Yhteistoiminta- ja rahoitusmallit –tavoitteen määrittely
Alkuperäisen hankesuunnitelman tavoite: Tehhään yhessä -hankkeessa kehitetään erilaisia yhteistuotanto-,
yhteistoiminta- ja rahoitusmalleja eri tasoilla ja tavoilla. Oletuksena on, että niukkenevien kuntaresurssien
edessä yhteismitallisen suunnittelun kautta voidaan löytää uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja
tehokkaita tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa kulttuuria. Tapahtumien, esitysten, näyttelyiden
yhteistuotannoille ja kierrätystoiminnalle kunnasta toiseen etsitään erilaisia toteutustapoja sekä toimintaja rahoitusmalleja. Lisäksi etsitään tapoja ja rahoitusmalleja kuljetustoimintaan, jossa matkataan kunnasta
toiseen kulttuurisesityksiin tai - tapahtumiin.
Saavutettavuutta lisätään etsimällä tapoja viedä toimintaa kuntakeskuksista kyliin ja järjestämällä
kuljetuksia kyliltä keskuksiin kulttuurin äärelle. Kulttuurimatkoja voidaan kehittää myös maakunnan sisä- ja
ulkopuolisiin esityksiin ja näyttelyihin. Kunnat ja alueen toimijat tuottavat yhteistyössä sisältöjä, joita
viedään erityisesti sellaisten ihmisten elämään, joiden kulttuuritarjonta on syystä tai toisesta tavallista
niukempaa. Kulttuuripalveluja kaivataan esimerkiksi haja-asutusalueen kyläkouluihin ja vanhainkoteihin.
Kehittämishankkeessa rakennetaan alueen toimijoista ja asukkaista tarpeelliset tiedotus- ja
yhteistyöverkostot sekä työryhmät ja vastuutahot esimerkiksi ikäryhmittäin (lasten- ja nuortenkulttuuri,
vanhustyö jne.) ja toiminnoittain (kiertotoiminta, kulttuuripolut jne.). Alueella on jo aiemmin kerätty
koulujen ja päiväkotien opettajista kulttuurikuriiriverkostoa ja alueen kulttuurivastaavat ovat tehneet
yhteistyötä. Näitä olemassa olevia toimivia verkostoja ja toimintatapoja vahvistetaan ja kehitetään. Lisäksi
luodaan ja kootaan tarpeelliseksi katsottuja uusia ryhmiä: esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuuriraati
lastenkulttuurin kehittämistyön pohjaksi tai kiertonäyttelytyöryhmä kiertotoiminnan kehittämisen pohjaksi.
(…) Kehittämisideoita, joille Tehhään yhdessä -hankkeelle etsitään toteuttamis- ja rahoitusmalleja ovat
esimerkiksi:
a) kulttuurin hyödyntäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
b) terveys, hyvinvointi ja kulttuuri
c) erityisryhmät
d) osallistaminen oman alueen viihtyvyyden suunnitteluun tai vaikuttaminen viihtyvyyteen
e) kulttuuriopetussuunnitelma ja kulttuuripolut
f) kiertonäyttely ja –esitystoiminta
g) kulttuuribussi, kulttuurin kuluttajien ja kulttuurin kuljettaminen, kulttuuria kylille kirjastoautolla
h) työpajat kylille perhepäivähoitoon, vanhuksille, kyläkouluille
i) kulttuurikohtaamisia ja - tapahtumia, minkä pohjalta syntyy yläsavolaista kulttuuria käsittelevää
materiaalia ja tarinoita Virsu -sivustolle monipuoliseen käyttöön esimerkiksi kulttuuripolkujen
opetustoiminnassa
j) yhteistyötapahtumat, joissa erilaiset toimintatavat ja toimijatahot kokeilevat yhteistyön
sujuvuutta käytännössä
k) yhteisötaideprojektit ja työpajat, joissa asukkaat aidosti pääsevät mukaan kulttuurin suunnitteluun ja
tuottamiseen (HUOM: siirretty kohdasta 8, kirjainluettelointi / Karvinen)
Hankkeen toteutusvaiheeseen sopeutettu tavoite:
- Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan
käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen menettelytapa tiedon keruuseen.
- Tutkitaan uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja tehokkaita tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa
kulttuuria.
- Kartoitus kulttuurin toimijoista Ylä-Savossa. Tavoitteena listaus, jolle esim. esiintyjät voivat ilmoittautua.
-Sovitaan ja otetaan käyttöön yhteiset käytännöt tiedottamisen ja yhteistilausten ja –produktioiden
suhteen.
- Kannustetaan sekä kulttuurin kuntatoimijoita että 3. sektorin toimijoita ulkopuolisten resurssien haussa.
Tämän kautta voidaan myös testata erilaisia kehittämisideoita käytännössä.

Toimenpide-esitykset hankkeen jälkeen toteutettavaksi:
-Toimeenpannaan ja vakiinnutetaan uudistukset kunnan ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyön käytännöissä
(avustukset, tilana annettava tuki, asiantuntija-apu esim. rahoitushaussa).

