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JOHDANTO
yhteistyössä Forssan museon kanssa toteutettiin arkeologinen Mullankaivajat -hanke.
Hankkeesta toteutettiin mm. arkeologiset kaivaukset Forssan kaupunkipuistossa polkuverkostoja ja alueen rakennushistoriaa tutkien.
Lisäksi hankkeesta toteutettiin myös Eerikkilän leirikoululaisten Challenge-haasteeseen
kalliomaalaus rastipiste ja Jokioisten Mansikki
-lasten maatalousmessuille leikkimielinen
”Muovikauden kaivaus”, missä lapset saivat
etsiä arkeologisin metodein yllätysmunien leluja hiekasta.
Vuonna 2018 yhdistys otti aktiivisesti kantaa
kuntien kulttuuritoimintalain uudistukseen.
Yhdistys halusi tuoda myös toiminta-alueellaan esille kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttelyllä. Näyttely yhdisti valokuvauksen ja paikallisten ihmisten tarinat kulttuurista ja sen merkityksestä ihmisten arjessa. Näyttely kiersi yhdistyksen jäsenkunnissa.
Yhdistyksellä oli myös kesällä 2018 vieraita
Saksasta ja yhdistys toteutti aikuisille Väri Die
Fabre -värjäystyöpajan Hannelore Steinin ohjaamana. Yhdistys juhlisti myös Kuvataiteen
päivää 10.7. yhteistyökumppaneiden kanssa
Korteniemen tilalla Tammelassa.
Yhdistys toteutti myös yhteismainontaa kesäkulttuuripostikortin muodossa ja oli mukana järjestämässä kolmatta kertaa Mahdollisuuksien tori tapahtumaa.
Vuosi 2018 on ollut yhdistykselle eläväinen
ja se on tuonut toimintaan vakautta, onhan
yhdistyksen 5-vuotisjuhlavuosi tulollaan.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus asetti vuodelle 2018 tavoitteeksi kehittää seuraavia painopistealueita:







lasten- ja nuortenkulttuuri
kulttuuri elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen
alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.

Vuonna 2018 lasten- ja nuortenkulttuurissa
vahvistettiin verkostomaisen lastenkulttuurikeskus toimintamuodon LEKA -leikki ja kasvu
toimintaa saamalla valmiiksi Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kulttuurikasvatussuunnitelmat.
Kuviolla on Seutukunnallinen 7L:n lastenkulttuurikasvatusmalli, jonka keskiössä on
lapsi. Ideana on, että alueella kaikki lapset
ovat 7L:n arvoisia. Kulttuurikasvatusta ohjaavat siis seitsemän teemaa, jotka ovat leikki,
liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja
luonto. Kulttuurikasvatussuunnitelmilla on tavoitteena vahvistaa lasten oikeuksia taide- ja
kulttuurielämään (YK:n lapsen oikeuksien sopimus) ja niiden saavutettavuutta.
Yhdistys on ottanut alueella toimijoiden toiveesta tavoitteeksi kehittää alueellaan kulttuuriperintökasvatusta. Menneenä vuonna

Kuva 1. Vierailu Heikan koululla arkeologiaa opettamassa, Suomen kulttuurirahaston rahoittama Mullankaivajat -hanke. Kuvaaja Minna Lehtola.
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TOIMINTA
Yhdistyksen toiminta vuodelle 2018 suunniteltiin vuosille 2014–2024 tehdyn strategian ja
toimintasuunnitelman ja hankkeiden mukaan.
Aktiivisia hankkeita yhdistyksellä oli viisi. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston avustus FutureCrops- ja Taidetalo
liikkeessä -hankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus lasten harrastustoiminnan
saavutettavuuden kehittämiseen ja yleisavustus lastenkulttuurikeskus toimintamuodolle.
Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen avustus
vammaisten kulttuuripalveluiden kehittämiseen.
Yhdistyksen kuntajäsenmäärä on säilynyt viitenä. Viisi jäsenkuntaa ovat Forssa, Humppila,
Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Yhdistyksellä on
19 yhteisöjäsentä ja 26 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu on kuntajäsenille 0,20 €/
kuntalainen, yhteisöille 30€/vuosi ja henkilöjäsenille 15 €/vuosi. Vuoden 2018 syyskokouksessa yhdistys päätti nostaa yhteisöjäsenmaksun 50 €/vuosi ja henkilöjäsenmaksun 20
€/vuosi. Kuvion tuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 147 138,97 €.
Kuviolla oli yksi vakinainen kokoaikainen
työntekijä ja yksi osa-aikainen työntekijä
vuonna 2018. Tämän lisäksi yhdistyksellä oli
yhteensä 22 satunnaista työntekijää eli työpajaohjaajia, kerho-ohjaajia, kesätyöntekijöitä ja
määräaikaisia työntekijöitä.
Lasten- ja nuortenkulttuurissa vuonna 2018
yhdistys kehitti seutukunnallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa Ypäjän, Jokioisten ja
Humppilan kuntien kanssa. Tämän lisäksi mm.
Koijärvellä kokoontuivat Luovis kerho ja Letkulla bändikerho. Yhdistys organisoi Konserttikeskuksen konsertteja mm. Jokioisille Dr. CoBrassin vierailun ja Forssaan ZAUZA! Suomirokkikoulun. Varhaiskasvatuksen lasten vieraana muun muassa Humppilassa oli Taikuri
Alfrendo ja Tammelassa Vihreä Portti -tanssipaja. Monikulttuurisuutta tuotiin kouluille esimerkiksi Micke Björklundin smoothiekurssilla,
jossa puhekielenä oli ruotsi. Vierailusta Ypäjälle kirjoitti mm. Loimaan lehti.

Yhdistys organisoi myös tutustumismatkan
Poriin, jossa esiteltiin nuokka.fi sivustoa ja
nuorten mobiilista harrastuspassisovellusta.
Porissa vierailtiin myös lastenkulttuurikeskuksessa.
Yhdistys kutsui koolle kuntien kulttuurivastaavia kehittämään seutukunnallista yhteistyötä ja kuntien kulttuuripalveluita. Yhdistys
otti vuonna 2018 aktiivisesti osaa kuntien kulttuuritoimintalain uudistamiseen. Lisäksi Kuvion jäsenkuntien kirjastoissa kiersi Kulttuuri
on meidän -näyttely, joka toi esille kulttuurin
hyvinvointivaikutusta ja tarinoita kulttuurin
merkityksestä eri ihmisten elämään.
Yhdistys avasi jo vuonna 2017 tuoteideakilpailun ja voittaja valittiin vuoden 2018 alussa.
Tuoteideakilpailun voitti Reika Vesalan suunnittelema Kuvion kuvio -kuosi. Voittona oli
500 €.
Kuviolla oli myös kesällä 2018 vieraita Saksasta ja heidän ohjauksessa järjestettiin Väri
Die Farbe -kasvivärjäyskurssi Korteniemen perinnetilalla. Yhdistys oli kolmatta kertaa mukana organisoimassa Mahdollisuuksien tori tapahtumaa, jossa kävijämäärä nousi 3 500:en.
Yhdistys on kulttuurin ja taiteen avulla vahvistanut alueen vetovoimaisuutta. Kulttuuripalvelut tulevat lähelle asukkaita keskustassa
ja kylillä.
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Yhdistyksen toiminnan painopisteet eri vuosina
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 määritellyt painopisteet:







lasten- ja nuortenkulttuuri
kulttuuri elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen
alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.

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.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuonna 2018 viisi kuntajäsentä: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Yhdistyksen verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa mukana ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 19 yhteisöjäsentä ja henkilöjäsenmäärä kasvoi jälleen 6:lla. Henkilöjäsenmäärä on nyt 26 henkilöä.
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Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajan toimi vuonna 2018 Päivi Paija, varapuheenjohtajana Niina Laitonen ja
rahastonhoitajana Marjo Kanerva sekä sihteerinä Keijo Koskimies.
Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa kevät- ja syyskokouksen lisäksi. Tämän lisäksi
hallituksen jäsenet ovat auttamassa mahdollisuuksien mukaan kerran vuodessa varainkeruutapahtumassa, joka vuonna 2018 oli Murhamysteeri illallinen lauantaina 19.5.2018.
Kuluneena vuonna Kuvio otti osaa myös Forssan teatterin katsomon penkkien vaihtokampanjaa, johon 100 € toimijat saivat ostaa itselleen vakiopenkin katsomoon. Yhdistys on ottanut tavakseen arpoa hallituksen jäsenten kesken katsomopaikan kutsunäytöksiin.
Kuvion hallituksesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri muodostavat
yhdistyksen johtoryhmän. Johtoryhmä vastaa työntekijöiden ohjauksesta ja akuuteista asioista.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Yhteisö

Taija Lehtinen

Minna Autio

Humppilan kunta

Teija Hämäläinen

Silja Haavisto

Ypäjän kunta

Päivi Paija

Maria Valta

Tammelan kunta

Minna Aaltonen

-

Forssan kaupunki

Stiina-Liisa Pirkkamaa Anu Tujunen

Jokioisten kunta

Juhani Pellonpää

Juhani Kuusisto Forssan Mykkäelokuvayhdistys

Niina Laitonen

Eila Heikkilä

Taideyhdistys ITU

Eero Mäkelä

Sirpa Mäkelä

Kyläsepän teatteri

Leena Öfversten

Outi Rämö

Kuhankosken Kilta

Keijo Aho

Marjo Kanerva

Lounais-Hämeen musiikkipäivät

Keijo Wääri

Sami Mattila

Forssan Kulttuuri-Axel ry

Pirjo Poutanen

Tuomas Vesala

Henkilöjäsen

Keijo Koskimies

Tanja Thomsson Henkilöjäsen
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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 vuonna 2018 jäsenmaksuista (5 %), varainhankinnasta (3 %) hankeavustuksista (86 %) ja palvelu- ja osallistumismaksuista sekä muiden tahojen omavastuuosuuksista hankkeisiin (6 %). Toiminnan menot muodostuivat henkilöstön palkkauskuluista (61,5 %), palveluiden ostoista (26,5 %), tiedotuksesta ja viestinnästä (5 %), työpaja- ja muista kuluista (2,6 %),
matkakuluista (0,8 %) ja toimistosta (3,6 %). Toteutunut vuoden 2018 taseen loppusumma on
30 991,41 €.
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsee Forssaan Axsus Centerin tiloissa Saksankadulla. Toimiston
lisäksi yhdistyksellä on varasto.

Henkilöstö
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä on ollut koko 2018 vuoden ajan 1 kokoaikainen työntekijä ja 1 osaaikainen toimistotyöntekijä. Toimistotyöntekijöinä on ollut yksi henkilö Tripla-hankkeen kautta.
Tämän lisäksi yhdistyksellä on vuoden aikana ollut 1 projektityöntekijä, 5 kesätyöntekijää taiteen
ja kulttuurin alalta ja 16 työpaja-/kerho-ohjaajaa. Lisäksi yhden viikon ajan 1 yläkoululainen TETharjoittelussa. Yhdistyksellä on ollut myös Hämeen Setlementin kautta 1 maahanmuuttaja tutustumassa yhden kuukauden ajan suomalaiseen työelämään.

Jäsenedut

Yhdistyksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää jäsenilleen suunnattuja palveluita.
Yhdistyksen jäsenetuja ovat:
 mahdollisuus toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä
 maksuttomat neuvontapalvelut mm. avustusten hakuun
 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 sekä kamera/videokamera vuokraus mahdollisuus
 tiedotus erilaisista mahdollisuuksista taiteessa, kulttuurissa ja kulttuurimatkailussa
 mahdollisuus yhteismarkkinointiin ja saada omat/yhteisön tiedot osaksi yhdistyksen nettisivuja
 ilmainen tiedottaminen yhdistyksen sähköisessä tapahtumakalenterissa, yhdistyksen uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa
 osallisena yhdistyksen hankkeissa, joissa ei vaadita omavastuuosuutta
 yhteisö- / henkilöjäsenille mahdollisuus varata yhdistyksen toimistolta kaappitilaa ja työpistettä kulttuuritoiminnan tueksi
 koulutus mahdollisuuksia ja tutustumisretkiä
 seutukunnallinen yhteistyöverkosto.
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TIEDOTTAMINEN
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry sai vuonna 2018 valmiiksi toiminnalleen brändikäsikirjan. Brändikäsikirjassa on avattu yhdistyksen kulttuuribrändin ydin, äänensävy ja brändipersoona sekä se haastaa
kunnat kulttuurikunniksi. Lisäksi brändikäsikirja kertoo, miltä Kuvio näyttää muun muassa logot,
typografia ja värit. Brändikäsikirjassa käydään läpi Kuvion eri tiedotuskanavia, tietosuojaa ja arkistointia. Yhdistys haastaa toiminta-alueensa kunnat kulttuurikunniksi, jossa vuorovaikutuksella ja
yhteistyöllä kehitetään kulttuuritoimintaa: Kulttuuri on meidän ja Kulttuuria kaikille -ajatuksella.
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 tiedotustoiminnan tavoitteena on
 helpottaa tiedon saantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista ja -toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista
 kehittää tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kulttuuritoiminnan järjestäjien kesken
toimialueella
 kehittää tiedonsaantia paikallisesta kulttuuritoiminnasta erilaisille paikallisille,
alueellisille ja valtakunnallisille kehittäjätahoille
 kehittää tiedonsaantia valtakunnallisista ja maakunnallisista tukipalveluista ja
kehittämistoiminnasta paikallisille kulttuuritoimijoille.
Kulttuuriyhdistys Kuviolla on nettisivut www.kuvio.org ja siellä tiedotetaan asianmukaisesti yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Yhdistyksen nettisivujen ulkoasun on suunnitellut Kalle Lahtinen/Mainossatama. Yhdistyksen nettisivujen teknisestä toteutuksesta vastaa Doweb Oy. Nettisivujen etusivulla on someseinä ja siinä näkyy yhdistyksen Facebook- ja Instagram-päivitykset. Nettisivuilla on
myös Kulttuuri on meidän -someseinä, ja siihen saa oman julkaisun näkyviin kirjoittamalla hastagi
#kulttuurionmeidan. Nettisivut on uudistettu vuonna 2017. Uudistuksen myötä yhdistyksen nettisivujen sähköiseen tapahtumakalenteriin on voinut avoimesti lisätä tapahtumia ilman kirjautumista.
Kalenteriin syötetyt tapahtumat tulevat näkyviin Kuvion toimistotyöntekijöiden hyväksyttyä tapahtuman.
Nettisivuilla julkaistaan ajankohtaisia uutisia. Nettisivuilla on avustuskalenteri, josta löytyy tietoja
avoimista avustushauista ja yhdistys avustusvinkkaa Facebookissa avoimista hauista. Nettisivuille
pääsee muun muassa Forssan seudun matkailun ja Ypäjän kunnan sivuilta. Yhdistys on työstämässä
nettisivuihin yhteyttä Tavastia Eventsiin. Nettisivuilta löytyy sähköinen Liity jäseneksi -lomake, ja
yhdistyksen toiminnasta voi antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.
Sosiaalisessa mediassa yhdistys näkyy aktiivisesti Facebook-, Instagram- ja Twitter-tileillä. Kuviolla
on käytössä myös Youtube.
Kuvio ry tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan myös tiedotuslistalla, jota hallinnoidaan MailChimp -uutiskirjeohjelmalla. Tiedotuslistalle lisätään henkilöitä yhteystietoineen, joko
sähköposti-ilmoituksella tai liittymällä tiedotuslistalle täyttämällä Liity tiedotuslistalle -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 vuoden 2018 toimintaa.
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Yhdistyksen toimintaa on vuoden 2018 aikana esitelty: Helsingin Lapsimessuilla Future Crop -hankkeesta, Mustirun ja Mikaelin päivän tapahtumassa Tammelassa, Kesäpäivä Kartanolla tapahtumassa
Jokioisilla, Humppilapäivillä, Heinämessuilla Forssassa, Okra Maatalousnäyttelyssä Oripäässä Future
Crop -hankkeesta, Pertunpäivillä Ypäjällä, Humppilan Sadonkorjuujuhlilla, Mansikissa Jokioisilla
Mullankaivajat-hankkeesta, Lapsiperhelauantaissa Forssassa ja Ypäjän, Forssan sekä Jokioisten joulunavauksissa.
Yhdistys aloitti oman Kulttuurelli Nelli -blogin kirjoittamisen syksyllä 2017. Blogissa esitellään
seutukuntaa, alueen ihmisiä ja alueen kulttuuri- ja taidetapahtumia. Yhdistys toteutti myös Kulttuuripostikortin kesällä 2018.

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. Kulttuuriyhdistys
Kuvio ry on vuosittain säännöllisesti kutsunut koolle kuntien kulttuurivastaavia vuodesta 2015 lähtien kehittämään yhteistyössä ja yhteistyötä seutukunnallisesti. Vuonna 2018 kuntien kulttuurivastaavat kokoontuivat kaksi kertaa, kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä.
Lastenkulttuurikeskus toimintamuodon myötä yhdistys on lähtenyt mahdollistamaan kuntalaisille ja yhteistyötahoille vaikuttamisen siihen, millaista sisältöä lapsille, nuorille ja lapsiperheille toimintamuodossa tuotetaan ja toteutetaan. Toimintaa kutsutaan LEKA-työryhmän kokoontumisiksi
ja vuonna 2018 ryhmä kokoontui kolme kertaa.

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 on muun muassa vuonna 2018 kuulunut neuvonta ja tuki
kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa, avustusten hakemisessa, hakemuslomakkeiden täyttämisessä ja hankkeiden hallinnoimisessa. Lisäksi Kuvio on tiedotuksessaan vinkannut toimijoiden
toimintaa edistävistä hankkeista, avustuksista ja residenssi mahdollisuuksista.
Yhdistys järjesti tutustumisretken Poriin ja retkellä mm. tutustuttiin nuorten harrastuspassi sovellukseen ja sen toimintaan sekä Porin lastenkulttuurikeskuksen toimintaan. Opetus- ja kulttuurimi-
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nisteriö on lähtenyt Porin harrastuspassisovelluksesta työstämään valtakunnallista sovellusta kuntien käyttöön. Kuvion toiminta-alueelta Forssa on lähtenyt mukaan kehittämään sovellusta yhteistyössä Kuvion kanssa. Tässä vaiheessa kehittämiseen osallistuminen on kunnille ilmaista.

VAIKUTTAMINEN
Tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa on vaikuttamistyö ja vuonna 2018 yhdistys oli aktiivisesti mukana työstämässä Kuntien kulttuuritoimintalakimuutosta ja kommentoimassa muutosehdotuksia.
Yhdistys aktiivisesti aktivoi yhteisöä mukaan Kulttuuri on meidän -ajatuksella vaikuttamaan alueen
kulttuuri- ja taidepalveluihin – luomaan alueelle kuntalaisten näköistä ja mukaista kulttuuria. Tavoitteena on myös luoda monipuolisia elämyksiä, tuoden tutuksi eri kulttuurinaloja, jotka eivät ole
alueella vahvoja. Kuvio kampanjallaan halusi myös vahvistaa tietoisuutta taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.
Yhdistys on osallistunut myös Hämeen liiton kulttuurimatkailun kehittämiseen osallistumalla heidän järjestämiin tilaisuuksiin, jossa yhdessä on kehitetty matkailualaa. Kanta-Hämeen maakunta
palkittiinkin valtakunnallisesti tammikuussa 2019 vuoden matkailukisassa hopealla.
Tämän lisäksi yhdistys on osallistunut kumppanuuspöytiin, joissa on kartoitettu muun muassa
Tammelan kirjaston tilatarpeita eri toiminnoille ja Forssan mahdollisen uuden koulurakennuksen
muita käyttötarpeita. Yhdistys on tuonut eri tilaisuuksissa esille tarvetta monipuolisille yleistiloille,
jotka muun toiminnan lisäksi tarjoavat mahdollisuuden konsertti- ja näyttelytiloille sekä opetustiloille, esimerkiksi media- ja elokuvakasvatukseen ja sirkuskouluun ja yleisesti yhdistysten toimintaan. Monipuolisuus tulisi huomioida tilamuutoksissa ja rakentamisessa, että tilat olisivat muokattavissa monipuoliseen käyttöön.
Kuvio oli myös mukana yhteistyössä suunnittelemassa ELY:n, Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen toimijoiden kanssa infoa eri rahoitus mahdollisuuksista luovalla alalla. Yhteistyön tuloksena 6.6.2018
klo 13–15.45 järjestettiin Luovan- ja Matkailualan rahoitusinfo ja 18.9.2019 Mistä rahoitusta taiteelle ja kulttuurille -tilaisuus Hämeenlinnassa.
Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi yhdistys on työstänyt kuntiin ja kuntien
kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmia. Kulttuurikasvatussuunnitelmat on saatu valmiiksi Forssassa,
Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä sekä Loimaalla.

10

KEHITTÄMISHANKKEIDEN HALLINNOINTI
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminnan tavoitteena on hankkeilla vahvistaa ja kehittää alueen taideja 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, nauttia taiteesta ja niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamisesta, 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 2018 yhdistys hallinnoi kuutta hanketta.

PALVELUTOIMINTA ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN
Yhdistyksen tavoitteena on räätälöidä palveluita alueen tarpeista lähtien ja ydintavoitteena on kulttuuritoiminnan kehittäminen kunnan, yhdistysten/järjestöjen, taiteilijoiden, yrittäjien, kuntalaisten
ja muiden luovan alan toimijoiden toiminnan tueksi. Kuvio haluaa toiminnassa tukea kokeilukulttuuria kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys on avoin ideoille ja 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.
Vuonna 2018 yhdistys kokeili konsertin järjestämistä kunta-yrittäjä-artisti-yhdistys-yhteistyönä.
Kunta tarjosi kokeiluun ilmaiset tilat, yrittäjältä sai maksua vastaan osallistujat ostaa muun muassa
virvokkeita, muusikko otti riskin palkastaan ja Kuvio auttoi artistia oman konsertin järjestämisessä,
palkanmaksussa ja tapahtuman tiedottamisessa ja käytännönasioissa. Kokemus oli positiivinen ja
sai yleisön liikkeelle, artisti sai palkan esityksestään, yrittäjä sai tarjoilusta tuloja, kunta sai lisää kulttuuritapahtumia ja Kuvio vahvisti voittoa tavoittelemattomasti alueen kulttuuria, kuten sen toimintaideaan kuuluu.
Yhdistyksen rikkaus on nopea reagointi ja avoimuus eri toimintatavoille ja vapaalle ideoinnille.
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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.
Vuonna 2018 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:llä oli kesä-heinäkuun vaihteessa Creative Connection hankkeesta tuttuja yhteistyökumppaneita. He tulivat pitämään kasvivärjäystyöpajan Korteniemeen
kesäkuun lopussa, osallistumaan Taideyhdistys Itu ry:n näyttelyyn ja osallistumalla hankeyhteistyö
palaveriin, jonka Kuvio järjesti Forssan museoon 2.7.2018. Kuvio on myös vuosittain mukana järjestämässä Mahdollisuuksien toria Forssan yhteistyössä SPR:n kanssa. Tapahtuman toteutukseen osallistui vuonna 2018 myös Hämeen Setlementti. Tapahtuma edistää kestävää kehitystä ja monikulttuurisuutta.

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 kulttuurivastaavien tapaamiseen.
Kuvio haastaa jäsenkuntansa Kulttuurikunniksi
Kuvio on kulttuurivastaavien tapaamisissa kehittänyt kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja kulttuuriohjelman sekä seutukuntien Kuvion kulttuuribrändin.
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, joihin sisältyvät
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.
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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 esityskiertueita, työpajoja ja säännöllistä harrastustoimintaa. Vuonna 2018 Kuvio aloitti myös säännöllisen leiritoiminnan Taidetalo liikkeessä hankkeesta. Vuoden 2018 myötä Kuvio on työstänyt alueelle kulttuurikasvatussuunnitelmia ja suunnitelmat on saatu valmiiksi Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä. Edellä mainituissa kunnissa on seutukunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka pohjautuu seitsemään teemaan,
jonka keskiössä on lapsi. Teemat ovat leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto
Vuodesta 2015 lähtien Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on järjestänyt jäsenkunnissaan esityskiertueita eri
taiteenaloja esitellen. Vuonna 2018 yhdistys järjesti kuntiin, joilla ei ole sopimusta Konserttikeskuksen kanssa Konserttikeskuksen vierailun. Toiminnan tavoitteena on vuosittain järjestää Konserttikeskuksen konsertti näissä jäsenkunnissa kaikille peruskoululaisille ja tämän lisäksi vaihtelevin teemoin esitys varhaiskasvatukselle. Vuonna 2018 alueella vieraili esimerkiksi Taikuri Alfrendo esiintymässä varhaiskasvatukselle.
Yhdistyksellä on ollut myös aktiivista työpajatoimintaa lapsille ja nuorille sekä perheille. Vuonna
2018 järjestettiin muun muassa sarjakuva-, sanataide- ja Fanifiktion -työpajoja sekä tanssi- ja sirkuskoulupajoja. Vuoden erikoisuutena oli Svenska nu:n kanssa yhteistyössä järjestetty Kocka på
svenska: Smoothie på svenska -kurssi Michael Björklundin ohjauksessa. Kuvio oli myös eri lastentapahtumissa esimerkiksi hirviötyöpajalla ja arkkitehtuurityöpajalla.
Harrastustoiminnassa on testattu teemallisia harrastuskerhoja aikaisempina vuosina, kuten elokuvakerhoa. Vuodelle 2018 harrastustoiminta kehitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kouluihin tekemän kyselyn pohjalta, joissa peruskoululaiset kertoivat toiveitaan harrastustoiminnan teemoista.
Kyselyn pohjalta aloitettiin muun muassa sarjakuvakerho Humppilassa ja Luoviskerho Koijärvellä.
Toiminnan tuloksena havaitsimme, että harrastustoiminnan tulisi olla monitaiteellisia ja tämän johdosta lähdimme myös leireistä työstämään Luovisleirejä. Sana Luovis ei ota kantaa taiteenalaa vaan
sen sisällöstä voi tehdä monitaiteellista.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry sai vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustusta, jolla alueelle työstettiin kulttuurikasvatussuunnitelmia ja pohjaa kulttuurija taidekasvatuksen tarinallistamiselle sanataidetyöpajojen kautta. Avustuksella vahvistettiin monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille. Lastenkulttuurikeskuksen
toiminnassa huomioitiin myös toisen asteen koulutusta käyvät nuoret. Heille oli tarjolla esimerkiksi
tubettajan vierailu.
Kulttuurikaruselli-hankkeella kehitettiin harrastustoimintaa koulupäivän päätteeksi. Tavoitteena
oli keventää perheen arkea niin, että illalla ei tarvitse lähteä kuljettamaan lapsia harrastustoimintaan, ja tukea perheitä tarjoamalla lapsille valvottua toimintaa, ettei tarvitse olla yksin kotona esimerkiksi vanhempien työn takia. Hankkeessa järjestettiin Letkulla bändikoulua ja työstettiin Humppilaan sarjakuvakerhoa ja Koijärvelle Luovis-kerhoa. Hankkeessa vietiin myös Kylien lapset -hankkeessa kehitettyä pop up -toimintamallia käytäntöön. Kuvio kierrätti Kulttuurikaruselli tapahtumaa
toiminta-alueensa jäsenkunnissa, ja tapahtumassa esiteltiin yhdistyksen toiminnassa olevia työpajoja ja harrastusmahdollisuuksia pop up kokeilu- ja saavutettavuusmentaliteetilla.
Yhdistys järjesti myös yhdessä erityislapsille ja varhaiskasvatukselle mm. Forssan kirjastolla Molli
ja Kumma -teatteriesityksen. Tavoitteena on luoda tilaisuuksia ja hetkiä, jotka ovat erilaisille lapsille
ja nuorille avoimia ja joissa kaikki lapset ja nuoret voivat oppia hyväksymään erilaisuutta.
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Vuonna 2018 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry aloitti myös Taidetalo liikkeessä -hankkeen, jossa kehitetään leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Hankkeen aloittaminen hieman viivästyi, mutta jo keväällä
2019 julkaistiin avoin haku hankkeen yhteistyökumppaneille. Hankkeesta suunniteltiin myös koulutustilaisuus Tammelaan nuorille, mutta koulutustilaisuuteen tuli ainoastaan kaksi ilmoittautunutta,
joten koulutustilaisuus peruutettiin. Elokuussa 2018 hankkeesta tehtiin eri tapahtumissa ja paikoissa kyselyitä, millaisia toiveita alueella on leireiltä. Leirit aloitettiin vuoden lopulla.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry aloitti 16.8.2016 LEKA -leikki ja kasvu, verkostomainen lastenkulttuurikeskus -toimintamuodon. Samalla yhdistys päätti hakea valtakunnallisen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon jäseneksi ja Kuvio hyväksyttiin jäseneksi. Kuviolle myönnettiin vuodelle 2018 varajäsenyys lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa, jossa yhdistystä edustaa Kuvion puheenjohtaja.
LEKA on lastenkulttuurikeskuksen toimintamuodon nimi, toiminta on kuitenkin Kulttuuriyhdistys
Kuvio ry:n toimintaa. Kunnat maksavat toimintamuodon palveluista 2 €/ alle 18-vuotias kuntalainen.
Yhdistyksen LEKA toiminta toteutuu yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja ohjausryhmän ohjaamana. Ohjausryhmänä toimii 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 mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteena on edistää kuntiin lasten- ja nuorten kulttuurisuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittymistä ja vahvistumista. Vuodesta 2017 lähtien on kehitetty Kuvion seutukunnallista kulttuurikasvatusmallia, jonka 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
sekä uuden luomiseksi – valitsemilleen ikäluokille haluamillaan teemoilla.

Kuva 2. 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 muun muassa OKRA-maatalousnäyttelyssä ja Pellonpiennarpäivillä
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. Vuonna 2018
Kuvio järjesti hankkeesta Muualta kuin maasta -työpajoja ja yhteistyössä Forssan Kuvataidekoulun
kanssa korutyöpajoja. Yhdistys oli myös mukana hanketapahtumissa ja kokoontumissa. Kuvio teki
myös hankkeeseen vuoden 2018 toiminnasta videon.
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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Kuva 3. Future Crop -hankkeessa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on tutkinut erikoiskasvien tuotantoa
luovasta, taiteellisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä. Kasveja ja niiden käyttömahdollisuuksia on
tutkittu kasvun eri vaiheissa, esimerkiksi siemenistä on tehty koruja, taimista on istutettu siniristilippu pellolle, täysikasvuisista tuotantokasveista on tehty kasviseinä ja sadonkorjuun jälkeen kasveja on hyödynnetty monipuolisesti perinteisistä perunahimmeleistä ja pataluhista paperin valmistukseen. Yhdistys ymmärtää olki-sanan tarkoittavan viljakasveja eli heinäkasveja mutta haluaa rinnastaa ja testata hankkeen tuotantokasvien käyttöä oljen vaihtoehtona.
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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 2018
FORSSA 2018
pvm
5.2.2018 – 23.4.2018
6.2.2018

Osallistujat
4/kerta
6

Hanke
Kulttuurikaruselli
Laku

Muuta

7.2.2018 – 30.5.2018

Toiminto
Katutaidekerho
Leka -työryhmän tapaaminen
Luovis -kerho

18/kerta

Kulttuurikaruselli

12.2.–2.5.2018

Keramiikkakurssi lapsille

68

Kulttuurikaruselli

Kokoontui 16 kertaa
1.-6. lk (4ryhmää)
2 tapaamiskertaa
ryhmä

15.2.2018

Afrikkalaisten korujen työpaja
aikuisille
Yhteisöllinen keramiikkakurssi
Lekä -työryhmän tapaaminen
Yhteisöllinen keramiikkakurssi
Usva Keijun -tanssipaja

15

Yhdistys

6

Kulttuurikaruselli

7

Laku

6

Kulttuurikaruselli

50

Laku

100

16.4.2018

Pääsiäisarkartelu -työpaja
Raviradalla
Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttelyn avajaiset
Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttely
Yhteisöllinen keramiikkakurssi
Sarjakuvataiteilijan esitys

16.4.2018

3.3.2018
8.3.2018
17.3.2018
17.3.2018
2.4.2018
3.4.2018

43

Yhdistys

377

Yhdistys

11

Kulttuurikaruselli

160

Laku

Sarjakuvatyöpaja

40

Laku

16.4.2018

Sarjakuvatyöpaja

11

Laku

16.4.2018

Sarjakuvatyöpaja

39

Laku

18.4.2018

Sarjakuvatyöpaja

21

Laku

18.4.2018 – 1.6.2018

Mullankaivajat

25/kerta

Laku

26.4.2018

ZAUZA! Suomirokkikoulu
(Konserttikeskus)
Ville Pusan Biisintekijä
koulussa -työpaja

350

4.4.2018 – 22.4.2018
14.4.2018

26.4.2018

45

19

Laku

Forssan Luontomuseo
Ohjaaja: Minna
Lehtola

Milla Paloniemi,
Keskuskoulu
Milla Paloniemi,
Keskuskoulu
Kris Keränen, Kuhalan koulu,
90min
Kris Keränen,
Tölön koulu
Kris Keränen,
Kuhalan koulu
2 tuntia/kerta, 8
kertaa
Forssan peruskoulut
Kuhalan koulu, 2-6
-luokkalaiset
15/ryhmä

19.5.2018
24.5.2018
30.5.2018
30.5.2018
1.6.2018
1.6.2018
30.6 – 1.7.2018
30.6.2018

1.7.2018

2.7.2018
19.7.2018
14.9.2018
18.10.2018
20.10.2018
26.10.2018
9.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
20.11.2018
viikko 47
21.11.2018

Murhamysteeri -illallinen
aikuisille
Ehtootorin Etkot:
Väriä -työpaja
Luovis -kerhon näytelmä:
Ihmeiden aikoja Koijärvellä
Mullankaivajat Yhtiönpuistossa,
yleisötilaisuus
Tubettaja Sini Laitisen
vierailu
Valotyöpaja Lukiolla/
Jukka Laine

23

Yhdistys

20

Laku

58

Laku

80

Laku

päiväkotilapsille

200

Laku

Forssan lukio

20

Laku

Heinämessut

23 000

Yhdistys

Eläimet kilpasilla -työpaja
Kesäjumppa
Pinssityöpaja
Ypäjä -Talent Voittaja
Fresh ohjelmalavalla
Eläimet kilpasilla -työpaja
Pinssityöpaja
Liikkeessä- Tantsulla
Luonnon taikaa -Villiyrtti
Kesäduo: Terhi Mastovaara ja Oliver Muller
Kansainvälinen yhteistyöprojekti tapaaminen museolla
Ehtootori: Maarit Murtomäen muskari lapsille
Mahdollisuuksien tori

15
6
10
30

Laku

25
20
5
5
30

Laku

10

Yhdistys

40

Laku

3500

Yhdistys

80
800

Laku
Laku

30
75

Laku
Laku

40

Laku

32

Laku

465
50

Laku
Laku

Sadunpäivän Kepparirata
Forssan Lapsiperhepäivä
Feeniksissä
Korttityöpaja
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Fanifiktion
Molli ja Kumma esitys
Molli ja Kumma esitys

Laku

20

Toiminnan esittely, työpajoja ja
lavaesiintyminen

Lava

Lava

60
80

Mullankaivajat -näyttelyn
avajaiset
Mullankaivajat -näyttely
Raatikon Vihreä portti tanssipaja

klo 17 – 20

klo18 - 22

3 ryhmää, Kurjenpesän päiväkoti
Lukukeskus
Forssan kirjasto
Koijärven koulu ja
päiväkoti

2 ryhmää A. Wahrenin päiväkoti

22.11.2018
23.11.2018
24.11.2018
2.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
Syyslukukausi

Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Luovis leiri lapsille Koijärvellä
”Joulu tarttuu käpälään” konsertti, Siina ja Taikaradio
Smoothie på svenska
Kuvio Kuutamolla: peliilta ja impropaja
Joulun kanssas jaan Elli
Lukanderin joulukonsertti
Luovis Koijärvellä

50

Laku

75

Laku

11
80

Taidetalo liikkeessä
Laku

100
10

Laku
Laku

207

Yhdistys

12/kerta

Kulttuurikaruselli

2 ryhmää A. Wahrenin päiväkoti
3 ryhmää A. Wahrenin päiväkoti

5 ryhmää

kokoontui

HUMPPILA 2018
pvm

Toiminto

Osallistujat

Hanke

Muuta

25.1.2018 – 3.5.2018

Sarjakuvakerho

5/kerta

Kulttuurikarusell

Kokoontui 11 kertaa

13.3.2018
13.3.2018
13.3.2018

160
117
31

Laku
Laku
Laku

17.4.2018

Taikuri Alfrendon esitys
Taikuri Alfrendon esitys
Taikuri Alfrendon
taikurikoulu
Sarjakuvataiteilijan esitys

84

Laku

17.4.2018

Sarjakuvatyöpaja

21

Laku

10.6.2018

Kulttuurikaruselli,
Humppila-päivänä

41

Kulttuurikaruselli

25.8.2018

Humppilan Sadonkorjuujuhlat

700

Yhdistys

31.8.-30.9.2018
24.10.2018
syksy 2019

Minun Humppilani -kulttuurikierros nuorille
avoin Minun Humppilani kulttuurikierros
Aamion sisarusten näyttely Kirkkotuvalla
Humppilan vanhan lasin
näyttely
Kulttuuri on meidän näyttely
Rap -työpaja
Luoviskerho

ohjaaja Milla Paloniemi
ohjaaja Milla Paloniemi
Ohjelmassa satuseikkailu, sirkus-,
keramiikka- ja taidetyöpaja

Laku

7 -luokkalaiset

83

Yhdistys

klo 11.00 ja 14.00

165

Yhdistys

300

Yhdistys

51
6

21

Yhdistys

Humppilan kirjasto

Laku
Kulttuurikaruselli

8.-luokkalaiset

20.11.2018
12.12.2018

Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Smoothie på svenska

100

Laku

80

Laku

JOKIOINEN 2018
pvm

Toiminto

Osallistujat

Hanke

Muuta

14.2.2018

Konserttikeskus Dr. CoBrass (Konserttikeskus)
Konserttikeskus Dr. CoBrass (Konserttikeskus
Taikuri Alfrendon esitys
Taikuri Alfrendon esitys
Taikuri Alfrendon taikurikoulu
Sarjakuvataiteilijan esitys
Sarjakuvatyöpaja

62

Laku

Kuuman koulu

244

Laku

Miinan koulu

100
100
25

Laku
Laku
Laku

Tietotalolla
Tietotalolla
Esikoululaiset

76

Laku

40

Laku

Milla Paloniemi, Paanan
koulu
Milla Paloniemi,
1.ryhmä 2x45min
2.ryhmä 2x45min

10

Yhdistys
Future Crops

14.2.2018
14.3.2018
14.3.2018
14.3.2018
18.4.2018
18.4.2018
10.6.2018

22.8.2018

Kesäpäivä Kartanolla
Muualta kuin maasta työpaja
Taidetyöpajoja ja fantastisia keppihevosia Elonkierrossa
Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttely
Taidepaja Elonkierrossa

22.8.2018

Keramiikkapaja

14

Laku

23.8.2018

Eloa, iloa ja liiketoimintaa -tapahtuma, koru -ja
kipsityöpaja Elonkierrossa
Ympäristökoppi -musiikkiesitys
Mansikki

50

Future Crops

5- luokkalaiset Paanan
koulu
5- luokkalaiset Panaan
koulu
klo 13 – 19.30

250

Laku

Miinan koulu, 3 esitystä

600

Laku

Lettutorstai nukketeatteriesitys
Kuvion sanataidepaja
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Ihmefilmi: Tohtori Outolempi

70

Laku

Keppihevospaja ja Mullankaivajat
Jokioisten kirjasto

40
100

Laku
Laku

5 ryhmää, klo 9 - 14

80

Laku

4 ryhmää

1

Laku

Paanan koulu

17.7.2018
3.8. – 29.8.2018

4.9.2018
8.9.2018
27.10.2018
31.10.2018
8.11.2018
19.11.2018
16.11.2018

40

Taidetalo liikkeessä
Yhdistys

Jokioisten kirjasto

15

Laku

22

1.12.2018

Jokioisten Joulunavaus

1.12.2018

Joulupukinjuna: laulava
tonttu
Ihmefilmi: Walz with
Bashir
Smoothie på svenska

3.12.2018
12.12.2018

Laku
1100

Laku

2

Laku

60

Laku

Taikuri Makke, valotyöpaja ja Joulupaketteja
työpaja

Paanan koulu

TAMMELA 2018
pvm
6.2.2018-?.5.2018
24.4.2018
29.4.2019
5.5.2018

Toiminto

Osallistujat

Hanke

Muuta
Mahtuu max. 7 oppilasta kerta, pidetty 2
kertaa kerralla

Bändikoulu Letkulla

14

Kulttuurikaruselli

Leka -työryhmän tapaaminen
Lasten vapputapahtuma
Kulttuurikaruselli,
Perhesirkus
Sirkustyöpaja I
Sirkustyöpaja II
Vauvojen taidepaja

5

Laku

50
80
15
10
6
6

Laku
Kulttuurikaruselli

Teurolla
4 tuntia
60min
60min
60min
60min

Ihmeiden aikoja Koijärvellä -esitys
Sarjakuvatyöpaja

35

30min

36

4 tuntia Ohjaaja Milla
Paloniemi

5
18

Laku
Yhdistys

50

Yhdistys

35

Taidetalo liikkeessä

4.9.2018

Mustirun -työpaja
Väri Die Farbe -kasvivärjäys työpaja Korteniemen perinnetilalla
Kuvataiteen päivä Korteniemen perinnetilalla
Tammelan kirppiskierros: Taidetalo liikkeessä
työpaja
Ympäristökoppi

120

Laku

4.9.2018

Eerikkilä Challance

12

11.9.2018

Sirkuskoulu Letkun koululla
Eerikkilä Challance

20

Taidetalo liikkeessä
Laku

Kaikki kuvaa työpaja
koulukeskuksessa

12

10.5.2018
30.6.2018
10.7.2018
18.8.2018

19.9.2018
24.9.2018

20

23

Taidetalo liikkeessä
Laku

Riihivalkaman ja Letkun
koulu sekä Portaan
koulu
Riihivalkaman koululaisille

Tammelan koulukeskuksen oppilaille

28.9.2018
30.10.2018
31.10.2018
6.11.2018
7.11.2018
10.12.2018
12.12.2018

Siina ja Taikaradio Mikaelinpäivän tapahtuma
Ympäristökoppi

Laku
50

Laku

Myllykylän ja Teuron
koulu

Ympäristökoppi
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Raatikon Vihreä portti tanssipaja
Smoothie på svenska

80
100

Laku
Laku

5 ryhmää

100

Laku

5 ryhmää

84

Laku

Metsäneläimet -korttipaja

12

Laku

Tammelan koulukeskus
4 ryhmää
Hämeen luontokeskus

Muuta

YPÄJÄ 2018
pvm

Toiminto

Osallistujat

Hanke

2.4.2018

Talent -kilpailun valmennus

10

Laku

4.4.2018
6.4.2018
14.4.2018
4.5.2018
1.6.2018

Sirkuskoulu
Sirkuskoulu
Ypäjä Talent kilpailu
Sirkuskoulu
Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttely Ypäjän
kirjasto
Kulttuurikaruselli, Pertun Päivät
Action painting
Keramiikkatuokio
Vauvojen värikylpy
Chiwelw ja jättiläinen
satuseikkailu
Taikuri Makke ja ilmapalloeläimet
Ympäristökoppi

25
18
63
94

Laku
Laku
Laku
Laku
Yhdistys

Osallistujat: 63 lasta.

80

Kulttuurikaruselli

klo 14-17

25.8.2018

27.8.2018
25.10.2019
3.11.2019
15.11.2019
1.12.2019
11.12.2018

Valotyöpaja
Hevisaurus -konsertti
Monster -työpaja
Fanifiktion
Joulumaa -työpaja
Kulttuuri Puomin joulumarkkinoilla
Smoothie på svenska

0-7v lapsille
50
Laku
Laku
Laku
Laku
Laku
52

Laku

24

3x30min, Perttulan
koulu, eskari + 1-2 luokkalaiset
Päiväkodin lapsille

2018 Kulttuuripalvelut palveluyksikköihin
Päiväys

Palveluyksikkö

Työpaja

Osallistujat

Sijainti

18.10.2018

Päiväniityn päivätoiminta

Sirkus

4

Forssa

18.10.2018

Työvalmennuskeskus Aktiivi

Sirkus

20

Forssa

25.10.2018

Päivätoiminta Helmiina

Valotaide

9

Jokioinen

12.11.2018

Päiväniityn päivätoiminta

Musiikki

9

Forssa

12.11.2018

Työvalmennuskeskus Aktiivi

Musiikki

30

Forssa

21.11.2018

Tammelan Ruiskoti

Teatteri

6

Tammela

21.11.2018

Päivätoiminta Helmiina

Teatteri

9

Jokioinen

26.11.2018

Päiväniityn päivätoiminta

Teatteri

9

Forssa

26.11.2018

Ypäjän Lukkari

Teatteri

5

Ypäjä

29.11.2018

Tammelan Ruiskoti

Sanataide

6

Tammela

29.11.2018

Työvalmennuskeskus Aktiivi

Sanataide

28

Forssa

3.12.2018

Ypäjän Lukkari

Musiikki

5

Ypäjä

3.12.2018

Niittyvillan kerrostalo

Musiikki

5

Forssa

7.12.2018

Helmiinan päivätoiminta

Sanataide

8

Jokioinen

10.12.2018

Niittyvillan kerrostalo

Sanataide

7

Forssa

20.12.2018

Ypäjän Lukkari

Valotaide

7

Ypäjä

20.12.2018

Tammelan Ruiskoti

Valotaide

6

Tammela
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Liite 3. Yhdistyksen toiminnasta kerrottu mediassa vuonna 2018
Lehden nimi
Hämeenraitti

pvm

Artikkelin otsikko
Nro 1 Puettava taide häikäisi Jokioisilla

Hanke
Creative Connection

Forssan Lehti

27.1.2018 Forssan Mullankaivajille 22500 euron apuraha

Laku

Seutu-Sanomat

Kehräämöllä järjestetään maksuttomia kulttuurikerhoja
Talent- mainos
14.2.2018 Ypäjä Talent etsii nuoria kykyjä

Kulttuurikaruselli

Forssan Lehti

Valmennus vapauttaa loistamaan kykykisassa (Etusivu)
20.2.2018 Nuoret kyvyt valmennukseen ennen talent-kisaa Ypäjällä

Laku

Forssan Lehti

Aina löytyy yhteinen sävel (etusivu)
21.2.2018 "Laulu avartaa mieltä ja sydäntä"

Seutu-Sanomat

14.3.2018 Sarjistelua rennolla otteella (Sarjakuvakerho)

Laku

Forssan Lehti

15.3.2018 Taikuri Alfrendo juttu

Laku

Forssan Lehti

Keiju löysi itsensä tanssien
18.3.2018 Mielikuvitus ja leikki ruokkivat rohkeutta (Usva Keiju)

Laku

Forssan Lehti

20.3.2018 Kuosi syntyi hyödynnettäväksi (Reika)

Yhdistys

Forssan Lehti

22.3.2018 Mainos: yhteislaulutilaisuudet

Kulttuurikunta

Forssan Lehti

Koko elämä on kulttuuria (Kulttuuri on meidän -valokuva5.4.2018 näyttely)

Yhdistys

Seutu-Sanomat

Kipeistäkään asioista ei saa vaijeta.
11.4.2018 Teatterin penkkimyynti alkoi hyvin.

Seutu-Sanomat

Valokuvanäyttely Aulagalleriassa
11.4.2018 Tavalliset kulttuurin kuluttaja valokeilassa

Yhdistys

Forssan Lehti

Rahapuroja virtaa harrastustoimintaan.
LounaPlussa jakaa hankintarahaa 33 yhdistykselle.
12.4.2018 Taiturit lavalla Ypäjällä

Laku

Seutu-Sanomat

Kulttuurikaruselli tutustuttaa eri taidemuotoihin
18.4.2018 Kulttuuri-karusellin mainos

Kulttuurikaruselli
ja Laku

Forssan Lehti

15.4.2018 Ypäjällä kaivettiin Tanssitalentit esiin

Laku

Forssan Lehti
Forssan Lehti

Piirrä avioliitto - aikaa 30 sekuntia
17.04.2018 Luova idea voi olla vahinko
Kuvion Kulttuurikaruselli sai päät pyörälle
6.5.2018 Sirkus juurtuu työpaja kerrallaan

Laku
Kulttuurikaruselli

Kesäteatteriuutiset

Yhteismainos
toukokuu Minnan teksti: "Ois paratiisi meillä täällä näin, jos elettäisiin
2018 aina lähekkäin" (Chisu)
Yhdistys

Forssan Lehti

Muraali muistuttaa vanhasta Forssasta
14.5.2018 Seudun yhdistykset kartoittavat yhteistilaa

Yhdistys

Seutu-Sanomat

16.5.2018 Tehtaankoululla selvitetään murhamysteeriä

Yhdistys

Seutu-Sanomat

Mainokset: Somesissi -koulutus 29.5.2018 ja Taidetalo Liik- Taidetalo liik23.5.2018 keessä -hanke
keessä

26

Forssan Lehti

Etusivu: Menneisyydestä, eläytyen
24.5.2018 Koijärven Luovis-kerhon esitys on aikamatka menneeseen

Forssan Lehti

Etusivu: Mullankaivajat porautuvat kerros kerrokselta puistoon
30.5.2018 Heikan arkeologit kaivavat esiin maan kätkemät
Laku

Seutu-Sanomat

30.5.2018 Humppilapäivä/Kulttuuri-karuselli mainos

Seutu-Sanomat

Laku/Kulttuurikaruselli

Kulttuurikaruselli viihdyttää perheen pienimpiä: Humppilapäivää juhlistetaan
sanoin ja sävelin
Laku/Kulttuurika6.6.2018 Forssan historiaa maan uumenista
ruselli

Tieteestä ja taiteesta

25.6.2018 Kadonneen polkuverkoston jäljillä

Laku

Forssan Lehti

Kuvion Heinämessujen ohjelman mainos Heinämessut
koosteessa +
28.6.2018 messualueella tapahtuu

Yhdistys

Forssan Lehti

20.7.2018 Sammaleiset savitiilet pois ja pärettä tilalle

Yhdistys

Seutu-Sanomat

Iida ja Kirsi rakentavat Mahdollisuuksien toria
1.8.2018 Nuoren näkökulma mukaan

Laku

Seutu-Sanomat

Tanssiryhmän debyytti päättyi voittoon
8.8.2018 Pertun päivillä riittää koettavaa

Laku

Yle

8.8..2018 A-studio ohjelmassa esillä Future Crop.

Future Crop

Seutu-Sanomat

Yhteismainos: Kulttuuria kaikille
15.8.2018 Tarinoita vanhan kylätien varrelta

Yhdistys

Forssan Lehti

17.8.2018 Forssasta haetaan kuvauspaikkoja

Forssan Lehti

23.8.2018 Yhteismainos: Kulttuuria kaikille

Yhdistys

Forssan Lehti

24.8.2018 Pertunpäivät täynnä meininkiä

Laku

Forssan Lehti

26.8.2018 Lasin ja historian Humppilaa juhlistaen

Yhdistys

Loimaan Lehti

Humppilan lasi oli aikanaan merkittävä alueen kehittäjä
28.8.2018 Perttua juhlittiin monella tapaa

Yhdistys

Seutu-Sanomat

Valaise tuntemattoman päivää kirjeellä/Mahdollisuuksien
12.9.2018 torilla jaetaan valoa ja lohtua

Laku

Forssan Lehti

13.9.2018 Mahdottomasta mahdolliseksi (Mahdollisuuksien tori)

Laku

Forssan Lehti

15.9.2018 Yhteistuumin lisää liikettä Ypäjällä

Forssan Lehti

16.9.2018 Mahdollisuuksien tori kokosi yhteen noin 3500

Laku

Seutu-Sanomat

26.9.2018 Mikaelin tapahtumassa vaalitaan historiaa

Laku

Maaseudun tulevaisuus

Kännykkä jää repun taskuun, kun luokkahuone vaihtuu
metsään
30.9.2018 – luontosuhteen pohja luodaan jo lapsena

Taidetalo liikkeessä -hanke

Forssan Lehti

4.10.2018 Miten saadaan Tammelan nuoret aktivoitua?

Forssan Lehti

7.10.2018 Metsä voi tarjota lapselle tutkimusmatkan

Laku

Forssan Lehti

7.10.2018 Tuke kymmeniin eri harrastuskohteisiin

Harrastushanke

Forssan Lehti

13.10.2018 Molli ja Kumma ilahduttaa Forssassa

Laku

Seutu-Sanomat

24.10.2018 Kirjasto kutsuu pehmolelut yökylään

Laku

27

Seutu-Sanomat

24.10.2018 Luovis-kerho starttaa Rysässä

Kulttuurikaruselli

Forssan Lehti

25.10.2018 "Nyt tehdään räppibiisejä"

Laku

Loimaan Lehti

Atomirotta kannusti kriittiseen lukutaitoon rap-lyyrikoiden
1.11.2018 avulla
Laku

Forssan Lehti

7.11.2018 Vihreä Portti avaa oven tanssiin

Laku

Seutu-Sanomat

Tarinoista ja virtuaalisuudesta uutta potkua Kanta-Hämeeseen
14.11.2018 Maakunnan matkailu on pohjalukemissa

Vikke-hanke

Forssan Lehti

16.11.2018 Mielikuvitus kukkii fanifiktiossa

Laku

Forssan Lehti

20.11.2018 Nyt myös järjestöjen hiilijalanjäljelle on laskuri

Yhdistys

Forssan Lehti

21.11.2018 Mullankaivajat saivat löytönsä vitriiniin

Laku

Lastenkulttuurin uutiskirje
Forssan Lehti

Arkeologia osaksi Kuvion lastenkulttuurikeskuksen toimin5/2018 taa
28.11.2018 Kunnille työkalu kulttuurikasvatukseen

28

Laku
Laku

Liite 4. Yhdistykselle myönnetyt avustukset 2014–2018
Avustushaut 2014–2018
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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2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö / lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustus

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus

40 000 €

2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö/ saavutettavuuden
kärkihanke

Kuorohanke

10 000€
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Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Saksankatu 1, 30100 Forssa
p. 050 592 1914
toimisto@kuvio.org
www.kuvio.org
facebook.com/kulttuuriyhdistyskuvio
Instagram KuvioRy
Twitter @KuvioRy
issuu.com/kuvio
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Youtube
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