
Lasten Kulttuuri Nuppu ry

Vuoden vanhan lastenkulttuuriyhdistyksemme tarkoituksena on edistää ja kehittää 
ekologis-taiteellista lastenkulttuuria ja tehdä sitä tunnetuksi. Ideologiamme korostaa lasten 
omaa luovuutta. Pajatoiminnassa ei anneta valmiita malleja, vaan aikuisen rooli on lähinnä  
mahdollistaja-innostaja-tukija. Materiaaleina käytämme ainoastaan luonnon- ja 
kierrätysmateriaaleja. Pajoissa asetumme lasten tasolle ja luomme turvallisen, 
kiireettömän ja luovuutta tukevan ilmapiirin. Istuen räsymatoilla houkuttelevien 
materiaalien ympäröimänä yhdessä aikuisten kanssa luovuus saa siivet. Aikuisetkin 
oppivat pajoissa käyttämään kotiaskarteluissa luonnonmateriaaleja ja saavat 
kierrätysideoita sekä oppivat kunnioittamaan lapsen kaunista. 

Somerolla tapahtuva toimintamme on versonut alkuun salonseutulaisesta Aurinkoisen 
Tulevaisuus ry:n toiminnasta. Kemiön Lasten Aurinkojuhlasta kuvataiteilija Keanne van de 
Kreeke sai idean tuoda samankailtainen tapahtuma myös Somerolle. Someron Lasten 
Kukkajuhlia on järjestetty vuodesta 2006 Someron Suviheinäviikolla. Näin Lapset ovat 
saaneet oman kulttuurijuhlansa kesään. Lisäksi vakiintuneena tapahtumana on Lasten 
Nappifestarit hiihtolomaviikolla. Yhteistyötä Aurinkoisen Tulevaisuus ry:n kanssa on 
edelleen tiiviisti, haaveissa yhteinen talvitapahtuma Lumikukkajuhla sekä seudun yhteinen 
kiertävä lastenkulttuurikeskus.

Vuodesta 2007 olemme käyttäneet koko vuoden kattavaa teemaa toiminnassamme. 2007 
teemana oli Pesät, 2008 Ihmisen Pesät ja nyt 2010 Mummot ja Vaarit. Suuntaamme 
toimintaamme kylille, lähelle lapsia, luomme lähikulttuuria. Se tuo turvallisuutta ja auttaa 
lapsia sitoutumaan ja ottamaan haltuun omaa lähiympäristöään. Tänä vuonna Mummot ja 
Vaarit teemalla haluamme kehittää yhteisöllisyyttä tuomalla sukupolvia yhteen. Monilla 
lapsilla isovanhemmat asuvat kaukana, eikä sukulaisten lähitukiverkko ole enää itsestään 
selvyys. Lapsi ja Luonto Säätiön tuella neljän kuukauden projektissa etsimme koulujen 
läheltä vapaaehtoiset mummon ja vaarin, jotka tulevat mukaamme koululle. He kertovat 
lapsille paikallisen tarina, muiston tai kansansadun, jonka pohjalta 
ympäristökäsityöpajassa lapset saavat luoda luonnon- ja kierrätysmateriaaleista hahmoja. 
Tarinaa käsitellään myös leikin kautta. Lisäksi varttunut väki hallitsee perinnetekniikat sekä 
ovat mestareita kierrättämisessä ja luonnonmateriaalien hyödyntämisessä. Näin 
perinnetietous ja ideat siirtyvät sukupolvien kohtaamisessa.
Ennen pajatoimintaa teemme metsäretken lasten kanssa ja järjestämme 
kierrätysmateriaalikeräyksen kouluille. Oppia saadaan myös jokamiehen oikeuksista ja 
luonnon kunnioittamisesta. Toiminnasta toivotaan jatkuvaa, omia Mummoja ja Vaareja 
koulu voisi pyytää mukaan toimintaansa jatkossakin. Toiminnassa korostetaan 
kiireettömyyttä ja aitoa läsnäoloa. Projektista tehdään valokuvanäyttely Lasten 
Kukkajuhlaan.
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kuvassa Ihmisen Pesän avajaiset Häntälän kyläkoululla 2009
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