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18.2.2019 (viittaus kokousmuistioon)

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2019
Vuonna 2019 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokouksia keskimäärin
4 kpl:
 18.2.2019 kokouksessa sovittiin, että vuonna 2019 ELY-keskus järjestää 4 kokousta.
Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston Kulttuurin teemauutiskirjeitä 2 kpl
 Teemauutiskirjeet julkaistaan keväällä ja syksyllä
 Linkkejä muista koosteita, liitetään uutiskirjeeseen vuonna 2019, esim. Luovien
alojen uudet innovaatiot -linkki
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
Kaakkois-Suomen Kiihdyttämö -tapahtumat
Uuden kuntien kulttuuritoimintalain hengessä kehitetään ihmisten hyvinvointia yhteys ELY-keskuksen yritysrahoitus 2019. Yritystoiminnan kautta tuettaan alueella
taiteen avulla tapahtuvaa elinvoimaisuuden edistämistä.
Uusia avauksia

Panostetaan kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen hallituksen kärkihankkeen pohjalta
 Väestön taide- ja kulttuuri-taidekasvatuspalveluiden ja osallistumisen edistäminen
 Taide soten tueksi
 Kaakkois-Suomen Soteuttamo -tapahtumat, taide & sote
 Uusia avauksia
Maakuntauudistukseen osallistuminen ja vaikuttaminen, esim. eri työryhmissä
Väliaikatietoa ja seurantatietoa Kaakkois-Suomen ENI-ohjelmaan. Haut 2019.
 Viides hakukierros suljetaan 27.3.2019, haettavana 6,8 milj. €
 Muita
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
Team Finland koordinaattorien kanssa yhteistyö / Business Finland
 Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto huomio yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä

2
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alan luovien alojen haut
 ELY-keskus antaa lausuntoja hakuihin liittyen
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.
Infot, uutiset, viestintä ajankohtaisista asioista,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen luovien alojen artikkeleita
XX SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KULTTUURIFOORUMI JÄRJESTETÄÄN 26.-29.9.2019
VENÄJÄLLÄ TULASSA
Tula (ven. Ту́ла) on venäläinen teollisuuskaupunki, joka sijaitsee Upa-joen varrella 165 kilometriä
etelään Moskovasta. Kaupunki on ollut olemassa ainakin 1300-luvulta lähtien. Se on Tulan alueen
hallinnollinen keskus. Tula oli Venäjän keisarikunnan teräs- ja aseteollisuuden keskus.
Asetuotannolla rikastui erityisesti Demidovien suku. Suosituin matkailunähtävyys alueella on
kirjailija Leo Tolstoin koti Jasnaja Poljana, ja hautapaikka, joka on 14 km kaakkoon Tulan
kaupungista. Siellä Tolstoi kirjoitti kuuluisat romaaninsa Sota ja rauha ja Anna Karenina.

Vuoden 2019 kulttuurifoorumin valmisteluaikataulu:
osoitteessa http://kultforum.org.
1. Venäläiset toimijat tekevät hanke-ehdotukset 20.11.2018- 28.2.2019 välisenä aikana
kulttuurifoorumin kaksikielisessä tietokannassa osoitteessa http://kultforum.org/ru/.
2. Partnerihanketiedot käännetään suomeksi 15.4.2019 mennessä.
3. Suomalainen osapuoli aloittaa suomalaisten partneriehdokkaiden rekrytoinnin maalishuhtikuussa 2019. Suomalaiset toimijat vastaavat venäläisten ehdotuksiin osoitteessa
www.kultforum.org. Hanketiedot valmistuvat 31.5.2019 mennessä.
4. Suomalaisten hanketiedot käännetään venäjäksi 30.6.2019 mennessä.
5. Suomalainen ja venäläinen osapuoli vahvistavat partneriparit ja heidän osallistumisensa
Venäjällä järjestettävään kulttuurifoorumiin 30.7.2019 mennessä (ilmoittautuminen
foorumiin kesä-heinäkuussa).
6. Venäjällä Tulassa pidettävä kulttuurifoorumi järjestetään 27.-28.9.2019 (saapuminen 26.9.
ja kotiinlähtö 29.9. illalla).
Avustushakuja
 Esim. CreMA- ja CreaDemo-avustukset
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:




5.4.2019 Kansainvälisyyden mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa–tilaisuudet, yhteistyössä
KASELY / ELO, Ohjaamot, Opetushallitus (videoneuvotteluyhteys)
Ohjauksen ajankohtaispäivä 2019
Syksyllä Työelämän murros ja jatkuva oppiminen (Verkostoyhteistyön tiivistäminen)
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Verkoston kokousaineisto kootaan ko. sivulle. Kannattaa huomioida myös aineistolinkit
”muualla verkossa”. http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kulttuuri-ja-luova-talous

