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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
TARKOITUS
Kulttuurikeskus Louhi ry:n tavoitteena on, että Louhitalosta muodostuu Kulttuurikeskus yli
kuntarajojen.
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia paikallista kulttuuriperinnettä sekä mahdollistaa kansalaisten
omaehtoista kulttuuriharrastusta. Uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä edesauttaa
taiteen ja kulttuurin avulla yleistä hyvinvointia. Kulttuuriyhdistys Louhi ry:n tarkoituksena on
säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokas yhdistyksen omistama Louhitalo alkuperäisessä kunnossa
ja vuokrata sen tiloja omakustannushintaan muille toimijoille.
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA:
Teemana on taidetta, kulttuuria ja arjen iloja kaikille
Yhteisöllisyys, arjen luovien toimintojen ja ympäristötaiteen edistäminen sekä kansalaisten
hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin keinoin Louhitalossa paikallisesti sekä
nykytekniikkaa käyttäen mahdollisesti laajemmin lähialueilla ja muuallakin.
Taidetta, kulttuuria ja arjen iloja kaikille :
1. Louhiteatteri 2. Taidenäyttelytoiminta 3. Talkootoiminta 4.Yhteisöllinen toiminta muiden
toimijoiden ja tahojen kanssa sekä ostaen että talkootoiminnalla.
5. Kulttuuritapahtumat ja 6. Opetus ja kurssitoiminta.
Hankkeet/projektit
Vuosina 20142015 toteuttamamme “ Kulttuuria Arkeen 20142015” hankkeen (Taiteilijoiden
toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki) innoittamina tavoitteenamme
on luoda lisää uusia toimintamalleja ja tapoja toimia kulttuurin saralla niin, että myös yhä
useammalla maaseudulla ja reunaalueilla asuvilla ihmisillä olisi mahdollista osallistua
kulttuurtapahtumiin ja harrastuksiin.
Kehittelemme, miten voisimme hyödyntää nykytekniikka ja sosiaalista mediaa nykyistä

enemmän kulttuurin tuottamisessa ja tiedottamisessa.Nykyisten yhteiskumppanien lisäksi
selvitellään kulttuuriyhteistyötä yrittäjien kanssa Olemme luoneet toimintamalleja julkisen,
yksityisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Jatkamme myös entisiä ja viime vuosien Kulttuuria
arkeen hankkeessa onnistuneita yhteistyömalleja.
Tavoitteenamme on, että Louhitalo pysyy ajassa mukana kulttuuritapahtumien tuottamisessa
vaalien kuitenkin myös perinteitä. Uusilla toimintatavoilla pyrimme saamaan mukaan toimintaan
entistä enemmän myös nuoria sekä mahdollisesti työllistämään taiteen ja kulttuurin ammattilaisia
sekä muita ammattihenkilöitä ja nuoria.
S
uunnitteilla olevat uudet hankkeet/projektit :
1. “Taidetta kaikilleLouhen digitaidekoulu”. Hakemus jätetty opetus ja
kulttuuriministeriölle 14. 2/2016, hakemuksen aihealue kulttuuri/ kuntien ja alueiden
kulttuuritoiminta/ kehittämis ja kokeilutoiminta. Hankeaika 01.07.201630.06.2018.
2. Projektihakemus Kalevalan Korun Kulttuurisäätiölle Suomalaisen tulevaisuuden eväät:
“Taideetiketti ja Louhen Akan Wanhan Ajan juhlajuoman valmistaminen”,
3. Leaderinvestointiavustushakemus Louhitalon keittiön ja WCtilojen
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totetuttamisen 3 vaihe: Hanke suunnitellaan alustavasti totetutettavaksi kolmen vuoden
aikana. Hakemus tehdään vuonna 2016.
4. Varaudutaan mahdollisiin muihin projekteihin/hankkeisiin tilanteen mukaan.
Yhteistyötä 
yhteisöjäsenten ( Louhiojan Kyläyhdistys ry, Enon Taideyhdistys ry ja Enon
Taidekartta ry) kanssa sekä Eno Seuran ja Enon museon sekä muiden toimijoiden ja yhteisöjen,
yksittäisten taiteilijoiden ja kansalaisten kanssa pyritään lisäämään ja syventämään.tapahtumien ja
muun toiminnan järjestämisessä/tuottamisessa.
Yhteistyötä pyritään lisäämään kulttuuri ja muiden yritttäjien kanssa.
●
●
●

Monikulttuuritapahtuma 1113.3.2016 Louhitalossa
Muotokuvamaalaus koulutus
syksyllä 2016
Tuunaustapahtumia :

 Tuunaustapahtuma 13.2. 2016 klo 1215, 
ohjaaja Tarja MännistöLaakkonen
 3Dkorttitapahtuma 05.3.2016 klo 1215, ohjaajanaTarja MännistöLaakkonen
 tuunaustapahtumia innostuksen mukaan.
 järjestetään lisää innostuksen mukaan.

●
●
●
●
●

Louhiteatterin kevätnäytelmä huhtikuutoukokesä 2016
Näytelmänä H.Pinterin
Ruokahissi” Ohjaana Jaakko Tohkanen. Esitykset toukokuussa.
Pop Art  tapahtumia ja” Putsis planks” tapahtumia innostuksen mukaan, 
arjen
taidetta.
Maalauspiirin näyttely
Grafiikankurssi syksy 2016
Louhi runokilpailu 6100 vuotiaille, aihe; Ystävyys, kilpailuaika: 7.4.31.5.2016,


● Runotapahtuma 
17.4.2016
● Lasten ja Nuorten Taideleiri, 1317.6.2016
●

Teatteriretki
Louhiteatterin kanssa keväällä 2016

● Louhen kesäkahvio 
taidenäyttelyjen aukioloaikoina
● Louhen kirpputori taidenäyttelyjen aukioloaikoina
●

Art Today 2016 kv. nykytaidenäyttely, “Löyly on henki “ teemalla 3.7.  7.8.2016


● Kesänäyttelyt Taidekartta esitteessä, yhteistyössä Taidekartta ry:n kanssa
●

Art Today 2016 taidenäytttely ja esittelykierros sunnuntaisin.

● Taidenäyttely 14.8.  4. 9.2016.

● Kansainvälinen Taideloma/Art Holday in Louhitalo 47.8.2016.
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_kehitetään taidelomatoimintaa ja sen markkinointia
● Lasten ja Nuorten kuvataidekilpailun järjestäminen ja kilpailutöiden esittely sekä
voittajien valintasyyskuu
● Kaiken kansan taidenäyttely tai muu näyttely syksyllä, mikäli innostusta rittää.
● Louhiteatteri;
Louhiteatteria ohjaa syksyllä Kirsikka Leino. Louhiteatterin esittämiskuukaudet ovat
marras joulukuu. Harjoitukset aloitetaan elokuussa.
Talkootoiminta
− Ravintolapäivä
,
Minttu 20.2.2016. 
Talkoolaiset/ tai muut tahot järjestävät eri teemaan
liittyviä ravintolapäiviä.
− Pihamaan kunnostus
, hyötypuutarhan hoitaminen ja perustaminen sekä pihan
hoitaminen yhteistyössä kyläläisten ja talkoolaisten kanssa.
− Taidetyöpajat hahmoja Louhitalon pihalle,
sateenkaari perhe, taidelapsia ja
taideeläimiä piha odottaa, samalla taidehistoriaa osallistuville.

Hemmottelupäivien 
naisille ja muillekin järjestäminen yhteistyössä paikallisten
yrittäjien ja yhteisöjen ja talkoolaisten kanssa 20.3.2016.

Muita talkootapahtumia tarpeen ja innostuksen mukaan.
Yhteisöllinen toiminta muiden toimijoiden ja tahojen kanssa sekä ostaen että
talkootoiminnalla
− Louhiojan Kyläyhdistys ry, Louhiojan koulu, Enon Taideyhdistys ry, Enon Kyläyhdistys
ry, Enon koulut, 4Hyhdistys, Enon Kotiranta/vanhainkoti, Enon Luonnonystävät ry.
Villit ja Vapaat nuorisoteatteriryhmä, Taidekartta ry, Joensuun Kaupunki, Eno Seura,
Enon Osuuspankki ja Mantsin Kehys. Yhteistyötahoja etsitään koko vuoden ajan.
 Ostopalveluna 13
kulttuuritapahtumaa vuoden aikana.
 Yhteisötapahtumien ja erilaisten talkoiden 
järjestämistä, joissa
kunnostetaan
.Louhitaloa.
 
Kesäkahvilatoiminta
näyttelyiden ja taphtuminen yhteydessä..
 
Kirpputoritoiminta ja jäsenkampanja
läpi vuoden.
− Vanhan ajan iltamat tapahtuma
, yhteistyössä Eno Seura ry:n kanssa
Opetus ja kurssitoiminta
Tanssi
kurssi halukkaille. .Improvisaatiokurssi keväällä että mahdollisesti toisen kerran
kesän tai syksyn aikana.
Muu kokeilutoiminta.
●

Louhitalon tilojen vuokraaminen 
eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Muuta:
Varaudutaan siihen, että joustavasti voidaan järjestää uusia ja uudenlaisia
tapahtumia tarpeen ja innostuksen mukaan, Vataavasti joitakin yksittäisiä tapahtumia ei
pystytä järjestämään, koska toimintamme perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja
talkoolaistoimintaan ja myös siihen, pystytäänkö tapahtumien kustannukset rahoittamaan.
Etsitään uusia toimintamalleja vakauttaa ja vakiinnuttaa Louhitalon toiminta
kulttuurikeskuksena myös tulevaisuudessa. Olemme avoimia erilaisille ja uusille
kokeiluille kulttuuritoiminnan kehittämisessä.

