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Yhteinen tahto näkyy tuloksina
Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisstrategian ja
toimintaohjelman 2014–2018 toimeenpano näkyy erinomaisina
tuloksina, kertoo kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen.
Toukokuun 2015 kulttuurin uutiskirjeessä Kaakkois -Suomen luovien
alojen verkosto tuo esille seuraavia teemoja.
Taiteen prosenttiperiaate Kaakkois-Suomessa,
Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone avasi ovensa
Lappeenrannan Linnoituksessa 30.4.2015,
Hyvinvoinnin välitystoimisto kokoaa yhteen s ote- ja
kulttuurialan ammattilaiset,
Itsenäisyyden juhlavuoden taidekilpailuun huippunim iä,
Etelä-Karjalan m atkailustrategia tekeillä,
Kulttuuriympäristöjä vaalitaan,
Kansainvälistä pelibisnestä Kotka-Haminan seudulla,
Ysäri jysähtää Imatralla juhannuksen jälkeen.

Lue lisää strategiasta ja toimintaohjelmasta:
Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys (ely-keskus.fi, valitse alue Kaakkois-Suomi)

Taiteen prosenttiperiaate Kaakkois-Suomessa
Taiteen prosenttiperiaate pyrkii saamaan uudis - ja
remontoitaviin rakennuksiin taidetta n. 1 %
rakennus kustannuksista (käytännössä 0,5–2%). Tällä taiteen
edistämisen muodolla on kaksi keskeistä tavoitetta.
Ensinnäkin tarkoituksena on tehdä parempaa ympäristöä
arkisiin paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat esim. koulut,
sairaalat ja kaupunkien keskustat. Toisekseen tavoitteena on
työllistää taiteilijoita ja muotoilijoita osallistumaan
yhteiskunnan kehittämiseen.
Kouvolalaisen taiteilijaparin Sanna Majanderin ja Ulla
Sinkkosen Mettä-teos Kouvolan ELY-keskuksen aulaan
valmistui huhtikuussa 2015. Valtion taideteostoimikunnan
tilaustyönä toteutettu teos on tehty kunnianosoituksena
suomalaiselle metsälle. Teos on nähtävillä viraston
aukioloaikoina. Kuva: Pirkko Porkka
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Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone avasi ovensa
Lappeenrannan Linnoituksessa 30.4.2015
Uusi kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone avasi ovensa Lappeenrannan Linnoituksessa
30.4.2015. Kehruuhuone elävöittää Lappeenrannan Linnoituksen aluetta ja luo alueelle
matkailullisesti merkittävän ympärivuotisen vierailukohteen. – Kehruuhuoneen kantavina voimina ovat
moderni karjalaisuus, lähikulttuuri ja lähiruoka, toteaa Kehruuhuoneen toimitusjohtaja Sari Kaasinen.
Kehruuhuone elää ajassa – kunnioittaen kuitenkin samalla sekä alueen että rakennuksen
monipolvista historiaa ja perinnettä. Linnoituksen vanha urheilutalo, joka aiemmin toimi mm. naisten
työvankilana, peruskorjattiin Lappeenrannan kaupungin toimesta kulttuuri- ja tapahtumakeskus
Kehruuhuoneeksi 1.8.2013–31.3.2015 Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman Linnoituksen
Kehruuhuone EAKR-hankkeen tukemana.

Sari Kaasinen ja Kansanmusiikkiyhtye Roihu Kehruuhuoneen avajaisissa. Kuva: Etelä-Karjalan liitto
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Hyvinvoinnin välitystoimisto kokoaa yhteen sote- ja kulttuurialan
ammattilaiset
Hyvinvoinnin välitystoimisto on osallistavan taiteen
valtakunnallinen osaamis-, innovaatio- ja välitysverkosto,
jossa toimivat taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset. Se kouluttaa, verkostoi, yhdistää, tukee,
neuvoo ja kehittää. Palveluja ovat tiedonkeruun ja
tiedottamisen lisäksi täydennyskoulutus (Tatu ja Sote taiteen tuotanto hyvinvointityössä) sekä neuvontapalvelu. Huhtikuussa 2015 alkanutta Hyvinvoinnin
välitystoimistoa tukee Euroopan unionin sosiaalirahasto ja sen takana ovat Humanistinen
ammattikorkeakoulu (Humak) ja s en toimipisteet Turussa, Jyväskylässä ja Imatralla, Saimaan AMK,
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Turun AMK, Turun kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus.
Hanke näkyy näin eri puolilla Suomea paikallisten aluetoimipisteiden kautta. Hanke on kolmevuotinen,
mutta toiminta vakiinnutetaan pysyväksi ja säännölliseksi.
Lue lis ää

Itsenäisyyden juhlavuoden taidekilpailuun huippunimiä
Kymenlaakson Liitto järjestää Vaalimaalle taidekilpailun
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Kilpailuun osallistuu yksi ympäristötaiteen kuumimmista
nimistä, Jonas Dahlberg Ruotsista, sekä Suomessa asuvat
Kimmo Schroderus ja William Dennisuk. Kilpailualue on
Vaalimaalle E18-moottoritielle rakennettava suuri
kiertoliittymä, joka sijaitsee raja-aseman ja palveluiden
välittömässä läheisyydessä. Itsenäisyyden juhlavuoden sekä
kilpailun teemana on ”Yhdessä”. Teos tulee olemaan
ensikosketus Suomeen Venäjältä saapuville miljoonille
turisteille. Ehdotukset ovat esillä Vaalimaalla 14.–30.10.2015
Kilpailun voittaja selviää tämän vuoden lokakuussa.
(Kuvassa vas. Jonas Dahlb erg, Kimmo Schroderus, William Dennisuk. Kuva: Kymenlaakson Liitto)
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Etelä-Karjalan matkailustrategia tekeillä
Etelä-Karjalassa pohditaan matkailun tulevaisuutta. Syksyyn
mennessä valmistuva matkailus trategia linjaa maakunnan
matkailun vahvuuksia, kehittämisen kohteita, tarvittavia
toimenpiteitä sekä vastuutahoja. Matkailus trategiatyö
käynnistyi huhtikuussa aloitusseminaarilla, jossa matkailun
moniottelija Tuomo Meretniemi kannusti katsomaan kauas,
koska uudenlainen näkökulma avaa uusia mahdollisuuksia
− meille itsestään selvät asiat voivat olla matkailijalle
eksoottisia ja kiinnostavia.
Matkailus trategiaa tehdään tiiviissä yhteistyössä
matkailuyrittäjien ja muiden matkailun parissa toimivien
tahojen kanssa. Tuntumia ja tietoa kerätään myös kyselyillä ja haastatteluilla. Ensimmäinen kysely
toteutettiin aloitusseminaarin yhteydessä. Etelä-Karjalan vahvuuksiksi nous ivat Saimaa ja luonto sekä
Venäjä ja rajanläheisyys. Myös tapahtumat, karjalaisuus ja kulttuuripalvelut rankattiin varsin korkealle.
Lisätietoja: maakuntasuunnittelija Anu Talka, anu.talka@ekarjala.fi, puh. 040 350 8111

Kulttuuriympäristöjä vaalitaan

Vuonna 2000 voimaan astunees sa maankäyttö- ja
rakennus laissa on määritelty rakennus suojelun ja
kulttuuriympäristöjen hoidon perusteet. Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen toimialueella Kymenlaaksossa ja EteläKarjalassa on monipuolinen ja koko valtakuntaa rikastuttava
rakennus perintö. Erityislailla on Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen alueella suojeltu viisi kohdetta; Olkkolan kartano
Savitaipaleella, Summan kartano Ham inassa, Ahvenkosken
kartano Pyhtäällä, Wolkoffin kauppias talo Lappeenrannassa
ja Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Kouvolan Jaalassa.
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä Kymenlaaksossa on yhteensä 52 ja Etelä-Karjalassa 34.
Lue lis ää

Kansainvälistä pelibisnestä Kotka-Haminan seudulla
Kehittämisyhtiö Cursor Oy on pitkäjänteisesti satsannut
pelialaan jo kauan ennen Rovion ja Supercellin huikeita
menestystarinoita. Myös Kymenlaakson
ammattikorkeakoulussa on määrätietoisesti toteutettu
peliohjelmoinnin koulutusta jo useita vuosia ja parina viime
vuonna m yös pelisuunnittelun opiskelu on Kyamkissa ollut
mahdollista. Voidaan siis rehellisesti sanoa, että pelialan
kasvu seudulla ei ole pelkkää sattumaa.Tärkeää tässä
kaikessa on ollut myös yhteisen pelialan brändin
muodostaminen s eudulle; Playa Game Industry Hub luotiin vuoden 2011 aikana pelialan
kehittämishankkeissa ja siitä on muutaman vuoden sisällä kehittynyt kansainvälisesti tunnistettu
pelialan brändi.
Lue lis ää

Ysäri jysähtää Imatralla juhannuksen jälkeen!
Imatralla on totuttu viettämään keskikesällä juhlaa musiikin tahtiin. Big Band festivaalin jättämään
aukkoon ideoitiin jotain uutta ja erilaista. Imatralainen Tuomas Hallikas toimii järjestettävän Imatra
Music Go 90s -tapahtuman tuottajana. Juhannuksen jälkeiseen viikonloppuun on ladattu kattaus
kotimaisia ja ulkomaisia ysäritähtiä. Tapahtumaa vietetään Mansikkalassa Vuoksen rannassa olevalla
nurmialueella piknik-hengessä. Tilaisuuden markkinointi on edennyt kevään aikana voimallis esti ja
monikanavaisesti mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Esimerkiksi Facebook-sivu on kerännyt
reilussa puolessatoista kuukaudessa jo liki 3000 tykkääjää.
Viim e vuosina 1990-luvun musiikki on kerännyt suurille festivaaleille vannoutunutta fanikuntaa, mutta
tällä suunnalla vastaavaa tilaisuutta ei ole aiemmin nähty. Tapahtumajärjestelyissä on tehty tiivistä
yhteistyötä paikallisten matkailu- ja palvelualojen kanssa, jotta vieraat viihtyisivät ja tapahtumasta
saataisiin tehot irti myös kaupallisella puolella. Kiinnostuneita sitoutetaan mm. kilpailujen ja
tuotetarjousten kautta. Yhteistyöllä nostetaan Imatra myös ysärimusiikin maailmankartalle!
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