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1 Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli
Lastenkulttuurikeskus Verso on savolaiskuntien muodostama
verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon
maakuntien alueella.
Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat. Hallinnollisesti Verso toimii
Varkauden kaupungin ja seudullisen Soisalo-opiston alaisuudessa.
Verso laajentui vuonna 2012 ja vuoden 2017 alusta lähtien jäsenkuntia ovat olleet perustajakuntien lisäksi Savonlinna, Rantasalmi,
Juva ja Hirvensalmi.
Kunnista kaksi, Varkaus ja Leppävirta sijaitsevat Pohjois-Savon
maakunnassa ja loput seitsemän Etelä-Savon alueella.
Lisäksi Verso voi tuottaa palveluita muille kunnille, kuten esimerkiksi Taidetestaajat-hankkeen myötä kaikkiin Etelä-Savon kuntiin.
Koko toiminta-alueella, eli mukaan lukien jäsenkuntien lisäksi ne
eteläsavolaiset lähikunnat joihin eri tahot voivat ostaa Verson palveluita, asuu kaikkiaan 29 209 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta
(2016).
Verson toiminta painottuu jäsenkuntien toiveesta erityisesti varhaiskasvatukseen ja kotona hoidettujen alle kouluikäisten saavutettavan kulttuuritoiminnan edistämiseen. 0 – 6-vuotiaita lapsia
alueella on noin kolmasosa 0-18-vuotiaista.
Erilaisista kaupungeista ja kunnista muodostuvassa verkostossa toimintatavat ovat moninaiset. Osassa kunnista Verso tuottaa vain
osan kunnan lastenkulttuuritarjonnasta ja kunnan oma kulttuuritoimi vastaa omalta osaltaan lastenkulttuuripalveluista. Osassa
kunnista Verso on puolestaan koko kunnan ainoa lastenkulttuuritoimija kattaen toiminnallaan kunnan kaikki lapset.
Verson perusrahoitus muodostuu kuntarahoitusosuuksista. Kuntiin
tuotetaan palveluja jäsenosuuksien suhteessa.
Lastenkulttuurikeskus Verso on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.
Verson perustehtäviä ovat lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen sekä lasten ja nuorten
oman kulttuurin vahvistaminen.
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1.1 TOIMINNAN ORGANISOITUMINEN JA HENKILÖSTÖ
Lastenkulttuurikeskus Verso toimii Varkauden kaupungin / Soisalo-opiston alaisuudessa. Soisalo-opisto on
Varkauden kaupungin ylläpitämä seudullinen, Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntarajat ylittävä opisto, joka toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kuntien alueella vapaan sivistystyön ja
taiteen perusopetuksen oppilaitoksena. Opistoon kuuluu myös koulutuspalveluja tarjoava kehittämis- ja koulutusyksikkö, jonka alaisuudessa toimii verkostomuotoinen Lastenkulttuurikeskus Verso.
Verson jäsenkuntia ovat opistokuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) lisäksi Hirvensalmi, Juva, Rantasalmi ja Savonlinna. Kunnat rahoittavat Verson toimintaa vuotuisilla jäsenosuuksilla. Verson jäseneksi voidaan hyväksyä itäsuomalaiset kunnat, jotka sitoutuvat vuotuisella rahoitusosuudella verkoston toimintaan, Verson strategiaan sekä Verson lastenkulttuuripoliittisiin tavoitteisiin ja linjauksiin. Lisäksi
Verso myy palveluita myös muille kuin jäsenkunnille.
Verson toimintaa ohjaa ja valvoo jäsenkuntien edustajista muodostettu alueellisen lastenkulttuurin ohjausryhmä.
Lastenkulttuuripalvelujen tuottamisesta, sisältöasiantuntijuudesta, taloudesta ja taidekasvatushenkilöstöstä vastaa Verson koordinaattori ja tuottajat yhteistyössä jäsenkuntien asiantuntijoiden kanssa. Verson
koordinointi- ja tuotantotiimiin kuuluvat lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen (kulttuurituottaja
ylempi AMK, tradenomi) ja tuottaja Julia Vatanen (kulttuurituottaja, AMK) sekä erilaisiin hankkeisiin tai toimintalinjojen toteutukseen palkattavat projektityöntekijät, tuottajat, taidekasvattajat ja tapahtumatyöntekijät. Tuotantotiimin toimisto sijaitsee Soisalo-opiston tiloissa Varkaudessa. Lastenkulttuurikoordinaattori
koordinoi alueellista lastenkulttuurityötä ja toimii pääsääntöisesti asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kulttuurituottajat tuottavat ympärivuotisen lastenkulttuuritoiminnan kaikkien jäsenkuntien alueella. Koordinoinnissa ja tuotannossa työskentelee tällä hetkellä kaksi kokoaikaista työntekijää ja osa-aikaisia tuottajia palkataan resurssien mukaan. Verso toimii hallinnollisesti Soisalo-opiston kehittämis- ja koulutusyksikön alaisuudessa, yksikköä johtaa Soisalo-opiston rehtori Marjut Latva-Vesanen.
Verson perustoiminnan koordinaatiossa ja tuotannossa (pl. hankkeet) oli vuoden 2018 aikana laskennallisesti 2,4 htv henkilöstöä; koordinaattorina Terhi Siippainen, kulttuurituottajana Julia Vatanen sekä osa-aikaisina, määräaikaisina tuottajina Sirpa Virtanen ja Tiina Nissinen.
Sirpa Virtanen toimii 35% aluekoordinaattorina Taidetestaajat-hankkeessa ja osa-aikaisena kulttuurituottajana Verson perustuotannoissa. Tiina Nissinen toimii osa-aikaisena kulttuurituottajana sekä Verson perustuotannoissa että KaiKuVa – Kaikille kulttuuria vapaa-aikaan -hankkeessa. Helinä Juurinen on toiminut
1.2.2018 alkaen LAKU-lähete –hankkeen sekä Taideneuvola-toiminnan 50% hankekoordinaattorina. Hankkeet mukaan lukien tuotantohenkilöstön yhteenlaskettu määrä vuonna 2018 oli 3,6 htv.
Taidetoiminnan toteuttajina Versossa ovat alueella asuvat taiteilijat ja taidekasvattajat, joista Verso on
koonnut ympärilleen usean kunnan alueella toimivan taiteen eri alueiden ammattilaisten luovan toimijaverkoston. Vuositasolla Verson tehtävissä työskentelee n. 30 taiteilijaa tai taidekasvattajaa. Joukossa on mm.
tanssipedagogeja, musiikkipedagogeja, teatteri-ilmaisun ohjaajia ja muita draamakasvattajia, sanataideohjaajia, kuvataiteen opettajia, valokuvan ja elokuvan ammattilaisia, muotoilijoita ja muita visuaalisten alojen
Lastenkulttuurikeskus Verso
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
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taiteilijoita, nukketeatteritaiteilijoita, yhteisöpedagogeja ja ohjaustoiminnan artenomeja. Paikallisten ammattilaisten työllistäminen on yksi Verson merkittävistä tavoitteista. Verso ostaa palveluja taiteilijaryhmiltä,
taiteilijoilta ja taidekasvattajilta, joista osa työllistyy Verson kautta pitkäaikaisiin projekteihin ja toimintoihin,
osa on mukana kertaluontoisesti. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva taidekasvattajafoorumi kokoaa yhteen
Verson laajalla maantieteellisellä alueella ja eri taideaineisiin painottuen toimivat freelance-taiteilijat ja taidekasvattajat.
Taidekasvatustyössä oli mukana vuonna 2018 eripituisissa työsuhteissa ja tuntityöntekijöinä 30 taiteilijaa tai
taidekasvattajaa sekä lisäksi Varkauden Seikkailujen Saaren tapahtumatyöntekijät (yht. 21).
Versolla ei ole omia toimitiloja, sillä toiminta viedään suoraan sinne missä lapset ovat: päiväkoteihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin, avoimen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kerhoihin, kirjastoihin, museoihin ja
muiden yhteistyökumppanien tiloihin. Tilaisuuksissa tavoitetaan vuosittain noin 25 000 lasta ja heidän kasvattajaansa (asiakaskontakteina laskettuna). Painopistealueena on alle kouluikäisille suunnattu taide- ja
kulttuuritoiminta, koska alueella ei ole kattavaa taidelaitosten verkostoa, josta pienten lasten kanssa saisi
taide- ja kulttuurielämyksiä. Verson toteuttama kulttuuripalvelu lapsille on erittäin tärkeää, eikä muita palvelun tarjoajia kunnissa välttämättä ole.
Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti konseptoitujen mallien kautta. Näin saadaan toiminnan volyymi paremmin vastaamaan käytettävissä olevia resursseja. Verso kouluttaa taidekasvattajia toteuttamaan samansisältöisiä toimintoja, jotta menetelmiä voidaan levittää laajemmalle pienemmillä matkakustannuksilla. Taidekasvattajien vertaiskoulutuksissa on myös monitaiteisuuden näkökulma, joka tuo yhteisöllisen kehittämisen keinoin uusia näkökulmia menetelmien toteutukseen.
Lastenkulttuurikeskus Verso toimii eri kunnissa eri tavoin, sillä toiminnan kuntakohtainen laajuus suhteutetaan kunnan maksuosuuteen ja painopistealueissa on kuntakohtaista vaihtelua. Verso toimii ennen kaikkea
haja-asutusalueilla paikaten niitä alueita, joita muu kulttuuritoiminta ei tavoita.
Verso myy palveluita myös jäsenosuuksiin kuuluvan kulttuuritoiminnan täydentämiseksi. Verso on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen ostopalveluna erilaisia kulttuuripalveluja, kuten Pieksämäen Nukkekodin kesätoiminnan 2009-2017, Vekara-Varkaus -festivaalin osaksi tuotettavan Seikkailujen Saaren 2014 alkaen, satutuokiotoimintaa yksittäisille kirjastoille, koulutuksia lasten parissa työskenteleville tai työpajoja tai esityksiä
eri tahojen järjestämiin tapahtumiin.
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1.2 VERSON TEHTÄVÄT
Lastenkulttuurikeskus Verson perustehtäviä ovat lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen
sekä lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen. Toiminnassa nostetaan esiin lasten ja nuorten itse
luoma kulttuuri, vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen
sekä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen. Tätä tehtävää tukee myös kulttuurin luomiseen mahdollistavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen, kuten koulujen, päiväkotien, kirjastojen, museoiden ja
muiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä luonnonympäristöjen kehittäminen leikki- ja toimintaympäristöinä.
Verson toiminta jakautuu lastenkulttuuripalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.
Lastenkulttuuripalvelut ovat laadukkaita ja helposti saavutettavia, ne toteutetaan pääsääntöisesti kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ja kirjastoissa sekä erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa. Ympärivuotiseen kulttuuritarjontaan lukeutuvat mm. taidekasvatukselliset satutuokiot, taide- ja kulttuurityöpajat,
esitykset, taide- ja kulttuurikasvatusmateriaalit sekä tapahtumayhteistyö.
Painopistealueina korostuvat monitaiteiset toimintamallit ja tarinallinen taidekasvatus sekä nukketeatteri,
draama ja sanataide taidelähtöisinä menetelminä. Versossa noudatetaan Suomen lastenkulttuurikeskusten
liiton laadukkaan lastenkulttuurin periaatteita. Verson asiantuntijapalveluita ovat varhaiskasvatuksen sekä
esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatuksen tukeminen, alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä lastenkulttuurialan kehittäminen ja osaamisen jakaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
1) Lastenkulttuuripalvelut


Laadukkaiden lastenkulttuuripalvelujen tuottaminen

o

Helposti saavutettavat lastenkulttuuripalvelut kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ja kirjastoissa
sekä erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa
Ympärivuotinen lastenkulttuuritarjonta (satutuokiot, työpajat, näyttelyt, esitykset, taide- ja kulttuurikasvatusmateriaalit, tapahtumayhteistyö)
Painopisteenä monitaiteiset toimintamallit ja tarinallinen taidekasvatus sekä nukketeatteri, draama ja
sanataide taidelähtöisinä menetelminä
Kohderyhmien tuntemus, tuotteistaminen ja palvelumuotoilun keinot tuotannoissa
Laadukkaan lastenkulttuurin periaatteita ovat lapsilähtöisyys, ammattimaisuus, saavutettavuus, kokemuksellisuus ja yhteistyö (Lastenkulttuurin laatukäsikirja, 2016).

o
o
o
o

2) Asiantuntijapalvelut


Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatuksen tukeminen

o

Yhteistyö kulttuuriopetussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, kulttuurilaitosten ja lasten toimintaympäristöjen yhteistyön kehittäminen
Moniammatillinen yhteistyö (esim. taiteilija – opettaja/kasvattaja -yhteistyö, ”taiteilija koulussa”)
Opetusmateriaalin tuottaminen
Kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt, esitykset
Koulutukset ja kurssit kasvattajille
Lasten itse luoman kulttuurin esille tuominen
Pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen

o
o
o
o
o
o
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Alueellisen yhteistyön kehittäminen

o

Yhteistyömuotojen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuuritoimijat, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset)
Verkostomuotoisen toimintatavan toteuttaminen ja kehittäminen Itä-Suomessa
Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen

o
o



Lastenkulttuurialan kehittäminen ja osaamisen jakaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

o
o
o
o
o
o

Taidelähtöisten menetelmien ja taidekasvatuksen kehittäminen, konseptointi ja levittäminen
Oppilaitos- ja yliopistoyhteistyö
Osaamisen jakaminen valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten verkostotoiminnassa
Yhteistyöhankkeet muiden lastenkulttuurikeskusten ja lastenkulttuuritoimijoiden kesken
Lastenkulttuurin parissa toimivien taiteilijoiden ja taidekasvattajien verkostoitumisen tukeminen
Eri ikäryhmien välistä vuoropuhelua tukevien menetelmien kehittäminen ja edistäminen

3) Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen


Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen ja luovan alan toimintaedellytysten edistäminen

o
o
o

Kunnalliset hyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmat
Lastenkulttuurin resurssien lisääminen
Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen yhteisillä produktioilla
Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja uusien työtilaisuuksien luominen
Taiteilijoiden ja taidekasvattajien osaamisen lisääminen, koulutustilaisuudet ja vertaistoiminta

o
o

1.3 STRATEGIA JA JÄSENYYSSOPIMUKSET
Lastenkulttuurikeskus Versolle laadittiin vuosien 2015 – 2016 aikana strategia vuosille 2016 - 2020, jonka
myötä myös kuntien jäsenyyssopimukset tarkennettiin. Strategia ja sen mukaiset uudet jäsenyyssopimukset
käsiteltiin Verson ohjausryhmässä ja jäsenkunnissa vuoden 2016 aikana ja ne astuivat voimaan vuoden 2017
alusta. Niissä merkittävin muutos oli jäsenkunnan rahoitusosuuden sitominen kunnan alle 18-vuotiaiden lukumäärään.
Verson strategiaa tukee viestintäsuunnitelma. Toimintaa ohjaavaa strategiaa tukee myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton julkaisema Lastenkulttuurin laatukäsikirja, joka ohjaa Verson toiminnan laatua. Lisäksi
Verso noudattaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton valtakunnallista toimintasuunnitelmaa jäsenkeskuksen roolissa.
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2 VERSON VUOSI 2018
*

Lastenkulttuuripalvelujen painopisteenä aiemmin kehitettyjen menetelmien vakiinnuttaminen ja levittäminen (Tunteiden Tuuli, satutuokiotoiminta, nukketeatterimatkalaukut…)

*

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen mm. maakuntauudistuksen ja siihen linkittyvän LAPE-muutosohjelman yhteydessä molemmissa maakunnissa sekä Etelä-Savon maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstäminen ”Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon”-hankkeen yhteydessä.

*

1.2.2018 käynnistettiin LAKU-lähete –hanke.

*

Kevätkaudella toteutettiin Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin –
hanke osana Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista –hanketta.

*

Toukokuussa tieto OKM:n avustuksesta; Versolle 54 000 euroa vuoden 2018 toimintaan

*

Kevätkauden toiminta perustui pysyviin, vakiintuneisiin toimintamuotoihin tai erillisellä hankerahoituksella toteutettaviin toimintoihin (satutuokiot, Versotarhurin työkalut –hanke, LAKU-lähete, Taideneuvola)

*

Sote-toimijoiden kanssa avattiin uudenlaista yhteistyötä monissa jäsenkunnissa mm. Taideneuvolatoiminnan ja LAKU-lähetteen tiimoilta.

*

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitustyöskentely ja siihen käytetty henkilöresurssi näkyi
Verson perustoiminnassa. Samanaikaisten hankkeiden suuri määrä vaikutti perustuotantoihin, mutta
suunnitelmat toteutuivat.

*

Tuotannon sujuvuuteen, dokumentointiin ja tiedonkulkuun on kiinnitetty erityistä huomiota, mikä
helpottaa ja sujuvoittaa tuotantoja.

*

Kesäkauden suuri produktio Seikkailujen Saari osana Vekara-Varkaus-festivaalia (Varkaus)

*

Viidessä Verso-kunnassa (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriketju + Savonlinnassa Kulttuuripolun yhteistyö

*

Elokuussa 2018 käynnistyi KaiKuVa-toiminnan kolmas lukuvuosi ja osa-aikaisena KaiKuVa-kerhokoordinaattorina jatkoi Tiina Nissinen.

*

Suurin osa vuoden lastenkulttuuritilaisuuksista, työpajoista ja esityksistä ajoittui syys-joulukuulle.

*

Verson taidekasvattajaverkoston, Versotarhurien koulutus/verkostoitumistilaisuudet toukokuussa ja
joulukuussa

*

Taidetestaajat-hankkeessa pääkaupunkiseudun taidelaitosvierailut keväisin ja maakunnalliset vierailut syksyisin. Sirpa Virtanen koordinoi.
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Verson jäsenkunnat, kuntien tarpeet ja painopisteet ovat erilaisia ja niin myös toimintamuodot kunnissa.
Kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittäminen on ollut merkittävässä roolissa vuosien 2016-2018 toiminnassa. Keski-Savon viidessä kunnassa (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) käynnistyi syksyllä 2016 Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka piirissä ovat jatkossa kaikki viiden kunnan esija perusopetuksen oppilaat. Verson tuotantotiimi koordinoi seudullista kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja
Verso myös toteuttaa sen osia. Verso tuottaa esiopetuksen ja 1-luokkien taidekasvattajavierailut sekä niihin
liittyvät opettajakoulutukset, tukee kirjastoja yhteisöllisessä kehittämistyössä Kulttuuriketju-sisältöjen suhteen sekä Varkaudessa myös toteuttaa 5-luokkalaisten ohjatut museovierailut. Yhteyttä kouluihin pidetään
kulttuuriyhdysopettajien (Ketjusilmukat) ja rehtoreiden kautta. Lisätiedot: www.kulttuuriketju.fi.
Savonlinnassa Verso on paikallisen Kulttuuripolku-kulttuurikasvatussuunnitelman tukena ja tuottaa mm. esiopetuksen kulttuurikasvatusosuuden. Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella Verson toiminta suunnitellaan
kulttuurikasvatussuunnitelmamaisesti, eli tuotannoissa tavataan kokonaisia ikäluokkia ja sisällöt suunnitellaan siten, että ne eivät ole päällekkäisiä muiden toimijoiden kanssa. Ensisijaisesti sisällöt ovat Verson tuottamia menetelmiä, kuten Tunteiden Tuuli – tunnetaitokasvatusta draaman keinoin.
Kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemistä tuetaan niissä kunnissa, joissa sitä ei ole. Näiden lisäksi on kuntakohtaisesti vaihdellen esimerkiksi Satusalkkuseikkailuita varhaiskasvatusryhmissä, tuokioita avoimessa varhaiskasvatuksessa tai museoissa toteutettavia perhesunnuntaipäiviä. Useita tuotantoja ajoitetaan lapsen oikeuksien viikolle marraskuuhun, vk 47. Valtakunnallisista teemapäivistä huomioimme mm. Valtakunnallisen
Sadun päivän 18.10. ja Lyhytelokuvapäivän 22.12. Kuntien avoimet tapahtumat päivitetään kuntakohtaisille
sivuille www.versoverkko.fi.
Vuoden 2018 aikana Lastenkulttuurikeskus Verso järjesti kaikkiaan noin 1000 työpajaa, esitystä, tapahtumaa
tai muuta kulttuuritilaisuutta, joiden osallistujamäärä tulee olemaan noin 28 000 lasta ja aikuista. Suuri osa
toimintayksiköissä toteutettavasta toiminnasta on samalla toiminnallista taidekoulutusta varhaiskasvatus- ja
opetushenkilöstölle. Työpajoja, esityksiä ja koulutuksia on ollut toteuttamassa 32 alueella asuvaa eri alojen
taiteilijaa ja taidekasvattajaa.
Taidetoiminnan tärkeänä kanavana toimivat ympärivuotisesti 15 eri toimipisteessä järjestettävät satutuokiot, joiden lomassa Verso toteuttaa eri taideaineisiin painottuvaa taidetoimintaa kotihoito- ja perhepäivähoitolapsille. Satutuokio voi sisältää teatterillisia elementtejä, tai satutuokioon on integroitu musiikkipedagogisia elementtejä, kuvataidetta tai jopa tanssia. Verso järjestää ympärivuotisesti kirjastoilla (sekä keskustoissa että lähikirjastoissa) taideaineita integroivaa, säännöllistä satutuokiotoimintaa jokaisessa Verson
yhdeksässä jäsenkunnassa.

Lastenkulttuurikeskus Verso
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2.1 Toiminnan päälinjat 2018
Monitaiteinen satutuokiotoiminta 2018
Verso on järjestänyt säännöllisiä satutuokioita vuonna 2018 Varkaudessa, Pieksämäellä, Savonlinnassa, Leppävirralla, Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella ja Hirvensalmella, kaikkiaan 15 eri kohteessa. Verson tuottamat satutuokiot ovat monitaiteisia ja satutuokiotoimintaa on kehitetty lasten ja aikuisten yhteiseksi kokemukseksi tarinoiden ja taiteen parissa. Varkaudessa
satutuokiot on toteutettu viikoittain, muissa kohteissa kuukausittain tai kahden viikon välein. Satutuokioihin osallistuu perheitä,
perhepäivähoitajia ja satunnaisesti myös päiväkoti- tai esiopetusryhmiä. Satutuokiotoiminnan myötä kirjastojen käyttäjiksi on
saatu uusia perheitä.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat
Lastenkulttuurikeskus Verso tukee toiminta-alueen kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä.
Keski-Savon Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelma www.kulttuuriketju.fi (Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi) on ollut käytössä vuodesta 2016 ja ja vuonna 2017 kehitettiin Savonlinnan
kulttuuripolun sisältöjä palvelumuotoilun keinoin. Kulttuurikasvatussuunnitelmien parissa tahdään jatkuvaa
laadullista kehittämistyötä yhteistyössä kulttuuritoiminnan toteuttajien ja opettajien sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusta kehitetään myös kulttuurikasvatussuunnitelmien
avulla.

Perhesunnuntait museoilla
Vuoden 2018 aikana Museoiden perhesunnuntai-toimintamallia
toteutettiin Varkaudessa, Savonlinnassa, Juvalla ja Pieksämäellä.
Varkauden museoiden kanssa kehitetty toimintamalli on museon
vaihtuviin näyttelyihin linkittyvä nonstop-työpaja, jonka tavoitteena on pysäyttää perheet yhdessä taiteen ja/tai kulttuuriperinnön äärelle.

Lastenkulttuurikeskus Verso
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Monitaidekasvatus esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Tartu taiteeseen eskarissa-toimintaa toteutetaan säännöllisesti
Varkaudessa, Leppävirralla, Joroisissa ja Heinävedellä. Vuonna
2018 toiminta laajentui Pieksämäelle. Taidetoiminnalla herätetään
kiinnostusta taideaineisiin ja tarjotaan jokaiselle mahdollisuus tutustua taiteen eri aloihin leikin keinoin tutussa ryhmässä. Satusalkkuseikkailut, eli alle 6-vuotiaille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille suunnatut monitaiteiset työpajat toteutettiin Varkaudessa,
Leppävirralla, Joroisissa, Pieksämäellä ja Heinävedellä. Menetelmästä on koottu materiaalia verkkoon: http://tartutaiteeseen.wordpress.com.

Tunteiden Tuuli-tunnetaitokasvatus draaman keinoin
Tunteiden Tuuli-menetelmällä esi- ja/tai alkuopetuksen oppilaat
käsittelevät tunteita draamakasvatuksen keinoin. Tunteiden Tuulimenetelmä on pysyvä osa Verso-kuntien kulttuurikasvatusta Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Leppävirralla, Pieksämäellä, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Varkaudessa.
Menetelmän ohjaamisessa on mukana tällä hetkellä viisi draamakasvattajaa.

Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa
Uutena toimintamuotona ja yhteistyön suuntana on aloitettu kuudessa kunnassa monipuolinen yhteistoiminta sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten kanssa, mistä on syntynyt muun muassa Taideneuvola-toimintaa, koulutusta ja palveluohjausta kulttuuritoiminnan pariin.
Verso on kehittänyt sekä hankerahoituksilla että perustoiminnan
osana laaja-alaista yhteistyötä kuntien ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Kuudessa kunnassa on käynnistetty
eri muodoissa Taideneuvola-toimintaa, kuten mm. Neuvolamuskareita, kirjastoa ja neuvolaa yhdistävää yhteistoimintaa ja odottajien
toimintaa. Alueellisesti kehitteillä ja paikallisesti kokeiluissa olevaa lasten ja nuorten kulttuurilähetettä, LAKU-lähetettä luodaan palveluohjauksen työkaluksi mm. terveydenhoitajille ja perhetyöntekijöille. Lähetteellä ohjataan lähetteen saajaa kulttuuripalveluiden pariin.
Lastenkulttuurikeskus Verso
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
www.versoverkko.fi
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Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU: Masussa-kiertue
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU teki marraskuussa Taiken tukemana ja Verson kanssa yhteistyössä esityskiertueen, joka oli suunnattu erityisesti haja-asutusalueiden ja sivukylien lapsille. Esitykset toteutettiin pääsääntöisesti päiväkodeissa, pienimmillään noin 10 hengen yleisöille paikoissa, joista ammattitaiteen pariin on
pitkät välimatkat.
Esityspaikkoina olivat Savonlinnassa Anttola, Kerimäki,
Savonranta ja Punkaharju, Pieksämäellä Nenonpelto, Jäppilä ja Virtasalmi, Leppävirralla Timola, Sorsakoski, Oravikoski ja Paukarlahti, Joroisissa Kuvansi ja kirkonkylä sekä
Juva, Rantasalmi, Hirvensalmi ja Heinävesi. Lisäksi perheille järjestettiin avoin iltaesitys Varkaudessa.

Elokuvakasvatus
Vuoden 2018 sisällöllisistä teemoista vahvana on jatkanut elokuvakasvatus (Elokuvaviikko, KaiKuVa, Lyhytelokuvapäivä). Verso edisti koulujen elokuvaviikon www.elokuvaviikko.fi osallistumista ja käyttöönoton
mahdollisuuksia kohdennetulla viestinnällä.
KaiKuVa-kerhotoiminnassa lastenkulttuurin saavutettavuuden kärkihankerahoituksella elokuva, animaatio, video ja media nousevat merkittävään rooliin koululaisten toiveiden mukaisesti. Leffakoulu-toimintaa on toteutettu Joroisissa ja Juvalla.
Vuoden päätteeksi Verso osallistui Leppävirralla kansainväliseen Lyhytelokuvapäivään järjestämällä nuorille maksuttomat lyhytelokuvanäytökset. Lyhytelokuvapäivää markkinoitiin toteutettavaksi itsenäisesti
myös kouluissa.
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Nukketeatterimatkalaukut taidekasvatuksen välineenä
Yksi Lastenkulttuurikeskus Verson lastenkulttuurin saavutettavuutta
edistävistä toimintatavoista on kirjastojen kautta lapsiryhmien lainattavaksi tuotettavat nukketeatterimatkalaukut.
Laukkuja on tällä hetkellä Savonlinnassa, Mikkelissä, Hirvensalmella
(päiväkodissa), Heinävedellä, Pieksämäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla, Joroisissa ja Mäntyharjulla, kaikkiaan 33 kappaletta.

2.2 Verson hankkeet 2018
KaiKuVa – kaikille kulttuuria vapaa-aikaan 2017 – 2018 ja 2018 – 2019
”KaiKuVa - kaikille kulttuuria vapaa-aikaan” -harrastetuntitoiminnalla
edistetään perus-opetuksen vuosiluokkien 1 − 9 oppilaiden tasavertaisia
mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä
Varkaudessa, Joroisissa ja Heinävedellä (17-18) / Juvalla (18-19).
Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (lastenkulttuurin saatavuuden edistäminen). Monitaiteisen harrastetuntitoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia sekä lisätä
tietoisuutta taiteen eri lajeista.

Versotarhurin työkalut 2017 - 2018
Verson hallinnoimassa Versotarhurin työkalut -hankkeessa edistettiin ItäSuomessa toimivien taiteilijoiden työllistymistä tukemalla taiteilijoita lastenkulttuurikentälle suuntautuvien taide- ja kulttuuripalvelukonseptien
kehittämisessä vahvistamalla taiteilijoiden tuotannollista ja pedagogista
osaamista. Hanke perustui osaamisen jakamiseen niin taiteilijoiden välillä kuin myös kulttuurituottajilta, varhaiskasvattajilta ja perusopettajilta
taiteilijoille sekä taiteilijoilta muille toimijoille.
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Hanke toteutettiin koulutuksen, vertaistapaamisten ja moniammatillisen
työparityöskentelyn sekä työryhmien avulla seutukohtaisissa piloteissa
Verson jäsenkunnissa. Hankkeessa järjestettiin erilaisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia taiteilijoille ja taidekasvattajille. Osa taiteilijoista/taidekasvattajista kokeili kehittämiään lastenkulttuuripalveluja
kunta- tai seutukohtaisissa piloteissa. Hankkeessa syntyneitä toimintamalleja on otettu hankkeen jälkeen käyttöön Versossa ja alueen kunnissa, mikä on luonut taiteilijoille uusia työtilaisuuksia.
Hankkeen toimenpiteet toteutuivat vuosien 2017 - 2018 aikana ja hanke päättyi 30.6.2018.
Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Taidetestaajat 2016 – 2020
Suomen Kulttuurirahasto vie kolme ikäluokkaa 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin syksystä
2017 lähtien. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.
Liiton tavoitteena on vahvistaa nuorten polkua taiteen äärelle ja tarjota työkaluja
kokemuksen jäsentämiseen koulu- ja taidelaitosyhteistyön avulla sitoen jokaiselle
kahdeksasluokkalaiselle tarjottavat kaksi taide-elämystä osaksi koulujen kulttuurikasvatusta.
Verso toimii Taidetestaajat-hankkeen aluekoordinaattorina Etelä- ja Keski-Savon 16 kunnassa.

Taideneuvola – varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin
Etelä-Savon maakuntaliiton ”Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon”-kokonaisuuteen liittyvässä osahankkeessa pilotoitiin neuvoloiden kautta tapahtuvaa varhaisen vuorovaikutuksen tukemista, musiikkikasvatukseen painottuvan, monitaiteisen taidekasvatuksen keinoin keväällä 2018. Hanke kohdennettiin kolmen Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnan vauvaperheille (Hirvensalmi, Juva ja Rantasalmi).

Teollisuuden ympäristöt II
Verso oli Varkauden museoiden yhteistyökumppani Teollisuuden ympäristöt -jatkohankkeessa, jossa julkaistaan kulttuuriympäristökasvatukseen suunnattu opas Varkauden teollisista ympäristöistä. Opas sisältää
Varkauden teollisen historian ja teollisen yhteisön historian tietoaineistoa, valokuva-aineistoa sekä karttoja.
Oppaan tietoaineiston pohjalta laaditaan työpaja- ja menetelmäoppaita käytettäväksi lasten ja nuorten
kulttuuriperintökasvatuksessa. Työpaja- ja tehtäväaineiston toteutti Verso.

Lastenkulttuurikeskus Verso
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
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3 TOIMINNAN OSALLISTUJAT 2018
Verson tilaisuuksiin (esitykset, työpajat) osallistuttiin vuonna 2018 noin 25 000 kertaa. Taidetoiminnan toteuttajiksi palkattiin pääsääntöisesti Verso-kuntien alueella asuvia taiteilijoita ja taidekasvattajia. Toimintaa
tuotettiin päiväkoteihin, kouluihin, iltapäiväkerhoihin ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin, kirjastoihin,
museoihin ja muiden yhteistyökumppaneiden tiloihin.
Verso tavoittaa lapsiperheitä ja lasten parissa työskenteleviä myös www.versoverkko.fi -sivuston tiedotuksen sekä lsome-kanavien (Facebook, Instagram, Youtube, blogit) kautta.
Lastenkulttuurin saavutettavuutta edistetään erityisesti varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön kanssa. Työpajatoiminnassa ryhmän ohjaajat ja opettajat osallistuvat toimintaan ja sen kehittämiseen, jolloin menetelmäosaaminen voi jäädä pysyväksi osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa. Verson julkaisemien menetelmäoppaiden kautta taidekasvatuksen menetelmiä levitetään myös osaksi esikoulujen, koulujen ja päiväkotien
arkea.
Verson eri jäsenkunnissa tavoittamat lapsimäärät vaihtelevat kuntakohtaisten rahoitusosuuksien, erillisten
ostopalvelusopimusten, yhteistyökumppanuuksien ja erilaisten toimintamuotojen määrittämänä. Kaikki
Verson koordinoima, saavuttava lastenkulttuuritoiminta huomioidaan tilastoissa, riippumatta siitä millaisilla
yhteistyö- tai rahoitussopimuksilla toiminta toteutetaan.
Tilastossa mitataan osallistumiskertoja, ei yksittäisiä osallistujia henkilöinä. Osa lapsista on useampaan kertaan tilastoituna toimintamuodoissa, joissa tapaamiskertoja on monta. Yksittäisiä toiminnan piirissä olevia
lapsia ja heidän saavuttamistaan on haasteellista lukumääräisesti arvioida, mutta karkean arvion mukaan
Verson toiminta tavoittaa jäsenkunnissa tällä hetkellä arviolta keskimäärin alle 65% alueen 0-18-vuotiaista.
Luku vaihtelee kuntakohtaisesti kohderyhmittäin.
Vuoden 2018 toiminnan kokonaistilastoissa on mukana
mm. KaiKuVa-kerhotoiminta, joka toteutetaan ministeriön
erillisrahoituksella niissä kunnissa, jotka halusivat osallistua
hankkeeseen, sekä Taideneuvola-toiminta, joka kohdentui
Etelä-Savon maakuntaliiton määrittelemänä Juvalle, Rantasalmelle ja Hirvensalmelle.
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3.1. Verso-toiminnan osallistujat v. 2018 kunnittain
Kunta

Rahoitusosuus v. 2018,
ostopalvelut ja yhteistyökumppanuudet

Tilaisuuksien
määrä (työpajat, esitykset,
kerhokerrat…)

Lapset

Aikuiset

Osallistumiskerrat
yhteensä

Kunnan 018-vuotiaiden lukumäärä
(2016)

Heinävesi

2 000 + kirjaston sopimus
+ KaiKuVa 17-18
2 000 + Taideneuvolahanke
3 000 + KaiKuVa 17-18 ja
KaiKuVa 18-19

36

658

157

815

483

38
80*

673
942

150
164

787
1106

901

81

1187

331

1518

979

Leppävirta

3 000 + kirjaston sopimus
+ KaiKuVa 18-19 + Taideneuvola-hanke
5 500 + kirjaston sopimus

67*

1353

288

1641

1698

Pieksämäki

10 000

162*

3044

620

3664

2844

Rantasalmi

3 000 + Taideneuvolahanke

40

747

204

951

546

Savonlinna

17 500 (sis. Verso-tuotannot + Savonlinnan Kulttuuripolku ja kulttuuritoimen
tuotannot)
33 000 + Seikkailujen saari
+ KaiKuVa 17-18 ja KaiKuVa 18-19

48

750

233

983

5588

105

3208

380

3588

430*

7695

2538

10233

Hirvensalmi
Joroinen
Juva

Varkaus

331

3433

Yhteensä

16803
1087

20257

5065

25286

*Tilastossa on huomioitu Kulttuuriketjun osalta Verson tuottaman sisällön lisäksi osa Verson koordinoimasta muusta
kulttuurikasvatustoiminnasta.
Tilastosta puuttuu Taidetestaajat-toiminta. Taidetestaajat-toiminnassa kaikkien kuntien kaikki 8-luokkalaiset osallistuvat kahteen taidelaitosvierailuun lukuvuosittain 2017 – 2020. Vuonna 2018 Taidetestaaja-vierailuja oli 30 ja niissä oli
3746 osallistumiskertaa (nuoret) ja 376 (aikuiset), yhteensä 4122 osallistumiskertaa.

Kaikki toimintamuodot, kuten esimerkiksi nukketeatterimatkalaukut eivät näy osallistujamäärissä, vaikka tavoittavatkin viikoittain lapsiryhmiä Verson kouluttamien varhaiskasvattajien kautta.
Osallistujamäärät eivät ole suoraan verrannollisia kunnan asukaslukuun tai edes kunnan maksuosuuteen.
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4 Kuntakohtaiset toimintakertomukset
Verson lastenkulttuuripalvelut ovat laadukkaita ja helposti saavutettavia, ne toteutetaan pääsääntöisesti
kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ja kirjastoissa sekä erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa. Ympärivuotiseen kulttuuritarjontaan lukeutuvat mm. satutuokiot, taidetyöpajat, näyttelyt, esitykset, taide- ja
kulttuurikasvatusmateriaalit sekä tapahtumayhteistyö. Painopistealueina korostuvat monitaiteiset toimintamallit ja tarinallinen taidekasvatus sekä draama ja sanataide taidelähtöisinä menetelminä.
Versossa noudatetaan valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston laadukkaan lastenkulttuurin periaatteita, joita ovat lapsilähtöisyys, ammattimaisuus, saavutettavuus ja kokemuksellisuus. Toiminnassa
nostetaan esiin lasten ja nuorten itse luoma kulttuuri, vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta taiteen ja
kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen sekä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
Vuoden 2018 aikana Lastenkulttuurikeskus Verso järjesti kaikkiaan noin 1000 työpajaa, esitystä, tapahtumaa
tai muuta kulttuuritilaisuutta, joiden osallistujamäärä on noin 25 000 lasta ja aikuista. Suuri osa toimintayksiköissä toteutettavasta toiminnasta on samalla toiminnallista taidekoulutusta varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle. Työpajoja, esityksiä ja koulutuksia on ollut toteuttamassa noin 30 alueella asuvaa eri alojen
taiteilijaa ja taidekasvattajaa.

4.1 HEINÄVESI
• Satutuokiotoiminta kirjastolla 4x kevät / 4x syksy
• 1-luokkien (3 ryhmää) Tunteiden Tuuli ja opettajakoulutus
• Satusalkkuseikkailut päiväkodeissa/ryhmäperhepäiväkodeissa
• Tartu taiteeseen: Esiopetuksen monitaidekasvatustoiminta
yhteistyössä Soisalo-taideleikkikoulun kanssa
• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö (Kulttuuriketju)
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitys alle kouluikäisille
• Teatteri Fennican Kalevala-esitys alakoululaisille
• Yläkoululaisten harrastepäivä ja muu KaiKuVa-kerhotoiminta / KaiKuva- kaikille kulttuuria vapaa-aikaan
2017-2018 –hanke
• Mielikuvituksen siivillä –kokeilu: iltatoimintaa perheille varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyössä / Versotarhurin työkalut -hanke
• Nukketeatterimatkalaukut lapsiryhmien lainattavana materiaalina kirjastossa
Lastenkulttuurikeskus Verso
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
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4.2 HIRVENSALMI
• Kirjastolla toteutettava kulttuuritoiminta (satutuokiot/taidetuokiot/esitykset) päivähoitoryhmien ja kotihoitolasten ympärivuotisena, säännöllisenä lastenkulttuurin kanavana.
• Taideneuvola-toimintaa keväällä (Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke) ja syksyllä yhteistyössä seurakunnan kanssa
• Taiteilija/taidekasvattajavierailut kunnan kouluilla ja Lahnaniemen
ryhmäperhepäivähoidossa, teemana luova liikeilmaisu
• Tapahtumayhteistyö Tervaleppäjuhlilla: kuvataidetyöpaja
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitys alle kouluikäisille marraskuussa
• Lumottu höyhen –työpaja Vuoropäiväkoti Ompussa / Versotarhurin työkalut-hanke
• Nukketeatterimatkalaukku Vuoropäiväkoti Ompussa

4.3 JOROINEN
• Taideaineita integroivaa satutuokiotoimintaa säännöllisesti kirjastolla kerran kuussa
• 1-luokkien Tunteiden Tuuli-työpajat ja opettajakoulutus
• Tartu taiteeseen: Esiopetuksen monitaidekasvatustoiminta 3x/v
yhteistyössä Soisalo-taideleikkikoulun kanssa
• Satusalkkuseikkailut päiväkodeissa
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle kouluikäisille
• Nukketeatterimatkalaukut kirjaston kautta lapsiryhmien lainattavana materiaalina
• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö (Kulttuuriketju)
• Taideneuvola-toimintaa / Odottajien ilta ja Luontomuskari
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4.4 JUVA
• Taideaineita integroivaa satutuokiotoimintaa säännöllisesti
kirjastolla, 12 tuokiota/vuosi
• Taidekasvattajavierailut alakouluilla (Tunteiden Tuuli, kuvataidepajat)
• Opetushenkilöstön koulutus: Tunteiden Tuuli
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle
kouluikäisille
• Tartu taiteeseen eskarissa-tuokiot
• Taideneuvola-toimintaa keväällä (Hyvinvointia kulttuurista
Etelä-Savoon –hanke) ja syksyllä
• Partalan museon perhepäivä: Kainon Kintereillä / Versotarhurin työkalut-hanke
• Nukketeatterimatkalaukku lapsiryhmien lainattavaksi materiaaliksi kirjastoista

4.5 LEPPÄVIRTA
• Taideaineita integroivaa satutuokiotoimintaa säännöllisesti kirjastolla
• Tartu Taiteeseen: Esiopetuksen monitaidekasvatustoiminta kaikissa esiopetusryhmissä
• Punanenä pelastaa! 3lk:n klovneriapajat (kevät: Versotarhurin työkalut-hanke, syksy: perustoimintana)
• Satusalkkuseikkailut kaikissa Leppävirran päiväkodeissa
• Kaikkien 1-luokkien Tunteiden Tuuli ja opettajaperehdytys
• Taide varhaiskasvatuksen arjessa-ideointi-ilta varhaiskasvattajille
• Salainen teatteri-esitykset Kirkonkylän päiväkodissa, Vauva- ja
taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle kouluikäisille sivukylillä ja Teatteri Fennican Kalevala-esitys yläkoululaisille
• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö (Kulttuuriketju)
• Lyhytelokuvapäivän elokuvanäytös
• Taideneuvola-toiminnan tukeminen (kirjasto/neuvolayhteistyö)
• Riikinvoiman taideprojekti: yläkouluryhmä tekee taidetta Riikinvoiman polttolaitoksen kierrätysmateriaaleista (2018-2019)
• Nukketeatterimatkalaukut lapsiryhmien lainattavana materiaalina kirjastoista
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4.6 PIEKSÄMÄKI
• Tunteiden Tuuli- työpajat 1-luokissa + koulutus opettajille
• Tartu taiteeseen eskarissa-työpajat esiopetusryhmissä
• Satusalkkuseikkailut päiväkotien 0-5v -ryhmissä
• Satutuokiotoiminta taidepainotuksin säännöllisesti Poleenin, Jäppilän,
Naarajärven ja Virtasalmen kirjastoissa.
• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyön koordinointi (Kulttuuriketju)
• Perhesunnuntai Kainon Kintereillä Savon radan museolla 2.12.2018
• Satuseikkailu Poleenin kirjastossa vk 42-43
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle kouluikäisille
(Jäppilä, Virtasalmi, Nenonpelto)
• Teatteri Fennican Kalevala-esitys yläkoululaisille
• Kaikki kyytiin hop- lapsiperhetapahtuman yhteistyö 25.11.2018
• Nukketeatterimatkalaukut lapsiryhmien lainattavana materiaalina kirjastoista

4.7 RANTASALMI
• Taideaineita integroivaa satutuokiotoimintaa
säännöllisesti kirjastolla kerran kuussa
• Taideneuvola-toimintaa keväällä (Hyvinvointia
kulttuurista Etelä-Savoon –hanke) ja syksyllä perustoimintana
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle kouluikäisille
• Tunteiden Tuuli-työpajat esiopetusryhmissä
• Tunteiden Tuuli-työpajat 1-luokissa ja yhdysluokissa
• Kulttuurikasvatussuunnitelman edesauttaminen
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4.8 SAVONLINNA
• Kulttuurikasvatussuunnitelma esiopetuksesta 9-luokkaan, vierailut taide- ja kulttuurilaitoksissa ja taiteilijavierailut kouluilla (Savonlinnan kulttuuritoimi)
• Satutuokiotoiminta säännöllisesti pääkirjasto
Joelissa ja lähikirjastoilla (Punkaharju, Savonranta,
Kerimäki)
• Nukketeatterimatkalaukut lapsiryhmien lainattavana materiaalina kirjastoista
• Perhesunnuntai: ”Kainon kintereillä” Riihisaaren
maakuntamuseossa marraskuussa 2018
• Tunteiden Tuuli-menetelmä jokaisessa esiopetusryhmässä vuoden 2018 aikana
• Kulttuuritoimen tuottamat lasten tapahtumat
• Kulttuuripolun palvelumuotoilu-projekti, Versotarhurin työkalut-hanke
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitykset alle kouluikäisille (Savonranta, Kerimäki, Anttola,
Punkaharju)

4.9 VARKAUS
• Satutuokiotoiminta Varkauden kirjastoilla ympärivuotisesti viikoittain, uutena myös Toukkien tarinatuokiot 0-3-vuotiaille
• Museoyhteistyö (perhesunnuntai 4 kertaa vuodessa ja
Mennään museoon -viikko 5-luokille vk40)
• 7-luokkien Vastamainos-työpajat (helmikuu 2018)
• 1918-pelilliset draamapajat Varkauden kaikille 3-4-luokille (kevättalvi 2018)
• Yläkoululaisten harrastuspäivä Waltterin koululla (KaiKuVa)
• Talvi-Vekara vk 10: Klovni Elviira ja Mukulele-orkesterin esitys
• Vekara-Varkaus 2018: Seikkailujen Saari, monitaiteinen seikkailukokonaisuus 3-12 -vuotiaille
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• Taideneuvolatoiminnan kehittäminen yhteistyössä neuvolan, avoimen varhaiskasvatuksen, LAPE- ja HYTEtoimijoiden kanssa, Neuvolamuskarit Revonhännässä
• Esiopetuksen monitaidekasvatustoiminta säännöllisesti kaikissa esiopetusryhmissä, 3 tapaamista/ryhmä
• Kaikkien 1-luokkien Tunteiden Tuuli-pajat ja koulutukset opettajille
• Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Masussa-esitys perheille 22.11.2018
• Syys-Vekara: Satuseikkailu kirjastolla vk 42
• Kansainväliset nukketeatteriesitykset Repokankaalla
2.11., yhteistyössä Suomi-Venäjä-seura
• Klovni Elviira ja roskabändi –esitykset 1-2-luokkalaisille
• Esiopetuksen itsenäisyysjuhla 2018
• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyön koordinointi (Kulttuuriketju)
• Taiteilija erityisryhmässä: Yhteistyö lasten ja nuorten
keskus Nikulan kanssa (Varkauden kaupungin lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelut), Versotarhurin työkalut-hanke
• Riikinvoiman taideprojekti: yläkouluryhmä tekee taidetta Riikinvoiman polttolaitoksen kierrätysmateriaaleista (2018-2019)
• Lumikuningattaren satutuokiot (Vekara-Varkauden piparipajalla joulukauden avauksessa)
• Nukketeatterimatkalaukut lapsiryhmien lainattavana materiaalina kirjastoista

5 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Verso tekee laaja-alaista yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimien, kirjastojen, museoiden sekä erilaisten kulttuuri- ja taidelaitosten ja tapahtumatoimijoiden
kanssa. Uusia avauksia on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen
sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Koska Versolla ei ole omaa toimitilaa taidekasvatuksen toteuttamiselle,
suunnitellaan toiminta aina yhteistyössä em. tahojen kanssa. Verso tuottaa taidekasvatuksellista sisältöä eri sektoreilla toimivien yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai pysyviin toiminnan rakenteisiin joko työpajojen, taideleikkituokioiden tai erilaisten esitysten
muodossa.
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Yhteistyötä oppilaitosten ja TE-keskusten kanssa on tehty tarjoamalla työharjoittelu-, opinnäytetyö- ja työkokeilumahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille.
Verso on mukana useissa kehittämishankkeissa. Itäsuomalaista lastenkulttuuriyhteistyötä kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen toimialueen, Lastenkulttuurikeskus Lastun ja Pohjois-Karjalan lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.
Verso on perustajajäsenenä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa ja Verson koordinaattori Terhi Siippainen toimii liiton hallituksessa.
Vuosina 2016 – 2020 Verso toimii valtakunnallisen Taidetestaajat-hankkeen aluekoordinaattorina alueenaan
koko Etelä-Savon maakunta sekä Varkaus ja Leppävirta Pohjois-Savosta.

6 KUNTIEN KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMAT
Versossa on huomioitu uuden lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen mukaiset tavoitteet ja velvoitteet kulttuurikasvatusohjelmien laatimiseksi ja edistämiseksi alueellisesti. Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella osassa kunnista on käytössä kulttuuriopetussuunnitelmat tai kulttuuripolut ja osassa ei. Verson tavoitteena on saada kirjattua kulttuurikasvatustoiminnot myös osaksi kuntien varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia.
Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma
Syksyllä 2016 Keski-Savon viidessä kunnassa (Varkaus, Pieksämäki, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi) käynnistettiin kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriketju osana Keski-Savon seudullista opetussuunnitelmaa. Suunnitelman työkaluna käytetään
verkkosivua www.kulttuuriketju.fi.
Kulttuuriketjun lähestymistavaksi valittiin laaja-alaisen osaamisen osa-alueet OPS2016-perusteissa ja näkökulma, jossa kulttuurialan toimijoiden osaaminen yhdistetään opettajan arkeen.
Tavoitteena on, että opettaja voi helposti sisällyttää suunnitelman toiminnot osaksi monen eri oppiaineen opetusta. Koska
osa toiminnoista on kuitenkin mahdotonta toteuttaa samansisältöisenä jokaisen kunnan jokaisessa koulussa, rakennettiin
kaksiportainen malli, jossa on kaikkia viittä kuntaa ja jokaista
opettajaa velvoittava perustaso, ja lisäksi vapaa-ehtoinen syventävä taso, joka sisältää kuntakohtaisia vaihteluita.
Verso toteuttaa Keski-Savon seudullisen kulttuurikasvatussuunnitelman, Kulttuuriketjun osana esiopetuksen
ja 1-luokkien taidekasvattajavierailut ja koordinoi toimintaa myös muiden toimintojen osalta. Perustason
Lastenkulttuurikeskus Verso
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
www.versoverkko.fi

24

Lastenkulttuurikeskus Verson toimintakertomus 2018

suunnitelmaa on luotu yhteistyössä alueen kunnallisten kulttuuritoimijoiden ja opettajien sekä esiopettajien
kanssa.
Vastaavaa, kunnassa jo olemassa oleviin kulttuuritoimintoihin pohjautuvaa mallia on tarkoituksena levittää
myös muihin pieniin Verso-kuntiin, joissa kulttuuri-kasvatussuunnitelmaa ei vielä ole. Juvalla, Rantasalmella
ja Hirvensalmella kulttuurikasvatussuunnitelmia ei ole vielä käytössä, mutta tahtotila niiden luomiseksi on
vahva.
Varkaudessa Verso on käynnistänyt varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmatyön vuonna 2017 ja
sitä on kehitetty vuoden 2018 aikana laajentumaan Kulttuuriketju-kuntiin. Työ jatkuu vuonna 2019.

7 ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Verson toimintaa arvioidaan Soisalo-opiston arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointi on Versossa kiinteä
osa toiminnan kehittämistä. Arvioinnin kohteena Versossa on yhteistyösuhteiden laatu ja toimivuus, taideja kulttuurikasvatuksen laatu sekä lastenkulttuurin saavutettavuus. Arviointivälineitä ovat kyselyt, keskustelut, havainnointi, tilastot ja dokumenttiaineistot.
Verson sähköinen palautekysely lähetetään yhteistyötahoille aina toimintakokonaisuuden päätyttyä. Kyselyaineistona kootaan tietoa kokemuksista, tuntemuksista, asenteista ja näkemyksistä ja saadaan sanallisia tai
numeerisia arvoja. Näitä arvoja kerätään myös taidekasvatustyön arjessa havainnoiden ja keskustellen.
Palautteet käsitellään säännöllisesti Verson tuotantotiimissä ja taidekasvattajien kanssa.
Tilastollisena aineistona kerätään numeerisia arvoja ja tunnuslukuja, joita arvioidaan vuosittain. Dokumenttiaineistona arvioidaan mm. kokousmuistioita, pöytäkirjoja ja opinnäytetöitä.
Verson toimintaa on arvioitu myös strategiatyön yhteydessä mm. kunnille suunnattujen kyselyjen ja swotanalyysien avulla.
Versossa on myös pohdittu toimivia malleja palautteenkeruuseen lapsilta ja käyty keskusteluja lasten aidon
kuulemisen mahdollisista toteutustavoista. Alle kouluikäiset eivät pysty vastaamaan kyselykaavakkeisiin, ja
myös helppona palautteenkeruun menetelmänä yhä yleisemmin käytetyt ”hymynaamat” ovat pienten lasten
kanssa toimiessa Verson näkemyksen mukaan kevyen pinnalliseksi jäävä tapa kerätä lasten omaa tietoa. Versossa ajatellaan, että lasten kokemuksia pystytään parhaiten havaitsemaan hermeneuttis-fenomenologisin
menetelmin, jolloin elettyyn kokemukseen ja sen käsittelyyn liittyy myös tulkinta. Toimivia laadullisia tuloksia
Versossa on saatu sadutusmenetelmällä, mutta sen systemaattiseen käyttöön ei ole tällä hetkellä resursseja.
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7.1 Palautekyselyn rakenne ja kyselyn kohdentaminen
Verson sähköiseen palautekyselyyn vastataan nimettömänä, mutta kyselystä voidaan erotella palautteet
kunnittain ja/tai toimintamuodon mukaisesti
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

työpaja varhaiskasvatuksessa
työpaja esiopetuksessa
työpaja koulussa
satutuokio tai vastaava tilaisuus kirjastolla
tilaisuus avoimessa päiväkodissa/perhekerhossa
työpaja museolla, kirjastossa tai muussa kulttuurilaitoksessa
koulutus / seminaari
esitys (teatteri, konsertti tms.)
näyttely
muu, mikä?

Kyselyssä arvioitavat alueet ovat
*
*

*

*
*

Toiminta vastasi sille asettamiasi tavoitteita/ odotuksia? (heikosti/ tyydyttävästi/ hyvin/ erinomaisesti/ muu)
Toiminnan viestintä oli hoidettu (heikosti/tyydyttävästi/hyvin/erinomaisesti/muu)
o Toiminnan viestinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. ennakkotiedotusta sisällöstä ja
aikatauluista, ilmoittautumiskäytäntöjä tai vastaavaa.
Toiminnan järjestelyt oli hoidettu (heikosti/tyydyttävästi/hyvin/erinomaisesti/muu)
o Toiminnan järjestelyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. aikataulutusta, välineistöä, materiaalia, tilavalintoja ym.
Toiminnan sisällöllinen taso oli (heikko/tyydyttävä/hyvä/erinomainen)
Toiminta oli kestoltaan (liian lyhyt/ sopiva/ liian pitkä)

Lisäksi kyselyssä on vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa sanallisen palautteen.
Vuoden 2018 aikana palautekyselyä on tehty pääsääntöisesti varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja kouluissa toimintaan osallistuneille tahoille. Palautekyselystä viestitään myös yksittäisille perheille versoverkko.fi
-sivujen kautta, Facebookissa ja tiedottamalla palautemahdollisuudesta tilaisuuksien yhteydessä.
Vekaara-Varkauden Seikkailujen saaren palautetta kerätään erillisenä muusta toiminnasta ja niistä raportoidaan toiminnan tilaajalle.

7.2 Palautekyselyn tulokset
Kyselylomake lähetettiin kaikkiin toimintaan osallistuneisiin yksiköihin, joissa potentiaalisia vastaajia on ollut
useampia/yksikkö. Lisäksi palautekyselylinkki on verkossa. Suurimpia arvioitavia osa-alueita ovat olleet Tartu
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taiteeseen -toiminta esiopetuksessa, työpajat varhaiskasvatuksessa, aikuisten koulutukset sekä Tunteiden
Tuuli-työpajat. Vastauksia saatiin vuoden 2018 toiminnasta 95 kpl.
Palautteen mukaan tuotantojen taso on parantunut edellisistä vuosista jokaisella arvioidulla osa-alueella.
Toiminnan järjestelyt oli palautteen mukaan hoidettu erinomaisesti (52%) tai hyvin (48%).
Toiminnan viestintä oli palautteen mukaan hoidettu erinomaisesti (48%), hyvin (42%), tyydyttävästi (6%) ja
heikosti (1%). 2% vastaajista ei vastannut kysymykseen.
Toiminta vastasi palautteen mukaan odotuksia erinomaisesti (49%), hyvin (45%), tyydyttävästi (4%) ja heikosti (1%).
Sisällöllinen taso oli vastaajien mukaan erinomainen (52%), hyvä (43%) ja tyydyttävä (4%).
Toiminta oli kestoltaan 89% sopiva, 4% liian lyhyt ja 3% liian pitkä. 2% jätti vastaamatta kysymykseen.

Vapaan sanan kentässä oli mm. seuraavia terveisiä:














Kiitos hienosta työpajasta! Vaikeaa aihetta käsiteltiin hienovaraisesti lapsentajuisin ja toiminnallisin
keinoin.
Kiitos kun pääsemme valmiiseen kivaan toimintaan,vaihtelu virkistää=)
Kirjaston työntekijänä olen ollut todella tyytyväinen satutuokioihin! Myös asiakkailta on tullut hyvää
palautetta.
Kiva kun tulette tänne syrjempäänkin yksikköön. Kulttuuri kuuluu kaikille lapsille.
Klovneriapaja oli todella hyvä ja pajan vetäjällä oli homma hallussa!!
Kokonaisuus tempaisi sekä lapset että aikuiset mukaansa. Tietopuoli oli lapsilähtöisesti koottu paketti. Ohjaajat olivat aivan ihania:)
Todella hyvää toimintaa, josta Lämmin Kiitos! Sessio oli toimiva kokonaisuus, jossa kaikki asiat ja toiminnot linkittyivät toisiinsa. Tällaista lisää!
Toivoisimme vaihtelua sisältöön, se oli sisällöltään sama kuin aiempina vuosina ja siis osalle lapsista
jo entuudestaan tuttu.
Tunteiden käsittely jäi aika pintapuoliseksi, koska paja oli liian lyhyt (lyhennetty versio aiemmasta
muutama vuosi sitten toteutusta pajasta)
Tuokio oli lapset mukaansa tempaava ajassa palaten entisaikaan. Lapset olivat kiinnostuneita. Tuokion vetäjä eläytyi upeasti rooliinsa kuvien ja oheismateriaalin avulla lapset tarinaan osallistuttaen.
Näitä kaipaamme lisää!
Vastaavanlaisia työpajoja useamminkin päiväkoteihin, kiitos! Mukavaa vaihtelua lapsille ja aikuisille.
Verson järjestämät tapahtumat/toimintahetket ovat aina olleet mielenkiintoisia ja tasokkaita. Toivottavasti yhteistyö Verson kanssa jatkuu varhaiskasvatuksessa.
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7.3 Kentän toiveet
Palautekyselyn yhteydessä on mahdollisuus esittää toiveita tulevaan toimintaan vastaamalla kysymykseen
”Millaista toimintaa toivoisit jatkossa?”. Vuoden 2018 palautekyselyyn on jätetty seuraavia toiveita:


























Ed. mainittu klovneriapaja saisi ainakin pysyä ohjelmistossa. Muukin ilmaisutaitoon liittyvä olisi toivottavaa.
Enemmän 1- 3 vuotiaille - lyhyemmät satuhetket? musiikki esitykset?
Eri teemoihin liittyviä työpajoja. Varkauduen kaikki koulut ovat Prokouluja, jotka pyrkivät toivotun
käyttäytymisen
Ihanan monipuolista on toiminta ollut. Kiitos siitä!
Juurikin näitä musiikin / luovan tanssin/ impron kokonaisuuksia.
Kaikki käy !
Kaikki on ollut mukavia, missä lapset saavat käyttää mielikuvitustaan ja mitä olette järjestäneet.
Kaikki tapahtumat ovat olleet lapsille mieluisia, jatkakaa samalla tavalla. Suuret kiitokset!
Koululla toteutettava toiminta on sujuvaa. Kuljetukset rajoittavat helposti osallistumista. Toivottavasti suunnitteilla oleva koululaisten ilmainen matkustuslippu koulupäivän sikana toteutuisi ja sitten olisi mutkattomampaa liikkua myös muualle.
Kädentaitoja ja ilmaisutaitoa käsitteleviä työpajoja!
Lisää tämäntyyppistä!
Musiikkia
neuvolamuskari on ollut kysytty ja suosittu
Olisi tosi mukavaa saada joskus sellainen ilta, että myös lasten vanhemmat pääsisivät osallistumaan
yhdessä lastensa ja meidän varhaiskasvattajien kanssa.
roskabändin kaltaiset ¨valistavat¨, mutta myös erilaiset toiminnalliset toimintatuokiot.
samantapaista toiminnallista
Samantyylistä kuin tähänkin asti. Lapset ja aikuiset ovat tykänneet todella paljon kaikista Verso-tapahtumista
satu ja taidetuokiot, teatteriesitykset varhaiskasvatuksessa
Satusalkun kaltaista. Ihan mahtava idea! Lapset pääsi itse tekemään, ideoimaan, esittämään....ja
kaikiki oliva innolla mukana👌
Satutuokioita, työpajoja varhaiskasvatuksessa, koulutuksia henkilökunnalle
Säännöllisiä vierailuja jokaisella koululla. Vähintään kerran vuodessa kaikille oppilaille Verson toimintaa.
Tunneilmaisua luokka-asteille 3.-6. Luokille
Tämä /tunteiden tunnistaminen on mielestäni tosi hyvä eskariin ja ekaluokalle
Tärkeitä elämänmakuisia asioita lapsen näkökulmasta ja niinkuin tähänkin asti. Kiitos!
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