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JOHDANTO
Kulttuuriyhdistys Kuvion tarkoituksena on
parantaa jäsentensä toimintaedellytyksiä
kulttuurialalla ja vahvistaa kulttuuritoimintaa
toimialueellaan.

kehittämiseen, kulttuurin työllistävän vaikutuksen lisäämiseen, ikääntyneiden kulttuuritoimintaan, kuntien kulttuuritoiminnan vahvistamiseen ja monikulttuurisuuteen.

Vuosi 2016 on yhdistyksen kolmas toimintavuosi. Sen alkaessa yhdistyksen palvelumalli on saanut muotonsa ja perustamishankkeet päättyneet. Toiminnan kehittäminen jatkuu jäsenpohjan kasvaessa ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa.

Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii verkostomaisesti tiiviissä yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden
kanssa.

Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminta muodostuu
kulttuuritoiminnan järjestämistä tukevista
palveluista ja kehittämiseen tähtäävistä
hankkeista. Se tuottaa aluetuottajapalveluita, tapahtumakalentereita ja taidepalveluita
jäsentensä ja muiden kulttuurialan toimijoiden tueksi.
Kehittämistoiminnassa keskitytään erityisesti vuonna 2016 lasten- ja nuortenkulttuurin

Edellisvuoteen verrattuna palvelutoiminta
tulee vuonna 2016 kasvamaan ja siitä muodostuu yksi yhdistyksen talouden kivijaloista
hanketoiminnan ja jäsenmaksujen rinnalle.
Yhdistyksellä on kevätkaudella kaksi täysipäiväistä työntekijää. Toiminnan laajuuden
turvaamiseksi työntekijämäärä pyritään pitämään samana koko vuoden. Jäsenkuntia on
kuusi, ja määrää pyritään vuoden kuluessa
kasvattamaan.

Tapuliryhmän myyntinäyttely
3
Jokioisten Tapulimakasiinissa
syyskuussa 2015. Kuvaaja Minna
Lehtola.
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STRATEGIA 2014–2024
Toiminta-ajatus
Kulttuuriyhdistys Kuvio vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä
elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Toimintamuodot
•

Tiedottaminen

•

Toimijoiden koolle kutsuminen ja
koordinointi

•

Neuvonta ja koulutus

Toimialue

•

Vaikuttaminen

Toimialueeseen kuuluvat:

•

Kehittämishankkeiden hallinnointi

•

Palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien

•

Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela.

•

Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa, Koski TL ja Somero.

Arvot

Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

•

Päätöksentekomme, valmistelu ja toiminnan
toteutus on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja sen
takana vaikuttavista asioista.
Toimintaamme on helppo osallistua ja päästä mukaan.
Lähestymme uusia asioita ja ideoita avoimin
mielin ja olemme valmiita oppimaan uutta.
Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan
arvostaminen
Toimintamme vahvuus on jäsentemme ja
yhteistyökumppaneittemme erilaisuudessa.
Arvostamme muita itsenäisinä toimijoina,
osaavina päätöksentekijöinä ja kunnioitamme omaa ja muiden asiantuntemusta kaikessa toiminnassamme.
Tasa-arvo
Pyrimme alueelliseen tasa-arvoon.
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Strategiset toimintalinjat 2014–2024
Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana
Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin.
Toiminta voi kohdistua esimerkiksi olemassa
olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien,
paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen, tai tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei
vielä ole.

mijoiden liiketoimintaedellytyksiä, auttamalla löytämään uusia asiakasryhmiä,
monipuolistamalla tulopohjaa esimerkiksi avustusten hyödyntämistä tai markkinointia lisäämällä ja parantamalla ammatillisen toiminnan edellytyksiä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.

Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut
Toiminnan tavoitteena on turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin
taide- ja kulttuurielämyksiin, turvata asukkaille mahdollisuus kokea silloin tällöin jotain itselle kokonaan uutta ja poistaa osallistumisen esteenä olevia ennakkoluuloja sekä
vähentää fyysisiä ja taloudellisia osallistumisen esteitä.
Toiminnalla voidaan esimerkiksi helpottaa
näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toimintaaluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne, missä sitä
ei vielä ole, tai sillä voidaan tavoitella kokonaan uusia yleisöryhmiä.
Kulttuuri elinkeinona
Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja
kulttuurin työllistävää vaikutusta.

Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi kehittämällä uusia palvelutoiminnan muotoja,
edistämällä niiden käyttöönottoa ja
myyntiä, kehittämällä alueen kulttuuritoi-

Marjut Leskisen teos My Genre
Kuhankosken Killan sillanalusnäyttelyssä
toukokuussa 2015.
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Mittaaminen ja arviointi
Toimintakentän muutosta suhteessa strategisiin toimintalinjoihin mitataan vuosittain jäsenistölle tehtävän kyselyn perusteella vuodesta 2016 alkaen. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
arvioidaan asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta kerättävän palautteen perusteella.

Strateginen toimintalinja

Mittari

Tietolähde

1. Kulttuuri yhteisöllisyyden luoja- Osallistujat säännöllisessä harras- Jäsenkysely
na
tustoiminnassa

2. Monipuoliset, saavutettavat
kulttuuripalvelut

Vapaaehtoisten lukumäärä yhteisön toiminnassa

Jäsenkysely

Kulttuuritarjonnan lajit

Jäsenkysely

Kulttuuritapahtumien lukumäärä

Jäsenkysely

Harrastusryhmien lukumäärä
- Osallistujamäärä kulttuuritapahtumissa
- Kävijämäärä kulttuurikohteissa

Jäsenkysely

- Harrastajamäärä harrastustoiminnassa
3. Kulttuuri elinkeinona

Itsensä taiteellisella työllä elättävien määrä.
Henkilötyövuodet jäsenyhteisöissä Jäsenkysely
ja Kuviossa kulttuurialan työtehtävissä
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TOIMINTA
Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminta muodostuu kehittämishankkeista ja jäsenille
tarjottavista palveluista. Palveluita voidaan tarjota myös muille kuin jäsenille.

täen. Monikulttuurisuus on uusi, toimintaa
läpileikkaava teema, joka pyritään huomioimaan kaikessa palvelu- ja hanketoiminnassa.

Painopisteet
Kulttuuriyhdistys Kuvio valitsee vuosittain
joitakin toiminnan painopisteitä, joihin se kyseisenä vuonna erityisesti keskittyy. Vuonna
2016 toiminnan painopisteitä ovat
•

Lasten- ja nuortenkulttuuri,

•

kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona,

•

ikääntyneiden kulttuuritoiminta,

•

kuntien kulttuuritoiminta ja

•

monikulttuurisuus.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämistä jatketaan edellisvuoden pohjalta lastenkulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi. Kulttuurikasvatuksessa perehdytään vuosittain johonkin
tiettyyn taiteen ja kulttuurin osa-alueeseen.
Kulttuurikasvatuksen painopiste näkyy
muun muassa esitys- ja työpajakiertuetoiminnassa. Vuonna 2015 painopiste oli teatterissa, vuonna 2016 se on tanssissa ja
vuonna 2017 painopisteenä on ooppera.
Ikääntyneiden kulttuuritoiminta nousee uutena toiminnan painopisteenä. Kuntien kulttuuritoimintaa pyritään kehittämään muun
muassa kuntien kulttuurivastaavien yhteistyötä lisäämällä ja kunnille tarjottavia palveluita kehittämällä. Kulttuurin työllistävää vaikutusta ja kulttuurin elinkeinotimintaa kehitetään toimialueella maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyn-

Bändikouluja Kylien lapset -hankkeessa
syksyllä 2015. Kuvaaja Minna Lehtola.
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Aiempien vuosien painopisteet:

Hallitus

Painopiste 2014: Kulttuuriyhdistys Kuvion
toiminnan käynnistäminen.

Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitukseen kuuluu
10–15 jäsentä, jotka edustavat monipuolisesti toimialuetta ja kulttuuritoiminnan eri
muotoja. Jäsenkunnat voivat nimetä oman
ehdokkaansa Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitukseen. Hallitus kokoontuu noin kuukauden
välein.

Painopisteet 2015: Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuurimatkailun edistäminen, paikallisten kulttuuritoimijoiden esiinnostaminen.
Painopiste-ehdotus 2017: Ikääntyneiden
kulttuuritoiminta ja esteettömät kulttuuripalvelut, lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri
elinkeinona, monikulttuurisuus, Suomi 100
Yhdessä.

Tiedottaminen
Kulttuuriyhdistys Kuvion tiedotustoiminnan
tarkoituksena 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

Talous
Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, palvelumaksuista ja hankeavustuksista. Myös mainosmyynnistä ja yritysyhteistyöstä tulee tuloja. Tavoitteena on noin 130
000 euron vuosibudjetti, jossa tuloja on yhtä
paljon kuin menoja.

Henkilöstö
Yhdistys pyrkii palkkaamaan kuhunkin palkalliseen tehtävään parhaiten soveltuvan
ammattilaisen resurssiensa puitteissa. Rekrytointi vähintään kuukauden mittaisiin työsuhteisiin toteutetaan avoimen haun perusteella. Henkilöstö ylläpitää ja kehittää osaamistaan osallistumalla vuosittain koulutuksiin ja seminaareihin.
Vuonna 2016 Kulttuuriyhdistys Kuviolla on
hanke- ja palvelutoiminnan mahdollistamiseksi 1,5–2 ympärivuotista työntekijää. Lisäksi se ostaa palveluita eri alojen asiantuntijoilta ja palkkaa lisähenkilökuntaa tarvittaessa.

Kulttuuriyhdistys Kuvio tiedottaa toiminnastaan omilla internetsivuillaan, sosiaalisessa
mediassa, sähköpostin välityksellä ja muuta
mediaa hyödyntäen. Kuvio ylläpitää sivuillaan tapahtumakalenteria ja kulttuuriluetteloita (jäsenkuntien kulttuuritoiminta ja
ammattilaispankki).
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PALVELUT
Kulttuuriyhdistys Kuvio tarjoaa palveluita jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen toimialueensa kulttuuritoiminnan
vahvistamiseksi. Kulttuuriyhdistys Kuvio
tarjoaa aluetuottajapalveluita, tapahtumakalenteripalveluita ja taidepalveluita.
Palveluita ja kehitetään jatkuvasti jäseniltä tulevien tarpeiden ja toiveiden mukaan, hanketoimintaa hyödyntäen.

Palvelut ovat maksullisia niiden tarjoamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Kulttuuriyhdistys Kuvion jäsenet saavat palveluita
muita edullisempaan hintaan. Jäsenille tarjottavat neuvontapalvelut ovat aina maksuttomia. Muista hinnoista ja hinnoittelun perusteista päättää hallitus.

Kantelekonsertti Ateljee Villa Villessä Oripäässä syksyllä 2015 osana Kulttuurin Löytöretkiä.
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Aluetuottaja
Artistipalvelut
Artistipalvelut on taiteilijoille, tapahtumanjärjestäjille, kulttuurilaitoksille ja muille kulttuurialan toimijoille toiminnan helpottamiseksi tarjottavia kulttuurituotannon palveluita.
Autamme rahoituksen keruuseen, markkinointiin, myyntiin, produktioiden tuottamiseen, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä
tehtävissä ammattitaidolla. Palvelu räätälöidään aina kunkin tarvitsijan tarpeeseen vastaavaksi.
Laajuudeltaan artistipalvelu voi olla yhden
tunnin mittainen konsultaatiokäynti, yksittäisen tehtävän (esim. tiedotus, rahoituksen
haku) hoitaminen tai vuosia kestävä kumppanuus. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kulttuurituotannon ammattilaisten palveluihin myös sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät voi palkata tai tarvitse kulttuurituottajaa ympärivuotisesti tai kokoaikaisesti.

vio voi järjestää avustustenhakukoulutuksia
ja avustusklinikoita jäsentensä avustustenhakutaitojen kehittämiseksi.

Edunvalvonta maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti
Kulttuuriyhdistys Kuvio voi toimia linkkinä ja
tiedotuskanavana valtakunnallisen ja maakunnallisen kulttuuritoiminnan kehittämistoiminnan ja paikallisten kulttuuritoimijoiden
välillä. Se voi osallistua erilaisiin kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin vuorovaikutuksen turvaamiseksi, tiedottaa sähköpostilistallaan valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä, järjestää seminaareja ja
infoiltoja ja toimii tarvittaessa toimialueensa
edustajana maakunnallisissa kehittämisryhmissä.

Avustuspalvelut
Kulttuuriyhdistys Kuvio ylläpitää avustuskalenteria internetsivuillaan ja tiedottaa ajankohtaisista avustushauista jäsenilleen. Se
auttaa ja neuvoo kulttuuritoiminnan järjestäjiä sopivan rahoittajan löytämisessä ja kaikissa avustusten hakemisen vaiheissa. Kuviolta voi myös ostaa avustushakemuksen
laatimispavelun, johon kuuluu projektisuunnitelman kirjoittaminen haastatteluun/keskusteluun pohjautuen sekä hakemuksen kokoaminen rahoittajan ohjeiden mukaan. Ku-

Ateljee Artippos oli yksi
Pertunpäivien autosuunnistuksen ja
Kulttuurin Löytöretkien kohteista
Ypäjällä elokuussa 2015.
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Kulttuurin Löytöretket
Kulttuurin Löytöretket ovat paikallisia kulttuuritoimijoita yhteen kokoavia ja esiin nostavia tapahtumia, joihin liittyy Kulttuuriyhdistys Kuvion koordinoima yhteistiedotus. Tarkoituksena on saada alueen asukkaat ja
matkailijat tutustumaan paikalliseen kulttuuritoimintaan ja rohkaista ihmisiä käymään
myös kulttuurikohteissa, joissa he eivät ole
aiemmin käyneet. Kulttuurin Löytöretket voivat olla alueellisia tai johonkin kulttuurin
osa-alueeseen keskittyviä. Osatapahtumien
käytännönjärjestelyistä vastaavat aina paikalliset, olemassaolevat tapahtumanjärjestäjät. Kulttuuriyhdistys Kuvio keskittyy yhteistiedotuksen toteutukseen ja tarvittaessa
koordinointiin. Palvelu on kehitetty vuonna

2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman
Kulttuurin Löytöretket -hankkeen kokemusten pohjalta.

Kulttuuri monialaisessa
kehittämistoiminnassa
Kulttuuriyhdistys Kuvion aluetuottaja voi toimia kulttuurialan asiantuntijana, välittäjänä
ja edustaa kulttuurialaa toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa, hankkeissa ja
muussa yhteistoiminnassa.

Kunta ja kulttuuri
Autamme asiantuntemuksellamme kuntien
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Henkilökuntamme seuraa aktiivisesti kuntien kult-
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tuuritoiminnan kehitystä ja uusia tuulia kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi kulttuurin keinoin. Neuvontapalvelun aiheina voi
olla esimerkiksi kunnan tehtävät kulttuurialalla, kunnan kulttuuritoiminnan järjestämistavat, toiminnan mittarit, kuntien ja yhdistysten yhteistyö ja kumppanuus, hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön käytännöt,
kouluyhteistyö, kulttuuri sosiaali- ja terveystyössä, luovat toimialat, kulttuurimatkailun
kehittäminen, taiteen soveltava käyttö, kunnille myönnettävät avustukset kulttuurityöhön jne.

Tapahtuman järjestäminen
Kulttuuriyhdistys Kuvio voi tilauksesta järjestää pienimuotoisia tapahtumia tai vastata
jostain tapahtumatuotannon osa-alueesta.

Tapahtumatiedotus
Kuviolta voi ostaa tapahtumatiedotuksen kokonaisuudessaan tai osittain valmiille tapahtumalle. Palvelu toteutetaan tilaajan kanssa
yhdessä laaditun tiedotussuunnitelman mukaan. Siihen voi kuulua suunnitellussa aikataulussa esimerkiksi yhteydenpito mediaan,
internetsivujen ylläpito, tapahtumasta viestiminen sosiaalisessa mediassa sekä visuaalisen ilmeen, julisteiden ja esitteinen tilaaminen ja jakelu. Useista eri järjestäjien järjestämistä osatapahtumista muodostuvissa tapahtumissa palveluun voi kuulua myös yhteydenpito osatapahtumien järjestäjiin.

Verkostotapaamiset ja
kumppanuuspöydät
Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii yhteistyön lisäämiseksi alueen toimijoiden kesken. Se
kutsuu koolle kumppanuuspöytiä ja muita
verkostotapaamisia eri aihealueiden ympärille. Tapaamisten aiheita voivat olla esimerkiksi tapahtumajärjestäjien yhteistyö, lastenja nuortenkulttuurin kehittäminen, kuntien
kulttuuritoiminta, kulttuurin perustuva elinkeinotoiminta, teatteritoiminna lisääminen
tai muut toimijakenttää kiinnostavat aiheet.
Kumppanuuspöytä on toimintamalli, joka kokoaa saman pöydän ääreen samasta aiheesta kiinnostuneita toimijoita (mm. julkinen sektori, järjestöt, yrittäjät, seurakunnat,
vapaaehtoiset). Tarkoituksena on yhdistää
eri toimijoiden voimia ja luoda uudenlaista
yhteistyötä. Yhteisestä keskustelusta ja
ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa.
Tapaamisten tavoitteena on lisätä toimijoiden tuntemusta toisistaan ja käynnistää yhteisvoimin uutta toimintaa. Tapaamiset toimivat myös tiedonvälittämisen foorumina.
Kumppanuuspöytä on kaikille avoin foorumi
ja osallistujat ovat keskenään tasavertaisia.

Yhdistysneuvonta
Jäsenpalveluna Kuvio tarjoaa neuvontaa
yhdistystoimintaan, sen käytäntöihin ja yhdistyslakiin liittyvissä asioissa. Autamme
myös yhdistystoiminnan muutos- ja perustamistilanteissa ja niihin liittyvissä ongelmissa.
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Tapahtumakalenterit
Kesäkalenteri
Painettu, noin 60-sivuinen tapahtumakalenterivihkonen kattaa kesän pienet ja suuret
kulttuuritapahtumat. Mukana on alueen
kyläjuhlat, konsertit, taidenäyttelyt, teatterit,
festivaalit ja muut kulttuuritapahtumat erikokoisilta järjestäjiltä. Tapahtuman ilmoittaminen kesän Kulttuurikalenteriin rivi-ilmoituksena on tapahtumanjärjestäjälle maksutonta. Lisäksi siihen myydään maksullisia mainoksia. Kulttuurikalenteri on yleisön keskuudessa tunnetuin ja eniten kiitosta saanut
Kulttuuriyhdistys Kuvion tuotteista.

Sähköinen tapahtumakalenteri
Kulttuuriyhdistys Kuvion internetsivuilla oleva tapahtumakalenteri kokoaa yhteen erikokoisten tapahtumanjärjestäjien tapahtumat.
Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin
on maksutonta. Kulttuuriyhdistys Kuvion tapahtumakalenteri on ehkä kattavin internetkalenteri Lounais-Hämeessä. VarsinaisSuomen ja Pirkanmaan puolella kalenterin
merkitystä kasvatetaan. Tapahtumakalente-

riin kootaan vuoden aikana myös erilaisia
teemapäiviin, -viikkoihin ja sesonkeihin liittyviä tapahtumalistauksia (juhannus, joulunaika, vanhustenviikko, kulttuuriympäristöpäivät ym.).

Tapahtumadatan toimittaminen
julkaistavaksi
Kuvion tapahtumakalentereiden päätarkoituksena on saada tieto tapahtumista leviämään mahdollisimman laajalle yleisön keskuuteen. Toimitamme tilauksesta tapahtumakalenteridataa julkaistavaksi myös muissa sähköisissä ja painetuissa kalentereissa.
Pyrimme yhteistyökumppaneittemme kanssa kehittämään tapahtumatiedon kulkua automaattisesti internetissä julkaistavien tapahtumakalenterien välillä.

Tapahtumakalenteri sähköpostiin
Resurssien salliessa Kulttuuriyhdistys Kuvio
alkaa toimittaa säännöllisesti tapahtumakalenteria myös suoraan tilaajien sähköpostiin.
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Taidepalvelut
Pop-up kulttuuripajat ja -esitykset
Pop up -kuttuuripajat ja esitykset antavat
mahdollisuuden tuoda alueelle kulttuuri- ja
taidekasvatusta esitys- ja työpajakiertueina
yli kuntarajojen. Tarkoituksena on tehdä tutuksi eri taiteen ja kulttuurin aloja. Vuonna
2016 keskitytään erityisesti yhteisöllisyyteen
ja lapsiin ja nuoriin.

Yhteisötaiteilija taloon / Virkkuna
yhdessä
Palvelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa taideprojekteja ammattilaisen
johdolla kouluissa, päiväkodeissa, sosiaalija terveusalan hoitoyksiköissä, työpaikoilla
ja muualla, missä ihmiset kokoontuvat. Yhteisötaiteilija työskentelee sovitun ajan tietyn
ryhmän kanssa toteuttaen yhteisötaideteoksen yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Kuvion yhteisötaiteilija Annamari Karjalainen vetää muistelutyöpajaa palvelutalossa
marraskuussa 2015. Kuvaaja Minna Lehtola
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HANKKEET
Lasten- ja nuortenkulttuuri
Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen on
osa Kulttuuriyhdistys Kuvion vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu harrastustoiminnan organisoimisessa neuvominen ja avustaminen, erilaiset työpajat,
joilla tuodaan eri luovia aloja tutuksi lapsille ja nuorille ja esityskiertueet koko
toiminta-alueella.
Vuonna 2015 Kulttuuriyhdistys Kuvio järjesti
yhteistyössä kuntien, koulujen, päiväkotien
ja Louna-kirjaston kanssa kiertueen teemana teatteri ja nukketeatteri. Seuraavan vuoden 2016 teemaksi on suunniteltu tanssia ja
vuoden 2017 satuoopperaa.

Kylien lapset 2015–2016
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa
kuntien keskustaajamien ulkopuolella asuville lapsille ja nuorille mahdollisuus laadukkaisiin lähikulttuuripalveluihin. Hankkeen aikana suunnitellaan ja testataan erilaisia ratkaisu- ja toimintamalleja pysyvän kulttuurija taidekasvatuksen kehittämiseksi taajamaalueiden ulkopuolella.
Tavoitteena on luoda uusia verkostoja olemassa olevien toimijoiden välille lasten- ja
nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen vahvistamiseksi. Uusilla verkostoilla ja yhdessä
tekemisen tarkoituksena on jakaa palveluiden kuluja useammalle taholle, näin taaten
pitkäaikaisen ja jatkuvan kulttuuri- ja taidekasvatuksen.

Kylien lapset -hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja osaamista
sekä sillä turvataan toiminnan jatkuvuus.
Toiminnan tavoitteena on myös luoda uusia
työllistymismahdollisuuksia alueen luovan
alan ammattilaisille.
Toimintaa kehitetään yhteistyössä kyläyhdistysten, alueen taide- ja kulttuurialan
ammattilaisten, nuorisoseurojen, kuntien,
kyläaktiivien, kulttuuriyhdistysten ja kylien asukkaitten kanssa. Hanketta rahoittaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kylien tämän hetkistä tilannetta kartoitettaessa hankkeelle on muotoutunut neljä teemaa. Teemat ovat 1. ympäristö- tai yhteisötaidetuokio 2. pop up -kulttuuripaja 3. taidetta kodissa, taide- ja kulttuurikasvatus sosiaalisessa mediassa ja verkossa 4. aktiivisena kohti Suomi 100 vuotta.

Muu lasten- ja nuortenkulttuurin
kehittämistoiminta
Muita lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämishankkeita suunnitellaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa ja hankkeisiin
haetaan rahoitusta eri lähteistä.
Alueen lasten- ja nuortenkulttuuria tuodaan
huhtikuussa 2016 esille Kulttuuriyhdisty Kuvion järjestämässä kansallisessa lastenkulttuuriseminaarissa. Seminaarin tavoitteena
on tuoda hyvinvointi tietoiseksi osaksi lasten
ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatusta ja
luoda kansallinen seminaari, joka tarjoaa

15

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

tietoa, toimintamalleja, taloudellisia ratkaisumalleja lasten kulttuuri- ja taidekasvatuksen
toteutukseen ja työvälineitä lasten kanssa
toimimiseen. Seminaarissa esitellään myös
mm. Kylien lapset -hankkeen tuloksia.
Tavoitteena on resurssien salliessa ja kuntien niin päättäessä laatia lasten- ja nuorten
kulttuurisuunnitelma Kylien lapset -hankkeen tuloksiin pohjautuen. Kulttuurisuunnitelma konsepti tehdään tutuksi alueen toimijoille, kouluille, varhaiskasvatukselle ja
kunnan päättäjille. Lasten kulttuurisuunnitelma on väline tasa-arvoiseen ja monipuoliseen kulttuurikasvatukseen. Se on oppilaitoksen (koulu tai päiväkoti) ja alueen kult-

tuuritoimijoiden yhteistyön sovittu toimintamalli ja antaa raamin oppilaitoksen ja muiden kulttuuritoimijoiden väliselle yhteistyölle.
Konkreettisia toteutustapoja on monia.
Suunnitelmallisuus monipuolistaa opetusta
ja ottaa huomioon erilaiset oppijat. Kulttuurivoltti-hankkeen kulttuurikasvatussuunnitelma -koulutuskiertue pysähtyy Kuvion toimialueella 4.5.2016.
Vuonna 2016 kartoitetaan myös tarpeet ja
mahdollisuudet Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittaman alueellisen lastenkulttuuriverkoston/lastenkulttuurikeskuksen perustamiseksi Kuvion toimialueella.

Lastenteatteri Kurnuttava Sammakko esitti näytelmän Molli Kuvion koordinoimalla
koulukiertueella syksyllä 2015. Kuvaaja Minna Lehtola.
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Kulttuurin saavutettavuus ja ikääntyneiden kulttuuripalvelut
Ikääntyneiden kulttuuritoiminnan kehittämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden
lisäämiseksi haetaan rahoitusta eri lähteistä. Kulttuuriyhdistys Kuvio pyrkii resurssien salliessa luomaan verkostoja ja aktivoi-

maan yhdessä tekemistä. Tarkoituksena on
tuoda kulttuuri ja taide osaksi ikääntyneiden
toimintaa ja tapahtumia mm. vanhustenviikolla.

Kulttuuri elinkeinona
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia
työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen
kulttuuritarjontaa.
Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi Kulttuuriyhdistys Kuvio toteuttaa käynnissä olevia
hankkeita ja pyrkii käynnistämään uusia.
Erityisesti taiteilija-ammattien kehittämisessä Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti työllistymisen
mahdollistamiseksi toimialueella.
Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien
kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio kuuluu Hämeen Ely-keskuksen koollekutsumaan luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture
Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin.

Kulttuurimatkailun kehittäminen,
Culture Finland 2015–2016
Kulttuurimatkailun kehittämisen tarkoituksena on lisätä ja parantaa alueella tarjottavien
kulttuurimatkailutuotteiden määrää ja laatua.

Toiminnan tarkoituksena on tuoda lisää tuloja alueen matkailu- ja kulttuuritoimijoille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama Culture Finland Kanta-Hämeen aluekoordinaatiohanke toteutetaan yhdessä
hanketta hallinnoivan Linnan Kehityksen,
Riihimäen kaupungin ja Hämeen liiton kanssa. Hankkeessa lisätään kulttuurimatkailun
merkitystä ja kulttuurimatkailutuotteiden
saavutettavuutta yrittäjille tarjottavilla koulutuksilla, tuotteistustyöpajoilla ja uusien
hankkeiden aktivoinnilla. Tarkoituksena on
lisätä kulttuurimatkailutuotteiden myyntiä.
Kulttuuriyhdistys Kuvio on mukana myös
Rural Finland maaseutumatkailun kehittämisverkostossa.

Aluetuottajamallin kehittäminen ja
pilotointi 2015–2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamassa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan
taiteilijoille ja ammatillisille kulttuuritoimijoille
tarjottavia aluetuottajapalveluita. Tarkoituksena on tarjota taide- ja kulttuurialantoimijoille mahdollisuus saada ammattitaitoisen
tuottajan palveluita myös lyhytkestoiseen,
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osa-aikaiseen ja kausiluonteiseen tarpeeseen.
Tuottajapalveluiden tarkoituksena on vapauttaa taiteilijan työaikaa taiteelliseen työskentelyyn ja parantaa taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta muun muassa paremmalla tiedotuksella, markkinoinnilla ja ta-

pahtumasuunnittelulla. Hankkeessa etsitään
myös rahoitusmallia palvelun turvaamiseksi
hankkeen jälkeen. Taiteilijoilta ja muilta ammatillisilta kulttuuritoimijoilta voidaan periä
noin puolet palvelun tuotantokustannuksista
ilman, että hinta nousee liian korkeaksi palvelun ostamiseksi.

Bianco Blun yrittäjä Reima Maaronen puhaltaa lasia Löytöretki jouluun
-tapahtumassa Humppilassa marrasuussa 2015.
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KUVALUETTELO
Sivu 3

Tapuliryhmän myyntinäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa syyskuussa
2015. Kuvaaja Minna Lehtola.

Sivu 5

Marjut Leskisen teos My Genre Kuhankosken Killan Sillanalusnäyttelyssä
toukokuussa 2015. Kuvaaja Ellinoora Auvinen.

Sivu 7

Bändikouluja Kylien lapset -hankkeessa syksyllä 2015. Kuvaaja Minna
Lehtola.

Sivu 9

Kantelekonsertti Ateljee Villa Villessä Oripäässä syksyllä 2015 osana
Kulttuurin Löytöretkiä. Kuvaaja Ellinoora Auvinen.

Sivu 10

Ateljee Artippos oli yksi Pertunpäivien autosuunnistuksen ja Kulttuurin
Löytöretkien kohteista Ypäjällä elokuussa 2015. Kuvaaja Ellinoora
Auvinen.

Sivu 11

Yleisöä Teatteri Tunetmattoman väliajalla kesällä 2015.

Sivu 14

Lastenteatteri Kurnuttava Sammakko esitti näytelmän Molli Kuvion
koordinoimalla koulukiertueella syksyllä 2015. Kuvaaja Minna Lehtola.

Sivu 16

Kuvion yhteisötaiteilija Annamari Karjalainen vetää muistelutyöpajaa
palvelutalossa marraskuussa 2015. Kuvaaja Minna Lehtola.

Sivu 18

Bianco Blun yrittäjä Reima Maaronen puhaltaa lasia Löytöretki jouluun
-tapahtumassa Humppilassa marrasuussa 2015. Kuvaaja Ellinoora
Auvinen.

Sivu 20

Kuhankosken Killan Sillanalusnäyttely osana Forssa-viikkoa ja Kulttuurin
Löytöretkiä toukokuussa 2015. Kuvaaja Ellinoora Auvinen.
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