Verkostomainen

Lastenkulttuurikeskus
LEKA – Leikki & Kasvu
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry | www.kuvio.org

Laadukasta kulttuuria
kuntiemme lapsille ja nuorille
Kulttuuriyhdistys Kuvion verkostomainen
Lastenkulttuurikeskus LEKA on vuonna 2016 luotu
toimintamuoto Kuvion jäsenkunnille.
Lastenkulttuurikeskuksemme tarjoaa palveluita kunnille
vuosittaisella toimintamaksulla. Vuonna 2021 se on 2 €
/alle 18-vuotias asukas. Keskus räätälöi palvelut
yhteistyössä kunnan kanssa. Verkostomainen
lastenkulttuurikeskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten
liiton jäsen ja on saanut vuosittain Opetus- ja
kulttuuriministeriön lastenkulttuuritukea.

Tiesitkö?

Vuonna 2020 Kulttuuriyhdistys Kuvio sai
jäsenkunniltaan 11 548 euroa
toimintamaksuina, mutta tuotti kuntiin
lasten- ja nuortenkulttuuria LEKA- ja
hankerahoituksilla 76 573 eurolla.

Kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavaramme.
Kun järjestämme lastenkulttuuria seudullisesti,
vähemmällä saa joka kuntaan enemmän.

Verkostomainen
lastenkulttuurikeskus
tuottaa palveluita kunnille
¨Teemme kunnan kulttuurivastaavien sekä lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten
kanssa jokaiselle jäsenkunnallemme oman kulttuurikasvatussuunnitelman, jota
myös kehitetään ja muokataan tilanteen ja kunnan tarpeiden mukaan.
¨Kulttuurikasvatussuunnitelman oheen teemme jokaiselle kunnalle myös oman
vuosikellon tukemaan säännöllisten tapahtumien suunnittelua.
¨Haemme rahoituksia laajoille seudullisille lastenkulttuurihankkeille ja
toteutamme niitä yhdenvertaisesti jäsenkunnissamme.
¨Järjestämme seutukunnallisia verkostotapaamisia alueen varhaiskasvatuksen,
perus- ja ammatillisen koulutuksen, nuorisotyön, kulttuuritoimen, luovien alojen
ammattilaisten sekä muiden toimijoiden välille, jotta seudullista lasten ja
nuorten kulttuuritoimintaa voidaan kehittää yhdessä.
¨Tarjoamme asiantuntijapalveluita kunnille lastenkulttuurityön tueksi.
¨Järjestämme koulutuksia ja seminaareja lasten ja nuorten kanssa
työskenteleville.

... ja etenkin kuntien
lapsille ja nuorille
Organisoimme ja tuotamme erilaisia lasten ja
nuorten taidetyöpajoja.
Järjestämme taideleirejä ja muuta luovaa
lomatoimintaa kuntiin.
Tuotamme luovan alan opetusta ja kerhoja kouluille,
päiväkodeille ja vapaa-aikaan.
Järjestämme lapsille ja nuorille eri taiteenalojen
kokeilu- ja tutustumismahdollisuuksia.
Organisoimme eri taiteenalojen ja teemapäivien
esityskiertueita lapsille ja nuorille.
Kehitämme kuntiin säännöllistä taide- ja
kulttuurikasvatuksen harrastustoimintaa.
Autamme tuottamaan lasten ja nuorten taide- ja
kulttuuritapahtumia sekä vahvistamme ja lasten ja
nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa.

Miksi kunnan kannattaa
liittyä LEKA:n jäseneksi?
Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaaaikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
(YK:n lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989)

Edistämme yhdessä lasten oikeuksien toteutumista ja
UNICEFin lapsiystävällistä kuntamallia.
Olemme osa Suomen hallituksen tavoitetta koko valtion
kattavasta lastenkulttuuriverkostosta.
Toiminnallamme vahvistamme alueen lastenkulttuuria
sekä lisäämme taiteen ja kulttuurin tasavertaista
saavutettavuutta.
Ehkäisemme lapsiperheiden syrjäytymistä ja
edistämme kulttuurihyvinvointia.
Tuomme kestävän kehityksen kasvatuksen osaksi
kulttuuri- ja taidekasvatusta.
Edistämme lasten ja nuorten omaa esitys- ja
näyttelytoimintaa.
Tuemme ja kehitämme kuntien omia
lastenkulttuuripalveluita.
Vahvistamme kulttuuri- ja taidekasvatusta ja
edistämme monilukutaitoa.

Toimintamme ytimessä on aina
monipuolisen, säännöllisen ja laadukkaan
taiteen ja kulttuurin tuottaminen
yhdenvertaisesti kaiken kokoisiin kuntiin
ja kaikille kuntien lapsille ja nuorille.
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