SARKA – Luova Pohjois-Savo

Kulttuuripalveluita koko kansalle
SARKA-hanke kehittää luovia aloja Pohjois-Savossa.
Hanke tuo kulttuurin ja taiteen toimijat sekä käyttäjät toistensa luo ja tarjoaa monipuolista koulutusta
luovien elinkeinojen tukemiseksi. SARKA haluaa olla
tehostamassa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta
ja uusien yleisöjen löytymistä.
– Tavoitteena on parantaa pohjoissavolaisten kulttuurielinkeinonharjoittajien elämisen mahdollisuuksia. Haluamme myös, että
kulttuuri ja taide olisi paremmin läsnä kenelle hyvänsä pohjoissavolaiselle, kiteyttää hankejohtaja Anna Vilkuna.
SARKA etsii kulttuurille uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyömuotoja niin kunnista ja niiden eri toimialueista kuin yrityksistä ja
yksityiseltä sektorilta. Hankkeen päätavoitteena on edistää
kulttuurin kysyntää.
– Olennainen osa työtämme oli jo hankesuunnitteluvaiheessa
aloitettu tarvekartoitus. Teemme asioita, joita kenttä tarvitsee.
Myös Pohjois-Savossa toimivat luovan alan yritykset kartoitettiin, ja
niitä löytyi peräti tuhat. Kartoitus osoitti, että sekä tekijöitä että
kysyntää on, mutta ne eivät kohtaa.
– Yrittäjäpalveluiden ja heille suunnattujen koulutusten variaatio on
suuri: aihepiiri kattaa teemoja asiakkaan kohtaamisesta ja esiintymisjännityksen käsittelystä aina verotuskysymyksiin asti, Vilkuna
kuvailee.
Koulutusten lisäksi hanke järjestää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja. Tärkeä osa hankkeen saavutuksia on
ihmisten verkottuminen.
– Olemme saattaneet yhteen kulttuuripalveluiden tuottajia eri
yhteistyötahojen kanssa: esimerkiksi hoiva- ja ohjaustyön seminaariin osallistui yli 200 henkilöä. Kulttuurikylvetystä on tarjottu myös
niin matkailuyrittäjille kuin kuntapäättäjillekin.
Kulttuurin merkitystä työhyvinvoinnille on nostettu näkyvästi esille.
Kulttuuripalveluita on tuotteistettu koostamalla katalogi Työstä
kulttuuria – kukkurakaupalla työhyvinvointia, johon on kerätty 71
palveluntarjoajaa yritysten ja työyhteisöjen erilaisiin työhyvinvointitarpeisiin.
– Työntekijöistä halutaan pitää yhä paremmin huolta. Esimerkiksi
sosiaali- ja terveysalalla on jo työvoimapulaa, ja on todettu että
osallistavien kulttuuriprojektien avulla työssä viihdytään paremmin,
Vilkuna korostaa.
Tulossa on vielä Kukkura, pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa
netissä. Kukkurasta löytyvät parhaimmat tärpit pohjoissavolaisista
kuvataiteilijoista keikkabändeihin, tanssista taikuuteen ja mielenkiintoisten taiteilijoiden henkilökuviin.
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