
 

  

19.-20.11.2018 ESPOO  

Sankareita ja liittolaisia  

-Unelma yhdenvertaisista lastenkulttuuripalveluista  

 

 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi ja verkostoitumispäivä järjestetään Espoon Sellosalissa 19.-20.11.2018. 
Foorumin ohjelma ja tiedot löytyvät osoitteesta Lastenkulttuurifoorumi 2018. Päivitämme sivuille lisätietoja ja 
ajankohtaista seminaari-infoa. Ilmoittautuminen on avoinna 25.10.2018 asti oheisesta linkistä ilmoittautuminen.  

Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi nostaa esille lastenkulttuurin merkityksiä ja 
mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Tämän vuoden teemassa käsitellään kulttuurisen 
diversiteetin kysymyksiä. Suomi on nyt ja tulevaisuudessa entistäkin moninaisempi ja kansainvälisempi. 
Kielellisesti ja kulttuurisesti rikas yhteiskunta mahdollistaa lastenkulttuuripalveluiden rohkeaa ja 
ennakkoluulotonta uudistusta niin ajatusten, toimintamallien kuin -tapojenkin suhteen. Se asettaa myös haasteita 
sille miten turvataan kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa. Meidän unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille 
sekä perheille kulttuuri- ja kielitaustat huomioiden.  

Lastenkulttuurifoorumissa esitellään läpileikkausta erilaisista taiteen ja kulttuurin keinoista vahvistaa lasten ja 
lapsiperheiden osallisuutta omaan ympäristöönsä ja oikeutta merkitykselliseen elämään. Kahden päivän aikana 
verkostoidutaan, jaetaan osaamista ja kokemuksia ja käydään avointa dialogia. Foorumissa kohdataan 
huippujoukko innostavia sankareita ja liittolaisia, jotka kulkevat yhdenvertaisuutta rakentavien joukkojen kärjessä. 
Puheenvuoroissa kuullaan kulttuurin, taiteen ja tutkimuksen osaajia, asiantuntijoita ja tekijöitä erilaisista 
toimintaympäristöistä.   

Tervetuloa Espooseen! 

 

Tapahtumasta lisätietoja antavat  

Espoon kaupunki, kulttuurituottaja Mari Rissanen, mari.rissanen@espoo.fi, gsm. + 358 40 352 7920                 

Espoon kaupunki, tuotantopäällikkö Johanna Vepsä, johanna.vepsa@espoo.fi, gsm. + 358 46 877 3251                             

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, koordinaattori Sunna Maijala,sunna.maijala@lastenkulttuuri.fi, gsm. + 358 40 800 7296 

 

 

http://www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/20660
https://my.surveypal.com/lastenkulttuurifoorumi
mailto:mari.rissanen@espoo.fi
mailto:johanna.vepsa@espoo.fi
mailto:sunna.maijala@lastenkulttuuri.fi


 
TAPAHTUMAPAIKAT Foorumi järjestetään Sellosalissa ja Sellon kirjaston tiloissa. Käyntiosoite on Soittoniekanaukio 

1 A, 02600 Espoo. Sellosali ja kirjasto sijaitsevat Espoon Leppävaarassa kauppakeskus 
Sellon toritasanteella.  

Verkostoitumisilta vietetään Lasten kulttuurikeskus Aurorassa, Järvenperässä. Auroran 
käyntiosoite on Järvenperäntie 1-3, 02940 Espoo. 

OHJELMA Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin maanantai 19.11. koostuu kahdesta osioista. 
Aamupäivällä on ennakkoon valittavat, vaihtoehtoiset alaseminaarit. Alaseminaareissa teemaa 
lähestytään saatavuuden ja osallisuuden näkökulmista tutustumalla erilaisiin hankkeisiin, 
menetelmiin ja tapoihin edistää yhdenvertaisia lastenkulttuuripalveluita. Iltapäivän kaikille 
yhteisessä osiossa jatketaan kohtaamisten ja dialogin parissa. Keskiössä ovat mm. unelmat, 
kulttuuri- ja taidekasvatus, sanojen ja kuvien voima. Vastaamossa käsitellään sekä osallistujien 
ennakkoon lähettämiä että päivän aikana nousevia kysymyksiä teemoihin liittyen. Illanvietossa 
verkostoidutaan ja viihdytään Lasten kulttuurikeskus Auroran Meijerin tupaantuliaisissa.  

Tiistaina 20.11. juhlistamme Lapsen oikeuksien päivää. Valtakunnallisen 
lastenkulttuurifoorumin verkostoitumispäivässä kuullaan ajankohtaiset lastenkulttuurin 
kuulumiset. Tarjolla on myös teematapaamisia ja case-esittelyjä, joissa esitellään 
toimintamalleja kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten, nuorten ja perheiden aseman 
vahvistamiseksi lastenkulttuuripalveluiden parissa.  

Ohjelman ja aikataulun löydät ohjelman sivuilta. Ajankohtaiset tiedot, ohjelmiston päivitykset 
ja mahdolliset muutokset löytyvät netistä Lastenkulttuurifoorumi 2018. 

MAKSU   Osallistumismaksu on 35 €/hlö maanantaina 19.11., Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton 
jäsenille hinta 25 €/hlö. Tiistaina 20.11. maksu on 20 €/hlö, Suomen lastenkulttuurikeskusten 
liiton jäsenille 15 €/hlö. Hintaan sisältyvät ohjelma, materiaaleja ja aamu- ja iltapäiväkahvit.  

LOUNAS  Kummankin päivän lounaat nautitaan omakustanteisesti vapaavalintaisessa ravintolassa. 
Sellon kauppakeskus tarjoaa useita vaihtoehtoisia ruoka- ja kahvilapalveluita huomioiden 
erilaiset ruokavaliot.  Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät osallistumismaksuun.  

MAJOITUS   Olemme varanneet majoituskiintiön Sellon kauppakeskuksessa Glo Hotel Sellosta ajalle 18.-
20.11.2018. Huoneiden hinnat ovat 1 hh/yö 130 €, 2 hh/yö 145 € sisältäen palvelumaksun, 
wifin ja buffetaamiaisen. Kiintiö on käytössä 25.10.2018 asti. Varaukset tehdään joko 
tunnuksella ALLESP1811 tai linkistä  Varaukset Glo Hotel Sello.  

LIIKKUMINEN  Sellosali sijaitsee Sellon kauppakeskuksessa Espoon Leppävaarassa. Kauppakeskus sijaitsee 
Turunväylän ja Kehä I:n risteyksessä pääradan varrella. Paikalle pääsee helposti kauko- ja 
lähiliikenteen linja-autoilla ja junilla Leppävaaran liikenneterminaalin kautta, josta on vain 
muutaman minuutin kävelymatka. Liikenneyhteydet omalla autolla tuleville ovat erinomaiset, 
esim. henkilöautoilla lähestytään Turun moottoritietä ja kehäteitä I ja II pitkin. Pysäköintitilat 
sijaitsevat kauppakeskuksen maanalaisessa parkkihallista. Foorumin nettisivulta löydät 
tarkemmat tiedot ja ohjeet liikkumiseen.   

Lasten kulttuurikeskus Auroraan pääsee useilla lähiliikenteen linja-autoilla Leppävaaran 
liikenneterminaalin kautta. Henkilöautoille on paikoitustilaa Auroran välittömässä 
läheisyydessä, osoitteessa Träskändanristi 4. Illan viettoon järjestetään myös 
yhteisbussikuljetus Leppävaara-Järvenperä-Leppävaara. Kuljetukseen tehdään ennakkovaraus.  

SAAVUTETTAVUUS & ESTEETTÖMYYS 

Tapahtuman kaikkiin tiloihin on helppo pääsy. Kauppakeskus Sellon parkkihallissa on merkityt 
inva-parkkitilat, joista esteetön sisäänkäynti Sellosaliin ja kirjaston tiloihin. Sisä- ja ulkotiloissa 
on esteetön kulkumahdollisuus sekä tasaiset kulkuväylät. Auroran pihapiirissä on inva-
parkkipaikat. Kaikissa tiloissa on liikuntaesteettömät WC:t ja langaton verkkoyhteys. Tarkat 
tiedot tiloista Sellosali, Sellon kirjasto ja Lasten kulttuurikeskus Aurora. 

    

 

http://www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/20660
https://book.glohotels.fi/l/fi/7c84013ba
https://www.sellosali.fi/fi-FI/Info/SAAVUTETTAVUUS_JA_ESTEETTOMYYS
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto/Esteettomyys
http://www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/21195


 

  MAANANTAI 19.11.2018 KLO 8:15-16:15 

Sankareita ja liittolaisia – Unelma yhdenvertaisista lastenkulttuuripalveluista  

8:15 Ilmoittautuminen ja aamukahvit | SELLOSALIN LÄMPIÖ 

9:00 Tervetuloa ja energiastartti päivään, koreografi Sonya Lindfors ja nuortenkulttuurin läänintaitelija Julian 
Owusu 

9:15 Espoon kaupungin tervehdys, kulttuurijohtaja Susanna Tommila 

9:30-11:45 Vaihtoehtoiset alaseminaarit 1-5 ja omatoimivierailut Sellon kirjastoon. Ennakkoilmoittautumisen 
yhteydessä valittu alaseminaarikokonaisuus 1-5, joista tarkemmat kuvaukset seuraavalla sivulla. | ERI 
TILOJA 

11:45-13:00 Lounas, omakustanteinen | SELLON KAUPPAKESKUKSEN RAVINTOLAT JA KAHVILAT 

13:00-16:00 Sankareita ja liittolaisia -seminaari | SELLOSALI 

13:00  Tervetuloa iltapäivään, Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan                                                                                                                                                     
Juontajina ja moderaattoreina toimii rohkea ja energinen suomalainen toimittajakaksikko. He puhuvat 
avoimesti vaietuista aiheista ja antavat kenkää tabuille sekä ennakkoluuloille eivätkä pelkää ravistella 
yhteiskuntaa ja valtarakenteita. 

13:05 Tervehdyssanat, Jani Toivola, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen  

13:20 Kohti yhdenvertaisuutta, Keskustelussa pohditaan mm. lasten ja nuorten tulevaisuuden unelmia ja 
näkymiä, osallisuutta, taide- ja kulttuurikasvatuksen merkityksiä. Keskustelemassa ovat mm. Jani Toivola, 
Global Art Pointin yhdistyksen hallituksen jäsen, sirkustaiteen asiantuntija Pablo Alvarez, keskustelua 
moderoi Maharuda & Özberkan. 

14:00 Inclusion through cultural project, Children’s Culture coordinator Anne Line Svelle, Children’s Culture 
Centre in Aarhus    

14:15 Tauko  

14:30 Media & Valta – Käsitellään sanojen, kuvien ja vallan yhteyttä, sillä ne eivät ainoastaan heijasta 
todellisuutta vaan myös luovat sitä. Päätoimittaja Koko Hubara, freelancertoimittaja Kyösti Hagert ja 
monimuotoisuus- ja osallisuusasiantuntija Sara Salmani  

15:30 Vastaamo - Mitä olet aina halunnut tietää, mutta et ole koskaan uskaltanut kysyä. Vastaamossa vastataan 
osallistujia askarruttaviin kielten ja kulttuurien moninaisuutta koskeviin kysymyksiin. Vastaajina ovat mm. 
Koko Hubara, Kyösti Hagert ja Vuoden saamelainen 2017 Pirita Näkkäläjärvi 

16:15  Päivän yhteenveto ja päätös   

 *** 

18:30-21:00 Verkostoitumisilta | LASTEN KULTTUURIKESKUS AURORA                 
Auroran Meijerin tupaantuliaiset. Illan aikana kohdataan kavereita, kollegoita ja uusia tuttavuuksia. 
Nautimme iltapalasta ja DJ:n musiikista. Riina Katajavuoren ja Salla Savolaisen Mennään jo naapuriin - 
näyttely on avoinna 

 



 

  MAANANTAI 19.11.2018  

9:30-11:45 Vaihtoehtoiset, ennalta valittavat alaseminaarikokonaisuudet 1-5 

Jokaisessa osiossa on varattu aikaa kysymyksiin ja keskusteluun.  

 

KOKONAISUUS 1 | Meidän piti lähteä  

• Kokemuksia pakolaisuudesta ja pakolaisten kanssa toimimisesta | Riika Huitti-Malka, projektikoordinaattori, VTM, 
opettaja, Helinä Rautavaaran museo 
Mitä ottaisit mukaan, jos joutuisit pakenemaan omasta kodistasi? Eläydy toiminnallisten menetelmien avulla 
turvapaikanhakijan tilanteeseen ja tutustu Helinä Rautavaaran museon koordinoiman Turvapaikkana museo -hankkeen 
parhaisiin menetelmiin.  
 
Helinä Rautavaaran museo on 20 vuoden ajan tarjonnut globaalikasvatusta kaiken ikäisille ja tehnyt yhteistyötä 
pakolaistaustaisten ihmisten kanssa. Kolmevuotinen Turvapaikkana museo -hanke on toteutettu 15 museon 
yhteistyönä, ja siinä on tuotettu erilaisia näyttelyjä, liikunta- taide- ja kädentaitotyöpajoja, juhlia ja muita tapahtumia eri 
puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja juurruttaa museoissa tapahtuvaa turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien kotoutumiseen, toimintakyvyn parantamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen tukemiseen ja 
hyvinvointiin tähtäävää toimintaa. Vuosina 2016-2017 yhteensä lähes 8000 turvapaikanhakijaa ja maahanmuuttajaa 
osallistui hankkeen toimintoihin. 

 
• Meidän piti lähteä | kuvittaja-kirjailija Sanna Pelliccioni  

Sanna Pelliccioni on monipuolinen kuvittaja, kirjailija ja graafinen suunnittelija, joka on käsitellyt maahanmuuttoa, tasa-
arvoa ja tunnetaitoja useissa kirjoissaan, kuvituksissaan ja kuoseissaankin. ”Meidän piti lähteä” on sanaton kirja 
matkasta sodan keskeltä turvaan. Työpajassa Pelliccioni kertoo kirjan tekoprosessista, antaa ideoita sanattoman kirjan 
lukemiseen lasten kanssa ja esittelee erilaisia työpajaideoita kirjaan liittyen.  

 

KOKONAISUUS 2 | Nuoret matkalla aikuisiksi  

• "Tarina pienestä jemeniläisestä kirjatoukasta - representaatioista ja toimijuudesta suomalaisella 
kirjallisuuskentällä"|päätoimittaja, rehtori Koko Hubara 
Miten tulla kirjailijaksi, kääntäjäksi ja päätoimittajaksi, jos ei juuri koskaan näe itseään muistuttavia esikuvia? Miten 
kuvitella maailmoja ja tarinoita maailmassa, joka ei juurikaan kerro tarinoita ruskeista tytöistä? Miten puretaan 
rakenteita ja perustetaan uusia instituutioita? Ruskeat Tytöt Median päätoimittaja, kirjoittajakoulu RT LIT AKATEMIAn 
rehtori Koko Hubara kertoo.  

• Nuoret ja autonomian tukeminen | nuortenkulttuurin läänintaitelija Julian Owusu 
Julian Owusu on hiphop-tanssija, joka on tehnyt töitä nuorten kanssa yli 10 vuotta tanssijana, opettajana ja 
viimeisimpänä nuortenkulttuurin läänintaiteilijana. Hänen kokemuksensa mukaan nuortenkulttuurin fasilitoijana suurin 
haaste on ollut oppia kuinka paljon voi jotain tukea ja ohjata särkemättä sen itseisarvoa. Miten varmistaa kulttuuria 
autonomisena ilmiönä? Missä kohtaa taide ja kulttuuri kohtaavat?  

• osio tarkentuu 
 



  
KOKONAISUUS 3 | Kohtaamisia  – uudet kohtaamiset avaavat uusia ovia, luovat mahdollisuuksia nähdä ja tehdä 
asioita uudenlaisesti ja toisin 

• Mennään jo naapuriin, kirjailija Riina Katajavuori ja kuvittaja Salla Savolainen 
Mennään jo naapuriin -kirjassa kahdeksanvuotias Vellamo soittelee ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja 
tutustuu reissuillaan uusiin ystäviin. Kirjan tekijät kertovat kirjan tekoprosessista, kirjasta syntyneestä 
näyttelystä ja esittelevät tehtävävihkosen.  

• Elo - Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hanke, koordinaattori Adwoa Brewu 
ELO-hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
hanke. Sen tavoitteena on edistää osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. 
Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen tukemiseen elämyksellisen Aistien-
tilan avulla.  

• Globe Art Point, toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, Globe Art Point ja Kolibrí -festivaali, Mariana Salgadoa 

Mikä on Globe Art Point? Osiossa on myös Globe Art Pointin case-esittely Kolibri -festivaalista, joka on tapa 
kokea Suomen monikulttuurisuus ja -kielisyys lasten silmin. Työkielenä suomi ja englanti.  

 

KOKONAISUUS 4 | Tuulia tulevasta  

• Koreografi, Urban Apan taiteellinen johtaja Sonya Lindfors 
Osiossa menetelmiä ja työpaja täynnä energiaa. 
 

• Lastenkirjallisuuden representaatiot, Sarjakuvataiteilija, kuvittaja Warda Ahmed  
Taiteilija käsittelee omassa puheenvuorossaan suomalaisen lastenkirjallisuuden kuvastoa ja sen 
representaatioita sekä kertoo omasta työstään tekeillä olevien uusien lastenkirjojen parissa  
 

• Osio tarkentuu  
 
 

KOKONAISUUS 5 | Puheita ja katseita  

• Tunnusta ja tunnista, Dokumentaristi ja vapaa kirjoittaja Carmen Baltzar  
Katsomme Carmen Baltzarin lyhytelokuvan "Mustalainen", joka käsittelee valkoisten suomalaisten suhdetta 
romaneihin. Käydään yhteistä keskustelua dokumentin herättämistä kysymyksistä.  

• Valokuvaaja- ja videotaiteilija Marja Helander 
Helander kertoo omasta taiteellisesta työstään ja lähestymistavoista, joiden vaikuttimina toimivat mm. 
saamelaiset juuret, ihmisen ja luonnon väliset suhteet ja moderni yhteiskunta. Katsomme myös taiteilijan 
kokeellisen elokuvan ”Eatnanvulos lottit - Maan sisällä linnut”.  

• Mikä on sopivaa? Kulttuurituotanto ja lasten näkökulma(t), YTT, dosentti Anna Rastas, Tampereen yliopisto 
”Kun keskustellaan siitä, miten kulttuurituotannossa tulisi käsitellä vähemmistöjä, kulttuurista moninaisuutta ja 
tasa-arvon tai marginalisaation kysymyksiä, asiat määritellään joko kulttuuriksi tai sitten lastenkulttuuriksi. Kun 
puhutaan pelkästään kulttuurista, lasten olemassaolo usein unohdetaan. Kun puhutaan lastenkulttuurista, 
asioiden sopivuutta arvioidaan ikään kuin lapset olisi eristetty nuorten ja aikuisten maailmasta. Tarkoitukseni 
on herätellä keskustelua näistä teemoista hyödyntämällä kriittisen lapsuudentutkimuksen lähtökohtia sekä 
esimerkkejä rasismia, lastenkirjallisuutta, musiikkia ja museoita käsittelevistä tutkimushankkeistani.”   

OMATOIMIKOHDE | Sellon kirjasto, miljoonan kohtaamisen paikka  

• Omatoimivierailut Sellon kirjastossa sinulle sopivaan aikaan.  

• Kirjasto toimii monipuolisena toiminta-areenana, olohuoneena ja vapaa-ajan harrastuspaikkana.  

• Toimintaa on ukulelepajoista moniaistillisiin festivaaleihin ja kieli- ja perhekahviloihin sekä 
kehonhuoltoluennoista lautapelin lainaukseen.  

• Kirjastossa on oma Lastenmaa, MakerSpace -tilat, Venäjänkielinen kirjasto sekä nuorisopalveluiden ja kirjaston 
yhteinen nuorisotila Pointti.  

• Silent Books - sanattomat kuvakirjat näyttely esillä päivien ajan.  

 

 



 

 

  

TIISTAI 20.11.2018 KLO 8:15-16:00 

Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin verkostoitumispäivä  

8:15-8:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit | SELLOSALIN LÄMPIÖ 

8:45 Tervetuloa  

• Espoon tervehdys  

• Lastenkulttuurikeskusten liitto, liiton puheenjohtaja Mervi Eskelinen ja liiton uusi toiminnanjohtaja 
 

Siirtyminen ennakkoilmoittautumisen yhteydessä valittuun kokonaisuuteen 1-4. Kuvaukset seuraavalla 
sivulla.  

9:00-10:30 Vaihtoehtoiset, ennalta valittavat tapaamiset 1-4, tarkemmat kuvaukset seuraavalla sivulla | ERI TILOJA 

1. Lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous,  
Kokoukseen osallistuu 1 osallistuja / jäsenkeskus. Ohjelma toimitetaan osallistujille myöhemmin.   

2. Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten Case -esittelyt 1  
3. Työryhmätapaaminen: Kärkihankekoordinaattoritapaaminen  
4. Sellon kirjaston omatoimivierailu 

 
Siirtyminen & tauko  

10:45-12:15 Vaihtoehtoiset tapaamiset 1-4, tarkemmat kuvaukset seuraavalla sivulla | ERI TILOJA  

1. Lastenkulttuurikeskustenliiton hallituksen kokous  
2. Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten Case -esittelyt 2  
3. Työryhmätapaaminen: Kohti saavutettavaa lastenkulttuuria 
4. Sellon kirjaston omatoimivierailu 

 
12:15 Lounas, omakustanteinen | SELLON KAUPPAKESKUKSEN RAVINTOLAT JA KAHVILAT  

13:15 Tervetuloa iltapäivään | SELLOSALI  

• Liiton ajankohtaiset kuulumiset, ohjelma tarkentuu myöhemmin  

• Neuvotteleva virkamies Iina Berden, Opetus- ja kulttuuriministeriö, lastenkulttuuri  
Tauko & iltapäiväkahvit  

• Liiton ajankohtaiset kuulumiset jatkuvat  
 

16:00 Päivän yhteenveto ja päätös  

 



 
TIISTAI 20.11.2018 KLO 8:15-16:00 

Vaihtoehtoiset, ennalta valittavat tapaamiset 1-4 

Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten case-esittelyssä projekteja ja toimintoja, jotka edistävät ja vahvistavat 
erityisen eri kieli- ja kulttuuriryhmien osallisuutta ja saavutettavuutta lastenkulttuuripalveluihin. 

9:00-10:30 Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten case -esittelyt 1  

• Luckan r.f. LillaLuckan, Avoin huone lastenkulttuurille 
LillaLuckan on lasten oma kulttuuritila sekä lastenkulttuurin ammattilaisten kohtaamispaikka. Paikallisella 
tasolla LillaLuckan on keskeisellä sijainnilla ja saavutettava tila, jossa lapsi pääse ilman kustannusta 
kokeilemaan eri taidemuotoja. Toimintaa on Helsingissä, Raaseporissa ja Porvoossa ja konseptia ollaan 
laajentamassa useille paikkakunnille Suomessa.  Esittelijöinä toimivat kulttuurituottaja Pamela Andersson ja 
lastenkulttuurituottaja Elin Sundell. Työkielenä suomi ja ruotsi.  

 

• Sagalunds barnkulturcenter / Sagalundin museo, Häxprocesser / Noitajahti  
Häxprocesser-projekti on viidennen luokan oppilaille suunnattu interaktiivinen, koulupäivän kestävä oppitunti 
1600-luvun noitavainoista ja oikeudenkäynneistä Sagalundin museon käräjätalossa. Kulttuurituottaja Tia Takala 
avaa projektin prosessia, lopputuloksia ja oppilaiden ajatuksia tuon ajan oikeudenmukaisuudesta verrattuna 
nykyiseen oikeusjärjestelmään. Työkielenä on suomi.  

• Espoon kaupunki, Kulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöpilottihanke, Tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia 
lastenkulttuuripalveluja kehittämässä.  

 

9:00-10:30 Työryhmätapaaminen 1 | Kärkihankekoordinaattoritapaaminen 

• Kulttuuritalo Valveen Katri Tenetz kertoo Utelias luokka -pilottien kuulumiset eli kerhokärkihankkeen 
ohjausryhmän kuulumiset. Koordinaattoreilla on mahdollisuus keskustella itseään askarruttavista asioista. 
Moderoijana toimii Lastenkulttuurikeskus Louhimon tuottaja Karri Kallio.  
 
 

10:45-12:15  Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten Case -esittelyt 2 

• Kulttuuritalo Valve, Lasten kulttuurikaupunki Oulu - saavutettavan viestinnän kehittäminen lapsiperheitä 
kuullen  
Lasten kulttuurikaupunki Oulu on koonnut kaupungin yhteisviestinnän yhden merkin alle. Yhteisviestinnän 
kautta tavoitellaan sitä, että jokaisessa perheessä olisi paremmin tietoa lastenkulttuuripalveluista, tuetaan 
taidekentän toimintaedellytyksiä ja alan tunnettuutta.  
 

• Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Taideharrastus ihan lähellä – taidehankkeen monikieliset ryhmät  
Keväällä 2018 Arxin Taideharrastus ihan lähellä -hankkeessa aloitettiin kaksikielisiä arabia-suomi -
kuvataideryhmiä, joiden tarkoituksena oli tavoittaa maahanmuuttajataustaisia lapsia, edistää lasten ja nuorten 
kotoutumista ja osallisuutta harrastustoimintaan sekä edistää suomenkielisten lasten ja nuorten kielitaitoa. 
Kaksikielisiä ryhmiä jatketaan, ja kielivalikoimaa laajennetaan. Esittelijöinä Ihab Al ja Leena Pukki. 

• Kunnioitetaan toisiamme! Maailmankuvan avartaminen Uulun Liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen 
konserteissa ja työpajoissa 
Kulttuuriosuuskunta Uulu on vuodesta 2003 perehdyttänyt lapsia ja aikuisia Suomen ja maailman 
musiikkikulttuureihin. Koulutuspalvelujen johtaja Henna Leisiö ja Liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen 
koordinaattori Kari Lounela kertovat konsertti- ja työpajatoiminnasta. Tutustumme myös toiminnasta saatuun 
palautteeseen erityisesti eri kulttuuritaustaisten lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuuden ja 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 

10:45-12:15 Työryhmätapaaminen 2 | Kohti saavutettavaa lastenkulttuuria  

Projektikoordinaattori Saija Hopea kertoo kuulumisia valtakunnallisesta SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 
-hankkeesta. Tätä seuraa Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomin 
salamatyöpaja saavutettavasta viestinnästä.  

 

 
 


