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10.2.2016 (viittaus kokousmuistioon)
12.12.2016 ja 16.1.2017

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2016
ja raportti toteutumasta 2016
Vuonna 2016 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokouksia keskimäärin 3 kpl
Toteutuma 3 kokousta; 5.2.2016, 6.4.2016 ja 26.10.2016. Katso muistiot.
B. Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston Kulttuurin teemauutiskirjeitä
2 kpl (kevät ja syksy)
Toteutumia 2 kpl; keväällä 26.5.2016 ja syksyllä 1.12.2016.
Kaakkois-Suomen taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstas: Jatkotoimenpiteet vuonna 2016
-alustavia ideoita: esimerkiksi mennään yrityksiin, interventioita yrityksiin, osuuskuntiin, teattereihin,
oppilaitoksiin
-Tekijät, kokijat, osallistujat, nuoret: mitä kulttuurilta odotetaan
-Mennään sinne, missä ihmiset ovat.
-Huom! Myös hankkeiden myötä. Luot sie- hankkeessa viedään luovien alojen osaajia yrityksiin. Mitä uutta
he voisivat tuoda yrityksiin? Tilat viihtyisemmiksi? Tuotantoprosesseihin uusia ajatuksia? Luovan alan
ammattilaisia ja kehittäjiä?
-Tarinat Kaakkois-Suomen työpajasta: voimavaroja ja hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista, osallistaminen,
jaksaminen
Toteutuma: huhtikuussa ELY-keskus järjesti verkostolle kokoontumistilan ja kahvit, joten verkosto pääsi
ideoimaan hankeaihioita / teemoja (aineeton arvonluonti, yms.). Verkosto on lähettänyt
hankehakemuksia eteenpäin. Luot sie-hanke on toiminut aktiivisesti. Esimerkiksi Luot sie ja Culture
Finland: kärkituotekilpailuun liittyvät työpajat yrityksille.
Aineeton arvonluonti: Cursor piti luennon huhtikuun kokoukseen liittyen.
12.5.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdessä Hämeen ELY-keskuksen sekä OKM:n kanssa järjesti
Lahdessa tilaisuuden ”Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla”.
D. OKM:n hallinnon alan luovien alojen haut (lausunnot ja videokokoukset)
CreMA-haku ja siihen liittyen ELY-keskus järjesti hakuinfon 31.8.2016 (videoneuvotteluyhteys LPR ja
Kouvola ja Milla Moilanen). ELY-keskus sai 4 hakemusta. Rahoituksen sai 2 hakemusta.
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E. Culture Finland
-Kulttuurimatkailun kehittämistä ohjataan ja koordinoidaan valtakunnallisen katto-ohjelman, Culture
Finlandin (CF) kautta.
-Huom. myös FinRelax, Stopover Finland, Rural Finland
-Suomalaista matkailua ja sen tuotekehitystä viedään eteenpäin
-Visit Finland on hakenut alueilta agenttihenkilöä.
-Etelä-Karjalassa on OKM:n rahaa vielä jäljellä. Juha Iso-Aho on 2016 aluekoordinaattorina kyseisen
aiemmin haetun rahoituksen myötävaikutuksella.
-Rinnan alueen agentin kanssa Kehystä Juha Sorjonen tulee olemaan agentti, joka koordinoi kaikkia
kulttuurimatkailun katto-ohjelmia. Kymenlaakson tilanne.
-Tavoitteena, että eri koordinaatiohankkeet keskustelevat paremmin keskenään.
Toteutuma: Luot sie ja Culture Finland: kärkituotekilpailuun liittyvät työpajat yrityksille. Esimerkiksi
työpajat Imatralla.
-Luova matka-hanke. Kulttuurimatkailutuottajiksi koulutetaan henkilöitä,
joiden ympärille kootaan tiimejä (matkailuyrittäjiä ja taitelijoita).
Infotilaisuudet, uutiset
7.12.2015 Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostolle lähetetty
Tiedote Yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin
Kumppanihaku on päättynyt 1.2.2016.
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua 30.9.–1.10.2016 Tampereella järjestettävään
kulttuurifoorumitapahtumaan ja neuvotella siellä tulkin avustuksella. Samalla voi hyödyntää foorumin
tarjoamat mahdollisuudet osallistua seminaareihin, verkottua laajemmin muiden toimijoiden kanssa ja
saada hankeneuvontaa.
Lisätiedot:.www.kultforum.org www.fb.com/kultforum #kultforum Projektikoordinaattori Sisko Ruponen,
sisko.ruponen@venajaseura.com puh. (09) 693 8688, 040 841 0430
OKM:n videoneuvottelukokoukseen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustaja on osallistunut
foorumiasiaan liittyen. Informaatiota on foorumista ja kumppanihausta laitettu internettiin ja toimitettu
sähköpostitse luovien alojen verkostolle.
Avustushakuja, katso esim. CreaDemo-avustukset
Toteutuma: Kokouspöytäkirjoista näkyy dokumentointi avustusten esille tuomiseen, ohjaamiseen
liittyen. Katso kokousmuistiot.
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H. Yhteistyö AVIn kanssa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee yhteistyötä Avin kanssa liittyen täydennyskoulutusten ideointiin ja
toteutukseen. Teemoina 2016 mm. maahanmuuttajat, taide, kulttuuri ja kotoutuminen sekä uraohjaus.
Tarkoitus on, että koulutukset järjestetään syksyllä mm. Kouvolassa.
Kaakkois-Suomen luovien alojen verkostolta pyydetään ideoita ko. teemoihin liittyen helmikuun aikana
sähköpostitse ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi. Asiasta laitetaan erillinen sähköposti.
Verkoston alustavaa ideointia:
-Hyvinvoinnin välitystoimisto suuntautuu maahanmuuttajien kotouttamiseen. SPR:llä on jo valmius ostaa
palvelutuotteita. Laskutus osuuskunnan kautta? Yrityksen perustaminen?
-Pilotit maahanmuuttajien kanssa tehdystä kulttuuritoiminnasta. Kokemuksia toiminnasta.
-Kielikoulutus tärkeää.
-Kuorolaulu, suomalaisten iskelmien myötä, laulaminen hyvä tapa oppia kieltä
-Teatteri-ilmaisu avuksi kielen puhumiseen ja vuorovaikutukseen
-Imatra: Liikunta yhdistää –hanke, josta kokemuksia
12.5.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus ja OKM järjestivät yhteistyössä tilaisuuden
”Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla” Lahdessa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhteistyössä AVIn kanssa järjesti 1. ja 2.9.2016 Maahanmuuttajien
ammatillinen koulutus – innovatiivisia ratkaisuja etsimässä – tilaisuudet (Kotkassa, Kouvolassa ja
Lappeenrannassa). 23.9.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti yhdessä Hämeen ELY-keskuksen
kanssa hyvien käytäntöjen tilaisuuden, jossa nuoret –teemana (nuorten työllisyyden edistäminen).
Tulevaisuuden moniosaaja-seminaari järjestettiin Kouvolan kaupungin talolla 4.10.2016.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen luovien alojen artikkelleita
Toteutuma: Syksyllä linkki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeestä Kulttuurin
teemauutiskirjeeseen. Viestinnän kanssa näin on sovittu.

J. Sähköposteja tilaisuuksista, rahoituksiin liittyvistä hauista, yms.
Toteutumia on ollut kohtuullisen paljon.
K. OKM:lle tulosraportti vuodelta 2015, maaliskuun puolessa välissä ELY-keskus toimittaa OKM:öön,
sisältää myös luovat alat
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut raportin.

