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10.2.2016 (viittaus kokousmuistioon)

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2016
Vuonna 2016 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokouksia keskimäärin
3 kpl
Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston Kulttuurin teemauutiskirjeitä 2 kpl
 teemauutiskirjeet julkaistaan keväällä ja syksyllä
Kaakkois-Suomen taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstas: Jatkotoimenpiteet vuonna 2016
 Jatkotoimenpiteistä toimenpidesuunnitelma suunnitellaan hyvin, jotta saadaan onnistuneita
tapahtumia.
o Alustavia ideoita: interventioita yrityksiin, osuuskuntiin, teattereihin, oppilaitoksiin
o Tekijät, kokijat, osallistujat, nuoret: mitä kulttuurilta odotetaan
o Mennään sinne, missä ihmiset ovat
o Huom! Myös hankkeiden myötä. Luot sie -hankkeessa viedään luovien alojen
osaajia yrityksiin. Mitä uutta he voisivat tuoda yrityksiin? Tilat viihtyisämmiksi?
Tuotantoprosesseihin uusia ajatuksia? Luovan alan ammattilaisia ja kehittäjiä?
o Tarinat Kaakkois-Suomen työpajasta: voimavaroja ja hyvinvointia taiteesta ja
kulttuurista, osallistaminen, jaksaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan luovien alojen haut
 ELY-keskus antaa lausuntoja hakuihin liittyen
Culture Finland
 Kulttuurimatkailun kehittämistä ohjataan ja koordinoidaan valtakunnallisen katto-ohjelman,
Culture Finlandin (CF) kautta.
o Huom. myös FinRelax, Stopover Finland, Rural Finland
o Suomalaista matkailua ja sen tuotekehitystä viedään eteenpäin
o Visit Finland on hakenut alueilta agenttihenkilöä
o Etelä-Karjalassa Juha Iso-Aho aluekoordinaattori 2016 (Humak)
o Alueen agentti Juha Sorjonen (Kehy Oy)
o Tavoitteena, että eri koordinaatiohankkeet keskustelevat paremmin keskenään.


Luova matka-hanke: Kulttuurimatkailutuottajiksi koulutetaan henkilöitä, joiden ympärille
kootaan tiimejä (matkailuyrittäjiä ja taitelijoita).

Infotilaisuudet, uutiset
 Kulttuurifoorumitapahtuma 30.9.–1.10.2016 Tampereella
o Foorumi tarjoamaa mahdollisuudet osallistua seminaareihin, verkottua laajemmin
muiden toimijoiden kanssa ja saada hankeneuvontaa.
o Lisätiedot www.kultforum.org www.fb.com/kultforum #kultforum Projektikoordinaattori
Sisko Ruponen, sisko.ruponen@venajaseura.com puh. (09) 693 8688, 040 841 0430
Avustushakuja
 Esim. CreaDemo-avustukset
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Yhteistyö aluehallintoviraston kanssa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee yhteistyötä aluehallintoviraston kanssa liittyen
täydennyskoulutusten ideointiin ja toteutukseen.
 Teemoina 2016 mm. maahanmuuttajat, taide, kulttuuri ja kotoutuminen sekä uraohjaus.
Koulutukset järjestetään syksyllä mm. Kouvolassa.
 Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostolta pyydetään ideoita ko. teemoihin liittyen
sähköpostitse.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen luovien alojen artikkeleita
Viestintää ajankohtaisista asioista
Opetus- ja kulttuuriministeriölle tulosraportti vuodelta 2015
 ELY-keskus toimittaa tulosraportin OKM:öön, sisältää myös luovat alat.

Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiset painopisteet ja toimintaohjelma
2014–2018

