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Suunnitelma 8.2.2017
(viittaus kokousmuistioon)
Raportti 12.2.2018
(viittaus kokousmuistioon)

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2017
ja raportti 2017
Vuonna 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokouksia keskimäärin 3 kpl
Kokoukset pidettiin 8.2.2017, 19.4.2017 ja 21.11.2017
Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston Kulttuurin teemauutiskirjeitä 2 kpl
 Teemauutiskirjeet julkaistaan keväällä ja syksyllä
 Teemauutiskirjeet julkaistiin 12.6.2017 ja 18.12.2017
Panostetaan yrittäjyyden edistämiseen, kansainvälistymiseen ja luovien alojen liiketoimintaan,
liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.
Muun muassa:
 Korutaiteen kansainvälisyyden esiin tuominen ja vahvistaminen. Toimenpiteitä tehty.
o Yhteistyökoulutus Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden
ammattikorkeakoulun välillä. Näyttelytila Lappeenrannassa, Valtakatu 6,
Taidekeskus Itä.
 Anjala brändää arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurikoulutus. Taiken läänintaitelijat, nuorten ja
lasten arkkitehtuuripedagogiikka – yksi kärki. Matkailu- ja markkinointiviestintä.
o Opetussuunnitelmiin tuloksia
o Malleja, kokeiluja ja oppimateriaaleja
 Alvar Aalto. Aalto on yksi elementti puhuttaessa kulttuurin vaikutuksesta alueen
elinvoimaisuuteen. Aalto-verkostolla pyritään Suomen profiloitumiseen kansainvälisillä
markkinoilla.
o Nuorisokeskus Anjala: Aalto-arkkitehtuuria käytetään osana toimintaa ja
matkailun kehittämistä sekä alueellisesti että myös valtakunnallisesti.
o Nuorisokeskus välittää Aallon asuntoja, matkailija voi tulla asumaan. Yhteistyötä
säätiön ja teollisuuden välillä, isompien hankkeiden kanssa.
o Nuorisokeskus Anjala ainoa nuorisokeskus Suomessa, jossa on
kulttuuriperintökasvatusta. Aalto liittyy tähän mukavasti. Muut enemmän
liikuntaan tai luontoon keskittyviä.
o Anjalan kartanon saaminen osaksi nuorisokeskustoimintaa: historiaa saadaan
kerrottua, levitettyä mm. leirikoulutoimintaa valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti. Sotahistoria.
o Nettisivut – hankkeen puitteissa
 Kouvolan kaupunki tulee myös liittymään verkostoon. KV-markkinointibrändin kautta
kaupallisuuden edistäminen.
o Kouvolassa Aalto on nostettu esiin ja verkostoon on liitytty.
Matkailukokonaisuus. Luova Kouvola.
o Kouvolan kaupunki, yritykset & Aalto, palaveri kutsutaan koolle (kokonaisuus),
Nuorisokeskus Anjala koolle keväällä 2018
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o Imatralla muun muassa Kolmen Ristin Kirkko
o Valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot ovat tärkeitä.
Aineeton arvonluonti. Muun muassa brändit.
Maakuntien elinvoimanäkökulma / TEM: Millä erotutaan? Strategisella tasolla Suomesta
löytyy toimialoja, joissa ei erotuta. Millä erotutaan? Taiken mielestä se on korutaide, jolla
erotutaan muista maakunnista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun mukaan luovien
alojen liiketoiminnan kehittymiseen liittyvä asia.
Taide Art -hankkeessa on Saimia mukana ja siinä kehitetään kuvataiteilijoiden
ansaintamalleja. Imatran kaupungintaitelija.
o Taide Art-hanke päättyi viime vuoden lopussa, Imatran kaupungintaitelija -pilotti
o On haettu Taide Art 2 -hanketta.
o Taiteilijan ansaintaa kehittäviä hankkeita
Kehittämisyhtiö Kinno vastaa luovien alojen koordinoinnista. Matkailustrategia 2025 on
valmistumassa. Yhtenä painopistealueena on teemakohtainen matkailu koko maakunnassa
(luonto-, tapahtuma-, kulttuurimatkailu). Kansainvälistyminen on lähtökohta.
o Kinno kertoo tästä toukokuun kokouksessa.
Kulttuurimatkailun kaupalliset tuotteet, jotka täyttävät kriteerit. Matkailu yhdistää. Löytyy
yhteistä tarjontaa. Kymijoki, Alvar Aalto.
Kouvola, Iitti, Heinola, Mäntyharju: kuntien kanssa yhteistyötä matkailun edistämiseksi.
o Kouvola, Iitti, Heinola erityisesti. Kinnon kanssa rinnasteista työtä tehdään.
Humakilla on alkanut Culture Creative fund -hanke. Rahoitusosaamista luoville aloille.
Haetaan yksityisen rahoituksen lisäämistä. 2-vuotinen valtakunnallinen hanke on
alkamassa. Pilottiyrityksiä mukana.
o Culture Creative fund -hanke.
Culture Finland: 2 työpajaa järjestetty Imatralla. 2 tuotetta on osallistumassa
kärkituotekilpailuun. Culture-Finland kärkituotekilpailuun lähteneistä alueellamme on
arkkitehtuurituote.
o On järjestetty työpajat; alkavia kulttuurimatkailutuottajia sparrattiin
valtakunnalliseen kärkituotekilpailuun. Osaamisen kehittäminen vaatii työtä.
Päästiin alkuun. Yrittäjille näkökulmia siitä, mitä kansainvälisyys vaatii tuotteiden
osalta. Osallistuminen, ok.
Eteläisen Saimaan alueen Geopark-hanke on lähtenyt liikkeelle. On perustettu kuntien
yhdistys. UNESCOlle jätetään jäsenyyshakemus Geoparkista. Kaivataan sisältöjä; myös
kulttuurialan yrittäjien kanssa rakentamaan.
o Hakemus on lähtenyt marraskuussa Unescolle.
o Vuonna 2018 hakemus käsittelyyn ja Unescosta tullaan katsomaan ja
tutustumaan mitä on tehty. Toivotaan, että hakemus menee läpi.
o Merkittävä eteläisen Saimaan alueelle.
o Oppilaitosyhteistyötä on suunnitteilla.
Kehyssä yrityssparrausta on menossa luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyen. Imatralla on
kulttuurimatkailuun liittyviä kansainvälisiä valmisteluja meneillään. Myös tekoälyn
tuominen, jne. Rajapintaa tutkaillaan.
o Kehy kertoo tästä toukokuun kokouksessa.

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto on panostanut vuonna 2017 yrittäjyyden
edistämiseen, kansainvälistymiseen ja luovien alojen liiketoimintaan.
Perehdytään Kaakkois-Suomen ENI-ohjelmaan, joka on avautunut. Ensimmäinen haku päättyy 15.3.2017
ja toinen haku 30.6.2017. Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC -ohjelman temaattisiksi tavoitteiksi valittu:
1. Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
2. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
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3. Koulutuksen ja tutkimuksen sekä teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen
4. Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta
Perehdyttiin Kaakkois-Suomen ENI-ohjelmaan 19.4.2017 kokouksessa. Päivi Ilves esitteli ja
keskusteltiin.
OKM:n hallinnon alan luovien alojen haut
 ELY-keskus antaa lausuntoja hakuihin liittyen.
o Esimerkiksi CreMA-hakuun liittyen on lausunnot tehty.
Culture Finland
 Kulttuurimatkailun kehittämistä ohjataan ja koordinoidaan valtakunnallisen kattoohjelman, Culture Finlandin (CF) kautta.
o Huom. myös FinRelax, Stopover Finland, Rural Finland
o Suomalaista matkailua ja sen tuotekehitystä viedään eteenpäin
o Tavoitteena, että eri koordinaatiohankkeet keskustelevat paremmin keskenään.
Kulttuurimatkailua on kehitetty ja on kehitettävä edelleen. Pietari 2017 ja Savonlinna 2018
(Info 6.2.2018 Kaakkois-Suomessa Lappeenrannasta ja Kouvolasta mahdollista osallistua
infoon). Huom! Suvorovin kanavat ja linnoitukset -raportti (2002–2008), tarvitaan lisää
ohjelmatuotantoa! Xamk saanut CBC-rahoitusta ohjelmatuotantoon (Kymenlaakson ja
Etelä-Savon alueet). Etelä-Karjalan liitto suunnittelee jatkoa Linnasta linnaan.
Kulttuurimatkailu Suomessa
Suomen vahvuuksia ovat modernin elämänmenon ja luontosuhteeseen pohjautuvan kulttuuriperinnön
kiehtova vastakohtaisuus, idän ja lännen kohtaaminen sekä luovuus. Vaikka Suomen matkailullinen
mielikuva painottuu edelleen luontoon, matkailun kansainvälinen kohderyhmä on vahvasti kulttuurista
kiinnostunutta. Haasteena on, että kohderyhmä ei tunne suomalaisen kulttuurin tarjontaa, eikä
siten huomioi Suomea mahdollisena kulttuurimatkansa kohdemaana.
Infot, uutiset, viestintä ajankohtaisista asioista. On ollut kohtuullisen paljon.






XVIII Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin tapahtuma 20.–24.9.2017 Pietarissa
(varsinaiset foorumipäivät 21.–23.9.2017).
Foorumin pääteema on ”Kulttuurin sadat kasvot”. Pietarin kulttuurifoorumi on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Tänä vuonna venäläiset toimijat tekivät kulttuurifoorumin partnerihaun kautta yli 190 hankeehdotusta eri puolilta Venäjää. Valtaosa hanke-ehdotuksista on käännetty, julkaistu ja löytyy
osoitteessa http://kultforum.org/fi/hankkeet-ja-haku. Suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus
vastata venäläisten hanke-ehdotuksiin 15.5.2017 mennessä. Suomalaiset toimijat voivat myös
tehdä rajoitetusti omia hanke-ehdotuksia, mikäli venäläisten ehdotuksien joukosta ei löydy
itselleen sopivaa.
Lisätietoa kulttuurifoorumista osoitteessa: www.kultforum.org

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi juhli 100-vuotiasta Suomea Pietarissa (Kaakkois-Suomi)
29.9.2017
Kaakkois-Suomen ELY-keskusta tilaisuudessa edusti kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen.
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Yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin on alkanut (Kaakkois-Suomi)
1.12.2017
Haluaisitko tehdä kulttuurimatkailuhanketta venäläisten kanssa? Vai osallistua
kansanmusiikkifestivaaleille Karjalassa? Löytyykö Venäjältä kiehtovia museokokoelmia? Kehitä
oma ideasi 28.2.2018 mennessä ja tule mukaan suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön.
Info 6.2.2018, johon verkostoon Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuu – 2 esitystä
Lappeenrannasta (Lappeenrannan museot ja Etelä-Karjalan liitto)
Sähköpostit lähetetty Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostolle 16.1.2018 ja 22.1.2018.
Ks. Info-kutsu.
Avustushakuja


Esim. CreMA- ja CreaDemo-avustukset
CreMA-info järjestettiin 23.5.2017: Lappeenranta ja Kouvola, videoneuvottelu. Milla Moilanen
Avecista kutsuttiin myös ja hän oli Kouvolassa. Myös henkilökohtaista yritysneuvontaa annettiin.
Luovien alojen CreMa-rahoitus haettavissa (Kaakkois-Suomi) 23.5.2017
Kaakkois-Suomen CreMA-rahoituksen INFO "CreMA-rahoitusta luovien alojen pk-yrityksille"
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja AVEK järjestävät Kaakkois-Suomen CreMA-rahoituksen
infotilaisuuden maanantaina 28.8.2017 klo 13.00–15.00.
AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen avaa CreMA-tukimuodon hakuprosessia ja vastaa
hakijoiden kysymyksiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt Juha Linden ja Ritva
Kaikkonen vastaavat kysymyksiin.

Yhteistyö Opetushallituksen ja aluehallintoviraston kanssa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee yhteistyötä Opetushallituksen ja aluehallintoviraston kanssa liittyen
täydennyskoulutusten ideointiin ja toteutukseen.
Muun muassa:
 26.4.2017 ja 27.4.2017 Nuoret maailmalle -tilaisuudet, yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus
/ ELO, Ohjaamot, Opetushallitus. On järjestetty. Laaja verkosto! OPH, Ohjaamot, KaakkoisSuomen ELY-keskus.
 29.9.2017 Kansainvälistyvä ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi -seminaari Kouvolassa. On
järjestetty ja tallenteet lähetetty verkostoille sekä laitettu ELO-torille.
 6.10.2017 Työelämävalmiudet ja yrittäjyys / yritteliäisyys -koulutus Kouvolassa. On järjestetty ja
tallenteet lähetetty verkostoille sekä laitettu ELO-torille.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen luovien alojen artikkeleita
Linkki Kulttuurin teemauutiskirjeeseen on laitettu. Artikkeleita on tehty:
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Uutiskirje 18.12.2017





Yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin on alkanut
Linkki Kaakkois-Suomen Kulttuurin teemauutiskirjeeseen
Kulttuurin teemauutiskirje 14.12.2017
Uutiskirje 26.10.2017

Taide ja kulttuuri suomalaisuuden ytimessä
Kulttuuri ja taide luovat suomalaisuuden ytimen,
jonka avulla kansalaisten hyvinvointia,
elinkeinoelämän kasvua ja elinvoimaisuutta
rakennetaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
luovan talouden toimintaa
esiteltiin 20.9.2017 Helsingissä Kuntatalolla
järjestetyssä Taiteen edistämiskeskuksen
alueverkoston kokouksessa.
Lue lisää »


Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi juhli 100vuotiasta Suomea Pietarissa
Noin neljäsataa toimijaa Suomesta ja Venäjältä juhli
100-vuotiasta Suomea Suomalais-venäläisessä
kulttuurifoorumissa, jonka päätavoitteena on
auttaa suomalaisia ja venäläisiä toimijoita
löytämään toisensa.
Lue lisää »

Uutiskirje 1.9.2017

Tuloksellista verkostotyötä osaamisen kehittämisellä – Kaakkois-Suomi kasvuun!
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Tervetuloa verkostoitumaan ja saamaan ajankohtaista tietoa aluekehittämisestä, monimuotoisesta
ohjaustyöstä ja Kaakkois-Suomen kansainvälistymisestä! Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen
aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä koulutuspäivät Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen
Kaakkois-Suomi Kouvolassa 29.9.2017 ja Työelämävalmiudet – yritteliäisyys ja monimuotoinen ohjaus
Kouvolassa 6.10.2017.
Lue lisää »

Luovien alojen CreMa-rahoitushaku on käynnissä 30.9.2017 asti
Luovien alojen CreMA-rahoitus on haettavissa monialaisiin tuotekehityshankkeisiin. CreMA on
uudentyyppinen ja joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen
osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Audiovisuaalisen
kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten hakua koskeva infotilaisuus pidettiin
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Kouvolassa 28.8.2017.
Lue lisää »


Uutiskirje 19.6.2017
Elinikäisen ohjauksen uutisia:
Yhteistyössä nuorten asialla
Work Pilots -mobiilipalvelu avaa uusia ovia työelämään
Aikuisten ja nuorten ohjauksen hyviä käytäntöjä jaettiin Ohjauksen ajankohtaispäivässä
Kansainvälisyys kuuluu kaikille!




Kulttuurin teemauutiskirje 12.6.2017
Uutiskirje 27.4.2017
Kansainvälistymismahdollisuuksista tietoa nuorille ja ohjaajille Kaakkois-Suomessa
Kaakkois-Suomessa järjestetään huhtikuun lopulla koulutustilaisuuksia kansainvälistymisestä ohjaajille
ja nuorille. Lappeenrannassa 26.4. pidettävään päivään on videoyhteys Imatralta ja Kotkasta.
Kouvolassa Maailmalle-päivä pidetään 27.4.
Lue lisää »
Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteistyökumppanihaku käynnissä
Organisaatiot, yhteisöt ja yksittäiset toimijat voivat etsiä sopivaa yhteistyökumppania taiteen ja
kulttuurin hankkeisiin Venäjältä Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kautta. Pietarissa 20.–24.9.
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järjestettävä XVIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden
neuvotella venäläisen yhteistyökumppanin kanssa
Lue lisää »


Ainoastaan tässä uutiskirjeessä ei ollut luovista aloista: Uutiskirje 27.2.2017

