
 

 

 

KULTTUURIMAJAKKA – OPPIA JA ELÄMYKSIÄ TOIMINTAKOKEILU KEURUU 
Hankevastaava: Keuruun kaupunki, Kulttuuri/vapaa-aikasihteeri Virva Asp, Multiantie 5, 42700 Keuruu 
virva.asp@keuruu, puh. 040 716 0681 
Hankekumppani, yhteyshenkilöt: 
Olli Koponen Petäjävesi, olli.koponen@petajavesi.fi 
Pirkko Nejlik Multia, pirkko.nejlik@multia.fi 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus, Kuulto hankerahoitus 25.000 € 

Lähtökohtatilanne 2011 yleisessä kulttuuritoimessa 

• Keuruun kaupunki käytti 2011 alle 11 €/asukas yleiseen kulttuuritoimeen 

• lastenkulttuurimääräraha oli 1500 €/vuosi 
• kulttuuri/vapaa-aikasihteerin työajasta käytettiin 50 % kulttuurityöhön. 
• kulttuuristrategian 2010 - 2016 keskeisiin tavoitteisiin oli kirjattu lasten- ja nuorisokulttuurin kehittäminen 
• 2010 tehdyn esiselvityksen mukaan lastenkulttuurin tuottaminen oli selkiytymätöntä ja sattumanvaraista 
• tarjonta todettiin melko vähäiseksi ja vuosisuunnittelu puuttui 
• lastenkulttuuritoimijoiden poikkisektoriaalinen yhteistyö oli lähes olematonta ja satunnaista 

Koulut, varhaiskasvatus, musiikki- ja kansalaisopisto, nuorisotoimi, kirjasto, museo ja runsaslukuinen järjestökenttä 
tuottivat lastenkulttuuripalveluita, mutta kokonaisuuden koordinoimiseen ei ollut työkaluja. Ongelma oli paikkakun-
nalla tiedostettu ja sen ratkaisemiseen oli syntynyt yhteinen tahtotila. Oletuksemme oli, että niukkenevista kunta-
resursseista huolimatta voisimme yhteismitallisen suunnittelun kautta löytää uudenlaisia ja kokonaistaloudellisia 
tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa lastenkulttuuria. Päätimme siis lähteä etsimään kulttuurikasvatuksen uusia 
yhteistyökumppanuuksia Kuulto-hankerahoituksella ja tehtävän kokonaisvastuu siirtyi yleisen kulttuuritoimen hallin-
noitavaksi. 

Kulttuurimajakkahankkeen tavoitteet 

Päätimme hankkeen kautta saattaa kulttuurin luontevaksi ja pysyväksi osaksi lasten ja nuorten arkea ja hallintokuntien 
pysyviä rakenteita. Tavoitteemme oli myös lastenkulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja tasapuolisuuden pa-
rantaminen ja uskoimme että tavoite saavutetaan napakalla organisoinnilla ja hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä. 
Päätimme, että lastenkulttuurin tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan toiminta- ja opetussuunnitelmiin, jolloin määrälli-
siä, laadullisia ja taloudellisia seikkoja on helpompi perustella, vertailla ja mitata päätöksentekoprosesseissa. 

Tavoitteeksi asetimme myös lasten oman, leikkiin ja kerrontaan perustuvan, itse luodun kulttuurin edistämisen. Kult-
tuuri tukisi luovuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Uskoimme myös, että voimme kulttuurin keinoin opettaa lapsil-
le ja nuorille itseilmaisua, kulttuurin tuottamista sekä valmiuksia kulttuurielämysten etsimiseen ja luontevaan 
käyttämiseen. 

Konkreettinen tavoite oli, että hankekauden päätyttyä uudet käytännöt olisi siirretty osaksi pysyviä lastenkulttuurin 
toimintamalleja ja työkaluja. Lastenkulttuurin merkitys ennaltaehkäisevänä hyvinvointipalveluna haluttiin tehdä laa-
jasti ”näkyväksi” ja ymmärretyksi. 

Hanke käynnistyy 

Kun päätös hankerahoituksesta saatiin, saimme mediassa näkyvyyttä ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen antoi 
hyvää nostetta koko kulttuuritoimelle. 
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Vapaa-aikasihteeri ei olisi oman työnsä ohella kyennyt majakkaprojektia hallinnoimaan ja ulkopuolisen rahoituksen 
saaminen oli edellytys hanketyön aloittamisella. Hankekoordinaattorin tehtävä laitettiin hakuun elokuussa 2012. Mel-
koisen onnenkantamoisen myötä tehtävään palkattiin FM Maria Poikonen, joka oli toiminut Jyväskylän kaupungilla 
lastenkulttuurin tuottajana. Poikosella oli erinomaiset valmiudet tuoda monipuolista osaamistaan tehtävään ja Jyväs-
kylässä saadut hyvät käytännöt ja kokemukset saatiin hankkeen pääomaksi. Koordinaattorin 7 kuukauden työrupeama 
käynnistyi lokakuussa ripeästi. 

Koordinaattori vastasi käytännön asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta ohjausryhmän ja yleisen kulttuuritoi-
men alaisuudessa. Hankehakemuksen tavoitteita lähdettiin toteuttamaan Kulttuuriopetussuunnitelman – Kulttuurin 
portaiden muodossa. Ohjelma olisi lastenkulttuurimme perusta ja kivijalka. 

Ohjausryhmä kokoontui lokakuussa ja valmistelu alkoi saman tien. 

Lokakuussa 2012 selvitimme lastenkulttuuriin käytettävin määrärahojen suuruuden hallintokunnittain ja laadimme 
talousarviota varten yhteisbudjetin. 

Marraskuussa  2012 aloitimme lastenkulttuurin kokonaiskartoituksen. Tietoja kerättiin haastatteluin ja kyselyin. Myös 
kouluja haastettiin ideointiin ja erinäinen määrä miellekarttoja syntyi syksyn aikana. Kartoitus toi tietoa mm. koulujen 
ja varhaiskasvatuksen omasta kulttuuritarjonnasta, taiteen perusopetuksen ja opistojen kulttuurisisällöistä, nuoriso-
palveluiden kulttuuritarjonnasta, museon näyttelyistä ja työpajoista ja yleisen kulttuuritoimen kulttuuritarjonnasta ja 
lasten omista toiveista. 

Tammikuussa 2013 sijoitimme tämän olemas-
sa olevan tarjonnan kulttuuriportaille soveltu-
vin osin ja täydensimme niitä uusilla sisällöillä. 
Kiteytimme portaiden idean niin, että päivä-
hoidossa ja peruskoulussa oleva lapsi tai nuori 
pääsee osallistumaan joka vuosi vähintään 
kahteen kulttuurikokonaisuuteen. Askelmat 
muodostuvat kulttuurivierailuista, taiteilijoi-
den koululaisvierailuista, esityskiertueista ja 
työpajoista. Portaiden sisällöt on suunniteltu 
niin, että ne tukevat esiopetuksen ja peruskou-
lun osalta opetussuunnitelman sisältöjä. Kult-
tuuriportaat on ”minimi”, joka tarjotaan kaikil-
le yhdessä sovitun suunnitelman mukaa. 

Helmikuussa 2013 portaat täydentyivät ja 
alkoivat saada lopullisen muotonsa. 

Maaliskuussa 2013 avasimme Kulttuurimaja-
kan nettisivuston ja facebook-sivut ja ni-
mesimme lastenkulttuurin yhdysopettajat 
kouluihin ja päiväkoteihin 

Huhtikuussa 2013 kulttuuriopetussuunnitelma 
- Kulttuuriportaat valmistui ja se esiteltiin 
lastenkulttuuritoimijoille. 

Toukokuussa 2013 totesimme, että ensim-
mäinen vaihe lastenkulttuurin portailla oli 
saatu päätyökseen, mutta ohjelman siirtämi-
nen käytännön toteutukseen olisi suuri haaste. 



 

 

 

KULTTUURIKOPLA 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus 30.000 €, Keuruu – Multia - Petäjävesi 
 
Lähtökohtatilanne: 
 
Multia, Petäjävesi ja Keuruu ovat itsenäisiä naapurikuntia joiden maantieteellinen etäisyys toisistaan on n. 20 – 30 km.  

Petäjävesi on Keski-Suomessa sijaitseva reilun 4000 asukkaan muuttovoittokunta. Kunnan asukkaista 0-14 – vuotiai-
den osuus väestöstä on 19,4 ja 65 vuotta täyttäneiden 19,6 prosenttiyksikköä, jotka ovat molemmat koko maan kes-
kiarvon yläpuolella. Kunta käyttää vuonna 2012 kulttuuripalveluiden tuottamiseen 16 €/asukas. Kulttuuriohjaaja 
käyttää 50% työajastaan kulttuuriasioiden hoitoon. 

Multia on pieni 1874 asukkaan muuttotappiokunta Keski-Suomessa. Multian asukkaista alle 29-vuotiaita on 475 henki-
löä ja yli 65-vuotiaita on 550 henkilöä. Kunta käyttää 11 €/asukas kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Vapaa-
aikasihteeri käyttää työajasta 30 % kulttuuriasioiden hoitamiseen. Avustuksia 8 järjestölle on jaettu 9.800 €.   

Keuruu on 10.500 asukkaan muuttotappiokunta Keski-Suomessa. Asukkaista alle 29-vuotiaita on 2718 ja yli 60-
vuotiaita 3610. Keuruu yleinen kulttuuritoimi käytti vuonna 2012 noin 9,5 €/asukas kulttuuripalveluiden tuottamiseen. 
Vapaa-aika/kulttuurisihteeri käyttää työstään 90 % kulttuuriasioiden hoitoon (1.1.2012 alk). 

KUULTO-hankkeen linkittyminen Kulttuurikoplaan 

Keuruulla toteutetun Kuulto Kulttuurimajakka-hankkeesta saatujen hyvien kokemusten ja ratkaisujen pohjalta päätet-
tiin työstää hyviksi havaitut toimintamallit yhteiseen käyttöön lastenkulttuurin osalta naapurikuntien kanssa. Samalla 
halusimme kehittää uusia toimintamalleja, työkaluja ja yhteistyökumppanuuksia Keuruun, Petäjäveden ja Multian 
kulttuuriyhteistyötä tiivistämällä. Ikäihmisten kulttuuripalvelut otettiin kaikissa kunnissa uudeksi kehittämiskohteeksi. 
Kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta haluttiin parantaa kaikkien painopistealueiden osalta ja lastenkulttuuri oli 
luonteva osa sisältökokonaisuutta. 

Kulttuurikopla-hankkeen tavoitteet 

Kuntayhteistyö - Kuntatalous on isojen muutosten edessä. Talous- ja henkilöresurssit eivät tule lisääntymään ja siksi 
on välttämätöntä lisätä kuntarajat ylittävää, alueellista yhteistyötä myös kulttuuripalveluiden tuottamisessa.  Ha-
lusimme saada organisoidun yhteistyömallin kuntayhteistyön pohjaksi. Multia, Keuruu ja Petäjävesi ovat jo aiemmin 
tehneet hedelmällistä verkostoitumista ja tuottaneet mm. musiikki-, kansalaisopisto- ja erityisryhmäpalveluita kolmen 
kunnan yhteistyönä. Motto: yhdessä olemme enemmän, kuin isiemme summa. 

Kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus - Kulttuurikopla-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli parantaa kulttuurin 
saatavuutta ja saavutettavuutta hankealueella. Saavutettavuus merkitsee osallistumisen mahdollisuutta mahdolli-
simman monelle ihmisille. Fyysisen ja henkinen toimintakyvyn lasku, taloudelliset esteet, alueelliset erot, vaikutus-
mahdollisuuksien puute saattavat kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Alueellisesta näkökulmasta katsottuna pienten 
kuntien asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa kulttuuripalveluiden määrän, laadun ja laajuuden suhteen, kun vertailu-
kohteeksi otetaan isommat maakuntakeskukset ja kaupungit. Hyödynnetään tapahtumatuotannossa oman alueen jo 
olemassa oleva kulttuurituotanto. Kerätään kuntien alueelta kulttuurin esiintyjä- ja taitajapankki, jota hyödynnetään 



 

 

tapahtumatuotannossa. Tarjotaan esiintymistilaisuuksia alueen taiteilijoille ja verkotetaan toimijoita alueelliseen yh-
teistyöhön. Tiiviin yhteistyön myötä esim. erilaisille kulttuuriosuuskuntatoiminnoille luodaan otollista alustaa. Motto: 
kaupunginteattereita tai musiikkitaloja tai ammattitaiteilijoita ei voi olla kaikissa kunnissa, mutta voimme tuoda kulje-
tuksia tukemalla ne kuntalaistemme ulottuville. Yhdessä olemme enemmän. 

Ikäihmisten kulttuuripalvelut - Hankekuntien väki ikääntyy. Ihmisten eliniän odote nousee ja tämän kasvavan joukon 
hyvinvointiin, terveyteen ja aktiiviseen vanhuuteen voimme kulttuurin keinoin vaikuttaa. Kulttuuri toimii ennaltaeh-
käisevänä hyvinvointipalveluna kunnissa. Hankkeen aikana kerätään tietoa ja perusteluita mm. päättäjille ja ikäihmis-
ten kanssa toimiville henkilöille. 

Lastenkulttuuripalvelut - Petäjävedellä kulttuuriopetussuunnitelma oli jo valmistunut ja Keuruulla se oli saatu valmiik-
si keväällä. Multialla työ oli vasta käynnistymässä. Halusimme jakaa hyvät kokemukset lastenkulttuurityössä ja samalla 
voisimme auttaa Multiaa opetussuunnitelman laadinnassa. 

Hanke käynnistyy 

Hankekoordinaattorina jatkoi 
elokuulle saakka FM Maria Poi-
konen ja tämän jälkeen tehtävää 
hoiti Tat Satu Olkkonen . 

Poikonen saatteli syksyn 2013 
kulttuuriportaat sisällöllisesti 
valmiiksi. Kevään ja kesän aikana 
toteutettiin myös kuntayhteis-
työnä retkiä ja tapahtumia. Aja-
tuksemme oli siirtää kulttuuri 
kulkemaan pyörillä kohti naapu-
rikuntien ja maakunnan tapah-
tumatarjontaan. 

Satu Olkkonen keskittyi omassa 
työsuunnitelmassaan sidosryh-
mäyhteistyötä tukevien tapah-
tumien tuottamiseen. Hanke-
kumppanit saatettiin konkreetti-
sesti ”saman pöydän ääreen” 
suunnittelemaan, toteuttamaan 
ja ennen kaikkea oppimaan. 
Teoriat muuttuivat käytännöiksi 
ja yhteistyötaidot hioutuivat 
matkan varrella. Taiteen yhteis-
kunnallisia merkityksiä pohdit-
tiin mm. Olkkosen blogi-
kirjoituksissa. Taiteen, kasvatuk-
sen- ja koulukulttuurimme mer-
kitystä henkisen ja ruumiillisen 
hyvinvoinnin edistäjänä käsitel-
tiin laajasti opetushenkilöstölle 
suunnatussa seminaarissa. 

Huhtikuussa 2013 lastenkulttuu-
rinopetussuunnitelman sisältöjä 
syksylle suunniteltiin ja tehtiin 



 

 

sopimukset työpajaohjaajien kanssa. Kouluille jätettiin ennakkosuunnitelmat portaiden toteutuksesta. Retket alkoivat. 
Lapsille suunnattu Turun Linnateatterin esitys Hui, Merirosvoja keräsi Petäjäveden Miilun täyteen alueen lapsivieraita. 

Toukokuussa 2013 ensimmäinen ikäihmisten kulttuuriraati kokoontui Kulttuuritalo Kimarassa hankevetäjän johdolla. 
Konkreettisena toimenpiteenä alettiin suunnitella kolmen kunnan ikäihmisten retkeä pääkaupunkiseudulle. Yhteistyön 
tiivistäminen koettiin tärkeäksi kaikilla tahoilla. 

Kesäkuussa 2013 toteutettiin kolmen kunnan retki pääkaupunkiseudun kohteisiin, mm. Suomenlinnaan ja Ainolaan. 
Matkaan lähti noin 100 henkilöä. 

Heinäkuussa 2013 Kulttuurimajakan yhteenveto koottiin ja kuulemiskierrosta ikäihmisten kulttuuripalveluihin alueella 
jatkettiin. 

Elokuussa 2013 Satu Olkkonen aloitti hankekoordinaattorina. Taiteen ja kulttuurin käsitettä haluttiin syventää ja 
Olkkonen aloitti koulublogi-kirjoitukset, joista lähetettiin postaukset viikottain Keuruun, Multian ja Petäjäveden 
opettajille. Verkkopohjaisia kirjoituksia julkaistiin yhteensä 14. 
 
Syyskuussa 2013 Multialla aloitettiin kulttuuriopetussuunnitelmatyö yleisen kulttuuritoimen johdolla ja ensimmäinen 
ohjausryhmä kutsuttiin koolle. Kuntien kulttuurivastaavien säännölliset kokoukset alkavat. 
 
Lokakuussa 2013 Satu Olkkonen aloitti valtakunnallisen Kulttuurisen nuorisotyön ja taidekasvatuksen seminaarin 
valmistelun. Puhujiksi lupautuivat mm. Lea Pulkkinen, Katariina Kinnunen, Panu Mäenpää, Hanna Helavuori ja Kalevi 
Kivistö.  Seminaari toteutui 7.2.2014 ja siitä tehtiin DVD-kooste.  

Marraskuussa 2013 aloitimme suunnittelun kolmen kunnan, eli Läntisen Keski-Suomen kulttuurikesän avajaistilaisuu-
den vakiinnuttamiseksi kulttuurivuoden kiertoon. Tapahtuma toteutettiin toukokuussa Petäjävedellä. Pääesiintyjänä 
konsertissa oli Semmarit. 

Syksyllä 2013 Multialla käynnistettiin hankevetäjä Olkkosen ja Reima Viitalan ohjauksessa Multian yhtenäiskoulujen ja 
ikäihmisten kanssa toteutettava Otetaan vaari !  -musikaalin tuottaminen. Maaliskuun esityksessä ikäihmisen ja nuor-
ten maailmat yhdistyivät vaikuttavaksi elämykseksi taiteen ja teatterin keinoin. 

Joulukuussa 2013  Eläkeläisjärjestöjen kanssa tuotettiin Haapamäen Suojalle Täyspuuvillakuosi 
-sota-aiheine näytelmä. Linja-autokuljetukset järjestettiin Petäjävedeltä, Multialta ja Keuruulta. 
 
Tammikuussa 2014 Keuruu ja Multia pääsivät mukaan valtakunnalliseen lastenkulttuurin Taikalamppuverkostoon ja 
Jyväskylän kulttuuripalveluista hallinnoitavan Kulttuuriaitan toimijaverkostoon. 

Nykytilanne 2015 – näin olemme edenneet hankekauden päätyttyä 

Kuntayhteistyö 

• kuntien kulttuurivastaavat kokoontuvat säännöllisesti ja organisoidusti 
• Keuruulla kulttuurimäärärahat ovat nousseet 40.000 euroa ja naapurikunnissa on vältytty leikkauksilta  
• kolmen itsenäisen kunnan yhteistyössä on haasteena kuntakohtaisesti erilaiset toimintakulttuurit sekä talous- 

ja henkilöresurssien yhteensovittamisen vaikeus, mutta olemme oppineet suhteuttamaan toimet kulloiseen-
kin tilanteeseen sopiviksi 

• tahtotila yhdessä tekemiseen on säilynyt vahvana 
• kunnat ovat järjestäneet kesästä 2014 lähtien yhteisen Läntisen Keski-Suomen kulttuurikesän avaustapahtu-

man onnistuneesti, ensi keväänä juhlimme Multialla 
• tapahtumayhteistyötä on tehty Soiton paikan, Multiaisen sadon ja Petäjäveden kulttuurikattauksen tiimoilta 



 

 

• hankeyhteistyö jatkui vuonna 2015 Opetusministeriön rahoittaman kuntataiteilijahankkeen merkeissä. Kuva-
taiteilijat Johanna Juvonen ja Biagio Rosa ovat työskennelleet kunnissa mm. koulujen, varhaiskasvatuksen, 
nuorisopalveluiden ja vanhuspalveluiden kanssa kuluvan vuoden 

• lokakuussa 2015 haimme Petäjäveden ja Keuruun kanssa Taiken monikulttuurisuusavustusta keväälle 2016  
vastaanottokeskuksissa tehtävään taide- ja kulttuurityöhön 

• haemme yhdessä OPM:n hankerahoitusta syksylle 2016 hankkeeseen, jossa viemme taidekerhoja koulunjäl-
keisiin iltapäiviin. Toiminta liitetään osaksi avointa nuorisotyötä. Hyödynnämme toiminnassa laadukkaiden 
nuorisotilojemme puitteet. Sivukylien kouluille tuotamme kerhot yhteistyössä 4h-toimijoiden kanssa 

• nuorisopalveluiden kanssa tehtävä kulttuuriyhteistyö on tiivistynyt huomattavasti. Kulttuurin sisältöjä vie-
dään avoimeen tilatoimintaan aktiivisesti. 

• kulttuurivastaavien keskinäisissä tapaamisissa voidaan jakaa ammatillisia kokemuksia ja käydä kulttuurityötä 
rikastuttavaa keskustelua, henkistä sparrausta 

• kuntayhteistyö koetaan positiivisena viestinä ja perusteluna, kun kulttuurityötä arvotetaan ja määrärahoista 
päätetään 

Ikäihmisten kulttuuripalvelut 

• säännöllinen yhteistyö eläkeläisjärjestöjen, vanhusneuvoston ja vanhuspalveluiden kanssa aloitettiin Keuruul-
la. Vuoden 2014 budjettiin tuli 500 euron toimintaraha/eläkeläisjärjestö Keuruulla. 

•  eläkeläisjärjestöjen kulttuuriraati kutsuttiin kokoon syksyllä 2013. Hankeaikana Petäjäveden ja Multian osalta 
tehtiin alustavia tunnusteluita, mutta hankejakson päättyessä ei konkreettisia toimia oltu käynnistetty. Vi-
ranhaltijat ovat oman työnsä ohella pyrkineet edistämään ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä asioita kulttuurin 
keinoin. Keuruulla aloitti vuonna 2014 toimintansa eläkeläisasiain neuvottelukunta, jossa kulttuuritoimella on 
edustus. Työryhmän perustamiseen tuli innoitus hankeen myötä 

• matkoja ja retkiä tehtiin hankeaikana, mutta paikalliset matkatoimistot eivät kuitenkaan katsoneet hyvällä 
näitä retkiä, koska heidän mukaansa kaupunki harjoitti kilpailevaa toimintaa. Kunnan järjestämien retkien jär-
jestämisestä vuonna 2014 on luovuttu, mutta järjestöt tekevät edelleen omatoimimatkoja erittäin aktiivisesti. 

• Keuruulla aloitti syksyllä 2015 ikäihmisille suunnattu Kahvia ja kohtaamisia –tapahtumasarja (osa Kump-
panuuspöytähanketta) 

• Vanhuspalveluiden ja kulttuuritoimen yhteistyö on tiivistynyt. Työpajoja ja tapahtumia on tuotettu laitoksiin  
syksyllä 2015 

• sote-sektorin kanssa yhteistyö on edelleen selkiytymätöntä, sote-uudistuksen vuoksi eri toimijat ovat olleet 
odottavalla kannalla 

• mietimme myös miltä osin hyvinvointipalveluiden tuottaminen jää kunnille ja miltä osin sote-sektori ottaa 
tehtävät hoitaakseen 

• sote-sektorilla ei ole juurikaan budjetoitu määrärahoja kulttuuritoimen kanssa tehtävään yhteistyöhön 
 
Lastenkulttuuripalvelut 
 

• Keuruu ja Multia pääsivät mukaan valtakunnalliseen lastenkulttuuriverkostoon, ja Kulttuuriaittaan 2014 
• Kulttuuriportaat kulttuuriopetussuunnitelma toimii suunnitellulla tavalla ja sen oheen on tuotettu huomatta-

vasti enemmän ohjelmaa, kuin mitä portaille on kirjattu 
• Lastenkulttuurimääräraha yleisen kulttuuritoimen budjetissa 2015 on noussut 2.000 eurosta 12.500 euroon  

Keuruulla 
• Keuruulla kirjattiin v. 2014 kulttuuriopetussuunnitelman tilastoihin 47 yksittäistä työpajaa ja tapahtumaa sekä 

2874 käyntikertaa 
• Kulttuuriaitan kautta saamme merkittävän rahoitustuen ja asiantuntija-apua työhömme 
• Lastenkulttuurin ohjausryhmä kokoontuu 3 kertaa vuodessa suunnittelemaan kulttuuriopetussuunnitelmaa 

(koulut) 
• Kulttuuriyhdysopettajat on nimetty kaikkiin kouluihin 
• Kulttuurityöntekijä osallistuu varhaiskasvatuksen päällikköpalavereihin 
• Varhaiskasvatukseen on nimetty kulttuuriyhdysopettajat 
• Kulttuuriaitan tiedotteet jaetaan säännöllisesti opettajille 
• Opettajat ovat innokkaita ja aktiivisia yhteistyölle 



 

 

• Kulttuuritoimea on kuultu paikallisen opetussuunnitelmatyön valmistelussa 
• Petäjäveden ja Multian osalta kulttuurimäärärahat ja resurssit ovat säilyneet ennallaan 

 
 

Valtion rahoituksen myötä olemme voineet kehittää kulttuurityötä täysin eri tasolle, kuin mitä se hanketta edeltävinä 
vuosina oli. Kirjatut tavoitteet ovat lähes täysimääräisesti toteutuneet. Hankkeiden päätyttyä uudet toimintamallit 
ovat vakiintuneet kulttuurityömme perustaksi ja voimatekijäksi. Yhteistyötä tehdään kuntien omia perinteitä ja toi-
mintatapoja kunnioittaen, mutta synergiaedut hyödyntäen. Kuntaliitoskeskustelut ym. rakenteelliset muutokset tuo-
vat epävarmuustekijöitä pitkän tähtäimen suunnitteluun. Kun toimimme organisoidusti yhdessä, olemme vahvempia 
ja näkyvämpiä toimijoita. 
 
Hankerahoituksen myötä paikallinen kulttuurityö on lähtenyt raketin lailla nousuun. Kerrannaisvaikutuksista ja yhteis-
työn tuomasta lisäarvosta saimme nosteen, joka kantaa toimijoita pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Terveisiä ihmisen kokoisista kunnista 
Virva Asp,  Keuruun kaupunki 
Olli Koponen, Petäjävesi 
Pirkko Nejlik, Multia 
 

 

 


