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Lastenkulttuurille luvassa lisärahoitusta
Tuleva hallituskausi lupaa hyvää lastenkulttuurille. Rinteen I hallituksen ohjelmassa
osoitetaan lisärahoitus lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksille. Lisäksi koulupäivän
yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa edistetään tulevalla hallituskaudella
merkittävästi. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioiden tilan parantamiseen paneudutaan.
Hallitusohjelmassa osoitetaan lastenkulttuurille yhden miljoonan euron lisärahoitus. Suomen lastenkulttuurikeskusten
liiton toiminnanjohtajan Aleksi Valtan mukaan hallitusohjelman linjaukset mahdollistavat pysyvien palveluiden
luomisen ja vahvistamisen. Ammattimaista lastenkulttuuria tuottavien lastenkulttuurikeskusten vakaa toiminta edistää
lasten ja nuorten tasa-arvoisuutta taiteen ja kulttuurin kokijoina. “Mahdollisimman monen lapsen oikeus kulttuuriseen
sivistykseen ja kulttuuripalveluihin turvataan asuinpaikasta, perheiden varallisuudesta ja lapsen tuen tarpeesta
riippumatta”, Valta muistuttaa.
Lastenkulttuurin perusrahoitus taattava
Lastenkulttuurin rahoitus ei tälläkään korotuksella pääse oikeutettuihin mittoihin. Koko lastenkulttuurin yleisavustus
on sama kuin esimerkiksi yhden keskikokoisen maakuntateatterin saama tuki. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
painottaa, että hallitusohjelman lisäresurssi lastenkulttuurille tulee käyttää hankerahoitusten sijaan pääosin
lastenkulttuurikeskusten ja liiton perustoiminnan tukemiseen.
Lapsille ja nuorille suunnatuilla taide- ja kulttuuripalveluilla on suuri kysyntä, ja toiminnassa luodaan jatkuvasti uusia
muotoja palvelutarpeen ja yleisöjen toiveidenkin mukaan. Toteutuksen tapoja ovat muun muassa avoin
perhetoiminta, varhaiskasvatus ja koulupäivän aikana tapahtuva toiminta sekä erilaiset tapahtumat, työpajat ja
näyttelyt.
”Erilaisilla hankkeilla on tehty mittaviakin operaatioita lastenkulttuurin saralla, mutta perusrahoituksen pieneneminen
on asettanut lastenkulttuurikeskukset ja liiton ahtaalle. Hallitusohjelmassa luvattu korotus on hyvä alku ja olemme
siitä iloisia, mikäli se kohdistuu perustoiminnan edistämiseen. Mukana olo koulupäivän yhteydessä tapahtuvassa
harrastustoiminnassa on kaikille lastenkulttuurin toimijoille iso mahdollisuus,” kertoo Valta.
Taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteyteen
Taito- ja taideaineiden opetusta on vähennetty koulun perustoiminnassa. Hallitusohjelman toimenpiteillä halutaan
taata kaikille mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastustunti-mallissa harrastaminen on säännöllistä
viikoittain ja tapahtuu koulujen tai lähellä koulua sijaitsevissa tiloissa ammattilaisten ohjaamana ja oppilaiden
kiinnostuksen pohjalta.
Lastenkulttuurikeskuksilla on paljon osaamista taide- ja kulttuuritoiminnan lisäämiseksi koulupäivään.
”Lastenkulttuurikeskukset toimivat yli 50:n kulttuurin ja taiteen alan teeman asiantuntijoina. Valmiita malleja
kulttuurilähtöiseen harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä on paljon ja olemme valmiita toimimaan.
Verkostomme potentiaali on mieletön,” toteaa Valta.
Liitto jäsenkeskuksineen edistää kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia, koordinoi Suomen historian suurinta nuorten
taidehanketta, Taidetestaajia, sekä toteuttaa edellisen hallituksen käynnistämää taiteen ja kulttuurin kärkihanketta,
jonka tavoitteena oli lisätä lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, jotta lapsilla
ja nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuuria. Hankkeen tulokset olivat erinomaiset.
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Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry on moniammatillista yhteistyötä tekevä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
verkostoitunut lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyöelin ja kattojärjestö. Liiton merkittävä työ lastenkulttuurin
tunnettuuden lisäämiseksi on tuottanut erinomaisia tuloksia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Liitolla on
jäseninään 31 lastenkulttuurikeskusta.

