
Toimintakertomus 2021
Suomen Kul*uuriperintökasvatuksen seura



Tiimi 2021



Tavoitteena lasten ja 
nuorten osallisuus 
kulttuuriperintöön.



Moninainen kulttuuriperintö 
antaa aineksia yksilöille ja 
yhteisöille rakentaa 
identiteettiä, hyvää elämää 
sekä yhteiskunnallisesti ja 
globaalisti kestävää 
tulevaisuutta. (Strategia 2018–
2021)



Oppiminen, kehittyminen, 
työhyvinvointi



2. Koronavuosi ja 
muu/o

Vuosi alkoi muutolla Ritarihuoneen
3.kerroksesta ensimmäiseen.
Huomioita:
• Kansainvälinen yhteistyö aktivoitui etänä, 
mutta kansainvälinen opettajakoulutus
jouduttiin siirtämään
• Epävarma koronatilanne vaikutti
historiakerhojen käynnistymiseen ja 
kävijämääriin
• Vähemmän esiintymisiä ja foorumeita
• Enemmän vaikuttamistyötä



Uudeksi puheenjohtajaksi Tuula Haavisto
Uusi hallitus 2021–2023 vali;in kahden 
vuoden toimikaudelle syyskokouksessa  
marraskuussa.

Puheenjohtaja: Tuula Haavisto
Varsinaiset jäsenet: Anna Jantunen
(vpj), Immo Parviainen (UUSI Ma; 
Hakamäen Mlalle), Pia Olsson, Terhi
PieMläinen ja Milla ÖysMlä
Varajäsenet: Henna Hu*u, Marke*a 
Hulkko-Lassila ja An; Sneck
Hallituksen kokouksia: 6

Tuula Haavisto (pj 2021–) ja Johanna Loukaskorpi (pj 2019–2021)



Jäsenet
• Jäseniä vuoden 2021 lopussa oli 160  (2020: 165), joista 8 yhteisöjäsentä (2020: 9)
• Seuran strategiatyöpaja jäsenille järjestettiin syksyllä
• Kulttuuriperintöstrategiaan liittyvä kompassi -työpaja jäsenille järjestettiin syksyllä
• Jäsenille tarjottiin mahdollisuutta ohjelmalliseen vierailuun Suomenlinnassa syyskuussa
• Jäsenille lähetettiin säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista ja kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin
• Seuran strategiatyöryhmässä ovat mukana jäsenet Suvi Kuikka, Eeva Snellman, Anna-Maija Halme, Mari Immonen 

ja Riitta Korhonen
• Seuran 15- vuotisjuhlavuositoimikunnassa ovat mukana jäsenet Outi Puolanne, Kauko Kyynäräinen ja Kirsti Merta
• Seuran vaalitoimikunnassa ovat jäsenet Suvi Kuikka, Kati Mikkola ja Anna Väänänen.
• Kevätkokous 12.5. pidettiin etänä ja puheenjohtajana oli Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden 

pormestari Nasima Razmyar
• Syyskokous 24.11. pidettiin hybridinä Lapinlahden Lähteellä ja Zoomissa. Puheenjohtajana toimi Pro Lapinlahti ry:n 

toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki.
• Kulttuuri- ja jäsensihteerinä oli hallituksen varajäsen Antti Sneck.



Euroopan
Kul*uuriperintöpalkinto
HERITAGE HUBS -
hankkeelle. Venetsia 24.9.

Kuvassa projektipäälliköt Mariola Andonegui (Fundación San 
Millan), Kati Nurmi ja Aleksandra Nikolic (Urban Development
Center, Serbia). Neljäs partneri oli Viteco, Italia. Hanketta rahoitti 
Luova Eurooppa. 
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/heritage-hubs/

https://www.europeanheritageawards.eu/winners/heritage-hubs/


Esiintymiset, 
työpajat, 
koulutukset

• Koulutusta Helsingin yliopiston
ope/ajaopiskelijoille (2 krt) (Ira 
Vihreälehto)

• Luento Heritage Hubsista ja Luova
Eurooppa -ohjelmasta Taideyliopistolla
(KaC Nurmi)

• Etäluento Cultural Planning -kurssilla
Turun yliopisto (Jaakko Tuominen)

• Esitys Museoalan yleisötyöpäivilllä (Ira 
Vihreälehto)

• Juhlakarusellin lanseeraus (Ira 
Vihreälehto)

• InspiraaCopuheenvuoro Mestarit ja 
kisällit (Ira Vihreälehto)



Esiintymiset, 
työpajat, koulutukset

• Paneelikeskustelun moderointi ja webinaarin
juonto kahdessa Kulttuuriperintöstrategia -
webinaarissa (Hanna Lämsä)

• Videoitu esitys Museoviraston “Kenen
kulttuuriperintö” –seminaarissa (Ira Vihreälehto)

• Työpajan vetäminen LIVIND -hankkeessa (Ira 
Vihreälehto)

• Opettajien täydennyskoulutuspäivät: 5

• Future Narratives -opettajankoulutukset ja 
työpajat oppilaille Karkkilassa (4 päivää), 
Espanjassa ja Serbiassa (Kati Nurmi ja Jaakko 
Tuominen)

Yhteensä noin 30 erilaista esiintymistä (2020: 40)



Kansainvälinen
yhteistyö

• Heritage Tuesdays (Inter American 
Development Bank): “Cultural heritage as 
an inspiraYon for transnaYonal 
collaboraYon” h\ps://www.youtube.com/c
/InterAmericanDevelopmentBank/featured) 
(KaY Nurmi)

• UNESCO EducaYon for Sustainable 
Development etäkonferenssi, Suomen
delegaaYo (Ira Vihreälehto)

• Euroopan kul\uuriperintöpalkinnon
tuomaristo, kategoria EducaYon, Training 
and Awareness-Raising 2020–2023. (Hanna 
Lämsä)

• Uusi seuran koordinoima Erasmus+ hanke
Future NarraYves sai rahoituksen ja 
käynnistyi 1.3.2021.

https://www.youtube.com/c/InterAmericanDevelopmentBank/featured


Kansainvälinen 
yhteistyö
• Paneelikeskustelu, SoPHIA – Social Platform 

for Holistic Impact Heritage Assessment  -
konferenssissa (Hanna Lämsä)

• Reflective Practice Journal  -yhteistyö (Hanna 
Lämsä)

• Pohjoismainen lastenkulttuuriverkosto
• Yhteistyöhankkeiden suunnittelua:

• Erasmus+- nuorisohankkeet Policing the policies ja 
Creative Place-Making

• Pohjoismaisen ja Baltian alueen Cultural Heritage In
the Baltic Sea Region (CHIBS)

• Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen 
ulottuvuuden alueiden voimavarana (LIVIND) -
(Museovirasto)

• European Bauhaus ja Green Deal -aloitteiden
seurantaa



Työryhmät ja 
luottamustoimet

• Seuran koordinoimassa
Kul`uuriperintökasvatuksen 
yhteistyöryhmässä ovat jäseninä opetus- ja 
kul`uuriministeriö, ympäristöministeriö, 
Opetushallitus, Museovirasto ja Kuntalii`o. 
Kokouksia oli yksi.

• Kul`uuriperintöstrategian ohjausryhmä
(Hanna Lämsä)

• Euroopan kul`uuriympäristöpäivien
työryhmä (ympäristöministeriö) (Ira 
Vihreälehto)

• Ainee`oman kul`uuriperinnön
asiantunajaryhmä (opetus- ja 
kul`uuriministeriö) (Ira Vihreälehto)

• Mestarit ja kisällit -ohjausryhmä (Ira 
Vihreälehto)

• Europa Nostra Finlandin ja Pedaalin
hallitukset (Hanna Lämsä)



Verkostot

• Globaalikasvatuksen työryhmä (Fingo)

• Harrastamisen verkosto

• Allianssin osallisuuden vahvistajat ja 
vaikuttavuusverkosto

• Kestävä kaupunki

• Kyvyt -verkosto

• Kulttuurikummit (Helsingin kaupunki)

• Fee-Suomen Pyöreä Pöytä ja Kestävä koulu

• Faron ystävät

Yhteensä noin 60 verkosto- ja yhteistyötapaamista ja 
osallistumista.



Julkaisut
• Kaikkien kaupunki -käsikirja

• Polkuja kul/uuriseen kestävyyteen –oppimateriaali

• Saamenkieliset oppimateriaalit: Polkuja kul/uuriseen kestävyyteen
materiaalin pohjalta laadi/u “Minun kul/uuriperintöni” - materiaali
inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja koltan saameksi

• Ira Vihreälehto: Inkeri ja inkeriläisyys -oppimateriaali Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran verkkojulkaisuun

• Ira Vihreälehto: Kul/uuriperintökasvatus katsomusaineissa -kokonaisuus, 
Opetushallituksen sivusto

• Pohjoismainen Yhteistyöhanke: Nuorten videot, loppuraporW ja promovideo
Europa Nostra Youth for Cultural Heritage

• ArCkkelit ( 2 kpl ) Rauman ope/ajankoulutuslaitoksen julkaisussa “Culture 
and TradiCon at School and at Home”. 

• Heritage Hubs – Euroopan Kul/uuriperintöpalkintovideo: 
h/ps://www.youtube.com/watch?v=YQQLqp4JToE

http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/
https://inkerilaiset.finlit.fi/
https://www.oph.fi/fi/kulttuuriperintokasvatus-katsomusaineissa
https://www.youtube.com/watch?v=oOMLRMXn1q0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YQQLqp4JToE


SKS:n sivusto 
inkeriläisistä

Toteutimme tehtävät teemoista:

• Inkeriläisyys ja identiteetti
• Inkeriläisyyteen liittyviä käsitteitä

• Kieli Inkerinmaalla
• Siirtolaisuus ja pakolaisuus

• Uskonnon Inkerissä

• Yksilö, yhteisö ja muistaminen
• Inkeriläiset aikajanalla

• Inkeriläiset kuvissa



Julkaistut artikkelit 2021

• Andonegui, M., Nikolic, A. & Nurmi, K. (2021). Heritage Hubs: PracYsing
the principles of the Faro ConvenYon through transnaYonal heritage educaYon. In People, places, stories – Faro
Conven3on Inspired Experiences (Universitat i Jaume, 2021): h\ps://rm.coe.int/people-places-stories-faro-convenYon-
inspired- experiences/1680a3e6a0

• Aleksandra Nikolic, Dr. KaY Nurmi and Dr. Mariola Andonegui Navarro: ”Cultural heritage and social learning: the case of 
Heritage Hubs project , Kul\uuri ja perinne – koulussa ja kotona, University of Turku, 2021

• Jaakko Tuominen: Nuorten taidevierailukokemukset ja kul\uurinen osallisuus Taidetestaajat-
hankkeessa, NuorisotutkimuslehY 1/2021, kirja-arvio.

• Jaakko Tuominen "On ok olla hukassa omassa elämässä" - Kaupunkiympäristön osallistavaa valokuvausta nuorten 
taidetyöpajan voimin, Mediataito 2021.

• Jaakko Tuominen: Monipuolisia menetelmiä, rii\äväsY aikaa ja taukoja – kolme vinkkiä lasten ja nuorten 
osallisuustyöhön. KoYseutuposY 1/2021.

• Jaakko Tuominen: Urppaby – kaupunkiympäristön vaiku\amiskanava Seppo-peliympäristössä,  blogikirjoitus seuran
sivuilla.

• Ira Vihreälehto: ”Yours, mine or ours? – Who does cultural heritage belong to”?, Kul\uuri ja perinne – koulussa ja 
kotona, University of Turku, 2021

• Ira Vihreälehto: Aikamatkalla, Kleio 10/21 

https://rm.coe.int/people-places-stories-faro-convention-inspired-experiences/1680a3e6a0
https://issuu.com/kotiseutuliitto/docs/kotiseutuposti_1_2021/s/11719067


Vaikuttamistyötä

Kuntavaalitavoitteet 2021:
• Historiakerho joka kuntaan
• Kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan: kulttuurista osaamista lapsille

asuinpaikasta riippumatta

• Vaikuttaminen kulttuuribudjetin turvaamiseksi jatkossa Veikkausvoittovarojen
vähetessä ja systeemin muuttuessa yhteistyössä KULTA RY:  Kommentit 
rahapeliselvityksestä. Kysely koronasta ja kulttuuripolitiikasta

• Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen Pyöreä Pöytä 22.6., leikkauslistan
esittäminen syksyllä

• Opetushallituksen tulevaisuustyöskentely
• Eduskuntavaalivaikuttaminen käynnistyi yhteistyössä KULTA ry:n jäsenjärjestöjen

kanssa

Lausunnot ja kommentoinnit:

• Koulutuspoliittinen selonteko 
• Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (Apoli) 
• Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista
• Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa: Tulevaisuuden vaihtoehtoja



(Media)näkyvyy9ä
• Itlan Lapsuuden rakentajat Pod cast: KulFuuriperintö

hFps://itla.fi/lapsuuden-rakentajat-podcast-17-
kulFuuriperinto/

• Faron ystävät -verkoston mielipidekirjoitus HS 2.6.2021: 
AnT Huntus ja Pauliina Latvala-HarvilahU: “Jokaisella on 
oikeus osallistua oman kulFuuriperintönsä 
määriFelyyn” 

• Luova Eurooppa valitsi Heritage Hubs -hankkeen
menestystarinaksi kategoriassa “PromoUng our 
European way of life”: 
hFps://ec.europa.eu/programmes/creaUve-
europe/projects/prioriUes_2019-2024/promoUng-
european-way/heritage-hubs.

• Heritage Hubs –palkinnon uuUsoinU: noin 12 
mediaosumaa (paikallislehdet, Eurooppa), lisäksi useita
mediaosumia Serbiassa ja Espanjassa. Heritage Hubs 
esimerkkinä useissa yhteyksissä.

https://itla.fi/lapsuuden-rakentajat-podcast-17-kulttuuriperinto/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/priorities_2019-2024/promoting-european-way/heritage-hubs


Asiantuntija- ja 
viestintäyhteistyötä

• Kulttuurikasvatussuunnitelma -yhteistyön käynnistyminen ja 
kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivuston uusiminen yhteistyössä
Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa.

• Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ja Rajaton ja avoin –teemavuosi
yhteistyössä Euroopan Kultuuriympäristöpäivien työryhmän kanssa.

• Maailmanperintökasvatuksen aineiston viestintäkampanja yhteistyössä
Suomen Maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa.

• Dialogitaitajat – Dialogikasvatuksen hanke yhteistyössä Fokus ry:n kanssa

• Aiehakemuksen valmistelua Euroopan kulttuuriperintötunnukseksi
yhteistyössä Kalevalaseuran, Kalevalaisten Naisten liiton ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kanssa.

• Osallistuminen virtuaalisille EDUCA –messuille tammikuussa

• Osallistuminen Mediataito -viikkoon (8.2.-14.2.): jaoimme vinkkejä viikon
viettämiseen



Ajankohtaisvies7ntää
somessa
• Vainojen uhrien muistopäivä 27.1.
• Minna Canthin päivä 19.3.
• Rasismin vastainen viikko ja kansaivälinen päivä

rotusyrjinnän poistamiseksi 21.-27.3.
• Saamelaisten kansallispäivä 6.4.
• Romanien kansallispäivä 8.4.
• Mikael Agricolan päivä 9.4.
• Kansainvälinen maailmanperintöpäivä 17.4.
• Museoviikko 17.–23.5.
• Asunnottomien yö 17.10
+ kiirastorstai, palmusunnuntai, vappu, Pride yms.



UUSI Future Narratives (2021–2023) 
Erasmus+ -hanke
• Hankkeessa kehitetään ja testataan Euroopan 

laajuista kulttuuriperintökasvatuksen mallia, 
joka perustuu tarinallisuuteen ja luovuuden 
tukemiseen teknologian avulla.

• Yhteistyössä mukana INTO SCHOOL Suomesta sekä 
kumppanit Serbiasta (Urban Development Center  
ja Espanjasta (Fundación SM).

• Mukana 2 koulua jokaisesta maasta, yhteensä 6. 
Suomesta mukana ovat Nykkälän koulu Karkkilasta 
ja Postipuun koulu Espoossa (yhteensä 5 luokkaa).

• Kouluissa järjestetään oppilastyöpajoja ja koulun 
henkilökunnalle koulutuksia teknologiasta (iMovie, 
Garageband) ja kulttuuriperinnöstä.

• Kansainvälinen opekoulutus Espanjassa kesäkuun 
viimeisellä viikolla. Lisäksi juhlitaan Heritage 
Hubsin saamaa Euroopan 
kulttuuriperintöpalkintoa.



UUSI: Kerhokokit 
2021–2022

• Nuorten toivomia kokkailuja ja 
leipomuksia perjantaisin livenä 
Zoomissa

• Riina Paasonen kokkaa, Ida 
Kalliosaari chä<ää ja Ville Laakso 
kuvaa

• Kerhokokit on ak?ivinen myös 
TikTokissa

• Mukana noin 15 nuorta
• Rahoitus: OKM



UUSI
Aikamatkalle II

Täydennyskoulutusta 
historian opettajille

Koulutuspäivät 2021
• 15.10.2021 Esihistoria
• 15.11. 2021 Keski-aika

Tulossa 2022
• 12.1. Suomenlinna Suomen historian vaiheissa
• 15.2. So:en aika
• 8.4. Suomalaisia vähemmistöjä

Osallistujat: 20 opeCajaa 
Rahoitus: Opetushallitus 
Idea: elämyksellisyys, työhyvinvoin:



JATKUVA: 
Historiakerhotoiminta 
2021 

• Historiakerhokauden kevätlukukausi päättyi touko-
kesäkuussa 2021. Monissa historiakerhoissa kevätkausi 
lopeteltiin kauan odotetun ja suunnitellun retken 
muodossa.

• Kauden huipentumana järjestettiin ensimmäistä 
kertaa kesäkerhomuotoinen, viikon pituinen 
historiakerho Savonlinnan Riihisaaressa. Kerho oli 
suunnattu 11-15 vuotiaille.

• Lukuvuonna 2021-2022 historiakerhoja on 
käynnistynyt vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. 
Tähän liittyy kerhojen jakautuminen osin 
Harrastamisen Suomen mallin kautta organisoituviksi 
historiakerhoiksi ja osin seuran omiksi, jäljellä olevalla 
rahoituksella tuotettaviksi kerhoiksi.

• Seuran järjestämiä historiakerhoja toimii Lohjalla sekä 
Helsingin Arkkitehtuurimuseossa. Myös Raumalla 
(yhteistyössä Rauman merimuseon ja Rauman museon 
kanssa) ja Tampereella on vielä käynnistymässä 
historiakerhotoimintaa seuran omana tuotantona.



Historiakerhotoiminta
• Keväällä 2021 aloitettiin iso kampanjointi historiakerhojen hyväksi, kun

Harrastamisen Suomen mallin haku lukuvuonna 2021–2022 järjestettävään
harrastustoimintaan alkoi. Lähestyimme kuntia, joissa OKM:n teettämän
koululaiskyselyn mukaan oli kiinnostusta historian harrastamiseen.

• Harrastamisen Suomen mallin kautta ja seuralta ostopalveluna ostettavia
historiakerhoja on nyt käynnistynyt Loviisassa ja Savonlinnassa.

• Kulttuuriperintökasvatuksen seuran aikanaan alulle saattamia, mutta täysin
kunnan omalla tuotannolla organisoituvia historiakerhoja on tällä hetkellä
Sastamalassa, Naantalissa, Raaseporissa, Kirkkonummella ja Mänttä-
Vilppulassa.

• Työ historiakerhojen juurruttamiseksi kuntiin jatkuu!

• Keväällä 2021 valmistui historiakerhokoordinaattori Tuuli Laakson
Kulttuuriperintökasvatuksen seuralle tekemä pro gradu -työ "Historian 
opiskelun suurin hyöty on empatian kehittyminen - Nuorten ja ohjaajien
käsityksiä historiakerhoista ja kulttuuriperinnöstä.”



Kenen äänellä opetat –
koh. arvovapaata,
neutraalia ja tasa-arvoista 
opetusta (2020–2021)

Koulutuspäivät 2021:

• 15.2. Vammaisuus suomalaisessa koulussa

• 29.3. Saamelaiset ja karjalaiset – onko
suomalainen koulu kolonialisanen?

• 4.6. Keskiössä globaalikasvatus

Osallistujat: 15 ope`ajaa

Rahoitus: Opetushallitus

Idea: Transformaaivinen oppiminen



Kaikkien kaupunki! 
(2019–2021)
• 12 erilaista ympäristönsuunni/elun työpajaa ja projekCa kouluissa ja 

nuorisoCloilla.
• Mm. Kul(uuriympäristöön lii(yvä 3 kk:n valokuvausprojek: Jyväskylän nuorten Kuvasta Vies*ksi -

taidetyöpajan kanssa (meidanjkl.net)

• Käsikirja: KohC kaikkien kaupunkia 

• Opetusmateriaali: ”Polkuja kul/uuriseen kestävyyteen”

• Opetusmateriaalin käännösversiot ruotsiksi ja versio kolmella Saamen kielellä 
(inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame) 

• Blogikirjoitussarja ”Kirjeitä kaikkien kaupungista!”, joka sisältää kahdeksan
asiantunCjoiden ja nuorten blogikirjoitusta

• AsiantunCjakirjoituksia

n. 180 työpajoihin ja projekteihin osallistunu/a nuorta
n. 186 verkkotehtäviin osallistunu/a nuorta
28 asiantunCjaa ja ammaWlaista mukana projekteissa
6 järjeste/yä koulutusta ja seminaaria. Esimerkiksi: Lapset kaupunkia 
suunni/elemassa ja Kul/uuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen 
omaleimaisuuden vahvistajana

https://www.meidanjkl.net/
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/category/kirjeita-kaikkien-kaupungista/
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/lapsetkaupunkiasuunnittelemassa/
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuriperinto-asukkaiden-hyvinvoinnin-ja-alueellisen-omaleimaisuuden-vahvistajana-oppimiskahvila-26-11-2020/


Pohjoismainen – Bal6an 
yhteistyöhanke 2020–2021

• Tavoitteena lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä, tukea luovuutta ja digitaitoja 
sekä edistää koulujen, museoiden ja kulttuuriperintökohteiden välistä yhteistyötä

• Yhteistyössä Europa Nostra Suomi, Norja, Ruotsi ja Norja

• Yhteensä 11 koulua Islanti, Norja, Ruotsi ja Virosta ja Suomesta. Suomesta: Oulu, 
Pelkosenniemi ja Suomenlinna.

• Oppilaat vierailivat paikallisessa Europa Nostra palkitussa tai uhanalaiseksi 
nimetyssä kohteessa ja tutustuivat siihen tarkemmin.

• Hankkeen lopputapaaminen partnereiden kesken Tukholmassa ja webinaari
osallistujille järjestettiin 15.10.2021. Samalla julkaistiin hankkeesta tehty 
promovideo: Europa Nostra Youth for Cultural Heritage

• Hankkeen aikana osallistujilta on kerätty palautetta ja näistä on koostettu 
loppuraportti.

• Lopputuloksena syntyi video tai valokuvakollaasi, joka julkaistiin hankkeen 
verkkonäyttelyssä.

https://www.youtube.com/watch?v=oOMLRMXn1q0&t=2s
https://www.europanostra.no/youth-for-cultural-heritage/


Viestintä
Avasimme Tik Tokin
Facebook

• Tykkäykset: 1 638 (2020: 1655)
• Julkaisut n. 184
• Kattavuus: 13 924 (10 910 /+ 22,9%)

Instagram
• Kattavuus: 3 397  (3150 /+ 2 %) 
• Seuraajat 1 764 (1776)
• Julkaisut ja tarinat: n. 118

Twitter
• Seuraajat 1332
• Tviitit: n. 130
• Näyttökerrat 115 900

You Tube: 
• Näyttökerrat n. 120 000
• Katselukerrat 3100 katselukertaa
• Videot: 48 lisättyä videota

LinkedIN



Kul+uurinvuosikello.fi
Vuonna 2021 jo yhteensä yli 116 000 kävijää! 
Uusi ennätys!



Rahoitus: hankerahoitukset

Uudet:
Future NarraCves 184 446 € Erasmus+ (2021–2023)
Kerhokokit 57 740 €, OKM lastenkul/uurin innovaCiviset avustukset (2021–2022)
Aikamatkalle 25 590 €, Opetushallitus (2021–2022) 

Jatkuvat:
Historiakerhotoiminta, 65 000€, opetus- ja kul/uuriministeriö, erityisavustus (1.5.2020–2022)

PääByneet:
Kenen äänellä opetat – kohC arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta, 23 500 €, Opetushallitus. (2020–2021)
Kaikkien kaupunki! Osallisuu/a, yhteisöllisyy/ä ja kestäviä Cloja, 140 200€ opetus- ja kul/uuriministeriö, nuoriso, 
erityisavustus (2019–2021)



Yleisavustukset ja muut tuotot

Yleisavustukset
Yleisavustus 100 000€ (2020: 104  000€), opetus- ja kulttuuriministeriö
Avustus valtakunnallisille ympäristöjärjestöille, 15 000€ (2020: 13 000 €), ympäristöministeriö

Muut tuotot:
Jäsenmaksut
Koulutustuotot ja muut asiantuntijatyön tuotot
Yhteistyöhankkeet: 

• Kulttuurikasvatussuunnitelmatyön yhteistyöhanke Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa
• Maailmanperintökasvatuksen yhteistyöhanke Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa
• Pohjoismaiden ja Baltian alueen kouluyhteistyöhanke Europa Nostra Finlandin kanssa



Kiitos!


