Ylä-Savon kulttuuritoimien yhteistyösuunnitelma

LIITE 1

Yläsavolaisten kuntien kulttuuritoiminta on kehittyvää, yhteistyöhakuista ja osaavaa. Toimijat tuntevat
toisensa ja pystyvät yhdessä toimien edistämään yläsavolaista kulttuuria huomattavasti paremmin kuin
toimimalla kukin erikseen. Kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi tehdään työtä tuottamalla laadukkaita
ja saavutettavia kulttuuripalveluja. Kulttuuritoiminnan tulee olla monipuolista ja toteutua lähipalveluna
asukkaille.

Kuntien kulttuuritoiminnan rooli on mahdollistava, kunnan aktiivisia kulttuuritoimijoita tukeva. Aktiivinen
kulttuuritoiminta vaikuttaa myös Ylä-Savon seudun houkuttelevuuteen viihtyisänä ja aktiivisena
asuinalueena. Kulttuuri on osaltaan tukemassa taloutta, työllistymistä ja elinvoimaa alueella.
Kulttuuritoiminnan tulee olla monipuolista ja toteutua lähipalveluna asukkaille. Kulttuuri on lakisääteinen
kunnan peruspalvelu:
1§
Kunnan tehtävät kulttuuritoimen alalla
Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan
tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen
sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.
2§
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista,
taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728)
Taustaa
1980-luvulla Pohjois-Savon alueella taidetoimikunta oli aktiivinen koko maakunnan kulttuuriyhteistyön
rakentamisessa. 1990-2000 luvuilla oli pitkä hiljainen jakso. Viime vuosina yhteistyötapaamiset ovat
aktivoituneet. Ylä-Savon kulttuurivastaavien tapaamisia on ollut 2011 lähtien säännöllisesti. Yhteistyötä
tarvittiin aluksi vertaistukeen ja verkostoitumiseen. Kulttuurivastaavilta oman vastuualueen kollegat
puuttuvat oman kunnan organisaatiosta. Yhteistyön syventämisen kautta alueen kulttuuritoimet ovat
löytäneet yhteisiä tavoitteita ja toimintalinjauksia. Lisäksi kulttuurivastaavat ovat perehtyneet toistensa
toimenkuviin, toimintaedellytyksiin ja resursseihin.
Yhteistyö on kehittynyt koko ajan konkreettisempaan suuntaan. Vapaamuotoisen yhteistyön tuloksena on
mm. syntynyt yhteisiä hankehakemuksia ja markkinointia. Vuonna 2013-2014 toteutui kaksi kuntien
yhteistä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Ulkopuolelta resursseja aktiivisesti
hakemalla saadaan alueen kulttuurin kentälle hyötyjä jotka muuten jäisivät saamatta.
Tästä hetkestä tulevaisuuteen
Ensimmäisenä askeleena yhteistyölle on kuntien kulttuuritoimien välisen toimivan yhteistyön
rakentaminen. Tätä on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella 2013-2014.
Konkreettisia yhteisiä työtapoja ja ratkaisuja on tehty mm. yhdistyspalvelujen, koulujen
kulttuurikasvatuksen, museotoiminnan, hankintamenettelyjen ja työllistämisen osalta.
Yhteistyön aiempaa laajempi rakentaminen alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa on seuraava tavoite.
Tämä kattaa sekä omien kuntien kulttuurin tekijät että alueelliset ja valtakunnalliset kulttuurialan toimijat.
Kulttuurin kentän yhteistyöllä vaikutetaan yhdessä maakunnallisissa ja valtakunnallisissa kulttuuriasioissa.

Yhteisillä yläsavolaisilla hankehakemuksilla, lausunnoilla ja esityksillä on yksittäistä kuntaa suurempi
painoarvo.
Yhteistyötä syventämällä haetaan lisää tehoa toiminnan vaikuttavuuteen
-

kuntalaisten hyvinvoinnin osalta
asukasviihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien tukijana
alueen elinvoimaisuuden edistäjänä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
alueen imagon kehittäjänä ja matkailun kumppanina
yhteisessä kulttuurialan vaikuttamisessa

Kuntien kulttuurivastaavien yhteistyö on vahva voimavara arjessa. Keskinäisen yhteistyön kehittämistä ja
aiempaa laajemman yhteistyön rakentamista alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa pidetään tärkeinä
kehityssuuntina tulevaisuudessa. Tämä kattaa sekä omien kuntien kulttuurin tekijät että alueelliset ja
valtakunnalliset kulttuurialan toimijat. Kulttuurin kentän yhteistyöllä saavutetaan parempi vaikuttavuus
maakunnallisissa ja valtakunnallisissa kulttuuriasioissa. Yhteisillä yläsavolaisilla hankehakemuksilla,
lausunnoilla ja esityksillä on yksittäistä kuntaa suurempi painoarvo.
Ylä-Savossa kulttuuria tehhään yhessä!

