui Avantgarde Fashion show näytökseen 26.8.
Yhdistyksellä oli toiminnassaan monikulttuurisuus monipuolisesti mukana. Kansainvälistä väriä oli mukana Kuvion Yhdistysten illassa, yhdistyksellä oli vieraana intialaisen
Natya Chetana yhdistyksen perustaja Subodh
Pattnaik ja Kuvio Nexus -viikolla näytöksessä
oli taiteilijoita ja vapaaehtoisia ulkomailta. Yhdistys oli myös mukana toteuttamassa Mahdollisuuksien tori tapahtumaa.
Kuvio tarjosi sosiaalisessa mediassa ja tiedotuksessa Avustusvinkkausta ja -neuvontaa.
Kunnille yhdistys tarjosi monipuolisia aktiviteetteja eri ikäisille. Lisäksi kuntien kulttuurivastaavat kokoontuivat vuoden aikana kehittämään seutukunnallista yhteistyötä. Suomi
100 -vuoden Yhdessä teeman mukaisesti.

Yhdistyksen toiminta suunniteltiin ja toteutettiin vuosille 2014–2024 tehdyn strategian ja
vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaan.
Pääpainopiste toiminnassa oli lasten- ja nuortenkulttuurissa ja Suomi 100 -juhlavuodessa.
Toiminnalla vahvistettiin kulttuuria elinkeinona, edistettiin kansainvälistä toimintaa,
vahvistettiin kulttuuripalveluita ja kuntien
kulttuuritoimintaa. Tavoitteena kohottaa alueen imagoa kulttuurilla.
Toimintaa edistäviä hankkeita kuluneena
vuonna olivat vuodelta 2016 jatkunut Creative
Connection -hanke (Euroopan maaseuturahasto, Leader, LounaPlussa), Kulttuurikunta
(Opetus- ja kulttuuriministeriö), Future Crop
(Euroopan maaseuturahasto, Leader, LounaPlussa), Kylien lapset (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ja SuomiDoc, Suomi 100 -hanke
(Hämeen liitto).
Yhdistyksen toimintaan myönnettiin avustuksia uusille hankkeille LEKA -leikki ja kasvu,
verkostomainen lastenkulttuurikeskus (Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen toiminta-avustus), Esiselvitys vammaisyhteisöjen
kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta (Taiteen edistämiskeskus) ja Kulttuurikaruselli
(Opetus- ja kulttuuriministeriö).
Kylien lapset -hankkeella, lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustuksella, Kulttuurikaruselli -hankkeella ja SuomiDoc -kilpailulla
vahvistettiin kulttuuri- ja taidekasvatusta lapsille ja nuorille. Toiminnassa huomioitiin lapset ja nuoret varhaiskasvatuksesta toisen asteen opiskelijoihin.
Vuoden aikana seutukunnalla kiersi mm. valotaidepaja, Valosirkus Spektri ja sirkuskoulu.
Kouluilla vieraili mm. Konserttikeskuksen konsertteja, Chileläisten nuorten soittajien orkesteri eli Concepción san Pedron -koulun soitinryhmä ja Ekoteko. Alueella järjestettiin arkkitehtuurikasvatuspajoja ja sarjakuvan teon
nonstop -pajoja. Koulutustilaisuuksina järjestettiin Humppilassa vanhempainilta: lapset,
netti ja sosiaalinen media ja kaikille avoin
Taide osallistaa seminaari
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Painopisteet
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 määritellyt painopisteet:
 lasten- ja nuortenkulttuuri
 Suomi 100 ja hanke Sata suomalaista tekoa, tarinoita eri vuosikymmeneltä
 kulttuuri elinkeinona
 kansainvälisen toiminnan edistäminen
 kulttuuripalveluiden vahvistaminen
 kuntien kulttuuritoiminnan vahvistaminen
 alueen imagon kohottaminen kulttuurilla
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.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuonna 2017 viisi kuntajäsentä: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Yhdistyksen verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa mukana ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.
Yhdistyksen yhteisöjäsenten (yhdistyksiä ja yrityksiä) määrä kasvoi vuodesta 2016 yhdellä. Määrä
kuitenkin säilyi samana, koska yhden yhteisöjäsenen toiminta loppui eli yhteisöjäsenten määrä on
29. Henkilöjäsenten määrä kasvoi 6:lla eli lukumäärä nousi 20:een. Vuonna 2017 yhdistykseen liittyi
yhteensä 7 uutta jäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa noin kuukauden välein.
Hallitus oli lomalla heinä- ja joulukuussa. Tämän lisäksi yhdistyksellä oli kevätkokous huhtikuussa ja
syyskokous marraskuussa.

Kuva 2. Forssan Heinämessuilla lasten tekemää taidetta. Kuva Sini Siren.
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Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajan toimi vuonna 2017 Pirjo Poutanen, varapuheenjohtajana Juhani Kuusisto ja rahastonhoitajana Marjo Kanerva.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Yhteisö

Taija Lehtinen

Eira Rosenberg

Humppilan kunta

Satu Leppälahti

Teija Hämäläinen

Ypäjän kunta

Päivi Klemelä

Maria Valta

Tammelan kunta

Minna Aaltonen/ Keijo Koskimies Eliisa Lintukorpi

Forssan kaupunki

Stiina-Liisa Pirkkamaa

Anu Tujunen

Juhani Kuusisto

Susanna Kaharinen Forssan Mykkäelokuvayhdistys

Niina Laitonen

Eila Heikkilä

Taideyhdistys ITU

Eero Mäkelä

Sirpa Mäkelä

Kyläsepän teatteri

Outi Rämö

Marja Viskari

Kuhankosken Kilta

Liisa Ranki

Marjo Kanerva

Lounais-Hämeen musiikkipäivät

Keijo Wääri

Sami Mattila

Forssan Kulttuuri-Axel ry
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Jokioisten kunta

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 (5 %), hankeavustuksista (81 %) ja palvelu- ja osallistumismaksuista sekä muiden tahojen omavastuuosuuksista hankkeisiin (14 %). Toiminnan menot
muodostuivat henkilöstön palkkauskuluista (64 %), palveluiden ostoista (22 %), tiedotuksesta ja
viestinnästä (5 %), työpaja- ja muista kuluista (5 %), matkakuluista (0,5 %) ja toimistosta (3,5 %).
Toteutunut 2017 taseen loppusumma on 44592,04 €.
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsi Forssaan Axsus Centerin tiloissa Saksankadun ja Hämeentien risteyksessä.
Vuonna 2016 yhdistys käynnisti lastenkulttuuria tukemaan lastenkulttuurikummi -kampanja. Kampanja saatiin käynnistettyä, mutta se tarvitsee 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 taidehankintaan.
Yksityinen henkilö 20 €
 saa lastenkulttuurikummiheijastimen
 halutessaan saa nimensä esille yhdistyksen nettisivuille lastenkulttuurintukijana.
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Henkilöstö
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on ollut koko 2017 vuoden ajan 1 kokoaikainen työntekijä ja 1 osaaikainen toimistotyöntekijä. Toimistotyöntekijöinä on ollut kaksi eri henkilöä eri aikoina Triplahankkeen kautta. Tämän lisäksi yhdistyksellä on vuoden aikana ollut 2 projektityöntekijää, 2 palkallista taidealan harjoittelijaa ja 2 nuorta kesätyöntekijää.
Satunnaisia työpajaohjaajia tai yhdistys on ostanut ohjelmapalveluita 20 henkilöltä.

Jäsenedut

Yhdistyksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää jäsenilleen suunnattuja palveluita.
Yhdistyksen jäsenetuja ovat:
 mahdollisuus toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hallitus päättää yhdistyksen toiminnasta
 maksuttomat neuvontapalvelut
 kutsu kevät- ja syyskokouksiin, joissa päätetään Kuvion toiminnasta
 alennus Axsus centerin suuren keittiösalin vuokrasta (vuokra on Kuvion jäsenille 10 € / palaveri ja 25 € / ilta. Tilan osoite on Saksankatu 1, 30100 Forssa)
 AV-tapahtumatuki ja neuvonta
 tieto erilaisista mahdollisuuksista taiteessa, kulttuurissa, kulttuurimatkailussa ja yhteismarkkinoinnissa
 ilmainen tiedottaminen yhdistyksen sähköisessä tapahtumakalenterissa
 osallisena yhdistyksen hankkeissa, joissa ei vaadita omavastuuosuutta
 yhteisö- / henkilöjäsenille mahdollisuus varata yhdistyksen toimistolta kaappitilaa ja työpistettä kulttuuritoiminnan tueksi.
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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 2017 MailChimp -uutiskirjeohjelmalla tiedotuslistalaisille sähköpostiin yhdistyksen toiminnasta, avustushauista avustusvinkkauksen muodossa ja yhdistysten jäsenten ja alueen kulttuuritapahtumista sekä muista kulttuuria edistävistä toiminnoista ja tapahtumista. Yhdistys
uutisoi toiminnastaan ja alueen kulttuuritapahtumista kuvio.org -internetsivullaan ja sanomalehdissä. Tiedotuksessa käytetään päivittäin Facebookia ja kuukausittain Twitteriä, Instagrammia ja
YouTubea. Yhdistyksellä on käytössä Periscope, mutta se on vielä vähällä käytöllä tekijänoikeuksien
ja kuvattavien kuvausluparajoitusten johdosta.
Yhdistyksen nettisivujen sähköinen Tapahtumakalenteri on avoimesti kaikkien käytettävissä ja toimija voi itsenäisesti lisätä kalenteriin Kuvion toimialueella olevien yleisötapahtumien tietoja. Tapahtumakalenteria kehitetään jatkuvasti ja vuonna 2016 mm. Forssan seudun matkailun ja Ypäjän kunnan sivuille liitettiin Kuvion Tapahtumakalenterilogoon linkitys Kuvion sähköiseen Tapahtumakalenteriin.
Kuvion nettisivuja uudistettiin vuoden 2017 aikana. Uudistusten myötä toimijat voivat ilman kirjautumista lisätä tapahtumakalenteriin tapahtumia. Ennen tapahtuman julkaisua, tapahtuma hyväksytään Kuvion toimistolla. Uudistusten myötä toimijat voivat antaa nettisivujen kautta palautetta ja
liittyä yhdistyksen jäseneksi. Uusille nettisivuille perustettiin myös someseinä, jonne #kulttuurionmeidan hastagia käyttämällä halukkaat voivat lisätä kuvia alueen kulttuurista.
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 esitellään vuoden 2017 toimintaa.
Yhdistyksen toimintaa on vuoden 2017 aikana esitelty: Harrastemessuilla Forssassa ja Tammelassa, Mikaelin päivän tapahtumassa Tammelassa, Heinämessuilla Forssassa, Joulunavauksessa Jokioisilla ja joulumarkkinoilla Ypäjällä. Yhdistystä ja sen toimintaa esiteltiin valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Hämeenlinnassa.
Yhdistys lopetti Bulevardiin Puheenvuoro kulttuurista -blogin kirjoittamisen ja aloitti oman Kulttuurelli -Nelli blogin kirjoittamisen. Blogissa esitellään seutukuntaa, alueen ihmisiä ja alueen kulttuuria- ja taidetapahtumia. Yhdistys toteutti myös ensimmäistä kertaa Kulttuurijoulukalenterin,
joka sai osakseen positiivisen vastaanoton.
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KEHITTÄMINEN
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa kulttuuritoimintaa ja kulttuuria
elinkeinona. Yhdistyksen 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. Yhdistys kutsui
vuonna 2017 koolle kuntien kulttuurivastaavat Kulttuurikunta -hankkeesta suunnittelemaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Tapaamisissa tärkeäksi koettiin, että toiminnassa huomioidaan eri
ikäiset kuntalaiset ja vahvistettaisiin teemaa Kulttuuria kaikille.
Seutukunnallisesti Kuvio kutsui koolle toimijoita yhteiseen Yhdistysiltaan ja osallistumaan Osallistava teatteri tilaisuuteen. Toteutuksen myötä havaittiin, että alueella on tarvetta yli kuntarajat rikkovalle yhteistyölle ja verkostoitumiselle.
Lasten ja nuorten toiminnan vahvistamiseksi yhdistys on kutsunut kunnittain toimijoita koolle
suunnittelemaan kulttuurikasvatussuunnitelmia.

NEUVONTA JA KOULUTUS
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry palveluihin on vuonna 2017 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 yleisesti yhdistystoimintaan.
Yhdistys on järjestänyt toiminta-alueellaan Tullaan tutuksi tapaamisia, Taide osallistaa seminaariin
ja ”Taide ja leikki” -luento & keskustelutilaisuuden. Yhdistys on toteuttanut vanhempainiltoja teemalla lapset, netti ja sosiaalinen media.
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VAIKUTTAMINEN
Tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa on vaikuttaminen. Lasten ja nuorten kulttuuria on
tavoitteellisesti edistetty kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmilla. Yhdistyksen kulttuurituottaja otti
osaa valtakunnalliseen Lastenkulttuurifoorumiin ja Kuvio toimii aktiivisena osana valtakunnallista
Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa.
Vaikuttamista toteutetaan myös osallistumalla Kanta- ja Päijät-Hämeen Luovien alojen kulttuurifoorumiin (ELY -keskus).
Yhdistykseltä oli myös edustaja mm. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistus -käynnistystilaisuudessa, %TAIDETTA -hankkeen kokoontumisajoissa, Bisness & kulttuuri seminaarissa ja Taiken alueverkostojen päivillä.

KEHITTÄMISHANKKEIDEN HALLINNOINTI
Yhdistyksen tavoitteena on jatkuva kehittäminen ja luoda hankkeita tasa-arvoa, lasten ja nuorten
kulttuuria ja hyvinvointia edistäen, yhteisöllisiä tuokioita ja yhteisöllisyyttä kasvattaen ja elinkeinoa
tukien. Toiminnassa huomioidaan kunnat ja kuntalaiset, yhdistykset, yrittäjät ja muut toimijat. Erityisesti yhdistys tukee toiminnassaan jäseniään.

PALVELUTOIMINTA ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on vuoden 2017 aikana kehittänyt
palvelutoimintaa tukemaan yrittäjiä ja yhdistyksiä mm. verkostoitumistilaisuuksilla. Yhdistys on tukenut kuntia kehittämällä palveluita tapahtumien taltioinnista työpajoihin, koulutuksiin ja yli kuntarajat ylittävään toimintaan. Palveluiden
ytimenä on rajoja rikkova yhteistyö.
Yhdistys on avoin monipuoliselle yhteistyölle kehittääkseen
toiminta-alueensa kulttuurielämää. Vuonna 2017 yhdistys
mm. testasi Liikkuva kamariorkesteri -konseptia yhteistyössä Virtuosi di Kuhmon kanssa. Alueen taiteilijoiden toimintaa ja kulttuuria elävöitti Kuvio Nexus 17 -viikko. Viikolla
oli työpajoja, luentoja, keskustelutilaisuuksia kestävän kehityksen ja kierrätystaiteen teemoista. Vierailevana luennoitsija oli mm. Outi Les Pyy. Tapahtumaviikko huipentui Avantgarde Fashion show -näytökseen.

Kuva 3. Avantgarde Fashion show, ranskalainen Galaad Thevenard (keskellä) teoksineen. Kuva Kati
Länsikylä
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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. Vuonna 2017 Kuvion toiminta-alueella painotettiin valotaidetta, vannetanssia ja innostettiin lapsia sirkuskouluun.
Vuonna 2017 lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta vahvistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Kylien lapset – hankkeella, joka päättyi toukokuussa 2017 ja Hämeen liiton Suomi 100 -hankeavustuksella SuomiDoc -kilpailuun.
Vuonna 2017 yhdistykselle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten
vuosittainen toiminta-avustus ja saavutettavuuden vahvistamiseen Kulttuurikaruselli -hankkeelle
avustus. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella yhdistys teki selvityksen vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta.
SuomiDoc -kilpailussa vahvistettiin alueen mediakasvatusta ja lasten ja nuorten taitoja tehdä lyhytdokumentteja. Osana hanketta oli kaikille avoimet lyhyet työpajat Kuvion jäsenkunnissa ja palkintotilaisuus Forssan Elävien kuvien teatterissa 10.12.2017. Tilaisuudessa katsottiin lasten ja nuorten tekemät elokuvat ja niiden jälkeen lastenelokuva Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.
Lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustuksella käynnistettiin LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa, työstettiin seutukunnallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa
ja työstettiin pohjaa kulttuuri- ja taidekasvatuksen tarinallistamiseksi. Avustuksella vahvistettiin mediakasvatusta ja monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa lapsille ja nuorille. Lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa huomioitiin myös toisen asteen koulutusta käyvät nuoret. Heille oli tarjolla mm.
katutaide- ja elokuvakerho.
Kulttuurikaruselli -hankkeella kehitettiin harrastustoimintaa koulujen yhteydessä. Hankkeessa järjestettiin Letkulla bändikoulua ja työstettiin Humppilaan sarjakuvakerhoa ja Koijärvelle Luovis -kerhoa. Hankkeessa vietiin myös Kylien lapset -hankkeessa kehitettyä pop up -toimintamallia käytäntöön.
Esiselvityksessä vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta tavoitteena oli lähteä
kehittämään etenkin lasten ja nuorten vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluita alueella. Esiselvityksen aikana palautteesta havaittiin, että vammaisyhteisöissä ikä ei ole numero, aikuisemmatkin uskaltavat tunnustaa tykkäävänsä lapsille suunnatuista tapahtumista. Osana esiselvitystä erityisryhmille järjestettiin valopajoja Jukka Laineen ohjaamana.
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Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry otti 16.8.2016 LEKA –leikki ja kasvu, verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimintamuodon käyttöön. Samalla yhdistys päätti liittyä valtakunnalliseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon. Kuviolle myönnettiin vuodelle 2018 varajäsenyys lastenkulttuurikeskusten
liiton hallituksessa. Kulttuuriyhdistys Kuviota hallituksessa edustaa puheenjohtaja.
Yhdistyksen LEKA toiminta toteutuu yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja ohjausryhmän ohjaamana. Ohjausryhmänä vuonna 2017 toimi yhdistyksen johtoryhmä ja Kuntien kulttuurivastaavien
tapaamiset. Yhdistys käynnisti myös LEKA -työryhmän toiminnan, jonka tavoitteena on tarjota jäsenille, yhteistyökumppaneille, kuntalaisille ja lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa, millaista kulttuuria ja taidetta verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen kautta alueelle kehitetään. LEKA -työryhmällä ei ole taloudellista vastuuta tai päätösvaltaa, mutta työryhmässä kehitetyt ideat ja ajatukset kehitetään osaksi toimintaa.
Tavoitteena on edistää kuntiin lasten- ja nuorten kulttuurisuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittymistä ja vahvistumista. Vuonna 2017 kehitettiin Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelma -malli. Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelma -mallissa keskiössä on lapsi. Lapsen kulttuuri- ja taidekasvatusta tuetaan 7L -teemalla. Teemat ovat leikki, lukeminen, liike, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto. Kaikki teemat ovat
läsnä jokaisen eri ikäluokan kulttuuri- ja taidekasvatuksessa, teemoista kunnat voivat kuitenkin kuntakohtaisesti valita jo olemassa olevan toiminnan tukemiseksi ja uuden luomiseksi, millä ikäluokalla
painottaa mitäkin teemaa.
Esim. 3. – 4. luokkalaisille valitaan teemaksi liike, kulttuuri- ja taidekasvatus toteutetaan kehittämällä mielen- ja kehonliikettä, tukemalla mielikuvitusta ja oman kehon hallintaa, vaikka työpajatoiminnalla, sirkuskoulun ja tanssin avulla.
Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa rahoitetaan mm. kuntien toimintamaksulla,
joka on 2 € / alle 18-vuotiaasta asukkaasta

Kuva 4. Forssan kuvataidekoulun lasten suunnittelemista hahmoista työstettiin yhdistyksen LEKA hahmot. Hahmot lasten piirustuksista käyttöön työsti Johanna Nordblad.
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Kulttuuri elinkeinona
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä.
Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toteuttaa käynnissä olevia hankkeita
ja pyrkii käynnistämään 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.
Future Crops –uusia kasveja tuotantoon
Future Crop -hanke aloitti toimintansa vuoden 2016 aikana ja hanke kestää vuoteen 2019 asti.
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, ruokaja ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyy teemaan, miten kasvit puhuttelevat ihmisiä
nykyään eri taidemuodoissa. Vuonna 2016 hanketta esiteltiin mm. OKRA -maatalousnäyttelyssä ja
Pellonpierrannepäivillä Jokioisilla 18.8.2016. Vuonna 2017 Kuvio järjesti hankkeesta ”Hyötykasvit
käyttöön ” -työpajan 23.8. Korteniemen perinnetilalla Tammelassa. Työpajassa tehtiin tuotantokasveista pataluhia, himmeleitä ja avantgardea. Tuotokset olivat esillä Tapulimakasiinin Avantgarde näyttelyssä. Yhdistys oli myös mukana hanketapahtumissa ja kokoontumissa.
Hanke esittelee tietoa, elämyksiä ja liiketoimintaa tulevaisuuden erikoiskasveista, luo kestävyyttä
ja kilpailukykyä kasvipohjaisten 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.
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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 taloutta, 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.
Vuoden 2017 aikana Kulttuuriyhdistys Kuvio ry loi tapahtumia kansainvälisille kohtaamisille ja loi
pohjaa kansainväliselle yhteistyölle. Hankkeesta järjestettiin vuonna 2017 kolme kehittämistapaamista. Hankkeesta oltiin mukana Vaatevallankumous tapahtumassa Tammelassa 24.4.2017. Tapahtumasta järjestettiin Osallistava teatteri tapaaminen Majatalo Myötatuulessa 17.6.2017. Tapahtumassa verkostoitiin alueen teattereita ja intialaisen Natya Chetana yhdistyksen perustaja Subodh
Pattnaik kertoi osallistavasta teatterista. Hankkeen kohokohta oli siinä kehitetty Kuvio Nexus 17 viikko. Viikko toteutettiin 21.8.–26.8. ja se koostui työpajoista, kohtaamisista ja luennoista. Teemana oli kierrätys taiteessa ja kulttuurissa. Päätapahtuma oli Avantgarde Fashion -näytös Jokioisten
Tietotalolla 26.8. Viikon toteuttamisessa yhdistyksellä oli apuna kansainvälisiä leiriläisiä KVT:n
kautta.
Hankkeesta voi lukea lisää, hankkeen blogista: https://creativeconnectionhanke.blogspot.fi/2016/06/luovat-alat-kohti-saksaa.html

Kuva 5. Avantgarde Fashion -näytös toteutettiin yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja yrittäjien
kanssa. Kuvan kampauksen on toteuttanut Tazzi, aurinkolasit on Optikko Kirkassilmästä ja kuvan
on ottanut Valokuvaamo Kati Länsikylä.
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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.
Konkreettisina toimenpiteinä laaditaan mukana olevien kuntien yhteinen kulttuuriohjelma, luodaan uusia yhteistyökäytäntöjä, kuntarajat ylittäviä kulttuuripalvelumalleja ja kehitetään kulttuuripalveluiden tuottamiseen liittyvää osaamista koulutuksella. Hanke alkoi syksyllä 2016.
Vuonna 2017 hanke kutsui koolle kuntien kulttuurivastaavat. Kulttuurivastaavien tapaamisissa kehitettiin kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja kehitettiin kulttuuriohjelmaa, seutukuntien Kuvion kulttuuribrändiä.
Kulttuuriohjelman ydin tavoite on kulttuuria kaikille tasa-arvoisesti. Tavoitteena on kulttuurikunta.
Kulttuurikunta tiedostaa kulttuurin osana hyvää elämää ja hyvinvointia. Kulttuuripalvelut ovat alueen vetovoimatekijä ja se lisää alueen elinvoimaa. Kulttuurikunta edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Kulttuurikunta tavoittelee osallisuuden ja osallistumisen lisäämistä, avointa tietoa ja sen saavutettavuutta ja monipuolista yhteistyötä. Kulttuuria kaikille tavoitetta tukee Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa alle 18 -vuotiaita ohjaavat seuraavat 7L -kirjaimet teemat liike, lukeminen, luovuus, läsnäolo, luonto, leikki ja laatu. Teemojen keskiössä on lapsi. Kuvion seutukuntien
kulttuuriohjelma ottaa huomioon myös täysi-ikäiset, täydentäen lapsille suunnattua kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja tukien tavoitetta Kulttuuria kaikille. Ikäryhmän 18+ tavoite teemana on aktiivinen yhteisön toimija ja vaikuttaja. Ikäryhmän 30+ tavoite teemana on kulttuuri on osa hyvinvointia
ja hyvää elämää, ikäryhmälle 50+ kulttuurilla ja taiteella väritetään ja rikastutetaan arkea, ikäryhmälle 65+ teema on virkkuna yhdessä sekä ikäryhmää 75+ virikettä kodin ja palvelutalon arkeen.

Kuva 6. Virtuosi di Kuhmon konsertti 8.4.2017 yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n kanssa
Forssan Työväentalolla. Kuva Juhani Pellonpää.
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Liite 1. Strategia 2014–2024
STRATEGIA 2014–2024
Toimintamuodot

Toiminta-ajatus




Kulttuuriyhdistys Kuvio ry vahvistaa jäsentensä
toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin
asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.






Toimialue
Toimialueeseen kuuluvat:
 Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen,
Forssa ja Tammela.
 Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa,
Koski TL ja Somero.
 Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

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 elinkeinona

Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana

Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta. Vahvistaa kulttuurimatkailua ja tukea luovan alan yrittäjyyttä.

Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten
sitoutumista erilaisiin yhteisöihin. Toiminta kohdistuu esimerkiksi olemassa olevien yhteisöjen kuten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen, tai tavoitteena on yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei
vielä ole.

Strategisia toimintalinjoja voidaan toteuttaa mm.
kehittämällä palvelutoimintaa ja neuvontaa, verkostomaisella työskentelyllä, tukemalla jo olemassa olevaa ja innovoida uutta. Löytäen vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja tukemalla eri toimijoiden toimintaa ja reagoimalla tärkeisiin kulttuuria
koskeviin muutoksiin.

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.
Toiminnalla esimerkiksi helpotetaan näytöksiä,
näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toiminta-aluetta, luodaan kulttuuritoimintaa sinne, missä sitä ei vielä ole ja tavoitellaan kokonaan uusia yleisöryhmiä.
Kehittämällä kulttuuripalveluita vahvistetaan alueen vetovoimaa.
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Liite 2. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta vuonna 2017
FORSSA
PV
17.1.
18.1.
25.1.
29.3.
2.4.
8.4.
10.5.
12.5.
21.8.
2.9.
19.9
29.9.
9.10.
21.10.
25.10.
31.10.
1.11.

1.11.
1.11.
1.11.
6.11.
8.11.
10.11.
15.11.
15.11.
16.11.
22.11.
22.11.
26.11.
26.11.
28.11.
29.11.
10.12.
13.12.
13.12.

TAPAHTUMA
Elokuvakerho
Yhdistysesittely
Forssan harrastemessut
Kulttuuria lapsille,
LEKA RoadShow 2017 avaustilaisuus
Book Creator -koulutus aikuisille
Lasten värikylpy Koijärvellä
Virtuosi di Kuhmo konsertti
Taide osallistaa seminaari
Kuvion Yhdistysilta
Kierrätystaidepaja
Mahdollisuuksien tori
Concepción San Pedro -koulun
soitinryhmän (Chile)
Valotyöpajat Forssan kirjastolla
Elokuvakerho
Lapsiperhelauantai sirkuskoulu
Sirkuskoulu Taikatuulen päiväkoti
Yhteislaulutilaisuus
Konserttikeskus Poja!
Vieremän koulu
Heikan koulu
Talsoilan koulu
Sirkuskoulu, Koijärven päiväkoti
Sirkuskoulu, Koijärven koulu
Yhteislaulutilaisuus
Ekoteko, Koijärven koulu
Yhteislaulutilaisuus
Sirkuskoulu, Pihakoivun päiväkoti
Sirkuskoulu, Augustiina
Yhteislaulutilaisuus
Kuutamokerho
Sirkuskoulu, Kurjenpesä
Yhteislaulutilaisuus
Usva-Keijun tanssipaja
Piparitikkari -työpaja
Olipa kerran tonttu -esitys
Yhteislaulutilaisuus
SuomiDoc -elokuvagaala
Sirkuskoulu Axel Wahrenin päiväkoti
Yhteislaulutilaisuus
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HLÖ
4

MUU
kevät 2017

11
10
26
85
15
35
15
1900
200

Forssan teatteri
Forssan kirjasto
4kk–2v. ja 3–5 -vuotiaat

68
12
945
45
60
97
207
230
37
20
70
75
90
45
45
72
7
57
n.70
14
23
40
n.70
30
50
n. 60

Forssan keskuskoulu
lapset ja nuoret
Forssan lukio, syksy 2017
2x näytös ja sirkuskoulu

kokoontui 5 kertaa syksyllä
Luontomuseo
Kuutamolla
Forssan kirjasto, lapset
Forssan Elävien kuvien teatteri

20.12.
20.12.
28.12.
31.12.

Valotyöpaja
Yhteislaulutilaisuus
ART -disco
Uudenvuoden vastaanotto

93
n.70
3
1500

Tölön koulu
nuoret, Status
lapset ja nuoret

Yhteistyössä Forssan kunnan kanssa suunniteltiin kulttuurikasvatussuunnitelma.
HUMPPILA
PV
31.3.
28.1. lähtien
16.3.
10.5.
17.5.
26.8.
26.8.
7.9.
24.10.
31.10.
7.11.
11.11.
30.11.
5.12.
5.12.

TAPAHTUMA
Arkki -arkkitehtuurikasvatuspaja
Elokuvakerho
Vanhempainilta
Lapset, netti ja sosiaalinen media
Garageband -koulutus lapsille
Garageband -koulutus lapsille
Sadonkorjuujuhla
Valotyöpaja
SuomiDoc -työpaja
Garageband -koulutus
Garageband -koulutus
Ekoteko -esitys
Elokuvalauantai
Sirkuskoulu -työpaja
Tuliesitys
Nallen retkilaukku -esitys

HLÖ
38
5
32
28
28
400
50
2
n. 25
n. 25
100
56
60
80
110

MUU
esikoulu ja 4lk.
25.3. asti/ 1x viikko, nuoret

lapset ja nuoret
lapset ja nuoret
lapset ja nuoret
lapset ja nuoret
lapset
lapset ja nuoret
nuoret
90 lasta

Yhteistyössä kunnan kanssa työstettiin kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
JOKIOINEN
PV
21.1.
8.2.
22.3.-19.4.
24.8.
26.8.
vko 35
31.10.
13.10.
13.10.
30.10.

TAPAHTUMA
HLÖ
Elokuvalauantai
48
Arkki -arkkitehtuurikasvatuspaja
37
Ihmefilmi -elokuvakerho
5
Elonkierron olennot -työpaja
14
Avantgarde Fashion show
300
Avantagarde -näyttely
100
A. Reichsteinin They were here -näyttely
Elokuvakerho
20
Pop Up sarjakuvapaja
200
Sirkuskoulu
50
Ihmefilmi -elokuvakerho
8

30.11.
2.12.

Sirkuskoulu -työpaja
Valotyöpaja

40
250

MUU
esikoulu, erityisoppilaat
Kokoontui 5 kertaa, nuoret
6 lk.

Kuuman koulu (2 kertaa)
Miinan koulu
Miinan koulu
Kokoontui 5 kertaa
Paanan koulu
Kuuman koulu
lapset ja nuoret

Yhteistyössä kunnan kanssa työstettiin kulttuurikasvatussuunnitelmaa
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LOIMAA
26.4.

Mediakasvatuspaja
69
Maksullinen tilaustyö
ja Lapset, netti ja sosiaalinen media vanhempain ilta

TAMMELA
PV
21.1.
13.2.
13.3.
27.3.
3.4.
10.5.
11.5.
23.4.
24.4.
22.8.
29.8.

TAPAHTUMA
HLÖ
Elokuvalauantai
50
Teuron taidekerho
9
Teuron taidekerho
8
Maskeerauskurssi Manttaalilla
10
Maskeerauskurssi Manttaalilla
7
Kaikki Kuvaa -työpaja
14
Kaikki Kuvaa -työpaja
14
Teuron kylän lastentapahtuma
60
Vaatevallankumous
70
Sanomalehdestä taiteeksi -paja
15
Saaren kansanpuisto
Kielipaja
20
Korupaja
20
2.9.
Yhdistysesittely Tammelan harrastemessut
20.9.
Sirkuskoulu
40
27.9
Sirkuskoulu
40
4.9.–18.12. Bändikoulu
21 kerta
29.9.

12.10.
18.11.
24.11.
1.12.

Mikaelin päivän tapahtuma
valotyöpaja
vannetanssityöpaja
vannetanssiesitys
A. Reichsteinin luento
Leikki -lasten taideprojekteissa
Taiteilijakahvit/ taide elantona
Elokuvalauantai
Sirkuskoulu
Sirkuskoulu

MUU
alakoulu
alakoulu
(max. 10 osallistujaa)
(max. 10 osallistujaa)
Myllykylän koulu
Myllykylän koulu
työpaja ja teatteriesitys
yhteistyössä Tammelan Martat
lapset ja nuoret
peruskoulu
lapset ja nuoret
Riihivalkaman koulu
Riihivalkaman koulu
max. 7 ihmistä kerta, Letku
3 eri ikäryhmää, kokoontui 14
kertaa

152
30
200
n. 16
4
34
20
20
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Teuron koulu
Myllykylän koulu

YPÄJÄ
PV
8.1.
21.1.
1.2.
3.2.
9.2.
10.2.
15.8.
18.8.
19.8.
18.11.
17.11.
17.11.
17.11.
30.11.
30.11.
2.12.
8.12.
9.12.
12.12.

TAPAHTUMA
Suomi 100 -tarinapaja
Elokuvalauantai
Pikku-Annen savipaja
Pikku-Annen savipaja
LEKA -RoadShow
Pikku-Annen savipaja
SuomiDoc -työpaja
Tanssityöpajoja lapsille
Valotyöpaja
Elokuvalauantai
Sirkuskoulu päiväkodille
Sirkuskoulu yläkoulu
Sirkuskoulu iltapäiväkerho
Vannetanssi -työpaja
Vannetanssi -esitys
Piparitikkarityöpaja
Sirkuskoulu
Tehdään yhteisötaideteos
poistokirjoista -työpaja
Yhteislaulutilaisuus

HLÖ
8
11
28
28
4
28
5
18
63
60
23
20
15
100
100
15
15
n. 60

MUU
Suomi 100 -hanke
Ypäjänkylän koulu
Ypäjänkylän koulu
Ypäjän kirjasto
Ypäjänkylän koulu

Ypäjän tori
Ypäjän tori
Ypäjänkylän koulu
Ypäjän kirjasto

Työstettiin yhteistyössä kunnan kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmaa
Kuntien kulttuuritoimijoiden tapaamiset
31.1.2017
11.10.2017
Tutustumismatka Kemiönsaareen ja Sagalund

6
5
9

Kuvion toimisto
Kuvion toimisto

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry edustamassa toimialuettaan
16.02.2017 klo 10.00–15.30 Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen
lapsille ja nuorille / Helsinki
03.04.2017 klo 10.00–15.00 Kohti kasvua / Seinäjoki
20.9.2017 klo 09.30 – 16.30 Taiken alueverkostojen päivä / Helsinki
25.9.2017 klo 11.00 – 16.00 Bisness & kulttuuri seminaari / Tampere (Kulttuurikummit ry)
20.–21.11. Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorum / Hämeenlinna
04.12.2017 klo 12.00 – 15.00 %TAIDETTA -hankkeen kokoontumisajot 2017/ Tampere
07.12.2017 klo 09.30 – 15.00 Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistus -käynnistystilaisuus / Helsinki
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Creative Connection -hanke
17.2.
Tullaan tutuksi
4.5.
Avantgarde Fashion show -palaveri
17.6.
Tiedostamisen teatteri
ja Subodh Patnaik
5.7.
Avantgarde Fashions show -palaveri
15.9.
Palautekeskustelu Kuvio Nexus 17
Kuvio Nexus -viikko
21.8.
Kikkoja kierrätysmateriaalien
käyttöön
Naamat tutuksi -paja
22.8.
Osalliseksi tapahtuma
Sanomalehdistä -taiteeksi
23.8.
Tekstiilien kierrätys ja hyödyntäminen
23.8.
Työnäytös puettavasta taiteesta
24.8.
Eko- ja kierrätysmuoti -luento
24.8.
Sanomalehdistä taiteeksi
25.8.
Kierrätysmateriaalit tauluun
maisemaksi
25.8.
Tapuli -nyyttärit
26.8.
Avantgarde Fashion -näytös
27.–1.9.
Kuvio Nexus -näyttely

10
8
12

Majatalo Myötätuuli

8
10
39

Forssa

30
14
14
18
10
51
11
5

Tammela
Tammela
Tammela
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa

30
300
100

Jokioinen
Jokioinen
Jokioinen

70
17

Jokioinen
Tammela

KVT -leiri 20.8.–30.8.2017 12 kansainvälistä leiriläistä
Future Crop
17.8.
Kuminaa ja gluteiinitonta
23.8.
Hyötykasvit käyttöön
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Liite 3. Yhdistyksen toiminnasta kerrottu mediassa vuonna 2017
PAINETTU MEDIA

JULKAISUPÄIVÄMÄÄRÄ

ARTIKKELIN OTSIKKO

Forssan Lehti

25.01.2017

Kulttuuririentoja kasiluokkalaisille

Seutu-Sanomat

23.02.2017

Elokuvakerhossa päästetään luovuus valloilleen

Forssan Lehti

18.03.2017

YouTube on lapselle kehno kaveri

Forssan Lehti

20.03.2017

Yhdistystoiminta elää ja voi hyvin Forssan seudulla

Forssan Lehti

24.03.2017

Lekalla kohti kulttuuria

Forssan Lehti

29.03.2017

Virtuosi di Kuhmo palaa konserttilavoille Forssassa

Forssan Lehti

03.04.2017

Tuulahdus 70-luvulta

Forssan Lehti

03.04.2017

Vaatevallankumous haastaa ajattelemaan

Forssan Lehti

05.04.2017

Jousimusiikin virtuoosit Forssaan

Forssan Lehti

07.04.2017

Virtuosi di Kuhmo mainos

Forssan Lehti

12.04.2017

Elonkierto uudistetaan hankerahoituksella

Seutu-Sanomat

26.04.2017

Lähiruoka on orastava vaihtoehto

Forssan Lehti

10.05.2017

Seminaarit ja juhlat Forssan Teatterissa

Seutu-Sanomat

10.05.2017

Bändikoulussa kaikki tuottavat ääntä

Seutu-Sanomat

31.05.2017

Kuvio kutsuu kurkistamaan kulttuuriin

Forssan Lehti

04.06.2017

Kulttuuria loman ratoksi

Seutu-Sanomat

14.06.2017

Maahanmuuttajat rakentavat tapahtumaa Forssassa
Tarjolla makuja ja musiikkia maailmalta

Seutu-Sanomat

16.8.2017

Mahdollisuuksien tori katsoo tulevaisuuteen
Keskiössä lapset ja nuoret

Forssan Lehti

19.8.2017

Forssan seutu pukeutuu taiteeseen

Seutu-Sanomat

23.8.2017

Kaikille kulttuuria yhteismainos
Kuvio Nexus 17 -tapahtumaviikko ja Mahdollisuuksien tori

Seutu-Sanomat

23.8.2017

Muotishow kierrätysmateriaaleista Jokioisilla

Forssan Lehti

24.8.2017

Kaikille kulttuuria yhteismainos (sama kuin Seutu-Sanomissa) Kuviolta Kuvio Nexus 17
-tapahtumaviikko ja Mahdollisuuksien tori

Forssan Lehti

25.8.2017

Olentoja metsänreunassa (etusivun kuva)

Forssan Lehti

25.8.2017

Koululaiset taiteilivat makasiinissa

Loimaan Lehti

29.8.2017

Valotaide on hauskaa niksipirkkailua

Seutu-Sanomat

30.8.2017

Puettavan taiteen tapahtuma Jokioisilla
Huumoria ja hulluja ideoita

Forssan Lehti

3.9.2017

Kehräämöllä pantiin tanssiksi (etusivun kuva)

Forssan Lehti

3.9.2017

Ilo on mahdollisuus

Seutu-Sanomat

27.9.2017

Mikaelin tapahtumassa maistellaan makuja
Pappilassa tarjoillaan Karjalan perinneherkkuja
Perheiden yhteinen viikonlopun aloitus

Seutu-Sanomat

27.9.2017

LEKA tuo sirkuskoulua ja valotyöpajaa
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PAINETTU MEDIA

JULKAISUPÄIVÄMÄÄRÄ

ARTIKKELIN OTSIKKO

Forssan Lehti

28.9.2017

Ensiaskeleet pää alaspäin
Kaikki pallot ilmaan
Valotyöpajoja Forssassa ja Tammelassa perjantaina

Forssan Lehti

30.9.2017

Mikaelin tapahtumassa valo sisällä ja ulkona

Seutu-Sanomat

11.10.2017

Miralle loksahtivat palaset kohdilleen Forssassa
Kuttturelli-Nelli esittelee tapahtumia ja matkailukohteita
Ideoi Kuviolle tuote

Seutu-Sanomat

11.10.2017

Alexander Reichsteinin luento Tammelassa

Forssan Lehti

22.10.2017

Vauhdikasta menoa Feeniksissä

Rondo Classic

11.2017

Paikalliset potentiaalit käyttöön

Forssan Lehti

3.11.2017

Erityistarpeet pitäisi huomioida

Forssan Lehti

13.11.2017

Ja kamera käy!

Seutu-Sanomat

15.11.2017

Elokuvia Tammelassa ja Ypäjällä

Hämeen Sanomat

17.11.2017

Tuntematon sotilas -elokuva Tammelassa

Tahto -lehti

27.11.2017

Hyvien ideoiden toteuttaja

Forssan Lehti

28.11.2017

Etusivu: Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:lle maakunnallinen
tunnustus
Lasten ja nuorten kulttuurilla on iso rooli Kuviossa

Hämeen liiton
uutiskirje

28.11.2017

Kulttuuriyhdistys Kuvio ja Minna Lehtola saivat
kulttuuritunnustuspalkinnon

Hämeen Sanomat

28.11.2017

JUST liitteen etusivu: "Palkinto antaa energiaa jatkaa"
Juttu: Lasten ja nuorten kulttuurilla on iso rooli Kuviossa

Loimaan Lehti

28.11.2017

Joulumarkkinat Ypäjällä

Forssan Lehti

9.12.2017

Laulua, soittoa ja yhteislaulua (Kalervo ja kumppanit)

Seutu-Sanomat

20.12.2017

Art Disco mainos
Avantgarde show - valokuvanäyttely Jokioisilla

Forssan Lehti

28.12.2017

Forssassa limudiscoillaan tänään

Soroptimisti

2017

Koko sydämellä (Juttua Avantgarde Fashion show:sta)
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Liite 4. Yhdistykselle myönnetyt avustukset 2014–2017
Avustushaut 2014–2017
VUOSI RAHOITTAJA

KOHDE

€

2014

Kansan sivistysrahasto

Lastenkulttuurin pilottikiertueet

2 000 €

2014

Taiteen edistämiskeskus

Ikääntyneiden kulttuurisuunnitelma ja yhteisötaiteilijat

4 000 €

2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuuritoiminta
kunnissa ja alueilla

Kylien lapset -hanke

50 000 €

2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuurimatkailu
/ Hakijana Linnan kehitys

Culture Finland -aluekoordinaatio Kanta-Hämeessä

25 000 €

2015

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

Aluetuottajamallin kehittäminen
ja pilotointi

30 000 €

2015

Valtioneuvoston kanslia

100 suomalaista tekoa
Suomi 100 -tunnus

Myönnetty

2016

Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, LounaPlussa

Creative Connections
-hanke

64 245€

2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö / kulttuuritoiminta
kunnissa ja alueilla

Kulttuurikunta -hanke

27 000 €

2016

Hämeen liiton maakuntarahasto

Sata suomalaista
tekoa (Suomi 100)
SuomiDoc -kilpailu

2 000 €

2016

Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, Leader / hakijana LUKE

Future Crop -hanke

35 142 €

2017

Taiteen edistämiskeskus

Esiselvitys vammaisyhteisöjen
kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta

5 000 €

2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö / lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustus

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus

40 000 €

2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö / saavutettavuuden
kärkihanke

Kulttuurikaruselli

25 000 €

2017

Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, LounaPlussa

Taidetalo liikkeessä
Lasten/ nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi

95 796 €
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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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