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KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2018
Aika:

keskiviikko 16.5.2018 klo 9.00–12.00

Paikka:

Kouvola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus kokoustila Aula 2, Salpausselänkatu 22.
Lappeenranta, TE-toimisto, Villimiehenkatu 2 B, neuvotteluhuone Lappee.
Virtuaaliyhteys

Läsnä:

Taiteen edistämiskeskus; Ka-S
Etelä-Karjalan liitto
Kymenlaakson liitto
goSaimaa Oy
Kaakkois-Suomen amk
Kaakkois-Suomen amk
Kaakkois-Suomen amk
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kaupunki,
Lappeenrannan liiketoiminnat Oy
Kouvolan teatteri
Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Johanna Vuolasto
Anu Talka
Mia Hämäläinen
Riina Helppi-Kurki
Silja Suntola
Ari Lindeman, klo 11-12
Arja Vainio
Juha Iso-Aho
Terhi Jantunen
Tiina Luhtaniemi
Minna Taipale
Ira Kuvaja
Juha Linden
Liinu Herranen, siht.
Tea Munne, klo 9–10
Ritva Kaikkonen, pj.

1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen ja esittely
Tea Munne toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Kokoukseen osallistujat esittäytyivät.
Ritva Kaikkonen ehdotti asialistaan lisäyksiä ja ne hyväksyttiin. Ira Kuvaja esitteli yrityslähtöistä yhteishankintakoulutusta. Yhteishankintakoulutus on yrityksille räätälöityä ammatillista-, jatko-, täydennys- ja ammatinvaihtoon tähtäävää koulutusta, jonka yritys sekä työ- ja elinkeinohallinto (TE-hallinto) rahoittavat yhdessä. Yrityksen maksettava osuus riippuu toteuttavasta koulutuksesta. Työvoimakoulutuksen yhteishankinnan
tuotteita ovat RekryKoulutus, Täsmäkoulutus ja MutosKoulutus. Markkinointitiedote on tulossa ja luovien
alojen verkostoa pyydetään aktiivisesti markkinoimaan yrityksille näitä koulutusmahdollisuuksia.
 Yhteishankintakoulutus, Ira Kuvaja (pdf)
 Osallisuutta ja hyvinvointia uudistavaan Itä-Suomeen, Ritva Kaikkonen (pdf)
Ritva Kaikkonen kertoi kvintettiverkostosta, johon kuuluu Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, PohjoisSavo ja Pohjois-Karjala. Verkoston tavoitteena on edistää osallisuutta ja hyvinvointia uudistavaan ItäSuomeen. Tavoitteena on tehdä tarvelähtöistä kehittämistyötä maakunnissa ja tehdä ylialueellista yhteistyötä (esim. hyvät käytännöt, osaaminen, tutustuminen yhteistyökumppaneiden toimintoihin). Keskiössä
mm. verkostot, organisaatiot, maakuntauudistus, strateginen ja rakenteellinen kehittäminen. Esimerkiksi
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Itä-Suomen Hyvinvointivoimala: moniammatillinen yhteistyöverkosto, työelämän ja koulutuksen kehittäjä
sekä terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäjä. Kulttuurihyvinvoinnin portaat.
Ritva Kaikkonen kutsuu Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Skype-suunnittelupalaverit koolle mahdollisimman
nopeasti. Kokouksessa sovittiin, että molempien maakuntien luovien alojen verkostot jatkolähettävät kutsua verkostoilleen. Tarvelähtöiset hanketeemat ja toimintamallien kehittämiset ovat keskiössä. 29.5.2018
mennessä hankeluonnokset (noin yhden sivun mittaiset) pyydetään lähettämään osoitteeseen
ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi sähköpostin liitetiedostoina, jotka hän liittää Skype-kutsuun. Kutsussa mm.
Heidi Huovisen palvelumuotoilukooste (4.5. ryhmätyönä tehty Mikkelissä verkostotilaisuuteen osallistuneiden kanssa). 1.6.2018 kvintetin Skype-palaveri, jossa sparrataan hankeluonnoksia, puheenjohtajana Ritva
Kaikkonen. Kaakkois-Suomen osalta (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) pyydetään huomioimaan myös Hämeen
ELY-keskuksen ESR-hakuinfot LPR 6.6. ja Kouvola 12.6.
Pietarin suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä Ritva Kaikkonen oli alustavasti ehdottanut
Saimaan kulttuurimatkailun edistämisen teemaa epävirallisissa verkostokeskusteluissa (Outi Rantasuo, Tuija
Toivakainen ja Ritva Kaikkonen) laajan verkoston voimin. Suvorov-jatkohankkeen mahdollinen työstäminen
on ollut esillä Kaakkois-Suomen luovien alojen kokouksessa 21.11.2017, jossa kulttuurimatkailun edistämiseksi esitettiin kulttuuriohjelmapalvelujen tuotteistamista Suvorovin kanaviin ja linnoituksiin liittyen.
Lisäksi skypen välityksellä järjestetyssä Savonlinnan foorumi-infossa 6.2.2018 Ritva Kaikkonen ehdotti, että
Suvorovin kanaviin liittyvä jatkohanke pitäisi suunnitella ja jatkaa kanavien restaurointia sekä kehittää ohjelmatuotantoa. Taustalla on Suvorovin kanavat -hanke, Venäjän Saimaan laivaston sotakanavien restaurointihanke 2002–2008, jolloin mm. restauroitiin Telataipaleen ja Kukonharjun kanavat. Restaurointiraportti Museoviraston sivuilla:
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/suvorovin-kanavat.pdf
Etelä-Karjalan liitto (Anu Talka ja Veli-Matti Kesälahti) on erinomaisella tavalla ryhtynyt suunnittelemaan
uutta Suvorov-hanketta. Anu Talka kertoi, että tänään on hankevalmistelutyöpaja. Tarkoituksena on nostaa
aiempaa painokkaammin Suvorovin kanavia ja linnoitteita matkailukohteiksi ja kehittää niiden yhteyteen
matkailupalveluja ja tapahtumatarjontaa. Hanketta valmistellaan CBC-ohjelman ensi talven hakuun ja siinä
on mukana sekä suomalaisia että venäläisiä tahoja mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Liikennevirasto ja
Ruokolahden kunta vielä kunnostamatta olevan Käyhkään kanavan kunnostukseen liittyen, Etelä-Karjalan
museo Lappeenrannasta ja Suvorov-museo Pietarista historiallisesta näkökulmasta katsoen sekä Leningradin oblastin matkailukomitea ja useampia pienempiä toimijoita Suomesta ja Venäjältä. Ritva Kaikkonen
kertoi, että suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin projektipäällikkö Olga Kauppinen on neuvotellut Savonlinnan kaupungin johdon kanssa. Suvorovin esittely sopisi hyvin kulttuurimatkailu-teemasemimaarin Best
case-osioon. Seminaari on la 29.9. klo 9–12. Mikäli on tarvetta käydä foorumissa hankeneuvottelut, niin nyt
olisi viimeinen hetki tehdä venäläisille hanke-ehdotus, johon venäläinen partneri sitten vastaa toukokuun
loppuun. Näin venäläinen taho saa kutsun foorumiin. Sovittiin, että Riva Kaikkosen välittää ko. asiaan liittyvää aiempaa sähköpostiyhteydenpitoa Etelä-Karjalan liitolle, joka on jatkossa yhteydessä Olga Kauppiseen.
Etelä-Karjalan liitto on kutsunut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palaveriin, jossa käsitellään maakuntauudistusta mm. kulttuurin ja luovien alojen osalta. Taustalla on aiemmin laadittu Etelä-Karjalan liiton aluekehityksen alatyöryhmän raportti.
2. Ajankohtaiskatsaus ”Prosenttiperiaateen laajentamisen kärkihanke”, Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, koordinaattori; Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma
Johanna Vuolasto kertoi, miten hallituksen kärkihankkeen prosenttiperiaatteen laajentamista sosiaali- ja
terveyssektorille toteutetaan. Ihmisoikeuksien mukaisesti jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin koettuna tai itsetehtynä. Taide tutkimusten mukaan edistää hyvinvointia ja terveyttä, nopeuttaa
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toipumista. Eri toimijoiden roolien tunnistaminen on keskeistä kokonaiskuvassa. Mitä tekee OKM yhdessä
STM:n kanssa? Tällä hetkellä siellä vaikutetaan maakunta- ja sote-valmisteluun. Mitä tekee TAIKE? TAIKE
jakaa kärkihankeavustuksia (1.1 milj. on jaettu). Miten kannattaa rahoittaa? Kolmannen sektorin järjestökentän avustaminen on aloitettu. Kuntasektori. Maakuntasektori. Etelä-Karjalassa on rahoitettu SOCOM:in
hanketta ja Eksoten Jakkara-hanketta, jossa on tehty yhteistyötä muiden hallituksen kärkihankkeiden kanssa, mikä oli tavoiteltavaa. Kymenlaaksossa Carea mukana Pohjois-Savon isossa hankkeessa, jossa on mukana kuusi maakuntaa, hankkeessa rakennetaan kulttuurihyvinvointimalleja maakuntiin. Taike tällä hetkellä
koordinoi hanketoimijoita: Skype-palavereita, tapaamisia, toimitaan toimijoiden ja ministeriöiden välillä,
välitetään viestejä ja vastauksia mitä milloinkin tarvitsee valmisteluissa (kulttuurihyvinvointi ja sen toteutuminen kaikilla soten eri tasoilla). Järjestämissuunnitelmasta oli vastikään keskusteltu Skypen välityksellä
kulttuurihyvinvoinnin paikasta maakunnissa. Maakuntastrategiasta keskustelivat eri toimijat, joilla alkaa
olla sama ymmärrys asiasta. Ajatukset ovat todella hämmästyttävän erilaisiakin. Pohjois-Savo miettii yhdyspintasopimusta; voisiko ministeriö miettiä olisiko kulttuurihyvinvointisuunnitelman lauseet yhteisiä kaikille
tahoille. Kotihoito on keskeisenä. Esimerkiksi Kajaanin alueella 90 % vanhuksista pyritään pitämään kotona
kotihoidon piirissä. Miten kulttuuri pysyvästi saadaan mukaan? Turussa on ollut siihen hyviä ehdotuksia.
Puhuttu yhdistysten roolista. Luovien alojen yhdistyksiä ja yrityksiä tarvitaan maakuntiin tuottamaan palveluja. Kouvolan ja Kotkan alueella Piia Kleimola on koordinaattorina kokoamassa verkostoa, Taikusydänalueverkostoa, joka toimii Kymenlaaksossa. Jakkara-hanke kokoaa verkostoja Etelä-Karjalassa. Anna Vilkuna
Kaakon taiteesta kuvataidepuolta.
Palveluseteliasiasta on uutta tietoa: kulttuurihyvinvointitoiminta on mahdollista toteuttaa palvelusetelihankintoina silloin kun on vähintään yksi sotetoimija verkostossa, yritysryppäässä mukana (rekisteröity
yhdistys tai yritys).
Taike on ollut soten messuilla vuoden verran. Mm. sairaanhoitajapäivät ja lääkäripäivät on kierretty. Messuyleisö on alkanut haluamaan tietoa siitä, miten taide totetutaan heidän yksiköissään. Sairaalaklovnitoiminta ikäihmisille esimerkkinä.
100 minuuttia kulttuuria -pilotti vuoden 2017 syksyllä Pirkanmaalla. Tutkimustulosten mukaan 100 tuntia
vuodessa kulttuuria harrastavilla on parempi terveys kuin verrokkiryhmällä. Pilotti laajennettaan valtakunnalliseksi vuoden lopussa.
Taiken tiimin yksi työntekijä on vastikään valittu Rovaniemen kaupungille koordinaattoriksi kulttuuritoimen
ja sosiaalitoimen välille. Taiken tiimin jäsenet ovat haluttuja asiantuntijoita.
Cupore tekee tutkimuksen kaikista Taiken rahoittamista hankkeista ja kokeiluista. STM:n ja OKM:n ministerit lausuvat viimeistään syksyn seminaarissa ko. asioista suosituksensa taiteen järjestämisestä kaikilla eri
sektoreilla. Paljon huomioonotettavia asioita valtion hallinnosta taiteen kenttään saakka. Yhdyspinnoissa ei
saisi olla lainsäädännöllisiä esteitä tai säädösvalmisteluun. Niitä hiotaan työryhmissä kovastikin, siksi vuorovaikutteisuus on tärkeää.
Sote-puolen ammattilaiset ovat innostuneita ja vakuuttuneita kulttuurin ja taiteen ennaltaehkäisevistä ja
kustannuksia säästävistä vaikutuksista.
https://prezi.com/elh7nm6sx7pi/taiteen-kanssa-kaikkialla/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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3. Alvar Aalto -matkailu, Anu Vainio, projektipäällikkö, Miljöömatkailu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Ajankohtaista: Alvar Aalto Säätiö avaa 24.5.2018 Aalto-matkailutuotteiden markkinointisivuston
www.visit.alvaraalto.fi, joka esittelee Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa syntyneen tuotannon eri vaiheita ja
merkityksiä kiinnostavasti ja laadukkaasti kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Anu Vainio kertoi,
että matkailijalle katetaan Aalto-kohteet ja Aalto-matkat kuin juhlapöytä ystäville. Jokainen kohde ja paikka
on erityinen: kaikkea katetaan, maistetaan ja viihdytään ja jokainen kohde kertoo yksittäistä kohdetta suurempaa yhteistä tarinaa. Sivusto on:








valtakunnallinen Alvar Aalto -matkailureitin verkkopalvelu
esittelee Aallon toimiston tuotannon kohteita, joihin voi matkustaa
esittelee Aalto-matkat, joko yhteen tai useaan kaupunkiin
on ostettavien kiertomatkojen markkinointisivu
palvelee ostavaa matkailijaa, ryhmiä ja omatoimimatkailijoita
verkkosivusto ohjaa matkan myyjien luo ja neuvoo matkailijaa
osa Alvar Aalto -säätiön omistaman brändin tuoteperhettä

 Alvar Aalto -matkailu, Anu Vainio (pdf)
4. Saimaan alueen matkailun yhteismarkkinointi, Riina Helppi-Kurki, projektikoordinaattori, goSaimaa Oy
http://www.visitfinland.fi/visit-finland/, www.gosaimaa.com
Riina Helppi-Kurki kertoi, että goSaimaa-yhteismarkkinoinnin tavoite on, että Etelä-Karjala on Suomen kolmanneksi kansainvälisesti tunnettu matkailukohde. Yhteismarkkinointi toimii yhteisöllisesti: budjetti, toimenpiteet, sisällöntuotanto ja jakelukanavat. Syntyy joukkovoimaa ja kattavaa tarjontaa. Käytännönläheistä matkailun markkinointia. Markkinointiviestintä on erittäin tärkeää.
 goSaimaa, Riina Helppi-Kurki (pdf)
5. Team Finlandin palveluja Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostolle, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit Juha Linden, http://team.finland.fi/etusivu
Maan hallituksen tavoite on ”pk-yritysten viennin tuplaaminen vuoteen 2025 mennessä”. Juha Linden esitteli CreMa monialahankeavustusta, jolla hallituksen tavoitetta kohden voidaan osaltaan pyrkiä. CreMa on
tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Tuki suunnataan uusille tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy
muille toimialoille ja muiden alojen osaamista siirtyy luoville aloille. Avustus on kaksivaiheinen: yhteys
oman alueen ELY keskuksen edustajaan hakemusta tehdessä. CreMa-tukea saaneet hankkeet voivat hakea
jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen tukimuodoista. Etelä-Karjala: Juha Linden p. 0295 029 069,
juha.linden@ely-keskus.fi. Kymenlaakso: Asko Jaakkola p. 029 502 9055, asko.jaakkola@ely-keskus.fi.
 TeamFinland-palvelut, Juha Linden (pdf)
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6. Luovien alojen näkökulmaa maakuntauudistuksessa, Mia Hämäläinen, Kymenlaakson liitto
Mia Hämäläinen esitteli Maakunnan Liiton tehtävää kulttuurin osalta: Maakuntaliitto vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista.
HyTe-työryhmä Kymenlaaksossa. Maakunnan HyTe:stä tulee konkreettinen malli valmiina kevään 2018
aikana. HyTe:n alla kolme alatyöryhmää: hyvinvointijohtaminen ja koordinaatio, ennaltaehkäisevä toiminta,
yhteisöllisyys ja merkityksellinen elämä. Kaikille kunnille tulossa oma sähköinen hyvinvointikertomus ja
näiden pohjalta myös alueellinen hyvinvointikertomus, mikä edistää tiedolla johtamista.
 Luovien alojen näkökulmaa maakuntauudistuksessa, Mia Hämäläinen (pdf)
7. Tilannekatsaus luovien alojen ESR-toimintaan, rahoitusasiantuntija Minna Taipale, Hämeen ELY-keskus
Koordinaatiohanke on päässyt aloittamaan muutama viikko sitten. Agma ry sai kyseisen koordinaatiohankkeen Luovan talouden agentit ja managerit. Creative Finland hankkeen nimenä.
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21305
Valtakunnallinen luovaa osamista –haku viime syksynä kuusi hanketta pääsi jatkoon ja yhdelle on ehditty
tekemään päätös ja viiden muun kanssa vielä neuvottelut kesken. Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi
rakentamiseen on aloittanut toukokuun alussa:
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21320 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry on
hankkeen hallinoija.
Hämeen ELY-keskus avaa Etelä-Suomen alueellisen ESR-haun kesäkuussa. Haku päättyy lokakuun 2018
alussa. Haussa ovat auki kaikki ESR:n toimintalinjat. Kesäkuun alussa www.rakennerahastot.fi/etela-suomi verkkopalvelussa. Ajankohtaista-osiossa julkaistaan hakuilmoitus ja hakijan ohje. Minna Taipale toivotti
tervetulleiksi hakuinfoihin, jotka järjestetään Lappeenrannassa 6.6 klo 12-16 ja Kouvolassa 12.6 klo 9-13.
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)








ohjeistus, koulutus ja tukipalvelut nuorisotakuun toimeenpanossa
työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien ohjaus-ja tukipalvelut (mm. työvoimapoliittiset
toimet)
uudenlaiset työvoima-ja yrityspalvelut
maahanmuuttajien vastaanoton palvelut ja muut kotouttamistoimenpiteet
työhyvinvoinninkoulutus-, ohjaus-, neuvonta-ja asiantuntijapalvelut sekä toimintamallit ja palvelut
työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä parantavat toimet
sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet

TL 4 Osaaminen, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)





työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, opiskelijoiden, työelämäyhteydet ja yrittäjyysmyönteisyys
aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmät
aikuiskoulutuksen kehittämien etenkin kasvu-ja rakennemuutosaloilla
siirtymävaiheita tukevat palvelut
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koulutusvaihtoehtoja erityisryhmille (mm. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset)
aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen

TL 5 Osallisuus-ja köyhyyden torjunta (ESR)





työ-ja toimintakykyä tukevat palvelut (mm. päihde-ja mielenterveystyö ja kuntoutus)
nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelukehitys
monialainen ammatillinen yhteistyö ja osaaminen (mm. konsultointi ja verkottuminen)
asukaslähtöiset toimintatavat ja palvelut osallisuuden tukemisessa

8. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuulumisia
Terhi Jantunen kertoi, että Lappeenrannan kaupunki on valmistelemassa hakemuksia Kaakkois-Suomen
CBC-ohjelmaan liittyen.
Hiekkalinna-projektia ollaan tekemässä täksi vuodeksi. Ensi vuodeksi yritetään järjestää puitteet yritykselle
saada aikaan Guinnessin maailmanennätys hiekkalinnarakentamisessa.
Luovaa toimintaa vihreässä kehittämisessä edistetty: ideakilpailu, jossa haettiin uusia city-tuotteita kierrätysmateriaaleista, joita kehitetään metsä- ja taideteollisuuden sivuvirroista. Finalistit valittu ja he julkaistaan lähipäivinä. Kaupunkilaiset pääsevät äänestämään voittajan. Rakennetaan pilottituote.
Juha Iso-Aho kertoi, että Humak hakee yhteistyössä Saimian kanssa hankerahoitusta Kaakkois-Suomen Venäjä CBC:ltä kesäkuun haussa.
Helmikuussa päättyi valtakunnallinen ESR-osarahoitteinen Festaripörssi-hanke, joka oli PohjoisPohjaanmaan ELY-keskuksen rahoittama. Siitä on ilmestynyt julkaisu ” Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä”. Linkki Festaripörssi-hankkeen julkaisuun:
https://www.humak.fi/julkaisut/vapaaehtoistyo-nuorten-syrjaytymisriskin-vahentajana/ Julkaisua on jonkin
verran myös painettuna. Jos sellaiselle on tarvetta, niin kannattaa ottaa yhteys Juha Iso-Ahoon. Kyseessä on
tuloksellinen hanke, joka on poikkeuksellisen hyvin evaluoitu. Juha Iso-Aho lupasi myös jutun seuraavaan
uutiskirjeeseen. Artikkeleita pyydetään toimittamaan 25.5.2018 mennessä sähköpostitse ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi ja tuija.narhi@ely-keskus.fi.
Maaseuturahaston rahoittama on Rural Explorer -kehittämishanke, jonka fokuksessa on kohderyhmänä
maaseudun mikroyritykset, jotka tekevät kulttuurimatkailua (tarjoamalla ohjelmapalveluita, majoitusta tai
muuta). Kootaan tarinaperinnettä ja -materiaalia, jota pystytään hyödyntämään matkailupalvelujen tuotteistamisessa. Jatkotuotteistamisapua yrityksille, jotka hyödyntävät tarinamateriaalia tuotteistamisessa.
Matkailijaprofiili-työkalua luodaan. Tulevien tuotteiden täsmämarkkinointia. Yhteistyötä goSaimaan kanssa
on tulossa.
Humakin pienempi kehittämishanke kuuluu OKM:n kokonaisuuteen Osallisuutta kulttuuriin ja osallistumista
kulttuuripalveluihin. Kaupunkibiisin sanoituskilpailu on tulossa. Imatralla järjestetään kaupunkien välinen
sanoituskilpailu. Sanoitushautomoja. Liittyy myös Imatran 70-vuotisjuhlavuoteen. Humanistinen Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun ja Imatran kaupunkien kanssa. Kohderyhmänä ovat sellaiset väestöryhmät,
joiden osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin on eri syistä vähäistä.
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Silja Suntola kertoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kansainvälisistä hankkeista, mm. Erasmus+
yrittäjyyshautomoverkostoon liittyvästä hankkeesta. Luovien alojen yrittäjyyskiihdyttämöalustoja. Kvhankkeessa on mukana 7 maata Euroopasta (yrityksiä ja oppilaitoksia). Kouvolassa esimerkiksi Viiraamo
saadaan verkostoitumaan kansainväliseen verkostoon.
Aihiona on myös projektihautomo (public-private) liittyen luovien alojen yrittäjyyteen (monirahoitteista,
yksityistä ja julkista rahoitusta). Tavoitteena laajentaa perinteistä yrityshautomoajatusta, yrityskiihdyttämöajatusta. Kymenlaakson, Kaakkois-Suomen alue, valtakunnallinen. Urban Mill Aalto-yliopistosta on erittäin kiinnostunut aiheesta. Kaupunki maksaa paikan, tulee yritysten ja muiden projekteja sekä oppilaitokset
vahvasti mukana tekijöinä. Malli sopii esimerkiksi vastavalmistuneille taiteen ja luovien alojen opiskelijoille.
Projektihautomossa voi kokeilla.
Kaksi Venäjä -hanketta. Monialainen tapahtumatuotantoon liittyvä ja toinen monialaiseen kulttuurimatkailuyrittäjyyden kehittämiseen liittyvä.
Transformers for Future of the Labor Market. Luovat alat ovat luonteeltaan trendin luojia, kun mietitään
tulevaiuuden työmarkkinoita (pätkätöitä, moni tekee töitä monesta eri lähteestä). Mitä voimme luovilta
aloita oppia tai soveltaa tai miettiä mitä se tarkoittaa millä tahansa alalla. Hanketta työstetään.
Ari Lindeman on vuoden alussa aloittanut tutkimuspäällikkönä vastuualueena ”Luova talous ja kaupallistaminen”. Hän kertoi CBC-hankerahoitushakemusten viimeistelystä ja Venäjä-yhteistyöstä. Samoin hän kertoi
teatteri- tai taidelähtöisistä menetelmistä ja niiden käytöstä työllistymisvalmiuksien edistämisessä sekä
Miljöömatkailusta - kulttuuriperinnön ja matkailuliiketoiminnan yhdistämisestä.
9. Muut asiat
XIX SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KULTTUURIFOORUMI SAVONLINNASSA 28.–29.9.2108







Suomalainen ja venäläinen osapuoli vahvistavat partneriparit ja heidän osallistumisensa Savonlinnan kulttuurifoorumiin 30.7.2018 mennessä.
https://www.kultforum.org/fi/savonlinna-2018
Foorumipäivät 28.-29.9., saapumispäivä 27.9. ja lähtöpäivä 30.9.
Savonlinnan foorumissa jatketaan Pietarissa alkanutta kulttuurimatkailu -teemaa
Päätapahtumapaikat: Savonlinnasali ja Taidelukio
Koolla noin 350 toimijaa Suomesta ja Venäjältä

Kaakkois-Suomen kulttuurin teemauutiskirjeen artikkeleita ja kuvia pyydetään toimittamaan 25.5.2018
sähköpostitse ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi ja tuija.narhi@ely-keskus.fi.
Kymenlaakso, Kouvola: Kasvua kulttuurista 7.9.2018 ja Ideakipinöinti 14.9.2018.
Työllistymistä edistävä täsmävalmennus taidealan ammattilaisille pe 7.9. sekä verkostoitumistilaisuus
kuntatoimijoiden kanssa pe 14.9. Kouvolassa
Tervetuloa Kasvua kulttuurista-hankkeen tapaamisiin 7.9. ja 14.9. Kouvolaan. Kasvua kulttuurista on valtakunnallinen tapaamisten kokonaisuus, jolla edistetään taidekentän työllisyyttä ja tavoitellaan maakuntiin
uudenlaista työtä. Samalla vahvistetaan yhteistyötä luovien alojen ja kuntatoimijoiden välillä. Näkökulma
on lasten- ja nuortenkulttuurissa ja tapaamiset on suunnattu erityisesti lasten- ja nuortenkulttuurista kiinnostuneille taiteilijoille ja taidekasvattajille sekä kuntien sivistys-, kulttuuri-, ja vapaa-aikatoimialan vastuuhenkilöille.
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Kutsu on jatkolähetty 15.5.2018 Kymenlaakson luovien alojen verkostolle. Pyydämme viestintäapua, kutsu
välitettäväksi Kymenlaakson alueen taidekentälle ja luovien alojen toimijoille. Kiitos, että jatkolähetätte
eteenpäin. Ilmoittautuminen 23.8.2018 mennessä.
Etelä-Karjala, Imatra: Kasvua kulttuurista 2.11.2018 ja Ideakipinöinti 16.11.2018. Etelä-Karjalan tilaisuuksia
valmistellaan.
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma, neljäs hakukierros suljetaan 15.6.2018, haettavana 8,5 milj. euroa
Ajankohtaista www.minedu.fi/kulttuuri
Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi
Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportti
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79725/Luova%20talous%20ja%20aineettomat%
20arvot_FINAL.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä – näkymä vuoteen 2025
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä – näkymä vuoteen 2025 –tilaisuuden. Tilaisuus käsittelee saman nimistä raporttia ja sen toimenpideehdotuksia. Iltapäivällä järjestetään Kulttuurin aluetietoperustaa koskeva työpaja. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat kaikki taiteen ja kulttuurin sekä alue- ja paikallistason kehittämisestä kiinnostuneet.
Ajankohta: Maanantai 28.5.2018, Taiteen edistämiskeskus, Hakaniemenranta 6, Helsinki. Ilmoittautuminen 21.5.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/86A1C7EB5942A8D1.par
Verkoston seuraava kokous: Doodle-kysely.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen noin klo 12.00.
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JAKELU

Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston jäsenet ja varajäsenet:
Taiteen edistämiskeskus; Ka-S
Etelä-Karjalan liitto
Kymenlaakson liitto
Xamk

TIEDOKSI

Johanna Vuolasto, Heli Kauhanen
Anu Talka, Satu Sikanen
Mia Hämäläinen, Pia Lindgren
Petteri Ikonen, Jorma Fagerström,
Silja Suntola, Valdemar Kallunki
Eija Mustonen, Henri Karppinen
Juha Iso-Aho, Katri Kaalikoski
Markku Ikävalko
Kimmo Keskinen, Ulla Jaskari
Kirsi Vainio, Paula Kulla
Terhi Jantunen, Päivi-Linnea Pötry

Saimia amk
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
EKAMI
Kouvola Innovation Oy
Lappeenrannan kaupunki,
Lappeenrannan liiketoiminnat Oy
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Cursor Oy
Haminan kaupunki
Imatran kaupunki
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kouvolan kaupungin teatteri
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Miia Ruohio, Antti Oravuo
Noora Kiili, Marjo Luomi
Ilkka Muurman, Hannu Kaukiainen
Eero Laajo, Harri Valtasola
Tiina Salonen
Petteri Portaankorva
Tiina Luhtaniemi
Tea Munne
Heikki Melolinna
Riikka Huhtanen

Kokoukseen kutsuttu
Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Uudenmaan ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Team Finland, Etelä-Karjala
Team Finland, Kymenlaakso
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
goSaimaa Oy

Minna Taipale
Ira Kuvaja
Merja Ekqvist
Anna Viitanen
Kristiina Juusti
Juha Linden
Asko Jaakkola
Anu Vainio
Riina Helppi-Kurki

ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

