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22.1.2018
12.2.2018 (viittaus kokousmuistioon)
18.2.2019
(viittaus kokousmuistioon)

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2018 ja
raportti 2018
Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokouksia keskimäärin
3 kpl: Kokoukset pidettiin 12.2.2018, 16.5.2018 ja 11.10.2018.
Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston Kulttuurin teemauutiskirjeitä 2 kpl
 Teemauutiskirjeet julkaistaan keväällä ja syksyllä
 Teemauutiskirjeet julkaistiin 13.6.2018 ja 13.12.2018
Panostetaan yrittäjyyden edistämiseen, kansainvälistymiseen ja luovien alojen
liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.




Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto hyödyntää eri rahoituslähteitä tuloksellisesti.
Aineeton arvonluonti, mm. brändäys
Aineeton tuotanto ja luova talous
Muun muassa:
 Korutaiteen kansainvälisyyden esiin tuominen ja vahvistaminen.
Toimenpiteitä tehty.
o Lahden ammattikorkeakoulun tarjonta jatkuu osittain.
Koulutuspolittiinen vaikuttaminen.
o Erityistaitojen säilyminen. esim. emalointitaito
o Suomeen saadaan ensimmäinen korutaiteen museo
o Edunvalvontaa
o Pelitaiteen ensimmäinen läänintaiteilija Kouvolassa




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.
Kouvolan kaupunki on liittynyt verkostoon. KV-markkinointibrändin kautta
kaupallisuuden edistäminen.
o Kouvolassa Aalto on nostettu esiin ja verkostoon on liitytty.
Matkailukokonaisuus. Luova Kouvola.
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Imatra liittynyt Aalto-kaupunkien verkostoon
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.



Kehittämisyhtiö Kinno vastaa luovien alojen koordinoinnista.
Matkailustrategia 2025 on valmistunut. Yhtenä painopistealueena on
teemakohtainen matkailu koko maakunnassa (luonto-, tapahtuma-,
kulttuurimatkailu). Kansainvälistyminen on lähtökohta.
Koulutus- ja tapahtumat kalenteri, alkanut 2018 ja jatkuu 2019, vahva
kehittämisen painopiste yhdessä luonto- ja kulttuurimatkailun kanssa
Asuntomessut Kouvolassa ovat 12.7.—11.8.2019 (Etäkohteet: Ankkapurha,
Verla, Kymin Taideruukki)





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.
o Esimerkiksi Kimolan kanava, Verla-Repovesialue
o Naapurimaakuntien kanssa yhteistyötä, esim. Lahti Region



Humakilla on alkanut Rural Explorer -hanke, kulttuurimatkailun
kehittämishanke. Tarinoista tuotteiksi-seminaari oli 4.12.2018
Lappeenrannassa Kehruuhuoneella.
Visit Finland / Culture Finland on järjestämässä alueellisia kulttuurimatkailun
työpajoja (10 - 20 keskeistä toimijaa, jotka määrittelisivät ikään kuin alueen
kulttuurimatkailun kehittämistavoitteita). Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon
yhteistä tilaisuutta suunnitellaan maaliskuun loppupuolelle (29.3.).
Kulttuurimatkailu on kovasti esillä: tavoitteena yritystoiminnan kannattavuus
kestävää ja tarvetta sisällöille on. Matkailu on suotuisasti kehittymässä tällä
alueella. Kulttuurin saaminen mukaan vaatii erityistoimenpiteitä.
18.3.2019 Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan tilaisuus.









Eteläisen Saimaan alueen Geopark-hanke on suotuisasti etenemässä.
Odotetaan päätöstä vuoden 2019 loppuun mennessä UNESCOlta. Saako
Saimaan Geopark UNESCOn statuksen tässä vaiheessa vai vaaditaanko vielä
jotain lisätoimia? Geopark on joka tapauksessa edistymässä. Yritysyhteistyöhanke on käynnistynyt. Yrityksiä, tuotteistamista.
Luontomatkailu -alusta tuotteiden esille saamiseksi harkinnassa
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Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto on panostanut vuonna 2018 yrittäjyyden
edistämiseen, kansainvälistymiseen ja luovien alojen liiketoimintaan. KaakkoisSuomen luovien alojen verkosto on hyödyntänyt eri rahoituslähteitä tuloksellisesti.

Panostetaan kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen hallituksen kärkihankkeen pohjalta
 Väestön taide- ja kulttuuri-taidekasvatuspalveluiden ja osallistumisen edistäminen
 Kasvua kulttuurista -kokonaisuudet Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: maakuntauudistus,
uudet opetussuunnitelmat ja verkostoyhteistyö
 Kasvua kulttuurista -kokonaisuudet Etelä-Karjala järjestettiin Kohti kasvua 2.11. ja
Ideakipinöinti 16.11.2018 Imatralla Kulttuuritalo Virrassa ja Kymenlaaksossa Kohti
kasvua 7.9. ja Ideakipinöinti 14.9.2018 Kouvolassa Xamkin tiloissa.
Maakuntauudistukseen osallistuminen ja vaikuttaminen, esim. eri työryhmissä
 Maakuntauudistus etenee.
Väliaikatietoa ja seurantatietoa Kaakkois-Suomen ENI-ohjelmaan. Haut 2018.
 Kolmas hakukierros suljetaan 28.3.2018, haettavana 6,5 milj. €
 Neljäs hakukierros suljetaan 15.6.2018, haettavana 8,5 milj. €
Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC -ohjelman temaattisiksi tavoitteiksi valittu:
1. Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
2. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
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 12.2.2018 ja 11.10.2018
kokouksissa, joissa Sari Loisa esitteli ja keskusteltiin. Muissa asioissa CBChausta mainittiin 16.5.2018 kokouksessa (ks. muistio).
Business Finland, Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin, yms.
 Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto huomio yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä
 Kaisa Holma esitteli audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta 12.2.2018
kokouksessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alan luovien alojen haut
 ELY-keskus antaa lausuntoja hakuihin liittyen
 Esimerkiksi CreMA-hakuun liittyen on lausunnot tehty. Syksyllä Kaakkois-Suomesta
meni läpi 3 CreMA-hakemusta. Erinomaista.
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.
o Humakin järjestämä Tarinoista tuotteiksi -seminaari 4.12.2018
Kehruuhuoneella Lappeenrannassa.
o Verkostosta osa osallistui Taatisen Rural Finlandin tilaisuuksiin
kulttuurimatkailuun liittyen.
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Kulttuurimatkailua on kehitetty ja on kehitettävä edelleen. Savonlinna 2018
(Info 6.2.2018 Kaakkois-Suomessa Lappeenrannasta ja Kouvolasta oli
mahdollista osallistua infoon). Huom! Suvorovin kanavat ja linnoitukset raportti (2002–2008); Etelä-Karjalan liitto on aloittanut verkoston kanssa
suunnittelun. Tarvitaan lisää myös ohjelmatuotantoa! Xamk saanut CBCrahoitusta ohjelmatuotantoon (Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueet). EteläKarjalan liitto suunnittelee jatkoa Suvorov-teemaan liittyen.
Infot, uutiset, viestintä ajankohtaisista asioista,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen luovien alojen artikkeleita
Infot, uutiset, viestintä ajankohtaisista asioista. On ollut kohtuullisen paljon.
XIX Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Savonlinnassa 28.–29.9.2108





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 https://youtu.be/qF63lNFZ4ME

Vuoden 2018 kulttuurifoorumin valmisteluaikataulu:
Suomalaiset toimijat tekevät hanke-ehdotukset 20.11.2017–28.2.2018 kulttuurifoorumin
kaksikielisessä tietokannassa osoitteessa http://kultforum.org.
Kaakkois-Suomesta 6.2.2018 Infoon oli mahdollista osallistua Lappeenrannasta ja
Kouvolasta. Info 6.2.2018, johon verkostoon Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistui
– 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.
1. Partnerihanketiedot käännetään venäjäksi 15.4.2018 mennessä.
2. Venäläinen osapuoli aloittaa venäläisten partneriehdokkaiden rekrytoinnin maalishuhtikuussa 2018. Venäläiset toimijat vastaavat suomalaisten ehdotuksiin osoitteessa
http://kultforum.org/ru/. Hanketiedot valmistuvat 31.5.2018 mennessä.
3. Venäläisten hanketiedot käännetään suomeksi 30.6.2018 mennessä.
4. Suomalainen ja venäläinen osapuoli vahvistavat partneriparit ja heidän osallistumisensa
Savonlinnan kulttuurifoorumiin 30.7.2018 mennessä.
5. Savonlinnan kulttuurifoorumi järjestetään 27.-30.9.2018 (saapuminen 27.9 illalla tai 28.9.
aamupäivällä ja kotiinlähtö 29.9. illalla tai 30.9.)
Kaakkois-Suomen ELY-keskusta tilaisuudessa edusti kehittämispäällikkö Ritva
Kaikkonen. Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostosta Etelä-Karjalan liitto
osallistui.
Avustushakuja
 Esim. CreMA- ja CreaDemo-avustukset


CreMA-info järjestettiin 23.8.2018: Lappeenranta ja Kouvola, videoneuvottelu. OKM
veti alkuosuuden, minkä jatkumona Kaakkois-Suomen alueen videoneuvottelu
Lappeenranta ja Kouvola. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt Juha
Linden ja Ritva Kaikkonen vastasivat kysymyksiin.
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Uutinen ja aineisto CreMA-hakuinfo 23.8.2018



Linkki: Luovien alojen osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja
palvelutoimintaan Ritva Kaikkonen, Tuija Närhi ja Juha Linden

Yhteistyö Opetushallituksen, Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen ja
aluehallintoviraston kanssa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee yhteistyötä Opetushallituksen ja aluehallintoviraston kanssa
liittyen täydennyskoulutusten ideointiin ja toteutukseen. Muun muassa:




30.1.2018 Skype: Luovien alojen ylialueellinen verkosto (pj. RK): Kasvua kulttuurista
27.4.2018 järjestettiin Kaakkois-Suomen Ohjauksen ajankohtaispäivä 2018.
Kaakkois-Suomen innovatiiviset verkostot -seminaari järjestettiin Kouvolassa. Xamk
veti yhden keidastyöskentelyn. Kutsuttiin 7 erilaista verkostoa.



Kasvua kulttuurista -kokonaisuudet Etelä-Karjala järjestettiin Kohti kasvua 2.11. ja
Ideakipinöinti 16.11.2018 Imatralla Kulttuuritalo Virrassa ja Kymenlaaksossa Kohti
kasvua 7.9. ja Ideakipinöinti 14.9.2018 Kouvolassa Xamkin tiloissa.

Verkoston kokousaineisto kootaan ko. sivulle. Kannattaa huomioida myös aineistolinkit
”muualla verkossa”. http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kulttuuri-ja-luova-talous



Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiset:
Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut käynnissä - meneillään
yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin (Kaakkois-Suomi, EteläSavo, Häme)
9.2.2018



Luovien alojen kehittämisverkosto koolla Kouvolassa ja Lappeenrannassa (KaakkoisSuomi)
19.2.2018



Kaakkois-Suomen monipuolinen Ohjaus reformissa -seminaari kiinnosti (KaakkoisSuomi)
27.4.2018



Ideakipinöinti-tapaaminen kokosi yhteen Kymenlaakson kuntatoimijat ja taidekentän
(Kaakkois-Suomi)
26.9.2018



Dialogilla ja vuorovaikutuksellisella verkostoyhteistyöllä Kaakkois-Suomi kasvuun
(Kaakkois-Suomi)
27.11.2018

