Gävleborgin alueellinen
kulttuurisuunnitelma 2019-2021
Kun taiteen ja kulttuurin itseisarvot kohtaavat yhteiskunnan kehityksen

Yleisversio

Tämä on yleisversio Gävleborgin alueellisesta kulttuurisuunnitelmasta
2019-2021, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt 25. lokakuuta 2018.
Voit ladata kulttuurisuunnitelman kokonaisuudessaan ruotsiksi
regiongavleborg.se/kulturplan

Elin Hjulström Lord on kuvittanut Gävleborgin alueellisen kulttuurisuunnitelman 2019-2021. Elin on kuvittaja, animaattori ja suunnittelija.
Hän työskentelee Gävleborgissa. Hän vetää Studio Lordia Gävlessä ja on
nyt saanut tehtäväkseen hoitaa sekä toimialueiden että kehitysalueiden
kuvituksen tässä alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa.

Esipuhe
Yhteistyön tekeminen ja yhteisen tulevaisuuden muotoutumisen pohtiminen, erityisesti lasten ja nuorten vuoksi, on kallisarvoista etenkin aikana,
jolloin yksilöllisyys ja pelko ympäristöstä ovat leviämässä.
Demokraattisten arvojen ansiosta on mahdollista tehdä työtä kunnioittaen
sitä ja ilman, että keskusteluun, sivistykseen, sananvapauteen, luovuuteen
ja kekseliäisyyteen liittyisi sensuuria.
Alueellinen kulttuurisuunnitelma on poliittisesti päätetty asiakirja, joka
antaa yhteisen suunnan.
Sen mukaan Gävleborgin alue haluaa, että sen itse harjoittamat kulttuuritoiminnot, läänin kulttuuri-instituutiot, kunnat, kolmas sektori, kulttuurin
ammattilaiset ja kulttuurinvälittäjät kokoavat voimavaransa ja tavoitteensa
kolmen vuoden toimintaa varten. Pyrkimyksenä on tehdä yhdessä eroja,
kehittää koko Gävleborgin taide- ja kulttuurielämää ja parantaa läänin
puoleensavetävyyttä.
Alueellisen kulttuurisuunnitelman 2019–2021 avulla taiteen ja kulttuurin
itseisarvot kohtaavat eteenpäin meneillään olevan yhteiskuntakehityksen.
Magnus Svensson
Kulttuuri- ja kompetenssilautakunnan puheenjohtaja
Gävleborgin alue
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Alueellinen kulttuurisuunnitelma
ja kulttuuriyhteistyömallit
Gävleborgin alue vastaa alueellisen kehitystyön koordinoimisesta. Alueellisessa
kehityksessä on kyse siitä, että luodaan hyvät edellytykset asua, elää ja toimia läänissä.
Tässä yhteydessä kulttuurilla on erityinen merkitys. Gävleborgin alue laatii alueellisen
kulttuurisuunnitelman kuvaillakseen kolmeksi vuodeksi suunniteltuja kulttuuripoliittisia
tavoitteita ja prioriteetteja.
Suunnitelma toteutetaan yhdessä läänin kuntien kanssa sen jälkeen, kun on käyty
keskusteluja läänin ammatikseen kulttuurintarjontaa tekevien ja kulttuurin tekijöiden
(kuten esimerkiksi muusikoiden, näyttelijöiden, elokuvantekijöiden, kuvataiteilijoiden
ynnä muiden) sekä kolmannen sektorin kanssa (kolmas ja aatteellinen sektori, ts. yhdistykset). Keskusteluissa on kyse siitä, että saadaan hyvä kuva tarpeista ja edellytyksistä
ja annetaan mahdollisuus olla mukana ja vaikuttaa.
Suunnitelma kuvailee läänin tilanteen ja sen, mitä kulttuuri-instituutioiden (niin kutsutut kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia toimeksiantoja) pitää kehittää ja priorisoida
vuosien 2019–2021 välisenä aikana. Tavoitteena on, että yhä useampi saisi osallistua
taiteeseen, kulttuuriin ja kulttuuriperintöön Gävleborgin läänissä.
Gävleborgin alueen kulttuuripoliittinen suuntaus painottaa, kuinka taiteen ja
kulttuurin itseisarvo, johon kulttuuriperintö sisältyy, myötävaikuttaa siihen, että
ihmiset voivat nähdä maailman uusin silmin, muuttaa näkökantojaan ja ajatella
toisella tavalla.
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Taide ja kulttuuri sekä yhteiskunnan kehittyminen
vaikuttavat toisiinsa
Alueellinen taide- ja kulttuuripolitiikka on osa alueellista kehityspolitiikkaa, ja se
linkittyy luonnollisesti muihin politiikan alueisiin. Se edistää läänin kestävää vetovoimaa.
Gävleborgin alue tukee monipuolisia ponnistuksia, jotka liittyvät koulutukseen ja
tutkimukseen, näkökantaan ympäristöstä, sivistyksellisiin ja luoviin elinkeinoihin sekä
alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin perspektiiveihin.
Tiivistettynä kulttuurisuunnitelman prioriteeteissa on kyse työskentelystä taiteen ja
kulttuurin itseisarvon kanssa samanaikaisesti, kun työskennellään sen yhdistämiseksi
yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Suunnitelmaa käytetään myös perusteena, kun valtion kulttuurineuvosto päättää
Gävleborgin alueen avustuksen suuruudesta. Sen jälkeen Gävleborgin alue jakaa
valtiollisen ja alueellisen tuen alueellisia toimeksiantoja omaavien kulttuuritoimijoiden
välillä. Tätä kaikkea kutsutaan kulttuurin yhteistoimintamalliksi. Kulttuurisuunnitelma
voi olla myös inspiraationa läänin kunnille, kun ne asettavat omia tavoitteitaan.
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Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia
toimeksiantoja

Teatteri
Tanssi
Musiikki
Museotoiminta ja kulttuurimiljöö
Aluekohtainen arkistointitoiminta
Elokuva
Crossmedia
Kuvataide ja muotoilu sekä käsityö

Alueellinen kirjastoa
ja lukemista edistävä toiminta
Kirjallisuus
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Riksteatern Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg

Kultur Gävleborg

Hälsinglands museum

Gävle Symfoniorkester

Folkteatern Gävleborg

Arkiv Gävleborg

Toimialue

Kulttuuritoimijat

Alueellinen kulttuurisuunnitelma ohjaa seuraavia kulttuuritoimijoita:

Kehitysalueet ja erityispanostukset
kullakin toimialalla 2019–2021
Gävleborgin alueellinen kulttuurisuunnitelma 2019–2021 tunnistaa neljä kehitysaluetta:
Osat, jotka on liitetty taiteen ja kulttuurin itseisarvoon:
1. luovuus ammattimaisesti harjoitettuun taide- ja kulttuurielämään suunnatun tuen
avulla
2. taiteen ja kulttuurin saanti
Osat, jotka on liitetty yhteiskunnan kehitykseen:
3. avoimuus ja demokratia
4. kestävä vetovoima
Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa on lukuisia priorisointeja kunkin kehitysalueen
sisällä sekä erityisiä panostuksia kunkin seuraavan toimialueen sisällä:
•

näyttämötaide - teatteri, musiikki, tanssi

•

kulttuuriperintö ja kulttuurimiljöö - museotoiminta ja kulttuurimiljöö sekä
aluekohtainen, yksityinen arkistointitoiminta

•

elokuva

•

crossmedia

•

kuvataide ja muotoilu sekä käsityö

•

alueellinen kirjastoa ja lukemista edistävä toiminta

•

kirjallisuus
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Markkinaehtoperiaate
Gävleborgin alue työskentelee markkinaehtoperiaatteesta käsin. Tämä pitää sisällään
sen, että ne, jotka rahoittavat kulttuuria ja taidetta, eivät saa yksityiskohtaisesti ohjata
toiminnan sisältöä tai tehdä taiteellisia arviointeja. Toiminnan johtajisto, asiantuntijat
tai kulttuurin tekijät vastaavat sisällöstä riippumattomasti.
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Alueelliset toimeksiannot
ja kehitysprojektit
Gävleborgin alue käyttää kolmea eri tapaa, joilla se hallinnoi alueellisen kulttuurisuunnitelman tarkoituksia: vakinaiset alueelliset toimeksiannot, määräaikaiset
alueelliset toimeksiannot ja kehitysprojektit.

Vakinaiset alueelliset toimeksiannot
Gävleborgin alue myöntää toimintatukea kulttuuritoimijoille, joilla on vakinaisia
alueellisia toimeksiantoja. Gävleborgin alue allekirjoittaa joka vuosi niin kutsutun
toimeksiantosopimuksen kyseessä olevien toimijoiden kanssa selvittääkseen, miten
kulttuuri-instituutiot työstävät alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueita ja
erityispanostuksia.

Määräaikaiset alueelliset toimeksiannot
Gävleborgin alue voi myöntää tukea kulttuuritoimijoille erityisiä alueellisia toimeksiantoja varten määräaikaisesti (1–3 vuotta). Organisaation, joka saa sellaisen toimeksiannon, pitää kehittää, kokeilla tai levittää toimintamuotoja ja työskentelytapoja
alueellisen kulttuurisuunnitelman linjan mukaisesti. Gävleborgin alue tunnistaa alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019–2021 tarpeen antaa väliaikaisia toimeksiantoja
tanssin ja kirjallisuuden aloilla. Gävleborgin alue tekee aloitteen näistä toimeksiannoista
keskusteltuaan kyseessä olevien toimijoiden kanssa. Gävleborgin alue allekirjoittaa
joka vuosi toimeksiantosopimuksen kyseessä olevien toimijoiden kanssa myös määräaikaisista alueellisista toimeksiannoista.

Kehitysprojektit
Gävleborgin alue voi myöntää kehitystukea kulttuuritoimijoille, jotka haluavat toteuttaa
erityisiä projekteja alueellisen kulttuurisuunnitelman linjan mukaisesti. Nämä projektit
voivat olla monivuotisia.
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Kehitysalueet
Kehitysalue 1
Luovuus ammattimaisesti harjoitettuun taide
- ja kulttuurielämään suunnatun tuen avulla
Tähän kehitysalueeseen kuuluu se, että kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia toimeksiantoja,
työstävät seuraavia:
•

•
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Kohtaamispaikat
Luovuuden jatkokehittämiseksi on
keskeistä, että Gävleborgissa on aktiivisia
foorumeita ajankohtaisille ja potentiaalisille yhteistyöosapuolille, joihin
kuuluvat julkiset ja aatteelliset toimijat,
yksityiset aloitteentekijät, kulttuurin
ammattilaiset ja kulttuurin välittäjät.
Verkostotapaamisten, palaverien ja
digitaalisten alustojen ansiosta on
mahdollista käydä rakentavia keskusteluja ja neuvotteluja liittyen haasteisiin
ja panostuksiin.
Asiantuntijuutta lisäävät
ponnistukset ja mentorointi
Asiantuntemuksen kerääminen ja
levittäminen on toisenlainen tapa
edistää luovuutta läänissä. Kyseessä
voivat olla kurssit, työpajat tai
konferenssit. Mentoroinnin avulla

uudet kulttuurin tekijät voivat saada
mahdollisuuden löytää tukea kokeneemmilta kollegoiltaan.
•

Kulttuurin tekijöiden taloudelliset
edellytykset, taloudellinen tuki ja
taiteellinen residenssitoiminta
Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia
toimeksiantoja, työskentelevät sen
eteen, että kulttuurin tekijän taloudellisia edellytyksiä tukevia sopimuksia
ja edellytyksiä noudatetaan, sekä
lisätäkseen tietoa muiden toimijoiden
keskuudessa. Taiteellinen residenssitoiminta tarkoittaa, sitä, että kulttuurin
ammattilaisia kutsutaan paikan päälle
työskentelemään tai myötävaikuttamaan
muulla tavalla läänin taide- ja kulttuurielämässä tietyissä asiayhteyksissä. Tällä
on suuri merkitys yhdessä taloudellisen
tuen kanssa.
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Kehitysalue 2
Taiteen ja kulttuurin saanti

Tähän kehitysalueeseen kuuluu se, että kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia toimeksiantoja,
työstävät seuraavia:
•

Lapset ja nuoret, kulttuurisuunnitelman priorisoitu kohderyhmä
Gävleborgin läänille on erittäin tärkeää
luoda hyvät edellytykset taiteelle
ja kulttuurille samoin kuin niiden
saannille. Priorisoidaan toimintaa,
joka on lapsia ja nuoria varten, jota he
itse tekevät, ja jota tehdään heidän
kanssaan.

•

Laaja kulttuuritarjonta yhteistyön
avulla
Yhteistyö läänin alueellisia toimeksiantoja omaavien kulttuuritoimijoiden,
kolmannen sektorin, kulttuurin
ammattilaisten ja kulttuuria välittävien
osapuolten välillä sekä, että kunnat
mahdollistavat laajan kulttuuritarjonnan.
Tärkeää on, että kaikki voivat olla
osallisina kaikkien asiantuntemuksesta.

•

Kulttuurin ja taiteen saanti
koko läänissä
Keskeisintä on maantieteellisten
etäisyyksien pienentäminen. Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia toimeksiantoja, varmistavat alueellisen
levittämisen siten, että heidän
tarjontansa on saatavilla koko läänissä.
Verkkopohjainen työskentely ja
digitaalisten työkalujen käyttäminen
voivat olla merkittävä täydennys tässä
yhteydessä.

•

Alueellinen kulttuuritakuu
esikoululuokille ja peruskouluille
Kulttuurisuunnitelman aikana on
voimassa alueellinen kulttuuritakuu.
Sen tähtää siihen, että kulttuuritoimijat,
joilla on alueellisia toimeksiantoja,
antavat läänin kunnille hyvät edellytykset, jotta esikoulujen ja peruskoulujen
oppilaat pääsisivät kosketuksiin
ammattimaisesti tehdyn taiteen ja
kulttuurin kanssa. Kts. kultimera.se.
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Kehitysalue 3
Avoimuus ja demokratia
Tähän kehitysalueeseen kuuluu se, että kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia
toimeksiantoja, työstävät seuraavia:
•

•

•
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Neuvottelut, vaikutusvalta ja
läpinäkyvyys
Neuvottelut, keskustelut, läpinäkyvyys
ja tiedon levittäminen aikaansaavat
luottamuksen ja hyvän työilmapiirin.
Näin prosessit ja päätökset lujittuvat
entisestään ja niiden merkitys sekä
laillisuus voimistuu.
Monimuotoisuus ja
yhdenvertaisuus
Alueelliselle taide- ja kulttuurielämälle
on ominaista kunnioittava kohtelu
ja yhdenvertaisuus. Monipuolisuus
rikastaa sekä tarjontaa, organisaatiota
että työskentelymenetelmiä.
Kansalliset vähemmistöt ja
vähemmistökielet
Kulttuurisuunnitelma painottaa
tärkeyttä tehdä näkyväksi kansallisten
vähemmistöjen historiaa ja kertomuksia
sekä Gävleborgin vähemmistökieliä,

erityisesti suomen kielisellä hallintoalueella. Kulttuurimiljöillä ja niiden
kertomuksilla voi olla yhteyksiä
vähemmistöryhmiin.
•

Sivistys ja sananvapaus
Sivistys, muodollinen ja epämuodollinen oppiminen ovat erittäin tärkeitä
asenteenmuutokselle ja demokratialle.
Tässä yhteydessä edellytetään sananvapautta ja taiteellista vapautta.

•

Kulttuurienvälinen vuoropuhelu
Kulttuuri ja taide voivat myötävaikuttaa
siihen, että luodaan yhteenkuuluvuutta, empatiaa, solidaarisuutta ja
ihmisten välisiä kohtaamisia. Kulttuurienvälisen vuoropuhelun tavoitteena
on käytös, joka auttaa erilaisia kulttuuritaustoja omaavia ihmisiä osallistumaan
sosiaalisesti.
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Kehitysalue 4
Kestävä vetovoima
Tähän kehitysalueeseen kuuluu se, että kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia
toimeksiantoja, työstävät seuraavia:
•

Koulutus ja tutkimus
Voidakseen myötävaikuttaa läänin kasvavaan ja kestävään vetovoimaan, huolehtivat alueellisia toimeksiantoja omaavat
kulttuuritoimijat, mahdollisuuksista tehdä
yhteistyötä koulutuksen ja tutkimuksen
parissa toimivien kanssa, panostaa
jatkokoulutukseen, kehitykseen ja
yhteistyömuotoihin, jotka johtavat
koulutukseen ja työllistymiseen.

•

Ympäristönäkökulma
Kulttuuritoimijat pyrkivät toteuttamaan
omia merkittäviä toimintojansa kestävästä
ympäristönäkökulmasta lähtien siten,
että se vaikuttaa mahdollisimman vähän
ympäristöön. Kulttuuritoimijat pyrkivät
tuomaan näkyville ja problematisoimaan
maaseutua ja kaupungistumista koskevia
kysymyksiä.

•

Kulttuuriset ja luovat elinkeinot
Gävleborgin alue myötävaikuttaa läänin
kulttuuristen ja luovien elinkeinojen
kehittämiseen panostamalla tiedon
lisäämiseen kulttuurin alueella ja julkiseen
yrittäjyyttä tukevaan järjestelmään.

•

Alueellinen, kansallinen ja
kansainvälinen näkökulma
Yhteistyö vahvistaa ja voi pitää sisällään
lisääntyneitä mahdollisuuksia tehdä
suurempia panostuksia, jotka vaativat
enemmän resursseja ja asiantuntemusta
kuin mitä yhdellä kulttuuritoimijalla on
käytettävissään. Verkostoitumisella ja
synergiavaikutuksella on paljon painoarvoa
oman toiminnan rikastuttamisessa, muun
muassa silloin, kun kyseessä on asiantuntijuuden kehittäminen. Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia toimeksiantoja,
harjoittavat aktiivista liiketoimintatiedon
hallintaa omien toimialueidensa sisällä,
etsivät inspiraatiota ja hyviä esimerkkejä
sekä huomioivat mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä ja yhteisiä tukianomuksia
läänin ulkopuolella olevien osapuolten
kanssa. Gävleborgin alue levittää tietoa
kansainvälisen yhteistyön, rahoitusmahdollisuuksien ja hakuaikojen
merkityksistä.
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Erityispanostukset jokaiselle
toimialueelle
Jokaista toimialuetta varten on muun muassa olemassa läänin
nykytilanteen kuvaus ja sen pääasialliset toimijat sekä erityispanostukset kulttuurisuunnitelman aikana ilman priorisointijärjestystä.

Näyttämötaide
Teatteri, tanssi ja musiikki
Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia näyttämötaiteeseen - teatteriin, tanssiin ja musiikkiin
liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta
erityisesti sitä, että:
•

käytetään digitalisaation mahdollisuuksia saatavuuden parantamiseksi

•

tutkitaan digitaalista hahmottamista

•

käynnistetään yhteisiä kohtaamispaikkoja läänin toimijoille

•

vahvistetaan ammattimaisesti
toimivia näyttämötaiteilijoita ja
organisaatiota asiantuntijuutta
parantavilla ponnistuksilla

•
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luodaan taiderajoja ylittäviä
yhteistuotantoja ja taiteellista
residenssitoimintaa

•

vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista ja mahdollisuuksia tehdä ja/tai
järjestää itse taidetta

•

tarjotaan ammattimaisia kansallisia ja
kansainvälisiä näytöksiä

•

tarjotaan laaja ja vaihtuva valikoima,
erityisesti kulttuurienvälisestä
näkökulmasta

•

vahvistetaan tanssin alan rakenteita
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Kulttuuriperintö ja kulttuurimiljöö
Museotoiminta ja kulttuurimiljöö sekä
aluekohtainen, yksityinen arkistointitoimint
Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kulttuuriperintöön ja kulttuurimiljööseen liittyviä
toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti
sen, että:
•
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myötävaikutetaan kohtaamispaikkojen
luomista läänin kulttuuriperinnön
puitteissa toimivien osapuolten,
organisaatioiden ja matkailuelinkeinon
välille

suoritusten puitteissa
•

tuetaan suorituksia, jotka yhdistävät
kulttuuriperinnön säilyttämisen ja
hyödyntämisen

•

tutkitaan ja testataan vallitsevia
kulttuuriperintökertomuksia
yhteistyössä tutkijoiden ja kulttuurin
ammattilaisten kanssa

•

toimitaan sen puolesta, että yhteiskuntakehityksessä suojellaan läänin
kulttuurimiljöitä tiedon ja elämysten
lähteenä kaikille

•

kehitetään edelleen kansallisten
vähemmistöjen kulttuuriperinnön
näkyväksi tekemistä

•

toimitaan niin, että kulttuuriperintö ja
kulttuurimiljöö ovat lasten ja nuorten
saatavilla

•

tehdään yhteistyötä läänin asianomaisten toimijoiden kanssa yhteisten

•

innostetaan kulttuurienväliseen
keskusteluun

Gävleborgin läänissä sijaitsee maailmanperintökohde Hälsinglandin talonpoikaistilat, Hälsinglandsgårdar joka otettiin Unesco;n
maailmanperintöluetteloon 2012. Hälsinglandin maakunnassa on
lähes tuhat Hälsinge talonpoikaistilaa ja seitsemän niistä on nimitetty maailmanperintökohteeksi. Maailmanperintökohde on niin
ainutlaatuinen miljöö että sillä on merkitystä koko ihmiskunnalle.
Lue lisää www.varldsarvethalsingegardar.se
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Elokuva

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia elokuvaan liittyviä toimeksiantoja, huomioivat
alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:
•

lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea ja luoda liikkuvia kuvia

•

luodaan kohtaamispaikkoja läänin
asianomaisille toimijoille kokemusten
vaihtoa ja asiantuntemusta lisääviä
suorituksia varten, jotka liittyvät
kehitykseen, jatkokoulutukseen ja
saatavuuteen elokuvakasvatuksen,
elokuvatuotannon ja elokuvien
näyttämisen puitteissa

•

edistetään elokuvien ja liikkuvan
kuvan näytöksiä ja levitystä yhteistyössä läänin asianomaisten toimijoiden kanssa, muun muassa digitalisaation ja uusien näyttöruutujen
puitteissa

•

tuetaan nuoria elokuvantekijöitä
panostamalla lahjakkuuksien kehittämiseen ja huomioidaan mahdollisuudet
tehdä alueiden välisiä panostuksia

23

24

Crossmedia
Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia crossmedia-alaan liittyviä toimeksiantoja,
huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:
•

luodaan kohtaamispaikkoja läänin
kulttuurin ammattilaisille ja tekniikan
kehittäjille kokemustenvaihtoa,
ammattitaitoa lisäävää panostusta
ja yhteistyötä varten

•

kehitetään edelleen tietämystä
immersiivisestä/sisäänsä sulkevasta
kerronnasta (VR/AR/MR)* läänin
kulttuuritoimijoiden keskuudessa,
jotta he voisivat yhdessä tutkia uusia
kertojatyökaluja

•

levitetään esimerkkiä digitalisoinnista
ja uuden teknologian soveltamisesta
läänin organisaatioiden ja kulttuurin
ammattilaisten keskuudessa

•

selvitetään ja tutkitaan peliä kulttuurin
muotona

*Immersiivinen tekniikka on yhteiskäsite tekniikalle, joka luo kertomuksen rakentamalla sisään
suljetun ympäristön, kuten Virtual Reality (VR, virtuaalitodellisuus), Augmented Reality (AR, vahvistettu
todellisuus) ja Mixed Realities (MR, sekoitettu todellisuus).
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Kuvataide ja muotoilu sekä käsityö
Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kuvataiteeseen ja muotoiluun sekä käsitöihin
liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta
erityisesti sen, että:
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•

luodaan kohtaamispaikkoja läänin
toimijoille kokemustenvaihtoa,
ammattitaitoa lisääviä suorituksia ja
yhteistyötä varten

•

vahvistetaan kulttuurin ammattilaisten
edellytyksiä ja laaditaan parempia
ehtoja heidän työlleen

•

lisätään yhteistyötä taiteen toiminnankehittämisen ja kotiteollisuuden
toiminnankehittämisen välillä sekä
niiden toimijoiden välillä, jotka
työskentelevät läänissä taide- ja
käsityökokoelmien kanssa

•

työskennellään taiteen ja käsityön
kehittämiseksi ja levittämiseksi uusissa
asiayhteyksissä ja ympäristöissä

•

tunnistetaan mahdollisuuksia ja
lähtökohtia asettaa taide ja käsityö
kansainväliseen perspektiiviin läänissä
taiteenvaihdon ja taiteellisten
residenssien avulla

•

parannetaan lasten ja nuorten
mahdollisuutta omaan luomiseen
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Alueellinen kirjastoa ja lukemista
edistävä toiminta

Kulttuuritoimijoiden, joilla on alueellisia kirjastotoimintaa ja lukemista edistävään
toimintaan liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman
kehitysalueesta erityisesti sen, että:
•

laaditaan tulevaa kirjastosuunnitelmaa
(2020–2021) yhdessä läänin asianomaisten toimijoiden kanssa

•

myötävaikutetaan siihen, että
kehitetään yhteistyötä HelGe-kirjaston
kanssa yhteistyössä läänin kansalaiskirjaston kanssa

•

tehdään asiantuntemusta lisääviä
panostuksia painottaen kirjastoja
demokraattisina, helppopääsyisinä ja
luovina kohtaamispaikkoina

•

kehitetään edelleen kieltä ja lukemista
edistäviä projekteja lapsille ja nuorille

•

toimitaan asiantuntijuuden ja kehityksen risteyskohtana, jotta voidaan
parantaa läänin asukkaiden digitaalista
asiantuntemusta kirjastojen avulla
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Kirjallisuus

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kirjallisuuteen liittyviä toimeksiantoja, huomioivat
alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:
•

tunnistetaan läänin kirjallisuuden
parissa ammattiaan harjoittavat
osapuolet

•

luodaan kohtaamispaikkoja läänin
toimijoille kokemustenvaihtoa,
ammattitaitoa lisääviä suorituksia ja
yhteistyötä varten

•

laaditaan konsepti alueellisille kirjallisille
areenoille, jotka järjestävät tapaamisia
asukkaiden ja kirjallisesti toimivien
osapuolten välille

•

sisällytetään kansallisten vähemmistökielten kirjallisuus sekä läänin asukkaiden erikielinen kirjallisuus alueelliseen
panostukseen

•

tutkitaan mahdollisuuksia mentorointiin
ja kirjalliseen residenssitoimintaan
läänissä

•

kehitetään taiderajoja ylittäviä panostuksia nuorille aikuisille kirjailijoille
yhteistyössä läänin organisaation ja
kasvatuksellisten toimintojen kanssa
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Tuottaja: Region Gävleborg, 2019

Gävleborgin alueellinen kulttuurisuunnitelma
2019-2021 löytyy ruotsiksi osoitteesta:
regiongavleborg.se/kulturplan

