Kulttuurin verkkopalvelut –tavoitteen määrittely
Alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteet jakautuivat verkkopalveluiden osalta kahteen osioon:
a) Kulttuuriportaali Virsu: Kulttuurin saavutettavuuden ja saatavuuden ongelmaan haetaan ratkaisuja
luomalla Ylä-Savon kuntien yhteinen virtuaalikulttuuripalvelu, kulttuuriportaali Virsu. Nettisivustoon
pohjautuva kulttuuripalvelu sisältää alueen historiaa, tarinoita, perinteitä, museoita, valokuvia, musiikkia,
käyntikohteita, taidetta ja taiteilijaesittelyjä kiinnostavassa ja interaktiivisessa muodossa, esimerkiksi
pelien, virtuaalivierailujen ja karttojen avulla. Sivuston tarkoituksena on esitellä monipuolisesti alueen
kulttuuria, kulttuuritarjontaa ja historiaa, mutta toisaalta myös kerätä käyttäjiltä uutta ja täydentävää
materiaalia, esimerkiksi muistoja ja tarinoita. Sivusto luodaan yhteistyössä kuntien kulttuurivastaavien,
kuntien yhteisen kulttuurikoordinaattorin, sivuston layoutin suunnittelevan taiteilijan ja teknisen
toteutuksen kanssa. Lisäksi työhön haastetaan mukaan esimerkiksi Ylä-Savon opaskerho ja muita alueen
kulttuuritoimijoita. Opaskerholla ja muilla kulttuuritoimijoilla on valmiita aineistoja, joita voidaan työstää
sivuston materiaaliksi.
Sivusto voi toimia myös yhteisenä tiedotusväylänä ja tietopankkina, josta löytyy alueen tarjonta,
tapahtumat, toimijat ja tekijät. Sivustolle linkitetään koko Ylä-Savon kuntien kulttuuritarjonta.
Kulttuuritarjonnan kokoaminen yhteen paikkaan nostaa alueen imagoa ja matkailullista vetovoimaa. Näin
kulttuuripalvelut ovat myös helposti liitettävissä osaksi alueelle luotavaa Ylä-Savon yhteistä aluebrandia.
Hankkeen toteutusvaiheeseen sopeutettu tavoite:
- Nykytilanteen selvitys kulttuurin sähköisistä palveluista Pohjois-Savossa
- Toimenpidelinjaukset jatkovalmisteluun
- Erillisen jatkohankkeen valmistelu
Toimenpide-esitykset hankkeen jälkeen toteutettavaksi:
- Jatkotoimenpiteiden toteutus
- Kuntalaisten kulttuurivaikuttamismahdollisuuksien lisääminen läpäisyperiaatteella, kuntien työkalujen
kehittäminen ja käyttöönotto
b) Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet: Tehhään yhessä hankkeessa etsitään keinot haastaa kuntalaiset eri tavoin mukaan kertomaan, ideoimaan ja
suunnittelemaan millaista kulttuuritoimintaa alueella tarvitaan. Tavoitteena on asukkaiden
osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja kulttuuripalveluiden parantaminen käyttäjäpalautteen avulla.
Myös ei-asiakkaiden palautteen ja kritiikin saaminen järjestetystä kulttuuritoiminnasta on tärkeää
toiminnan kehittämistyössä. Kaiken ikäisten kuntalaisten omaa aktiivisuutta tuetaan tarjoamalla heille
mahdollisuus olla mukana tapahtumien suunnittelusta toteutukseen. Esimerkiksi nuoret voidaan tavoittaa
sosiaalisen median kautta, jossa heitä innostetaan tuomaan omat toiveensa ja ideansa
tapahtumantuotantoon. Tapahtumat ja tarjonta tavoittavat alueen asukkaat, kun he itse pääsevät
vaikuttamaan sisältöihin ja tuomaan oman äänensä kuuluville kulttuuritoiminnan kehittämistyössä.
Tavoitteena on antaa alueen asukkaille mahdollisuus kokea mielekkäiksi tuntemiaan kulttuurin ja taiteen
muotoja omalla kotipaikkakunnallaan ja -seudullaan monipuolisesti, elämyksellisesti ja ennen kaikkea itse
toimien ja tehden myös kauempana kulttuurilaitoksista.
Hankkeen toteutusvaiheeseen sopeutettu tavoite:
- Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja kulttuuripalveluiden parantaminen
käyttäjäpalautteen avulla. Yhteisen toimintamallin valitseminen.
- Kulttuurin toimijoiden (esim. yhdistysten) osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja heille suunnattujen
palveluiden parantaminen (esim. nettisivujen palveluita kehittämällä).
Toimenpide-esitykset hankkeen jälkeen toteutettavaksi:
-Sosiaalinen media ja muut alustat asiakasviestintään; valitaan yhteisiä pysyviä menettelytapoja ja
vakiinnutetaan niiden käyttö.

