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2021-2023

Luovien alojen yhdistys 
Pro Mylly ry:n

www.artmylly.fi Myllyn missio on
parantaa luovan
alan toimijoiden
työskentelymah-

dollisuuksia
Pohjois-Savon

alueella.

MISSIO

ARVOT

TOIMINTANSA TOTEUTTAMISEKSI MYLLY

- ylläpitää Luovien alojen keskus Myllyä

- vuokraa jäsenilleen työhuoneita ja varastotiloja
Luovien alojen keskus Myllystä

- järjestää näyttelyitä ja tapahtumia

- maksaa näyttelyistä ja tapahtumista
produktiotuet

   - toteuttaa hankkeita, koulutuksia ja projek-
    teja edistääkseen jäsenten toimeentuloa 
     ja ammatillista kehittymistä

           - tiedottaa ja markkinoi toimintaansa
                ja jäsenten tuotteita ja palveluita

TOIMINTA-AJATUS

VISIO
Vuonna 2024 Luovien alojen

yhdistys Pro Mylly ry on 
innostava, kasvava yhteisö, jossa on

hyvä tehdä töitä ja jonka jäsenet
tukevat toisiaan. Mylly järjestää

näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia
sekä vuokraa edullisia työtiloja

jäsenilleen. Myllyllä on
toiminnanjohta, jonka tehtävänä on
mm. tuottaa Myllyn tapahtumat ja

näyttelyt, kehittää
yhteistyöverkostoja, hoitaa

vuokraustoimintaa ja tiedottaa
Myllyn toiminnasta.

innostava,
yhteisöllinen,

toiminnassaan
eteenpäin katsova,
ennakkoluuloton,

tasa-arvoinen



STRATEGIA

2021-2023

Tällä sivulla on listattu
vuosittaiset painopisteet,
joiden avulla matka kohti
visiota toteutetaan.

2021

Strategia
valmistuu

2022

2023

2024

Haetaan
rahoitusta
työntekijän
palkkaan

Haetaan
rahoitusta
työntekijän
palkkaan

Uudet
nettisivut

valmistuvat:
tiedotus!

Yhteisöllisyys:
lisätään
yhteistä

toimintaa ja
virkistystoi-

mintaa

Työryhmätyös-
kentelyn ajatusta

vahvistetaan:
jokaiselle
projektille
nimetään
työryhmä

2020

Yhteisöllisyys
houkuttelee

uusia jäseniä,
laajennetaan

tiloja: tiedotus!

Haetaan
rahoitusta
työntekijän
palkkaan

Kartoitetaan
näyttelymahdolli-

suuksia kotimaassa
ja ulkomailla

(ystävyyskaupunki
yhteistyö)

Haetaan
rahoitusta
työntekijän
palkkaan

MISSIO - parantaa luovan alan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia Pohjois-Savon alueella.

ARVOT - innostava, yhteisöllinen, toiminnassaan eteenpäin katsova, ennakkoluuloton, tasa-arvoinen

VISIO

Työntekijän
haku alkaa

ja työntekijä
palkataan.

Käynnistetään 
 ystävyyskaupunki-

yhteistyö
Svendborgin
ja/tai Bodøn 
kanssa (esim.

vaihtonäyttely

Vuosittain järjestetään
myös näyttelyitä ja
tapahtumia, 
joista maksetaan
osallistujille
produktiotuet.



Tällä sivulla on
listattu tarkemmin
vuoden 2021
strategiset
toimenpiteet.

2021
Uudet nettisivut valmistuvat alkuvuodesta osana SKR:n rahoittamaa
portfoliohanketta. Nettisivuille tulee näkyville myös Myllyn jäsenten
portfoliot.
TOIMENPIDE:
Tiedotetaan uusista nettisivuista sekä portfolioista: some-kanavat,
sähköposti jäsenille, mediatiedote

MISSIO - parantaa luovan alan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia Pohjois-Savon alueella.

ARVOT - innostava, yhteisöllinen, toiminnassaan eteenpäin katsova, ennakkoluuloton, tasa-arvoinen

STRATEGIA

 2021-2023

Haetaan rahoitusta työntekijän palkkaan.
TOIMENPIDE:
Seurataan avustushakuja ja haetaan avustusta työntekijän palkkaan
sopivista kohteista. Esim. SKR Pohjois-Savo 11.1.-10.2.2021, Taike
erityisavustus marraskuussa, Aurora-tietokanta

Yhteisöllisyys: lisätään yhteistä toimintaa ja virkistystoimintaa.
TOIMENPIDE:
Tiedustellaan jäseniltä millaista virkistystoimintaa he kaipaisivat ja miten
haluaisivat sitä toteuttaa. Esim. yhteinen makkaranpaistoretki, sieniretki,
kahvihetki. Toteutetaan sitten kun korona-tilanne sen mahdollistaa.

Työryhmätyöskentelyn ajatusta vahvistetaan.
TOIMENPIDE:
Tuleville näyttelyille ja projekteille nimetään hallituksen kokouksessa
työryhmä. Pyritään  siihen, että jokaisessa työryhmässä on mukana
hallituksen jäsenten lisäksi myös yhdistyksen jäseniä.

Kartoitetaan näyttelymahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla.
TOIMENPIDE:
Selvitetään kiinnostavien kotimaisten näyttelytilojen hakuajat ja haetaan
näyttelyaikoja. Edistetään yhteistyötä ystävyyskaupunkinen Svendborgin ja
Bodøn kanssa ottamalla yhteyttä paikallisiin kulttuuritoimijoihin. Tehdään
vierailu kaupunkeihin sitten kun se korona-tilanteen puolesta on mahdollista.


