Kulttuuritoimijoille (liitot, kunnat, yhdistykset, säätiöt, yksityiset toimijat)
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Maaseudun kehittämishanke Kulttuuritarjotin kerää tietoa opetuspaketeista ja pedagogisista
palveluista, joita on tarjolla peruskouluille, esikouluille ja varhaiskasvatukselle. Hankkeessa luodaan
verkkopalvelu 2022, jonka kautta avoin tarjonta on sivistystoimijoiden saatavilla ruotsiksi ja suomeksi.
Liitteessä löydät Kulttuuritajotin-hankkeen
lomakkeen, jonka avulla luot palvelukuvaukset
tarjoamillesi aikamatkoille, opastuksille tai
työpajoille, oppimispeleille jne., joita haluat
tarjota kouluille ja/tai varahaiskasvatukselle.
Verkkopalvelu tuo tulevaisuudessa avoimen
tarjonnan useamman saataville.
Kiitos, että osallistut kehittämishankkeeseen!
Pamela Andersson, Lastenkulttuurikoordinaattori
Västnyländska kultursamfundet r.f.

Kulttuuritarjotin kokoaa tietoja palveluntuottajakentältä sekä tarjoaa tukea ja koulutusta
tuotteistamiseen liittyen. Tuotekuvailut pyydetään lähettämään hankkeelle vuoden 2020 aikana.
Yhteistyössä Länsi-Uudellamaalla toimivien yhdistysten, säätiöiden, kuntien ja muiden toimijoiden ja
yrittäjien kanssa Västnyländska kultursamfundet r.f. -yhdistys haluaa koota monipuolisen tarjonnan.
Avoimeen tarjontaan sisällytetään myös uusia palvelutuotteita, joita hankkeessa pilotoidaan, testataan
ja arvioidaan mutta hankkeen päätavoitteena on luoda kouluille ja kasvattajille helposti saatavilla
olevaa tietoa ja tarjota tukea palveluntarjoajille kehittämistyöhön. Hankkeen kautta saat käyttöösi
konsultaatiotapaamisen loppuvuoden aikana tai keväällä. Saat minulta hankekoordinaattorina
(ruotsiksi) ja palvelumuotoilija Pia Johanssonilta Aalto Yliopistolta (suomeksi) valmennusta olemassa
olevien koulupakettien kehittämiseen tai uusien palveluiden ja yhteistyömuotojen luomiseen.
Tapaamme Zoom-kokousalustalla ja käymme yhdessä läpi tuotteistamisen askeleita palvelun
tarvekartoituksesta ja hinnoittelusta, kohderyhmäkuvailuun myös saavutettavuusnäkökulmasta. Voit
varata tapaamisen esim. kuvauslomakkeen palauttamisen yhteydessä, kun olet pohtinut omaa
koulupakettia ja haluat jatkokehittää sitä.
Mikäli tarjoat useita koulupaketteja / palvelutuotteita esim. aikamatkoja, esityksiä ja työpajoja,
draamaopastuksia tai oppimispelejä jne. kouluille / esikouluille / päiväkodeille, jotka ilmoitat mukaan
Kulttuuritarjottimen tarjontaan, voit täyttää lomakkeen erikseen useammalle palvelulle ja palauttaa
osoitteeseen pamela.andersson@luckan.fi kuvan kera. Suurkiitos!
Kehittämishankkeen aikana luotu tarjonta tukee Länsi-Uudenmaan kuntien kouluissa ja
varhaiskasvatuksessa tehtävää kulttuurikasvatustyötä. Kulttuuritarjotin toimii yhtenäisenä alustana ja
verkkohakemistona, jonka avulla koulut helposti löytävät tietoa ohjelmatarjonnasta, jota suositellaan
kullakin luokalla ja eri oppi- ja aihealueiden osalta. Hankkeen pääperiaate on ”koko kaupunki
oppimisympäristönä”. Kirjastot, museot, arkistot, muisti-, taide ja kulttuuriorganisaatiot tarjoavat
laajasti taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja ympäristökasvatusta. Hanke tekee palveluista entistä
saavutettavampia.

