
Kulttuuriyhdistys Kuuppa Ry:n toimintasuunnitelma 2017 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä musiikki-, kirjallisuus-, taide- ja 
muita kulttuuriharrastuksia. 
 
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii monipuolistamaan kulttuuritarjontaa, kehittämään 
tapahtumia sekä aktivoimaan jäseniä kulttuurin harrastamiseen. 
 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi tullaan huomioimaan teemoissa, aiheissa ja 
tapahtumissa. 
 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 
tammi-toukokuussa. Sen lisäksi voidaan järjestää jäsenkokouksia tarpeen vaatiessa. Hallitus 
kokoontuu tarvittaessa. 
 
 
JÄSENET 
  
Yhdistys pyrkii varovaiseen kasvuun jäsenmäärässä ja nykyisten jäsenien aktivoimiseen. 
Jäsenyyttä markkinoidaan erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisen median kanavissa. 
 
Jäseniä pyritään aktivoimaan kulttuurin pariin erilaisilla tapahtumilla, kilpailuilla, tehtävillä ja 
yhteistyöhankkeilla. 
 
 
TALOUS 
 
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja tulojen ohjaamiseen kulttuuritoiminnan 
edistämiseksi. Tapahtumien budjetit pyritään laskemaan mahdollisimman tarkasti ja 
talousarvion toteutumista seurataan. 
 
Vuonna 2017 ei ole tarkoitus tehdä mitään isompia hankintoja. Mahdolliset hankinnat 
pyritään ajoittamaan loppuvuoteen, jotta tiedetään tarkemmin paljonko rahaa on 
käytettävissä. 
 
 
 
  



TOIMINTA 
 
Kuupan ideointipalaverissa 15.1 ideoitiin alkavan vuoden toimintaa. 
 
Tapahtumat 
Vuoden teemana on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi. Teema tulee näkymään 
Kuupan omissa tapahtumissa aiheiden ja ohjelmien kautta. Lisäksi huomioimme muiden 
tahojen juhlavuoteen liittyvät tapahtumat. 
 
Vuoden päätapahtuma on jälleen Kuupahdus, joka pidetään joko keväällä tai loppukesästä. 
Näillä näkymin tänä vuonna tutustutaan Suomenlinnaan; sen rakennuksiin, historiaan ja 
luontoon. 
 
Jäsenet ovat toivoneet lapsille suunnattua ohjelmaa. Näihin toiveisiin vastataan järjestämällä 
helmikuun lopulla Laskiaisrieha. Tapahtumaan ovat tervetulleet kaikki Kuupan jäsenet 
perheineen. 
 
Vuoden teemaan liittyen Kuuppa järjestää jäsenilleen elokuvafestivaalin. 1- tai 2-päiväisessä 
tapahtumassa esitetään suomalaisia elokuvia eri vuosikymmeniltä.  
 
Kuuppa tulee myös järjestämään erilaisia pienempiä tapahtumia joissa joko tutustutaan 
kulttuuriin tai tehdään sitä itse. Osallistumiskynnys pyritään pitämään mahdollisimman 
alhaisena. 
 
Toiveissa on jatkaa myös yhteistyötä Ämy ry:n kanssa. 
  
Julkaisutoiminta 
Internetsivustolla ja tapahtumissa esitellään jäsenten kulttuuri-, taide- ja käsityötuotoksia. 
Lisäksi toimintaa tuetaan tuottamalla ja myymällä erilaisia kampanjatuotteita tapahtumissa 
kuten Ämyrockissa. Saadut tuotot ja provisiot käytetään Kuupan toiminnan kehittämiseen. 
 
Kuuppa voi myös auttaa jäseniä omien projektien toteuttamisessa (esim. musiikkivideoiden, 
julisteiden yms. teko). Kuupan sisällä on mahdollista tiedustella apua ja vinkkejä myös itselle 
uusien taidemuotojen kokeilemiseen. 
 
Muuta 
Yhdistys rohkaisee jäseniään tuottamaan taidetta ja kulttuuria myös yhteistyönä. Lisäksi 
yritämme aktivoida jäseniä paikkakuntakohtaisilla pientapahtumilla (esim. näyttelyyn 
tutustuminen tai musiikkitapahtumassa käynti) sekä erilaisilla tehtävillä.  
 
 
  



TIEDOTTAMINEN 
 
Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu internet-sivuston ja sosiaalisen median (Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp) kautta sekä uutiskirjeiden muodossa.  
 
Sääntömääräisten kokousten kutsut ja muu materiaali lähetetään sähköpostitse. 
 
Hämeenlinnassa 18.1.2017 
 


