Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö
Maria Helo

Lähtökohdat
• Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan
lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja
voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä
• Tahto lisätä yhteistyötä taidealoittain,
poikkitaiteellisesti ja kulttuurin ja muiden alojen
organisaatioiden välillä
• Projektiosaamisen kehittämisen tarve, tiedot
apurahoista, koulutuksista, uusista tutkimuksista ja
tiedoista
• Kulttuuri- ja taideosaaminen on osin piilossa ja
pirstaleista -) tiedotus

Kainuun kulttuuri-info
• 1.8.2011 – 31.12.2013
• Työntekijät: osa-aikaisina koordinaattori Lasse Lyytikäinen
ja projektipäällikkö Maria Helo
• Kohderyhmä: kainuulaiset taiteilijat, kulttuuritoimijat ja järjestöt, kulttuurilaitokset ja -viranomaiset, kulttuuri- ja
matkailuyritykset, kulttuurialan koulutusta järjestävät tahot
sekä kulttuurin kuluttajat
• Pyrkimyksenä koko maakunnan kulttuurin moninaisuuden
vahvistaminen sekä kulttuuritoimijoiden
toimintaympäristön, kulttuuriasiantuntijuuden,
rahoitusosaamisen, yrittäjyys-, liiketoiminta- ja
matkailualojen sekä maakunnan kansainvälisyysosaamisen
kehittäminen.

• EAKR-rahoitus Kainuun Liitto, Kainuun kunnat (15%)
• Hallinnointi Elias Lönnrot -seura
• Taustaorganisaatio Kainuun kulttuuriyhdistys
• Ohjausryhmä
Kainuun kulttuurinalan koulutus (1)
Taiteilijoiden ja kulttuurituottajien edustus (2)
Matkailun asiantuntija (1)
Kainuun Yrittäjät (1)
Kainuun kunnat (3)
Rahoittajan edustaja (1)

Verkostoituminen ja
yhteistyö
• Tapaamiset
–
–
–
–

Kulttuurialan toimijat kokonaisuutena ja aloittain
Rahoittajat
Kunnat, kulttuuritoimet
Järjestöt

• Yhteistyö eri toimialojen kanssa: kulttuuri, koulutus,
matkailu, sosiaali- ja terveyspuoli
• Yhteistyössä foorumit, seminaarit, työpajat, koulutukset

Tiedotus
•

Nettiportaali www.kulttuuri-info.fi
– sivusto avattiin 25.5.2012
– Kävijöitä 27.11.2013 mennessä 63 632
– Sivustolla esitellään kainuulaisia taide- ja kulttuuritoimijoita toimialoittain, maakunnan
kulttuuritiloja, suurimmat vuosittain toistuvat kulttuuritapahtumat
– Maakunnalliset ajankohtaiset kulttuuritapahtumat yhdistettynä Kainuun Liiton
tapahtumakalenteriin
– Taide- ja kulttuuritoimijoiden erikoisosaaminen on keskitetysti löydettävissä eri toimijoiden ja
asiakkaiden tarpeisiin
– Tietoa alan tutkimuksista, koulutuksista ja tapahtumista sekä erilaisista kulttuurialan
rahoitusvaihtoehdoista ja rahoitusaikatauluista
– Sivuston rahoittaja: Kainuun Puhelinosuuskunta, visuaalinen ja tekninen ratkaisu: Ebsolut Oy

•
•
•
•

Viestikirjeet
Koti-Kajaanin artikkelisarja (Lasse Lyytikäinen)
Sähköpostit, suorat yhteydenotot
Hei,
Esittelyt, seminaarit, foorumit
tässä viestikirjeessä tietoa seuraavista aiheista:
•
Taiteen edistämiskeskuksen Oulun ja Kainuun aluetoimipisteen avustukset
haettavissa lokakuussa
•
Suomen kulttuurirahaston keskusrahaston hakuaika 1.-31.10.2013
•
1200 koululaista osallistuu konsertteihin Kainuussa
•
Matkaopas Kainuun maagiseen tarinaperintöön julkaistaan 17.10.2013
Ystävällisin terveisin,
Maria Helo, Kainuun kulttuuri-info

Apuraha- ja hankehakemukset
• Tiedottaminen vireillä olevista hakukohteista
ja -ajoista
• Toimijoiden ohjaus rahoittajien luokse
• Tukeminen hakuprosessissa
• Yhdistää eri osapuolia yhteisiin hakemuksiin
• Volyymin lisääminen kulttuurin alalle
hankkeiden kautta
• Lausunnonantajan rooli

Muuta toimintaa
Kainuun kulttuurifoorumi
• Vuosittainen eri Kainuun kunnassa tapahtuva toimijoiden
tapaaminen
• Kulttuuriin liittyvä yleisaihe
Kulttuuri-Sampo
• Vuosittain ilmestyvä kainuulaista kulttuuria esittelevä 16sivuinen lehtinen
• Kulttuuritoimijoiden ja kulttuurin matkailullisen osan esille
tuonti
• Ilmestynyt maakuntalehti Kainuun Sanomien liitteenä
• Vuosi 2013 välivuosi

Kuntien kulttuuritoiminnan
kehittäminen
• Kuntien kulttuuritoimien yhteiset tapaamiset eri
kunnissa vuoden 2012 alusta lähtien
• Kuntien kulttuuritoimien resurssit hyvin erilaiset
• Tiedon jakaminen eri kuntien palveluista ja
toimijoista
• Yhteiset hankkeet ja toiminta
• Resurssien yhdistäminen
• Vertaistuki

Kuulto-hanke
Esiselvitys Kainuun kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisestä
•
2,5kk, vuonna 2012
•
Kajaanin harrastajateatteri, Sara Saxholm
•
Kartoitettiin kuntien kulttuuritoimien vahvuus, kulttuuripalveluiden tilanne ja esitettiin kehitysehdotuksia
Kuulto-hanke
•
Kevät 2013
•
Rahoitus OKM, hallinnoija Jyväskylän yliopisto
•
Toteuttajat: Kainuun kulttuuri-info/ Elias Lönnrot -seura, Kainuun kuntien kulttuuritoimet, Generaattori-yhteisö
(Routa-ryhmä, Kajaanin harrastajateatteri ja kulttuuriosuuskunta G-voima) ja pilottina Vaalan kunta
•
Tavoitteena oli lisätä:
– Kainuun maakunnan taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta
– Maakunnallista kulttuuritoimien ja –toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä
– Kuntalaisten aktiivisuutta kulttuurin tekemiseen ja osallistumiseen
– Innostaa, ohjata ja kouluttaa kuntien taiteen ja kulttuurin harrastajia ja toimijoita taidealan ammattilaisten
johdolla
•
Kevään 2013 aikana toteutettiin 11 työpajaa kaikissa Kainuun kunnissa
– Kohderyhmät valittiin yhdessä kuntien kulttuuritoimien kanssa
– Työpajoissa vetäjinä toimivat taiteen ammattilaiset
– Työpajoissa mm: tanssia nuorille, kabaree-ryhmän ohjausta, lausuntaryhmän ohjausta, itseilmaisua
työttömille nuorille aikuisille, yhteistoimintaa eskarilaisille ja vanhuksille, toimintaa kyläyhdistykselle jne.

Kulttuuria kuntalaisille
TAIDE- JA KULTTUURITOIMINNAN HAKEMINEN OMALLE KOTISEUDULLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Kainuun kulttuuri-info ja Kainuun kuntien kulttuuritoimien yhdessä ideoima ja
toteuttama hanke, jossa kenellä tahansa kainuulaisella oli mahdollisuus hakea
taide- ja kulttuuripalveluja kuntiin ja kyliin
Rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö, 36 000€
Hankkeessa kuntalaiset saivat hakea kulttuuritoimintaa omalle kotiseudulleen:
esityksiä, näyttelyjä, ohjausta jne.
Pääpaino Kainuuseen sijoittuvilla hakemuksilla, joiden toteuttajana voi toimia
kainuulainen taiteen – ja kulttuurin ammattilainen
Hakemuksia 49
Toteutettavat hakemukset valitsi Kainuun kuntien kulttuuritoimista koottu raati
Toteuttavia hankkeita 14
Maakunnan asukkaiden ääni kuuluviin -) Kunnille tietoa, millaisia toiveita ja
tarpeita kuntalaisilla on kulttuuritoimintaan ja –palveluihin liittyen

Kainuu Helsingissä 2014
• Kulttuuri-info mukana koordinoimassa
tapahtuman kulttuuriosuutta
• Kulttuurin kevät 13.3. – 13.4.2014
• Kainutlaatuinen Kainuu Senaatintorilla,
maakuntatapahtuma oheistapahtumineen 13. –
15.6.2014
• Elinkeinosyksy, data, games, wood 4. – 5.9.2014
• www.kainuunliitto.fi/70
• www.facebook.com/kainuuhelsingissa2014

Yhteystiedot
Satamakatu 2B
87100 Kajaani
Maria Helo
Puh. 050 539 5929
Mail: maria.helo@kulttuuri-info.fi
Lasse Lyytikäinen
Puh. 040 849 4569
Mail: lasse.lyytikainen@kulttuuri-info.fi
www.kulttuuri-info.fi

