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Ylä-Savon kunnat ovat hakeneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä kehittämisrahaa
kuntien yhteisen kulttuurituottajan pestin kokeilua
varten.
Iisalmen kaupunki koordinoisi kokeilua. Rahoituspäätöksen haetusta 40000
eurosta odotetaan tulevan
syyskuussa. Lisäksi kunnat
laittaisivat kokeiluun omarahoitusta 4000 euroa.
Kulttuurituottaja olisi lisäresurssi kuntien kulttuurija nuorisopalveluille.
Toimenkuvaan kuuluisi yhteistyön tiivistäminen
alueen kuntien kulttuuripalveluiden sekä seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden
kanssa.
Pääkohderyhminä olisivat
iäkkäät sekä 16–29-vuotiaat
nuoret.

m|b;m_|;bm;m kulttuurituottaja olisi jatkoa Ylä-Savon
kuntien yhteishankkeelle
Kulttuurista siivet ja juuret. Vuoden mittainen hanke

päättyy nyt.
Jatkohankkeessa selvitettäisiin ikäihmisten
näkemyksiä kuntien kulttuuripalveluista ja siitä, mitä
kulttuuria alueelle kaivataan.
–Kulttuuri lisää tutkitusti hyvinvointia. Kotona
asuvat vanhukset olisi yksi
kohderyhmä, että miten he
saavuttavat kulttuuripalveluita. Helsingin yliopiston
ArtsEqual-hankkeessa on
lanseerattu termi etsivä kulttuurityö, joka olisi täälläkin
hyvä työkalu, projektityöntekijä Riikka-Liisa Kajanus
sanoo.

+Ѵ࢜v-oѴ-bv|;m mou|;m
näkemyksiä kuntiensa kulttuurielämästä selvitettiin nyt
päättyneessä hankkeessa.
Tulos oli se, että seudun
nuoret ja nuoret aikuiset kaipaavat lisää taidetta ja tapahtumia sekä tietoa niistä.
Nuoret tuottivat itse myös
aktiivisesti taidetta ja toimintaa.
Hanke toi esimerkiksi graﬃtityöpajoja ja väriä
muun muassa Pielaveden
ja Iisalmen katukuviin sekä

6++56#+0#¼ºFÂF¼º»Ã¡++5#./'05#01/#6 ¡Ã
"$

vѴ-mmbvv-r-Ѵf-v|;মbmloml;mমhfक़hѴѴŊf࢜࢜ঞhक़mlbv|oѴѴ;
vѴ-mmbvv-r-Ѵf-v|;মbmvmmmŊ
|-bm-loml;mমķfomh-|-uŊ
hob|vomhmmbob--r-bh-ѴѴ-
-b;llbmoѴѴ-hfक़hѴѴŊf࢜࢜Ŋ
ঞhhक़࢜ĺ࢜࢜ঞhhक़oѴb;mvblŊ
l࢜bm;mvѴ-mmbmf࢜࢜ঞhक़bv|࢜ķ
fomh-ঞ;7;|࢜࢜m|_o|m;;m

bѴl-v|omѴ࢜lr;m;lbv;mohvbĺ
|-Ѵ;;ѴѴ-om-bmhķfoh-
omhbѴrb|Ѵboubĺ";mr࢜࢜ѴѴ࢜
f࢜࢜ঞhhक़-b;llbmoѴbĺ
hfक़hѴѴl;m;মf࢜࢜ঞhhक़v|-Ŋ
|hv;mv-omm-ƑƏƐƓķhm
ঞ;|;;m|;hbf࢜|-ubob-|ķ;;bv;

$!$ 

oѴ;;m࢜࢜|-ur;;hvbr-hvĺ
$-r-_|l--mov-ѴѴbv|b-|
lml-vv-vѴ-mmbmr࢜࢜lbŊ
mbv|;ub-|ubm-ho0v7oমuf-
lr࢜ubv|क़lbmbv|;ub7lmŊ
7um]b70u-m7vvomĺŐ"$$ķ
 ő

&&" 

-
 L

OUCOOG
-uho_om;m
;b|;Ѵ;;mmoubvoঞѴof;mv;bmb࢜houbv|--|;b|;Ѵ;;v|࢜
bmvrbuob7|]u-Lঞ|ĺ
$!$ 

0

etin paras ja
suosituin elokuvatiedon lähde
Internet Movie
Database on tehnyt mielenkiintoisen muutoksen
käytäntöihinsä. Henkilötiedoissa ei enää välttämättä mainita transsukupuolisen viihdealan
ihmisen syntymänimeä
lainkaan. Muutosta ovat
ajaneet LGBTQ-ihmisten
etujärjestöt muullakin
kuin vain IMDb:n suhteen.

Eli kun ihminen on
korjannut sukupuoltaan
ja saanut uuden nimen,
vanha nimi on ikään kuin
kuollut. Vanhaa nimeä on
silloin turha enää muistaa tai käyttää. Käytäntöä
kutsutaan englanniksi
termillä ”dead-naming”.
Lisäksi transsukupuolisten ihmisten julkinen
”paljastaminen” netissä
saattaa johtaa syrjintään,
varsinkin länsimaiden
ulkopuolella.
IMDb pohtii tilannetta
tapauskohtaisesti, kunhan syntymänimensä
poistamista vaativa ihminen tai hänen edustajan-
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sa ottaa heihin yhteyttä.
Käytännön esimerkki.
Yllätyshitti Matrixin
(1999) takana olivat
veljekset Larry ja Andy
Wachowski. He ohjasivat
elokuvan tiiminimellä
The Wachowski Brothers. Nykyään he ovat
siskokset Lana ja Lilly
Wachowski. Myös Matrix-elokuvien IMDb:n
tiedoissa he ovat nykyään
Lana ja Lilly.
Aluksi uusi käytäntö
tuntui turhan pitkälle
menneeltä poliittiselta
korrektiudelta. Joku
selkäranka pitäisi olla
meillä suvakeillakin.
Tarkemmin asiaa pohtien aloin ymmärtää
sitä. Muutoksesta tuskin
on haittaa kenellekään,
mutta siitä voi olla
hyötyä joillekin. Mutta
hieman hämmentävältä
tämä silti vanhasta cispierusta tuntuu.
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Keiteleen nuorisotiloihin,
kunnissa kiertävän nuorten taiteilijoiden kuvataidenäyttelyn, nuorisovaltuuston
toteuttaman Pielavesi-TV:n,
konsertteja, musiikkitapahtumia ja sanataidetta runokirjankin muodossa.
Myös kansalaisopistoissa
on lisätty toimintaa nuorille.

$b;|oķmou|;m oma toiminta
ja innostuminen olivat hankkeen parasta antia, kuntien
kulttuuripalveluista vastaavat sanovat. Kyselyn tuloksia aiotaan käyttää jatkossa
hyödyksi.
–Tutustun lisää kyselyyn
ja mietin, miten sen ajatuksia
saa käytäntöön, ja tutustun
nuorisovaltuustoon. Toivon
kiertäviä näyttelyitä jatkossakin, Kiuruveden kulttuurisihteeri ja kirjastotoimen
vastaava Heidi Huhtilainen
kertoo.
Hän on vaikuttunut Siivet
ja juuret -taidenäyttelystä,
joka esittelee 30 nuoren paikallisen taiteilijan töitä. Se on
28.8. saakka esillä Kiuruveden kulttuuritalolla.
Yhdeksi alueen kulttuuri-

palveluiden uhkatekijäksi on
todettu se, että kunnissa on
paljon kulttuurialan yhdistelmävirkoja. Yhteiselle tuottajalle nähdään tarve.
–Tuottaja voisi koordinoida palveluita kunnille sekä
löytää kunnista erilaisia jaettavia asioita ja kulttuurialan
palveluita ja tuotoksia, Pielaveden sivistysjohtaja Jani
Alakangas sanoo.
–Työtehtävänä tulisi olla
erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottaminen.
Sama esiintyjä voisi esiintyä
kunnissa kiertueella, Vieremältä Kiuruvedelle siirtynyt kansalaisopiston rehtori
Maija-Leena Kemppainen
näkee.
Yhteiskoordinointi auttaisi
välttämään myös esimerkiksi tapahtumien päällekkäisyyttä ja lisäämään tarjontaa
hiljaisemmille kausille.
–Jos hankerahoitus saadaan, niin se olisi ainutlaatuinen tilaisuus näyttää, mitä
yhteisellä lisäresurssilla voidaan saada aikaan, Iisalmen
kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna
Marin sanoo.
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Uusia ideoita poimitaan sanomalehdestä!

