TOIMINTAKERTOMUS
2020
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Hyväksytty kevätkokouksessa 26.5.2021

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

Tavoitteet ja toiminnan painopisteet
KUVION TOIMINNAN TAVOITTEET
Yhdistyksemme tavoitteena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueemme kulttuuritoimintaa ja kulttuuria elinkeinona. Yhdistyksemme toimintamuotoja ovat mm.
● tiedottaminen ja viestintä
● toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi
● neuvonta ja koulutus
● vaikuttaminen
● kehittämishankkeiden hallinnointi
● palvelutoiminta alueen tarpeista lähtien
● kansainvälisen toiminnan edistäminen

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2020
Kuvion vuoden 2020 toiminnan erityispainopisteitä olivat kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä, kulttuuri alueellisena ja laajentuvana elinkeinona sekä kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen, mukaan lukien kuntien
lasten- ja nuortenkulttuurin sekä erityisryhmien kulttuurin vahvistaminen.

Yleiset painopisteemme 2020
●
●
●
●
●
●
●

lasten- ja nuorten kulttuuri
kulttuuri elinkeinona
kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen
alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen.
kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä.
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Painopisteet näkyivät yhdistyksemme toiminnassa monin eri tavoin
Koronavuodesta huolimatta Kuvio järjesti monipuolisesti kulttuuritapahtumia sekä paikallisesti että etänä,
palkkasi useita alan osaajia ja auttoi kulttuurialan toimijoita verkostoitumaan erilaisten tahojen kanssa. Tuotimme kulttuuritoimintaa sekä laajemmalle yleisölle että erityisryhmille, ja edistimme kulttuurillista yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä erilaisten väestöryhmien välillä.
Kuntien kulttuuripalveluita vahvistettiin tuottamalla kuntien toiveiden mukaista kulttuurisisältöä kuntiin ja
myös yhteiskunnallisina hankkeina. Erityisesti keskityimme kuntien toiminnoissa kulttuurihyvinvointiin, kulttuurin ja taiteen saatavuuden edistämiseen sekä taideharrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Erilaisiin toimintamuotoihimme voit tutustua tarkemmin seuraavilla sivuilla.

Aiempien vuosien painopisteet
2014

Kulttuuriyhdistys Kuvion toiminnan käynnistäminen

2015

Yhdistyksen toimintamallin hiominen ja toiminnan vakiinnuttaminen, lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuurimatkailun edistäminen, paikallisten kulttuuritoimijoiden esiin nostaminen.

2016

Lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona, ikääntyneiden kulttuuritoiminta, kuntien kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus.

2017

Lasten- ja nuortenkulttuuri, Suomi 100 ja hanke Sata suomalaista tekoa, tarinoita eri vuosikymmeniltä, kulttuuri elinkeinona, kansainvälisen toiminnan edistäminen, kulttuuripalveluiden
vahvistaminen, kuntien kulttuuritoiminnan vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen kulttuurilla.

2018

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

2019

Lasten ja nuorten kulttuuri, kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä, kuntien kulttuuripalveluiden vahvistaminen, kulttuuri elinkeinona, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, vammaisyhteisöjen ja
kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen, alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen
imagon kohottaminen.
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Kuvion hallitus 2020
Puheenjohtajana toimi Minna Autio.

Yhdistyksen hallitus

varalla

Minna Autio

puheenjohtaja

Päivi Paija
varapuheenjohtaja

Tammelan kunta

Minna Aaltonen

Forssan kaupunki

Anu Tujunen

Jokioisten kunta

Stiina-Liisa Pirkkamaa

Jari Hjelm
myöhemmin Reetta Koskinen

Humppilan kunta

Reetta Koskinen
myöhemmin Tiia Reiman

Eeva Lehtonen
myöhemmin Piia Nikkilä
Antti Niemi
Juhani Pellonpää

Forssan Mykkäelokuvayhdistys ry

Outi Rämö
myöhemmin Taina Riitto

Kirsi Heikkilä

Markus Töhönen

Art Tsydeemi Oy

Tiina Korsimaa-Simola

Keijo Aho

Ypäjän kunta

Maria Valta

Juhani Kuusisto

Forssa eläväksi ja kauniiksi ry
Kuhankosken Kilta ry

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry
Taideyhdistys Itu ry

Antti Latva
Pirjo Poutanen
Tuomas Vesala

Kuvion rahastonhoitajana toimi Marjo Kanerva.
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Marja Viskari
Liisa Ranki
Eila Heikkilä

KOKOUKSET
Vuonna 2020 hallitus kokoontui 9 kertaa: 20.1., 18.2., 30.3., 20.4., 6.5., 31.8., 30.9., 2.11. ja 9.12.2020.

Näyttökuva hallituksen Teams-kokouksesta. Puheenjohtaja jäi alaoikealla ilmoituksen alle.
Yhdistyksen kevätkokous oli 1.6.2020 Zoom-sovelluksella.
Syyskokous oli 9.12.2020 Teams-sovelluksella.
Kuvion hallituksesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri muodostivat yhdistyksen
johtoryhmän. Johtoryhmä vastasi työntekijöiden ohjauksesta ja akuuteista asioista.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuonna 2020 viisi kuntajäsentä: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Yhdistyksen verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa mukana ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.
Yhdistyksellä oli vuoden alussa 25 yhteisöjäsentä ja 30 henkilöjäsentä, joista toiminimiyrittäjiä 6 kpl. Henkilöjäsenmäärä väheni seitsemällä (7). Henkilöjäsenmäärä oli 2020 lopussa 23 henkilöä.
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JÄSENMAKSUT JA TOIMINTAMAKSUT
Kuvion vuosittainen jäsenmaksu oli vuonna 2020 henkilöjäsenille 30,- €, yhteisöjäsenille 50,- €, ja kuntajäsenille perusmaksu 0,20 €/kuntalainen.
Kuviolla on myös kuntajäsenilleen Verkostomainen lastenkulttuurikeskus -toimintamalli LEKA – Leikki &
Kasvu. LEKA-lastenkulttuurikeskuksen kautta kunta saa Kuviolta lisää ammattimaisesti tuotettua lasten ja
nuorten kulttuuritoimintaa. Vuonna 2020 LEKA-toimintamallin jäsenmaksu kunnalle oli 2,- € /vuosi jokaista
alle 18-vuotiasta kuntalaista kohti.

JÄSENEDUT
Yhdistyksemme tavoitteena on jatkuvasti kehittää jäsenillemme suunnattuja palveluita.
Jäsenetujamme ovat mm.:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Henkilökunta ja toimitilat
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimisto sijaitsee AXSU Center Oy:n tiloissa Saksankadulla Forssassa. Toimiston
lisäksi yhdistyksellä on tiloissa varasto.
Kuviolla oli vuonna 2020 töissä yksi osa-aikainen työntekijä. Minna Autio oli työssä Kuviolla Taidetalo liikkeessä -hankkeen vastaavana kulttuurituottajana.
Minna Autio valittiin vastaamaan Taidetalo liikkeessä -hankkeen toiminnasta hankkeen loppuajaksi 1.12.2019
– 31.10.2020 (kulttuurituottajana 50 % työajalla). Vuonna 2020 hankkeelle haettiin jatkoaikaa koronapandemian aiheuttamien toimintavaikeuksien vuoksi. Jatkohakemus tehdään aina vuodeksi, joten uusi hankeaika on
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voimassa 30.10.2021 asti. Samalla tehtiin uusi sopimus, 1.7.2020 alkaen 60 % työajalla. Uusi työsopimus on
tehty 30.9.2021 asti.
Muissa määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa Kuviolla toimi vuoden 2020 aikana yhteensä 3 henkilöä: Mariina
Niittymäki Lastenkulttuurikeskus LEKA:n Laululaukat-kuorokerhojen tuntiohjaajana kerhojen keston ajan,
Tiina Hartikainen Taidetta näkyvissä -hoitolaitoshankkeen kulttuurituottajana (50 %) 15.9.2020–14.1.2021
sekä Maiju Viitanen Lastenkulttuurikeskus LEKA:n kulttuurituottajana (50 %) 1.10.2020–31.12.2020. Maijun
työsopimusta jatkettiin vielä keväälle 2021.
Osa-aikaisia leiri- ja projektiohjaajia oli 7 henkilöä, ja sen lisäksi Kuvio työllisti useita freelancereita ja yrittäjiä
leirejä ja taidetoimintoja ohjaamaan.
Näiden lisäksi Kuviolla oli LEKA-työryhmä, joka kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa.

Kuvion toimintatavat käytännössä
KULTTUURIPALVELUIDEN JA KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN VAHVISTAMINEN
Kulttuuripalveluiden ja kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteena on kehittää yhteistyöllä ja verkostomaisella toiminnalla kuntien kulttuuritoimintaa.

Kuvio haastaa jäsenkuntiaan kehittymään Kulttuurikunniksi
Yhdistys kokoaa yhteen kuntien kulttuuritoimen edustajia suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä
toimintaa. Kulttuurivastaavien tapaamisissa Kuvio on kehittänyt kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja
kulttuuriohjelman sekä seutukuntien Kuvion kulttuuribrändin.
Kulttuuriohjelman ydintavoite on kulttuuria kaikille tasa-arvoisesti. Tavoitteenamme on tehdä jokaisesta kunnasta kulttuurikunta. Kulttuurikunta tiedostaa kulttuurin osana hyvää elämää ja hyvinvointia. Kulttuuripalvelut nähdään alueen vetovoimatekijänä ja se lisää alueen elinvoimaa. Kulttuurikunta
myös edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta kaikille alueellaan.
Kulttuurikunta tavoittelee osallisuuden ja osallistumisen lisäämistä, avointa tietoa ja sen saavutettavuutta ja monipuolista yhteistyötä. Kulttuuria kaikille -tavoitetta tukee Kuvion seutukuntien kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa alle 18-vuotiaiden toimintaa ohjaavat seitsemän L-teemaa: liike, lukeminen, luovuus, läsnäolo, luonto, leikki ja laatu. Teemojen keskiössä on lapsi.
Kuvion seutukuntien kulttuuriohjelma ottaa huomioon myös täysi-ikäiset. Täydentämällä lapsille
suunnattua kulttuurikasvatussuunnitelmaa tuemme Kulttuuria kaikille -tavoitetta.
Toiminnassamme ikäryhmän 18+ tavoitteena on aktiivinen yhteisön toimija ja vaikuttaja. Ikäryhmän
30+ toimintojen teemana on kulttuuri osana hyvinvointia ja hyvää elämää, kun taas ikäryhmälle 50+
kulttuurilla ja taiteella väritetään ja rikastutetaan arkea. Ikäryhmälle 65+ toiminnan teemana on virkkuna yhdessä, ja ikäryhmälle 75+ toimitetaan virikettä kodin ja palvelutalon arkeen.
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TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Kulttuuriyhdistys Kuviolla on brändikäsikirja, jossa on avattu yhdistyksen kulttuuribrändin ydintä,
äänensävyä ja persoonallisuutta. Lisäksi brändikäsikirja kertoo, millainen on Kuvion graafinen ilme
ja olemus. Brändikäsikirjassa käydään läpi myös Kuvion eri tiedotuskanavia, tietosuojaa ja arkistointia. Samalla yhdistys haastaa toiminta-alueensa kuntia kulttuurikunniksi, joissa toimintaa kehitetään
vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä sekä teemojemme Kulttuuri on meidän ja Kulttuuria kaikille mukaan. Brändikäsikirjaa käytetään sekä työntekijöiden että hallituksen jäsenten perehdytyksessä ja sillä
avataan toimintaa muille toimijoille. Kuvion brändikäsikirja löytyy yhdistyksen nettisivuilta kohdasta
Ladattavat tiedostot.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n viestinnän tavoitteena on
● helpottaa tiedonsaantia alueen kulttuuripalveluista, -tapahtumista ja -toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista
● parantaa vuorovaikutusta toimialueemme kulttuuritoiminnan järjestäjien kesken
● tiedottaa paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille kehittäjätahoille paikallisesta kulttuuritoiminnasta, sekä
● tiedottaa paikallisille kulttuuritoimijoille valtakunnallisista ja maakunnallisista tukipalveluista sekä kehittämistoiminnasta.
Kulttuuriyhdistys Kuviolla on nettisivut www.kuvio.org ja siellä tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Yhdistyksen nettisivujen ulkoasun on suunnitellut Kalle Lahtinen/Mainossatama. Yhdistyksen nettisivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Doweb Oy. Yhdistyksen nettisivujen sähköiseen
tapahtumakalenteriin on voinut lähettää tapahtumia sähköpostilla.
Joulukuussa 2020 Kuvio siirsi nettisivunsa Suncomet Oy:n palvelimelle, ja uudet sivut on rakentanut
Kuvion tekniikkavastaava Antti Latva. Nettisivujen kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2021.
Nettisivuilla julkaistiin ajankohtaisia uutisia, ja siellä on avustuskalenteri, josta löytyy tietoja ajankohtaisista avustushauista. Nettisivuille pääsee muun muassa Forssan seudun matkailun ja Ypäjän
kunnan sivuilta. Sivuilta 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-kanava.
Kuvio ry tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan myös tiedotuslistalla, jota hallinnoidaan
MailChimp -uutiskirjeohjelmalla. Tiedotuslistalle lisätään henkilöitä yhteystietoineen, joko sähköposti-ilmoituksella tai täyttämällä Liity tiedotuslistalle -lomake tapahtumissa tai internetissä. Yhdistyksellä on erillinen tiedotuslista hallitukselle.
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Yhdistyksellä on A5-esite toiminnastaan. Se esittelee toiminnan tavoitteita, toimintamuotoa ja strategiaa. Esitettä on suomen, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Yhdistyksellä on esittelytilaisuuksiin
käytettävissä roll up ja kuvakirja, jossa esitellään toimintaa.
Yhdistyksellä on oma Kultturelli Nelli -blogi. Blogissa esitellään seutukuntaa, alueen ihmisiä ja alueen kulttuuri- ja taidetapahtumia.

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

NEUVONTA JA KOULUTUS
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry tarjoaa monipuolisesti neuvontaa ja koulutusta kulttuurin ja taiteen alalla.
Toiminnan sisältöä kehitetään alueen tarpeiden ja yhdistyksen resurssien mukaan.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n palveluihin kuuluu neuvonta ja tuki kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa, avustusten hakemisessa, hakemuslomakkeiden täyttämisessä ja hankkeiden hallinnoimisessa. Lisäksi Kuvio on tiedotuksessaan vinkannut toimijoille hankkeista, avustuksista ja residenssimahdollisuuksista.

VAIKUTTAMINEN
Tärkeä osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimintaa on vaikuttamistyö.
Yhdistys aktivoi yhteisöä mukaan vaikuttamaan alueen kulttuuri- ja taidepalveluihin – luomaan alueelle kuntalaisten näköistä ja mukaista kulttuuria. Tavoitteena on myös luoda monipuolisia elämyksiä
ja tuoda tutuksi erilaisia ja uusia kulttuurin aloja. Kuvio halusi myös vahvistaa tietoisuutta taiteen ja
kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.
Yhdistys on osallistunut myös Hämeen liiton tilaisuuksiin ja sen kulttuurimatkailun kehittämiseen.
Lisäksi yhdistys on osallistunut kumppanuuspöytiin ja tuonut eri tilaisuuksissa esille tarvetta monipuolisille yleistiloille, jotka muun toiminnan lisäksi tarjoavat mahdollisuuden konsertti- ja näyttelytiloille sekä opetustiloille.
Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi yhdistys on työstänyt kuntiin ja kuntien
kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmia. Kulttuurikasvatussuunnitelmat on saatu valmiiksi Tammelassa, Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä sekä Loimaalla. Jäsenkuntien suunnitelmia on
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päivitetty vuonna 2020 ja niihin on lisätty vuosikellot, joiden perusteella kuntien toimijoiden on helpompi suunnitella kunnan lasten- ja nuortenkulttuuritapahtumien aikatauluja ja sisältöjä käytännössä.

Vaikuttaminen yhteistyössä ja kumppanuuspöydissä
Kuvio on Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Kuviota Lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen varajäsenenä edusti vuonna 2020 varapuheenjohtaja Päivi Paija.
Kuvio oli mukana Tammelan kunnan kulttuurikumppanuus -työryhmässä
sekä Forssan maaseutualueen ikäihmisten hyvinvointia kehittyneessä
Kumppanuuspöytä 50+ -työryhmässä.
Kuvio on mukana Hämeen Setlementin kokoamassa Forssan seudun Järjestösilta -yhteistoimintamallissa, ja teki monipuolisesti yhteistyötä Hämeen Setlementin kanssa.

Forssan seudun Järjestösilta yhdistää Forssan seutukunnan (Forssa, Jokioinen,
Humppila, Ypäjä, Tammela) keskeisiä järjestötoimijoita, seurakunnan vapaaehtoistyötä sekä kuntien ja sote-palveluiden edustajia. Järjestösillan kautta kehitetään ja tehostetaan yhteistyötä eri sektoreiden välillä, perusteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Järjestösilta toimii myös edustuksellisena osana
Kanta-Hämeen järjestöasiain neuvottelukuntaa sekä seudullisen järjestökentän
viestintäelimenä ja edunvalvojana kunnallisilla ja maakunnallisilla areenoilla.

Kuvio on myös Vikke – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen ohjausryhmän
jäsen. Kuvion edustajana ohjausryhmässä v. 2020 toimi Jussi Pellonpää.

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 ja nauttia monipuolisesti taiteesta. Jokaisella on myös oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tuotannosta. Jokaisella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja sivistykseen. Nämä oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia
ja keskeisiä identiteetin, itsemääräämisoikeuden ja omanarvontunnon kannalta.
Yhdistys on aktiivinen kehittämishankkeiden hallinnoija ja on avoin monipuoliselle yhteistyölle.
Vuonna 2020 yhdistys hallinnoi kuutta hanketta (ks. hankkeet).
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PALVELUTOIMINTA ALUEEN TARPEISTA LÄHTIEN
Yhdistyksen tavoitteena on räätälöidä palveluita alueen tarpeista lähtien. Ydintavoitteena on kulttuuritoiminnan kehittäminen kunnan, yhdistysten/järjestöjen, taiteilijoiden, yrittäjien, kuntalaisten ja
muiden luovan alan toimijoiden tukena. Kuvio haluaa toiminnassaan tukea kokeiluja ja yhteistä ideointia kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys on avoin monenlaisille ehdotuksille, joita mahdollisuuksien mukaan testataan käytäntöön. Kokeilun myötä nähdään ideoiden toimivuus käytännössä
ja niitä voidaan jatkokehittää palvelemaan alueen toimintaa. Palvelutoiminnan kehittämisessä huomioidaan vahvasti jäsenten tarpeet.
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry näkee etunaan ja voimavaranaan reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin,
ja yksi tämän mahdollistaja on yhdistysmuoto ja kevyt hallinnollinen rakenne.

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN
Kansainvälisen toiminnan edistämisen tavoitteena on luoda uusia verkostoja ja hankkeita rikastuttamaan alueen kulttuuria elinkeinona ja tukemaan monikulttuurisuutta.
Kansainvälisen toiminnan edistämiseksi Kuvio aktivoi toimijoita verkostoitumaan kansainvälisille
markkinoille, huomioimaan kulttuurielinkeinot markkinoinnissaan ja luomaan yhteistyössä materiaalia kansainväliseen jakoon.

Kuvion talous ja Kuvio lukuina
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen toiminta rahoitetaan pääasiassa
hankeavustuksilla ja jäsenmaksuilla. Yhdistyksen toimintaa tukevat myös palvelumaksut, mainosmyynti ja yritysyhteistyö sekä satunnaiset varainkeruutapahtumat.
Yhdistyksen tulot muodostuivat vuonna 2020 jäsenmaksuista, varainhankinnasta, hankeavustuksista
ja palvelu- ja osallistumismaksuista sekä muiden tahojen omavastuuosuuksista hankkeisiin. Toiminnan menot muodostuivat henkilöstön palkkauskuluista, palveluiden ostoista, tiedotuksesta ja viestinnästä, työpaja- ja muista kuluista, matkakuluista ja toimistosta. Toteutunut vuoden 2020 taseen loppusumma on 42 987,07€
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Avustukset ja hankkeet 2020
EU:N MAATALOUSRAHASTO & LOUNAPLUSSA LEADER
Taidetalo liikkeessä
Lasten ja nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi
Hankenumero 45753
Toteutusaika 1.11.2017–30.10.2020, jatkoaika 30.10.2021 asti
Toimintaryhmä: LounaPlussa ry
Hanketuki 90 %, josta 42 % EU, 38 % valtio, 20 % kunta, yhdistyksen omarahoitus 10 %.
Saatu tuki 133 050 €, jäljellä 2020 lopussa 30 524,97 €

Future Crops
Hankenumero 16732
Hankkeen hallinnoijana toimii LUKE
Muut osallistujat: Maa- ja kotitalousnaiset, Kulttuuriyhdistys Kuvio ja LIVIA
Hankkeen toteutusaika 1.5.2016–30.4.2019, jatkoaikaa haettu 30.4.2021 asti.
Kuvion osuus tukisummasta 35.142,00 €, vuoden 2020 lopussa jäljellä 8732,90 €

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
LEKA – Leikki & Kasvu
Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Rahoitus 35 000,00 euroa ja omavastuuosuus 11.540 yhteensä 46 540 euroa.
Toteutusaika 1.1.2020 – 31.12.2020
Kulut 46 796,48, alijäämää 256,48

SUOMEN KULTTUURIRAHASTON HÄMEEN RAHASTO
Taidetta näkyvissä -hanke
taide-elämysten tuomiseksi FSHKY:n hoitolaitoksiin
Kokonaisrahoitus 12 000,00 €
Toteutusaika 15.5.2020 – 14.1.2021, kulttuurituottaja (50 %) 4 kk 15.9.2020 – 14.1.2021.
Haettu keväällä 2020, rahoituspäätös 15.5.2020. Kulttuurituottajan haku elokuussa ja hankkeen aloitus
15.9.2020. Kulttuurituottajana Tiina Hartikainen.
Kulut 6259,02 €, jäljellä 5740,98 €
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Kuvion talousluvut
2020

2019

Tuotot (avustukset, myynnit, osallistumismaksut)

102.512,64

127.660,50

Kulut Henkilöstökulut

-53.837,96

-65.458,15

Palveluiden ostot

-41.381,19

-39.637,59

Tiedotus- ja viestintäkulut

-2.209,05

-3.932,23

Matka- ja osallistumiskulut

-175

Toimistokulut

-4507,12

-11.547,04

Työpajakulut

-11,70

-809,27

Muut kulut

-7.066,70

-1352,3

Jäsenmaksutuotot vuonna 2020
● henkilöjäsenet 280,00 €
● yhteisöjäsenet 660,00 €
● kunnat 6515,80 €
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OMAT HANKKEET JA TOIMINTA
Kuntien kulttuuritoiminta
KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN JA VAHVISTAMINEN
Kuvio järjesti kulttuuritoimintaa jäsenkunnissaan mm. hankkeidensa puitteissa. Toimintaa ja tapahtumia tuettiin myös jäsenmaksuilla sekä kuntien LEKA-rahalla.
Yhdistyksen toiminta suunniteltiin vuosille 2014–2024 tehdyn strategian, vuodelle 2020 tehdyn toimintasuunnitelman sekä aktiivisten hankkeiden mukaan.
Aktiivisia hankkeita yhdistyksellä oli kuusi. Yhdistykselle oli myönnetty Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston avustus sekä Future Crops (2016–2020) että Taidetalo liikkeessä (2017–2020) -hankkeeseen. Käytössä oli myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus lasten harrastustoiminnan saavutettavuuden
kehittämiseen sekä yleisavustus verkostomaiselle lastenkulttuurikeskukselle. Lisäksi olimme saaneet SKR:n
Hämeen rahaston Taidetta hoitolaitoksiin -avustuksen taide-elämysten tuottamiseen FSHKY:n terveydenhuollon toimipisteisiin Forssan seudulle.

LEKA Lastenkulttuurikeskus
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry aloitti 16.8.2016 Verkostomainen lastenkulttuurikeskus LEKA – leikki ja kasvu -toiminnan. Samalla yhdistys haki ja hyväksyttiin valtakunnallisen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäseneksi. Vuonna
2020 Kuvion edustaja toimi varajäsenenä lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa, jossa yhdistystä edusti Kuvion varapuheenjohtaja Päivi Paija.
Vuonna
2020
seudulla
vahvistettiin
verkostomaisen
LEKAlastenkulttuurikeskuksen toimintaa. Hankkeeseen palkattiin 1.10.–31.12.2020
kulttuurituottajaksi Maiju Viitanen (50 % työaika) päivittämään kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat ja tekemään niiden liitteeksi vuosikellot yhteistyössä
kuntien kanssa.
Kuviolla on seutukunnallinen lastenkulttuurikasvatusmalli, jonka keskiössä on lapsi. Kulttuurikasvatustamme
ohjaa seitsemän L-teemaa: leikki, liike, lukeminen, läsnäolo, luovuus, laatu ja luonto. Kulttuurikasvatussuunnitelmien tavoitteena on vahvistaa lasten oikeuksia taide- ja kulttuurielämään (YK:n lapsen oikeuksien sopimus) sekä niiden saavutettavuutta.
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KULTTUURIYHDISTYS KUVION LEKA-TOIMINTA 2020
Laululaukat-kuorokerhon esittely Forssassa Keskuskoululla 4.3.2020, osallistujia 6.

Laululaukat-kuorokerho Humppila alakoululla
kaksi kertaa ajalla 3.3.–10.3.2020, 7 osallistujaa.
Kahden kerran jälkeen siirrettiin etätoiminnaksi
koronaviruksen vuoksi.

Laululaukat-kuorokerho Jokioinen Miinan koululla 6.3.2020, osallistujia 29. Kokoontuminen kerran, sitten siirrettiin etätoiminnaksi koronaviruksen
vuoksi.

Laululaukat-kuorokerho Forssa keskuskoululla
11.3.2020, osallistujia 5. Yhden kerran jälkeen siirryttiin etätoimintaan koronaviruksen vuoksi.

Laululaukat-kuorokerho Ypäjä Perttulan koululla
kaksi kertaa ajalla 2.3.–9.3.2020, 12 osallistujaa.
Kokoonnuttiin kaksi kertaa, sen jälkeen siirryttiin
etätoimintaan koronaviruksen vuoksi.

Laululaukat-kuorokerho Tammela kaksi kertaa
ajalla 5.3.-12.3.2020, osallistujia 5. Kahden kerran
jälkeen siirrettiin etätoiminnaksi koronaviruksen
vuoksi.

Lastenmusiikkiyhtye Orffien keikka 10.3.2020 esija alakoululaisille Forssassa, kävijöitä 238. Keikka
oli samana päivänä kolme kertaa; klo 9:30-10:15
Koijärven koulu-päiväkodilla, klo 11–11:45 ja 1212:45 Axel Wahrenin päiväkodissa.

Laululaukat-virtuaalikuoro 13.5.2020, osallistujia
15. Lapset lauloivat etänä ja video julkaistiin YouTubessa Kuvion kanavalla.
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Laululaukat MASKED 25.5.2020, osallistujia 25.
Zoom-alustalla Laululaukat-kerhon Masked singer
-kisa.

Kuninkaallinen nukketeatteri: Susi ja Punahilkka
25.9.2020 kaksi kertaa Mikaelin tapahtumassa,
osallistujia 170.

Laululaukat-etäkuorokerho 7.4.-26.5.2020, osallistujia 28. Tapaamiset Zoom-alustalla.

Keramiikkapaja Koijärven päiväkoti 9.10.2020,
osallistujia 28.
Kuutoskoni nuorisotoimen tapahtumassa Wahrenin puistossa 15.10.2020, osallistujia 150.
Taikurikurssi Forssassa 16.10.2020, osallistujia 18.
Taija Tuomisen virtuaaliset sanataidepajat Tammelassa 20.10. ja 21.10.2020. Osallistujia 162.
Nukketeatteri Siiran sirkusmatka
24.10.2020, 28 osallistujaa.

Jokioisilla

Teatteri Mukamas, Pöllö hukassa päiväkoti Taikatassu sekä Maahiset 24.10.2020. Taikatassussa
osallistujia 36, Maahisissa 30. Portaan päiväkodilla
26.10.2020, osallistujia 20. Tammitarhan päiväkoti
25.11.2020, 65 osallistujaa.
Laululaukat-leiripäivä Tammelan Caissaniemessä
10.8.2020, osallistujia 17.

Reetta Saineen kauhukirjavinkkaus Forssassa
28.10.2020 Kuhalan ja Keskuskoulun koululaisille.
Osallistujia 239.

Kuorokerho Tammela 13.8.2020 peruttiin yhden
kerran jälkeen, ei osallistujia

Keramiikkapaja Koijärvi 3.–6.-luokkalaisille
6.10.2020 ja 5.11.2020, osallistujia 50.

Kuorokerho Forssa 19.8.2020 peruttiin yhden kerran jälkeen, ei osallistujia

Roope Lipastin virtuaalinen kirjailijavierailu Tammelassa 5.11.2020, osallistujia 117.

Kuorokerho Jokioinen Miinan koululla kaksi kertaa ajalla 14.–28.8.2020, osallistujia 14.

Kirjavinkkaus Anu Lehtonen-Sonkki Paanan ja
Miinan koulun 6.-luokkalaisille 6.11.2020. Osallistui 70.

Jukka Grönforsin sirkuskoulutus Metsäjamit-tapahtumassa 29.8.2020, osallistujia 180.

Peliviikon Miikka Harjuntaustan peliluennot etänä
9.11.2020 Forssan Keskuskoululaisille ja Kuhalan
koululaisille. Osallistujia 118.

Kuorokerho Humppila ajalla 18.8.-1.9.2020 kaksi
kertaa, osallistujia 6.
Kuorokerho Ypäjä Perttulan koululla kaksi kertaa
ajalla 20.8.–3.9.2020, osallistujia 7.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Pikku Papun orkesteri 9.11.2020 Mäntypuiston ja Teerimäen päiväkotilaisille. Mäntypuistossa 39 osallistujaa ja
Teerimäessä 65.

Kuorojen torikonsertti. Kaikkien kuorokerhojen
yhteinen konsertti 5.9.2020, 425 osallistujaa.
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Keramiikkapaja Koijärvi 8.10.2020 ja 10.11.2020
esikoululaisille sekä 1.- ja 2.-luokkalaisille. Osallistujia 37.

väkoti, Forssan perhepäivähoito, päiväkoti Päivänpaiste sekä Jokioisten perhepäivähoito. Augustinassa osallistujia 87, Taikatuulessa 71, Pihakoivussa 85, Kurjenpesässä 100, Forssan perhepäivähoidossa 75, Päivänpaisteessa 70 ja Jokioisten perhepäivähoidossa 106.

Magdalena Hain virtuaalinen kirjailijavierailu
Tammelassa 12.11.2020, 71 osallistujaa.
Saviaskartelu Ypäjä päiväkoti 18.11.2020, 58 osallistujaa.

Kirjavinkkaus Ypäjä 7.12.2020, 1.lk osallistujia
23, 2.lk osallistujia 23, 3.lk osallistujia 17 ja 4.lk
osallistujia 17, 4.lk osallistujia 17.

Riina ja Sami Kaarlan virtuaalinen kirjailijavierailu
Tammelassa 19.11.2020, 116 osallistujaa.

Joululaulutapahtuma Ypäjä 9.12.2020 peruttu koronan vuoksi.

Saviaskartelu Ypäjä perhepäivähoito 20.11.2020
1–6-vuotiaille. Osallistujia 20.

Joululaulutapahtuma Jokioinen 10.12.2020 Peruttu
koronan vuoksi.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Klovni Dodo päiväkoti Augustina 23.11.2020, 87 osallistujaa.

Joululaulutapahtuma Tammela 13.12.2020 Peruttu
koronan vuoksi.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Lintu sininen päiväkoti Axel 23.11.2020, 111 osallistujaa.
Konserttikeskuksen etäkonsertti: Faso Kan Humppilan alakoulu 23.11.2020, osallistujia 145.
Jyri Paretskoin etävierailu Forssa 26.11.2020 Kuhalan koululaisille ja keskuskoululaisille. 382 osallistui.
Konserttikeskuksen etäkonsertti: Pentti Rasinkangas 30.11.2020 päiväkoti Axel ja Koijärven päiväkoti, siirretty vuodelle 2021 esiintyjän sairastumisen vuoksi.
Yhteislyseon joulukonsertti etänä 2.12.2020, katsojamäärä arviolta 3100 (perustuu videon näyttökertoihin).
Kirjavinkkaus Kaarina Sainio Paanan koulun 8.luokkalaisille 4.12.2020, 74 osallistujaa.

Konserttikeskuksen muusikkovierailu: Biisintekijä
koulussa 17.12.2020 Kuhalan koululla 8.-luokkalaisille, osallistujia 83.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Itsenäisyyspäivän Sibelius-konsertti Koijärven koulu 5.12.2020
85 osallistujaa.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Soivan siilin
joulu 21.12.2020 Humppilan alakoulu, päiväkoti
Päivänpaiste, Miinan koulu sekä Paanan koulu.
Osallistujia Humppilan alakoululla 145, Päivänpaisteessa 70, Miinan koululla 300 ja Paanan koululla 100.

Konserttikeskuksen etäkonsertti: Siina ja taikaradio 7.12.2020 Päiväkoti Augustina, Taikatuulen
päiväkoti, Pihakoivun päiväkoti, Kurjenpesän päi-
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Future Crops
Future Crops -hanke aloitti toimintansa vuonna 2016. Hankkeen oli tarkoitus päättyä 30.4.2019, mutta sille
haettiin jatkoaikaa 30.4.2020 asti. Vuoden 2020 aikana Kuvio oli edelleen mukana hankkeessa ja kuvasi tietovideot hankkeen käyttöön. Ohjausryhmän työhön on osallistunut Pirjo Poutanen ja videoita kuvasivat Jussi
Pellonpää ja Antti Latva.

Hanke toteutettiin Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja kotitalousnaiset (MKN), Sarka ja Livia. Hanke käsitteli kasveja kulttuurissa ja sen kohteena olivat elämysten etsijät.
Hanke kokosi yhteen kasvitietoutta ja kasveihin liittyvää perinnetietoa sekä ruoka- ja ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyi hankkeessa teemaan, miten kasvit puhuttelevat ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa.
Hankkeesta löytyy Youtubesta myös video:
https://www.youtube.com/watch?v=dTSFSs7KAW8
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Taidetalo liikkeessä -hanke
Taidetalo liikkeessä -hankkeessa tuotetaan taidetoimintaa viiden jäsenkuntamme lapsille ja nuorille,
järjestetään taiteilijaresidenssejä ja yhteisöllisiä taidetapahtumia, sekä suunnitellaan lastenkulttuurijulkaisu, jota voi jatkossa käyttää apuna lastenkulttuurin tuottamisessa. Hanketta rahoittavat EU:n
Maatalousrahasto sekä LounaPlussa Leader.
Vuonna 2020 toimintaa voitiin aloittaa normaalisti talvilomaleireillä, mutta maaliskuusta alkaen jatkotoimintaa jouduttiin suunnittelemaan uusiksi koronapandemian vuoksi.

TALVILOMALEIRIT 2020

Kulttuuriyhdistys Kuvion Taidetalo liikkeessä -hanke järjesti koulujen talvilomaviikolle luovaa puuhaa koko
perheelle. Lasten ja nuorten taideleirejä oli tarjolla kaikissa viidessä jäsenkunnassamme. Talvilomaleirit järjestettiin helmikuussa 2020 koulujen talvilomaviikoilla 8 ja 9, ja jokaiseen kuntaan järjestettiin kaksi erilaista
päiväleiriä. Jokaisen kunnan leirille sai kuitenkin osallistua kaikista jäsenkunnista. Leirit pidettiin juuri ennen
koronapandemian leviämistä Suomeen, joten leirit järjestettiin vielä normaaleina päiväleireinä. Ohjaajiksi palkattiin neljä tuntiohjaajaa, ja kolmelta ohjaajalta ohjaustyö ostettiin.
17.2. Teatterileiri Klovneriaa ja naamioteatteria Ypäjän Kartanon koululla yläkouluikäisille, ohjaaja Jonna
Wikström – peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia (rajana väh. 3 osallistujaa)
21.2. Taideaskartelu-Viipperätyöpaja Ypäjän Kartanon koululla koko perheelle, ohjaaja Reika Vesala
– peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia (rajana väh. 3 osallistujaa)

19

24.2. Miniatyyrimaailmoja ja Polaroidkuvia – unelmien taiteilupäivä Jokioisten
Paanan koululla koko perheelle, ohjaajana
Mirjami Rajamäki /Taidelaboratorio. 12
osallistujaa.
Leirillä rakennettiin miniatyyrimaailmoja
luonnonmateriaaleista ja otettiin niistä taidekuvia Polaroid-kameroilla.
Kuva: Mirjami Rajamäki/Taidelaboratorio

24.4. Outoja näkyjä – sanataidetta ja
mystisiä kuvia Humppilan Lasin kauppakeskuksessa 11–15-vuotiaille, ohjaajana
kuvataiteilija-kirjailija Tiina Poutanen –
peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia (rajana väh. 3 osallistujaa)

25.2. Ääniä ja inspistä – laululeirillä kajahtaa! 10-16-vuotiaille, Jokioisten Paanan koululla, ohjaajana Merikerttu Mutala. Osallistui 4 henkilöä.
Laululeirillä harjoiteltiin kuorolauluja, pop-kappaleita ja äänissä laulamista.
Kuva: Merikerttu Mutala
Jokioisten laululeiri
26.2. Ääniä ja inspistä – laululeirillä kajahtaa! 10-16vuotiaille, Forssassa Lounais-Hämeen musiikkiopistolla,
ohjaajana Merikerttu Mutala.
– peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia
(rajana väh. 3 osallistujaa)

26.2. Taikurileiri alakouluikäisille Tammelan Manttaalilla, ohjaajana taikuri Jari Reponen. Osallistujia 22.
Taikuri Jarin taikurikurssilla opeteltiin hauskoja taikatemppuja, perehdyttiin taikurin rooliin ja tehtiin erilaisia
esiintymistaidon harjoituksia. Lapset saivat leirin taikavälineet mukaan kotiinsa kurssin päätteeksi.
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27.2. Teatterileiri Klovneriaa ja naamioteatteria Tammelan Manttaalilla yläkouluikäisille, ohjaaja Jonna
Wikström – peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia (rajana väh. 3 osallistujaa)

28.2. Kierrätystaidetta & Viipperäpaja koko perheelle Humppilan Lasin kauppakeskuksella, ohjaajina taiteilija Reika Vesala ja askarteluohjaaja Sari Kivimäki. Osallistujia 7.
Sari Kivimäki ohjasi kierrätystaidepajan, jossa taiteiltiin monenlaisia teoksia tekstiileistä, aikakauslehdistä ja
muista kierrätysmateriaaleista. Sen lisäksi jokainen osallistuja sai tehdä omia, nostalgisia viipperöitä eli tuulihyrriä Reika Vesalan ohjauksessa, hänen valmistamastaan kovitetusta kangasmateriaalista.

Kierrätystaide- ja Viipperäpaja 28.2.2020. Kuva: Minna Autio
28.2. Outoja näkyjä – sanataidetta ja mystisiä kuvia Forssan Kuvataidekoululla 11–15-vuotiaille, ohjaajana
kuvataiteilija-kirjailija Tiina Poutanen – peruuntui, ei riittävästi ilmoittautujia (rajana väh. 3 osallistujaa)
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KESÄLOMALEIRIT 2020

Kesälomaleirit järjestettiin osin etäleireinä ja osin lähileireinä, jotka järjestettiin ulkotiloissa ja turvavälein.
Etäleirit toteutettiin Zoomin yms. välityksellä leiriläisille kotiin, mökille tai mihin vain. Leirillä kokoonnuttiin
kodeista ja pihoista käsin videoyhteyksillä ja sovelluksilla, joita lasten on helppo käyttää. Painopiste jokaisella
leirillä oli lasten ja nuorten taiteen harrastamisessa aikuisen ohjauksella, yhteisessä hauskanpidossa sekä yhteisöllisyyden ja uusien kaverisuhteiden luomisessa – myös
etänä. Kesälomaleireille palkattiin kuusi tuntiohjaajaa ja palvelut ostettiin viideltä ohjaajalta.

1.–5.6.2020 Kesäjamit! Musiikki ja tanssileiri (etäleiri)
alakouluikäisille, ohjaajana Erla Pulli. Osallistujia 4. Musiikki- ja tanssileirillä laulettiin, soitettiin ja tanssittiin yhdessä
kavereiden kanssa. Leirillä mm. askarreltiin rytmisoittimia,
jammailtiin, opeteltiin koreografioita ja keksittiin omia tansseja, laulettiin ja tehtiin luovan ilmaisun harjoituksia.

8.–
12.6.2020
Lumotut leikkipaikat -kesäleiri alakouluikäisille etänä,
ohjaaja taiteilija Kalle Ahonen. Osallistujia 3. Leirillä lapset
saivat rakentaa omia lumottuja leikkipaikkojaan kotona tai
kotipihassa. Viikon aikana rakennettiin esimerkiksi mobile
luonnonmateriaaleista, paperiviidakko, naamio ja nukke.
8.–12.6.2020 Leffaleiri Tammelan Manttaalilla yläkouluikäisille, ohjaajat Jussi Pellonpää ja Antti Latva. Peruttiin,
ei tarpeeksi ilmoittautuneita. Leirillä oli tarkoitus opetella
elokuvantekoa, esim. käsikirjoittamista, kuvaamista ja leikkaamista, monipuolisesti käytännön harjoitusten kautta.
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22.–26.6.2020 Kuvataidepainotteinen päiväleiri Tammelan Manttaalilla 1.–7.-luokkalaisille, ohjaaja taiteilija Liisa Lehtimäki. Osallistujia 22.
Leirillä tutustuttiin taiteen eri tekotapoihin, kuten piirtämisen ja taidemaalauksen perusteisiin, veistoksien tekemiseen ja askarteluun.Taidetta tehtiin myös luonnosta löytyvillä materiaaleilla.
29.6.–3.7.2020 Kirjataide & taideaskartelu -leiri etänä
alakouluikäisille, ohjaaja askarteluohjaaja Sari Kivimäki.
Leiri peruttiin, ei tarpeeksi ilmoittautujia.
6.–10.7.2020 Mun stage! Esiintymistaitoleiri 12–15vuotiaille etänä, ohjaaja puhe- ja draamataiteilija, näyttelijä Sara Ritala. Peruttiin, ei tarpeeksi ilmoittautujia. Leirillä oli tarkoitus harjoitella esiintymistä ja improvisointia
mukavien matalankynnyksen harjoitusten ja luovien tehtävien avulla.
13.–17.7.2020 Kesän taikaa! Taikurileiri etänä 8–13vuotiaille, ohjaaja taikuri Timo Tiikkainen. Osallistujia
21. Taikurikoulussa opeteltiin taikatemppuja videoiden ja
ohjaajan neuvojen avulla. Taikurileirin osallistujille lähetettiin kotiin taikatarvikepaketti, jonka välineet he saivat
leirin jälkeen pitää.
13.–17.7.2020 Kuvamagiaa! Valokuvausleiri 15–15vuotiaille etänä, ohjaaja valokuvaaja Kati Länsikylä.
Osallistujia 8. Leirillä perehdyttiin erilaisiin valokuvaustyyleihin ja -tapoihin, perehdyttiin erilaisiin ilmiöihin ja
somekuvaamiseen sekä harjoiteltiin omaa kuvaamista.

20.–24.7.2020 Ruututarinat – sarjakuvaleiri yläkouluikäisille ja lukiolaisille etänä, ohjaaja Veera
Varteva Sarjakuvakeskukselta. Peruttiin, ei tarpeeksi
ilmoittautujia. Leirillä oli tarkoitus perehtyä sarjakuvan piirtämisen maailmaan ja tehdä omia sarjakuvia.
3.–7.8.2020 Media Camp – someleiri yläkoululaisille ja lukiolaisille etänä, ohjaaja Eira Enkvist. Osallistujia 3. Leirillä perehdyttiin eri somekanavien toimintaan ja tehtiin omia päivityksiä, ohjattiin turvalliseen somen käyttöön ja pohdittiin, millaiset päivitykset
toimivat eri somepalveluissa parhaiten.
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#KORONAPÄIVÄKIRJAT-DOKUMENTTIPROJEKTI NUORTEN KANSSA
Mitä kuuluu nuorille korona-aikaan? Nuoret kertoivat omasta korona-arjestaan #Koronapäiväkirjat
-videodokumentin keinoin.Omassa dokkarissaan Forssan seudun lapset ja nuoret saivat omin sanoin
kuvailla tuntojaan: pelkoa, surua ja epätietoisuutta. Samalla dokumentti on kuvaus nuorten pohjimmaisesta elämänuskosta ja luottavaisuudesta huomiseen.
Mukana olleet nuoret saivat oman elämänsä kuvaamisen lisäksi osallistua elokuvaprojektin tuotannolliseen
puoleen ja oppia asioita elokuvanteosta. Dokumenttia kuvattiin myös mm. Kuvion Laululaukat-leirillä Caissaniemessä 2020 kesällä.
#Koronapäiväkirjat-elokuvan suunnittelusta ja käytännön tuotannosta vastasivat Kulttuuriyhdistys Kuvion
Jussi Pellonpää, Antti Latva ja Minna Autio.
21.4.–28.6.2020 Dokumenttiprojektin tapaamisia 12 kertaa. 9–14-vuotiaille, osallistujia 18.
2.7.2020 Kuvaukset Tammelan Manttaalilla 9–14-vuotiaille. Osallistujia 7.
10.8.2020 Kuvaukset Kuvion Laululaukat-leirillä Ypäjän kunnan leirikeskus Caissaniemessä Tammelassa 914-vuotiaille, osallistujia 34.
Dokumentti valmistui huhtikuussa 2021 ja julkaistiin 9.4.2021. Se huomioitiin laajasti mediassa ja on vapaasti
katsottavissa Kuvion Youtube-kanavalla.
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SYYSTOIMINTA 2020
Humppilan seiskojen kulttuuripäivät 12.–13.11.2020
Yhteistyössä Humppilan yläasteen kanssa.
●
●

Minun Humppilani -kulttuurikierros 7.-luokkalaisille
12.11.2020
Oodi Humppilalle -luontokuvarunotyöpaja 7.-luokkalaisille 13.11.2020

Osallistujia molemmissa 25. Kuvarunopajan ohjasi Minna Autio. Kulttuurikierroksen oppaana toimi kunnan nuoriso-ohjaaja
Maarit Iso-Jaakkola ja valvojina olivat luokkien opettajat.

TAIDENUOKKARIT
Syksyllä Taidetalo liikkeessä -hanke lanseerasi myös Taidenuokkarit-työpajat, joissa taidetoimintaa viedään
nuorille suoraan kuntien omille nuorisotiloille. Taidetoimintaan osallistuminen on nuorille vapaaehtoista ja
maksutonta, ja nuokkareilla esitellään nuorille erilaisia taidemuotoja. Taidenuokkarit toteutetaan yhteistyössä
kunkin kunnan omien nuorisopalveluiden kanssa.
Askartelutaidenuokkari 1.-.4.-luokkalaisille, Ypäjä 25.11.2020, 6 osallistujaa. Ohjaaja askartelutaideohjaaja Sari Kivimäki.
Valokuvausnuokkari
yläkouluikäisille,
Forssa
30.11.2020, 11 osallistujaa. Ohjaaja valokuvaaja Kati Länsikylä.
Askartelutaidenuokkari
5.-6.-luokkalaisille,
30.11.2020, 6 osallistujaa. Ohjaaja Sari Kivimäki.

Ypäjä

Valokuvausnuokkari
yläkouluikäisille,
Tammela
1.12.2020, ei osallistuneita nuoria (uudet koronarajoitukset
tulivat voimaan). Ohjaaja valokuvaaja Kati Länsikylä.
Valokuvausnuokkari
yläkouluikäisille,
Jokioinen
2.12.2020, siirrettiin koronarajoitusten vuoksi. Ohjaaja valokuvaaja Kati Länsikylä.
Valokuvausnuokkari yläkouluikäisille, Ypäjä 3.12.2020, siirrettiin koronarajoitusten vuoksi. Ohjaaja valokuvaaja Kati Länsikylä.
Valokuvausnuokkari yläkouluikäisille, Humppila 7.12.2020, siirrettiin koronarajoitusten vuoksi. Ohjaaja
valokuvaaja Kati Länsikylä.
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Tekstiilitaidenuokkari, Tammela 8.12.2020, siirrettiin koronarajoitusten vuoksi. Ohjaaja taiteilija Reika Vesala.
Tekstiilitaidenuokkari, Ypäjä 16.12.2020, siirrettiin koronarajoitusten vuoksi. Ohjaaja taiteilija Reika Vesala.

TAIDERASTIT
Taidenuokkareiden aloituksen myötä Kuvio aloitti marraskuussa 2020 myös Taidetalo liikkeessä -hankkeen
Taiderastit-haasteen lapsille ja nuorille. Kuvion Taiderastit on lasten ja nuorten oma pieni taideprojekti, jonka
voi tehdä itse melkein missä vain ja tarvikkeilla, joita
löytyy kotoa.
Taiderasti-vinkkejä suunnittelivat Kuvion taidetoiminnan ohjaajat, ja niitä julkaistiin loppuvuoden aikana Kuvion Instagramissa, Taidenuokkareilla, nettisivuilla ja
Facebookissa.
Nuorten Taiderastit-haasteella on oma tietosivu Kuvion
nettisivuilla osoitteessa: www.kuvio.org/taiderastit
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Kansainvälinen leiri yhteistyössä Elonkierron
ystävät ry:n kanssa
Kulttuuriyhdistys Kuvio ohjasi KVT-leiritoiminnan yhteydenotot yhteistyökumppanilleen Elonkierron Ystävät ry:lle, joka tarvitsi vapaaehtoistyöntekijöitä kesätoimintaansa 2020. Elonkierron Ystävät järjesti leirin, majoituksen, ruokailut ja toiminnan, ja Kuvio toimi hankkeessa alun yhteydenpitäjänä KVT-järjestöön sekä avustajana molempiin suuntiin.
Koronarajoitukset vaikeuttivat yhteisön leiriä, koska maahan oli vaikea päästä, mutta lopulta leirille saatiin
vapaaehtoisia, jotka olivat saapuneet Suomeen eri syistä jo ennen matkustusrajoituksia.

Yhteishanke Wahren-opiston kanssa 2019–2020
Kuvio sai LounaPlussa ry:ltä teemahankerahoitusta kamerakaluston hankintaan 3500 €. Kalusto hankittiin
Scandinavian Photolta Ruotsista. Jussi Pellonpää suoritti tarjousvertailut asiantuntemuksellaan, ja tästä seurasi
jatkohanke Wahren-opiston kanssa.
Marraskuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Kulttuuriyhdistys Kuvio järjesti yhteistyössä Wahrenopiston kanssa dokumenttielokuva-hankkeen
Kuvion kurssimuotoinen opetus sisälsi kaksi käsikirjoituskurssia, sekä kuvaus- että editointikurssin, joihin
osallistujia oli yhteensä 20 henkilöä.
Kurssien tuottajana ja hankkeen alkuunpanijana toimi Juhani O. Kuusisto ja sen teknisestä toteutuksesta sekä
kurssien opetuksesta vastasivat Antti Latva ja Jussi Pellonpää.
Hankkeen lopputuloksena syntyi dokumenttielokuva Wahren-opisto: Ensimmäinen sata, joka on nähtävissä
mm. Wahren-opiston kotisivulla (https://wahrenopisto.fi/). Elokuvan ensiesitys oli maaliskuussa 2020 ForssaTV-kanavalla.
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Taidetta näkyviin -hoitolaitoshanke
Hoitolaitoshankkeelle saatiin rahoitus toukokuussa, ja perustettiin FSHKY:n toimipisteiden kesälomien jälkeen ohjausryhmä. Ryhmään kuuluivat hankkeen kulttuurituottaja Tiina Hartikainen, Tammelasta Päivi Paija,
Forssasta Kati Kivimäki, Jokioisilta Mika T. Rantala, Humppilasta Tiia Reiman, Ypäjältä Satu Leppälahti,
FSHKY:ltä Karoliina Kärkkäinen sekä Kuviolta Minna Autio.

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena oli edistää kulttuurin saavutettavuutta ja kulttuurihyvinvointia terveydenhuoltoalan yksiköissä Forssan seudulla.
Tavoitteena Kuvion toiminnassa on Kulttuuria kaikille. Tavoitteena on kehittää myös Kuvion verkostoa ja
omaa toimintaa niin, että se vahvistaa ja tukee kulttuurihyvinvointipalveluita ja niiden rakentamista ja pysyvää
toimintaa Forssan seudun asukkaille.

TOTEUTUS
Taidetta näkyvissä -hanke käynnistyi elokuussa noin kuukauden kestäneellä hanketyöntekijän rekrytointiprosessilla. Valitun
hanketyöntekijä Tiina Hartikaisen työsuhde
ja perehdytys ajoittui syyskuun puoliväliin
2020. Tiiviin perehdytyksen päätteeksi
hanke käynnistyi.
Syyskuun puolivälissä hanketyöntekijä kartoitti ja kutsui koolle Taidetta näkyvissä hankkeen ohjausryhmän, joka koostui jäsenkuntien ja hankkeen omistajan edustajista. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokoontumisessa ohjausryhmä hyväksyi hankesuunnitelman.
Syyskuun loppuun mennessä avattiin sähköinen kuntalaiskysely Forssan seudun asukkaille. Kyselyllä kartoitettiin paitsi taiteen ja kulttuurin roolia hankkeen toiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
myös laajemmin kuntalaisten näkemyksiä taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuuteen liittyvistä visioista.
Kyselyn tulokset jäivät hyödynnettäviksi jäsenkuntiin. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY)
henkilökunnalle laadittiin oma kysely. Kyselyiden tuloksia hyödynnettiin taideraadituksen ja teosvalintojen
taustalla mm. teospaikkoja valittaessa.
Lokakuun ajan hankkeessa oli avoinna teosehdotushaku. Hankkeeseen toimitettiin ehdotuksia yli 50 tekijältä,
joista useimmat lähettivät useamman kuin yhden teosehdotuksen. Samaan aikaan, kun teosehdotuksia koostettiin, nimettiin hankkeelle taideraati. Taideraaditukseen osallistui hanketyöntekijän (esittelijä) lisäksi yhdeksän
jäsentä, jotka osallistuivat varsinaiseen raaditukseen. Koko raaditusprosessi toteutettiin sähköisellä Teamsalustalla koronapandemiasta johtuen.
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Taideraati toimitti hankkeen omistajalle Kuvio ry:lle ehdotuksen valittavista teoksista. Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitus päätti lopullisista teosvalinnoista, teoskappalemääristä ja teosten sijoittamispaikoista 9.12.2020.
Hanketyöntekijä laati myös jatkohankesuunnitelman hankkeelle yhdessä FSHKY:n edustajan kanssa. Jatkohankesuunnitelma laadittiin paitsi kuntalais- ja henkilökuntakyselyssä nousseiden teemojen pohjalta myös
kuunnellen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteita ja tarpeita taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta ja saatavuudesta. Jatkohankesuunnitelman keskiöön nostettiin yhteisötaide ja taiteen saatavuuden parantaminen vammaispalvelujen yksiköissä.
Tammikuun 2021 aikana teokset toimitettiin valittuihin jäsenkuntiin. Hankebudjetti mahdollisti yhteensä 8
teoksen hankinnan. Teokset jaettiin jäsenkuntien kesken seuraavasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ypäjän Ikääntyneiden palvelukeskukseen Aino Kaurasen "Piha runsaimmillaan"
Jokioisten Ympäristöterveyshuollon pisteeseen Raija Nokkalan "Ankkalampi"
Humppilan terveysasemalle Marjo Lallin "Toivo"
Tammelan ikääntyneiden palvelukeskukseen Soili Mahlasen "Veneretkellä"
Tammelan terveysasemalle Jaana Luomalan "Sirosäkkipäivänä"
Forssan sairaalan Perhesosiaalityön ja lastensuojelun pisteeseen Milla Korkeakosken "Kanien kanssa"
Mielenterveys- ja päihdetyön osastolle Elias Koskisen "Viitoitettu tie"
Niittyvillan yksikköön Milla Korkeakosken "Perheen kesken"

Teospaikkojen valinnassa huomioitiin kuntiin lähiaikoina saadut taidelahjoitukset ja -hankinnat. Hankkeella
pyrittiin yhdenvertaistamaan jäsenkuntien asukkaiden mahdollisuuksia taiteen kokemiseen.
Hankkeella saatiin näkyvyyttä tärkeälle asialle ja autettiin toimijoita kehittämään toimintaansa.
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30

Kuvio mediassa vuonna 2020
18.12.2020 Yhteislyseo taltioi joulukonserttinsa
ennakoivasti – Katso koostevideo konsertista /
Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/yhteislyseo-taltioi-joulukonserttinsa-ennakoivasti-katsokoostevideo-konsertista-895833

puistossa-kepparirata-pomppulinna-ja-kuutoskonitoivat-iloa-syysloman-viettajille-807264
14.10.2020 Onko sinulla sanottavaa Forssan
seudun taide- ja kulttuuritoiminnasta? Vielä ehdit vastata Kuvion kyselyyn / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/onko-sinulla-sanottavaa-forssan-seudun-taide-ja-kulttuuritoiminnasta-viela-ehdit-vastata-kuvion-kyselyyn-805111

17.12.2020 Taidetta näkyvissä -hankkeen teokset valittu – Ehdotuksia tuli yli 50 tekijältä /
Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/taidettanakyvissa-hankkeen-teokset-valittu-894256

14.10.2020 Valoilottelu veti perheitä Forssan
Liikennepuistoon – Autoilemaan pääsy kiinnosti lapsia ruuhkaksi asti / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/valoilottelu-veti-perheita-forssan-liikennepuistoon-autoilemaan-paasy-kiinnosti-lapsia-ruuhkaksi-asti806137

18.11.2020 Forssan seudun kuntalaiskysely:
Taide- ja kulttuuritoiminnan viestintään ja
markkinointiin panostettava – Konsertteja, lapsille ja nuorille suunnattua tarjontaa ja ilmaistapahtumia toivotaan lisää / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/forssanseudun-kuntalaiskysely-taide-ja-kulttuuritoiminnan-viestintaan-ja-markkinointiin-panostettavakonsertteja-lapsille-ja-nuorille-suunnattua-tarjontaa-ja-ilmaistapahtumia-toivotaan-l-848573

14.10.2020 Taidetta etsitään / Kotiseutulainen
https://kotiseutulainen.fi/2020/10/taidetta-etsitaan/
11.10.2020 Syyslomalla riittää puuhaa Forssan
seudulla – Tätä kaikkea kaupungin nuorisotoimi järjestää koululaisten iloksi / Forssan
Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/syyslomalla-riittaa-puuhaa-forssan-seudulla-tata-kaikkea-kaupungin-nuorisotoimi-jarjestaa-koululaisten-iloksi-799546

28.10.2020 Taidetta näkyvissä -hankkeen taideteoshaku päättyy ensi viikon maanantaina /
Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/taidettanakyvissa-hankkeen-taideteoshaku-paattyy-ensiviikon-maanantaina-822693
22.10.2020 Sponsoriksi paikalliselle taiteelle?
Kuvio etsii kumppaneita taidelahjoituksiin
Forssan seudun hykyn toimipisteisiin / Forssan
Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/sponsoriksi-paikalliselle-taiteelle-kuvio-etsii-kumppaneita-taidelahjoituksiin-forssan-seudun-hykyn-toimipisteisiin-815314

9.10.2020 Kulttuuriyhdistys Kuvio etsii taidetta
hoitolaitoksiin – Valinnoissa painotetaan paikallisuutta ja laatua / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kulttuuriyhdistys-kuvio-etsii-taidetta-hoitolaitoksiin-valinnoissa-painotetaan-paikallisuutta-ja-laatua799521
29.9.2020 Mitä mieltä olet Forssan seudun kulttuuritoiminnasta? Vastaa Kulttuuriyhdistys
Kuvion kuntalaiskyselyyn / Hämeen Sanomat
https://www.hameensanomat.fi/kulttuuri/mitamielta-olet-forssan-seudun-kulttuuritoiminnastavastaa-kulttuuriyhdistys-kuvion-kuntalaiskyselyyn-1551204/

15.10.2020 Perheille tarjottiin eläimellisiä elämyksiä Wahrenin puistossa – Kepparirata,
pomppulinna ja Kuutoskoni toivat iloa syysloman viettäjille / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/perheille-tarjottiin-elaimellisia-elamyksia-wahrenin-
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8/2020 Yhteistyökumppaneita Taidetta näkyvissä -hankkeeseen / Ypäjäläinen 8-2020

29.9.2020 "Alustus pitkäaikaisemmalle kehitystyölle" – Kuntalaiskysely kulttuurista käynnissä Forssan seudulla / Forssan Lehti

20.5.2020 Korona-aika nuorten silmin – Kulttuuriyhdistys Kuvion leffaprojektissa selvitetään, miten nuoret kokevat poikkeusajan / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/koronaaika-nuorten-silmin-kulttuuriyhdistys-kuvion-leffaprojektissa-selvitetaan-miten-nuoret-kokevatpoikkeusajan-651754

22.9.2020 Kuopiolainen Tiina etsii taidetta Forssan seudun hoitopaikkoihin, sillä kulttuuri edistää hyvinvointia / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kuopiolainen-tiina-etsii-taidetta-forssan-seudun-hoitopaikkoihin-silla-kulttuuri-edistaa-hyvinvointia780137

16.5.2020 Kesän leiritoiminta siirtyi etäyhteydelle – Kulttuuriyhdistys Kuvio joutui miettimään kesän ohjelman kokonaan uusiksi / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kesanleiritoiminta-siirtyi-etayhteydelle-kulttuuriyhdistys-kuvio-joutui-miettimaan-kesan-ohjelman-kokonaan-uusiksi-647804

12.9.2020 "Valitsin kurssin vähän niin kuin vitsillä" – Forssan yhteislyseon arkeologian kurssi
ravisteli Wiksbergin ryteikössä ajatuksia kotiseudun historiasta / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/alustuspitkaaikaisemmalle-kehitystyolle-kuntalaiskyselykulttuurista-kaynnissa-forssan-seudulla-787869
2.9.2020 "Omia etuja pitää ajaa aktiivisesti" –
Uusi puheenjohtaja Antti Niemi tuo Kuhankosken Killan toimintaan yritysmaailmasta tuttua
ajattelua / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/omiaetuja-pitaa-ajaa-aktiivisesti-uusi-puheenjohtajaantti-niemi-tuo-kuhankosken-killan-toimintaanyritysmaailmasta-tuttua-ajattelua-757976

4/2021 Ypäjän lapset saivat oman sivunsa koronapäiväkirjasta / Ypäjäläinen 4-2021
22.3.2020 ForssaTV:llä Wahren-opiston 100vuotisjuhlaviikko – Koosteita Forssan historiasta ja löytö arkistojen kätköistä / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/forssatvlla-wahren-opiston-100-vuotisjuhlaviikkokoosteita-forssan-historiasta-ja-loyto-arkistojenkatkoista-589533

1.9.2020 Suurkonsertti siirtyi tulevaisuuteen,
mutta kuorokerho sai hetken jatkoa — Ohjaaja
Mariina Niittymäki: "Missä ei olisi tarvetta lasten laululle?" / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/suurkonsertti-siirtyi-tulevaisuuteen-mutta-kuorokerho-saihetken-jatkoa-ohjaaja-mariina-niittymaki-missaei-olisi-tarvetta-lasten-laululle-757222

26.2.2020 "Äiti halusi, että saisin sormia napsauttamalla taiottua kodin puhtaaksi" – Tammelassa tutustuttiin taikomiseen / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/aiti-halusi-etta-saisin-sormia-napsauttamalla-taiottua-kodin-puhtaaksi-tammelassa-tutustuttiin-taikomiseen-561284

19.8.2020 Kulttuuriyhdistys Kuvion Minna Autio: "Taiteen avulla voidaan luoda mielikuvituksen, lohdun ja myötätunnon paikkoja elämän vaikeisiin hetkiin" / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kulttuuriyhdistys-kuvion-minna-autio-taiteen-avulla-voidaan-luoda-mielikuvituksen-lohdun-ja-myotatunnon-paikkoja-elaman-vaikeisiin-hetkiin-743791

24.2.2020 Luka, 9, haluisi asua pilvenpiirtäjässä, jonka ympärillä on vallihauta – Taideleirillä unelmat rakentuivat minikoossa / Forssan
Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/luka-9asuisi-pilvenpiirtajassa-jonka-ymparilla-on-vallihauta-taideleirilla-unelma-rakentui-minikoossa559113
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16.2.2020 Kulttuurimuodot testiin Kuvion taideleireillä – Naamioteatteria, sanataidetta, laulua ja taikuutta / Seutu-Sanomat

https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kevat-alkaa-gospelilla-ja-jatkuu-georg-otsilla-kulttuuriaxelin-kalenterissa-myos-unplugged-kevaalla-javysotski-konsertti-syksylla-532163

12.2.2020 Kulttuurimuodot testiin Kuvion taideleireillä – Naamioteatteria, sanataidetta, laulua ja taikuutta / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kulttuurimuodot-testiin-kuvion-taideleireilla-naamioteatteria-sanataidetta-laulua-ja-taikuutta-2-882537

30.1.2020 MIELIPITEET: Jokioisten kartanoalueen puolesta / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/mielipiteet/jokioistenkartanoalueen-puolesta-530714
28.1.2020 MIELIPITEET: Forssan sairaala ja
Jokioisten kartano / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/mielipiteet/forssan-sairaala-ja-jokioisten-kartano-528390

11.2.2020 "Mulla ei oo mitään tekemistä" – Taidetta ja esiintymistaitoja tarjolla lapsille ja nuorille talvilomalla Forssan seudulla / Forssan
Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/mullaei-oo-mitaan-tekemista-taidetta-ja-esiintymistaitoja-tarjolla-lapsille-ja-nuorille-talvilomalla-forssan-seudulla-544275

24.1.2020 MIELIPITEET: Pelastetaan Jokioisten kartanoalue / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/mielipiteet/pelastetaan-jokioisten-kartanoalue-524141

5.2.2020 Talvilomaleirien mainos / Seutu-Sanomat ja Forssan Lehti

7.1.2020 Lasten ja nuorten leireille löytyi hyvin
ohjaajaehdokkaita – Kuvio etsii edelleen residenssejä taiteilijoille / Forssan Lehti
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/lastenja-nuorten-leireille-loytyi-hyvin-ohjaajaehdokkaita-kuvio-etsii-edelleen-residensseja-taiteilijoille-504714

30.1.2020 Kevät alkaa gospelilla ja jatkuu
Georg Otsilla – Kulttuuri-Axelin kalenterissa
myös Unplugged keväällä ja Vysotski-konsertti
syksyllä / Forssan Lehti
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